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ΠΙΠΙΝΑ ΒΟΝΑΣΕΡΑ - ΣΟΦΙΑ ΤΑΒΟΥΑΑΡΗ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ Δ ΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ

Η
 Ιωσηφίνα Λίτολφ-Φραγκίσκου Βονασέρα ή Μπονασέρα, γνωστή ως Πιπίνα Βο- 

νασε'ρα (1838 ή 1842-1927)1 και η Σοφία Πολιτοπούλου-Πανά-Ταβουλάρη (1843- 
1916), υπήρξαν οι σημαντικότερες γυναίκες ηθοποιοί και βασικε'ς πρωταγωνίστριες των δύο 

μεγαλύτερων επαγγελματικών θιάσων της ελληνικής σκηνής της περιόδου 1860-1890. Στη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας υπήρξαν πρωτοπόρες στο χώρο τους, συνε'βαλαν 
με την τέχνη τους στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου και αποτέλεσαν πρότυπα για τις 
συναδέλφους τους ηθοποιούς και την κοινωνία της εποχής τους.

Στη θεατρική σκηνή πρωτοεμφανίστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, η μεν Σοφία Τα- 
βουλάρη στην Κωνσταντινούπολη το 1859, συμμετέχοντας στο θίασο του Β. Ανδρονόπουλου 
με το πατρικό της όνομα, ως Σοφία Πολιτοπούλου2, η δε Πιπίνα Βονασερα στην Αθήνα το 
1862, όταν, συμμετέχοντας στον θίασο Σούτσα-Σίσυφου, ερμήνευσε Λουκρητία Βοργία από 
τη σκηνή του θεάτρου «Μπούκουρα», σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία3. Στη συνέχεια και για 
τα επόμενα σαράντα χρόνια η πρώτη υπήρξε βασική πρωταγωνίστρια του θιάσου του Διο
νυσίου Ταβουλάρη, ενώ η δεύτερη συνεργάστηκε στενά με τον ηθοποιό και θιασάρχη Δη
μοσθένη Αλεξιάδη.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους οι δύο πρωταγωνίστριες υπήρξαν εν δυνάμει αντα- 
γωνίστριες, αν και κατά περιόδους συνεργάστηκαν στενά, στο πλαίσιο συνένωσης των θιά
σων στους οποίους συμμετείχαν. Η βασική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η Πιπί
να Βονασέρα δραστηριοποιήθηκε ενεργά σε όλους τους τομείς της θεατρικής δραστηριότη
τας, καθώς υπήρξε, εκτός από ηθοποιός, μεταφράστρια έργων της ευρωπαϊκής δραματουρ
γίας και συνθιασάρχης με τον Αλεξιάδη τα χρόνια της συνεργασίας τους, καθώς και επι
κεφαλής σε δικό της θίασο την περίοδο 1886-1888. Αντίθετα η Σοφία Ταβουλάρη φαίνεται 
πως παρέμεινε σε όλη τη σταδιοδρομία της υπό την σκιάν του συζύγου της, κρατώντας το 
ρόλο της βασικής του πρωταγωνίστριας και φροντίζοντας να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην 
τέχνη της ηθοποιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

Σε αυτήν την πρώτη περίοδο σύστασης της νεοελληνικής σκηνής, η σύνθεση του δραμα-

1 Αναλυτικά στοιχεία για τη βιογραφία και τη θεα
τρική πορεία της Πιπίνας Βονασέρα περιλαμβάνονται 
στη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο: Το φαινόμε
νο του γυναικείου βεντετισμού τον 190 αιώνα στην Ελ
λάδα, Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα: Ergo, 
2009 (υπό έκδοση).
2 Θόδωρος Χατζηπανταζής: Από του Νείλου μέχρι
του Δουνάβεως: Το χρονικό της ανάπτυξης του ελλη

νικού επαγγελματικού θεάτρου, στο ευρύτερο πλαίσιο 
της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανε
ξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατική καταστροφή. 
Τόμ. Α,: Παράρτημα (1828-1875). Ηράκλειο: Πανεπι
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002, σ. 490.
3 Γιάννης Σιδέρης: Ιστορία του νέου ελληνικού θεά
τρου: 1794-1944. Τόμ. Α'. Αθήνα: Μουσείο και Κέ
ντρο Μελέτης του Ελληνικού Θεάτρου, Καστανιώτης, 
1999, σ. 181.
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τολογίου αποτελούσε ε'να από τα βασικότερα προβλήματα που είχαν να επιλύσουν οι ελλη
νικοί θίασοι, καθώς όφειλαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της συχνής εναλλαγής 
δραμάτων και ρόλων, που επέβαλλε η επικρατούσα θεατρική πρακτική. Σε αυτό το πλαίσιο 
η επανάληψη ρόλων, σημαντικών για τη διεθνή και εγχώρια δραματουργία, που έβρισκαν 
απήχηση στο κοινό, ήταν αυτονόητη και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη. Σε κάποιες περι
πτώσεις, εξάλλου, μεγάλοι ρόλοι, με σημαντική θέση στο ρεπερτόριο των Ελλήνων πρωτα
γωνιστών, αναδεικνύονταν σε πεδία αντιπαράθεσης και σύγκρισης της μεταξύ τους υποκρι
τικής τέχνης. Στις παράλληλες πορείες της Πιπίνας Βονασέρα και της Σοφίας Ταβουλάρη, 
εντοπίζουμε αντίστοιχα παραδείγματα ερμηνείας ρόλων, που ανεξάρτητα από τις αρχικές 
προθέσεις των δύο ηθοποιών, αντιμετωπίστηκαν με διάθεση ανταγωνισμού από τον τύπο 
της εποχής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η επιτυχία που σημείωσαν με τις εμφανίσεις τους σε 
ίδιους ρόλους, δημιουργεί αναπόφευκτα την ανάγκη καταγραφής συγκριτικών σχολίων.

α. Αντιγόνη

Την ηρωίδα του Σοφοκλή ερμήνευσε πρώτη η Πιπίνα Βονασέρα στην πρεμιέρα των πα
ραστάσεων του θιάσου των αδελφών Δημητράκου στις 7-10-1863 στην Κωνσταντινούπολη4. 
Στην ίδια παράσταση συμμετείχε και η Σοφία Ταβουλάρη, ως Σοφία Πανά τότε, που ανέλα
βε τον ρόλο της Ισμήνης5. Περισσότερα στοιχεία για την απόδοση των ηθοποιών και την επι
τυχία του ανεβάσματος δεν γίνοναι γνωστά μέσω του τύπου, όμως από τη διανομή των ρό
λων πιστοποιείται η από κοινού εμφάνιση των δύο πρωταγωνιστριών, η Βονασέρα ως Αντι
γόνη και η Ταβουλάρη ως Ισμήνη, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν πι
θανές αλληλεπιδράσεις ή ταύτιση στο υποκριτικό τους ύφος, δεδομένου άλλωστε ότι και για 
τις δύο ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάζονταν στο αρχαίο δράμα.

Η Βονασέρα επανέλαβε την Α ντιγόνη της στην περιβόητη παράσταση που ανέβηκε τέσ
σερα χρόνια αργότερα στις 7-12-1867, στο «Ωδείο Ηρώδου Αττικού» στην Αθήνα6. Η επι
λογή της για τον ρόλο έγινε από ειδική επιτροπή7 λόγω της εμπειρίας που διέθετε από το 
ανέβασμα της Κωνσταντινούπολης, αλλά και λόγω της καθιέρωσής της, ήδη εκείνη την επο
χή, ως βασικής πρωταγωνίστριας8 *. Τα σχόλια του τύπου όσον αφορά στην ερμηνεία της, αν 
και επιγραμματικά, έκαναν λόγο για επιτυχή εμφάνιση, χωρίς να λείπουν και οι παρατηρή
σεις για την ξενική της προφορά που ακουγόταν ακόμα περισσότερο παράταιρη στο χώρο 
του «Ηρωδείου»“'.

