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ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΤΣΟΥ (1831,1842,1851,1864)

Η
 μελέτη των δραματικών έργων του Παναγιώτη Σούτσου, που αποτελεί ένα σημαντικό 

μέρος της δραματογραφίας στο πρώτο μισό του 19™ αιώνα, αντιμετωπίζει σημαντι
κά κειμενικά και φιλολογικο-θεατρολογικά προβλήματα, κυρίως στα ρομαντικά του δράμα

τα, αν θέλουμε να αποκλείσουμε εδώ τις συνεισφορές του στην πατριωτική δραματογραφία 
με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και τον Ευθύμιο Βλαχάβα: το πρώτο ως λυρική αποθέωση του 
ήρωα βρίσκεται στα όρια ενός δραματικού έργου, το δεύτερο θεμελιώνεται στη συγκινητική 
ερωτική ιστορία της κόρης του ήρωα με Τούρκο σατράπη. Τα κειμενικά προβλήματα με τις 
αλλεπάλληλες γραφές ξεκινούν με τον Οδοιπόρο (1831), συνεχίζονται με τον Μεσαία (1839) 
και τελειώνουν με τον Άγνωστο (1851). Ο Οδοιπόρος παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές 
γραφές (1831,1842,1851,1864) από το χέρι του ποιητή (με ερωτηματικό για την τελευταία 
έκδοση 1864), ο Μεασίας δύο (1839,1851)· ο Άγνωστος σώζεται μόνο σε μία και μοναδική 
έκδοση. Ενώ η διασκευή του Μεσαία, ή καλύτερα η αρχική του γραφή, αποτελεί αντικείμενο 
ξεχωριστής μελέτης1, ο Οδοιπόρος, που είχε και τη μεγαλύτερη σκηνική και αναγνωστική 
επιτυχία, αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα ενός work in progress, που μπορεί να συγκρι- 
θεί με ορισμένα τμήματα της ποίησης του Σολωμού. Ενώ σε άλλο μελέτημα αποδεικνύεται, 
πως ο ισχυρισμός της έκδοσης του 1864, πως είναι η «φυλάττουσα την γλώσσαν της πρώτης 
εκδόσεως», αποτελεί παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού εκ μέρους του εκδότη2, η πα
ρούσα μελέτη έχει στόχο να παρακολουθήσει την πορεία των διασκευών, που ακολουθούν 
και την πορεία του γλωσσικού ζητήματος: από διασκευή σε διασκευή οι γλωσσικές επιλο
γές του Σούτσου γίνονται πιο αρχαΐζουσες, με αποκορύφωση την έκδοση του 1851, στον 
πρόλογο της οποίας υπάρχει ως εκτενέστατη εισαγωγή ένα μεγάλο μέρος της Νέας Σχολής 
του γραφομένου λόγου (1853), το πρώτο ποιητικό μανιφέστο της Αθηναϊκής Σχολής, που 
αντιμετώπισε όμως τόσες αντιδράσεις, ώστε η έκδοση του 1864 (δήθεν) επιστρέφει πάλι 
στη γραφή του 1831, στη μεικτή φαναριώτικη γλώσσα, όπως είχε καλλιεργηθεί πριν από το 
1821 στην Κωνσταντινούπολη και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Οι αλλαγές όμως δεν 
αφορούν μόνο στο γλωσσικό ύφος και στη στιχουργία (που γίνεται όλο πιο «έντεχνη» και 
εξεζητημένη), αλλά και στη δραματουργία: στις μεταγενέστερες διασκευές παρατηρείται σε 
κάποιο βαθμό και μια «αποθεατροποίηση» του δράματος, το οποίο όμως, σ’ αυτήν ακριβώς 
τη μορφή, είχε τη μεγάλη του επιτυχία. Αυτό έπαιξε το ρόλο του στις τακτικές πώλησης του 
εκδότη. Η ανάδειξη των στρατηγικών των αλλεπάλληλων διασκευών κρίνεται όμως στις λε-

1 Β. Πσΰχνερ: «Στο εργαστήρι της ρομαντικής δρα
ματουργίας. Οι δυο γραφε'ς του Μεσαία του Παναγιώ
τη Σούτσου (1839, 1851)», Επιστημονική Επετηρίδα
της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών,
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υπό έκδοση.
2 Β. Πούχνερ: «Το αυθεντικό κείμενο του Οδοιπόρον 
στην έκδοση του 1831», Ελληνικά, υπό έκδοση.
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πτομερειες παι δείχνει ε'ναν ποιητή, που διακατέχεται από σωστή μανία να αλλάζει και να 
διασκευάζει το δικό του κείμενο, εν μέρει αφαιρώντας του τη δροσιά και τον αυθορμητισμό, 
ακόμα και τη δραματικότητα και τα θεατρικά εφέ, υποτάσσοντάς το σε πιο ακαδημαϊκές 
και φορμαλιστικές αντιλήψεις· ευτυχώς δεν το κατόρθωσε σε όλα τα σημεία. Μολοντούτο 
η παρακολούθηση αυτής της «οδοιπορίας» του κειμένου μέσα στο γλωσσικό ζήτημα είναι 
αναγκαία και για έναν άλλο λόγο: μια νέα έκδοση του κειμένου, ποια εκδοχή πρέπει να 
ακολουθήσει; Όλες οι μεταγενέστερες εκδόσεις βασίζονται στον υπότιτλο της έκδοσης του 
1864, πως είναι πιστή ανατύπωση της πρώτης, ενώ δεν είναι. Με τη λογική, πως πρέπει να 
ακολουθήσει ο σημερινός εκδότης την τελευταία έκδοση που φιλοτέχνησε ο ίδιος ο ποιητής, 
εκείνη, του 1864, θα έπρεπε να ανατυπωθεί, ή, αν αποδειχτούν βάσιμες οι αμφιβολίες, κατά 
πόσο τελικά την έκανε ο ίδιος ο Παναγιώτης Σούτσος, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή του 
1851, που είναι και η αρχαιοπρεπέστερη3; Σχεδόν όλοι οι σχολιαστές στηρίχθηκαν στις ανα
τυπώσεις μετά το 18644 5, που δήθεν ακολουθούν το κείμενο της πρώτης έκδοσης του 1831. 
Όπως δείχνει μια αντιβολή των κειμένων αυτών, τούτο δεν ανταποκρίνεται, σ’ ένα πολύ 
μεγάλο βαθμό, στην πραγματικότητα5, επομένως μιλούν για ένα άλλο κείμενο, το οποίο 
αποτελεί συνονθύλευμα και των τριών προηγούμενων εκδόσεων, και τα όποια σχόλια και 
οι όποιες κρίσεις πρέπει να αναθεωρηθούν. Το ζήτημα είναι σημαντικό και για έναν άλλο 
λόγο: το κείμενο του 1831 αποτελεί τεκμήριο, πως τα πρώτα θεατρικά έργα μετά τον Αγώνα 
συνεχίζουν ουσιαστικά τη φαναριώτικη μεικτή της προεπαναστατικής περιόδου, πριν ακόμα 
από τη στροφή προς τον αρχαϊσμό6.

3 Ο Γιάννης Λέφας ακολουθεί στην ανάλυση του έρ
γου την έκδοση του 1851 (Γ. Λέφας: Παναγιώτης Σού
τσος, Αθήνα 1991, σσ. 167-195).
4 Το δηλώνει και ο Roderick Beaton: «Το ποίημα το 
γνωρίζουμε σήμερα στη μεταγενέστερη μορφή που 
πήρε στα Ποιήματα το 1915 (σσ. 83-127). Επανεκ- 
δόσεις, με σημαντικές αλλαγές, έκανε ο ποιητής στα 
1842,1851 και 1864. Εκτός από αποσπάσματα (βλ. Λ. 
Πολίτης: Ανθολογία, τόμ. Δ', σσ. 72-83). Το κείμενο 
της πρώτης έκδοσης, του οποίου η γλώσσα βρίσκεται 
πλησιέστερα στην ομιλουμένη ελληνική, είναι εξαιρε
τικά δυσεύρετο» (R. Beaton: Εισαγωγή στη νεώτερη 
ελληνική λογοτεχνία, Αθήνα 1996, σ. 69).
5 Β. Πούχνερ: «Το αυθεντικό κείμενο του Οδοιπόρου 
στην έκδοση του 1831», ό. π.
6 Μια δειγματοληπτική σύγκριση προσφέρει και ο 
Κ. Θ. Δημαράς (Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1982, 
σσ. 180 εξ.), με βάση πέντε στίχους από την αρχή του 
έργου: συγκρίνει και με μια χειρόγραφη επεξεργασία 
της έκδοσης του 1842, που δεν μου είναι προσιτή (βρέ
θηκε στα κατάλοιπα του I. Παρμενίδη, γιου του Χρί
στου Παρμενίδη, θαυμαστή του Παν. Σούτσου, βλ. Κ. 
Θ. Δημαράς: Χρίστος Α. Παρμενίδης, Κέρκυρα 1980). 
Προσθέτει στη σύγκρισή του ακόμα και ένα απόσπα
σμα που δημοσιεύτηκε στη Νέα Σχολή του γραφόμε
νου λόγου, Αθήνα 1853, σ. 68, οπότε έχει συνολικά

έξι διαφορετικά κείμενα. Τα αποτελέσματα αυτής της 
αντιβολής είναι τα εξής: «Όμως αυτή η αντιβολή μας 
επιτρέπει από τώρα να κάνουμε μια χρήσιμη παρατή
ρηση: αναπόσπαστα, οργανικά δεμένη, καθώς γνωρί
ζουμε, στην ποίηση, η γλώσσα με την λυρική ουσία, 
παρουσιάζει παράλληλες κι όχι απομονωμένες εξελί
ξεις· μαζί με την γλώσσα, υψώνεται κι ο τόνος, μεγα
λώνει το φούσκωμα, μαζί των λέξεων και των εννοιών. 
Ό κόσμος όλος’ της πρώτης μορφής, είναι αυτά που 
λέμε και σήμερα, ο κόσμος, όσοι άνθρωποι τον βλέ
πουν: στην πέμπτη μορφή ο στιχουργός ελησμόνησε το 
απλό τούτο νόημα που επρόκειτο να εκφρασθεί εδώ, 
και αντί για τούτο μας πληροφορεί ότι ολόκληρη η 
υφήλιος βλέπει τον Οδοιπόρο. Στην πρώτη μορφή, μας 
δίνεται η εικόνα ενός καβαλάρη, πολεμιστή, με την ση
μαία στο χέρι, αντίθεση ομαλή με την εικόνα του κα
λογέρου: στις άλλες μορφές, ο στιχουργός ελησμόνησε 
ό,τι είχε να πει, και παρασυρμένος από την ηχηρότητα 
των λέξεων, έδωσε επίθετα στην σημαία, δαφνοστεφή, 
δαφνόστεπτην ή πολύπορθιν, που δεν προσθέτουν τί
ποτε στην παράσταση του ανθρώπου και διασπούν την 
αντίθεση. Όταν στην παρακμή, ή και στην έξαψη του 
ρωμαντισμού, δούμε τους στιχοπλόκους να μην έχουν 
καμμιά φροντίδα για το νόημα των στίχων τους, καλό 
θα είναι να θυμηθούμε ότι τέτοια προηγούμενα τους 
άνοιξαν τον δρόμο. Η απομάκρυνση από την ζωή, η
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ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούμε την ανάλυση με την έκταση του έργου, των πράξεων και των σκηνών, όπου 
παρατηρούνται ήδη σημαντικές διακυμάνσεις.

Συντομογραφίες: Θεοδόσιος [Θ], Πάίσιος [Π], Οδοιπόρος [Ο], Ραλλού [Ρ], Ευφροσύνη [Ε]

1831: Πράξεις: 280,270, 266,278, 252:1346

Σκηνές: Α' 28-46-216:280, Β' 18-14-8-28-114-88:270, Γ' 34-23-61-29-22-16-66-14: 266, Δ' 
28-88-12-126-14-10: 278, Ε' 10-20-132-90: 252

Σκηνικά πρόσωπα7: Α'α' Θ-Π 28, β' Ο (+Θ+Π) 46, γ' Ο-Π 216, Β'α' Ρ 18, β'Ρ-Ε 14, γ' Ρ 
8, δ' Ρ-Ε 28, ε' Ρ-0 114, στ' Ρ-Ε 88, Γ'α' Ο-Π 34, β' Ο 23, γ' 0-Ρ[φάντασμα] 61, δ' Ο-Θ-Π 
29, ε' Θ-Π 22, στ' Θ-Π-Ρ[φάντασμα] 16, ζ' Ρ-Ε 66, η' Ε 14, Δ'α' Π 28, β' Π-Ρ 88, γ' Ρ 12, 
δ' Ρ-0 126, ε' Ρ(+0) 14, στ' Ρ 10, Ε'α' Π-Θ 10, β' Ο 20, γ' Ο-Π 132, Ο-Π-Ρ 90.

1842: 242,233,231,232,210 :1148

Α' 26-46-164-6: 242, Β' 12-12-6-26-109-68: 233, Γ' 30-110-19-10-62: 231, Δ' 29-54-12- 
130-8: 232, ΕΊ72-108: 210

Α'α' Θ-Π 26, β' Ο (+Θ+Π) 46, γ' Ο-Π 164, δ' Θ-Π 6, Β'α' Ρ 12, β' Ρ-Ε 12, γ' Ρ 6, δ' 
Ρ-Ε 26, ε' Ρ-0 109, στ' Ρ-Ε 68, Γ'α' Ο-Π 30, β' 0-Ρ[φάντασμα] 110, γ' Π-Θ 19, δ' Π-Θ- 
Ρ[φάντασμα] 10, ε' Ρ-Ε 62, Δ'α' Π 28, β' Π-Ρ 54, γ' Ρ 12, δ' Ρ-0 130, ε' Ρ 8, Ε'α' Π (+0) 
172, β' Π-Ο-Ρ 108

1851: 300, 262, 268, 274,228:1332

Α' 28-52-214-6: 300, Β' 8-16-14-8-28-114-72: 262, Γ' 12-32-39-73-27-16Ι/3-152/3-52-16: 268, 
Δ' 30-92-12-140: 274, Ε' 10-132-10-68-8: 228

Α'α' Π-Θ 28, β' Ο (+Π+Θ) 52, γ' Π-0 214, δ' Θ-Π 6, Β'α' Ε (+Ρ) 8, β' Ρ 16, γ' Ρ-Ε 14, 
δ' Ρ 8, ε' Ρ-Ε 28, Ρ-0 114, ζ' Ρ-Ε 72, Γ'α'Ο 12, β' Ο-Π 32, γ' Ο 39, δ' 0-Ρ[φάντασμα] 73, 
ε' Ο-Θ-Π 26, στ' Π-Θ 161/3, ζ' Π-Θ-Ρ[φάντασμα] 15Μ, η' Ρ[φάντασμα]-Ε 52, θ' Ε 16, Δ'α' 
Π 30, β' Ρ+Π 92, γ' Ρ 12, δ' Ρ-0 140, Ε'α' Π (+0) 10, Π-0 132, γ' Π-Ο-Ρ 10, δ' Ρ+Ο 
68, Π-Θ 8.

απόσπαση από την πραγματικότητα, έφερναν ομαλά 
σ’ αυτήν την κατάληξη: κι αυτή η κατάληξη εστάθηκε 
ε'νας από τους σημαντικούς παράγοντες για την επά
νοδο της λογοτεχνίας μας προς την φύση και προς την 
αλήθεια» (ό. π., σ. 183). Μερικές από τις επιμέρους 
αυτές παρατηρήσεις θα αποκτήσουν μια καθολικότε- 
ρη ισχύ στην εξέτασή μας. Πάντως στην Ιστορία της νε

οελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 20009, σσ. 367 εξ. ο Δη- 
μαράς δημοσιεύει μερικούς ωραίους στίχους από την 
πρώτη γραφή του 1831.
7 Το + σε παρένθεση δηλώνει, πως κατά τη διάρκεια 
της σκηνής προστίθεται και άλλο πρόσωπο ή αρχίζει 
να μιλά.



322 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

1864: 292, 256,257, 258, 296:1359

A' 26-48-210-8: 292, ΒΊ6-16-8-28-122-4-62: 256, Γ'34-23-74-25-14-12-60-14: 257, Δ'34- 
80-10-134: 258, ΕΊ0-24-150-96-16: 296

Α'α' Θ-Π 26, β' Ο (+Θ+Π) 48, γ' Ο-Π 210, δ' Θ-Π 8, Β'α' Ρ 16, β' Ρ-Ε 16, Ρ 8, δ' Ρ-Ε 28, 
ε' Ρ-0 122, στ' Ρ 4, ζ' Ρ-Ε 62, Γ'α' Ο (+Π) 34, β' Ο (-Ι-φάντασμα) 23, γ' Ο-Ρ(φάντασμα) 
74, δ' Ο-Θ-Π 25, ε' Π-Θ 15, στ' Π-Θ-Ρ[φάντασμα] 12, ζ' Ρ-Ε 60, η' Ε14, Δ'α' Π 34, β' Π-Ρ 
80, γ' Ρ 10, δ' Ρ-0 134, Ε'α' Π-Θ 10, β' Ο 24, γ' Ο-Π 150, δ' Ο-Ρ 96, Π-Θ 16.

Οι διαφορε'ς με τις μετρήσεις του Λε'φα8 (1831: 1450 στίχοι [εμείς 1346], 1842: 1266 
[1148], 1851: 1339 [1332]) οφείλονται προφανώς στο γεγονός, πως ο μελετητής μέτρησε 
κάθε στίχο, που μοιράζεται σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα (και αναγράφεται αναλόγως 
ως συνέχεια πιο δεξιά στην παρακάτω σειρά), ως δύο ή περισσότερους στίχους- αυτό όμως 
αντιβαίνει στη στιχουργική πρακτική ήδη της παλαιότερης νεοελληνικής λογοτεχνίας (βλ. 
π. χ. τις εκδόσεις της Κρητικής δραματουργίας ή και της Φαναριώτικης του 19ου αιώνα). 
Επίσης στην περίπτωση της έκδοσης του 1831 ο μελετητής στηρίζεται προφανώς όχι σας 
δικές του μετρήσεις, αλλά στις πληροφορίες του ποιητή σε επιστολή του στις 10 Ιανουάριου 
1831 προς τον Αλέξανδρο Στούρζα, πως άφησε μόνο 250 στίχους από το δεύτερο σχεδία
σμα (Σαλαμίνα 1826) και πρόσθεσε 1200 νέους στίχους9. Επίσης πρέπει να αναφερθούν τα 
λάθη στην αρίθμηση των σκηνών, που υπάρχουν στις εξής εκδόσεις: 1842: Β'ε' υπάρχει δύο 
φορές, επομένως η δεύτερη αναφορά = Β'στ', 1851: παραλείπεται Ε'γ', επομένως Ε'δ' = 
Ε'γ', Ε'ε'=Ε'δ', Ε'στ' = Ε'ε', 1864: Ε'γ' υπάρχει δύο φορές, επομένως το δεύτερο Ε'γ' = 
Ε'δ' και το Ε'δ' = Ε'ε'.

Ως προς την έκταση των διασκευών παρατηρεί κανείς εν πρώτοις πως η διασκευή του 
1842 αφαιρεί 200 περίπου στίχους, που προστίθενται πάλι στη διασκευή του 1851- πρόκει
ται όμως για άλλους στίχους και ο σχεδόν ίδιος αριθμός των στίχων είναι παραπλανητικός 
(1346 -> 1148 -> 1332 -> 1359). Ελαφρά αύξηση παρουσιάζει η εκδοχή του 1864. Οι διακυ
μάνσεις κατά πράξεις δείχνουν ήδη μια πιο ανήσυχη εικόνα: Α' 280 -> 242 -> 300 -> 292, 
Β' 270 -> 233 -> 262 -> 256, Γ' 266 -> 231 -> 268 -> 257, Δ' 278 -> 232 -> 274 -> 258, Ε' 
252 -> 210 -> 228 -> 296: η Α' πράξη το 1851 κερδίζει 20 στίχους, ενώ το συνολικό έργο 
κινείται περίπου στις ίδιες τιμές, η Β' πράξη χάνει το 1864 14 στίχους, ενώ το συνολικό έργο 
κερδίζει σε έκταση, έτσι και η Γ' πράξη, η Δ' πράξη χάνει το 1864, ενώ το συνολικό έργο 
κερδίζει σε έκταση, και μια εντελώς ανώμαλη πορεία δείχνει κυρίως η Ε' πράξη, που επε- 
κτείνεται το 1851 μόνο με 18 στίχους, ενώ το συνολικό έργο κερδίζει 200, και στην εκδοχή 
του 1864 κερδίζει περίπου 70 στίχους, ενώ το συνολικό έργο μόνο 27- υπάρχει δηλαδή μια 
σημαντική επέκταση του φινάλε του έργου. Ήδη αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν σε σημα
ντικές μετατοπίσεις. Κάτι ανάλογο δείχνει και ο αριθμός των σκηνών κατά πράξεις: Α' 3 -> 
4 -> 4 -> 4, Β' 6 -> 6 -> 7 -> 7, Γ' 8 -> 5 -> 9 -> 8, Δ' 6 -> 5 -> 4 -> 4, Ε' 4 -> 2 -> 5 -> 
5. Οι αριθμοί που συνδέονται με βέλη δηλώνουν τη μετάβαση από μια διασκευή στην άλλη 
1831-> 1842-> 1851-> 1864.

Οι υποδιαιρέσεις και συντμήσεις από διασκευή σε διασκευή δείχνουν μια αξιοσημείω
τη κινητικότητα. Στην Α' πράξη είναι η προσθήκη μιας επιλογικής σκηνής (Α'δ') ανάμεσα

Λεφας, ό. π., σσ. 190 εξ. 9 Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου 1901, σ. 30.
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στους δύο καλόγερους, για να αναφερθεί η παρουσία της Ραλλούς στ’ Άγιον Όρος, ώστε να 
μην εμφανίζεται απροειδοποίητα στις αρχε'ς της Β' πράξης στον Άθω, αν και οι καλόγεροι 
κατά τα άλλα, στο υπόλοιπο ε'ργο, αγνοούν την ύπαρξή της (μόλις στην Δ' πράξη θα ζητήσει 
καταφύγιο στο κελί του Πάΐσιου). Αυτή η προσθήκη εμφανίζεται ήδη στη δεύτερη διασκευή 
1842 και με'νει σταθερή στις υπόλοιπες (ακόμα και στη διασκευή του 1864, που υποτίθεται 
πως ακολουθεί την editio princeps του 1831). Η έκταση των εκθεσιακών σκηνών είναι αρκε
τά σταθερή: Α'α' ανάμεσα στους Π και Θ 28 -> 26 -> 28 -> 26, Α'β' Ο μόνος, ενώ Π και Θ 
παρακολουθούν 46 -> 46 -> 52 -> 48, και η κεντρική της Α' πράξης Α'γ' ανάμεσα στους Ο 
και Π 216 -> 164 -> 214 -> 210, ενώ η δεύτερη εκδοχή του 1842, που συντομεύει σημαντικά 
τη σκηνή αυτή, εισάγει την Α'δ' ανάμεσα στους Π και Δ 6 -> 6 -> 8, που έχει καθαρά δρα- 
ματουργική λειτουργικότητα.

Η ολιγοπρόσωπη και σχεδόν συμμετρική δομή του έργου, με συμμετρίες ακόμα και μέσα 
στις πράξεις, επιτρέπει μια τέτοια διαρθρωτική ανάλυση και σύγκριση των μεγεθών της 
έκτασης των σκηνών, για να εντοπισθούν οι διαφοροποιήσεις των επιμέρους διασκευών. 
Η Β' πράξη δείχνει καθαρά μια τέτοια συμμετρία, που ομαδοποιεί τις σκηνές γύρω από τη 
συνάντηση με τον Οδοιπόρο: Ραλλού μόνη της, Ραλλού και Ευφροσύνη, Ραλλού μόνη της, 
Ραλλού και Ευφροσύνη, Ραλλού και Οδοιπόρος, Ραλλού και Ευφροσύνη. Διαφοροποιήσεις 
εισάγει εδώ η διασκευή του 1851 με μια αρχική σκηνή Β'α', όπου η Ε δείχνει στη Ρ τη φύση, 
και στη διασκευή του 1864, όπου αφαιρείται η σκηνή αυτή πάλι, αλλά προστίθεται άλλη: 
μετά τη συνάντηση με τον Ο η Ρ έχει σύντομο μονόλογο Β'στ' τεσσάρων στίχων. Όπως και 
η δομή έτσι και η έκταση των σκηνών είναι αρκετά σταθερή: Β'α'Ρ μόνη της 18 -> 12 -> 16 
(= Β'β', προηγείται Β'α' με 8) -> 16, Β'β'Ρ+Ε 14 -> 12 -> 14 (=Β'γ') -> 16, Β'γ' Ρ μόνη 
της 8 -> 6 -> 8 (Β'δ') -> 8, Β'δ' Ρ+Ε 28 -> 26 -> 28 (Β'ε') -> 28 (αλλά ακριβώς σε αυτήν 
τη σκηνή υπάρχουν μεγάλες στιχουργικές ανακατατάξεις κι αλλαγές), Β'ε' Ρ+Ο 114 -> 109 
-> 114 (Β' στ') -> 122, Β'στ' Ρ+Ε 88 -> 68 -> 72 (Β'ζ') -> 62 (Β'ζ', ενώ παρεμβάλλεται 
η σκηνή Β'στ' με τη Ρ μόνη της με τέσσερις στίχους). Παρά τη σταθερότητα των μεγεθών 
παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές κυρίως στη σκηνή Β'δ', όπου η Ευφροσύνη ειδοποιεί την 
κυρία της για τον ερχομό του Οδοιπόρου.

Μεγαλύτερη αστάθεια ως προς τη σύντμηση των σκηνών δείχνει η Γ' πράξη, όπου και 
η κεντρική σκηνή, η συνάντηση του Οδοιπόρου με το φάντασμα της Ραλλούς, δεν έχει τέ
τοια απόλυτη κυριαρχία όπως στις ανάλογες συναντήσεις των δύο ερωτευμένων στις άλλες 
πράξεις (εκτός από την πρώτη). Οι συνοδευτικές μικρές σκηνές είναι περισσότερες και 
ποικίλλουν: έτσι η σκηνή αυτή μετατίθεται κάπως στη σειρά (Γ'γ' -> Γ'β' -> Γ'δ' -> Γ'γ'). 
Η δομή της δράσης προβλέπει την εξής αλληλουχία σκηνών: Γ'αΌδοιπόρος και Παΐσιος 
σε διάλογο, β' Οδοιπόρος μόνος του, γ' η νυχτερινή συνάντηση με το φάντασμα, δ' ο πα- 
ράφρονας Οδοιπόρος και οι καλόγεροι, ε' οι καλόγεροι μόνοι τους μέσα στη νύχτα, στ' η 
εμφάνιση του φαντάσματος στους καλόγερους, ζ' η Ραλλού και η Ευφροσύνη σχολιάζουν 
αν πέτυχε το σχέδιο της εκδίκησης/τύψεις της Ραλλούς, η' το επιλογικό γνωμικό της Ευ
φροσύνης. Η εκδοχή του 1851 εισάγει Γ'α' ένα μονόλογο του Ο (12 στίχοι), ενώ η έκδοση 
του 1864 έχει ως Γ'α' Ο [+Π], δηλαδή μονόλογο του Οδοιπόρου, που ακούει και σχολιάζει 
ο Παΐσιος. Τις μεγαλύτερες περικοπές σε σκηνές δείχνει η έκδοση του 1842, που κόβει το 
μονόλογο του Ο πριν από τη συνάντηση με το φάντασμα (Γ'β' 1831), ενώ Γ'γ' και Γ'δ' (του 
1831) ενώνονται σε μία σκηνή και μετατίθεται το επιλογικό γνωμικό της Ε σε άλλο σημείο 
του έργου. Παρά τις επιμέρους μετατοπίσεις, συγχωνεύσεις κτλ. σκηνών, οι αλλαγές στην 
έκταση δεν είναι δραματικές: Γ'α' Ο+Π 34 -> 30 -> 32 (Γ'β', προηγήθηκε Γ'α' Ο μόνος του 
12 στίχοι) -> Ο [+Π] 34, Γ'β' Ο μόνος του 23 -> λείπει -> 39 (=Γ'γ') -> λείπει (=Γ'α'),
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Γ'γ' 0+Ρ/φ[άντασμα] 62 -> 110 (Ο [+Ρ/φ])10 -> 73 (+Γ'δ') -> 74, Γ'δ' Ο+Θ+Π 29 -> 
λείπει -> 27 (=Γ'ε') -> 25, Γ'ε' Θ+Π 22 -> 19 (=Γ'γ') -> 161/3 (=Γ'στ') -> 15 (η αστεία 
βαλποΰργεια νύχτα των καλόγερων συντομεύεται πολύ), Γ'στ' Θ+Π+Ρ/φ 16 -> 10 (=Γ'δ') 
-> 15“ (=Γ'ζ') -> 12, Γ'ζ' Ρ+Ε 66 -> 62 (= Γ'ε'), 52 (=Γ'η') -> 60, Γ'η' Ε μόνη της 14 -> 
λείπει -> 16 (=Γ'Θ') -> 14. Από την απλή παράθεση των στοιχείων βλέπει κανείς ήδη, πως 
τις συγχωνεύσεις σκηνών, που πραγματοποίησε ο ποιητής στην έκδοση του 1842, τις αναιρεί 
πάλι στην έκδοση του 1851. Αυτό όμως δεν αποκαλύπτει ακόμα τίποτε για την αλλαγή της 
γλωσσικής υφολογίας και τις μετρικές αλλαγές. Πράγματι σε ορισμένα δομικά στοιχεία η 
έκδοση του 1864 γυρίζει στην πρώτη εκδοχή: αλλά αυτό δεν γίνεται ούτε συστηματικά ούτε 
στο γλωσσικό επίπεδο.

Μια αυξάνουσα συγχώνευση σκηνών παρατηρεί κανείς και στην Δ'πράξη: αυτό οφεί
λεται σε μια εκδοτική ανωμαλία της έκδοσης του 1831, όπου στη Δ'ε' εισάγεται νέα σκηνή, 
ενώ η Ραλλού μένει μόνη της μετά τη συνάντηση με τον Οδοιπόρο, μόλις δύο στίχους, και 
εκείνος επιστρέφει αμέσως για να δευτερολογήσει (Δ' 257 εξ.). Έτσι οι επόμενες εκδόσεις 
συγχωνεύουν σωστά τις σκηνές Δ'δ' και Δ'ε' της πρώτης έκδοσης. Η δομή της πράξης εί
ναι απλή: Παΐσιος μόνος του, τον επισκέπτεται η Ραλλού, η Ραλλού μόνη της, συναντιέται 
με τον παράφρονα Οδοιπόρο, η Ραλλού μόνη της μέσα στην απελπισία της. Αυτή η σειρά 
διατηρείται ακόμα στην εκδοχή του 1842 (με την παραπάνω συγχώνευση), ενώ η έκδοση 
του 1851 κόβει την τελευταία σκηνή και αφήνει τον Οδοιπόρο να προσθέσει με «γέλωτα 
παραφροσύνης» ένα τετράστιχο στη λιπόθυμη αγαπημένη του, το οποίο αφαιρεί η έκδοση 
του 1864 πάλι, αλλά αφήνει το κομψό οκτάστιχο οκτασύλλαβο ποίημα, που απαγγέλλει η 
κόρη πριν χάσει τις αισθήσεις της, ως τέλος της σκηνής. Έτσι στην πράξη αυτή η έκδοση του 
1864 δεν δείχνει αύξηση της έκτασης, σύμφωνα με το σύνολο του έργου, αλλά μείωση κατά 
20 στίχους. Οι τιμές των πρώτων σκηνών είναι αρκετά σταθερές: Δ'α' Π μόνος του 28 -> 28 
-> 30 -> 34, Δ'β' Π+Ρ 88 -> 54 -> 92 -> 80, Δ'γ'Ρ μόνη της 12 -> 12 -> 12-> 10, Δ'δ' 126 
-> 130 -> 140 -> 134, Δ'ε' 14 έχει συγχωνευτεί στην Δ'δ' στις άλλες εκδοχές, Δ'στ' Ρ μόνη 
10 -> 8 -> λείπει -> λείπει (συγχώνευση).

