ΙΑΚΩΣΟΡΘΖΟΜΤΑΣ ΕΜΑΜ ΑΙΟΛΗ ΔΟΜ ΙΘΧΩΤΗ ΣΤΑ ΕΚΚΗΜΘΙΑ
La presente reseña se refiere a un evento editorial griego, que sin embargo es
de gran interés para el hispanismo. Se trata de la aparición de una nueva traducción
del Quijote (la tercera en los últimos 15 años), que comprende la 1ª parte (1605) de la
novela, vertida al griego moderno por Melina Panayotidou, miembro de la Asociación
de Hispanistas Griegos (ed. Hestia, Atenas 2009).
Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ην αλαγλσζηηθό καο θνηλό έγηλε απνδέθηεο
ηξηώλ λέσλ εγρεηξεκάησλ πνιηηνγξάθεζεο ηνπ Δολ Κητώηε ζηελ επηθξάηεηα ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο. Σν 1994 ν αείκλεζηνο Ηιίαο ΜΑΣΘΑΙΟΤ έθεξε εηο πέξαο ηνλ
άζιν ηνπ «εμειιεληζκνύ» θαη ησλ δύν ηόκσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Cervantes.
Αθνινύζεζε ην 1997 ε, επίζεο πιήξεο θαη θαζ’ όια αμηνπξεπήο, κεηάθξαζε ηνπ
Γεκ. ΡΗΟΤ (αιιά πνπ, γηα αδηεπθξίληζηνπο ιόγνπο, πέξαζε απαξαηήξεηε) θαη, ζηα
ηέιε ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, εθείλε ηνπ πξώηνπ ηόκνπ, από ηελ λεαξή (πιελ όκσο
ήδε έκπεηξε) κεηαθξάζηξηα-ηζπαλίζηξηα Μειίλα ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΟΤ1. Παξαηεξείηαη
ινηπόλ κηα αηζζεηή επηηάρπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο πξόζιεςεο ηνπ ζεξβαληηλνύ
έξγνπ ζηελ Διιάδα2, εάλ κάιηζηα αλαινγηζζεί θαλείο όηη ε νινθιήξσζε ηεο πξώηεο
κεηάθξαζεο ηνπ Δολ Κητώηε - ησλ Κι. ΚΑΡΘΑΙΟΤ θαη Ινπιίαο ΙΑΣΡΙΓΗ - πήξε κηα
ηεζζαξαθνληαεηία3.
Καηά ηελ αληίιεςή κνπ, ε ειιεληθή πνξεία ελόο αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ
«δπηηθνύ θαλόλα» (Harold Bloom) απεηθνλίδεη ζε κηθξνγξαθία ηελ αθνκνίσζε ηνπ
ίδηνπ απηνύ θαλόλα, κέζα από ηελ πξννδεπηηθή σξίκαλζε ηεο ειιεληθήο σο
θηινινγηθήο γιώζζαο4.
Πην αλαιπηηθά, ν Κι. Καξζαίνο, πνπ αλήθε ζηελ γεληά ηνπ καρόκελνπ
δεκνηηθηζκνύ, αλέιαβε λα απνδείμεη έκπξαθηα όηη ε λενειιεληθή, κε ηηο ιατθνβπδαληηλέο θαηαβνιέο ηεο θαη δηαηεξώληαο εηο ην αθέξαην ηνλ δεκώδε ραξαθηήξα
ηεο, ήηαλ ηθαλή λα δεμησζεί ζηνπο θόιπνπο ηεο ηνλ δηάινγν κεηαμύ ινγίαο θαη ιατθήο
παξάδνζεο, ν νπνίνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ελόο αληηπξνζσπεπηηθνύ
έξγνπ ηεο επξσπατθήο Αλαγέλλεζεο, όπσο ν Δολ Κητώηες. Η δε Ινπιία Ιαηξίδε, κε
πξνζέζεηο θαη ζηόρνπο αλάινγνπο κε απηνύο ηνπ Καξζαίνπ, πξνρώξεζε
απνθαζηζηηθά ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ ιαβπξηλζώδνπο ρώξνπ ηνπ Μπαξόθ, όπνπ
δηθαησκαηηθά αλήθεη ην β’ κέξνο ηνπ έξγνπ.