4 Γ. Σιδέρης, ό. π., σ. 212, Χρ. Σταματοπούλου- 
Βασιλάκου: Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινού
πολη. Τόμ. Β': Παραστάσεις, Αθήνα: Νε'ος Κύκλος 
Κωνσταντινουπολιτών, 1996, σ. 12 και Θ. Χατζηπα- 
νταζής, ό. π., σ. 522-523.
5 Γιάννης Σιδέρης: Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνι
κή σκηνή: 1817-1932, Αθήνα: Ίκαρος, 1976, σ. 33. Η
υπόλοιπη διανομή, όπως μας την περιγράφει ο Σιδέ-
ρης είχε ως εξής: Κρέων: Παντελής Σούτσας, Τειρεσί
ας'. Δημοσθε'νης Αλεξιάδης. Η μετάφραση που χρησι
μοποιήθηκε ήταν του Αλε'ξανδρου Ρ. Ραγκαβή, η μόνη 
τυπωμένη μετάφραση από σχετική έκδοση του 1860.

6 Ό. π., σ. 43.
7 Νικόλαος Λάσκαρης: «Ιωσηφίνα Βονασέρα», Το 
Ελληνικόν Θέατρου, έτος Β', αρ.φ. 38,16-2-1927, σ. 2.
8 Είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στα δράματα του Δημη- 
τρίου Βερναρδάκη, Μαρία Δοξαπατρή (1865) και Με- 
ρόπη (1866), καθώς και στην Κόρη του παντοπώλου 
του Αγγέλου Βλάχου (1866), ως απόλυτη πρωταγωνί
στρια του θιάσου Π. Σούτσα, ιδιότητα με την οποία τη 
διόρισε η ειδική επιτροπή, σημειώνοντας μεγάλη επι
τυχία.
9 Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., τόμ. Α,, σ. 65, σημ. 20.
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Ανέφεραν επιγραμματικά:
«.. .ουκ ολίγον διεκρίθησαν οι υποκρινόμενοι την Αντιγόνην και τον Τειρεσίαν...»10, 
«δύω μόνον ηθοποιοί επέτυχον, εν οις η κ. Πιπίνα»11,
«τα πρωτεύοντα πρόσωπα της Αντιγόνης και του Κρέοντος [...] παρέστησαν το οικεί- 
ον πρόσωπον λίαν επιτυχώς»12.

Οι παραστάσεις συνεχίστηκαν και κατά το νέο έτος με την Πολυξένη Σούτσα, ως βασι
κή πρωταγωνίστρια, καθώς η Πιπίνα Βονασέρα μαζί με τον Δημοσθένη Αλεξιάδη αναχώ
ρησαν για περιοδεία στις ελληνικές κοινότητες της Αίγυπτου13. Έτσι, το γεγονός της παρά
στασης της Αντιγόνης συνέχισε να απασχολεί τον αθηναϊκό τύπο τις επόμενες ημέρες και ο 
θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος, προκάλεσε το 
ενδιαφέρον του εγχώριου θεατρικού κόσμου, με αποτέλεσμα μια ακόμα απόπειρα αναβίω
σης του σοφόκλειου δράματος από τον θίασο του Σοφοκλή Καρύδη στο «Θέατρο Αθηνών». 
Η δεύτερη αυτή παράσταση ανέβηκε στις 27-1-1868 και αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Σ. 
Ταβουλάρη να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο14.

Η παράσταση στο «Θέατρο Αθηνών» προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εκλήφθηκε ως 
προσπάθεια υπονόμευσης της παράστασης του Ηρωδείου. Στην εφημερίδα Εθνοφύλαξ δη
μοσιεύτηκε ένας λίβελλος πατά ττ\ς Αντιγόνης του Καρύδη και των ηθοποιών της παράστα
σης, «...αν εξαιρέσωμεν την μικρόν Φαναριώτισσαν...»15, όπως αναφέρει ο συντάκτης του, 
σχόλιο που πολύ πιθανόν αφορά την Σοφία Ταβουλάρη16.

Δεδομένης, εξάλλου, της σημαντικής απήχησης που είχε η παράσταση του Ηρωδείου 
ένα μήνα πριν, αλλά και της κοινής εμφάνισης των δύο ηθοποιών που είχε πραγματοποιη
θεί με την ευκαιρία της πρώτης Αντιγόνης του 1863, υποθέτουμε ότι η Ταβουλάρη στην ερ
μηνεία της είχε δανειστεί στοιχεία από την εκδοχή της Βονασέρα ή τουλάχιστον δεν είχε ση
μαντική απόκλιση από εκείνη.

Σε άλλη περίπτωση πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια της εφημε
ρίδας για τους ηθοποιούς του θιάσου Καρύδη, αφορούσαν και την πρωταγωνίστρια της πα
ράστασης. Ο συντάκτης του δημοσιεύματος του Εθνοφύλακα καταφέρεται εναντίον τους, 
θεωρώντας τους εν γένει υποδεέστερους των συντελεστοίν της παράστασης του Ωδείου17. 
Την άποψή του ανακρούει με το ίδιο έντονο ύφος ως εκπρόσωπος του θιάσου, ο ίδιος ο θι- 
ασάρχης, μέσω της εφημερίδας Φως, διαψεύδοντας του ισχυρισμούς του18.

10 Γ. Σιδέρης, ό. π., σ. 45
11 Παλιγγενεσία, αρ.φ. 1316, Σα. 9-12-1867, σ. 3
12 Ανατολικός Αστήρ, αρ.φ. 529, 23-12-1867/4-1-1868. 
Η εφημερίδα δημοσίευσε τις εντυπώσεις κάποιου θε
ατή της παράστασης.
13 Γ. Σιδέρης, ό. π., σ. 47 και Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., 
τόμ. Α;, σ. 634-635.
14 Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 624-625.
15 Εθνοφύλαξ, έτος Ζ', αρ.φ. 1417, 30-1-1868, σ. 3, «Η 
Αντιγόνη του Σοφοκλέους»
16 Η Σοφία Ταβουλάρη, που προέρχεται από την Κω- 
ντσταντινούπολη, εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτήν 
την περίοδο στην Αθήνα ως επαγγελματίας ηθοποιός.
17 Εθνοφύλαξ, ό. π. Ο συντάκτης του δημοσιεύματος,

ονόματι Σχοινάς, αναφέρει για τις αδυναμίες των ηθο
ποιών του θιάσου Καρύδη: «Τα μέρη μεν του δράματος 
απηγγέλοντο παρατόνως, παρ’ έννοιαν και εν πολλοίς 
κατωρθώθη να γείνωσιν ακατανόητα· ουδέ και μία πα- 
ρετηρήθη σκηνική κίνησις κατάλληλος προς τε τον τό
πον, και τον χρόνον, και τον σκοπόν». (Βλ. επίσης: Ιω
άννα Ρεμεδιάκη: «Ο καιρός της Αντιγόνης: Οι πρώτες 
παραστάσεις της τραγωδίας του Σοφοκλή στη νεοελλη
νική σκηνή, ιδωμένες μέσα από τον τύπο της εποχής», 
στον τόμο: Στέφανος: Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ 
Πούχνερ. Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης. Αθήνα: Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών, Ergo, 2007, σσ. 1031-1042).
18 Φως, έτος Θ', αρ.φ. 791,2-2-1868, σ. 2, «Τον συντά
κτην του Εθνοφύλακος».
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Αυτή η μιχρής έκτασης, αλλά έντονη αντιπαράθεση, ήταν η πρώτη που, αν και εν αγνοία 
τους, αφορούσε τις δυο ηθοποιούς, αφού προέκυψε με αφορμή τις αντίστοιχες προσπάθει
ες αναβίωσης του αρχαίου δράματος στις οποίες πρωταγωνιστούσαν.