Η Ε'πράξη σημειώνει ίσως τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, παρ’ ότι η δομή της είναι 
πολύ απλή: α' ο Παΐσιος και ο Θεοδόσιος σχολιάζουν την κατάσταση του Οδοιπόρου, β' ο 
Οδοιπόρος σε μονόλογο σχεδιάζει το τέλος του, γ' ο Οδοιπόρος σε διάλογο με τον Παΐσιο 
ακούει τις διδαχές του και τραυματίζεται θανάσιμα, και στην τελευταία σκηνή δ' προστίθε
ται η Ραλλού, που θα πεθάνει μαζί με τον αγαπημένο της, ενώ ο Παΐσιος θα κάνει τον πικρό 
επίλογο. Οι διαφοροποιήσεις αρχίζουν με την εκδοχή του 1842: οι τέσσερις σκηνές συντέ- 
μνονται σε δύο: Ε'α' και Ε'β' συγχωνεύονται με την Ε'γ'της πρώτης έκδοσης. Η εκδοχή του 
1851 μετατρέπει την Ε'α'σε μονόλογο του Παΐσιου, στον οποίο προστίθεται ο Οδοιπόρος. 
Η βασική της επέμβαση έγκειται όμως στο γεγονός, ότι απομακρύνεται ο Παΐσιος από τη 
σκηνή της αναγνώρισης των ερωτευμένων μελλοθανάτων: έτσι εισάγεται μια σύντομη σκηνή 
Ε'γ', όπου προστίθεται η Ραλλού στους δύο άντρες, ενώ στην Ε'δ' έχει φύγει ο Παΐσιος· και 
προστίθεται επίσης και ένας σύντομος επίλογος των δύο μοναχών (Ε'ε') πάνω στα πτώματα 
των νεαρών αυτόχειρων. Η εκδοχή του 1864 αποκαθιστά την αρχή της πράξης: Ε'α', β' και 
γ' αντιστοιχούν στις αρχικές σκηνές (με κάποια αύξηση στην έκταση), στην Ε'δ' εμφανί
ζεται ταυτόχρονα η Ραλλού και φεύγει ο Παΐσιος, δίνοντας στη σκηνή της αναγνώρισης 
πολύ μεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι είχε στην έκδοση του 1851· επίσης διατηρεί τον επίλογο

Ο μονόλογος του Γ'β' αποτελεί το πρώτο μέρος της σκηνής· μετά εμφανίζεται το φάντασμα.
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των καλόγερων που υπάρχει εκεί και διπλασιάζει την έκταση του. Διακρίνουμε δηλαδή μια 
προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο εντυπωσιακού φινάλε. Έτσι οι τιμές της έκτασης των 
σκηνών παρουσιάζουν μεγάλη ρευστότητα από μια παραλλαγή στην άλλη: Ε'α' Π+Θ 10 -> 
λείπει -> αντικατάσταση με Π [+0] 10 -> 10, Ε'β' Ο μόνος του 20 -> λείπει -> λείπει -> 
24, Ε'γ' Ο+Π 132 -> 172 -> 132 (=Ε'β') ->150, Ε'δ' Ο+Π+Ρ 90 -> 108 (=Ε'β') -> Ο+Ρ 
68 (έχει προηγηθεί Ε'γ' Ο+Ρ+Π 10) -> Ο+Ρ 96, ενώ οι εκδοχές 1851 και 1864 προσθέτουν 
ακόμα Γ'ε' Θ+Π 8 -> 16. Οι στιχουργικές επεμβάσεις, ιδίως στη σκηνή της αναγνώρισης, 
είναι πλέον σαρωτικές.

Ποσοτικές προσεγγίσεις παραμένουν πάντα σ’ ένα επίπεδο βοηθητικό και ενδεικτικό· 
επισημαίνουν δομικές επεμβάσεις και μετατοπίσεις του κέντρου βάρους, χωρίς ακόμα να 
μπορούν να προσδιορίσουν τη φύση των επεμβάσεων και των μετατοπίσεων αυτών. Επίσης 
έχουν νόημα μόνο εκεί, όπου το πεδίο εφαρμογής στη δραματουργία παρουσιάζει έναν 
υψηλό βαθμό οργάνωσης, συνολικής οικονομίας, ακόμα και συμμετρίας, συγχρόνως απλό
τητα και σφιχτή σύνδεση των επιμέρους, που είναι χαρακτηριστικά συνήθως της κλασικί- 
ζουσας δραματουργίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ως προς τη δραματική φόρμα, διαθέτει 
ο Οδοιπόρος, σε αντίθεση με τον Μεσαία, όπου μια τέτοια προσέγγιση μένει χωρίς απτά 
αποτελέσματα.

Ο συνεχής πειραματισμός του Σούτσου με το κείμενο αυτό ίσως δεν δείχνει τόσο την 
ποιητική ή δραματουργική του αβεβαιότητα, αλλά περισσότερο το γεγονός, πως του άρεσε 
να ασχολείται ειδικά με το κείμενο αυτό που έχει τόσο σημαντικό αυτοβιογραφικό φορτίο. 
Η παιδική του φίλη Ραλλού Σούτσου-Μεϊντάν (1799-1832) είναι και το γυναικείο πρότυπο 
στον Λέανδρο και τον Άγνωστο.

Η «ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ»

Με τον όρο «θεατρικότητα» εννοούμε στο μελέτημα αυτό, χωρίς να υπεισέλθουμε στη 
διεθνή συζήτηση για την πολλαπλή, ακόμα και μεταφορική χρήση του όρου11 που οδήγησε 
και στη σύσταση αποφυγής της χρήσης του όρου γενικά12, την εγγραφή σκηνικής δράσης 
και υποδείξεων της υποκριτικής στο δραματικό κείμενο, είτε σε μορφή άμεσης σκηνικής 
οδηγίας, είτε σε μορφή έμμεσης στον ίδιο το διάλογο13. Σκηνικές οδηγίες με τη μία ή την 
άλλη μορφή είναι οπωσδήποτε δείκτες της «θεατρικότητας» του δραματικού κειμένου: δη
λαδή του προορισμού του κειμένου για θεατρική παράσταση, της καθοδήγησης της σκηνι
κής δράσης και της υποκριτικής των ηθοποιών με ειδικές σημειώσεις, ή και της εγρήγορσης 
και πεντρίσματος της φαντασίας του αναγνώστη, στην περίπτωση που το έργο διαβάζεται. 
Το σημείο είναι κρίσιμο, γιατί τα δραματικά έργα του Παναγιώτη Σούτσου, τα οποία ο 
ίδιος αποκαλεί «δραματικά ποιήματα», έχουν αποκληθεί ποιήματα διαιρεμένα σε πράξεις 
και σκηνές, παραγνωρίζοντας τη φύση και υπερβατικότητα της ρομαντικής δραματουργίας

11 Βλ. το τελευταίο κεφάλαιο της πρόσφατης μονο
γραφίας του Andreas Kotte: Theaterwissenschaft. Eine 
Einßhrung, Köln, Weimar, Wien 2005.
12 Βλ. B. Πσυχνερ: Από τη θεωρία του θεάτρου στις θεω
ρίες του θεατρικού. Εξελίξεις στψ επιστήμη του θεάτρου
στο τέλος του 20" αιώνα, Αθήνα 2003, σσ. 219,336.

13 Για μια συστηματική εξέταση των σκηνικών οδηγι
ών και στις δυο μορφές βλ. Β. Ποΰχνερ: «Οι σκηνικές 
οδηγίες στο Κρητικό και Επτανησιακό θέατρο», στον 
τόμο: Μελετήματα θεάτρου. Το Κρητικό θέατρο, Αθή
να 1991, σσ. 363-444.
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ως προς τις παραδοσιακές συμβάσεις του δραματικού είδους. Επιπλέον, όπως θα φανεί 
ακόμα στη συνέχεια, παρατηρείται μια προσπάθεια του ίδιου του ποιητή να μεταβάλει την 
όποια θεατρικότητα της πρώτης έκδοσης περισσότερο σε έντεχνη και εξεζητημένη ποίηση, 
μια τάση που δεν αφορά μόνο το γλωσσικό επίπεδο (η μεικτή γίνεται υπεραρχάίζουσα) 
αλλά και το ειδολογικό: η όποια θεατρικότητα της γραφής του 1831 υποχωρεί μπροστά στις 
διαφορετικές, κυρίως στιχουργικές επιδιώξεις των επόμενων διασκευών. Έτσι ξεκινούμε 
την αναζήτηση αυτή με μια αναγραφή των άμεσων σκηνικών οδηγιών κατά σκηνές και εκ
δόσεις, ανάλογα σχολιασμένη.

1831: Α'α' Φαίνονται παραθαλάσσια μέρη του Αγίου Όρους περιτριγυρισμένα από 
βράχους χιονοσκεπάστους. Η σελήνη είναι περί την δύσιν της, Α'β' Οι ανωτέρω και ο Οδοι
πόρος, καθήμενος εις ένα βράχον και στηριγμένος έχων το μέτωπόν του εις το χέρι. Αρχίζει 
μόλις να χαράζη και ακούεται εκ διαλειμμάτων ήχος σημάντρων, Με δυνατήν φωνήν προς 
τον Οδοιπόρον, Ο Θεοδόσιος ομοίως προς τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος βυθισμένος εις 
συλλογισμούς και αποτεινόμενος εις το Όρος του Άθωνος, Στέκει ολίγας στιγμάς άφωνος 
και έπειτα εξακολουθεί δείχνων τους βράχους, Ο ήλιος ανεβαίνει από την θάλασσαν και 
χρυσώνει τας ακρώρειας του Άθωνος, Ο Θεοδόσιος βλέπων την φύσιν, Φεύγει, Α'γ' Ο Πα- 
ΐσιος έχων τους οφθαλμούς του προσηλωμένους εις τους βράχους όπου κάθεται ο Οδοιπό
ρος, Ο Οδοιπόρος φαίνεται εις την σκηνήν, Ο Πάίσιος προχωρών προς τον Οδοιπόρον, 
Ο Οδοιπόρος θέλων να φύγη, Ο Πάίσιος πλησιάζων εις τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος με 
ταραχήν, Σείων τον Παΐσιον από το χέρι, Πλησιάζων εις τον τάφον τον οποίον έσκαψε· 
αγκαλιάζει την πέτραν του μνήματος, Ο Πάίσιος ζητών να τον απομακρύνη από τον τάφον, 
Ο Οδοιπόρος προσκολλημένος εις τον τάφον, Ο Πάίσιος κάθηται πλησίον του Οδοιπόρου, 
Κλαίων, Κλαίων, Προς τον Παΐσιον, Ο Πάίσιος διακόπτων τον Οδοιπόρον, Φεύγουν.

Β' Εις τους πρόποδας του Αγίου Όρους φαίνεται από το εν με'ρος ε'κτασις θαλάσσης και 
από το άλλο ερημοκκλήσι ανοικτόν. Ο ήλιος δύων χρυσόνει [sic] την θάλασσαν, Β'α' Ραλού 
μόνη εις το ερημοκκλήσι, στεκομένη έμπροσθεν της εικόνος της Παναγίας, Βλέπει την φύσιν 
και δακρύζουσα λέγει, Β'β' Η Ραλού τρέμουσα, Η Ραλού διακόπτουσα την Ευφροσύνην, 
Τρέχουσα κατόπιν της Ραλούς ήτις πίπτει λιγοθυμισμένη, Η Ραλού σηκωνομένη και βάλλου- 
σα το χέρι της εις το μέτωπον, Δείχνουσα ένα σπήτι, Η Ραλού μένει ακόμη άφωνη και ακίνη
τη, Η Ραλού εξερχομένη από το βύθος, Σηκώνεται, περιπατεί άφωνη, κάμνει νεύμα εις την 
Ευφροσύνην ν’ απομακρυνθή και πάλιν μένει ακίνητη, Β'γ' Η Ραλού μόνη και βυθισμένη 
εις συλλογισμούς, Υψώνουσα τας χείράς της εις τον Ουρανόν, Β'δ' Η Ευφροσύνη ερχομένη 
με ταραχήν, Κινουμένη με ταραχήν και φωνάζουσα με δάκρυα, Στέκεται και φωνάζει με 
σπαραγμόν καρδίας, Η Ραλού κινουμένη πάντοτε με ταραχήν, Η Ραλού τρέμουσα όλη και 
κλονουμένη από ταραχήν, Β'ε' Ο Οδοιπόρος συλλογισμένος προχωρεί προς στην Ραλού. Η 
Ραλού κρατούσα τους οφθαλμούς της προσηλωμένους κατά γης, Βλέπουσα τον Οδοιπόρον, 
Ο Οδοιπόρος βλέπων τον ωκεανόν μένει βυθισμένος εις συλλογισμούς ολίγας στιγμάς, και 
ύστερον φωνάζει, Η Ραλού καθ’ εαυτήν, Ο Οδοιπόρος με δακρυσμένους οφθαλμούς βλέ
πων την θάλασσαν, Παρατηρών έξαιφνα την Ραλού, Η Ραλού οπισθοδρομούσα και λέγου- 
σα καθ’ εαυτήν, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν και με τρέμουσαν φωνήν, Η Ραλού κατ’ ιδίαν, 
Ο Οδοιπόρος με τρέμουσαν φωνήν προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς την 
Ραλού, Ο Οδοιπόρος εκστατικός καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, 
Προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος κατ’ ιδίαν, Η 
Ραλού με λυπηρόν φωνήν προς τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος με πάθος προς την Ραλού, Ο 
Οδοιπόρος κατ’ ιδίαν, Στέκει, την κυττάζει και λέγει με δάκρυα, Λαμβάνων με παραφορά
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το χέρι της Ραλούς, Η Ραλού αποσπά το χέρι της από το χέρι του Οδοιπόρου, όστις εξακο
λουθεί, Η Ραλού με φωνήν αγριωμένην, Ο Οδοιπόρος με τρέμοντα βήματα οπισθοδρομεί 
και φεύγει, Β'στ' Η Ραλού με φωνήν τρέμουσαν και καθ’ εαυτήν, Η Ευφροσύνη τρέχουσα 
προς την Ραλού, Η Ραλού σκεπάζουσα το πρόσωπόν της με τα χέρια, Η Ραλού κλαίουσα, Η 
Ευφροσύνη βλέπουσα την Ραλού με μεγάλην λύπην, Η Ραλού κτυπούσαν το στήθος της, Η 
Ευφροσύνη αγκαλιάζουσα την Ραλού, Η Ραλλού μετά συλλογισμόν ολίγων στιγμών, Φεύ
γουν.

Γ' Φαίνονται μνήματα πολλά εις το έμβασμα ενός δάσους. Είναι εσπέρα αστερωπός. 
Γ'α' Κλαίων, Βλέπων το μνήμα, το οποίον ύψωσεν εις την Ραλού, κτυπά το μέτωπόν του 
φωνάζων, Απομακρύνων τον Παΐσιον, Ο Παΐσιος φεύγει, Γ'β' Ο Οδοιπόρος περίπατων με 
ταραχήν και βλέπων την φύσιν, Ακούεται ήχος καμπάνας, Γονυπετών εμπρός του τάφου, 
Ακούεται κρότος εις το πλησίον δάσος, Ακούεται από το δάσος, Ο Οδοιπόρος προχωρεί 
και πάλιν επιστρέφει αφίνων αγρίας φωνάς, Γ'γ' Ο Οδοιπόρος και έν φάντασμα εξερχό- 
μενον από το δάσος, σκεπασμένον από κεφαλής μέχρι ποδών. Το Φάντασμα ευγάλλον [sic] 
το κάλυμμα του προσώπου του, Ο Οδοιπόρος με τρίχας ορθωμένας, Ανοίγων τας αγκόλας 
του και προχωρών προς το φάντασμα, Ο Οδοιπόρος γονατίζων έμπροσθεν του φαντάσμα
τος, Πίπτει λιγοθυμισμένος, Το Φάντασμα περιπατεί τριγύρω του Οδοιπόρου και λέγει, Ο 
Οδοιπόρος συνέρχεται, μισοσηκώνεται και ακούων τους λόγους του φαντάσματος αφίνει 
βαθύν αναστεναγμόν και πάλι λειποθυμεί [sic], Το φάντασμα φεύγον, Φεύγει, Γ'δ' Ο Θεο
δόσιος προς τον Παΐσιον, Ο Παΐσιος τρέχων προς τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος τραγουδών 
με σχήματα παραφροσύνης, Ο Παΐσιος κτυπών από λύπην το στήθος του, Ο Οδοιπόρος 
τραγουδών, Ο Παΐσιος πλησιάζων εις τον Οδοιπόρον και φωνάζων εις τα ώτα του, Φεύγει, 
Γ'ε' Ακούεται κρότος μακρόθεν, Ο Θεοδόσιος με τρόμον, Ο Θεοδόσιος τρέμων, Ο Θεο
δόσιος τρέμων, Φαίνεται μακρόθεν φως και ακούεται κρότος αλυσίδων, Ο Παΐσιος κάμων 
τον σταυρόν του, Γ'στ' Ο Παΐσιος προχωρών προς το φάντασμα όπου είχε φανή εις τον 
Οδοιπόρον, Ο Θεοδόσιος παρατηρών το φάντασμα, Ο Παΐσιος προχωρών με φρίκην προς 
το φάντασμα, Ο Παΐσιος και ο Θεοδόσιος φεύγουν έντρομοι, Γ'ζ' Το φάντασμα μόνον του, 
Η Ευφροσύνη τρέχουσα προς το φάντασμα, Το φάντασμα εβγάλλει [sic] το κάλυμά του [sic] 
και φαίνεται η Ραλού, Η Ραλού καθημένη εις έναν κορμόν δένδρου, Αφίνει βαθύν ανα
στεναγμόν, Σιωπαίνει ολίγον, έπειτα φωνάζει με σπαραγμόν, Φεύγει, Γ'η' Μετά συλλογήν 
μερικών στιγμών, Φεύγει.

Δ'α' Είναι χαράγματα και μεγάλη κακοκαιρία. Ο Παΐσιος καθήμενος εις το κελλί του 
πλησίον φωτιάς, Ανοίγων το παράθυρον και βλέπων την φύσιν, Πίπτει κατά γης και κάμνων 
τον σταυρόν του λέγει, Ακούεται κτύπος εις την θύραν, Δ'β' Η Ραλού ωχρά και με μαλλιά 
ριμμένα εις το στήθος της, Ο Παΐσιος ανοίγων την θύραν, Προς την Ραλού, Η Ραλού καθ’ 
εαυτήν, Η Ραλού κινουμένη με ταραχήν, Ρίπτεται εις μίαν καρέγκλαν [sic], Η Ραλού ση- 
κονομένη [sic] με ταραχήν, Φεύγει, Δ'γ' Η Ραλού βλέπουσα τριγύρω της, Ανοίγουσα την 
θύραν του πλησίον κοιτώνος, όπου φαίνεται ο Οδοιπόρος κοιμώμενος, Δ'δ' Η Ραλού κάμει 
ολίγα βήματα εμπρός και έπειτα στέκει και λέγει, Πλησιάζει εις την κλίνην του Οδοιπόρου 
και βλέπουσά τον, Ο Οδοιπόρος φωνάζων με όμματα κλειστά, Η Ραλού παρατηρούσα με 
προσοχήν τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος παράφρων σηκόνεται [sic] από την κλίνην φωνά
ζων, Ο Οδοιπόρος τρέχων εις τον κοιτώνα και φωνάζων, Η Ραλού τρέχουσα εμπρός του, 
Ο Οδοιπόρος τραγουδών με παραφροσύνην, Η Ραλού πίπτουσα εις τας αγκόλας του Οδοι
πόρου, Ο Οδοιπόρος οπισθοδρομών με φρίκην, Η Ραλού πίπτουσα εις τους πόδας του, Ο 
Οδοιπόρος αποσπώμενος από τας αγκόλας της Ραλούς και κλαίων, Πιάνων το μέτωπόν του 
και κλαίων, Φεύγει, Δ'ε' Ραλού μόνη, Ο Οδοιπόρος επιστρέφει και ατενίζων προς την Ρα-
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λού δακρυσμένα όμματα, λέγει, Φεύγει, Δ'στ' Η Ραλού μετά σιωπήν ολίγων στιγμών, Πίπτει 
λιγοθυμισμένη.

Ε' Η Σκηνή παριστά το κελλί του Οδοιπόρου, Ε'α' Φεύγουν, Ε'β' Ο Οδοιπόρος μόνος, 
Εν ωρολόγι κτυπά μακρόθεν ο Οδοιπόρος το ακούει με προσοχήν και λέγει, Εβγάλλει από 
τον κόρφον του ένα πιστόλι και το ακουμβά εις το μέτωπόν του, Εμβαίνει ο Παίσιος και ο 
Οδοιπόρος κρύπτει το πιστόλι, Ε'γ' Ο Οδοιπόρος αφινόμενος με δάκρυα εις τας αγκόλας 
του Παΐσιου, Με σπαραγμόν καρδιάς, Δίδων εις τον Πάίσιον πολλά ποιήματά του, Ο Οδοι
πόρος καθήμενος πλησίον του Παϊσίου και λέγων με πρόσωπον κατηφές, Ο Οδοιπόρος με 
τρίχας κεφαλής ορθωμένας, Ο Παΐσιος με ενθουσιασμόν, Ο Οδοιπόρος αγκαλιάζων τον 
Παΐσιον με αναφιλητά, Ο Οδοιπόρος με τα δάκρυα, Θέλει να κτυπηθή με το πιστόλι, και ο 
Παΐσιος το αρπάζει, Κτυπάται με το ξίφος, Ο Οδοιπόρος πίπτων εις τα γόνατα του Πάίσί- 
ου, Ο Οδοιπόρος αφίνων βαθύν αναστεναγμόν, Ο Οδοιπόρος κτύπων με τας χείρας του το 
έδαφος και φωνάζων με κλειστά όμματα, Ο Παΐσιος φωνάζων εις τα ώτα του Οδοιπόρου, 
Ακούεται κτύπος εις την θύραν και μετ’ ολίγον εμβαίνει η Ραλού, Ε'δ' Ραλού βλέπουσα τον 
Οδοιπόρον, Θέλει να πέση εις τους πόδας του Οδοιπόρου. Προς τον Παΐσιον, όστις ζητεί 
να την εμποδίση, Ο Οδοιπόρος ανοίγων τα όμματά του, Η Ραλού εναγκαλιαζομένη [sic] 
τον Οδοιπόρον, Παΐσιος προς τον Οδοιπόρον, Παρατηρών τους χαρακτήρας της Ραλούς, 
Η Ραλού δείχνουσα την εικόνα του Οδοιπόρου κρεμασμένην εις τον λαιμόν της, Ο Οδοι
πόρος βλέπων την εικόνα του, Εναγκαλιζόμενος την Ραλού, Ο Οδοιπόρος αγκαλιάζων την 
Ραλού, Ο Παΐσιος προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος αποναρκούμενος ολίγον κατ’ ολίγον, Η 
Ραλού φιλούσα τας χείρας του Οδοιπόρου με δάκρυα και αναφιλητά, Ο Οδοιπόρος προς 
την Ραλού, Μισοσηκονόμενος [sic], Εκπνέει, Πίπτει νεκρά, Ο Παΐσιος ρίπτει κάλυμμα εις 
τους δύω νεκρούς και λέγει.

Η σκηνική οδηγία14 εμφανίζεται με μια ολόκληρη σειρά από λειτουργίες: περιγράφει 
το σκηνικό, ρυθμίζει χωροταξικά τις κινήσεις, παρουσία και απουσία, εισόδους και εξό
δους των ηθοποιών, τις στάσεις τους (όρθιος, καθισμένος, τρέχοντας κτλ.), χειρονομίες και 
κινήσεις (αγκαλιάσματα, φιλήματα χεριών), την ενδυμασία τους (το φάντασμα με το σε
ντόνι), την εμφάνισή τους (ασπρισμένα μαλλιά, μελαγχολική έκφραση), ειδικές σωματικές 
αντιδράσεις (δάκρυα, τρίχες σηκωμένες κτλ.), μιμητικές εκφράσεις (θλίψη, παραφροσύνη), 
την ένταση και ποιότητα της φωνής κτλ. Ο ποιητής δεν αφήνει, ιδίως τους δύο ηθοποιούς 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μόνους τους, αλλά τους καθοδηγεί με ειδικές σημειώσεις, 
έχοντας σαφώς κάποιο σκηνοθετικό όραμα την ώρα που γράφει. Αυτό γίνεται ακόμα πιο 
εμφανές από τις έμμεσες σκηνικές οδηγίες, που τοποθετούνται μέσα στο διάλογο. Ας δούμε 
όμως πρώτα για σύγκριση τις άλλες εκδόσεις:

1842: Α' Πρόθυρα ναού- χιονοσκέπαστοι κορυφαί Βουνών, και θάλασσα εκείθεν. Α'β'Ο 
Οδοιπόρος καθήμενος εις βράχον απότομον, Θεοδόσιος προς τον Παΐσιον, Με δυνατήν 
φωνήν προς τον Οδοιπόρον, Ο Θεοδόσιος προς τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος βυθισμέ
νος εις συλλογισμούς και βλέπων τας κορυφάς του Άθωνος, Ακούεται ήχος σημάντρων, Ο 
Θεοδόσιος φεύγει, Α'γ' Ο Οδοιπόρος από του βράχου βλέπων τον ήλιον ανατέλλοντα, Ο 
Παΐσιος βλέπων τον Οδοιπόρον καταβαίνοντα από τον βράχον, Προς τον Οδοιπόρον πλησι- 
άζοντα, Ο Οδοιπόρος διακόπτων τον Παΐσιον, Ο Παΐσιος πλησιάζων προς τον Οδοιπόρον,

14 J. Steiner: Die Bühnenanweisung, Göttingen 1969, Studies in Form and Function, Ph. D. diss. Univ. of 
G. L. Cancellor: Stage Directions in Western Drama: Wisconsin, Madison 1980 κτλ.
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Σείων την χείρα του Παϊσίου, Μετ’ ολίγον και με συγκίνησιν μεγάλην ψυχής, Κλαίων, Προς 
τον Παΐσιον, Οδοιπόρος φεύγων, Α'δ' Φεύγουσι.

Β'Φαίνεται εις τους πρόποδας του Αγίου όρους κατά τον αιγιαλόν ερημοκκλήσιον ανοι
κτόν πανταχόθεν, Β'α' Η Ραλού γονυκλινής προς το εικόνισμα της Παναγίας, Β'β' Κλο
νιζόμενη, Πίπτουσα, Η Ραλού σηκωμένη και βάλλουσα την χείρα εις το μέτωπόν της, Η 
Ευφροσύνη δείχνουσα οικίαν τινά, Βλέπουσα την Ραλού, Η Ραλού εγειρόμενη από τον 
λήθαργον, Ακούεται κρότος βημάτων και η Ευφροσύνη πηγαίνει προς τον κρότον, Β'γ' Η 
Ραλού βυθισμένη εις συλλογισμούς, Β'δ' Η Ευφροσύνη επιστρέφουσα, Β'ε' Οδοιπόρος βλέ- 
πων μακρόθεν τον Ωκεανόν, Ραλού καθεαυτήν, Οδοιπόρος βλέπων την θάλασσαν, Βλέπων 
την Ραλού, Ραλού καθ’ εαυτήν, Οδοιπόρος με τρέμουσαν φωνήν, Πλησιάζων, Ραλού καθ’ 
εαυτήν, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλλού, Προς την Ραλού, Οδοιπόρος κατ’ ιδίαν, 
Οδοιπόρος προς την Ραλού, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς τη Ραλού, Λαμβάνων με παρα
φοράν την χείρα της Ραλούς, Την εναγκαλίζεται, Η Ραλού αποσπωμένη και με οργήν, Ο 
Οδοιπόρος με τρέμοντα βήματα φεύγει, Β'στ' Η Ραλού προς την Ευφροσύνην ερχομένην, 
Κλαίουσα, Ευφροσύνη κλαίουσα, Αναχωρεί- η Ευφροσύνη την ακολουθεί.

Γ Φαίνονται μνήματα εις την είσοδον του δάσους, είναι εσπέρα αστερωπός, Γ'α' Σείων 
την χείρα του Πάίσίου και εκτός εαυτού, Κλαίων, Βλέπων τον τάφον της Ραλούς τον οποίο 
αυτός ύψωσε, Ο Παΐσιος φεύγει, Γ'β' Ο Οδοιπόρος καθήμενος εις την πέτραν του μνήματος 
και υψόνων [sic] τους οφθαλμούς προς τον ουρανόν, Ακούεται ήχος σημάντρου, Οδοιπόρος 
σηκονόμενος [sic], Γονυπετών ενώπιον του τάφου της Ραλούς, Φωνή εκ του πλησίον δάσους, 
Ο Οδοιπόρος με ορθάς τρίχας, Ο Οδοιπόρος ωχρός πλησιάζει προς το δάσος όθεν εξέρχε
ται η φωνή. Εν φάντασμα κεκαλυμμένον, Το φάντασμα εκκαλυπτόμενον, Πλησιάζων προς 
το φάντασμα, Ο Οδοιπόρος γονατίζων, Ο Οδοιπόρος ψάλλων, Ο Παΐσιος πλησιάζων προς 
τον Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος προσηλών άγριον όμμα προς τον Παΐσιον, Ψάλλων, Φεύγει, 
Γ'γ' Ακούεται κρότος, Θεοδόσιος τρέμων, Θεοδόσιος τρέμων, Γ'δ' Παΐσιος προχωρών προς 
το φάντασμα, Αναχωρούσαν έντρομοι, Γ'ε' Ευφροσύνη τρέχουσα προς το φάντασμα, Το 
φάντασμα ρίπτει το κάλυμμά του και φαίνεται η Ραλού, Ραλού καθημένη εις την είσοδον του 
δάσους, Στέκει και φωνάζει κλαίουσα, Φεύγει, Η Ευφροσύνη ακολουθούσα την Ραλού.