1

Μηγθέι ληε Θεξβάληεο: Δολ Κητόηε ληε Λα Μάληζα. Μέξνο Ι: Ο εσθάληαζηος ηδαιγός Δολ Κητόηε ληε
Λα Μάληζα. Μεηάθξαζε - Δηζαγσγή - εκεηώζεηο : Μειίλα Παλαγησηίδνπ. Βηβιηνπσιείνλ ηεο
«Δζηίαο», Ι. Γ. Κνιιάξνπ & ίαο Α. Δ., Αζήλα 2009. (Η κεηαγξαθή ηνπ νλόκαηνο κε ο θαη κε ε – αληί
ησλ θαζηεξσκέλσλ ω θαη ε - είλαη επηινγή ηεο κεηαθξάζηξηαο).
2
Πνιιώ δε κάιινλ όηαλ, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν κε ηνπο ηξεηο Δολ Κητώηες, θπθινθόξεζαλ θαη δύν
δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ησλ Novelas ejemplares> νη Παραδεηγκαηηθές λοσβέιες, ηνπ Ηιία Μαηζαίνπ
(1989) θαη νη Τποδεηγκαηηθές λοσβέιες, ηεο νθίαο Κνξλάξνπ (2003).
3
1 9 1 9 : θεθάιαηα ηνπ α’ κέξνπο, (1605), κεηαθξαζκέλα από ηνλ Κι. Καξζαίν, θπθινθνξνύλ ζε
ζπλέρεηεο ζηνλ Νοσκά· 1 9 4 4 : ε πξναλαθεξζείζα κεηάθξαζε εθδίδεηαη ζε ηόκν· 1 9 5 9 : πιήξεο
ειιεληθή έθδνζε, από ηελ «Δζηία», κε ην β’ κέξνο (1615) ζε κεηάθξαζε Ινπιίαο Ιαηξίδε.
4
Οη ζύληνκεο αλαθνξέο κνπ εζηηάδνπλ ζηα κεηαθξάζκαηα εθείλα, ηα νπνία έγηλαλ εθ ηνπ ηζπαληθνύ
πξσηνηύπνπ. Γηα κηα πιεξέζηαηε θαηαγξαθή θαη θξηηηθή απνηίκεζε ηεο όιεο δεμίσζεο ηνπ Δολ
Κητώηε ζηα ειιεληθά γξάκκαηα (δειαδή θαη πέξαλ ησλ κεηαγισηηίζεώλ ηνπ), πξβ. ην βηβιίν ηεο
Αιεμάλδξαο ακνπήι, Ιδαιγός ηες Ιδέας. Η περηπιάλεζε ηοσ Δολ Κητώηε ζηελ ειιεληθή ιογοηετλία,
εθδ. Πόιηο, Αζήλα 2007· γηα κηα ζπλνπηηθή επηζθόπεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, πξβ. επίζεο ην δηθό κνπ
ιήκκα «Cervantes en Grecia», ζηελ πνιύηνκε Gran Enciclopedia Cervantina, εθδ. Hiperión, Μαδξίηε
(έθδνζε ζε εμέιημε).