β. Μήδεια

Ο ρόλος της Μήδειας αποτελούσε πεδίο ανάδειξης για όλες τις μεγάλες πρωταγωνί
στριες και βεντέτες σε διεθνές επίπεδο ολόκληρο τον 19° αιώνα. Στην Αθήνα την ερμηνεύ
ει πρώτη φορά η Adelaide Ristori στην εκδοχή του E. Legouvé, στο πλαίσιο της περιοδεί
ας που πραγματοποιεί το 1865 σε χώρες της Ανατολής19. Τα επόμενα χρόνια σχεδόν όλες 
οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της ελληνικής σκηνής καταπιάστηκαν με τον ρόλο της Μήδει
ας, όπως τον διασκεύασε ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, βασισμένος στην εκδοχή του μύθου από τον 
Cesare Della Valle20.

Πρώτη που αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με τον κορυφαίο ρόλο του διεθνούς ρεπερτο
ρίου και να τον παρουσιάσει στην ελληνική σκηνή, ήταν η Σοφία Ταβουλάρη, που ενσάρκω
σε τη Μήδεια σε ημιεπαγγελματική παράσταση, που δόθηκε στο Κρυστάλλινον Παλάτιον, 
στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιανουάριο του 186621. Στη συνέχεια η ίδια ενέταξε τον ρόλο 
στο ρεπερτόριό της και τα επόμενα χρόνια τον παρουσίασε σε περιοδείες που πραγματο
ποίησε με τον θίασο του συζύγου της, σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα ελληνικά κέντρα που 
επισκέφθηκαν. Αργότερα, τον Αύγουστο του 1893, ο θίασος Ταβουλάρη ανέβασε και μία δι
αφορετική εκδοχή Μήδειας, που συνδύαζε κάποια στοιχεία από το έργο του Della Valle και 
άλλα από το έργο του Legouvé, πάντα με πρωταγωνίστρια την Σοφία Ταβουλάρη22.

Η Πιπίνα Βονασέρα άργησε να καταπιαστεί με τον ρόλο, σε σχέση με την ανταγωνί- 
στριά της, καθώς πρώτη εμφάνισή της ως Μήδεια καταγράφεται το 1871, στο πλαίσιο περι
οδείας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, όταν η ίδια ήταν ήδη 33 ετών23. Έκτοτε και εκεί
νη φροντίζει να εντάξει τον ρόλο στο ρεπερτόριό της και να τον παρουσιάζει στις περιοδεί
ες της στην εναρκτήρια παράσταση ή στις ευεργετικές της, αποσπώντας κάθε φορά θετικές 
κριτικές για την ερμηνεία της.

Αν και οι δύο πρωταγωνίστριες διακρίθηκαν ιδιαίτερα στον ρόλο της Μήδειας, δεν συ
ναντάμε στον τύπο της εποχής σχόλια ή αναφορές που να επικεντρώνονται σε άμεση σύ
γκριση των δύο ερμηνειών. Όμως σε κριτική της παράστασης με την Βονασέρα στον κεντρι
κό ρόλο, που δόθηκε στην Κωνσταντινούπολη, διαβάζουμε:

19 Βλ. σχετικά: Αλεξία Αλτσυβά: «Η επίδραση της 
Adelaide Ristori (1822-1906) στην ελληνική θεατρι
κή πρακτική. Το παράδειγμα της Πιπίνας Βονασε'ρα 
(1838 ή 1842-1927)», στον τόμο: Στέφανος: Τιμητική 
προσφορά στον Βάλτερ Πονχνερ. Επιμε'λεια: Ιωσήφ 
Βιβιλάκης. Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Ergo, 
2007, σσ. 95-104.
20 Βλ. οχετικά: Αρετή Βασιλείου: «Η Μήδεια του Ιω
άννη Ζαμπε'λιου και το ιταλικό πρότυπό της», στον
τόμο: Στέφανος: Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ
Πονχνερ. Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης. Αθήνα: Τμή

μα Θεατρικών Σπουδών, Ergo, 2007, σσ. 167-176.
21 Δημήτρης Σπάθης: Ο Ιωάννης Ζαμπέλιος και η συμ
μετοχή τον στην οικοδόμηση της νεοελληνικής σκηνής, 
Ανάτυπο από τα Πρακτικά Θ' Συμποσίου της Εται
ρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα: 2005, σ. 129, 
Χρ. Σταματοπσΰλου-Βασιλάκου: Το θέατρο στην καθ' 
ημάς Ανατολή: Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη, Οκτώ Με- 
λετήματα, Αθήνα: Πολύτροπον, 2006, σ. 54.
22 Γ. Σιδέρης, ό. π., σ. 111.
23 Θ. Χατξηπανταζής, ό. π., σ.692-693, Δ. Σπάθης, ό. π.
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«Το πρόσωπον τούτο, όπερ απαιτεί τοσαύτη τέχνην ώστε μόνον τούτο απετέλεσε την με- 
γάλην φήμην της Ριστόρι, υπεκρίνατο η κ. Πιπίνα Βονασέρα. Οφείλομεν να ώμεν επιφυλα
κτικοί εις τας κρίσεις ημών ίνα μη υποληφθώμεν δεκαζόμενοι· και όμως ήμεθα ηναγκασμέ- 
νοι να ομολογήσωμεν ότι ουδέποτε είδομεν Ελληνίδα ηθοποιόν, σπανίως δε ξένην ισάμιλ- 
λον της κ. Πιππίνας εν τη Μηδεία»24.

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος είναι προφανές ότι υπερβάλλει, λέγοντας ότι η ερμηνεία 
της Βονασέρα υπερκόντισε κάθε προηγούμενη, Ελληνίδας ή ξένης ηθοποιού25, όμως η αντί
δραση του είναι πατά πρώτον ενδεικτική του ενθουσιασμού που προπάλεσε η ίδια με την εμ
φάνισή της, και κατά δεύτερον πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για κριτική που δημοσιεύ
εται σε πωνσταντινουπολίτικη εφημερίδα το 1871, δύο μόλις χρόνια μετά την αντίστοιχη πα
ρουσίαση του έργου από την Σοφία Ταβουλάρη στο θέατρο «Ναούμ» της Πόλης26.

Εξάλλου, λίγα χρόνια αργότερα, τον χειμώνα του 1876, στο πλαίσιο συνεργασίας των 
δύο θιάσων, του Δ. Ταβουλάρη και του Δ. Αλεξιάδη, οι δύο πρωταγωνίστριες συνυπάρχουν 
στο ίδιο σχήμα και καλούνται να μοιράσουν τους ρόλους, που έχουν αναδείξει αμφότερες 
στη διάρκεια της μέχρι τότε πορείας τους. Τότε, στον κύκλο παραστάσεων του ενωτικού θι
άσου στην Πάτρα, τη Μήδεια στη διασκευή του Ζαμπέλιου ανέλαβε να ενσαρκώσει η Πιπί
να Βονασέρα, σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία27.

Η Μήδεια αποτέλεσε ορόσημο στη θεατρική πορεία τόσο της Σοφίας Ταβουλάρη όσο 
και της Πιπίνας Βονασέρα και έγινε ρόλος ζωής και για τις δύο. Αποδείχθηκε ίσως ο μα
κροβιότερος του ρεπερτορίου τους, καθώς και οι δύο τον ερμήνευσαν για σειρά ετών, ξεκι
νώντας από νεαρή ηλικία και συνεχίζοντας μέχρι τα 50 τους χρόνια.

γ. Μαρία Αοξαπατρή - Μερόπη

Στις χρονιές 1865-1866 εισβάλλει στην ελληνική θεατρική πρακτική ο Δημήτριος Βερ- 
ναρδάκης με τα δύο έργα του, τη Μαρία Αοξαπατρή και τη Μερόπη, που πρόκειται να δώ
σουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου και να σηματοδοτήσουν τα επό
μενα χρόνια την πορεία του. Η πρωταγωνίστρια που ενσάρκωσε πρώτη τις κεντρικές ηρω- 
ίδες των έργων είναι η Πιπίνα Βονασέρα, την οποία ο Βερναρδάκης εμπιστεύθηκε, δίδα
ξε και προετοίμασε κατάλληλα για την πρώτη παρουσίαση των δραμάτων του στο ελληνι
κό κοινό28.