Δ' Παρίσταται μακράν των μοναστηρίων ερημιτικός οίκος- είναι χαράγματα, Δ'α' Παΐ- 
σιος ανοίγων το παράθυρον, Βλέπων γύρω, Πίπτων κατά γης και προσευχόμενος, Ακούεται 
κρότος της θύρας, Η Ραλού εκτός της θύρας, Δ'β' Παΐσιος ανοίγων την θύραν, Η Ραλού 
περιπατούσα με ταραχήν, Φωνάζουσα, Φεύγει, Δ'γ' Η Ραλού βλέπουσα γύρω, ανοίγουσα 
την θύραν του πλησίον κοιτώνος, όπου φαίνεται ο Οδοιπόρος, Δ'δ' Η Ραλού προχωρούσα 
ολίγον και στεκομένη, Ο Οδοιπόρος με οφθαλμούς κλειστούς, Ο Οδοιπόρος σηκονόμενος 
[sic] από την κλίνην παράφρων, Ο Οδοιπόρος περιπλανών αγρίως τους αφθαλμούς του, Η 
Ραλού πίπτουσα εις τας αγκάλας του Οδοιπόρου, Ο Οδοιπόρος επισθοδρομών μετά φρίκης, 
Μετ’ ολίγον και με συγκίνησιν τρυφερόν, Η Ραλού πίπτουσα εις τους πόδας του Οδοιπόρου, 
Ο Οδοιπόρος πίπτων εις την αγκάλην της Ραλούς, Βάλλων τους δακτύλους εις το μέτωπόν 
του, Ατενίζων δακρυσμένους οφθαλμούς προς την Ραλού, Φεύγει, Δ'ε' Ραλού μετά σιωπήν 
τινα, Πίπτει λειποθυμισμένη [sic].

Ε' Η σκηνή είναι οποία η της πρώτης πράξεως, Ε'α' Ο Οδοιπόρος φαίνεται καθήμενος 
εις τον βράχον, Ο Οδοιπόρος από του βράχου, Ακούεται το ωρολόγιον του πλησίον μονα
στηριού, εκβάλλων εκ του κόλπου του πυροβόλον όπλον και θέτων αυτό επί του κροτάφου 
του, Ο Παΐσιος φωνάζων κάτωθεν, Ο Οδοιπόρος ρίπτων κατά γης το πυροβόλον καταβαίνει 
από τον βράχον, Ο Οδοιπόρος κλαίων, Δίδων εις τον Παΐσιον ποιήματά του τινά, Ο Οδοιπό
ρος καθήμενος πλησίον του Πάίσίου, Ο Οδοιπόρος με τρίχας κεφαλής ορθωμένας, Ο Οδοί-
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πόρος μετά σπασμωδικού κλαυθμού, Κτυπάται με το ξίφος, Ο Παΐσιος αρπάζων το ξίφος, 
Ο Οδοιπόρος πίπτων εις τα γόνατα του Παϊσίου, Ο Οδοιπόρος αφίνων στεναγμόν βαθύν, 
Ο Οδοιπόρος κτύπων με τας χείρας το έδαφος και με κλειστά όμματα, Παΐσιος φωνάζων 
εις τα ώτα του Οδοιπόρου, Οδοιπόρος με κλειστά όμματα, Ε'β' Η Ραλού βλέπουσα τον 
Οδοιπόρον κείμενον, Θέλει να πέση εις τους πόδας του. Προς τον Παΐσιον, Παΐσιος προς 
τον Οδοιπόρον, Προσηλών τα όμματά του προς την Ραλού, Ο Οδοιπόρος παρατηρών την 
Ραλού, Δεικνύουσα την εικόνα του κρεμασμένην εις τον λαιμόν της, Εναγκαλιζόμενος την 
Ραλού, Η Ραλού κλαίουσα, Ο Οδοιπόρος εναγκαλιζόμενος και πάλιν την Ραλού, Οδοιπόρος 
εναγκαλιζόμενος με παραφοράν την Ραλού, Ο Οδοιπόρος κλαίων, Οδοιπόρος μισοσηκονό- 
μενος [sic], Ο Παΐσιος προς την Ραλού, Οδοιπόρος πίπτων αναίσθητος, Μένει άφωνος και 
ακίνητος, Η Ραλού φιλούσα τας χείρας του Οδοιπόρου, Ο Οδοιπόρος μένει ακίνητος, Η 
Ραλλού τρέχουσα ως παράφρων και φωνάζουσα, Ο Οδοιπόρος επαναισθανόμενος, Εκπνέ
ει, Η Ραλού κτυπωμένη με το ξίφος του Οδοιπόρου, Πίπτει νεκρά.

Η διαφορά είναι σαφής: έκταση και συχνότητα των σκηνικών οδηγιών κυμαίνονται ανά
μεσα στα μισά και τα δύο τρίτα της πρώτης έκδοσης. Ασφαλώς πολλές από τις σκηνικές 
οδηγίες επαναλαμβάνονται, συχνά σε άλλο γλωσσικό επίπεδο· άλλες περικόπτονται ή πα- 
ραλείπονται τελείως. Επειδή η έκδοση του 1842 εν γένει είναι συντομευτική, ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενο. Μια αλλαγή στην τακτική ωστόσο φανερώ
νεται, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την τρίτη εκδοχή, του 1851:

1851: Α' Πρόθυρα ναού· εντεύθεν χιονοσκέπαστοι κορυφαί βουνών, και θάλασσα εκεί- 
θεν, Α'β' Οδοιπόρος καθήμενος εις βράχον απότομον, Προς τον Οδοιπόρον, Θεοδόσιος 
προς τον Οδοιπόρον, Οδοιπόρος αποτεινόμενος προς τον Άθωνα, Μετ’ ολίγας στιγμάς ατε- 
νίζων τους πέριξ βράχους, Ο ήλιος ανέρχεται της θαλάσσης- ακούεται ήχος σημάντρου, 
Φεύγει, Α'γ' Οδοιπόρος από του βράχου βλέπων τον ήλιον ανατέλλοντα, Καταβαίνει, Παΐ- 
σιος προχωρών, Οδοιπόρος διακόπτων τον Παΐσιον, Παΐσιος πλησιάζων προς τον Οδοιπό
ρον, Οδοιπόρος εν ταραχή, Σιωπά στιγμάς τινάς. Σείων την χείρα του Παϊσίου, Πίπτει ανα- 
γκαλιζόμενος [sic] το μνημείον, Κλαίων, Μετά παύσιν τινά, Μετά πάθους σφοδρού, Προς 
τον Παΐσιον, Οδοιπόρος φεύγων, Πάίσιος βλέπων αυτόν φεύγοντα, Α'δ' Φεύγουσι.

Β' Φαίνεται εις τους πρόποδας του Αγίου Όρους κατά τον αιγιαλόν ερημοκκλήσιον 
ανοικτόν πανταχόθεν, Β'α' Ευφροσύνη δεικνύουσα προς την Ραλούν τα πέριξ, Φεύγει, Β'β' 
Η Ραλού γονυπετής προς της εικόνος της Παναγίας, Βλέπουσα την φύσιν, Β'γ' Πίπτει, Ευ
φροσύνη βλέπουσα την Ραλούν πίπτουσαν, Ραλού ανεγειρομένη, Η Ραλού μένει άφωνος 
και ακίνητος, Περιπατεί σύννους· έπειτα νεύει προς την Ευφροσύνην ν’ απομακρυνθή, Β'δ' 
Ραλού μόνη, Β'ε' Ευφροσύνη δρομαία, Φωνάζουσα μετά δακρύων, Μετ’ ολίγας στιγμάς, Η 
Ευφροσύνη φεύγει, Β'στ' Ραλού και Οδοιπόρος προχωρών, Ραλού καθ’ εαυτήν, Ο Οδοι
πόρος αποτεινόμενος εις τον γαλήνιον ωκεανόν, Ραλού καθ’ εαυτήν, Οδοιπόρος βλέπων 
την θάλασσαν ένδακρυς, Παρατηρών αίφνης την Ραλούν, Πλησιάζων και μένων έκθαμβος, 
Ατενίζων αυτήν, Ραλού καθ’ εαυτήν, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Μετ’ ολίγας στιγμάς, Προς 
την Ραλούν, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλούν, Ραλού καθ’ 
εαυτήν, Προς τον Οδοιπόρον, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Ραλού προς τον Οδοιπόρον, Οδοιπό
ρος προς την Ραλούν, Οδοιπόρος [κ]αθ’ εαυτόν, Προς την Ραλούν, Λαμβάνων την χείρα της, 
Ραλού αποσπώσα την χείρα, Αποσυρομένη, Οδοιπόρος οπισθοδρομών και βραδυπατών, 
Φεύγει, Β'ζ' Ραλού καθ’ εαυτήν και μετά φωνής τρεμούσης, Πίπτουσα πλήρης πάθους επί 
της Ευφροσύνης, Ραλού τρέχουσα παράφορος, Κλαίουσα, Κραυγάζουσα, Ακούεται άσμα
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ναυτών, Ευφροσύνη πλησιάζουσα προς την Ραλούν, Εγειρόμενη, Αναχωρεί- η Ευφροσύνη 
την ακολουθεί.

Γ Φαίνονται μνήματα πολλά εις την είσοδον δάσους / είναι εσπε'ρα αστερωπός, Γ'α' Ο 
Οδοιπόρος κινούμενος μετά ταραχής, Γ'β' Οδοιπόρος βλέπων τον Παΐσιον και τρε'χων προς 
αυτόν, Σείων την χείρα του Παϊσίου, Κλαίων, Βλέπων τον τάφον της Ραλούς τον οποίον αυ
τός ύψωσε, Απομακρύνει τον Παΐσιον. Ο Παΐσιος φεύγει, Γ'γ' Οδοιπόρος περίπατων πλή
ρης ταραχής, Ακούεται ήχος σημάντρου, Γονυπετών ενώπιον του τάφου της Ραλούς, Φωνή 
αιφνίδια εκ του πλησίον δάσους, Οδοιπόρος ορθάς έχων τας τρίχας, Γ'δ' Ο Οδοιπόρος πλη
σιάζει προς το δάσος. Φάντασμα κεκαλυμμένον μέχρι ποδών παρίσταται, Εκκαλυπτόμενον 
προ αυτού, Το φάντασμα διακόπτον, Οδοιπόρος πλησιάζων, Οδοιπόρος γονυπετών, Πίπτει 
και λειποθυμεί [sic], Το φάντασμα περιπατούν μετ’ ευσπλαγχνίας γύρω του Οδοιπόρου, 
Ο Οδοιπόρος συνέρχεται και ακούων τους λόγους του Φαντάσματος, αφίνει βαθύν στε
ναγμόν και πάλιν λειποθυμεί [sic], Το Φάντασμα φεύγον, Οδοιπόρος εξαίφνης ανεγείρεται 
παράφρων και επαναλέγει, Γ'ε' Παΐσιος προς τον Οδοιπόρον, Οδοιπόρος ακολουθών μετά 
παραφροσύνης, Οδοιπόρος εξακολουθούν, Παΐσιος πλησιάζων προς τον Οδοιπόρον, Οδοι
πόρος προσηλών άγριον όμμα προς τον Παΐσιον, Φεύγει, Γ'στ' Ακούεται κρότος, Θεοδόσι
ος τρέμων, Γ'ζ' Παΐσιος μετά φρίκης, Και οι δύο αναχωρούσι έντρομοι, Γ'η' Το φάντασμα 
ρίπτει το κάλυμμα και φαίνεται η Ραλού, Ευφροσύνη τρέχουσα προς την Ραλούν, Μετά 
πολλών δακρύων, Φεύγει, Γ'θ' Ευφροσύνη μόνη, Μετ’ ολίγας στιγμάς.

Δ' Η σκηνή είναι οποία η της πρώτης πράξεως, Δ'α' Όρθος βαθύς και τρικυμιώδης, Πα- 
ΐσιος καθήμενος πλησίον πυράς, Ανοίγων το παράθυρον, Γονυπετών και ποιών το σημείον 
του σταυρού, Ακούεται κρότος της θύρας, Δ'β'Παρατηρών την Ραλούν, Ραλού καθ’ εαυτήν, 
Ραλού μετά συγκινήσεως, Ραλού κινουμένη μετά ταραχής, Ραλού μετά σπαραγμού καρδίας, 
Φεύγει, Δ'γ' Ραλού βλέπουσα πέριξ αυτής, Ανοίγουσα την θύραν του πλησίον κοιτώνος, Δ'δ' 
Οδοιπόρος επί κλίνης και έχων κλειστούς τους οφθαλμούς, Ραλού παρατηρούσα μετά προ
σοχής τον Οδοιπόρον, Οδοιπόρος ανεγειρόμενος βιαίως, Οδοιπόρος περιτρέχων ατάκτως, 
Ραλού ριπτομένη προς τον Οδοιπόρον, Οδοιπόρος αναβλέπων την Ραλούν και οπισθοδρο- 
μών μετά φρίκης, Μετ’ ολίγον, Φεύγων, Ραλου ρίπτουσα εις τους πόδας του, Οδοιπόρος 
πραϋνόμενος και δακρύων, Ατενίζων την Ραλούν, Αναχωρών, Η Ραλού τρέχουσα προς τον 
Οδοιπόρον φεύγοντα, Η Ραλού πίπτει λειποθυμούσα [sic], Ο Οδοιπόρος γελών γέλωτα πα
ραφροσύνης, Αναχωρεί.

Ε' Η σκηνή παριστά αιγιαλόν χρυσήλιον και θάλασσαν γαληνιαίαν, Ε'α' Οδοιπόρος 
ένδοθεν της σκηνής, Ε'β' Οδοιπόρος μακρόθεν και ακούων το μοναστηριακόν ωρολόγιον, 
Εκβάλλων εκ του κόλπου του πυροβόλον όπλον και βάλλων αυτό επί του κροτάφου του, 
Βλέπων τον Παΐσιον ρίπτει κατά γης το πυροβόλον. Ο Οδοιπόρος πίπτων εις τας αγκόλας 
του Παϊσίου, Δίδων εις τον Παΐσιον ποιήματά του, Παΐσιος μειδιούν, Οδοιπόρος εναγκαλι- 
ζόμενος μετά μανίας τον Παΐσιον, Οδοιπόρος μετά δακρύων, Κτυπάται διά ξίφους. Παΐσιος 
αρπάζων το ξίφος, Οδοιπόρος πίπτων εις τα γόνατα του Παϊσίου, Ε'γ' Ραλού βλέπουσα 
τον Οδοιπόρον αιματωμένον, Ραλού προς τον Παΐσιον, Οδοιπόρος ακούων την φωνήν της 
Ραλούς, Οδοιπόρος προς τον Παΐσιον, Παΐσιος προς την Ραλούν, Φεύγει, Ε'δ' Οδοιπόρος 
στρεφόμενος προς την Ραλούν, Παρατηρών τους χαρακτήρας της Ραλούς, Δίδει την εικόνα 
του εις αυτόν. Οδοιπόρος βλέπων την εικόνα του, Εναγκαλιζόμενος στενώς την Ραλούν, 
Μετ’ ολίγον, Οδοιπόρος κλαίων, Απονεκρούμενος, Ραλού εναγκαλιζομένη τον Οδοιπόρον, 
Οδοιπόρος μετά φωνής αδυνάτου, Ραλού μετά μανίας, Ραλού δίδουσα τον τελευταίον ασπα
σμόν εις αυτόν, Οδοιπόρος μετά φωνής εκπνεούσης, Απονεκρούται και μένει ακίνητος. Ρα
λού μετά δακρύων, Οδοιπόρος εκπνέων μετά φωνής δυνατής, Ραλού αρπάζουσα το κατά
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γης ξίφος του Οδοιπόρου και κτυπωμένη, Ε'ε' Παΐσιος βλέπων τους δύο νεκρούς, Ρίπτων 
κάλυμμα επί των νεκρών.

Η ε'κδοση του 1842 είχε 200 στίχους λιγότερους από αυτήν του 1831, επομε'νως η συρρί
κνωση των σκηνικών οδηγιών κινείται, θα υπέθετε κανείς, μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια 
μιας τέτοιας συντόμευσης, ή έστω ακολουθώντας την τάση της σύντμησης, γιατί η απάλειψή 
τους ήταν δυσανάλογα μεγάλη (μεταξύ του 1/2 και των 2/3 του συνόλου). Στην εκδοχή του 
1851 δεν ισχύει πια αυτό το μοντέλο εξήγησης, γιατί η συνολική έκταση του έργου επανήλ
θε στα παλαιό επίπεδα (14 στίχοι διαφορά), ενώ οι σκηνικές οδηγίες, τόσο σε αριθμό όσο 
και σε έκταση, έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την έκδοση του 1842 ελαφρώς στη Β' και τη 
Γ' πράξη, στις άλλες τρεις πράξεις μάλιστα, αριθμός και έκταση παραμένουν στάσιμα και 
απέχουν πολύ από τη «θεατρικότητα» της έκδοσης του 1831. Αυτό δηλώνει κάποια αλλαγή 
πολιτικής στην αντιμετώπιση του έργου ως θεατρικού: δεν είναι πια τόσο η καθοδήγηση των 
ηθοποιών ή η παραστατική περιγραφή της υποκριτικής για τον αναγνώστη, που ενδιαφέρει 
τον ποιητή, αλλά η επίδειξη στιχουργικής δεξιοτεχνίας σε αρχαΐζουσα, που τον παρακινεί, 
παραμονές της έκδοσης της Νέας Σχολής του γραφομένου λόγου. Ο Σούτσος εκλαμβάνει 
τον Οδοιπόρο ως ένα από τα παραδείγματα αυτής της «νέας γλώσσας» των Νεοελλήνων, 
που ταυτίζεται κατ’ αυτόν με την αρχαία. Το ενδιαφέρον του μεταφέρθηκε από τη σκηνι
κή παρουσίαση ή έστω παραστατική ανάγνωση, στην ποιητική επίδειξη και την υφολογική 
πρωτοτυπία, για την οποία καυχιέται στον πρόλογο. Για να επιδειχθεί το έργο του ως τέτοιο 
παράδειγμα, έπρεπε να υποστεί αλλαγές και προσαρμογές σε πολλά επίπεδα, και ένα από 
αυτά είναι η «αποθεατροποίηση» του δραματικού έργου- μέσα σ’ αυτή τη νέα στοχοθεσία 
οι πολλές σκηνικές οδηγίες είναι περιττές και αποσπούν την προσοχή από τη λαμπρότητα 
του στίχου.

Μένει να εξετάσουμε την τελευταία, αμφίβολη εκδοχή, που ισχυρίζεται πως ακολουθεί 
την έκδοση του 1831:

1864: Α'α'Φαίνονται παραθαλάσσια του Αγίου Όρους περιτριγυρισμένα από βράχους 
χιονοσκεπάστους. Η σελήνη λάμπουσα βαίνει προς την δύσιν της, Α'β' Οι ανωτέρω και 
Οδοιπόρος, καθήμενος επί βράχου και στηρίζων το μέτωπον εις την χείρα. Αρχίζουσι τα 
χαράγματα και ακούεται εκ διαλειμμάτων ήχος σημάντρων, Ο Θεοδόσιος ομοίως προς τον 
Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος βυθισμένος εις συλλογισμούς, Στέκει ολίγας στιγμάς άφωνος και 
έπειτα εξακολουθεί δείχνων τους βράχους, Ο ήλιος αναβαίνει από την θάλασσαν και περί
χρυσοι τας ακρώρειας του Άθωνος. Ο Θεοδόσιος αποχωρών, Α'γ' Ο Οδοιπόρος καταβαί- 
νων από του βράχου, και ο Παΐσιος προχωρών προς τον Οδοιπόρον, Πλησιάζων προς τον 
Οδοιπόρον, Σείων την χείρα του Παϊσίου, Εναγκαλίζεται την πέτραν του τάφου ον έσκαψε 
την προτεραίαν, Μετά μεγάλης συγκινήσεως, Προς τον Παΐσιον, Οδοιπόρος αποχωρών, 
Α'δ' Αποχωρούσε

Β' Εις τους πρόποδας του Αγίου Όρους εντεύθεν παρίσταται θάλασσα και εκείθεν ερη- 
μοκκλήσιον ανοικτόν. Ο ήλιος δύων βυθίζεται εις την θάλασσαν, Β'α' Ραλού εις το ερημοκ- 
κλήσιον προσευχομένη έμπροσθεν της εικόνος της Παναγίας, Βλέπει τα πέριξ και δακρύ- 
ζουσα λέγει, Β'β' Η Ραλού τρέμουσα, Ραλού εγειρομένη, Η Ραλού εξερχομένη της ληθαργί- 
ας, Β'γ' Η Ραλού βυθισμένη εις συλλογισμούς, Υψούσα τας χείρας εις τον Ουρανόν, Β'δ' Η 
Ευφροσύνη ερχομένη μετά ταραχής, Κινούμενη και φωνάζουσα μετά δακρύων, Στεκομένη, 
Η Ευφροσύνη απομακρύνεται, Β'ε' Ραλού κρατούσα τους οφθαλμούς της προσηλωμένους 
προς την γην, Ο Οδοιπόρος βλέπων την θάλασσαν και βυθισμένος εις συλλογισμούς, Ραλού
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καθ’ εαυτήν, 0 Οδοιπόρος προσηλών δακρυσμένους οφθαλμούς προς την θάλασσαν, Πα- 
ρατηρών εξαίφνης την Ραλούν αφίνει κραυγήν, Η Ραλοΰ οπισθοδρομεί και λε'γουσα καθ’ 
εαυτήν, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν και αφίνων τρε'μουσαν φωνήν, Πλησιάζων προς την Ρα
λούν, Ραλοΰ κατ’ ιδίαν, Ο Οδοιπόρος με τρε'μουσαν φωνήν προς την Ραλοΰ, Ο Οδοιπόρος 
καθ’ εαυτόν, Στέκει άφωνος κ’ εκστατικός, ε'πειτα εξακολουθεί, Προς την Ραλοΰν, Ο Οδοι
πόρος εκστατικός καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλοΰν, Προς την Ραλοΰν, Ραλοΰ καθ’ εαυτήν, 
Προς τον Οδοιπόρον μετ’ οργής, Ο Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Προς την Ραλοΰν, Ραλοΰ μετ’ 
οργής, Οδοιπόρος κατ’ ιδίαν, Ραλοΰ μετά λύπης, Οδοιπόρος προς την Ραλοΰν, Ραλοΰ μετά 
λύπης, Οδοιπόρος καθ’ εαυτόν, Στε'κει, την κυττάζει ε'κθαμβος, Λαμβάνων μετά παραφοράς 
το χε'ρι της Ραλοΰς, Η Ραλοΰ μακρυνομένη και μετ’ αγρίας φωνής, Οδοιπόρος κλονιζόμενος 
και αποχωρών, Β'στ' Ραλοΰ πίπτουσα εις τας αγκόλας της Ευφροσύνης, Ραλοΰ κλαίουσα, 
Ευφροσύνη δεικνΰουσα την θάλασσαν, Ραλοΰ μανιώδης, Αποχωρεί. Επιστρε'φουσα και 
κρατούσα εκ της χειρός την Ευφροσύνην, Αποχωρεί. Η Ραλοΰ πάλιν επιστρε'φουσα μετά 
της Ευφροσύνης, Αποχωροΰσιν αμφότεραι.

Γ' Φαίνονται μνήματα πολλά εις την είσοδον δάσους. Λάμπει εσπε'ρα αστερωτή, Γ'α' 
Παΐσιος καθ’ εαυτόν, Κλαίων, Απομακρΰνων τον Παΐσιον, Γ'β' Ο Οδοιπόρος περίπατων 
μετά ταραχής και βλε'πων την ήρεμον φΰσιν, Ακούεται ήχος κώδωνος. Ο Οδοιπόρος πλησιά
ζει εις τον τάφον της Ραλοΰς, Γονυπετών εμπρός του τάφου, Ακούεται κρότος εις το πλησίον 
δάσος. Ο Οδοιπόρος προχωρεί προς το δάσος και αφίνει αγρίας φωνάς, Ακούεται από το 
δάσος, Ο Οδοιπόρος προχωρεί και πάλιν οπισθοπορεί αφίνων αγρίας φωνάς, Ακούεται 
από το δάσος, Γ'γ' Ο Οδοιπόρος και η Ραλοΰ εξερχόμενοι του δάσους· η Ραλοΰ παρίσταται 
ως φάντασμα σκεπασμε'νον από κεφαλής με'χρι ποδών. Η Ραλοΰ εκβάλλουσα το κάλυμμα 
του προσώπου, Ανοίγων τας αγκόλας και προχωρών προς την Ραλοΰν, Ο Οδοιπόρος γονα- 
τίζων, Πίπτει λειποθυμισμε'νος [sic], Η Ραλοΰ μαρκυνομε'νη μετά συγκινήσεως, Ο Οδοιπό
ρος συνε'ρχεται, μεσοσηκώνεται και ακοΰων τους λόγους της Ραλοΰς αφίνει βαθΰν αναστε
ναγμόν και πάλιν λειποθυμεί [sic]. Η Ραλοΰ φεΰγουσα, Φεύγει. Ο Οδοιπόρος εγειρόμενος 
μετά φρενών σαλευμε'νων επαναλε'γει, Γ'δ' Θεοδόσιος προς τον Παΐσιον, Ο Οδοιπόρος 
επαναλε'γει, Ο Οδοιπόρος λε'γων εις τον Θεοδόσιον, Ο Οδοιπόρος λε'γων εις τον Παΐσιον, 
Φεύγει, Γ'ε'Θεοδόσιος μετά τρόμου, Θεοδόσιος έντρομος, Γ'στ' Παΐσιος απευθυνόμενος 
προς αυτήν, Ραλοΰ κεκαλυμμε'νη το πρόσωπον, Ο Θεοδόσιος και ο Παΐσιος αποχωροΰ- 
σιν ε'ντρομοι, Γ'ζ' Η Ραλοΰ καθημε'νη εις κορμόν δε'νδρου, Αφίνει βαθΰν αναστεναγμόν, 
Σιωπαίνει ολίγον, ε'πειτα φωνάζει με σπαραγμόν, Φεύγει, Γ'η' Μετά συλλογισμούς τινών 
στιγμών, Φεύγει.

Δ'α' Είναι χαράγματα και μεγάλη κακοκαιρία, Ο Παΐσιος καθήμενος εις την σκήτην του 
πλησίον του πυρός, Ανοίγων το παράθυρον, Πίπτων κατά γης και κάμνων τον σταυρόν του, 
Ακοΰγεται κτύπος εις την θΰραν, Ραλοΰ εκτός της θΰρας, Δ'β' Παΐσιος ανοίγει την θΰραν, Η 
Ραλοΰ καθ’ εαυτήν, Περιπατούσα μετά ταραχής, Αποχωρεί, Δ'γ' Η Ραλοΰ βλε'πουσα τριγύ
ρω της, Ανοίγουσα την θΰραν του πλησίου κοιτώνος, όπου φαίνεται ο Οδοιπόρος κοιμώμε- 
νος, Δ'δ' Η Ραλοΰ κάμνει ολίγα βήματα εμπρός, ε'πειτα στέκει και λέγει, Πλησιάζει εις την 
κλίνην του Οδοιπόρου και βλέπει αυτόν. Οδοιπόρος φρενητιών, Ραλοΰ παρατηρούσα τον 
Οδοιπόρον, Ο Οδοιπόρος παράφρων σηκόνεται [sic] από την κλίνην φωνάζων, Η Ραλοΰ 
τρέχουσα εμπρός του, Ο Οδοιπόρος άδων με παραφροσύνην, Η Ραλοΰ πίπτουσα εις τας 
αγκόλας του Οδοιπόρου, Ο Οδοιπόρος οπισθοδρομών μετά φρίσκης, Η Ραλοΰ πίπτουσα 
εις τους πόδας του, Ατενίζων την Ραλοΰν, Αποχωρεί. Ραλοΰ μετά σπασμωδικών χειλίων, Ο 
Οδοιπόρος επιστρέφει και ατενίζων προς την Ραλοΰν δακρυσμένα όμματα λέγει, Αποχω
ρεί. Η Ραλοΰ μετά μανιώδους λύπης τρέχουσα κατόπιν του, Πίπτει λειποθυμοΰσα [sic].
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Ε' Η σκηνή παριστά το κελλίον του Οδοιπόρου, Ε'α' Αποχωρούσε Ε'β'Ωρολόγιον κτυ- 
πά μακρόθεν, Εβγάλλει από τον κόλπον του πυροβόλον, Παΐσιος εμβαίνων, Ο Οδοιπόρος 
ρίπτων κατά γης το πυροβόλον και αφινόμενος εις τας αγκάλας του Πάίσίου, Δίδων εις τον 
Παΐσιον έγγραφά τινα, Ο Οδοιπόρος καθήμενος πλησίον του Πάίσίου, Παΐσιος μειδιών, 
Ο Οδοιπόρος μετά κόμης ορθής, Ο Παΐσιος μετ’ ενθουσιασμού, Ο Οδοιπόρος αγκαλιάζων 
τον Παΐσιον με αναφιλητά, Ο Οδοιπόρος μετά δακρύων, Εκβάλλων εκ του κόλπου του ξιφί- 
διον κτυπάται, Βλέπων την Ραλούν ερχομένην, Αποχωρεί, Ε'γ' Οδοιπόρος μετ’ οφθαλμών 
κεκλεισμένων προς τον Παΐσιον φεύγοντα, Η Ραλού εκπέμπουσα κραυγήν εις την θέαν 
του Οδοιπόρου, Πίπτει ακούων την φωνήν της Ραλούς, Οδοιπόρος ανοίγων τους οφθαλ
μούς, Εναγκαλιζόμενος αυτήν, Προς την Ραλούν, Ψυχρούμενος, Ραλού νεκρασπαζομένη 
τον Οδοιπόρον, Αποπνέει. Η Ραλού αποσπωμένη από του νεκρού, Πίπτει κεραυνόβλητος 
και αποθνήσκει, Ε'δ' Θεοδόσιος δεικνύων τον Οδοιπόρον, Παΐσιος πλησιάζων προς τον 
νεκρόν του Οδοιπόρου, Πλησιάζων προς την Ραλούν και βλέπων αυτήν νεκρόν, Πίπτει το 
παραπέτασμα.

Και με την εξέταση των σκηνικών οδηγιών καταρρίπτεται ο μύθος της αποκατάστασης 
του κειμένου του 1831, με την έκδοση του 1864. Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις, απο- 
καθιστά τις αρχικές σκηνικές οδηγίες, όπως στην αρχή του έργου, αλλά σε συχνότητα και 
έκταση υπολείπεται πολύ από την αρχική μορφή των σκηνικών οδηγιών στην έκδοση του 
1831. Υπάρχει μια ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με την έκδοση του 1851, αλλά στην Ε' πρά
ξη, με το διαφορετικό τέλος και το εκτενέστερο φινάλε, υπάρχει μια κατακόρυφη συρρίκνω
ση, που δίνει ακόμα μικρότερες τιμές από τη συντομευτική έκδοση του 1842. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, - το κείμενο του 1864 υπερβαίνει και το κείμενο του 1831 κατά 13 στίχους, - η τάση 
του παραμερισμού των σκηνικών οδηγιών από το 1831 και πέρα δεν εξισορροπείται, και σε 
καμιά περίπτωση δεν αποκαθίσταται το αρχικό κείμενο. Αυτό είναι, όπως θα δείξουν και 
άλλες αναλύσεις πιο κάτω, ένα συνονθύλευμα και των τριών γραφών.