Η Μαρία Αοξαπατρή πρωτοανέβηκε στις 9-12-1865 από τον θίασο του Παντελή Σού- 
τσα στην Αθήνα με την Βονασέρα στο ρόλο της Μαρίας και τον Σούτσα στον ρόλο του Δο- 
ξαπατρή. Η συμβολή της πρωταγωνίστριας στην επιτυχία της παράστασης υπήρξε αδιαμφι-

24 Νεολόγος Κων/πόλεως, 16/28-11-1871, σ. 3, Πρόο
δος Σμύρνης, 31-10-1872, σ. 2.
25 Στην Κωνσταντινούπολη τα προηγούμενα χρόνια
έχουν παίξει Μήδεια ακόμα: η Adelaide Ristori την
εκδοχή του Legouvé (1865), ο θίασος του Ιω. Κυρι
άκού (1868), ο θίασος του I. Βασιλειάδη (1868). (Βλ 
σχετικά: Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 660-663, Χρ. Στα- 
ματοπούλου-Βασιλάκου, ό. π., σ. 57-59).

26 Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 710-711, Χρ. Σταματο- 
πσύλου-Βασιλάκου, ό. π., σ. 59.
27 Τοξότης, αρ.φ. 19,27-10-1876, σ. 3, «Διάφορα».
28 Βλ. σχετικά: Αλεξία Αλτουβά: «Η συμβολή του Δη- 
μητρίου Βερναρδάκη στην ανάδειξη των πρωταγωνι
στριών του 19" αιώνα», Πρακτικά Ημερίδας: «Δημή- 
τριος Βερναρδάκης: Η ζωή και το έργο τον», Αθήνα, 10 
Οκτωβρίου 2007. Αθήνα: Ergo (υπό έκδοση).
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σβήτηχη και αναγνωρίστηκε από το κοινό και τον τύπο29, ενώ η ίδια εξακολούθησε να ερ
μηνεύει τον ρόλο της Μαρίας σχεδόν για μια δεκαετία ακόμα. Η Σοφία Ταβουλάρη αντί
στοιχα πρωτόπαιξε Μαρία Δοξαπατρή το 1869 στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσίασε 
για πρώτη φορά το έργο του Βερναρδάκη στο κοινό της πόλης, επίσης σημειώνοντας μεγά
λη προσωπική επιτυχία30.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και για τις δύο αυτε'ς παραστάσεις, τα κριτικά σχόλια 
των εφημερίδων έστιασαν στη σκηνή της παραφροσύνης της ηρωίδας, που και οι δύο πρωτα
γωνίστριες ερμήνευσαν με τε'χνη. Η μεν Βονασε'ρα συγκίνησε με την απαγγελία του άσμα
τος της Σαπφούς, που το κοινό την παρακαλούσε να ψάλλει31, η δε Ταβουλάρη ξεπέρασε τον 
εαυτό της, αποσπώντας τα δάκρυα του ακροατηρίου32.

Η Μερόπη, το δεύτερο σημαντικό δράμα του Δ. Βερναρδάκη, παρουσιάζεται επίσης σε 
πρώτη σκηνική παρουσίαση στην Αθήνα από την Πιπίνα Βονασε'ρα στις 12-3-186633 και στην 
Κωνσταντινούπολη από τη Σοφία Ταβουλάρη στις 12-12-186934. Η επιτυχία και στις δύο πε
ριπτώσεις ήταν μεγαλύτερη από της Μαρίας Δοξαπατρή. Οι περιγραφές στον τύπο κάνουν 
λόγο για επίδειξη ανώτερης υποκριτικής τέχνης εκ μέρους και των δύο πρωταγωνιστριών, 
ικανής να συγκριθεί με εκείνη των διασημοτέρων Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Για την Πιπίνα Βονασε'ρα ο ίδιος ο Βερναρδάκης αναφέρει σε επιστολή του σε αθηνα
ϊκή εφημερίδα αμέσως μετά την πρεμιέρα του έργου: «Όσοι είδον ευρωπαϊκά θέατρα και 
εσπούδασαν εγγύθεν τους εξοχωτέρους καλλιτέχνας της σκηνής, ούτοι πάντες ομολογούσιν, 
ότι η κ. Π. Βονασε'ρα (κατά τας δύο μάλιστα πρώτας παραστάσεις της “Μερόπης” και ιδίως 
την πρώτην) κατώρθωσεν ό,τι ολίγαι μόνον υποκρΐτριαι σήμερον εν Ευριόπη κατορθώνουσι 
και χαίρουσι μεγάλως, ότι η κατά μυρίων δυσχερειιόν και προσκομμάτων παλαίουσα ελλη
νική σκηνή απέκτησε τραγικήν υποκρίτρια πρώτης τάξεως»35.

Ενώ για την Σοφία Ταβουλάρη διαβάζουμε στην Κωνσταντινούπολις: «Η κ. Σοφία Τα
βουλάρη, την Μερόπην, ήτοι το δραματικώτερον πρόσωπον δρώσα, εφάνη αληθώς έξοχος· 
[...] εκδίκησις, στοργή, απελπισία, παραφροσύνη, τα πάντα έλαβον ζωήν εν τη ηθοποιώ ταύ- 
τη, ήτις υπέμνησεν ημίν την απαράμιλλον Ristori. Ή απατώμεθα, ή η κ. Σοφία Ταβουλάρη 
είνε η αρίστη των ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου»36.

Το σημείο του έργου, όπου η υποκριτική δεινότητα των δύο ηθοποιών έφτασε στο κατα- 
κόρυφο, παρασύροντας το κοινό σε ξεσπάσματα ενθουσιασμού, ήταν η σκηνή της αναγνώ
ρισης ανάμεσα στη Μερόπη και τον Αίπυτο στο τέλος του δράματος. Για την ερμηνεία της 
Βονασε'ρα, έχουμε και πάλι τη μαρτυρία του ίδιου του συγγραφέα που περιγράφει: «Αλλά 
καθ’ ήν στιγμήν εκ της χειρός της Μερόπης, αναγνωρισάσης τον προ αυτής ιστάμενον Αί-

29 Αυγή, αρ.φ. 1580, Πα. 10-12-1865, σ. 3, «Διάφορα», 
Το Μύλον, αρ.φ. 224, Πα. 14-1-1866, «Φιλολογικά, ΙΛ».
30 Νεολόγος Κων/πόλεως, έτος 4“, αρ.φ. 354, 30/11- 
11-1869, σ. 3, (Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου: Το ελ
ληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη, ό. π., τόμ. Β', 
σ. 23, Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 708-709)
31 «Τι κρίμα τη αλήθεια ότι η ηθοποιός κ. Πιπίνα Βο-
νασέρα καίτοι επιμόνως παρακληθείσα, δεν ηθέλη-
σε να ψάλλη το άσμα της Σαπφούς», Το Μέλλον, αρ.φ.
215, Πα. 5-1-1866.

32 «Κατά την σκηνήν κυρίως της παραφροσύνης εφάνη 
ανωτε'ρα εαυτής και δικαίως επεσπάσατο τα δάκρυα 
των παρισταμενων», Νεολόγος Κων/πόλεως, ό. π.
33 Γ. Σιδε'ρης. Ιστορία, ό. π., σ. 84, Θ. Χατζηπανταζής, 
ό. π., σ. 572-573.
34 Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ό. π., σ. 26, Θ. Χα
τζηπανταζής, ό. π., σ. 712-713.
35 Εθνοφνλαξ, αρ.φ. 961, Σα. 19-3-1866, σ. 4.
36 Κωνσταντινούπολις, έτος Δ', αρ.φ. 731,16-12-1869, 
σ. 2.
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πυτον, εξέπεσε το ξίφος και αστραπή χαράς κατηύγασε το πρόσωπόν της, ανοιξάσης τας 
αγκόλας της, ως δι’ ηλεκτρισμού μεταδοθείσα εξερράγη απανταχόθεν και απ’ άκρου εις 
άκρον ομοβροντία χειροκροτημάτων παρατεταμε'νη, ης ουδαμού ούτ’ εγώ καθ’ όλον μου τον 
βίον, ούτε άλλοι φίλοι του θεάτρου ενθυμούνται...»37.

Αντίστοιχα για την Ταβουλάρη η απόδοση της στη συγκεκριμένη σκηνή περιγράφεται 
στον τοπικό τύπο ως η κορυφαία στιγμή της ερμηνείας της.

Διαβάζουμε: «Η επιτυχία υπήρξεν όντως λαμπρά, η δε πρωταγωνίστρια Κ. Σοφία Τα
βουλάρη, ηθοποιός της οποίας τα άριστα πλεονεκτήματα τρανώς εξήγγειλαν αι μέχρι τούδε 
εν τη σκηνή επιτυχίαι, ήρατο τας ελικωνίους δάφνας και τα εγκώμια των θεατών και ότε εν 
τη τρίτη πράξει, τη συγκινητικωτάτη πασών, ετελείτο του Αιπύτου και της Μερόπης ο ανα- 
γνωρισμός, βροχή ραγδαία στεφάνων, περιστερών και στίχων και επανηλειμμένων χειρο
κροτήσεων αντήμειψε την απαράμιλλον ελληνίδα ηθοποιόν»38.

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Η συμβολή των δύο πρωταγωνιστριών στη διεύρυνση του ρεπερτορίου των ελληνικών 
θιάσων, κατά την πρώτη κυρίως περίοδο σύστασης της νέας ελληνικής σκηνής, υπήρξε κα
θοριστική. Ερμήνευσαν σε πρώτη σκηνική παρουσίαση στην εγχώρια σκηνή γνωστούς ρό
λους του διεθνούς δραματολογίου, εισήγαγαν στο ελληνικό θέατρο ρόλους άγνωστους στο 
κοινό, που ανέδειξαν με την τέχνη τους και κληρονόμησαν στην επόμενη γενιά ηθοποιών, 
και ενέπνευσαν λόγιους και νέους Έλληνες συγγραφείς να ασχοληθούν με το δραματικό 
έργο και να δημιουργήσουν ξεχωριστούς ρόλους, που συνέχισαν να παίζονται ακόμα και 
τον επόμενο αιώνα.

Κυρίως όσον αφορά στην Πιπίνα Βονασέρα η προσφορά της σε αυτόν τον τομέα υπήρ
ξε ευρύτερη, καθώς έντονη ήταν η ενασχόλησή της και με την μεταφραστική διαδικασία θε
ατρικών έργων. Είναι γνωστό ότι μαζί με τον Δημοσθένη Αλεξιάδη επιδόθηκαν σε μετα
φράσεις έργων από την ιταλική, κυρίως μυθιστορηματικών δραμάτων και μονόπρακτων κω
μωδιών, μερικοί τίτλοι των οποίων είναι οι παρακάτω: Διάβολος, ή Ο κόμης του Αγίου Γερ
μανού, Ιωσίας ο ακτοφνλαξ, Ελισάβετ, ή Η θνγάτηρ τον εξόριστου, Κοσμάς ο Β ' εις επίσκε
ψην των φυλακών, Χαίρε Μαρία, ή Ο εσπερινός, Ο ιατρός των παιδιών, ή Ο παράνομος πα
τήρ, Μία τρύπα στο καπέλλο, Χήρα των καμελλιών, Το στρατήγημα της Καρολίνας, Ο κύρι
ος Επτά, ή Ο ολέθριος αριθμός, κα.39

Ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου με ρόλους από την σύγχρονη ελληνική δραματουρ
γία αποτελούσε πρωταρχικό στόχο για τις δύο πρωταγωνίστριες. Η Πιπίνα Βονασέρα, από 
τα πρώτα ήδη χρόνια παρουσίας της στη σκηνή, με τις ερμηνείες της στα έργα: Η κόρη τον 
παντοπώλου του Άγγ. Βλάχου (1866), Μαρία Δοξαπατρή (1865) και Μερόπη (1866) του Δ. 
Βερναρδάκη, Χίος Δούλη του Θ. Ορφανίδη (1863), Παραμονή της επαναστάσεως του Αλεξ.

37 Γιάννης Σιδέρης: «Το θέατρο του Βερναρδάκη: Τα 
εβδομήντα χρόνια της “Φούστας”», Θέατρο, αρ. 9, 
Μάιος-Ιούνιος 1963, σ. 38
38 Κωνσταντινούπολή, έτος Δ', αρ.φ. 741, 31-12-1869,

39 Η καταγραφή των μεταφράσεων βασίζεται σε έρευ
να στη Βιβλιοθήκη του Θεατρικού Μουσείου και σε 
σχετικό άρθρο με τίτλο «Μεταφρασταί» (βλ. Θεατρι
κή Επιθεώρησις, έτος Α', αρ. 10,22-7-1880, σ. 40).
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Ρ. Ραγκαβή (1863), συνέβαλε στη μεταστροφή της κοινής γνώμης υπέρ του ελληνικού θε
άτρου. Η Σοφία Ταβουλάρη αντίστοιχα πρωταγωνίστησε σε πολλές πρώτες σκηνικές πα
ρουσιάσεις ελληνικών δραμάτων, στηρίζοντας με την παρουσία της τους Έλληνες συγγρα
φείς και το έργο τους. Ενδεικτικά ερμήνευσε την Φλωρού στο Χαβιαρόχανον του Οδ. Δημη- 
τράκου (1864)40, την Καλλίπη στους Τριάκοντα του Αλες. Ρ. Ραγκαβή (1870)41, την Φαύστα 
στον Κρίοπο του Αντ. Αντωνιάδη (1870)43, την Λίζα στην Γαμβρού πολιορκία του Άγγ. Βλά
χου (1870)42, την Ελπινίκη στψ Ανδρογνναικομαχία του Π. Ζάνου (1871)44, την Φλωρεντία 
στους Καλλέργαι (1868)45 και την Γαλάτεια στο ομώνυμο έργο (1872)46 του Σπ. Βασιλειάδη, 
κα. Ειδικά η Γαλάτεια ανέβηκε στις 18-2-1872 στο θέατρο «Αθηνών», μετά από σειρά δοκι
μών που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του ίδιου του Σπ. Βασιλειάδη47.

Αλλά και διάσημες ηρωίδες της ευρωπαϊκής δραματουργίας έγιναν γνωστές στο ελληνι
κό κοινό μέσα από τις ερμηνείες των δύο ηθοποιών. Η Ταβουλάρη διέπρεπε στην ερμηνεία 
της Μαρίας στο δράμα Κλαβίγιος του Goethe και στο ρόλο της Μπακαρά στο Ροκαμβόλ των 
Ρ. du Terrail / Anicet-Bourgeois, ενώ ήταν η πρώτη που ενσάρκωσε την Κυρία με τας καμε- 
λίας στην ελληνική σκηνή (1866)48, ένα ρόλο που κυριάρχησε στο ρεπερτόριο των Ελληνί- 
δων βεντετών στη συνέχεια49. Η Βονασέρα διακρινόταν στα βασιλικά πρόσωπα, ως Μαρία 
Τυδώρ, Ελισάβετ, Μαρία Στούαρτ, Λαίδη Μιλφόρδ στο Ραόιουργία και έρως, Μαρκεσία 
Αππιάνη στο Διάβολο, ενώ με μεγάλη επιτυχία έπαιζε τη Σαπφώ του Marenco και τη Νόρμα 
του Dormeville, ένα ρόλο που σύμφωνα με τον Ν. Λάσκαρη, μετά τη Βονασέρα καμία άλλη 
δεν τόλμησε να ενσαρκώσει στο ελληνικό θέατρο50.