Ακόμα πιο ενδεικτικές για το θεατρικό προορισμό ενός δραματικού κειμένου είναι οι 
έμμεσες σκηνικές οδηγίες, που λέγονται επί σκηνής και υποβοηθούν την αντίληψη των θεα
τών. Η πρώτη γραφή είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τέτοιες έμμεσες υποδείξεις, που αφορούν 
κυρίως χειρονομίες, στάσεις, κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου κτλ. Περιορίζομαι σε μια 
ενδεικτική καταγραφή από την έκδοση του 1831, γιατί η συρρίκνωση των ενδείξεων αυτών, 
τουλάχιστον στα τμήματα που έχουν υποστεί μια επεξεργασία, είναι τώρα, μετά τις παρα
πάνω αναλύσεις, δεδομένη. Οι σχετικές ενδείξεις αφορούν κυρίως τους δύο πρωταγωνιστές 
και καθορίζουν και ένα συγκεκριμένο ύφος ρομαντικής υποκριτικής:

Α'α' το σιγανό του πάτημα, το σκοτεινό του βλέμμα, αι ορθωμέναις και λευκαίς της κε
φαλής του τρίχες, Α'β' το άγριό του πρόσωπο, Α'γ' κλαμένος, χλωμός, το άγριό σου βλέμμα, 
το σώμα σου εκύρτωσαν, το κατάξερο και ασθενές μου σώμα, Β'α' Τους στεναγμούς μου 
άκουσε... ιδέ τα δάκρυά μου, εχλώμιασαν τα χείλη μου, Β'β' το φως σου σβύνεται, τι έχεις; 
Κοκκίνισες... κυτρίνισες... με τρίχαις ορθαίς τρέχεις..., μ’ όψιν κρόκινη, φορεί ενδύματ’ 
ασκητού, σιώπησες;... δεν με λαλείς;..., το δάκρυό της στάζει, δεν με ακούς;... τι έπαθες;..., 
Bæôæ πεθαίνω, ω πάθη, πάθη!, τι στέκεις;... χάνεσαι..., Β'ε' με άσπραις τρίχαις, με ράσον 
σκεπασμένος, το λευκό της μέτωπον, διατί κλαίουν οι γλυκείς κι’ ωραίοι οφθαλμοί σου;, το 
ουράνιόν σου σώμα, τι βαστάς όταν μ’ αγγίζης;, αι τρίχες σου ορθώθηκαν, τι ωχριάς; τι τρέ
μεις;... τι κλονείσαι;... Β'στ' Ραλού! τι έχεις;... Στέκεσαι με χέρια σταυρωμένα. Τα βλέμματά 
σου άγρια και αποπλανεμένα!... το πρόσωπό σου κόκκινο και κύτρινα τα χείλη!..., Ω λύσ
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σα!... Λύσσα έρωτος!..., με φαίνεσαι πολύ... πολύ αλλοιωμένη, οι λόγοι σου, οι τρόποι σου, 
το άγριό σου βλέμμα με φέρνουν φρίκην..., αυτά τα δάκρυα, Ραλού!... Ραλού!... τα μέλη σου 
κλονούνται. Το χέρι σου, τα χείλη σου, από σπασμούς κινούνται, Γ'β'Α!...α!...α!...α!..., Γ'γ' 
τρέμε, τα σπλάγχνα μου σπαράττεις, με αγκάλαις ανοιγμέναις, Γ'δ' τι τρίχαις ωρθωμέναις, 
ματιαίς αγριωμέναις, το λογικόν σου σάλευσε, Δεν με γνωρίζεις;... κάθησε... σταμάτησε... 
πού τρέχεις;, ο δυστυχής μωράνθηκε, άφησε τον άγριον ψαλμόν σου, Γ'ε' ακούω κρότον, 
εγώ φοβούμαι, από το φόβο... σβύνουμαι και χάνουμαι... πεθαίνω..., Γ'στ' Τ’ ασπρόμαυρο 
του βλέπω και κατάμακρυ σενδόνι, Και τα γόνατά μου τρέμουν... και το αίμα μου παγώνει, 
Γ'ζ' Το χέρι σου στο στήθος μου πλησίασε, Φροσύνη!..., Εδώ, εδώ στα μάτια μου, Εδώ εδώ 
στα ώτα μου, στα δυω μου μάτια τριγυρνούν τα δάκρυά μου, άκουσε τους στεναγμούς μου, 
ιδέ τα δάκρυά μου, σαν την λαμπάνδα έλυωσες σαν την λαμπάδα σβύνεις, μαράνθηκ’ η 
νεότης σου στα δάκρυα που χύνεις, Δ'α' Κτυπούν την θύραν του κελλιού, Δ'β'το γήρας σου, 
τα δάκρυά σου τρέχουν, οταις λύπαις βουτημένος, τι έπεσες εις συλλογαίς;, πεθαίνω, τα 
γόνατά μου κάμπτονται, τι έχεις; κάθησαι... πού πας με κλονισμένο βήμα;, καίω... καίω... με 
φλογίζει ο αέρας οπού πνέω..., φεύγω, κόρη μου! πηγαίνω... Δ'γ' Τον βλέπω... τρέμω... και 
ιδρώς ψυχρός με περιχύνει... Δ'δ' Ωχρός καθώς ο θάνατος! με χέρια σταυρωμένα!... Λαλεί 
μονάχος!..., Ω δεν κοιμάται! ανοικτές κρατεί τους οφθαλμούς του, κ’ εμένα διέ με, διέ με... 
διέ με... κι’ ακουσέ με, ιδέ με κι’άκουσέ με, να φύγω φάντασμ’ άφησε από την αγκαλιά σου, 
τα δακρυσμένα μάτια μου, Δ'στ' Εις το κελλί του έρχουμουν στους πόδας του να πέσω, Ε'α' 
αύξησεν η λύπη του και η μελαγχολία, Ε'β' τι τρέμεις της στιγμής υιέ!..., Ε'γ' η καρδιά μου 
σπαραγμένη, τι σύγχυσις συλλογισμών! τη μαύρη φαντασία!, τι κάμεις!..., Με το αίμα μου 
τα γόνατά σου βρέχω... συγχώρεσέ με... χάνουμαι... πεθαίνω..., τρέχει σαν ποταμός το αίμα 
του, νεκρώνεται το σώμα σου, Ε'δ' τι μ’ εμποδίζεις, τρέμεις... τρέμεις..., γέρε!... βάστα με..., 
την εικόνα σου φυλάττω στον λαιμόν μου κρεμασμένη το σημείον της στοργής σου διές..., με 
φιλεί και μ’ αγκαλιάζει, αχ!... κλαις!..., κλαίοντα ιδέ με και λυπήσου, νεκρώνεται το σώμα 
του... τα χέρια του παγώνουν... Τα μάτια του μισοσφαλνούν, δακρύζουν και θολώνουν, τι 
έχω..., σε φωνάζω... δεν μ’ ακούεις;, δεν βλέπω την μορφήν σου, πλησίασ’ ερωμένη μου... και 
κάθησε κοντά μου... πλησίασε το χέρι σου και δώσε στην καρδιά μου.

Οι επισημάνσεις αυτές των έμμεσων σκηνικών οδηγιών αποτελούν έναν κώδικα της ρο
μαντικής υποκριτικής, που στηρίζεται στην εμφατικότητα, τη στομφώδη απαγγελία, σε φω
νές και κραυγές, την εκφραστικότητα, τις υπερβολικές χειρονομίες και εξεζητημένες στά
σεις του σώματος, τις έντονες μιμικές εκφράσεις κτλ. Οι «τρίχες ορθωμένες» συνοψίζουν το 
ύφος της τραγωδίας φρίκης και πεπρωμένου, τόσο από τη μεριά των ηθοποιών όσο και από 
τη μεριά των θεατών. Τα παραδείγματα αυτά θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν με πιο 
έμμεσες αναφορές, όπως είναι π. χ. η στίξη, η οποία υπογραμμίζει την εκφραστικότητα και 
θεατρικότητα του σκηνικού λόγου. Στην έκδοση του 1831 στην κυριολεξία κυριαρχούν τα 
θαυμαστικά και τα αποσιωπητικά, συχνά και σε συνδυασμό και των δύο. Χαρακτηριστικό 
της στικτικής τακτικής του Σούτσου είναι και η έντονη χρήση (σχεδόν κατάχρηση) της άνω 
τελείας. Και πέραν τούτου υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, όπου η στίξη επωμίζεται μέ
ρος της εκφραστικότητας· π. χ. ως ένδειξη του τρόμου και της φρίκης χωρίζεται η λέξη σε 
συλλαβές που συνοδεύονται από αποσιωπητικά (π. χ. «α... πέ... θα... νε...;»), τεχνική που θα 
βρούμε και πάλι στο Μεσαία. Στη σήμανση της αισθηματικής υποκριτικής πρέπει να υπολο
γιστούν και τα πολλά «Α!», «αχ!», «ω!» κτλ. Όλ’ αυτά υποχωρούν στις διασκευές του 1842 
και 1851 και δεν αποκαθίστανται στην έκδοση του 1864.

Και η εξέταση των σκηνικών οδηγιών λοιπόν οδηγεί στην ίδια κατεύθυνση: το θεατρικό
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έργο του 1831 υφίσταται στις διασκευές του 1842 και 1851 μια σταδιακή συρρίκνωση της 
σκηνικής του ουσίας με το να υπερτονίζεται η ποιητική πλευρά του συνθέματος. Αυτή η 
τάση συμβαδίζει με την άλλη, των αρχαιοπρεπέστερων γλωσσικών επιλογών. Αλλά η τεκ
μηρίωση των αλλαγών τόσο στο δραματουργικό όσο και στο υφολογικό επίπεδο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με την παραδειγματική μέθοδο, αλλιώς θα έπρεπε να φιλοτεχνηθεί 
μια συνοπτική έκδοση και των τεσσάρων γραφών, πράγμα που στην κυριολεξία δεν αξίζει 
τον κόπο να γίνει.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΣ

Με βάση 16 παραδείγματα από όλο το φάσμα του έργου θα προσπαθήσουμε να προσδι
ορίσουμε ποιοτικά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από έκδοση σε έκδοση, ώστε να 
αποκρυσταλλωθεί πιο λεπτομερειακά η τακτική και στρατηγική των επεμβάσεων του ίδιου 
του ποιητή στο έργο του. Τι άφησε, γιατί το άφησε, τι άλλαξε, γιατί το άλλαξε. Θα αποδει
χτεί, πως πέρα από την αποθεατροποίηση και τη μετατροπή σε αρχαιοπρεπέστερο ύφος, την 
αύξηση επιδεικτικότητας της στιχουργικής μαεστρίας σε διάφορα μέτρα και σχήματα και 
την ποιητική λείανση των δραματικών συγκρούσεων και υποδείξεων σκηνικής υποκριτικής, 
αυτή η στρατηγική στην επιμέρους εφαρμογή της δεν είναι πάντα ενιαία ούτε συστηματική. 
Μερικές φορές οι μετατροπές είναι δυσεξήγητες, γιατί μειώνουν σαφώς την αξία του έργου 
στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Παναγιώτης Σούτσος, ειδικά στο έργο αυτό, διακατέχεται από 
μια πραγματική μανία διασκευής, την οποία δεν φαίνεται πως ελέγχει- μερικές επεμβάσεις 
καταστρατηγούν ακόμα και τους ίδιους τους σκοπούς του.

Η παρουσίαση των παραδειγμάτων θα γίνει με τον εξής τρόπο: αναγράφεται ο στίχος ή 
οι στίχοι των τεσσάρων εκδόσεων σε ξεχωριστές σειρές με τη χρονολογική ένδειξη μπρο
στά. Κατά λέξη επαναλήψεις της προηγούμενης έκδοσης σημειώνονται με αποσιωπητικά 
(δηλαδή δεν αναγράφεται το κείμενο πια). Αναγράφεται όμως ξανά στην περίπτωση, που 
θα αλλάξει το κείμενο στην επόμενη έκδοση. Υπογραμμίζεται εκείνη η λέξη ή το σύμπλεγμα 
λέξεων που θα αλλάξει στην επόμενη έκδοση, ώστε να φαίνονται πιο ανάγλυφα οι συγκε
κριμένες επεμβάσεις. Η απουσία ενός αντίστοιχου στίχου ή συμπλέγματος στίχων σε μια 
από τις εκδοχές δηλώνεται απλώς με την παράλειψη της χρονολογικής ένδειξης στην αρχή 
της σειράς.

1) Η προσφώνηση του Αγίου Όρους από τον Οδοιπόρο (Α 57-70)

Το πρώτο παράδειγμα αποτελείται από μια ποιητική προσφώνηση του Αγίου Όρους, 
αμέσως μετά το «τραγούδι» για το άστατο της ζωής, που απαγγέλλει ο Οδοιπόρος στην πρώ
τη εμφάνισή του. Πρόκειται για στιχουργική ενότητα με σφιχτή θεματική δέση και σταθερή 
δραματουργική λειτουργικότητα, που επιτρέπει την ανίχνευση των αλλαγών σε υφολογικό 
επίπεδο.

1831 Ο.: Κρυσταλλωμένε Άθωνα! με θάμβος σε κυττάζω
1842 Κρυσταλλωιιένε Άθωνα! μ,ε θάιιβοζ σε κυττάζω
1851 Ω γίγα μαοιιαοόγλυφε! το ύψος σου θαυμάζω
1864 Κρυσταλλωμένε Άθωνα!...
Η έκδοση του 1851 αλλάζει όλο το στίχο, η «αποκατάσταση» του 1864 επαναφέρει όμως
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μόνο το πρώτο ημιστίχιο.

1831 Διά το γιγαντώδες σου ανάστημα θαυμάζω.
1842 Διά το γιγαντώδες σου ανάστηιχα θαυμάζω.
1851 Και βλε'πων σε, την δεξιάν του πλάστου σου δοξάζω.
1864

Η έκδοση του 1864 ακολουθεί την έκδοση του 1851, όχι του 1831, αν και η ρίμα θα επέ
τρεπε κάτι τέτοιο.

1831 Στη; γης τα καταχθόνια, τας ρίζας σου απλώνεις 
1842 Eie τα ενδόμυχα της γης, τας ρίζας σου απλώνεις
1851 Υψουσαί' εις τον ουρανόν τους ώιιους σου στηρίζεις 
1864 Το φως λαμβάνει τ’ ουρανού η κορυφή σου πρώτη,

Εκτός από ένα ημιστίχιο της έκδοσης του 1831, όλος ο στίχος αλλάζει και στις τέσσερις 
γραφές. Το 1864, που υποτίθεται πως επαναφέρει το κείμενο στην πρώτη έκδοση, εισάγει 
μάλιστα και τελείως καινούργιο στίχο.

1831 Και με τα μαύρα τάρταρα τον ουρανόν ενώνεις.
1842 Και ιιε τα μαΰοα τάοταοα τον ουρανόν ενώνεις.
1851 Πατείς· υπό τους πόδας σου τον τάρταρον βυθίζεις.
1864 Και εις του Άδου φθάνουσιν οι πόδες σου τα σκότη.

Η πιστή απόδοση της editio princeps εδώ γίνεται μάλιστα από την επόμενη έκδοση, του 
1842. Οι εκδόσεις του 1851 και του 1864 ακολουθούν, στις λεκτικές επιλογές, τελείως άλ
λους δρόμους.

1842 Διάδημ’ αδαμάντιον την κορυφήν σου στέφει·
1851 Αστερωπόν διάδημα την κορυφήν σου στέφει·
1864 Διάδημ’ αδαμάντιον το μέτωπόν σου στέφει-

1842 Τα δάση είν’ η ζώνη σου, η κόμη σου τα νέφη,
1851 Τα δάση έχεις ζώνην σου, η κόμην σου τα νέφη,
1864

Εδώ πρόκειται για ένα πρόσθετο δίστιχο, το οποίο εισάγεται στην έκδοση του 1842, 
παραλλάσσει όμως στην έκδοση του 1851. Το 1864 ακολουθεί εναλλάξ την έκδοση του 1842 
και του 1851. Η αρχαιοπρεπέστερη έκδοση του 1851 προσέχει τα τελικά -ν.

1842 Η αστραπή το βλέμμα σου, ο χείμαρρος φωνή σου 
1851

1842 Και ο ανεμοστρόβυλος [sic] η βροντερά πνοή σου.
1851
Συνεχίζεται η προσθήκη στην πρώτη έκδοση· το δίστιχο όμως δεν συμπεριλαμβάνεται
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στην έκδοση του 1864.

1831 Καθώς ο πρώτος άνθρωπος, οτην φυσιν είσ’ αρχαίος.
1842 Καθώς ο πρώτος άνθρωπος, της πλάσεως, αρχαίος
1851 Καθώς ο πρώτος άνθρωπος, της πλάσεως, αρχαίος
1864 της κτίσεως

1831 Συ πρώτος έλαβες ζωήν, και θέλεις τελευταίος
1842 Συ πρώτος έλαβες ζωήν, και θέλεις τελευταίος
1851 ίσως
1864 θέλεις

Ακόμα και στα δίστιχα, που μένουν σχεδόν απαράλλαχτα, δεν λείπουν οι μικροεπεμβά- 
σεις, που δείχνουν μια συχνή φροντίδα για το κείμενο και μια έντονη τάση μεταβλητότητας 
και ετοιμότητας να αλλάξει και το παραμικρό.

1831 Προσφέρει τον αυχένα του στον αιμοβόοον χρόνον 
1842 Προσφέρει τρν αυχένα του εις τον σφαγέα χρόνον 
1851 Αφίνεις τον αυχένα του εις τον σφαγέα χρόνον 
1864 Προσφέρει τον αυχένα σου ’ς τον αιμοβόρον χρόνον

Εδώ η έκδοση του 1864 όντως αποκαθιστά το κείμενο του 1831, αλλάζοντας όμως την 
προσωπική αντωνυμία.

1831 Να τρέχει βλέπεις υπό σε η κόνις των αιώνων.
1842 Να ρέη βλέπεις υπό σε η κόνις των αιώνων.
1851 Μακράν σου βλέπε ις ρέουσαν την κόνιν των αιώνων.
1864 Να τρέχει βλέπεις υπό σε η κόνις των αιώνων.

Οι μικροαλλαγές συνεχίζσνται χωρίς οφθαλμσφανή ανάγκη· η εκδσχή του 1864 ακολου
θεί το κείμενο του 1831.

1831 Κατακλυσμός δεν έλουσε ποτέ το μέτωπόν σου.
1842 Κατακλυσμός δεν έλουσε ποτέ το μέτωπόν σου.
1851 Κατακλυσμός μη έλουσε ποτέ το μέτωπόν σου;
1864 Κατακλυσμός δεν έλουσε το μέγα μέτωπόν σου-

Η τελευταία εκδοχή, του 1864, επιμένει στις «βελτιώσεις».

1831 Με σέβας φιλ’ η θάλασσα τας πτέρνας των ποδών σου...
1842 Ασπάζεται η θάλασσα τας άκρας των ποδών σου.
1851 Ο πόντος έρπει και φιλεί τας άκρας των ποδών σου.
1864 Ασπάζεται η θάλασσα τας άκρας των ποδών σου.

Η έκδοση του 1864 ακολουθεί την έκδοση του 1842, όχι του 1831. Η αναγκαιότητα 
των αλλαγών αυτών είναι συζητήσιμη. Μερικές φορές η έκδοση του 1851 απομακρΰνε-
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ται περισσότερο.

1831 Ω φύσις! τόσα τέκνα σου, χωρίς ψυχήν και αισθήσεις,
1842 Ω φύσις! τόσα τέκνα σου, γωοίς ψυγήν κ’ αισθήσεις,
1851 Ω φυσις ! τόσα τέκνα σου, στερούμενα αισθήσε ις,
1864 Ω φύσις! τόσα τέκνα σου, χωρίς ψυχήν κ’ αισθήσεις,

Εδώ βλέπουμε, πως η έκδοση του 1842 και του 1864 διορθώνουν μια συνίζηση που ξέ- 
φυγε από την προσοχή του ποιητή· το «και» στο δεύτερο ημιστίχιο δημιουργεί υπέρμετρο 
στίχο, αν δεν λειτουργήσει η συνίζηση. Η λόγια ποίηση του 18ου και 19ου αιώνα αποφεύγει τη 
χρήση της, που ήταν συνηθισμένη στην κρητική λογοτεχνία, και χρησιμοποιεί την έκθλιψη. 
Η έκδοση του 1851 «ξεφεύγει» περισσότερο.

1831 Αιώνας ζουν και θέλουν ζη, εν όσω και συ, φύσις!
1842 Αιώνας ζώσι, καθώς συ, ω αιωνία φύσις!
1851
1864

Η πρώτη έκδοση, με το πιο περίπλοκο συντακτικό σχήμα, έχει μείνει μόνη της· η έκδοση 
του 1864 δεν αποκαθιστά την κειμενική παράδοση της editio princeps.

1831 Και εν ώ των μυστηρίων σου το αίνιγμα ευρίσκει,
1842
1851 Κζενώ
1864 Κ’ εν ώ

Περίεργο, πως ακριβώς η αρχαιοπρεπέστερη παραλλαγή χρησιμοποιεί το νεότερο τύπο 
του αρχαίου «εν ώ».

1831 Της γης αυτής ο άνθρωπος... πώς ζη! πώς αποθνήσκει!
1842 Ο άνθρωπος, στιγμής υιός πριν ζήση αποθνήσκει!
1851 Της γης αυτής ο άνθρωπος... πώς ζή! πώς αποθνήσκει!
1864

Εδώ είναι η εκδοχή του 1842, που απομακρύνεται, ακόμα και νοηματικά, από την 
κειμενική παράδοση.

Στα προσωρινά συμπεράσματα της εξέτασης μπορούμε να συγκαταλέξουμε το γεγο
νός, πως το κείμενο του 1831 χρησιμοποιεί ακόμα τη συνίζηση, η οποία μετά αποφεύγεται. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, τα αρχαιοπρεπέστερα τμήματα της πρώτης έκδοσης διατηρούνται ως 
ένα βαθμό. Μικροαλλαγές υπάρχουν όμως παντού. Η τελευταία έκδοση, παρά τον ισχυρι
σμό, πως αποκαθιστά το κείμενο της πρώτης, ακολουθεί επιλεκτικά και τις εκδόσεις του 
1842 και του 1851.

2) Σκηνή Α'δ'

Όπως επισημάναμε και παραπάνω, η σκηνή αυτή λείπει από την πρώτη έκδοση, και
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έχει προστεθεί για δραματουργικούς λόγους, να εισαγάγει τη μορφή της Ραλλούς, που θα 
εμφανιστεί αμέσως μετά στην αρχή της Β' πράξης· ομιλούντα πρόσωπα είναι ο Θ[εοδόσιος] 
και ο [Π]άίσιος. Πρόκειται για ένα από τα πιο απτά τεκμήρια για το γεγονός, πως η έκδοση 
του 1864 δεν ακολουθεί την πρώτη.

1842 Θ.: Ο Όρθρος, πάτερ! άρχισε· πλην άγνωστός τις νέα
1851 Ο όρθρος, πάτερ! ψάλλεται, αλλ’ άγνωστός τις νέα
1864 Ο όρθρος, πάτερ! ήρχισεν, αλλ’ άγνωστός τις νέα

1842 Mac έφθασε με μίαν της τροφόν ως καλογραία-
1851 Ελλιμενίσθη σήμερον το σχήμα καλογραία-
1864 Ελλιμενίσθη την στολήν το σχήμα καλογραία-

Η τελευταία έκδοση εισάγει αρχαιοπρεπέστερους τύπους, αποσιωπά την τροφό της Ραλ
λούς και αποδεικνύεται στο δεύτερο στίχο αδέξιο συμπίλημα, για να αποψύγει μια δρα- 
ματουργική ανακρίβεια: πως η Ραλλού ήρθε με πλοίο «σήμερα», ενώ βρίσκεται ήδη τρία 
χρόνια στο Άγιον Όρος.

1842 Ριφθείσα εις την γην αυτήν, από την τρικυμίαν.
1851 Πελαγοδρόμος έφερεν αυτήν ορμή ανέμων,
1864 Πελαγοδρόμοι έφεραν αυτήν πνοαί ανέμων,

1842 Εις τον ναόν ποοσέτοεξεν με ευγνώμονα καρδίαν.
1851 Και βήμα φέρ’ η τάλαινα εις τα κελλεία τρέμον.
1864

Η τελευταία έκδοση, που δήθεν «φυλάττει» τη γλώσσα της πρώτης, ακολουθεί τις αρχαι-
οπρεπέστερες εκδοχές.

1842 Π.: Μακράν από τας ιερός ιωνάς. μακράν η νέα!
1851 Μακράν της ιερής μονής, μακράν μακράν η νέα!
1864 Μακράν μακράν των ιερών μονών μακράν η νέα!

1842 Τοιαύτη επεκράτησε διάταξις αρχαία.
1851
1864

Με την ευκαιρία της προσθήκης της σκηνής για δραματουργικούς λόγους, ο ποιητής 
θυμάται και το άβατον.

1864 Υπάγωμεν μετά χαράς ημείς ανεκλαλήτου 
Να κλίνωμεν το γόνυ

Ενώπιον του δυνατού και του αναμαρτήτου,
Εις ον υπείκουσι της γης οι επηρμένοι θρόνοι.

Το τετράστιχο της τελευταίας έκδοσης φαίνεται πως δείχνει, ότι αυτή η τελευταία έκδο
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ση εξυπηρετεί και άλλες φιλοδοξίες, πολιτικές: μετά την εκδίωξη του Όθωνα γίνεται και 
αναφορά στους «επηρμένους θρόνους».

Η σκηνή είχε εισαχθεί για λόγους έκθεσης, η οποία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κλα- 
σικίζουσας δραματουργίας, δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί λέξη δεν αναφερόταν στο γεγονός, 
πως η αγαπημένη του Οδοιπόρου βρίσκεται ήδη στο Άγιον Όρος. Αυτή την «παράλειψη» 
θεραπεύουν οι επόμενες εκδόσεις, αναιρώντας έτσι ένα δραματουργικό αιφνιδιασμό, χα
ρακτηριστικό για το ρομαντικό δράμα, που καταστρατηγεί τις τεχνικές της συστηματικής 
πληροφόρησης στο κλασικιστικό δράμα, - δηλαδή ακριβώς αυτήν, που θεωρεί ο Οδοιπόρος 
νεκρή, να εμφανίζεται ζωντανή αμέσως μετά στη σκηνή -, όμως δημιουργώντας ταυτόχρονα 
μια ασυνέπεια της πλοκής: η πληροφορία για το ναυάγιο της Ραλλούς στο Άγιον Όρος δεν 
συμβιβάζεται με μια σειρά άλλων πληροφοριών, που θα έρθουν στη συνέχεια του έργου: 
πως βρίσκεται ήδη τρία χρόνια στον Άθω, πως ήταν δική της απόφαση να γίνει καλόγρια, 
για να βρει ψυχική ηρεμία, πως ο Παΐσιος στην αρχή της Δ' πράξης αντιλαμβάνεται για 
πρώτη φορά την παρουσία της κτλ. Η σκηνή αυτή είναι ένα καλό παράδειγμα της προχει
ρότητας των μεταγενέστερων επεμβάσεων, που επικεντρώνονται κυρίως στο γλωσσικό και 
λεκτικό επίπεδο, αλλά επεμβαίνουν αφρόντιστα και στο δραματουργικό ιστό του έργου και 
στο δίκτυο των πληροφοριών, που είχε οργανωθεί σωστά στην πρώτη γραφή.

3) Η σκηνή του πανικού (Β'β'): Β' 19-32

Πρόκειται για ένα παράδειγμα πυκνής σκηνικής επικοινωνίας, όπου ο στίχος μοιράζε
ται έως και έξι φορές στην Ε[υφροσύνη] και τη Ρ[αλλού], Παραλείπονται οι συχνές σκηνι
κές οδηγίες.

1831 Ε.: Ραλού... Ραλού... να της το πω:... Ρ.: Τι έγινε...; Ε.: Το φως σου
1842 Ε.: Ραλού... Ραλού... να το ειπώ: Ρ.: Τι τρένει; τι συμβαίνει:
1851 Ε.: Ραλού... Ραλού... Ρ.: Τι έγινε; Ε.: Σε κλαίω!... Ρ.: Τι συνέβη;
1864 Ε.: Ραλού... Ραλού... να της το πω;... Ρ.: Τροφός μου! τι συνέβη;

Καμιά έκδοση δεν συμπίπτει με την άλλη. Στην έκδοση του 1851 ο λόγος εναλλάσσεται 
τέσσερις φορές, ενώ αυτή του 1864 αμβλύνει την ένταση και αγωνία.

1831 Σβύνεται!... Ρ.: Α!... Ε.: Ο αίτιος της τόσης θλίψεώς του
1842 Εκείνος όστις όλον σου τον βίον φαρμακεύει...
1851 Ο πλάνος, όστις όλον σου τον βίον φαρμακεύει...
1864 Εκείνος όστις όλον σου τον βίον φαρμακεύει...

Στο στίχο αυτό η τάση της αποδραματοποίησης και της «ομαλοποίησης» από ποιητική 
άποψη είναι φανερή: από την άποψη της δραματικής έντασης η πρώτη γραφή είναι σαφώς 
η καλύτερη. Το μοίρασμα του στίχου σε διαφορετικά ομιλούντα πρόσωπα και ο συνεχής 
διαμελισμός του δημιουργούν την εντύπωση της αγωνίας και της πυκνής επικοινωνίας.

1831 Ρ.: Α...πέ...θα...νέ!... Ε.: Τον ίδα... Ρ.: Πού;... Ε.: Εδώ. Ρ.: Εδώί.,.Ε.: Τι ένεις;
1842 ... Εκπνέω!...
1851
1864 Ρ.: Α...πέ...θα...νέ!... Ε.: Τον είδα... Ρ.: Πού;... Ε.: Εδώ. Ρ.: Ε.,.δώ; ...εκπνέω!
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Και πάλι η πρώτη γραφή είναι η δραστικότερη: η εναγώνια ερώτηση της τροφού επιδρά 
αποτελεσματικότερα στην αγωνία του θεατή, παρά η δήλωση της ίδιας της παθούσας.

1831 Κοκκίνισες... κυτρίνισες... με τρίγαις οοθαίς τοέγεις...
1842 Ε.: Καρδίαν δείξε δυνατήν Ραλρύ! Ρ.: Ριγώ και καίω!...
1851 Ε.: Καρδίαν έχε δυνατήν. Ρ.: Τον είδες;... ριγώ, καίω!...
1864 Ε.: Καρδίαν λάβε δυνατήν. Ρ.: Τον εί...δες!... ριγώ... καίω.

Εδώ φαίνεται τώρα καθαρά, τι εννοούσαμε προηγουμένως με τη «θεατρικότητα»: η 
πρώτη γραφή εγγράφει σκηνική δράση και εμφάνιση, ακόμα και σε σημείο που δεν μπορεί 
να πραγματοποιήσει μιμικά ο ηθοποιός, ενώ οι επόμενες εκδοχές κινούνται σε συμβατικά 
πλαίσια. Η τελευταία γραφή προδίδει σαφώς την πρώτη στο σημείο αυτό.