Και οι δύο δημιούργησαν ξεχωριστές ερμηνείες που σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν 
να ταυτίσουν με συγκεκριμένους ρόλους στη συνείδηση του κοινού τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

Τόσο η Πιπίνα Βονασέρα όσο και η Σοφία Ταβουλάρη ανήκαν στην πρώτη γενιά ηθο
ποιών που επάνδρωσαν την νέα ελληνική σκηνή, οπότε υποκριτικά κατατάσσονται στους 
ηθοποιούς της «παλαιός σχολής», όπως αυτή ορίστηκε μετά την έλευση του Νικολάου Λεκα- 
τσά και την επικράτηση των νέων δεδομένων που εκείνος δίδαξε και σταδιακά επέβαλε στο 
ελληνικό θέατρο51. Όμως υπήρξαν αναμφισβήτητα καλλιτέχνιδες υψηλού επιπέδου, έντονες

40 Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 528.
41 Ό. π., σ. 716.
42 Ό. π., σ. 720.
43 Γιάννης Σιδέρης: Ιστορία του νέου ελληνικού θεά
τρου: 1794-1944, ό. π., σ. 133, Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., 
σ. 748.
44 Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 752.
45 Ό. π., σ. 626.
46 Γ. Σιδερης, ό. π., σ. 79, Θ. Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 
776.
47 Γιάννης Σιδερης. «Το θε'ατρο του Βασιλειάδη», 
Νέα Εστία, αρ.1137,15-11-1974, σ. 1706.
48 Νικόλαος I. Λάσκαρης: Ιστορία τον νεοελληνικού

θεάτρου. Τόμ. Β'. Αθήναι: Βασιλείου, 1939, σ. 24.
49 Βλ. σχετικά: Αλεξία Αλτουβά: «Μαργαρίτα Γκωτιέ: 
Η διαδρομή της διάσημης ηρωίδας του Αλέξανδρου 
Δουμά στην ελληνική σκηνή, μέσα από τις ερμηνεί
ες των πρωταγωνιστριών της» Πρακτικά Επιστημονι
κής Διημερίδας: «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκρι
τικής: Θεωρία και πράξη, ιστορία και παρόν», Αθήνα, 
6-7 Οκτωβρίου 2008. Αθήνα: Ergo (υπό έκδοση).
50 Βλ. εισαγωγή του Ν. Λάσκαρη στην έκδοση της με
τάφρασης του έργου, που επιμελήθηκε ο ίδιος στη σει
ρά «Θεατρική Βιβλιοθήκη», Αθήνα: Γ. Δ. Φέξης, 1905.
51 Αντρέας Δημητριάδης: Σαιξπηριστής, άρα περιτ
τός: Ο ηθοποιός Νικόλαος Λεκατσάς και ο δύσβατος
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προσωπικότητες και ευφυείς γυναίκες, που ήταν σε θε'ση να οσφριστούν τις αλλαγε'ς που συ- 
νε'βαιναν στον χώρο που υπηρετούσαν και πρόθυμες να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόκρισης των Ελλήνων ηθοποιών που πα- 
ρέμεινε ζητούμενο σε όλη τη διάρκεια του 19™ αιώνα ήταν η καλή άρθρωση της ελληνικής 
γλώσσας και ο έντεχνος χρωματισμός της φωνής, στοιχεία που βοηθούσαν τη διαυγή και εύ
ηχη απαγγελία.

Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αρμονική σχέση μαζί της δεν είχαν εξ αρχής 
ούτε η Ιταλίδα στην καταγωγή Πιπίνα, ούτε η Ελληνίδα Σοφία. Συχνά άλλωστε ήταν τα αρ
νητικά σχόλια που έκαναν λόγο για την ξενίζουσα προφορά της Βονασέρα52, ενώ και στην 
Ταβουλάρη είχαν γίνει συστάσεις να «αποφασίση να αφιερώση ολίγας ώρας και εις την τε- 
λειοτέραν σπουδήν της ημετέρας γλώσσης»53 και «την απαγγελίαν της εν εν τω δράματι να 
διορθώση καλλίτερον... »54.

Όσον αφορά στη χρήση της φωνής, εξάλλου, η Βονασέρα διακρινόταν για την ικανότη
τά της να μεταλλάσει τον τόνο της, ανάλογα με το συναίσθημα που επιθυμούσε να εκφράσει 
κάθε φορά55, παρόλο που η χροιά της φωνής της χαρακτηριζόταν «κλαυθμηρά» και ότι «με
τέχει θρηνώδους τινός μέλους», με αποτέλεσμα να «ελαττοί κατά τι την πραγματικήν αξί
αν της»56. Ενίοτε εκμεταλλευόταν το μελοδραματικό τόνο της φωνής της για να εκτελέσει 
άσματα ή και μονωδίες, συμπληρώνοντας το θεατρικό πρόγραμμα μιας παράστασης57.

Αντίστοιχα και η Ταβουλάρη φαίνεται ότι διέθετε ιδιαίτερα μελωδική φωνή και ενίο
τε αναλάμβανε να εκτελέσει το τραγουδιστικό μέρος του προγράμματος, όπως συνέβη στο 
πλαίσιο παράστασης των Ληστών, το 1870, στην Κωνσταντινούπολη. Στην πρωταγωνίστρια 
έγινε ειδική μνεία, καθώς κατάφερε να ενθουσιάσει και να συγκινήσει «το ακροατήριον διά 
του άσματος του της Ανδρομάχης και του Έκτορος αποχωρισμού, όπερ συνώδευσε και η 
μουσική του θεάτρου». Ακόμα υπογραμμίστηκε με έμφαση ότι: «Η κ. Σοφίαν κέκτηται φω
νήν, ήτις, εάν ελάμβανε την υπό της τέχνης προσγιγνομένην ανάπτυξιν αρίστην θα υπισχνεί- 
το αοιδόν»58.

Ένα άλλο στοιχείο που αποτελούσε πρωταρχικό στόχο για τους ηθοποιούς της εποχής 
και ζητούμενο για το κοινό τους ήταν η εκφραστικότητα και η φυσικότητα στις κινήσεις και 
τις χειρονομίες κατά την υπόκριση.

δρόμος της θεατρικής ανανέωσης στην Ελλάδα τον 19" 
αιώνα, Ηράκλειο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, 
Πανεπιστημιακέ'; Εκδόσεις Κρήτης. 2006, σ. 185.
52 Ακόμα και σε μια σύντομη σκιαγραφία της που δη
μοσιεύεται το 1894, όταν πλε'ον η καριε'ρα της έφτα
νε στη δύση της τονίζεται ότι: «Δυστυχώς η ξενίζουσα 
προφορά της δεν τη επιτρε'πει να αναδείξη όλα της τα 
χαρίσματα και δεν έχει ολίγα.», (Εφημερίς των Συζη
τήσεων, αρ.φ. 218, Σα. 2-7-1894, σ. 3, «Εκ του κόσμου 
των θεάτρων: Σκιαγραφίαι ηθοποιών»).
53 Κωνσταντινονπολις, έτος Δ', αρ.φ. 745, 10-1-1870, 
σ. 2.
34 Παλιγγενεσία, έτος Η', αρ.φ. 2028,5-10-1870, σ. 4.