1831 AL. Πίπτεις!... Ραλού, σύνελθε... Ρ.: Δεν... ήτον... παρά ζάλη...
1842 Ρ.: Τα γόνατά μου λύονται... Δεν ήταν ειμή ζάλη...
1851 Τα γόνατά μου!... Ε.: Τέκνον μου! Ρ.: Δεν ήτον ειμή ζάλη...
1864 Ε.: Ορθώσου τέκνον!... σύνελθε! Ρ.: Δεν ήτον ειμή ζάλη...

Και πάλι η πρώτη γραφή εγγράφει σκηνική δράση. Οι περιγραφές της τροφού αντικαθί
στανται από δηλώσεις της ίδιας της Ραλλούς.

1831 Τον ίδες;... Ε.: Μ’ όψιν κρόκινη, μ’ασπρότρινο κεφάλι.
1842 Τον είδες; Ε.: Άλλος έγινε και η μορφή του άλλη
1851 Τον είδες!...
1864 Τον είδες;... έγεινε

Η συγκεκριμένη και παραστατική περιγραφή της πρώτης έκδοσης αντικαθίσταται με 
γενικολογίες. Οι «βελτιώσεις» μάλλον χειροτερεύουν το κείμενο.

1831 Α! πάσχει, λες;... έχει κι’ αυτός τους εδικούς μου πόνους;
1842 Αι λύπαι του αλλοίωσαν; ιιην βγει φυγής πόνους;
1851 Μη πάσχη<ς>; έχει και αυτός του στήθους μου τον πόνον;
1864 Τον είδες;... έχει και αυτός του στήθους μου τους πόνους;

Οι επεμβάσεις προς το αρχαιοπρεπέστερον της έκδοσης του 1842 αναιρούνται ήδη στην 
έκδοση του 1851, η οποία συνήθως προχωρεί ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση 
αυτή. Το «πάσχης» πρέπει να είναι τυπογραφική αβλεψία, γιατί η Ραλλού μιλάει για τον 
Οδοιπόρο.

1831
1842
1851
1864

1831
1851

Ε.: Φορεί ενδύματ’ ασκητού. Ρ.: Πού ήταν τόσους χρόνους;...
Ρ.: Ηζεύρει άραγε αν ζω; Πού ήτον τόσους χρόνους;
Ε.: Φορεί ενδύματ’ ασκητού. Ρ.: Πού ήταν τόσον χρόνον;

τόσους χρόνους;

Αν ζώ το ξεύρει; Ε.: Σε φρονούν οι φίλοι σου χάμενην.
Αν ζω γνωρίζει; Ε.: Σε φρονεί νεκρόν ο κόσμος όλος
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1864

Η έκδοση του 1842 έχει συντομεύσει το δίστιχο σ’ ένα στίχο. Στο δεύτερο μέρος του 
δίστιχου η τελευταία γραφή ακολουθεί την έκδοση του 1851.

1831 Αναμφιβόλως σε θαρρεί κι’ αυτός αποθαμένην.
1851 Νεκρόν του θύμα σε φρονεί κι αυτός αναμφιβόλως.
1864

Και αυτός ο στίχος παραλείπεται στην συντομευτική έκδοση του 1842. Το «θύμα» σ’ 
αυτό το σημείο έρχεται σε κάποιαν αντίφαση με τη βασικά ουδέτερη στάση της Ευφροσύ
νης, που παρακολουθεί απλώς τα τερτίπια της κυρίας της με συμβουλές.

1831 Σ’ αυτό το σπήτι κατοικεί το κοκκινοβαμμένο
1842 Αυτήν την στέγην κατοικεί την μελανοβαμμένην
1851
1864 Σ’ αυτήν την σκήτην

Εδώ πρόκειται για ένα παράδειγμα επιτυχούς επέμβασης, γιατί το κοκκινοβαμμένο σπί
τι στο Άγιον Όρος δεν ταιριάζει ούτε στο πνευματικό περιβάλλον ούτε στα εσώτερα αισθή
ματα του Οδοιπόρου. Την πιο λογική εκδοχή προσφέρει εδώ η τελευταία γραφή.

1831 Σ’ αυτό που είν' από κισσόν και δράναις σκεπασμένο.
1842 Αυτήν την από κλήματα και δοάνας σκεπασιιένην.
1851 την εις ευώδεις σταφυλάς και δάφνας κρυπτομένην.
1864 κιτριάς

Η εκδοχή του 1851 απομακρύνεται περισσότερο.

1831 Ε.: Σιώπησε;:... δεν με λαλείς:... το δακρυό της στάζει...
1842 Ε.: Σιώπησε·... δεν με λαλεί· το δακρυό της στάζει·
1851 Ε.: Πλην έμεινες ακίνητος! το δακρυόν της στάζει!
1864 Ε.: Πλην έμεινες ακίνητη! το δακρυόν σου στάζει!

Η πιο «ζωντανή» γραφή είναι πάλι του 1831: η Ευφροσύνη απευθύνει το λόγο της στη 
Ραλλού, με την αλλαγή του λόγου στο τρίτο πρόσωπο υποδηλώνεται το «κατ’ ιδίαν», χωρίς 
αυτό να αναγράφεται ξεχωριστά ως σκηνική οδηγία.

1831 Δεν με ακούς;... Τι έπαθες;... Ραλού... Ρ.: Ποιος με φωνάζει;...
1842 Αναίσθητη απέμεινες; Ραλού! Ρ.: Τις με φωνάζει;
1851 Δεν με ακούεις; σιωπάς; Ραλού... Ρ.: Τις με φωνάζει;
1864 Δεν με ακούεις! σιωπάς; Ραλού! Ρ.: Τις με φωνάζει;

Η ψυχρή παρατήρηση της έκδοσης του 1842 αντικαταστάθηκε με την πρώτη γραφή, σε 
αρχαιοπρεπέστερη εκδοχή.
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Η σκηνή της έντονης σκηνικής επικοινωνίας, όπου η είδηση της παρουσίας του Οδοιπό
ρου στο Άγιον Όρος ενσπείρει τον πανικό και προκαλεί ακραίες συναισθηματικές αντιδρά
σεις σιη Ραλλού, είναι ένα καλό παράδειγμα για την τάση της μερικής αποθεατροποίησης 
και της λείανσης του κειμένου, με την αφαίρεση των στοιχείων της «δείξεως» (εγώ, εσύ, 
εδώ, εκεί, τώρα, τότε, αυτός, άκου, δες, τι έχεις κτλ.), χαρακτηριστικών για τον προφορικό 
σκηνικό και θεατρικό λόγο, την τάση της αποσυγκεκριμενοποίησης των αναφορών της Ευ
φροσύνης με στοιχεία γενικόλογα και συμβατικά και της αφαίρεσης των πληροφοριών που 
εγγράφονται στις παρατηρήσεις της τροφού για το υποκριτικό ύφος του ρόλου της Ραλλους. 
Καταγράφεται δηλαδή η τάση, η άμεση υποκειμενικότητα των έντονων αντιδράσεων που 
δημιουργεί και τη μέθεξη και το σασπένς, να κάνει τόπο σε μια ακαδημαϊκή ουδετερότητα, 
η οποία προβάλλει κυρίως τον ποιητικό λόγο. Αυτό που ξεκίνησε ως ρομαντικό δράμα, 
προσπαθούν να φέρουν οι διασκευές στα μέτρα του κλασικισμού. Αυτό πάντως είναι εφικτό 
μόνο ως κάποιο βαθμό.

4) Η τύχη του ìeitmotiv «Φύγ’ έρχεται», ή πώς αλλοιώνεται μια θεατρική σκηνή (Β'δ', Β
41-68).

5»
Λ

Ακριβώς οι ίδιες τάσεις παρατηρούνται στη μεθεπόμενη σκηνή, όταν ο Οδοιπόρος κα- 
τευθύνεται πλέον στο μέρος που βρίσκονται οι γυναίκες και η Ραλλού αμφιταλαντεύεται, 
αν πρέπει να φύγει ή να μείνει και να τον αντιμετωπίσει. Πρόκειται για σκηνή υψηλών 
προσδοκιών εκ μέρους του θεατή/αναγνώστη, με σασπένς και αγωνία, που εντείνει ακόμα 
περισσότερο το άγχος της σκηνής Β'β': η παρουσία του Οδοιπόρου από γενική (στο Άγιον 
Όρος) έγινε πολύ συγκεκριμένη (εδώ) και απαιτεί άμεσες αποφάσεις. Το θέατρο έχει το 
λόγο, όχι η ποίηση.

1831 Ε.: Φύγ’ έρχεται... Ρ.: Πού να κρυφθώ;... Ε.: Φύγ’ έρχεται... Ρ.: Πεθαίνω...
Μαξί του είν’ αδύνατον, αδύνατον να ιιένω...

1842 Ε.: Να μακουνθώμεν... έρχεται·... Ρ.: Θεέ μου! τι να γένω;
Πού να πηγαίνω; έρχεται- πού να κρυφθώ; πεθαίνω...

1851 Ε.: Φύγ’... έρχεται!... Ρ.: Ποίαι στιγμαί
Καοδιοκτόνοι δι’ εμέ.

1864 Ε.: Ραλού!... εκείνος... έρχεται. Ρ.: Ω ουρανέ!... Πεθαίνω...
Πλησίον του αδύνατον, αδύνατον να μένω.

Η ανακατάταξη των τμημάτων των φράσεων στο δίστιχο δεν επιτρέπει πια την αναγρα
φή και το σχολιασμό κατά στίχο. Η μετατροπή του παραστατικού leitmotiv «φύγ’ έρχεται» 
σε «να μακρυνθώμεν» φάνηκε και στον ίδιο τον ποιητή μια ακατάλληλη ψυχρή αποστασιο
ποίηση τη στιγμή της έσχατης αγωνίας. Ωστόσο στην εκδοχή του 1851, που επαναφέρει το 
leitmotiv, μετατρέπει το δεκαπεντασύλλαβο σε δύο οκτασύλλαβους με αρχαιοπρεπή γλωσ
σική ένδυση. Και η τελευταία γραφή, που επανέρχεται ως ένα βαθμό στην πρώτη, χαλάει 
το leitmotiv, που λειτουργεί με την επανάληψη και την κλιμάκωση: στη γραφή του 1831 η 
Ευφροσύνη δεν θα πει τίποτε άλλο, παρά θα επαναλάβει πανικόβλητη τέσσερις φορές το 
«φύγ’ έρχεται». Από ουδέτερος παρατηρητής και γνωστικός συμπαραστάτης της κυρίας της 
και των παθών της έγινε εδώ εκείνη το όργανο που μεταδίδει τον πανικό. Αυτή τη διάσταση 
της δραστικότητας του σκηνικού λόγου τη χάνει η έκδοση του 1864.
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1831 Οπόταν βάλω κατά νουν πως δι’ αυτόν και μόνον 
1842 Οσάκις...
1851 Οπόταν...
1864 ...βάλλω...

1831 Εις υπογείους φυλακάς ετάφην ένα χρόνον,
1842 Τα πάνδεια υπέφερα, στενάξω τόσον χρόνον,
1851 Εις υπογείους φυλακάς ετάφην τόσον χρόνον,
1864

Εδώ η συγκεκριμενοποίηση των καταστάσεων στην πρώτη γραφή λειτουργεί εις βάρος 
της δραματουργίας, γιατί δεν διευκρινίζεται ποτέ, για ποιο λόγο φυλακίστηκε ένα χρόνο 
σε υπόγειες φυλακές· η εκδοχή του 1851 με την αόριστη ένδειξη της χρονικής διάρκειας 
επιτρέπει πλέον κάποια μεταφορική έννοια του τόπου της κράτησης, ενώ η εκδοχή του 1842 
καταφεύγει σε γενικά λόγια. Σωστά η τελευταία γραφή υιοθετεί τις πιο αόριστες πληροφο
ρίες, γιατί στο ίδιο το έργο δεν υπάρχει διευκρίνιση.

1831 Πως άλλοτε δοκίμασα οτιγμάς παραφροσύνης,
1842 Και ότι χρόνους έιιεινα ιτε φοένας σαλευμένας 
1851 Και άλλοτε υπέμεινα στιγμάς παραφροσύνης 
1864 Πως άλλοτ’ εδοκίμασα στιγμάς παραφροσύνης

1831 Πως άλλοτε από σπασμούς και σπαραγμούς οδύνης 
1842 Αισθάνομαι τας παλαιάς πληγάς μου ανοιγμένας 
1851 Και άλλοτε νεύρων σπασμούς και σπαραγμούς οδύνης 
1864 φρικτούς

Η εκδοχή του 1842 απομακρύνεται και διακινδυνεύει πλέον να μιλήσει με ανακρίβειες 
και υπερβολές: οι στιγμές της τρέλας γίνονται χρόνια.

1831 Ηιιέραις νύκταις πέρασα με την ψυχτίν στο στόιια,
Αισθάνομ’ εκδικύσεως παραφοράς ακόμα...

1842 Αισθάνομαι παραφορά οργής αχαλινώτου
Και η καρδία μου διψά το αίμα του προδότου.

1851
1864

Πιο παραστατική και ζωντανή η περιγραφή της ψυχικής ταλαιπωρίας στην πρώτη γραφή.

1831 Η λυπηρή ανάμνησις του έρωτός του μένει
1842 λυπηρά ενθύμησις
1851
1864 λυπηρή ανάμνησις

1831 Στης ματωμένης μου καρδιάς τα φύλλα χαραγμένη.
1842 Εις την αιματωμένην μου καρδίαν χαραγμένη.
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1851
1864

Σ’ αιηό το χωρίο η πρώτη γραφή φαίνεται η πιο απομονωμένη μέσα στην παράδοση του 
κειμένου.

1831 Κ’ αισθάνομαι πως μ’ όλην μου την αμνησιχαχίαν 
1842 Και σήμερον με όλην μου την αμνησιχαχίαν 
1851 εις
1864

1831 Ανάγκην έχω σύμβουλον να λάβω την θρησκείαν.
1842
1851 ... Vg
1864 ... να

Η γραφή του 1851 θυμάται πως το «να» προέρχεται από το αρχαίο «ίνα»

1831 Διά να χαλινώσω / Το μίσος μου το τόσο.
1842
1851 Μη χαλινώσω πλέον / Το πάθος μου το καίον!
1864 Μη και δροσίσω πλέον / Το στήθος μου το καίον!

Οι δύο παραστατικοί επτασύλλαβοι, που διακόπτουν επιγραμματικά τη ροή του δεκαπε
ντασύλλαβου, επέζησαν στην πρώτη διασκευή, αλλά όχι στη δεύτερη. Και η τελευταία γραφή 
κρατάει τη ρίμα, δοκιμάζει όμως μια αλλαγή του ρήματος και του ουσιαστικού. Βελτίωση;

1831 Ε.: Φύγ’ έρχεται... Ρ.: Αιώνιον θα έχω μ’ αυτόν μίσος...
1842 Πλήν κατ’ αυτού κατήντησα να έχω λοιπόν μίσος;
1851 Ε.: Φύγ’ έρχεται!... Ρ.: Αιώνιον του στήθους μου το μίσος!
1864 Πλην θέλω τρέφει κατ’ αυτού και μετ’ αιώνας μίσος;

Στο στίχο αυτό συμβαίνει, η λογιότερη εκδοχή να ακολουθεί περισσότερο την πρώτη 
γραφή, ενώ η τελευταία υπερβαίνει σε αρχαιοπρέπεια ακόμα και τη δεύτερη.

1831 Αν ήναι πλέον δυστυχής και απ’ εμένα ίσως!...
1842 Πλην δυστυχέστερος εμού αν ήναι αυτός ίσως;
1851 Αν δυστυχέστερος εμού κατέστη αυτός ίσως!...
1864

Εδώ η έκδοση του 1864 επιλέγει την εκδοχή του 1851. Δεν «φυλάττει» τίποτε από την 
γλώσσα της πρώτης έκδοσης, που είναι η πιο απομονωμένη μέσα στην κειμενική παράδοση.

1831 Ελέγχους αν αισθάνεται πικρούς!... ω πάθη, πάθη!
1842
1851
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1864

1831 Τι σύγγυσιν, που φέρνετε οτων σπλάγχνων μας τα βάθη!
1842 Πώς ανεμοταράττετε των σπλάγχνων μας τα βάθη!
1851 Πώζ ανεμοταράττετε των σπλάγχνων μας τα βάθη !
1864 Οποίον σάλον φε'ρετε εις της ψυχής τα βάθη !

Η άνοστη εκδοχή του 1842 ανατρε'πεται μόλις το 1864, αλλά όχι επιστρε'φοντας στο αρ
χικό κείμενο, παρά δοκιμάζοντας μια ακόμα πιο άνοστη αρχαιοπρεπή απόδοση του νοήμα
τος.

1831 Ε.: φύγ’ έρχεται... Ρ.: Φροσύνη μου!... αυτός νεκρήν με ξεύρει...
πλην ζωντανήν οαν μ’ εύρη

1842 Ε.: Να μακρυνθώμεν!... έρχεται. Ρ.: Νεκρήν αυτός με ξεύρει,
Πλην aiqmtc όταν με ιδή, πλην ζώσαν όταν μ’ εύρη 

1851 Ε.: Φύγ’ έρχεται!... Ρ.: Τι λέγεις συ; Νεκρήν αυτός μ’ εξεύρετ
1864 Τροφός μου! Ευφροσύνη μου! νεκρήν αυτός μ’ εξεύρει,

Πλην ζώσαν όταν με ιδή, πλην ζώσαν όταν μ’ εύρη,

Ο διασκελισμός της πρώτης γραφής αφήνει ανολοκλήρωτη τη φράση, που θα συμπληρω
θεί μόλις στο επόμενο δίστιχο. Την τελευταία φορά ακούγεται το leitmotiv της Ευφροσύνης· 
στην εκδοχή του 1842 μετατρέπεται πάλι στο ψυχρό «Να απομακρυνθώμεν», ενώ η έκδοση 
του 1851, που «φυλάττει» το σύνθημα, συμπτύσσει ολόκληρο το δίστιχο. Η τελευταία γραφή 
αποβάλλει και εδώ το επαναλαμβανόμενο leitmotiv και αποδίδει συμβατικά.

1831 Θα ιιε γνωοίση;... ξέχασε, θυμάται την Ραλού του;
Νεκρ’ είμαι και στην μνήμη του, καθώς νεκρή στον νου του.

1851 Καν θέλει Ευφροσύνη μου! γνώρισε ι την Ραλούν του ;
Νεκρ’ είμαι και εις την μνήμην του! καθώς νεκρ’ εις τον νουν του!

1864 Τι λέγεις; θέλει άρα γε γνωρίσει την Ραλούν του;
Νεκρ’ είμαι και εις την μνήμην του καθώς νεκρ’ εις τον νουν του;

Η συντομευτική εκδοχή του 1842 έχει αποβάλει ολόκληρο το δίστιχο. Η μανία της λό
γιας διόρθωσης (σε -> εις) οδήγησε σε μια διπλή άκομψη έκθλιψη, για να αποφευχθεί η 
συνίζηση.

1831 Ραλού! μονανύ την πληγήν του στήθους σου ανοίγεις- 
1842 Θα με γνωοίση; δυστυχής! το τραύιια ιιου ανοίγω 
1851 Ραλού! συ μόνη την πληγήν του στήθους σου ανοίγεις.
1864 Ραλού !... Συ μόνη την πληγήν του στήθους σου ανοίγεις.

1831 Ραλού! η ησυχία σου εχάθηκ’ αν δεν φυγής...
1842 Το βλέπω- πίπτω εΐζ κρημνόν, αν μείνω και δεν φύγω.
1851 Κζεχάθης αν δεν φύγης...
1864 Ραλού! η ησυχία σου εχάθη αν δεν φύγης...
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Η διπλή έκκληση προς τον εαυτό της (θα επαναληφθεί και τρίτη φορά στον επόμενο 
στίχο) αναπαράγεται και από την τελευταία γραφή. Λόγω της αποβολής του προηγούμενου 
δίστιχου η εκδοχή του 1842 παίρνει άλλους δρόμους.

1831 Ραλού! τι στέκεις;... χάνεσαι... Eie τι αμφιβολία,
1842 Ραλού! τι στέκεις; χάνεσαι- ω δισταγμός!.,, ιιε πικρία!
1851 Ω φόβου κ’ έοωτο; παλμοί!,., ω τέρψις! ω πικρία!
1864 Ραλού! τι στέκεις; χάνεσαι... ω μίσος! ω λατρεία!

1831 Εις ποιον πόλεμον παθών ευοίσκοιι’ η αθλία!...
1842 Με ποία πάθη τρομερά παλεύω η αθλία!
1851 Εις ποιον πόλεμον παθών ευρέθην η αθλία...
1864 Ω λύσσα εκδικήσεως! ω έρωτος μανία!

Στο φινάλε της ταραγμένης αυτής σκηνής οι επεμβάσεις αυξάνονται, για να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη δραματική κορύφωση: η έκδοση του 1842 δεν επεμβαίνει δραστικά στη χτυπητή 
διατύπωση του 1831, αλλά δεν τη «βελτιώνει»- η έκδοση του 1851 προχωρεί σε «εξηγήσεις», 
ποια είναι τα πάθη που αντιπαλεύουν στο στήθος της Ραλλούς- η τελευταία γραφή του 1864, 
επαναλαμβάνει την τριπλή έκκληση της Ραλλούς προς τον εαυτό της, αλλά προχωρεί ακόμα 
περισσότερο στις «εξηγήσεις», χρησιμοποιώντας τετριμμένες εκφράσεις της αισθηματικής 
λογοτεχνίας.

1831 
1842 
1851 
1864

1831 
1842 
1851 
1864

Το χτυπητό δίστιχο στο τέλος της σκηνής, που συνοψίζει με συμπυκνωμένο τρόπο το 
δίλημμα της Ραλλούς, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για πειραματισμούς με άλλες διατυ
πώσεις: χαρακτηριστικά για τη διάψευση των ισχυρισμών της έκδοσης του 1864 μόνο αυτή 
προβαίνει σε μια άνοστη διόρθωση, όχι προς τη μεικτή καθομιλουμένη της πρώτης έκδοσης, 
αλλά προς το αρχαιοπρεπέστερον.

Και αυτή η σκηνή λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, πώς καταστρέφεται μια κλιμάκωση 
της σκηνικής έντασης, το τετραπλό «φύγ’ έρχεται» της Ευφροσύνης, με ποικίλες εκφράσεις 
πιο συμβατικές. Σε μερικά σημεία η μικροανάλυση των αλλαγών οδηγεί σ’ ένα λαβύρινθο 
μεταθέσεων και μετατροπών, που δύσκολα πλέον περιγράφεται στις λεπτομέρειες, και ανα
ρωτιέται κανείς για την ψυχολογία του ποιητή, που προσπαθεί να μεταλλάξει το δροσερό 
και αυθόρμητο σύνθεμα της νεανικής του ηλικίας, που διαπνέεται από την αίσθηση του 
δραματικού και τη σκηνική σύλληψη, σ’ ένα συμβατικό λόγιο ποίημα, όπου η επανάληψη 
(το leitmotiv) είναι στοιχείο αποφευκτέο και εκφραστική αδυναμία. Σαν η σύλληψη του 
Σούτσου να έχει χάσει το όραμα της σκηνικής πραγματοποίησης του έργου, το ένστικτο για

Τον τρέμω και τον λαχταρώ... Να φύγω, ή να μένω;

Τον φρίσσω και τον λακταρώ-...

Πεθαίνω αν δεν τον ιδώ, κ’ αν τον ιδώ πεθαίνω... 

κι’
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το θεατρικό εφέ, που είχε οτην πρώτη του γραφή.

5) Το φινάλε της δεύτερης πράξης (Β 259-270): ο στοχαστικός επίλογος της Ευφρόσυνης 
και η τέχνη του φινάλε.

Τις πρώτες σημαντικές αλλαγές βρίσκει κανείς στο φινάλε της Β' πράξης· η τέχνη του 
φινάλε είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στη δραματουργία του 19™ αιώνα, και η δραματουργι- 
κή φροντίδα για ένα εντυπωσιακό τέλος των πράξεων και έργων μεγάλη. Το γνωμικό της 
Ευφρόσυνης, που κλείνει στοχαστικά και την Γ' πράξη, στις εκδόσεις του 1842 και 1864 
έχει μεταφερθεί στην αρχή της Ε' πράξης και το λέει ο Παΐσιος στον Οδοιπόρο που θέλει 
να αυτοκτονήσει, κι όχι η Ευφρόσυνη στη Γάλλοι), που θέλει επίσης να αυτοκτονήσει. Αντ’ 
αυτοί), στις δύο αυτές εκδόσεις, αναπτύσσεται ένα διαφορετικό φινάλε, το οποίο ωστόσο 
αντλεί και στοιχεία από την πρώτη γραφή.

1831 Η ζωή φορτίον είναι- πλην η κάμηλος δεν ρίπτει
1851 βαρύ φορτίον

1831 Το φορτίον εις τον δρόμον
1851

1831 Εις τον ευπειθή της ώμον
1851

1831 Το βαστάζει, κιαν ασθμαίνη... κιαν απαυδισμένη πίπτει.
1851 Το κρατεί και αν ασθμαίνη, κι’ αν απαυδημένη πίπτει.

Την παραβολή της «καμήλου» λέει η Ευφροσύνη στη Ραλλού, που αποφαίνεται ότι κα
νείς δεν θα μπορούσε να την κατηγορήσει αν θέσει τέρμα στη ζωή της. Η ανάσυρση της 
πρώτης γραφής στην τρίτη, ενώ έχει απορριφθεί στη δεύτερη, δείχνει τους πειραματισμούς 
του Σούτσου με τα φινάλε του. Οι μεταγενέστερες εκδοχές αποφεύγουν συστηματικά τη 
χρήση του ρήματος «βαστάζω», παρ’ ότι είναι ομηρική και συναντιέται με την έννοια του 
«υποφέρω» ήδη στην Καινή Διαθήκη.

1864 Χρυσήλιος αλκυονίς ημέρα- και φανείσα
Σκιρτά εις λευκοκύμαντον αιγιαλόν η νήσσα.

Τελείως διαφορετικό είναι το φινάλε στην έκδοση του 1864. Ξεκινά με την Ευρφροσύνη 
να περιγράφει τη λαμπρή ημέρα.

1842 Οι ναύται εις τον ήλιον τα άρμενά των λύουν
1851 Το πλοίον εις τον ήλιον τα άρμενά του λύει
1864

Αποδεικνύεται όμως ότι η τελευταία γραφή απλώς έχει προσθέσει ένα δίστιχο, πριν 
πιάσει το κείμενο του 1842. Η έκδοση του 1851, που έχει την παραβολή της Ευφροσύνης, 
αφήνει εκείνη να συνεχίσει το λόγο της- για να δικαιολογήσει τη θεματική μετάθεση, παρεμ



350 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

βάλλει σε μορφή σκηνικής οδηγίας, πως «ακούεται άσμα ναυτών». Στην πρώτη γραφή, μετά 
το γνωμικό της Ευφρόσυνης, μιλάει αμε'σως η Ραλλού.

1842 Και τα φαιδρά των άσιιατα γαλήνην προμηνύουν.
1851 Και του ναυκλήοου ο ψαλμός γαλήνην προμηνύει.
1864 Του ναύτου ο φαιδρός ψαλμός γαλήνην προμηνυει.

Δημιουργείται δηλαδή μια αντίθεση στην ατμόσφαιρα με τις ζοφερε'ς σκε'ψεις και τη 
θανατοφιλία της Ραλλούς. Αντί της συμβουλευτικής παραβολής για τις δυσκολίες της ζωής, 
η Ευφροσύνη προσπαθεί να στρε'ψει το νου της κυρίας της στις μικροχαρές κι ομορφιε'ς της. 
Η γραφή του 1851 παρουσιάζει και ε'να συνδυασμό και των δύο λύσεων.

1842 Να φύγωμ,εν μας καρτερεί το πλοίον η εσπε'ρα
1851 Αναγωρώμεν! έτοιμον το πλοίον η εσπέρα
1864 Ν’ αποχωρήσωμεν Ραλού! απόψε η εσπέρα

1842 Μας προαγγέλλει αίσιον και ούριον αέρα.
1851 Προαναγγέλλει ούριον, εαρινόν αέρα
1864

Οι μετεγενέστερες εκδοχές εισάγουν ολόκληρο σχέδιο της Ευφροσύνης να εγκαταλεί- 
ψουν το Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται εκείνος, που ταράζει την ψυχική ηρεμία της κυρίας 
της (γι’ αυτό και το ναυτικό τραγούδι). Δεν διευκρινίζεται, αν πρόκειται για δραματουργική 
«σύμπτωση», πως υπάρχει έτοιμο πλοίο για τις κυρίες - αλλιώς πότε πρόλαβε η Ευφροσύνη 
να οργανώσει το ταξίδι φυγής; Αλλά η ρομαντική δραματουργία δεν χάνει χρόνο με την 
αιτιολόγηση τέτοιων λεπτομερειών. Ωστόσο το όλο επεισόδιο είναι περιττό, γιατί η Ραλλού 
αναγγέλλει στη συνέχεια την απόφασή της να μείνει και να πάρει εκδίκηση.

1831 Ρ.: Συνέλαβα ένα σκοπόν... τα μάτια μου πριν κλείσω,
Την λαύραν της καρδίας μου καν θα ευχαριστήσω.
Την νύκτ’ αυτήν φαντάσματος θα βάλω μαύρο ράσο,
Τα μέλη μου με νεκρικό σενδόνι θα σκεπάσω,
Εμπρός, εμπρός στον άπιστον θα εύγω [sic], ...κ’ ένα ένα 
Τα όσα μ’ έκαμε δεινά θα τον εξιστορήσω.
Κανένα δεν επιθυμώ, κανέν’ άλλο, κανένα,

Παρά να τον λυπήσω.

Έτσι έχει ο λόγος της Ραλλούς στην πρώτη γραφή, ο οποίος όμως δεν θα βρει συνέχεια. 
Οι τρεις άλλες εκδοχές συνεχίζουν με διαφορετικό τρόπο:

1842 Ρ.: Εγώ να φύγω! και προς τι αι τόσαι ιιου πλανέσεις [sic]
1851 Ρ.: Εγώ να φύγω! αχανείς, ωκεανούς ’να πλέω,
1864 Ρ.:...

1842 Να μ’ επιστρέψης την ζωήν μ’ αυτό θα ημπορέσης;
1851 Εν ώ με φεύγει κ’ η ψυχή, και μόλις αναπνέω
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1864

Οι εκδοχές του 1851 και 1864 αποδεικνύονται συντομευτικές, γιατί η έκδοση του 1842 
συνεχίζει:

1842 Εγώ να φύγω! αχανείς ωκεανούς να πλέω!
Εν ώ με φεύγει π’ η ψυχή, και μόλις αναπνέω,

Εδώ υπάρχουν τώρα οι αντιστοιχίες με τις εκδόσεις του 1851 και του 1864.

1842 Και αποθνήσκω!... Ε.: Δυστυχής! Ρ.: Κι’ αυτό θα τελειώση 
Το τέρμα εις την λύπην μου ο θάνατος θα δώση.
Καμμία δεν μ’ απέμεινεν ελπίς κ’ επιθυμία 
Άπασ’ εις την ζωήν αυτήν δεν με κρατεί καμμία.

Στο φινάλε της Β' πράξης η συντομευτική δεύτερη γραφή (200 στίχοι λιγότερη συνολική 
έκταση) επιμηκύνει το κείμενο υπερβολικά.

1842 Ναι θ’ αποθάνω, πλην προτού τα βλέφαρά μ,ου κλείσω,
1851 Και αποθνήσκω!... Αλλ’ ελθέ ελθε'· κ’ εις την καρδίαν
1864

1842 Εκδίκησιν εκδίκησιν πηγαίνω να ζητήσω.
1851 Εγκλείω της κολάσεως την λύσσαν και μανίαν.
1864 Εγκλείω της κολάσεως την φλογερήν μανίαν.

Ζητώ εκδίκησιν, ζητώ,
Ζητώ το αίμα του αυτό- 

Ποθώ δι’ όσα μ’ έκαμε να τον επιτιμήσω 
Δεν θέλω άλλο δεν ζητώ παρά να τον λυπήσω.
Μίσος δι’ αυτόν προς όλους της γης έλαβα τους τόπους·
Μίσος δι’ αυτόν προς όλους της γης έχω τους ανθρώπους·
Μόνη μόνη και μακράν του ετηκόμην τόσους χρόνους·
Θέλω να τον μεταδώσω της καρδίας μου τους πόνους.
Βλέπουσα την απιστίαν της ψυχής του τόσα έτη 
Εδυσπίστησα πολλάκις και εις τον Θεόν μου έτι.
Μ’ άφησε- δεν τον αφίνω προς βασανισμόν του πλέον 
Ποθώ, θέλω καθώς έζων κλαίουσα, να ζήση κλαίων.

Αυτό αποτελεί έκπληξη. Η τελευταία γραφή ακολούθησε ως τώρα δουλικά την εκδοχή 
του 1851 (όχι του 1831, όπως ισχυρίζεται), και τώρα στο τέλος του φινάλε προβαίνει σε μια 
τεράστια προσθήκη, της οποίας η αναγκαιότητα παραμένει αμφίβολη. Μάλιστα η Ραλλού 
αναχωρεί δύο φορές και επιστρέφει άλλες δύο (τα τελευταία δύο τετράστιχα), τραβώντας 
την Ευφροσύνη από το χέρι. Αυτό αποτελεί ένα σχεδόν κωμικό στοιχείο, σαν να μη θέλει να 
φύγει από τη σκηνή. Γίνεται μια αδέξια προσπάθεια να «εξηγηθεί», να εδραιωθεί καλύτερα 
το μοτίβο του μίσους της Ραλλούς προς τον Οδοιπόρο, που την οδηγεί, στην επόμενη πράξη, 
να εμφανίζεται μπροστά του ως εκδικητικό φάντασμα. Πρόκειται δηλαδή για δραματουρ-
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γική «γέφυρα» προς την Γ' πράξη, ενώ τα λόγια της στην πρώτη γραφή ήταν αρκετά για να 
αιτιολογήσει την απόφαση και την πράξη της. Άλλωστε στην πολυλογία αυτή αλλάζει και 
το ύφος της στιχουργίας, και ο λόγος της γίνεται πιο απλός· ίσως μια από τις ενδείξεις, πως 
τμήματα της διασκευής ή και αυτή ολόκληρη δεν είναι από το χέρι του ίδιου του Σούτσου.

Το παράδειγμα αυτό είναι αποκαλυπτικό για την κειμενική παράδοση του Οδοιπόρου: η 
πρώτη γραφή, τουλάχιστον σ’ αυτό το σημείο αλλά και σε άλλα, τελικά είναι η πιο απομονω
μένη αλλά και η πιο καίρια, ενώ οι άλλες εκδοχές, παρά τις συντομεύσεις της έκδοσης του 
1842, πολυλογούν εισάγεται ολόκληρο περιττό επεισόδιο της δήθεν αναχώρησης των δύο 
γυναικών, φυγής από το Άγιον Όρος, που τελικά ματαιώνεται από το εκδικητικό μένος της 
Ραλλούς, ενώ η δήθεν αποκαταστατική εκδοχή του 1864 επιδίδεται σε μια πολύστιχη δρα- 
ματουργική στήριξη του μοτίβου της εκδίκησης, διακατεχόμενη από άγχος, μήπως η πράξη 
της Ραλλούς στην επόμενη πράξη δεν γίνει κατανοητή. Πίσω από το άγχος αυτό βρίσκεται η 
νόρμα της κλασικίζουσας δραματουργίας, πως κάθε εξέλιξη της υπόθεσης πρέπει να προε
τοιμαστεί, να αιτιολογηθεί και να τεκμηριωθεί μέσα στο διάλογο. Η παραβολή της καμήλας, 
που αφηγείται η Ευφροσύνη για τη δυστυχισμένη κυρά της, αφαιρείται από τη γνωστική 
γυναίκα και τοποθετείται στο στόμα του σοφού μοναχού σε ανάλογη κατάσταση (αποτροπή 
του Οδοιπόρου από την αυτοκτονία στην Ε' πράξη)· έτσι διαταράσσεται η συμμετρία στο 
κέντρο του έργου, γιατί η Ευφροσύνη θα κλείσει και την Γ' πράξη. Η αρχάίστική έκδοση του 
1851 προσφέρει μάλιστα ένα συνδυασμό και των δύο φινάλε. Οι διαδοχικές διασκευές δεν 
βελτιώνουν τον Οδοιπόρο, αλλά τον αποσυνθέτουν και δυσκολεύουν την πορεία του.

6) Η ρομαντική περιγραφή της φύσης (Γ 35-56), πριν από την εμφάνιση του φαντάσμα
τος, και οι στοχασμοί στον τάφο της αγαπημένης. Το παιχνίδι των παραλλαγών: από 
την απόλυτη διαφορετικότητα στην απόλυτη ταυτότητα.

Πρόκειται για τη σκηνή Γ'β' πριν από την εμφάνιση του φαντάσματος· είναι ένας λυ
ρικός μονόλογος του Οδοιπόρου, που παρατηρεί την όμορφη φύση, η οποία βρίσκεται σε 
πλήρη αντίθεση με τις ζοφερές του σκέψεις. Στην αρχή του μονολόγου αυτού η έκδοση του 
1842 ακολουθεί τελείως διαφορετικούς δρόμους. Σε μερικά σημεία ο Σούτσος αναιρεί τη 
δεύτερη γραφή, και στην τρίτη προσφεύγει πάλι στην πρώτη, αλλάζοντας όμως τη γλωσσική
υφολογία.

1831 Τι γλυκιά βραδιά!... πώς λάμπει της σελήνης ο φανός! 
Ω τι θάλασσα καθοέπτης!... Ω τι γάλα ουοανός!...

1851 Ποία θάλασσα καθοέπτης! και καθοέπτης ουοανός! 
Εις το κύμ’ αντανακλάται της σελήνης ο φανός.

1864 Τι γλυκιά βραδιά!... πώς λάμπει της σελήνης ο φανός! 
Ω τι θάλασσα καθρέπτης!... Ω τι γάλα ουρανός!...

Όντως η έκδοση του 1864 αποδίδει το κείμενο του 1831.

1831 Τι ξεωύοου μελωδία!...
Τι λιβάνου τι μυοσίνης και τι θύμου ευωδία!...

1851 Και συγχρόνως ουρανοί
Δύο φαίνονται ο άνω και ο κάτω φαεινοί 

Ποιας αύρας μελωδία!
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Ποιου θύμου και μυρσίνης και φιλύρας ευωδία'
1864 Τι ζέφυρου μελωδία!...

Τι λιβάνου τι μυρσίνης και τι θύμου ευωδία!...

Πιο εκτεταμένο το κείμενο του 1851, ενώ η πρώτη και τελευταία έκδοση συμπίπτουν.

1831 Από δάσ’ εις πεδιάδας, από λόφους εις βουνά.
Βλέμματα νεκροσβυμένα τ’ όμμα που περιπλανά'

1851 Απ’ Ανατολήν εις Δΰσιν, από Νότον εις Βορράν 
Όρασιν εις τόσας λάμψεις περιστρέφω ζοφερόν 

1864 Από δάσ’ εις πεδιάδας, από λόφσυς εις βουνά,
Βλέμματα νεκροσβυμένα τ’ όμμα μου περιπλανά'

Η εκδοχή του 1851 αλλάζει το αρχικό κείμενο τελείως, ενώ η εκδοχή του 1864 το απο- 
καθιστά.

1831 Ον κανένα δεν μ’ ευφραίνει.
Ξένη, κρύα η ψυχή μου εις της γης τα κάλλη μένει.

1851 Εις της φυσεως το κάλλος η ψυχή μου ψυχρά μένει
Και την γην ως σκιά βλέπω εις τον κόσμον πλανωμένη.

1864 Ον του κόσμου δεν μ’ ευφραίνει,
Ξένη, κρύα η ψυχή μου εις της γης τα κάλλη μένει.

Η ίδια μανία διασκευής παρατηρείται και σ’ αυτό το δίστιχο- η τελευταία γραφή εισάγει 
ένα διευκρινιστικό «όν του κόσμου». Για σύγκριση παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο 
της δεύτερης γραφής:

1842 Η πανσέληνος κοιμάται εις προσκέφαλον συννέφων.
Από το νεκροταφείον με τα σκότη επιστρέφων,

Εις τα βάθη του δρυμώνος 
Κάθημαι και κλαίω μόνος.

Έρχεται με βήμα σίζον μελαγχολική σκιά τις.
Κλαυθμηράς σελήνης γέλως είναι το μειδίαμά της...

Είναι η σκιά εκείνης 
Ω σκιά! και δάκρυ χύνεις;

Αν σκιά εκείνης ήσαι, μόνη και μακράν των κρότων 
Έρχου έρχου την εσπέραν με το άστρον των ερώτων,

Άγγελος παραμυθίας 
Τείνων χείρα βοήθειας.

Φέρε την ζωήν και πάλιν εις καρδίαν νεκρωμένην 
Φέρε πάλιν την ελπίδα εις ψυχήν απελπισμένην,

Και το λογικόν εις φρένας 
Από λύπην σαλευμένας.

Η αιτία της όλης αλλαγής του αρχικού κειμένου στη δεύτερη γραφή είναι δηλαδή το προ- 
άγγελμα της εμφάνισης του φαντάσματος, που το βλέπει εδώ ήδη από μακριά, και δεν του
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προκαλεί φρίκη. Στο σημείο αυτό χτυπάει τώρα η καμπάνα και αρχίζουν πάλι στενότερες 
εξαρτήσεις και με το κείμενο του 1842.

1831 Μελαγχολική καμπάνα! νυκτοκράκτη φύλακάτης!
1842 Σήμαντρον, ό,που επάνω θρηνωδείς εις τα οστά της!
1851 Κώδων της μελαγχολίας! όστίζ άνωθεν σημαίνεις 
1864 Κώδων της μελαγχολίας! νυκτοκράκτη ψύλακά της!

Η τελευταία γραφή ακολουθεί εδώ επιλεκτικά την τρίτη και στο δεύτερο ημιστίχιο την 
πρώτη γραφή. Η δεύτερη εξακολουθεί να απέχει πολύ από το αρχικό κείμενο. Ενδεικτικό 
στοιχείο για την αλλαγή της υφολογίας είναι, πως η «μελαγχολική καμπάνα» γίνεται ένας 
αφηρημένος «κώδων της μελαγχολίας».

1831 Εις το σκότος τι φωνάζεις και τον ύπνον της ταράττεις;
1842 Εΐζ το σκότος τι φωνάζεις και τον ύπνον της ταοάττεΐζ;
1851 Το ταχύ του χρόνου βήιια το φθαρτόν της οικουμένης 
1864 Εις το σκότος τι φωνάζεις και τον ύπνον της ταράττεις

Εδώ αλλάζει τακτική: η δεύτερη γραφή ακολουθεί την πρώτη, η τρίτη είναι εκείνη που 
παίρνει άλλους δρόμους, και η τελευταία αποκαθιστά το αρχικό κείμενο.

1831 Η ακοίμητη φωνή μου
1842 Η ακοίμητη φωνή ιιου
1851 Και την ματαιότητά της!
1864 Η ακοίμητη φωνή μου

1831 Στέκει... την παραμονεύει και στα βάθη της ερήμου...
1842 Στέκει... την παραμονεύει και στα βάθη της ερήμου...
1851 Την νεκρόν παραμονεύει κ’ εω τα βάθη της ερήμου...
1864 Στέκει... την παραμονεύει και στα βάθη της ερήμου...

Μόνο η έκδοση του 1851 δείχνει ελαφρές αποκλίσεις.

1831 Μαραινόμενος ο κρίνος γλυκοχύνει ευωδίας-
1842
1851
1864

1831 Και ο κύκνος αποθνήσκων,σβύνεται εις μελωδίας-
1842
1851
1864

Από την απόλυτη απόκλιση της γραφής του 1842 φτάσαμε στην απόλυτη ταύτιση των 
κειμένων.
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1831 Εις παράπονα και θρήνους εξατμίζει’ η ψυχή μου.
1842 Εξατιιίζεται εις θρήνους παρομοίως η ψυχή μου.
1851 Εις παράπονα και θρήνους σβύνεται και η ψυχή μου.
1864 Σβύνεται εις θρηνωδίας παρομοίως η ψυχή μου.

Η τελευταία γραφή κάνει ένα potpourri των άλλων, αλλάζοντας το «θρήνο» σε «θρη- 
νωδία».

1831 Ον αγαπητόν κι’ ωραίον! άνθος μαρανθέν ακαίρως!
1842
1851
1864

1831 Στης ζωής ιιας το κατώφλι ιιας ουνέδεσεν ο έρως-
1842 Εις τα πρόθυρα του βίου μας συνένωσεν ο έρως·
1851 Εις τα πρόθυρα του βίου ηιιάς ένωσεν ο έρως·
1864 Εις τα πρόθυρα του βίου μας ουνέδεσεν ο έρως·

Ο στίχος είναι ενδεικτικός για την πορεία ολόκληρου του γλωσσικού ζητήματος: το 
ωραίο «στης ζωής μας το κατώφλι» γίνεται ένα ψυχρό «εις τα πρόθυρα του βίου μας», και 
το ρήμα «μας ουνέδεσεν» περνάει από ένα «μας συνένωσεν» ως το «ημάς ένωσεν», για να 
γυρίσει πάλι στην αρχή.

1831 Πλην στον τάφον τώρα είσαι...
1842 Αλλά εις τον τάφον κείσαι.
1851 Πλην εις τάφον βαθύν κείσαι...
1864 Εις τον τάφον τώρα είσαι...

1831 Αχ! στον τάφον σου ακόμα με πονείς και με λυπείσαι;
1842 Απ’ αυτόν τον τάφον τώρα μ’ ελεείς και με λυπείσαι:
1851 Οι νεκροί εάν τους ζώντας ενθυμώνται, ιι’ ενθυιιείσαι;
1864 Εις τον τάφον σου ακόμα με πονείς και με λυπείσαι;

Οι ενδιάμεσες γραφές πειραματίζονται με άλλες εκδοχές, που όμως δεν είναι σε τί
ποτε καλύτερες από το αρχικό κείμενο. Στο τέλος της σκηνής αυτής, πριν εμφανιστεί το 
φάντασμα και σπείρει τον τρόμο, η τρίτη γραφή αποκλίνει πάλι ολότελα από την κειμενική 
παράδοση:

1831 Δεν είμ’ άξιος, αχ! πες ιιε. δεν είιι’ άξιος ακόιια
1842 Δεν είμ’ άξιος, ειπέ με, εις του τάφου σου το χώιια
1864 Δεν είμ’ άξιος, ειπέ με, δεν είμ’ άξιος ακόμα

1831 Τα οστά που να ενώσω με του τάφου σου το χώιια;
1842 Ν’ αποθέσω το νεκρόν μου το πολυπαθε'ς »ου σώιια;
1864 Τα οστά μου να αποθέσω εις του τάφου σου το χώμα
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Η τελευταία γραφή χρησιμοποιεί επιλεκτικά την ε'κδοση του 1842 και του 1831- στην 
παραπάνω παραστατική εικόνα: το «να ενώσω» (τα οστά μου με το χώμα του τάφου της 
Ραλλούς) μετατρέπεται σ’ ε'να ψυχρό «αποθέσω». Για σύγκριση παραθέτω και το κείμενο 
της τρίτης γραφής:

1851 Προς αυτήν την κάτω σφαίραν έκτεινε την όρασίν σου 
Και ιδέ τον ερημίτην, όστις υπό τους δρυμώνας 
Την στιγμήν αυτήν παράφρων εις τας θλίψεις του ζη μόνας,

Και εις την ενθυμησίν σου!

Το χωρίο αυτό, στοχαστικό μονόλογο, επιλέξαμε για μικροανάλυση, για να δείξουμε, 
πως όλοι οι συνδυασμοί τελικά έχουν πραγματοποιηθεί και όλο το εύρος των δυνατοτήτων 
βρίσκει κανείς στην κειμενική παράδοση του «Οδοιπόρου», από την απόλυτη απόκλιση έως 
την απόλυτη ταύτιση των τεσσάρων εκδοχών. Για μια πραγματικά συστηματική σύγκριση 
των τεσσάρων γραφών θα έπρεπε να προβεί κανείς σε μια παράλληλη έκδοση όλων των 
κειμένων, εγχείρημα που σίγουρα δεν αξίζει την επένδυση χρόνου και κόπου που απαιτεί.

7) Το τραγούδι του φαντάσματος (Γ105-114,115-119,124-128,133-137,144-148)

Πρόκειται για την ποιητική αρά του φαντάσματος, που τραγουδάει στο λιπόθυμο Οδοι
πόρο φεύγοντας, κι αυτός σε κατάσταση παραφροσύνης το επαναλαμβάνει, μην ακούγο- 
ντας τι του λένε οι καλόγεροι. Μικροδιαφορές υπάρχουν μόνο στο refrain.

1831 Και μακράν της κοινωνίας
Και μακράν της ερημιάς,
Κ’ εις τα φώτα της ημέρας 
Κ’ εις τα σκότη της εσπέρας

Θα σε φαίνετ’ η σκιά μου·
Κ’ εις το μέσον των ανέμων,
Κ’ εις το μέσον της γαλήνης 
Κ’ εις το μέσον των πολέμων 
Κ’ εις το μέσον της ειρήνης,

Θε ν’ ακούε τα κλάματά μου.
1842 Αντηχούν τα κλαύματά μου.
1851 Θέλει φαίνετ’ η σκιά μου

Θέλ’ ηνή το στέναγμά μου
1864 Θα σε φαίνετ’ η σκιά μου

Θε ν’ ακούς τα κλαύματά μου.

Το «θα ν’ ακούς τα κλάματά μου» έχει διορθωθεί σε «θε να...». Σε σημεία συμπυκνωμέ
νου και συνθηματικού λόγου οι τέσσερις εκδοχές συμπίπτουν, όπως και στο καταληκτήριο 
δίστιχο της σκηνής Β'δ'.

8) Η βαλπούργεια νύχτα των καλογήρων (Γ 149-186, σκηνές Ε'ε' και Ε'στ')

Πρόκειται για τυπική σκηνή του ρομαντικού θεάτρου, που αναπαράγει τη γνωστή σκηνή
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από το πρώτο μέρος του Φάουστ, εδώ σε χιουμοριστική εκδοχή, γιατί η προσδοκία των φο
βισμένων καλόγερων, ότι θα δουν φαντάσματα τα μεσάνυχτα, τελικά επιβεβαιώνεται με την 
εμφάνιση της Ραλλούς, που ακόμα δεν έχει αλλάξει τη μεταμφίεσή της, και τρομάζει τους 
προληπτικούς μοναχούς. Η τραγική ειρωνεία μετατρέπεται σε κωμική. Εδώ υπάρχει ακόμα 
κάποια απήχηση της αντικληρικής κριτικής του Διαφωτισμού, που κατηγορούσε τον κατώ
τερο κλήρο των κατώτερων βαθμιδών για δεισιδαιμονία. Συνδιαλέγονται ο [Π]αΐσιος και ο 
[Θ]εοδόσιος στην πρώτη σκηνή και το [Φ]άντασμα της Ραλλούς στη δεύτερη.

1831 Π: Τονάκουσες!... Θ: Δεν φεύγομεν; εδώ οι σκύλοι κλαίγουν,
Και κανενός μας αδελφού τον θάνατον προλέγουν

1842 Θ: Το μανιώδες βήμα του, το φλογερόν του βλέμμα,
Και τ’ άγριά του άσματα μ’ επάγωσαν το αίμα.
Τι μένοιιεν; δεν φεύγομεν; η γλαυξ εδώ δεν κλαίει.
Και με πικρόν ολοφυομόν ο χείμαρρος δεν ρέει;

1851 Π: Τον ήκουσας; Θ: Οδύρονται οι θώες της ερήμου 
Και τρέχουσι ποοκλαίοντας τον θάνατο γνωρίμου.

1864 Θ: Ιδρώτας με απέσπασεν ο Οδοιπόρος κρύους·
Αντιλαλεί τους θρήνους του ο Άθων τους αγρίους·

Εδώ υπάρχει ένα περίπλοκο πλέγμα αντιστοιχιών από γραφή σε γραφή. Πιο κοντά βρί
σκονται η πρώτη και η τρίτη, αν και η έκδοση του 1851 επιλέγει ένα άλλο γλωσσικό επίπεδο, 
αρχαιοπρεπέστερο (θώες - τσακάλια). Η δεύτερη γραφή, παρά το γεγονός πως στο σύνολό 
της είναι πιο περιεκτική, εδώ επιμηκύνει το κείμενο κατά ένα τετράστιχο, το οποίο παίρνει 
και η έκδοση του 1864, συμπτύσσοντάς το όμως σ’ ένα δίστιχο.

1831 Το ξεύοεις πως οι δαίμονες αργοί δεν πολυμένουν;
Το ζεύρεις πως φαντάσματα ταις τέτοιαίζ ώραις βγαίνουν 
Με σάβανα ιιαυρόπισσα, με φωσφορώδες σώμα 
Με τοίχαις πρασινόφιδαις;... Δεν ίδες χθες ακόμα 
Πως με την πατερίτσα του, και πως με το μανδί του 
Εωάνηκε το σκε'λεθρον ενός ιιας ερημίτου;

1842 Την νύκτα εδώ έρχονται με φωσφορώδες σώμα 
Φαντάσματα... ω είδα χθες μ’ εουθρωμένον όμμα 

Κρατούντα βακτηρίαν 
Και σύροντα μανδύαν

Του ηγουιιένου τον νεκρόν... την φαλακρόν του κάρα 
Προς τ’ άνω υπερχρύσονε πυρολαμπής τιάρα.

1851 Το φωσφορώδες των εκεί περιπλανώσι σώμ,α
Φαντάοιιατα... ω! είδε χθες το έκθαμβόν μου όιιιια

και σύροντα μανδύαν
Του Γρηγορίου τον νεκρόν... την φαλακρόν του κάρα 
Προς τ’ άνω υπεφώτιζε πυρολαιιπής τιάρα.

1864 Η χώρα των σκιών αυτή τας νύκτας πλανωμένων, 
Ακούεις τι; Π.: Εις τον λευκόν σωρόπετρον εκείνον 
Ακούω νυκτικόρακος ερημολάλου θρήνον.
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Τα χωρία αυτά δεν αναλύονται πια στίχο προς στίχο, γιατί κάθε γραφή αναπλάθει φρα
στικές περιόδους ολόκληρες καθώς και μια σειρά από στίχους, που αποτελούν μια θεμα
τική ενότητα. Προκαλεί εντύπωση, πως η τελευταία γραφή συντομεύει πολύ τη σκηνή του 
νυχτερινού τρόμου των καλόγερων. Προφανώς διστάζει να τους δείξει σε κάποιο αρνητικό 
φως ως φοβισμένους και δεισιδαίμονες κληρικούς, που βλέπουν παντού το σατανά. Με το 
άκουσμα κάποιου θορύβου οι αντιστοιχίες γίνονται πάλι πιο συγκεκριμένες και στενές:

1831 Θ: Ακούω κρότον... Π: Στα βουνά ο άνεμος σφυρίζει.
Θ: Στο σκότος μέσα κύτταξε η λίμνη πώζ γυαλίζει!

1842 Θ: Πλην κρότος δεν ακούεται; Π: Ο άνεμος γογγύζει.
Θ: Κυττάζεις;... εις τα σκοτεινά η λίμνη σπινθηρίζει.

1851 Θ: Ακούω κρότον... Π: Άνεμος εις τον δρυμόν συρίζει.
Θ: Το υαλίζον πρόσωπον της λίμνης σπινθηρίζει...

1864 Θ: Ακούω κρότον... Π: Άνεμος εις τους δρυμούς συρίζει 
Θ: Η λίμνη πώς φωσφορικόν μειδίαμα σκορπίζει.

Βασικά πρόκειται για λεκτικές αντικαταστάσεις, που διαφοροποιούν τις γραφές: σφυρί
ζει -> γογγύζει -> συρίζει, γυαλίζει -> σπινθηρίζει -> σκορπίζει. Το «φωσφορικόν μειδία
μα» της εκδοχής του 1864 είναι κάπως εξεζητημένο.

1831 Π: Των άστρων η αντιλαλιά μες τα νερά της λάμπει.
Θ: Γιατί σαλεύουν τα βουνά; Γιατί κλονούντ’ οι κάμποι;

1851 Π: Χρυσίζει του Ζωδιακού το φως τα ύδατά της.
Θ: Πώς σείεται η γη.... και πώς κινούνται τα βουνά trie;

1864 Π: Η νυξ αστεροφόρητος ’ς αυτήν αντανακλάται.
Θ: Πώς ως ο μέθυσος η γη εδώ κ’ εκεί πλανάται.

Η εκδοχή του 1842 παραλείπει το δίστιχο. Το δίστιχο είναι ωραίο παράδειγμα για τις 
γλωσσικές μεταμορφώσεις και μετατοπίσεις ενός κειμένου από το 1831 ως το 1864, που 
μεταβάλλουν τον όμορφο δημοτικό λόγο σε ξύλινη επισημότητα (των άστρων η αντιλαλιά 
-> η νυξ αστεροφόρητος).

1831 Π: Κλονούνται γιατί σύννεφα θαιιβώνουν την σελήνη·
Το φως της πότε φαίνεται και πότε τοειιοσβύνει.

1842 Π: Φωτίζει τα κοιιιώιιενα νερά της η σελήνη.
Το φως της πότε φαίνεται και πότε πάλιν σβύνει.

1851 Π: Θαμβοπλανάται ιιεταξύ συννέφων η σελήνη.
Καλύπτεται και άλλοτε φως τρέμον αυτή χύνει.

1864 Π: Υπό τα νέφη κρύπτεται η σκυθρωπή σελήνη·
Το φως της πότε φαίνεται και πότε τρεμοσβύνει.

Το κείμενο του 1864 επιστρέφει που και που στην πρώτη γραφή, αλλά προσθέτει και 
αρχαΐζουσες εκφράσεις, που αντιβαίνουν στο πνεύμα και στο ύφος της αρχικής γραφής. Η 
έκδοση του 1851 επιδίδεται σε λεκτικές συνθέσεις, που συνήθισε και ανέπτυξε ο Σούτσος 
στο μεταξύ στον Μεσαία και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη (θαμβοπλανάται).



ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ TOY ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 359

1831 Θ: Δεν περπατούν εκεί σκιαίς;... Π: Οι πλάτανοι θα νε'ρνουν 
Ταΐζ ιιελαναίς των κρρυφαίς οι άνειιοι θα δέρνουν.

1842 Θ: Εκεί δεν σειόνται σκιαί; Π: Οι πλάτανοι κινούνται.
Και εις την γην αι ιιαύραι των εικόνες κρατούνται.

1851 Θ: Εκεί μη σύρονται σκιαί; Π: Οι πλάτανοι κυρτούνται 
Και ανεμοκτυπούιιενοι βοώσι και κινούνται.

1864 Θ: Σαλεύουσιν εκεί σκιαί; Π: Σαλεύσυσιν αι πεύκαι
Τους καλλιφύλλσυς κλάδους των κυμαίνουσιν αι λεύκαι.

Οι αντικαταστάσεις είναι και πάλι υφολογικής φύσεως: οι σκιε'ς περπατούν -> σειόνται 
-> σύρονται -> σαλεύουσιν, οι πλάτανοι γε'ρνσυν -> κινούνται -> κυρτούνται, κτλ. Και εδώ 
η γραφή του 1851 πρωτοτυπεί με το «ανεμοκτυπούμενοι».

1831 Θ: Εγώ φοβούμαι... Π: Πρόληψαις μην ε'χηζ... Θ: Φωτιαίς ίδες!... 
Βοοντοπατηιιατ’ άκουσεζ και κρότους ιι’ αλυσίδαις;...
Να! έονετ’ ένα φάντασμα... γυναικεία φοοειιένο...
Από το φόβο... σβύνουιιαι και Υάνουμαι... πεθαίνω...
Π: Δεν είναι η αισθήσεις μου, δεν είναι ταραγμέναι,
Και όμακ βλε'πω... Θ: Έφυγα... Π: Μη φεύγης... εδώ με'νε.

1842 Αι ασθενείζ αισθήσεις μου δεν είναι ταραγιιε'ναι.
Θεέ!...τι βλέπω!... φάντασμα... Π: Μη φεύγης· εδώ μένε.

1851 Θ: Το φάντασμα!...
1864 Θ: Βροντοπατήματ’ άκουσες και αλυσιδοκρότους;

Π: Γυναίκειόντι φάντασμα εν με'σω βλε'πω σκότους.

Πριν απ’ την εμφάνιση του φαντάσματος στην επόμενη σκηνή οι τε'σσερις γραφε'ς ακο
λουθούν διαφορετικε'ς εκδοχε'ς: το μοτίβο του φόβου του Θεοδόσιου υπογραμμίζεται παρα
στατικά στην αρχική γραφή, συντομεύεται πολύ στη δεύτερη γραφή, παραλείπεται τελείως 
στην τρίτη και αποκαθίσταται σε μικρό βαθμό στην τέταρτη. Έτσι η βαλπούργεια νύχτα των 
καλόγερων συρρικνώνεται από γραφή σε γραφή. Τώρα είναι η τέταρτη γραφή που αρέσκε- 
ται στην επίδειξη γλωσσοπλαστικής ικανότητας (βροντοπατήματα, αλυσιδοκρότους).

1831 Μα την δύναμιν και νάοιν του θεού μου! σ’ εξορκίζω·
Να με πης, μα τ’ όνομά του! τι ον είσαι, σε ορκίζω.

1842 Τον ζωοποιόν σταυρόν μου φάντασμα! σε αντικρύζω 
Να ειπής, μα τ’ όνομά του, τι ον είσαι, σε ορκίζω.