55 Παραθέτω ενδεικτικά ένα σχόλιο για την ερμηνεία 
της ως Μήδεια: «μεταβαίνσυσα δι’ αρρήτων μεταλλα
γών φωνής από του βραγχώδους και υποκώφσυ της 
λύσσης εις το τρυφερόν και πεπνιγμένον του μητρικού 
φίλτρου» (Νεολόγος Κων/πόλεως, 16/28-11-1871, σ. 3, 
Πρόοδος Σμύρνης, 31-10-1872, σ. 2).
56 Φορολογούμενος, 14-1-1877, «Θέατρον».
57 Συμμετοχή της αναφέρεται για παράδειγμα, στο 
πρόγραμμα της 26-10-1864, με την εκτέλεση μονωδίας 
από το μελόδραμα «Αττίλας», (Θ. Χατζηπανταζής, ό. 
π., σ. 548-549).
58 Κωνσταντινονπολις, έτος Δ', αρ.φ. 768, 5-3-1870, 
σ. 3.
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Με βάση την κριτικογραφία της Βονασέρα -όση ήταν δυνατόν να συλλεγεί- που καλύ
πτει το χρονικό διάστημα από το 1866 μέχρι το 189359, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι η ίδια 
παρέμεινε περισσότερο προσκολλημένη στο πλαίσιο της υποκριτικής, που χαρακτήριζε την 
«παλαιό σχολή», με τους ε'ντονους μορφασμούς, τις γραφικές στάσεις και τις τρομερές εικό
νες που αναπαρίστανε επί σκηνής, προκαλώντας άλλοτε τη φρίκη κι άλλοτε την έντονη συ
γκίνηση στο ακροατήριο. Συνέπεια, άλλωστε, της γενικής αυτής σκηνικής της εικόνας, ήταν 
να της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός της τραγωδού της ελληνικής σκηνής.

Στον αντίποδα η Ταβουλάρη έμοιαζε περισσότερο ικανή να κατανοήσει και να αποδώ
σει τον εκάστοτε ρόλο που αναλάμβανε, αλλά και να ταυτιστεί με τον χαρακτήρα που εν
σάρκωνε, δημιουργώντας ένα αίσθημα αμεσότητας στο κοινό της59.

Ενδεικτικό της σκηνικής εικόνας της Σοφίας Ταβουλάρη είναι το παρακάτω αφιερωμα- 
τικό ποίημα, που δημοσιεύτηκε στον τύπο, κατά την περίοδο παραστάσεων που έδωσε στην 
Κωνσταντινούπολη το 1869. Στα απομνημονεύματά του ο Διονύσιος Ταβουλάρης μεταφέ
ρει, εκ μνήμης όπως ομολογεί, τις δύο πρώτες στροφές του και αποδίδει τη σύνθεσή του 
στους ποιητές Ιάλεμο τον Μέγα και Ματαράγκα60.

Η αφιέρωση στίχων αποτελούσε μια έκφραση θαυμασμού, πολύ διαδεδομένου τον 19° 
αιώνα, που όμως στο νεοελληνικό θέατρο τη συναντάμε κυρίως αργότερα, προς το τέλος 
του, με την επικράτηση του γυναικείου βεντετισμού. Η Σοφία Ταβουλάρη είναι ίσως η πρώ
τη αγαπημένη του κοινού που αποσπά ανάλογες εκδηλώσεις θαυμασμού, ήδη από το 1869.

Ολόκληρο το ποίημα που συνδυάζει στίχους δεκαπεντασύλλαβους με δεκατετρασύλλα- 
βους έχει ως εξής61:

Εις την κλεινήν δεν ώφειλε τον Βύζαντος πατρίδα 
Αλλόγλωσσος ν’ ακούεται επί σκηνής φωνή!
Η γη των αναμνήσεων απήτει Ελληνίδα,
Δια της γλώσσης των θεών θνητούς να σνγκινή.

Πλην μάτην εζητήσαμεν πολλάκις ανταξίαν,
Ω γύναι, της Ελληνικής σκηνής ηθοποιόν,
Οπότε τον Δοξαπατρή σε είδομεν Μαρίαν,
Τονς σφοδροτέρονς αίρονσαν παλμούς των καρδιών.
Πλην πόσον σννεκίνησας ημάς, ως Οφελία,
Λενχείμων, κρίνα φέρονσα, γελώσα θλιβερά!
Το βήμα το κλννούμενον, η όψις η αλλοία,
Εκείνη η μειλίχιος φωνή και τρυφερά,
Τα σχήματα, τα βλέμματα, η έκφρασίς σου τίνος,

59 Βλ. Αλεξία Αλτουβά: Το φαινόμενο τον γυναικείου 
βεντετισμού τον 190 αιώνα στην Ελλάδα, ό. π.
60 Παραθέτω ενδεικτικά τα παρακάτω οχόλια: «η κυ
ρία Σοφία Ταβουλάρη μετά της συνήθους αυτής ευχε- 
ρείας παρέστησεν την φιλόστοργον σύζυγον του ενός 
των λοχιών...» (Κωνσταντινούπολή, έτος Δ', αρ.φ. 745, 
10-1-1870, σ. 2), «Ο βλε'πων την κυρίαν Σ. Ταβουλά
ρη την εσπέραν εκείνην, θα έλεγεν ότι συνησθάνε- 
το το πρόσωπόν της, τόσον ήτο ενσεσαρκωμένη εν τη

Μπακαρά», (ΟΜώμος, έτος Τ', αρ.φ. 256,15-11-1875, 
σ. 3-4), «κατέστησε το πρόσωπόν τούτο, όπερ ο συγ- 
γραφεύς αφήκεν ωχρόν ολίγον εν τω δράματι, το πρω
τεύον πρόσωπόν και ενέπνευσε ζωηροτάτην συμπά
θειαν», (Νεολύγος Κων/πόλεως, έτος 4", αρ.φ. 348, 
16/28-10-1869, σ. 3, «Θεατρική επιθεώρησις»).
61 Διον. Ταβουλάρη: Απομνημονεύματα, Αθήνα: τύ- 
ποις Πυρσού, 1930, σ. 111.
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Σοφία, όεν απέσπασε το όάκρυν το θερμόν;
Ουό ’ η Ριστόρη, της σκηνής ο αετός εκείνος,
Ο όνο ημισφαίρια κινών εις θαυμασμόν,

Την χθεσινήν ηθοποιόν πολύ θα υπερτερεί 
Ιδίως ότε έντρομος Μερόπη και οικτρά 
Του προσφιλούς Αιπύτου της φοβείται να προφέρη 
Το όνομα, και την μορφήν προσβλέπει εν χαρά.

Εις σε πολύ του δράματος ο ποιητής οφείλει.
Εις τας καρόίας δια σου ο στίχος του λαλεί.
Η εκ τοσούτων Μεροπών σνσσωρευθείσα ύλη 
Λαμβάνει εις τα χείλη σου μορφήν περικαλλή.

Στερρώ ποδίτον δρόμον σου διάνυε, Σοφία,
Λαμπρύνουσα την νεαρόν Ελληνικήν σκηνήν,
Οι έπαινοι, ο θαυμασμός και η επευφημία,
Την μαγικήν σου πάντοτε θ' ακολουθούν φωνήν.

Οι δημιουργοί του δεν παραλείπουν να κάνουν μια αναφορά και στη Ριστόρι που τολ
μούν να συγκρίνουν με την υποκριτική της Ταβουλάρη. Η έλευση της Adelaide Ristori για 
παραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, λίγα χρόνια πριν, τον χειμώνα του 
1864-1865, γέννησε αυτόματα την ανάγκη ανάδειξης μιας εγχώριας αντίστοιχης αξίας ηθο
ποιού, καθώς η Ιταλίδα βεντέτα με τις εμφανίσεις της έθεσε νέα δεδομένα στην ελληνική 
υποκριτική και αποτέλεσε, για τα επόμενα χρόνια, μέτρο σύγκρισης για τις Ελληνίδες πρω
ταγωνίστριες, που επιθυμούσαν να την μιμηθούν.