1851 Π.: Τον άγιον σταυρόν μου αντικρύζω
Εις σε ω φάντασμα!... είπε'· τις είσαι σε ορκίζω.

1864 Τον ζωοποιόν σταυρόν μου φάντασμα! σε αντικρύζω·
Να με πης μα τ’ όνομά του τι ον είσαι σε ορκίζω.

Το φάντασμα ε'χει εμφανιστεί και το αντιμετωπίζει ο Παΐσιος. Η ε'κδοση του 1864 ακο
λουθεί στον πρώτο στίχο την ε'κδοση του 1842, στο δεύτερο την ε'κδοση του 1831.

1831 Το φως είμαι της Σελήνης, όταν τρε'μη, πριχού δύση·
Των βουνών είιιαι η πάχνη, πριν αε'οας την φυσήση
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1842 Το φως είμαι τηζ σελήνης, όταν τρέμη πριν να δύση 
Και του Άθωνος η πάχνη, πριν βορέας την φυσήση.

1851 Η ακτίζ εγώ Σελήνης, ήτίζ σβύνεται πριν δύση,
Και του Άθωνος η πάχνη πριν βορέας την φυσήση·

1864 Το φως είμαι της σελήνης, όταν τρέμη, πριχού δύση 
Και του Άθωνος η πάχνη πριν βορέας την φυσήση.

Η τελευταία γραφή ακολουθεί στον πρώτο στίχο την editio princeps δίχως αλλαγές, στο 
δεύτερο όμως τη δεύτερη έκδοση. Το ωραίο «πριχού» της κρητικής λογοτεχνίας βέβαια δεν 
μπόρεσε να επιβιώσει από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις· περιέργως το επαναφέρει η δι
ασκευή του 1864, που συνήθως προτιμάει αρχαιοπρεπέστερες αλλαγές.

1831 Είμ’ αέρας φθινοπώρου που γογγύξει και πεονά 
Είιιαι ίσκιος που την νύκτα μες τα μνήματα γυρνά.

1842 Ωχρόν φύλλον φθινοπώρου με τον νείμαρρον περνώ.
Κ’ εις τα μνήματα ως κόραξ θλιβερόλαλο; θρηνώ.

1851 Άνεμρς εγώ χειμώνος, όστις φεύγει και θρηνεί 
Και σκιά εγώ μνημάτων άγνωστος και σκοτεινή·

1864 Είμαι άνεμος χειμώνος, όστις φεύγει και θρηνεί 
Και σκιά των τάφων είμαι άγνωστη και σκοτεινή.

Συνεχίζεται ο αινιγματικός λόγος του φαντάσματος. Η δεύτερη γραφή αλλάζει το δίστι
χο σχεδόν ολότελα (και πρωτοτυπεί με το «κόραξ θλιβερόλαλος»). Η τελευταία γραφή εδώ 
ακολουθεί με λίγες αποκλίσεις την έκδοση του 1851.

1831 Φωτιαίζ έχω μες στα στήθη σαν το σύννεφο το μαύρο.
Ησυνίαν φυγής θέλω, κ’ η ούγιαν δεν θε νάβρω.

1842 Eie τα στήθη μου εμμένει άσβεστη πυρά και λαύρα 
Ωί το πυρ το εμφωλεύον εις τα σύννεφα τα μαύρα.

1851 Σύννεφον εγώ, και φλόγας ως το σύννεφον σκορπίζω- 
Ησυχίαν ψυχής θέλω, ησυχίαν ρυδ’ ελπίζω.

1864 Είμαι σύννεφον και φλόγας ως το σύννεφον σκορπίζω- 
Ησυχίαν ψυχής θέλω- ησυχίαν δεν ελπίζω.

Το τελευταίο δίστιχο του αινιγματικού λόγου του φαντάσματος. Εδώ τόσο η έκδοση του 
1842 όσο και του 1851 αλλάζουν προς το αρχαιοπρεπέστερο το αρχικό κείμενο, το οποίο 
στην αρχική γραφή αποτελούσε ένα ωραίο και χτυπητό δίστιχο (διορθώθηκε το «δεν θα 
νάβρω»). Στην τρίτη γραφή αλλάζει ακόμα και η ρίμα. Η τελευταία γραφή προσφέρει μια 
διασκευασμένη εκδοχή της τρίτης.

1831 Θ: Τ’ ασπρόμαυρο του βλέπω και κατάμακρυ σενδόνι 
Και τα γόνατά μου τρέμουν... και το αίμα μου παγώνει.

1842 Θ: Σείεται, και μακροτάτη την ακολουθεί σινδόνη.
Άύονται τα γόνατά μου, και το αίιια ιιου παγώνει.

1851 Θ: Σείεται και μακροτάτη την ακολουθεί σινδόνη
Και το βλέμμα της, Μεδούσης βλέμμα, με απολιθώνει!
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Τα τρομαγμένα λόγια του Θεοδόσιου ε'χουν μετατραπεί ήδη στην τρίτη γραφή, αλλά η 
τέταρτη αποκλίνει τελείως (βλ. παρακάτω), καθώς προσαρμόστηκε στη νεότερη ορθογρα
φία το «παγόνει» και «απολιθόνει».

1831 Μήπως είναι Νεοαΐδα ουοανοκατεβασμένη;
Π: Είσαι φάντασμα, ή δαίμων;... ζωντανή;... απεθαμένη;

1851 Π: Λοιπόν φάντασμα ή δαίμων, λοιπόν ζώσα ή νεκρά,
Και το στόμα σου προφε'ρει ολολύσματα πικρά;

Πάλι μετατρε'πεται ο άμεσος και συγκεκριμένος σκηνικός λόγος της πρώτης γραφής. Η 
δεύτερη γραφή παραλείπει το δίστιχο, όπως και την τελευταία ρήση του φαντάσματος.

1831 Φ: Κιαν επάνω σου δυο ιιάτια δακουσιιε'να προσηλώνω
Δεν σε βλέπω... Στην φωνήν σου κιαν τα ώτα μου τεντώνω.
Δεν σ’ ακούω... Δίχως αίμα έχω φλέβας, έχω σώμα.
Εάν ζω ζητείς να ιιάθης... δεν ηζεΰρω ’γώ ακόμα.

1851 Φ: Κι’ αν επάνω σου το βλέμμα λίθινον εγώ αφίνω
Μη σε βλέπω;... Κι’ αν τα ώτα προς τους λόγους σου εκτείνω,
Μη σ’ ακούω;... το φως φεύγω, φεύγω άμα και το σκότος·
Μ’ ερωτάς αν ζω· συ τούτο εις εμέ ειπέ συ πρώτος.

Άλλο ένα δείγμα της διασκευαστικής «πολιτικής» του Σούτσου: ο ζωντανός λόγος της 
πρώτης γραφής με το χτυπητό δίστιχο στο τέλος μετατρε'πεται σε σοφιστικό λόγο με αρχαιο- 
πρεπέστερη διατύπωση. Στη δεύτερη γραφή ο διάλογος στο τέλος της σκηνής παραλείπεται 
τελείως.

1864 Θ.: Το είδες; Π.: Ως φλώμος ωχρόν
Θ.: Αισθάνθης; Π.: Αισθάνθην αέρα ψυχρόν.
Θ.: Ωσφράνθης; Π.: Ωσφράνθην λιβάνου οσμήν.
Θ.: Ακούεις; Π.: Ακούω κλαυθμόν του δριμύν.

Η τελευταία γραφή αλλάζει το τέλος της σκηνής τελείως κι εισάγει έναν κοφτό σαιξπηρικό 
διάλογο. Στο σημείο αυτό η έκδοση του 1864 δεν ακολουθεί καμιά από τις προηγούμενες.

Το εκτενές αυτό χωρίο από την Γ' πράξη, που δείχνει κατά τρόπο ρομαντικό τους δύο 
καλόγερους μέσα στη νύχτα να φοβούνται τα φαντάσματα, περιπλέκει ακόμα περισσότε
ρο το puzzle των διαφορετικών εκδοχών. Η πρώτη γραφή δίνει μεγαλύτερη έκταση στη 
ρομαντική «φαουστική» σκηνή, οι άλλες είναι πιο σύντομες, ιδίως η δεύτερη γραφή και η 
τέταρτη, ίσως από μια ευαισθησία, μην εκτεθεί ο κλήρος εν γένει με τη σάτιρα των μοναχών 
στο έργο του Σούτσου. Και στους αινιγματικούς λόγους του φαντάσματος η μεταβλητότητα 
και ρευστότητα του κειμένου είναι μεγάλη και σε μερικά σημεία οι τέσσερις γραφές αποκλί
νουν μεταξύ τους και διαχωρίζουν τις γλωσσικές και διαλογικές στρατηγικές τους.

9) Το φινάλε της Γ' πράξης (Γ 253-266, σκηνή Γ'η'): ο στοχαστικός επίλογος της Ευφρο
σύνης, που ελεεινολογεί τα ερωτικά πάθη.

Το χωρίο αυτό επιλέχθηκε, γιατί στα φινάλε των πράξεων παρατηρούνται οι μεγαλύ



362 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ

τερες αλλαγές. Στην περίπτωση αυτή η προσδοκία αυτή διαψευδεταυ τα λυρικά κομμάτια 
αποδεικνυονται πιο σταθερά από τα καθαρά διαλογικά.

1831 Τους ανθρώπους ταλανίζω
Και τους γέρους και τους νέους 

Αλλο ζώο δεν γνωρίζω
Τόσον άξιον ελέους.

1842 ζώον
1851 Γέοοντας ομοΰ και νέους

μη
1864 Και τους γέρους και τους νέους.

Το τετράστιχο αποδεικνυεται ανθεκτικό' η τελευταία γραφή αναιρεί τις όποιες μικροαλ- 
λαγές της τρίτης και γυρίζει στην πρώτη.

1831 Όλη από δάκρυά μας,
Όλη από αίματά μας

Συχνοβρέχεται η γη·
1842 μετά δάκρυά των

ιιε τα αίματά των
Όλη βρέχεται

1851 Πάντοτε εις δάκρυά των
Πάντοτε εις αίματά των

Περιρραίνεται
1864 Όλη από δάκρυά των

Όλη από αίματά των

Η μανία της διασκευής είναι αχαλίνωτη.

1831 Το εξέχον λογικόν μας
Είν’ αυτών των συιιφοοών ιιας 

Η πρωταίτιος πηγή.
1842 των

Είναι είναι των δεινών των 
1851 Γίνεται των συμφορών των
1864 λογικών των

Είν’ αυτών των συμφορών των

Η έκδοση του 1864 μετατρέπει το αναφορικό «μας» σε ένα αποστασιοποιημένο «των» 
(δηλαδή η Ευφρόσυνη σαν να μην ανήκει στους ανθρώπους), ακολουθώντας την κειμενική 
παράδοση από το 1842.

1831 Με τι μηχανάς ο νους ιιας να πολιορκή δεν παύει
Τας συντόμους μας ημέρας και το νήμα των να θοαΰη.
Καθείς πόσας εφευρίσκει μηχανάς αδιακόπως 
Τας ολίγας του ημέρας βασανίζων πολυτρόπως!

1851
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1864 Πόσον τεχνικά ο νους των να πολιορκή δεν παύει
Τας συντόμους των ημέρας και το νήμα των να θραύη.

Η συντομευτική έκδοση του 1842 παραλείπει τον συμπληρωματικό λόγο της Ευφροσύ
νης. Η υφολογική αλλαγή του κειμένου από το 1831 στο 1851 είναι δραματική!

1831 Το παρόν οπού μαζ φεύγει να χαοή κανείζ σπουδάζει;
Εις το άδηλόν του μέλλον ο καθείς το θυσιάζει.

1851 Ποιος το παρόν, αν φεύγη. σκέπτεται ή εξετάζει;
Εις το άδηλόν του μέλλον έκαστος το θυσιάζει.

1864 Το παρόν ό,που μας φεύγει να χαρή κανείς σπουδάζει;
Εις το άδηλόν του μέλλον ο καθείς το θυσιάζει.

Η τελευταία γραφή γυρνάει στην αρχική.

1851 Και χρυσήν σκιάν διώκων πώπστε μη ψαυομένην,
Παραιτεί την αληθή του ύπαρξιν απερχομένην!

Η τρίτη γραφή επιμηκύνει το συλλογισμό για τη ματαιότητα κατά ένα ακόμα δίστιχο. 
Στα λυρικά χωρία η παρακολούθηση των γλωσσικών αλλαγών είναι πιο ευχερής· επιβε

βαιώνεται η τάση για αρχαιοπρεπέστερη έκφραση στις εκδόσεις του 1842 και 1851· η πρώτη 
κυρίως συντομεύει, η δεύτερη κυρίως επιμηκύνει, ενώ η έκδοση του 1864 σε μερικά σημεία 
γυρίζει στο αρχικό κείμενο, σε άλλα προτιμάει λογιότερες εκδοχές.

10) Η περιγραφή της άγριας φύσης (Δ 1-28, σκηνή Δ'α').

Ο θαυμασμός της φύσης στο πνεύμα της φυσιολατρίας είναι ένα από τα σταθερά μοτί- 
βα της ρομαντικής δραματογραφίας και συναντιέται επανειλημμένως στον Οδοιπόρο. Το 
χωρίο είναι πάλι λυρικό: ο Παΐσιος προχωρεί από την περιγραφή της άγριας φύσης στη 
δοξολόγηση της παντοδυναμίας του Θεού.

1831 Τι σκεπασμένος ουρανός! η θάλασσα μουγγρίζει- 
Το χιόνι πέφτει στα βουνά- ο άνεμος σφυρίζει- 
Με νουν από θολόμαυρους συλλογισιιούς νειιάτον.
Απ’ το κελλί ιιου την βοήν ακούω των κυιιάτων.

1842 Τι σκεπασμένοι ουρανό;! η θάλασσα γογγύζει.
Τα δένδρα δέρνει νάλαζα, ο άνειιος συρίζει.
Από του γέρου Άθωνος τους αιωνίους πάγους 
Με φρίκην τον κυιιατισιιόν ακούω του πελάγους.

1851 Τι λυκαυγές!... η αστραπή του ουρανόν νωοίζει,
Και βαθύρριζου; σνίζων δρυς σφοδρός βορράς συρίζει.
Εγώ υπό του Άθωνος τους αιωνίους πάγους 
Τον κτύπον και τον πάταγον ακούω του πελάγους.

1864 Στοιχείων πάλη φοβερά! ο άνεμος συρίζει
Εις τα βουνά πίπτει χιών, η θάλασσα γογγύζει.
Από αυτούς του Άθωνος τους γηραλέους πάγους
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Τον σάλον και τον πάταγον ακούω του πελάγους.

Η παρακολούθηση των αλλαγών γίνεται πιο καλά, εν πρώτοις, με τις ομοιοκαταληξίες 
και τα ρήματα: Μουγγρίζει/σφυρίζει -> γογγύζει/συρίζει, χωρίζει/συρίζει -> συρίζει/γογ- 
γύζει, και γεμάτον/κυμάτων -> πάγους/πελάγους που μένει σταθερό. Η μεγαλύτερη υφο- 
λογική απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην έκδοση του 1831 και αυτήν του 1851. Αλλά και η 
τελευταία γραφή υιοθετεί περισσότερο λόγιες εκφράσεις: το «Τι σκεπασμένος ουρανός!» 
της πρώτης γραφής γίνεται «Στοιχείων πάλη φοβερά!», το «Το χιόνι πέφτει στα βουνά» με- 
τατρέπεται σε «Εις τα βουνά πίπτει χιών», και στο τελευταίο δίστιχο ακολουθεί ένα συμπί
λημα από τις εκδόσεις 1842 και 1851 με δικές της προσθαφαιρέσεις και αντικαταστάσεις.

1831 Αυτήν την ώραν, τα πτηνά σταις πέτριναις φωλιαίς των 
Και τα θηρία σταις κρυφαίς, σταις έρημαις σπηλιαίς των 
Τον ουρανόν, την θάλασσαν, την γην συχνοκυττάζουν 
Και του θεού την δύναμιν σιωπηλά δοξάζουν.

1842 Αυτήν την ώραν το πτηνόν το σχίζον τας εκτάσεις 
Και το θηρίον των δασών, το κήτος της θαλάσσης 
Την φοβεράν ανατροπήν της φύσεως κυττάζει 
Και του Θεού την δύναμιν σιωπηλά δοξάζει.

1851 Αυτήν την ώραν το πτηνόν το σχίζον τας εκτάσεις 
Και το θηρίον του δρυμού, το κήτος της θαλάσσης 
Τον ουρανόν, το πέλαγος, την γην ουγνοκυττάζει 
Και του Θεού την δύναμιν εν σιωπή δοξάζει.

1864
Αιθέρα, γην και θάλασσαν, ομού περισκοπούσι 
Και του Θεού την δύναμιν φοβούνται και υμνούσι.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται πάλι ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη 
γραφή, ενώ η τρίτη προβαίνει σε καλλωπιστικές μικροεπεμβάσεις. Η τέταρτη γραφή ακο
λουθεί την τρίτη, μετατρέποντας όμως τον τρίτο στίχο και ακολουθώντας από μακριά την 
πρώτη γραφή, ενώ αλλάζει αναγκαστικά, λόγω ρίμας, και το δεύτερο ημιστίχιο του τελευ
ταίου στίχου.

1831 Θεέ! υμνώ την δόξαν σου και νύχτα και ημέρα·
Με άνθη την γην έστρωσες, με άστρα τον αιθέρα·
Της γης ασύμφων’ οι λαοί σε προσκυνούν συμφώνως·
Ποικίλοι γλώσσαι χίλιαι, σε συνυμνούν συγχρόνως.
Το παν αμέτρητος μετράς, αόριστος ορίζες- 
Το παν αόρατος οράς, αγνώριστος γνωρίζεις.

1842 υμνεί η νύξ και η ημέρα

Ασύμφωνοι τόσοι λαοί αινούσι σε συμφώνως·
υμνούσι σε συγχρόνως.

1851
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Ενέδυσας άνθη την γην και 
της γης ασύμφων’

1864
Απ’ άνθη έστρωσες την γην, απ’ άστρα

συνυμνούν

Στη συνέχεια το κείμενο σταθεροποιείται σε μεγάλο βαθμό. Η τελευταία γραφή δείχνει 
κάποια τάση επιστροφής στην πρώτη.

1831 Το φως είναι το σώμά σου
Ο ήλιος το όμμα σου'

Ο κεραυνός, φωνή σου.
Το άειρον διάστημα 
το μέγα σου ανάστημα,

Και ο αιών, στιγμή σου.
1842
1851 Το φως, θεέ, το σώμα σου
1864

Η κειμενική παράδοση τώρα είναι τελείως σταθερή, όπως συμβαίνει σε ορισμένα λυρι
κά χωρία με περίπλοκη στιχουργική δομή.

1831 Δΰναται ο δάκτυλός σου, ως μοχλός την γην να σείση 
Και το κοίλον της χειρός σου τους ωκεανούς να κλείση.

Μ’ ένα φύσημά σου σβύνεις 
Των αστέρων τους φανούς

Μ’ ένα μόνον νεύμα κλίνεις
Και γυρνάς τους ουρανούς

1842 [αναγραφή του πρώτου δίστιχου ως τετράστιχου]
1851 Ως μοχλός ο δάκτυλός σου

αν θελήσης την γην σείει

κλείει.
Εν σου πνεύμα μόνον σβύνει

Εν σου νεύμα μόνον κλίνει
Προς την γην τους ουρανούς.

1864 [αναγραφή του πρώτου δίστιχου ως τετράστιχου]

Η τελευταία γραφή ακολουθεί εδώ πιστά την πρώτη. Τότε χτυπάει η Ραλλού την πόρτα.
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1831 Κτυπούν την θΰραν του κελλιού... ποιος είναι τέτοια ώρα: 
ακόμα δεν εγάοαξε, και ιιόλις φέγγει τώρα.

1842 Πλην την θΰραν μου τίς κροΰει; ποίος ποιος ιιε φωνάξει;
Γογγυσμός ανθρώπου είναι, ή ο άνεμος στενάζει;...

1851 Πλην κοοΰεται η θΰοα μου!... Τίς άοάγε με κράζει;
Ανθρώπου γογγυσμός αυτός, ή άνεμος στενάζει;

1864 όπως 1842

Μόλις δηλώνεται κάποια δράση, οι αποκλίσεις γίνονται αμε'σως μεγαλύτερες. Η γλωσ
σική και υφολογική διαφορά ανάμεσα στην editio princeps και τις υπόλοιπες είναι πάντα 
αισθητή.

Η ε'νταση και ε'κταση της διασκευαστικής διαδικασίας εμποδίζεται στα λυρικά κομμάτια 
από τεχνικά προβλήματα: σε περίπλοκες στιχουργικές δομές οι επεμβάσεις περιορίζονται 
σε λέξεις και εκφράσεις λόγω της στενής δέσμευσης του λόγου από τα διάφορα μέτρα και 
την πλεκτή και ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Κάθε αλλαγή σε καταληκτήρια λέξη του στίχου 
φέρει αναγκαστικά και άλλες αλλαγές λόγω της ρίμας. Από αυτή την τεχνική δυσκολία η 
μανία των διασκευών αναχαιτίζεται στα λυρικά μέρη, μόλις αφήσουν τον πολιτικό στίχο με 
τη ζευγαρωτή ρίμα. Έτσι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται σε διαλογικά μέρη με 
δράση και με κανονικό δεκαπεντασύλλαβο.

11) Ο θούριος του παράφρονος (Δ 157-170).

Αυτό το συμπέρασμα βεβαιώνουν και άλλα χωρία, όπως το «τραγούδι» - παραλήρημα 
του τρελού από τον Αγώνα, σε σύντομα μέτρα, που δεν επιτρέπουν μεγάλες επεμβάσεις 
αλλά μόνο αντικαταστάσεις.

1831,1864 Τι ζητεί, αυτή, τι θέλει 
Των τυράννων η αγέλη;
Αι αλύσεις διά ποιους;
Διά Έλληνας ανδρείους;

Ορμάτε, ορμάτε 
Τυράννους κτυπάτε,

1842 Τους Τούρκους κτυπάτε·
Εμπρός των εμπρός.

Υψώστε σημαίας, Υψούτε
[γυμνούτε] Γυμνώστε ρομφαίας, γυμνούτε 
Να! δόξης καιρός!

Εμπρός των, εμπρός!
Ως πότε θα μένη 
Αισχρά νεκρωμένη,
Και δούλ’ η πατρίς σας·
Στα όπλα καθείς σας·

Να, δόξης καιρός.
1851 [πρώτο εξάσαχο ίδιο]

Ρομφαία φομφαίαν,
Σημαία σημαίαν
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Θραυσάτο ευθύς!
Ορμάτε, ορμάτε,
Των Τούρκων χτυπάτε 
Τα βάρβαρα πλήθη 
Και στήθη προς στήθη

Ταξάτω καθείς.
Εις την κόνιν των αιώνων 
Εκοιμώντο των προγόνων 
Αι σκιαί' πλην εις τον πρώτον 
της μαχαίρας ημών κρότον,

εκ του ύπνου του μακρού 
Εγερθείσαι παρ’ ελπίδα,
Την ρομφαίαν την ασπίδα,
Και την περικεφαλαίαν 
Άρπασαν και την σημαίαν

Κυνηγούσι του εχθρού.

Στα σύντομα με'τρα η δυνατότητα επεμβάσεων είναι περιορισμένη. Έτσι η έκδοση του 
1842 προχωρεί σε πολύ συντομευτική αντικατάσταση του κειμένου, η έκδοση του 1851 προ
σφέρει μια μεγάλη επέκτασή του με ένα «αρχαιοελληνικό παραλήρημα», ενώ η γραφή του 
1864 γυρίζει στις αρχικές γραφές.

12) Το φινάλε της Δ' πράξης (Δ 269-278, σκηνή Δ'ζ'), ή η εκδίκηση εκδικείται.

Τα φινάλε αποδείχτηκαν πιο ευάλωτα στις επεμβάσεις. Πρόκειται για μονόλογο της 
Ραλλούς, λίγο πριν λιποθυμήσει, μετά τη συνάντησή της με τον τρελαμένο Οδοιπόρο· οι ελ
πίδες της για μια ευτυχή ένωσή τους διαψεύστηκαν και τη βαραίνει η ενοχή για την εξέλιξη 
αυτή.

1831 Eie το κελλί του έρχουμουν στους πόδας του να πέσω 
Με δάκρυα στουζ οφθαλαούς να τον παρακαλέσω 
Ως δούλην του υπόμισθον μαζί του να με πάρη 

Και διά μόνην χάρι,
1842 Εζήτουν εις τους πόδας του γονυκλιτής να πέσω, 

με πύρινά μου δάκρυα να τον παρακαλέσω

Η συντομευτική έκδοση του 1842 μετατρέπει το τετράστιχο σε δίστιχο, οι εκδόσεις 1851 
και 1864 έχουν αντικαταστήσει αυτό το φινάλε με άλλο.

1831 Αν δεν εξιλεώνετο, τα σπλάγχνα μου να σχίση·
Τον ίδα.,.ω! τα ιιάτια μου να είχ’ ο χάρος κλείσει

1842
Τους οφθαλμούς μου κάλλιον να είχες χάρε! κλείσει.

Η υφολογική διάφορά ανάμεσα στις εκδόσεις 1831 και 1842 είναι ήδη αισθητή.
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1831 Και να μην είχαν τον ιδεί!... ω αιωνία θλίψις!...
Ω πένθος αδιάλυτον!... ω συνειδότος τύψις!...
Παρε'λυσεν, ενέκρωσε τον νουν του η μωρία- 
Δεν βλέπει... δεν αισθάνεται... π’ εγώ είμ’ η αιτία!...

1842 ... [μικρές διαφορές στη στίξη]

Αντίθετα με τις δυο πρώτες εκδόσεις η τρίτη εισάγει, ως απολογισμό και έκφραση των 
τύψεων, ένα δυναμικό οκτασύλλαβο στιχουργικό σχήμα με δυνατή κλιμάκωση και άμεση 
έκκληση:

1851 Σφάξε με και λύτρωσε' με!
Σφάξε με, κ’ ελέησέ με!
Σβύσε εις τα αίματά μου 
τον πυρώδη έρωτά μου!

1864 [το ίδιο, στο πρώτο δίστιχο αντεστραμμένη σειρά στίχων- και συνέχεια:]
Εις τα έγκατά μου καίων 
Και χωρίς ελπίδα πλέον 
Είναι πυρ οπού εις μόνην 
Τάφου σβύνεται την κόνιν.

Η τελευταία γραφή δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να μην ακολουθήσει την 
πρώτη αλλά την τρίτη, και μάλιστα να την επεικτείνει. Η έκδοση του 1851 έχει στο πρώτο 
δίστιχο παρόμοια συνέχεια, όμως μετά προχωρεί σε μια τελείως διαφορετική προσθήκη, 
που έχει παραλειφθεί στην τελευταία γραφή:

1851 Μανιώδης- χωρίς πόθον- και το πυρ αυτού εις μόνην
Στήθους σβύνεται την πλάκα- τάφου σβύνεται την κόνιν.

Ο.: Βλέπετε την νεκρόν;... κλαίει!
Και λαλεί και αναπνέει!...

Νεκρά κόρη! παύε παύε των μνημάτων τον κλαυθμόν 
Και τον έσχατόν μου λάβε γέλωτα και στεναγμόν.

Αυτά λέει ο Οδοιπόρος «γελών γέλωτα παραφροσύνης», μια γκροτέσκα επιλογική σκη
νή, που δεν συμπεριέλαβε η τελευταία γραφή.

Στην περίπτωση αυτού του φινάλε διακρίνονται δύο ομάδες στην κειμενική παράδοση: 
οι εκδόσεις 1831 και 1842 και οι εκδόσεις 1851 και 1864. Οι παραλλαγές των συνδυασμών 
και εξαρτήσεων των τεσσάρων κειμένων μεταξύ τους δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποια 
ενιαία στρατηγική, αλλά προβαίνουν στα διάφορα μέρη του έργου σε διαφορετικές κάθε 
φορά επιλογές.

13) Η καμπάνα του θανάτου (Ε 11-30, σκηνή Ε'β ) ή να ζει κανείς ή να μη ξει.

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του μονολόγου αυτοκτονίας του Οδοιπόρου, στον οποίο 
η καμπάνα της εκκλησίας θυμίζει τη ματαιότητα της επίγειας ζωής.

1831 Των ματιών μου το φως όλο έσβυσε στα δάκρυά μου-
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Η σκιά της μαΰρηζ λύπης κάθεται στα βλέφαρά μου·
1842 Των ομματιών μου τους λύχνους έσβυσαν τα δάκρυά μου 

Επεσκέπασε της λύπης η σκιά τα βλέφαρά μου
1864 Των ματιών μου το φως όλον έσβυσε ’ς τα δάκρυά μου·
Η σκιά της μαύρης λύπης κάθεται ’ς τα βλέφαρά μου·

Η διασκευή του 1851 παραλείπει την αρχή του χωρίου αυτού. Την έχει μεταθέσει, με 
γλωσσικές τροποποιήσεις, όπως και το μεθεπόμενο δίστιχο, στην αρχή της πράξης σε ένα 
μονόλογο του Οδοιπόρου (Ε'α'), τον οποίο ακούει και ο Παΐσιος. Η εκδοχή του 1842 προ
βαίνει μόνο σε υφολογικές επεμβάσεις: ματιών -> ομματιών, κάθεται -> επεσκέπασε. Η 
τελευταία γραφή περιορίζεται στη μετατροπή του στα -> ’ς τα.

1831 Σαν την κύτοινη λαμπάδα οπού καίεται και λυώνει,
Η πολύπονη ζωή μου μες σταΐζ φλόγαις τελειώνει.

1842 Ως λαμπάς επιταφίου, ήτις καίεται και ρέει,
Εις του έρωτος τας φλόγας η ζωή μου αποπνέει.

1864 όπως 1831

Οι μετατροπές είναι γλωσσικές, αλλά και θεματικές· η καβαφική εικόνα της λαμπάδας 
που καίγεται μετουσιώνεται σε λαμπάδα επιταφίου, η φλόγα της ζωής σε φλόγα του έρωτα.

1831 Φύλλ’ ωχρό και μαραμένο, στην κοιλάδα του κλαυθμώνος 
Τι γυρεύω;... πάρετε με τρικυμίαι του χειμώνος!...

1842 Ωχρόν ψύλλον φθινοπώρου! τι ζητώ εις του κλαυθμώνος 
Την κοιλάδα; πάρετέ με τρικυμίαι του χειμώνος!

1864 όπως 1831

Η εικόνα αυτή υπάρχει και στον αναφερόμενο αρχικό μονόλογο του Οδοιπόρου στην 
αρχή της Ε' πράξης, στη γραφή του 1851. Στη συνέχεια συγκλίνουν όλες οι γραφές.

1831 Κτυπά η ώρα... η φωνή του γρόνου ιιας φωνάζει·
Να τρέζωιιεν στα σκοτεινά κατόπιν του μας κράζει·

1842 όπως 1831
1851 Κτυπά η ώρα !... ο Καιρός τον άνθρωπον φωνάζε ι.

Κατόπιν του τον κράζει.
1864 όπως 1831

Πιο στομφώδης η εκδοχή του 1851.

1831

1842

1851

1864

Πού τρέχομεν;... από της γης τ’ ορθάνοικτο παλάτι 
Οπίσω στοέφοιιεν κ’ εμπρός το άγρυπνο ιιας μάτι. 
Πού τρέχομεν;... από της γης την ανοιγμένην πύλην, 
Εμπρός, οπίσω, βλέπομεν το άϋλον την ύλην.
Πού τρέχομεν;... εις της ζωής καθήμενος την πύλην 
Οπίσω βλέπω κ’ έμπροσθεν το άϋλον την ύλην, 
α' στ. κατά 1851 [καθήμενοι], β' στ. κατά 1842.
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Η μεταφορά του δίστιχου από ένα γλωσσικό επίπεδο στο άλλο επιφε'ρει και μια μετα
φορά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από τα πράγματα στις ε'ννοιες, από τη ζωή στη 
φιλοσοφία.

1831 Από τι χάος ήλθαμεν!... τι χάος μας προσμένει!...
Κτυπά η ώρα... με αυτήν ο άνθρωπος πηγαίνει.

1842 όπως 1831 [στίξη λίγο διαφορετική]
1851 Εγώ τι χάος άφησα! τι χάος με προσμένει;

Κτυπά η ώρα- μετ’ αυτής το σόμπαν διαβαίνει.
1864 όπως 1831 [ως αυτή]

Με τον πρωτοπρόσωπο πληθυντικό η πρώτη γραφή τονίζει την κοινή μοίρα των ανθρώ
πων, η γραφή του 1851 την ιδιωτική μοίρα του πρωταγωνιστή. Στο δεύτερο στίχο αντίθετα οι 
ανθρώπινες διαστάσεις γίνονται συμπαντικές. Η συνέχεια λέγεται πλέον με το περίστροφο 
στον κρόταφο:

1831 Η ύπαρξις... ο θάνατος... ιδού οι δύω δρόμοι...
Στον πρώτον λύπαι, ταραχαί, περισπασμοί και τρόμοι·

1842 όπως 1831
1851 όπως 1831 [διαφορές στη στίξη]
1864 όπως 1831 [στον α' στ. πολλά αποσιωπητικά, Ο πρώτος λύπαι...]

1831 Στον δεύτερον ανάπαυσις... αλλ’ η αιωνιότης,
Του μέλ[λ]οντος το άδηλον και η αβεβαιότης,

1842 όπως 1831 [στον α' στ. διαφορετική στίξη]
1851 όπως 1831
1864 όπως 1831 [Ο δεύτερος ανάπαυσις...]

Ο μονόλογος «του Άμλετ» παραμένει σταθερός στην κειμενική παράδοση.

1831 Αυτό στα χείλη του κρημνού τον άνθρωπον βαστάζει 
Τι τρέμεις της στιγμής υιέ!... ο νους σου τι διστάζει;...

1842 πλησίον
Τι τρέμεις; τέκνον της στιγμής!

1851 της στιγμής υιέ!
1864 όπως 1831 [και άλλα αποσιωπητικά]

1831 Το παραπέτασμα άνοιξε με χείρα θαρραλέαν...
Με βήμα πήδησε τυφλόν εις άλλην στάσιν νέαν.

1842
πέρασε όχθην

1851 άρπασον
Και βήμα έκτεινε

1864 και της ανοιγομένης
Σκηνής ιδέ τ’ απόκρυφα και μη οπίσω μένης.



ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ TOY ΟΔΟΙΠΟΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 371

Στο δίστιχο αυτό η τελευταία γραφή εισάγει τις περισσότερες αλλαγε'ς, που δεν είναι 
μόνο γλωσσικές· η αναφορά του «παραπετάσματος» ε'δωσε στον διασκευαστή την έμπνευση 
να εισαγάγει την παραβολή του κοσμοθεάτρου. Στις εκδόσεις του 1842 και του 1864 ακο
λουθεί τώρα το ρητό του Παΐσιου, που δεν είναι άλλο από την παραβολή με την καμήλα και 
το φορτίο, που είπε η Ευφρόσυνη στο φινάλε της Β' πράξης (Β 258 εξ.).

Οι γλωσσικές μετατροπές, σε μερικά σημεία αναμενόμενες, σε άλλα θεαματικές, μπο
ρούν να συνοδεύονται και από θεματικές αλλαγές. Η γραφή του 1864 όχι μόνο δεν επανα
φέρει την αρχική κατάσταση του κειμένου και εμμένει σ’ ένα λογιότερο ύφος, αλλά προβαί
νει και σε σημαντικές πρωτοβουλίες απέναντι στην υπόλοιπη κειμενική παράδοση.

14) Η τελευταία διδαχή του Παΐσιου (Ε 121-142).

Πρόκειται για τη δεύτερη διδαχή του μοναχού, που θα σφραγίσει την απόφαση της αυ
τοκτονίας του Οδοιπόρου. Έχει προηγηθεί και άλλη στην ίδια σκηνή Γ'γ', η οποία διαφέρει 
στις διάφορες εκδόσεις. Στην έκδοση 1864 έχει επιμηκυνθεί υπερβολικά (διδάγματα του 
Πλάτωνα στο Φαίδωνα). Είναι ένα χωρίο που χειρίζεται και αφηρημένες έννοιες και φιλο
σοφικά σχήματα. Έναυσμα της ρήσης είναι η ερώτηση του Οδοιπόρου, ποια είναι η γνώμη 
του καλόγερου περί ψυχής και αθανασίας. Εκείνος απαντά με ενθουσιασμό.

1831 Ψυχή ! εκτός του κόσμου μας ως άστοον θ’ ανατείλης 
Δεν είσαι αποτέλεσμα οργανισμού της ύλης·

1842 Ψυχή ! εκτός αυτής της γης ου ιιέλλης ν’ ανατείλης 
Δεν σε παράγει πρόσκαιροι μηχανισμός της ύλης

1851 Ψυχή! εκτός αυτής της γης ως άστρον αναλάμψεις 
Οπόταν εις τον Κύριον αγνή επανακάμψης...

1864 όπως 1831 [τεχνουργημένης ύλης]

Η γραφή του 1851 απομακρύνεται περισσότερο, παρ’ όσο η γραφή του 1842, από το 
αρχικό κείμενο.

1831 Το πυρ σου, το αισθάνομαι, το μέτωπόν μου φλέγει- 
Ναι, είσ’ αθάνατος... φωνή κρυφία με το λέγει·

1842 όπως 1831 [την κεφαλήν μου φλέγει]
1851 τον κρόταφόν μου φλέγει-

Αθάνατος ει! λαλιά εγκάρδιος το λέγει.
1864 όπως 1831

Και πάλι ανήκουν οι πρωτοβουλίες της επέμβασης στο κείμενο του 1851.

1842 Θνητή αν ήσαι, διατί προς την αθανασίαν
Τοιαύτην τρέφεις ένστικτον ανέκαθεν λατρείαν;

Το συντομευτικό κείμενο του 1842 προσφέρει εδώ μια προσθήκη .

1831 Από την προς τους ουρανούς συχνήν ανύψωσίν σου 
Τεκμαίρομαι ουράνιον και την καταγωγήν σου-
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1842 όπως 1831
1851 όπως 1831
1864 όπως 1831

Η κειμενική παράδοση τελείως σταθερή.

1842 Θνητή αν ήσαι, διατί με σκέψεις αθανάτους
Εκπλήττεις τους αιώνας;

Και του πανσόφου εξηγείς θεού τους υπερτάτους 
Και νόμους και κανόνας;

1861 όπως 1842

Και πάλι προσθέτει το συντομευτικό κείμενο του 1842 με τετράστιχη προσθήκη, και προ- 
καλεί και μια κλιμάκωση με την επανάληψη του «Θνητή αν ήσαι» στη συνέχεια. Η λόγια 
διασκευή του 1864 αναπαράγει την προσθήκη αυτή.

1831 Θνητή αν ήσαι, διατί το ασθενές μας σώμα,
Εν ώ εις ελαφρόπτερο βαρυκοιμάται στρώμα,
Συ αγρυπνείς και τρέχουσα εις πτέρυγας ονείρου 
Ελεύθερη οδοιπορείς εν μέσω του απείρου;...

1842 όπως 1831 [βαθυκοιμάται]
1851 όπως 1831 [αν ήσο, στ. 4 Περιπλανάσαι και μοχθείς...]
1864 όπως 1831 [ασθενές μου, στ. 4 Κυοφορείς συλλογισμούς...]

Η κειμενική παράδοση σταθερή.

1831 Ως πότε άφρονες θνητοί! αμφιβολίας δίναι
Θ’ αποπλανούν τα; φρένα; σας;... ο κόσμος αυτός είναι 
Γη εξορίας πρόσκαιρος, ο ουρανός πατρίς μας,
Της άλλης της παντοτεινής κ’ ευδαίιιονο; ζωής μας.

1842 Ει; την ενδόιιυνον, θνητέ! πεποίθησίν σου ιιείνε.
Γη εξορίας πρόσκαιρο; αυτό; ο κόσμο; είναι,

Ο ουρανός, πατρίς σου
Της άλλης της παντοτινής τοισμάκαρο; ζωής σου,

1851 Ει; των τοσούτων πίστευε σοφών τα; πεποιθήσεις·
Γη εξορίας άνθρωπε! η κάτω αυτή κτίσις.

Ο ουρανός πατρίς σου,
Της άλλης της παντοτεινής ευδαίμονος ζωής σου 

1864 Εις την ενδόμυχον, θνητέ, πεποίθησίν σου μείνε.
Πρόσκαιρου εξορίας γη, ο κόσμος αυτός είναι,
Το δώμα του Δημιουργού ο ουρανός πατρίς σου,
Της άλλης της παντοτεινής κ’ ευδαίμονος ζωής σου,

Η τετράστιχη έκκληση του Πάίσιου προς τους ανθρώπους, που περικλείει κεντρικές ιδέ
ες της ρομαντικής φιλοσοφίας, προκάλεσε περισσότερες αποκλίσεις. Σταθερός παραμένει 
εν τελεί μόνο ο τελευταίος στίχος. Η τελευταία γραφή ακολουθεί την έκδοση του 1842 με
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κάποιες «διορθώσεις».

1831 Αυτ’ η ζωή μικρόν συμβάν και στιγμιαία φάσις·
Ο θάνατος η αληθής κ’ αιώνιός μας στάσις...

1842 Αυτός ο βίος σύμβαμα, εκείνης μικρά φάσις.
Ο θάνατος δε η μακρά και αληθής σου στάσις.

1851 Ο βίος σου μικρόν συμβάν, μικρά εκείνης φάσις·
Ο θάνατος δε η μακρά και αληθής σου στάσις.

1864 όπως 1831 [και η μακρά σου στάσις]

Η μανία των παραλλαγών παίζει με τις λέξεις. Ενδιαφέρον το «συμβαμα» της έκδοσης 
του 1842.

1831 Οποίους ρίγους ηδονής θα αισθανθ’ η ψυχή μας,
Ως πάχνης όταν ύφασμα διαλυθ’ η ζωή μας,

1842 Οποίας θέλει αισθανθή εκστάσεις η ψυχή σου,
Ως ύφασμα όταν λυθή αράχνης η ζωή σου,

1851 α' στ. κατά 1842, β' στ. κατά 1831 [ζωή σου]
1864 κατά 1831 [ψυχή σου, ζωή σου]

Η γλωσσική μετατροπή είναι και ουσιαστική: από «ρίγους ηδονής» φτάνουμε στις «εκ
στάσεις» , από την «πάχνη» στην «αράχνη».

1831 Καθώς το παραπέτασμα της φύσεως ανοίξη,
Της αλήθειας ο θεός το φως, όταν μας δείξη 

1842 ο πλάστης σε
καθώς το φως σε δείξη,

1851 ο Κύριος
Καθώς την πλάσιν εις ημάς την κεκρυμμένην δείξη,

1864 όπως 1831 [ο Κύριος 1851, καθώς το φως σε δείξη 1842]

Η τελευταία γραφή συνδυάζει σε συμπίλημα και τις τρεις προηγούμενες.

1831 Και μας ειπή· ‘Το ένδυμα της πλάνης σας αφήτε- 
Την άλυσον των όντων μου ιδέτε και χαρήτε’·

1842 Και σε ειπή· ‘απόβαλε το ένδυμα της πλάνης·
Το σύιιπαν βλέπεις; μ’ εννοείς και με καταλαμβάνεις:’

1851 Και κράξη· το ιμάτιον της πλάνης γυμνωθήτε,
Την άλυσον των όντων μου ιδέτε και χαρήτε.

1864 Και σε ειπή· ‘το ένδυμα παραίτησε της πλάνης.
Την όρασίν σου μετ’ εμού ελθέ να συνευφράνης’.

Εδώ, στο τελευταίο δίστιχο του Πάίσιου πριν χτυπηθεί ο Οδοιπόρος θανάσιμα, οι δια
φορές είναι μεγαλύτερες. Ενδιαφέρουσα η πορεία του ρήματος, που συνδέεται με το «έν
δυμα της πλάνης»: αφήτε -> απόβαλε -> γυμνωθήτε -> παραίτησε (το τελευταίο δεν είναι 
πια μέρος της ρίμας). Η ωραία έκφραση «άλυσον των όντων» μεταβλήθηκε σε ένα γενικό
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«συμπαν», το επαναφέρει όμως ο Σοΰτσος στην εκδοχή του 1851. Η τελευταία γραφή χαρά
ζει νέους δρόμους, που σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο.

Ακολουθεί ο Οδοιπόρος: Θα.,.πεθάνω [1831], Θ’ αποθάνω' τι ωραία! Και παρήγορος 
ιδέα! κτλ. μετά από 18 στ., όπου αναφέρονται και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας [1842], Απο
θνήσκω [1852], Θ’αποθάνω... τι ωραία! κτλ. και ποίημα 18 στ. [1864, ανάπτυξη του 1842 που 
είχε 6 στ., σε 18 στ.].

Από παράδειγμα σε παράδειγμα γίνεται όλο πιο φανερό, σε ποιον λαβύρινθο έχει μπει 
ο Σούτσος με τις διασκευές του Οδοιπόρου, και ο ισχυρισμός της έκδοσης του 1864, πως 
«φυλάττει» τη γλώσσα της πρώτης γραφής, διαψεύδεται σε πολλά επίπεδα- υπάρχουν ακό
μα και σημεία, όπου πρωτοτυπεί και αγνοεί παντελώς τις προηγούμενες γραφές.

15) Το τέλος του ζεύγους (Ε 229-246).

Η σκηνή αυτή είναι ενδιαφέρουσα, γιατί στις τελευταίες δύο εκδόσεις ξετυλίγεται χωρίς 
τον Παΐσιο. Η σύγκριση ξεκινά από το σημείο, όπου διαπιστώνεται, πως ο αυτόχειρας απο- 
νεκρώνεται σταδιακά, έως το τέλος της σκηνής. Τα ομιλούντα πρόσωπα είναι ο 0[δοιπόρος] 
και η Ρ[αλλού], στις εκδόσεις 1831 και 1842 και ο Π[αΐσιος].

1831 Π.: Νεκρώνεται το σώμά του... τα χέρια του παγώνουν
Τα μάτια του μισοσφαλνούν, δακρύζουν και θολώνουν.

1842 Π.: Νεκρώνεται το σώμά του... αι χείρες του παγώνουν
Τα όμματά του κλείονται, δακρύζουν και θολώνουν.

Προσαρμόστηκαν τα ρήματα: νεκρόνεται, παγόνουν και θολόνουν. Τα λόγια του καλό
γερου παραλείπονται στις δύο τελευταίες εκδόσεις, γιατί ο Παΐσιος έχει αποχωρήσει από 
την αρχή της σκηνής.

1831 Ο: Τι έχω... και αναισθητώ κ’ εις όλα είμαι ξένος!...
Δεν ονειρεύομαι!... δεν ζω!... δεν είμ’ αποθαμένος...

1842 όπως 1831
1851 Ο: Αλλά ρέει... του θανάτου... εις τας φλέßαc μου... το ψύχος!...

Ρ: Άντλησον ζωήν και θέρμην εις τα στήθη τα θερμά μου!.
1864 Ο: Πλην προβαίνει του θανάτου εις το στήθος μου το ψύχος...

Ρ:...

Σαφώς η τελευταία γραφή είναι και η πιο αντιθεατρική. Η εικόνα των δύο πρώτων εκ
δόσεων, όπου ο πληγωμένος βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταβάλλεται στις δύο 
τελευταίες γραφές σε μια μονοδιάστατη διαπίστωση.

1831 Ρ: Σε φωνάζω... δεν μ’ ακούεις; φως γλυκύ των οφθαλμών μου! 
άκουσε τους στεναγμούς μου, το πικρό παράπονό μου...

1842 όπως 1831
1851 Ο: Της φωνής σου... φθάνει μόλις... εις τα ώτα μου ο ήχος!...

Ρ: Η φωνή σου βασιλεύει και εις τα ενδόμυχό μου!
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1864 όπως 1851

Όπως και στο προηγούμενο δίστιχο, η τελευταία γραφή ακολουθεί την τρίτη.

1831 Ρ: Άνοιξε τα δυω σου μάτια και πριν σβύσουν κύτταξε με...
Άνοιξε τα δυω σου χείλη, και πριν κλείσουν λάλησε' με.

Ο: Ακούω την φωνήν σου
Πλην σβύνονται τα μάτια μου... δεν βλέπω την μορφήν σου.

1842 όπως 1831. Όμως μεσολαβεί ε'νας θρήνος της Ραλλούς 20 στίχων σε διάφορά 
με'τρα. Μετά:
Ο: Γλυκειά ερωμε'νη μου! ακούω την φωνήν σου...
Πλην σβύνεται το βλέμμα μου... δεν βλε'πω την μορφήν σου.

1851 Ο: Αμαυρούνται κατ’ ολίγον... σβύνονται οι οφθαλμοί μου...
Ρ: Εις το στόμα σου κενούται η πολύστονος ψυχή μου.

1864 όπως 1851 χωρίς το β' στ.

Εδώ κάθε διασκευή ακολουθεί το δικό της δρόμο. Η τόσο συντομευμε'νη εκδοχή του 
1842 παρεμβάλλει ε'να εκτενε'ς στιχούργημα, η τελευταία γραφή συντομεύει την ε'κδοση του 
1851. Οι συγγε'νειες σε ορισμένα σημεία είναι πια μόνο νοητικές και θεματικές.

1831 Ο: Πλησίασ’ ερωμένη μου... και κάθησε κοντά μου...
Πλησίασε το χέρι σου και δόσε στην καρδιά μου 
Ολίγων στιγμών δύναμιν... ζωήν... να σε λατρεύη...
Τον εραστήν σου λυπηρά ιδέα φαρμακεύει...

1842 Ο: Την χείρά σου φέρε και δος εις ταύτην την καρδίαν 
Ζωήν... διά να αισθανθή την όλην της λατρείαν.

1851 Ρ: Αάβε λάβε την ψυχήν μου!... Ο: Εις το στόμα σου.,.νεκρούμαι!...
Ρ: Εις τους κόλπους μου στηρίζου. Ο: Την αφήν... αποστερούμαι!...
Ρ: Θάλπων με ψυχρούσαι όλος! θάλπουσά σε όλη καίω,
Και ούτε νικά το φλέγον στήθος μου ο παγετός σου- 

1864 Ρ: Αάβε την, νεκρέ! και ζήσε. Ο: Εις τα χείλη σου... νεκρούμαι.
(Η συνέχεια, όπως στο τελευταίο δίστιχου του 1851 - του στήθους μου την φλόγα...)

Οι αποκλίσεις έχουν πάρει τέτοιαν έκταση, που η επισήμανση των αλλαγών στην επόμε
νη έκδοση με υπογράμμιση λέξεων ή συμπλεγμάτων από λέξεις εγκαταλείπεται. Ακολουθεί 
το τέλος:

1831 Ο: Ο θάνατος νεκροσφαλνά το ασθενές μου στόμα...
Αθώος είμαι... πίστευσε... αθώος... αποθνήσκω.
[Πεθαίνει. Εδώ η Ραλλού σκοτώνεται με το σπαθί του Οδοιπόρου]

Ρ: Από την γην μας έφυγες... Στους ουρανούς σ’ ευρίσκω.
1842 Ο: Αθώος είμαι... πίστευσε... αθώος... αποθνήσκω.

Ρ: Από τον κόσμον έφυγες· εις ουρανούς σ’ ευρίσκω.
1851 Ο: Αποθνήσκω... την πνοήν μου... και τον μόσχον αναπνέω 

Του νεκροφιλήματός σου!...
Ρ: Άνοιξε το κλαίον όμμα, και πριν σβύση κύτταξέ με...
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Άνοιξε το τρέμον στόμα, χαι πριν κλείση λάλησε' με...
Ο: Πιστός σου αποθνήσκω!
Ρ: Εις ουρανόν σ’ ευρίσκω.

1864 [όπως 1851 στο πρώτο δίστιχο. Ακολουθεί θρήνος της Ραλλούς 18 στίχων σε 
διάφορα με'τρα· μερικοί στίχοι είναι ίδιοι με την ε'κδοση του 1842, βλ. παραπάνω. Μετά 
«πίπτει κεραυνόβλητος και αποθνήσκει» και δεν μιλάει πια].

Από το τραγικό τε'λος του ζεύγους σχεδόν αλώβητο από τις επεμβάσεις ε'μεινε μόνο το 
ωραίο τελευταίο δίστιχο της ε'κδοσης του 1831, που έγινε και ρητό της εποχής.

Αρχικά ξεχωρίζουν δύο ομάδες κειμένων, ανάλογα με την παρουσία ή απουσία του Πα- 
ΐσιου: 1831 και 1842, και 1851 και 1864. Στη συνέχεια όμως η σταθερή αυτή διαφοροποίηση 
αμβλύνεται, και μέσα στην αγωνία της κάθε εκδοχής να δώσει ένα όσο περισσότερο γίνεται 
εντυπωσιακό φινάλε, κάθε γραφή παρουσιάζει άλλες προσθαφαιρέσεις, μετατοπίσεις, ανα
κατατάξεις, αλλαγές και αντικαταστάσεις.

16) Ο επίλογος της τραγωδίας (Ε 247-252).

Η διαφορετικότητα του επιλόγου έχει δρομολογηθεί στην προηγούμενη σκηνή: στις εκ
δόσεις 1831 και 1842 τον κάνει ο Π[αΐσιος] χωρίς ν’ αλλάξει η σκηνή, στις εκδόσεις 1851 και 
1864 ο Π[αΐσιος] και ο Θ[εοδόσιος], ενώ ανοίγει μια νέα σκηνή.

1864 Θ: Εις την εικόνα του νεκρού γαλήνη επεχύθη-
Το σκότος του προσώπου του εις λάμψιν μετεβλήθη- 
Καθ’ ην στιγμήν ανοίγεται η ουρανία θύρα,
Τον αληθή του ο θνητός λαμβάνει χαρακτήρα.
Π: Τοιαύτη από άνθρωπον πνοή δεν εξεχύθη- 
Ως ήλιος λαμποβολών από ακτινών πλήθη 
Το μέτωπόν του έπληθεν από λαμπρός ιδέας,
Και τας ενέδυε στολάς ποικίλας και ωραίας.

Η τελευταία γραφή προσφέρει στο σημείο αυτό μια μεγάλη προσθήκη, όπου ο κάθε κα
λόγερος ξεχωριστά θρηνεί σ’ ένα τετράστιχο το νεκρό Οδοιπόρο και εξαιρεί το πνευματικό 
του ανάστημα. Η αποθέωση αυτή μοιάζει κάπως ξένη στο όλο έργο. Ύστερα η τελευταία 
γραφή συγκλίνει με την έκδοση του 1851:

1851 Π: Τοιαύτα τέλη φέρουσι, τοιαύτας οικτράς λύσεις
Αι των ακράτων και σφοδρών παθών υπερχειλίσεις!

1864 όπως 1851

Αυτό το λένε πλέον στο νεκρό κορμί της Ραλλούς· στη δική της περίπτωση δεν εξαίρουν 
το πνευματικό της ανάστημα. Πιο σεμνή είναι η εκδοχή της πρώτης γραφής, όπου ο Παΐσιος 
λέει τους παρακάτω στίχους, σκεπαζονταις τους νεκρούς:

1831 Π: Το άνθος μαραίνεται
Το φύλλο ξεραίνεται 
ο κόσμος περνά-
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Και μόνος ο θανατος
Επλάσθη κ’ αθάνατος

Αυτός δεν γερνά.
1842 όπως 1831
1851 όπως 1831 [ο κόσμος φθαρτός / Ζη μόνος αυτός]
1864 όπως 1831 [ξηραίνεται]

Οι χτυπητοί στίχοι του έργου, που έγιναν κοινά ρητά της εποχής, δεν πειράζονται.
Με τα 16 παραδείγματα από όλο το φάσμα του Οδοιπόρου προσπαθήσαμε να προσδι

ορίσουμε ποιοτικά τις αλλαγές από έκδοση σε έκδοση· δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως 
αποκρυσταλλώθηκε μια ενιαία τακτική και στρατηγική των επεμβάσεων του ποιητή στο έργο 
του. Πέρα από την τάση της αποθεατροποίησης της πρώτης γραφής και της μεταφοράς της σε 
αρχαιοπρεπέστερο ύφος, που επιχείρησε ο ποιητής, επιδεικνύοντας εναργέστερα τη στιχουρ- 
γική του ικανότητα σε διάφορα μέτρα και σχήματα, λειαίνοντας με ποιητικό φορμαλισμό τις 
δραματικές συγκρούσεις και παραλείποντας τις υποδείξεις για τη σκηνική δράση και υποκρι
τική, οι επιμέρους επεμβάσεις υπηρετούν διάφορες σκοπιμότητες, μερικές φορές και καμιά 
προφανή. Όπως επισημάνθηκε επανειλημμένως, ορισμένες μετατροπές παραμένουν δυσεξή
γητες, γιατί μειώνουν σαφώς την όλη αξία του έργου σ’ ένα συγκεκριμένο σκέλος του. Μένει 
να αποδώσουμε στον ποιητή, ειδικά στο έργο αυτό, μια μανία διασκευής και δημιουργίας 
παραλλαγών, την οποία φαίνεται πως δεν ελέγχει ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία· μερικές 
επεμβάσεις σαφώς καταστρατηγούν ακόμα και τους ίδιους τους σκοπούς του.

Συνοψίζοντας λοιπόν μένει να επισημανθεί, πως για μια νέα έκδοση του φημισμένου 
έργου πρέπει να προτιμηθεί χωρίς άλλο η πρώτη γραφή, που έχει μείνει άγνωστη στον κό
σμο, εφόσον ανατυπωνόταν η εκδοχή του 1864. Ο ισχυρισμός της έκδοσης, πως «φυλάττει» 
τη γλώσσα της πρώτης έκδοσης, είναι ψευδής· μόνο σε λίγα σχετικά σημεία ακολουθεί την 
editio princeps, σε άλλα σημεία την έκδοση του 1842, σε άλλα του 1851, και σε άλλα προ
χωρεί ακόμα σε δικές της συνθέσεις. Η σταδιακή μετατροπή του κειμένου σε λογιότερες 
γλωσσικές εκδοχές συνοδεύεται από μια τάση, που ονομάσαμε «αποθεατροποίηση», με τη 
λείανση των δραματικών συγκρούσεων και των υποδείξεων της υποκριτικής, του άμεσου και 
ρέοντος σκηνικού λόγου στη μεικτή των φαναριωτών, με περίτεχνα στιχουργικά συνθέματα 
και αφηρημένο λόγο. Η ζωντάνια του συγκεκριμένου και η υλικότητα της πρώτης γραφής, 
όπου βλέπει κανείς διαβάζοντας ολοζώντανη τη θεατρική παράσταση μπροστά του, αντι
καθίστανται από μια ακαδημαϊκή ψυχρότητα, όπου σκοπός δεν είναι πια η δημιουργία της 
έντασης και της μέθεξης, αλλά η φορμαλιστική εντέλεια της στιχουργικής έκφρασης στην 
υπεραρχαΐζουσα. Ο Σούτσος προσπάθησε, με τις αλλεπάλληλες διασκευές του, να μετατρέ
ψει το ρομαντικό δράμα της νεότητάς του σε κλασικιστικό διαλογικό ποίημα της Αθηναϊκής 
Σχολής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν έχασαν μόνο οι μεταγενέστερες γενεές ένα πολύ γνωστό, 
στην εποχή του, δραματικό κείμενο, αλλά και η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα 
από τα ενδιαφέροντα δείγματα της λογοτεχνικής, και ιδιαίτερα της δραματικής γλώσσας 
πριν από τη στροφή προς τον αρχαϊσμό, κείμενο, που λόγω της εκδοτικής του τύχης έχει 
παρεξηγηθεί και αξίζει να ξαναμελετηθεί στην αρχική του μορφή.

Στο τέλος ας επισημανθεί και η μεθοδολογική δυσχέρεια αλλά και πρωτοτυπία της με
λέτης αυτής: η ταυτόχρονη παρακολούθηση τεσσάρων κειμένων της έκτασης των 1350 στί
χων προκαλεί τόσο προβλήματα μεθόδων όσο και παρουσίασης. Η απόδοση της ιστορικής 
ορθογραφίας στο μονοτονικό σύστημα δεν είναι πραγματικό πρόβλημα, ούτε η πολιτική
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επεμβάσεων και αποκαταστάσεων στην περίπτωση των τυπογραφικών αβλεψιών και των 
ορθογραφικών ιδιοτροπιών της εποχής. Ο πραγματικός συγκριτολογικός προβληματισμός 
έγκειται σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου οι αποκλίσεις των κειμένων μεταξύ τους δεν επι
τρέπουν πια μια παρακολούθηση και σύγκριση στίχο με στίχο, δίστιχο με δίστιχο ή έστω και 
τετράστιχο με τετράστιχο, αλλά αντιμετωπίζει κανείς τελείως ή σχεδόν τελείως διαφορε
τικές εκδοχές. Ελπίζω, με τις λύσεις που προτάθηκαν παραπάνω, το συνεχές παιχνίδι των 
παραλλαγών να έγινε κατανοητό και να παρουσιάζεται με ανάγλυφο και παραστατικό τρό
πο. Όπως έχει επισημανθεί, ουσιαστικά χρειάζεται μια παράλληλη έκδοση των τεσσάρων 
κειμένων, αλλά αυτό, ομολογουμένως, δεν αξίζει τον κόπο. Έτσι κατέφυγα στην παραδειγ
ματική παράθεση χωρίων με τον κατάλληλο σχολιασμό. Ο αριθμός των παραδειγμάτων και 
η ποικιλία των σχολιασμών των διαφορετικών περιπτώσεων αναδεικνύει πειστικά το δαιδα- 
λώδες πλέγμα των εξαρτήσεων, συσχετισμών και παραλλαγών των τεσσάρων κειμένων με
ταξύ τους. Από αυτή την άποψη ο Οδοιπόρος του Παναγιώτη Σούτσου πρέπει να θεωρηθεί 
μοναδικός. Φτάνουμε πλέον στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη, ώσπου να συναντήσουμε μια 
παρόμοια περίπτωση πολλαπλών γραφών.