Όσον αφορά στην επίδραση που άσκησε στην Πιπίνα Βονασέρα η διεθνούς φήμης βε
ντέτα, έχει ήδη γίνει αναφορά σε ειδικό άρθρο της υπογράφουσας62. Όμως αντίστοιχα ο 
τύπος επιχειρεί να αντιπαραβάλει και τις ερμηνείες της Ταβουλάρη με το ύφος της Ιταλί
δας ηθοποιού. Διαβάζουμε για παράδειγμα: «Αλλά τι να είπωμεν περί της κυρίας Σοφίας 
Ταβουλάρη, ήτις πάν εν γένει πρόσωπον, όπερ ήθελε προσδιορισθή αυτή εκτελεί μετά το- 
σαύτης επιτυχίας ώστε υπάρχουν στιγμαί καθ’ ας δυνάμεθα να είπωμεν, έχομεν και ημείς 
την Ριστόρη μας»· για να διορθώσει στη συνέχεια: «βεβαίως μέγα εισέτι υπάρχει το χωρί- 
ζον αυτήν από της περιφήμου Ιταλίδος ηθοποιού χάσμα»63. Ανάλογα σχόλια περιλαμβάνο
νται και σε κριτική που της γίνεται για την ερμηνεία της στην Μερόπη και την οποία παρα
θέτουμε παραπάνω64.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε μια μελέτη που ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της πορείας δύο σημαντικών προ
σωπικοτήτων του ελληνικού θεάτρου, όπως ήταν η Πιπίνα Βονασέρα και η Σοφία Ταβουλά-

62 Κωνσταντινούπολή, έτος Δ', αρ.φ. 741, 31-12-1869, 
σ. 2.
63 Βλ. σχετικά: Αλεξία Αλτουβά: «Η επίδραση της

Adelaide Ristori (1822-1906) στην ελληνική θεατρική 
πρακτική», ά π.
64 Κωνσταντινσύπολις, ό. π., 10-1-1870.



26 ΑΛΕΞΙΑ ΑΛΤΟΥΒΑ

ρη, οφείλουμε εν είδει επιλόγου να αναφερθούμε, έστω κι επιγραμματικά, στη γενική προ
σφορά τους στο επάγγελμα της γυναίκας ηθοποιού, που υπηρέτησαν με ήθος και συνέπεια, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Ως πρώτη επισήμανση πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι δύο πρωταγωνίστρι
ες με τη συνολική σκηνική παρουσία τους και τη γενική εικόνα που πρόβαλλαν σε όλη την 
θεατρική τους πορεία, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανατροπή της αρνητικής άποψης, 
που επικρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ελληνική κοινωνία σχετικά με το ήθος 
της Ελληνίδας ηθοποιού και εν γένει της γυναίκας που ασχολούνταν επαγγελματικά με το 
θέατρο. Αποτέλεσμα, εξάλλου, της ευρείας απήχησης που απολάμβαναν ήταν να προκαλέ- 
σουν το ενδιαφέρον της εύρωστης ελληνικής κοινωνίας και να εξασφαλίσουν την ανάλογη 
οικονομική στήριξη για τις ίδιες και τους θιάσους τους65.

Εργαζόμενες με σοβαρότητα για την ανάπτυξη της ελληνικής σκηνής, άνοιξαν δρόμους 
σε νεαρότερες πρωταγωνίστριες, τις οποίες δίδαξαν με την τέχνη τους και μύησαν στον 
χώρο του θεάτρου. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η Αικατερίνη Βερώνη και η Ευαγγελία Πα- 
ρασκευοπούλου που συνεργάστηκαν στο ξεκίνημα της καριέρα τους, αφενός με τον θίασο 
«Μένανδρο» και τη Σοφία Ταβουλάρη την χειμερινή περίοδο 1881-1882 στην Κωνσταντι
νούπολη, και αφετέρου με την Πιπίνα Βονασέρα η πρώτη την χειμερινή περίοδο 1884-1885 
στην Κωνσταντινούπολη και το καλοκαίρι του 1885 στην Αθήνα και η δεύτερη την χειμερι
νή περίοδο 1879-1880 και πάλι στην Κωνσταντινούπολη66.

Επιπλέον η Βονασέρα διακρίθηκε και στον τομέα της διοίκησης, ξεχώρισε για τις θια- 
σαρχικές της ικανότητες και αποτέλεσε παράδειγμα για τις νεαρές συναδέλφους της.

Τέλος σημαντικό είναι το γεγονός ότι αμφότερες δέχτηκαν για μικρό έστω χρονικό δι
άστημα να παραμερήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να συνεργαστούν από κοι
νού, στηρίζοντας την προσπάθεια συνένωσης των θιάσων Ταβουλάρη και Αλεξιάδη, με 
κοινό στόχο τη δημιουργία του πρώτου μεγάλου ενωτικού επαγγελματικού θιάσου στο ελ
ληνικό θέατρο67 68. Ανεξάρτητα από την επιτυχία του όλου εγχειρήματος οι δύο πρωταγωνί
στριες εργάστηκαν με ευσυνειδησία για την επίτευξη του κοινού στόχου για τα εξής χρονι
κά διαστήματα: στην Κωνσταντινούπολη την χειμερινή θεατρική περίοδο 1873-1874, στην 
Πάτρα την χειμερινή περίοδο 1876-1877, στη Σύρο την εαρινή περίοδο του 1877, στην 
Αθήνα την θερινή περίοδο του 1877. Στην Αθήνα η συνεργασία των δύο σχημάτων διακό
πηκε και δεν επαναλήφθηκε εφεξής, όμως η συνύπαρξη των δύο ηθοποιών ήταν αρμονική 
και χωρίς προστριβές, για όσο διάστημα κράτησε, στο πλαίσιο της οποίας, μάλιστα, πραγ-

6S Ό. π., 16-12-1869.
“ Κυρίως η Σοφία Ταβουλάρη ήταν γνωστή ως προ- 
στατευόμενη των κυριών της λεγάμενης ελληνικής 
υψηλής κοινωνίας (βλ. Χρ. Σταματοπούλου-Βασιλά- 
κου: Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 
19° αιώνα. Τόμ. Α': Ιστορία-Δραματολόγιο-Θίασοι- 
Ηθοποιοί-Θέατρα. Αθήνα: Νέος Κύκλος Κωνσταντι- 
νουπολιτών, 1994, σ. 261).
67 Βλ. σχετικά: Αλεξία Αλτσυβά: Το φαινόμενο τον γυ
ναικείου βεντετισμού τον 19° αιώνα στην Ελλάδα, ό. π.
68 Υπενθυμίζω ότι μια πρώτη προσπάθεια, ανεπιτυχής

όμως, συνένωσης των δύο θιάσων είχε γίνει το 1867 
στην Αθήνα, ενώ η συνεργασία της περιόδου 1876- 
1877 βασιζόταν σε ειδική συμφωνία που είχαν επι
κυρώσει οι δύο πλευρές με την υπογραφή πενταετούς 
συμβολαίου, που όμως ακυρώθηκε (βλ. σχετικά: Θ. 
Χατζηπανταζής: «Ο Συριανός θιασάρχης Δημοσθένης 
Αλεξιάδης και οι παραστάσεις του στο θέατρο της πα
τρίδας του», Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και Το θέατρο 
στην Ερμούπολη: Πρακτικά Συμποσίου. Αθήνα: ΚΝΕ- 
ΕΙΕ, 1996, σ. 237).
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ματοποίησαν κοινές εμφανίσεις σε έργα, όπως ήταν η Ευφροσύνη του Δ. Βερναρδάκη68 
και η Συζύγου εκλογή του Δ. Παπαρρηγόπουλου69.

Κοινό τους σημείο αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, το γεγονός ότι με τη στάση και τον επαγ
γελματισμό που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έθεσαν σαν πρωταρ
χικό στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού θεάτρου, που υπηρέτησαν με σεβασμό και συνέ
πεια, αφήνοντας παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

69 Στην παράσταση η Σ. Ταβουλάρη ερμήνευσε την 
Ευφροσύνη και η Π. Βονασέρα τον ρόλο της τροφού 
της, Νάσως (Εφημερίς, 11-8-1877).
10 Στην κωμωδία του Παπαρρηγόπουλου η Σ. Ταβου

λάρη ερμήνευσε το Σύνταγμα και η Π. Βονασε'ρα τη 
Δημοκρατία, (ό. π., 13-8-1877, Η Ίρις, αρ.φ. 359, 8-9- 
1877, σ. 2, «Ελλάς, Αθήναι, 24-8-1877»).