Βίθησξ Ιβάλνβηηο

Δ. ΚΙΥΩΣΗ – Μ. Παλαγησηίδνπ

2

Δλ ησ κεηαμύ όκσο, ζην γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ππνδνρήο
έιαβε ρώξα κηα ξηδηθή αιιαγή - όρη ξήμε, αιιά ζηξνθή αξθεηώλ κνηξώλ -, πνπ
καηαίσζε ελ κέξεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ «δηδύκνπ» κεηαθξαζηώλ θαη
έζεζε επί ηάπεηνο ηελ αλάγθε γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπλζεθώλ θαη όξσλ ηεο
πξόζιεςεο ηνπ ζεξβαληηλνύ κπζηζηνξήκαηνο. Πξόθεηηαη γηα ηελ εμάληιεζε ησλ
«καγηθώλ δπλάκεσλ ηεο δεκνηηθήο» (πνπ ν Νηθόιανο Κάιαο είρε δηαγλώζεη από ην
Μεζνπόιεκν αθόκε) θαη θπξίσο γηα ηελ αλάδπζε θαη ηελ γνξγή αλάπηπμε ελόο
αζηηθού ηδηώκαηος ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα δηιήκκαηα ηνπ «γισζζηθνύ δεηήκαηνο».
Σν λέν απηό πθν-ιεηηνπξγηθό επίπεδν ηεο ειιεληθήο εκθαλίδεηαη, θαη κάιινλ
είλαη ν θαηαιιειόηεξνο εθθξαζηηθόο θνξέαο ηνπ δπηηθνύ θαλόλα ζηελ πην ζύγρξνλε
ππόζηαζή ηνπ. Πιελ όκσο, σο δηαρξνληθή νιόηεηα ν ελ ιόγσ θαλόλαο παξακέλεη
θαζ’ εκάο «κεηέσξνο», αθνύ ζηεξείηαη νξηζκέλσλ βαζηθώλ παξακέηξσλ, πνπ ε
εγρώξηα εμέιημε ζηάζεθε αλίθαλε λα πξαγκαηώζεη κε «νξγαληθό» ηξόπν. Σίζεηαη
ινηπόλ ζέκα «αλαπαξαγσγήο» ηνπο, έζησ θαη κόλνλ (πώο αιιηώο θαη πνύ αιινύ;)
ζηελ πεξηνρή ηνπ «σο εάλ». Αθξηβώο έλα ηέηνην ηζηνξηθό ππόβαζξν, επηλελνεκέλo ή
contra factual (όπσο ζα ην έιεγαλ νη Αγγινζάμνλεο), γίλεηαη αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο πξόζιεςεο ηνπ Δολ Κητώηε ζηελ
Διιάδα.
ηελ θαηεύζπλζε απηήλ, πξνζαλαηνιίζηεθε πξώηνο ν Ηιίαο Μαηζαίνπ. Αλ
θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ πιεζίαδαλ κάιινλ ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ ΚαξζαίνπΙαηξίδε, πξνζπάζεζε λα απνζηαζηνπνηεζεί απ’ απηέο, δηαηζζαλόκελνο όηη έηζη όρη
κόλν ζα άγγηδε πην άκεζα ηελ επαηζζεζία ηνπ ζεκεξηλνύ αλαγλώζηε, αιιά θαη ζα
αληαπνθξηλόηαλ «πηζηόηεξα» ζηελ πνιπδηάζηαηε αιιά εληαία ηζπαληθή ηνπ
Cervantes. Κξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ην ζρεηηθό εγρείξεκα ππήξμε επηηπρέο5,
θαη ζπλνιηθά θαη επί κέξνπο. ην ελεξγεηηθό ηνπ ζα θαηέγξαθα, γηα παξάδεηγκα, ηνλ
αβίαζην εγθιηκαηηζκό ζην εγρώξην θηινινγηθό πεξηβάιινλ, ελόο από ηα βαζηθά
ζπζηαηηθά ηνπ δπηηθνύ θαλόλα θαη ζπγρξόλσο κίαο δξαζηηθόηαηεο δνκήο ηνπ
επξσπατθνύ κπζηζηνξήκαηνο· ν ιόγνο πεξί ηεο «θαηά ηξίηνλ επηζπκίαο» (René
Girard), πην γλσζηήο σο «εξσηηθνύ ηξηγώλνπ»6. Γηαπηζηώλσ δε όηη, ηελ ίδηα πεξίπνπ
πεξίνδν πνπ θπθινθόξεζε ε «θηρσηηθή» δηαζθεπή ηνπ Μαηζαίνπ, Έιιελεο
πεδνγξάθνη άξρηζαλ λα εμεξεπλνύλ εηο βάζνο θαη λα αμηνπνηνύλ δεκηνπξγηθά απηήλ
αθξηβώο ηελ έθθαλζε ηνπ εξσηηθνύ βηώκαηνο, πνπ ζε πξνεγνύκελεο επνρέο δελ ηνπο
είρε απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα7. Γελ ζα ηζρπξηζηώ όηη ηα ακπδξά ζπκπηώκαηα ηέηνηαο
ζεκαηνινγίαο ζπλδένληαλ άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεξβαληηλό κεηάθξαζκα·
σζηόζν δπζθνιεύνκαη λα πηζηέςσ πσο επξόθεηην γηα απιέο ζπκπηώζεηο. Αλ κε ηη
άιιν, ρσξάεη εδώ ε εηθαζία γηα θάπνην είδνο δηάδξαζεο, ππό ηελ έλλνηα ηεο
ακνηβαίαο ζηήξημεο ηεο εθαηέξσζελ πξόζιεςεο.
ηελ κεηάθξαζε, όπσο θαη ζε θάζε άιιε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, ε
αιιαγή θξνπξάο γίλεηαη κε ηελ ζύγθξνπζε ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ ειηθίαο, ελώ ηα
αιιεπάιιεια επηηεύγκαηά ηνπο ιεηηνπξγνύλ αζξνηζηηθά. Σα «παηδηά» εμεγείξνληαη
5

Παξαβιέπνληαο, βεβαίσο, ηηο ειάρηζηεο «παξαθσλίεο» πνπ ζπκίδνπλ ςπραξηθή παιαηνδεκνηηθή
(όπσο όηαλ ν Rocinante αλαβαπηίδεηαη ‘Οθλνκπξνζηάξεο’ θαη ε caballería andante, ‘ζηξαηνθόπηζζα
ηππνζύλε’). Ωζηόζν, αθόκε θαη ηόηε έρνπκε λα θάλνπκε κε «άπνςε», όρη κε κεηαθξαζηηθά ιάζε.
6
Σν ελ ιόγσ «ηξίγσλν» πξαγκαηώλεηαη ππνδεηγκαηηθά ζην βηβιίν ηνπ Cervantes, όπνπ (θαηά ηνλ ίδην
R. Girard) ν θεληξηθόο ήξσαο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηιέμεη ν ίδηνο ην αληηθείκελν ηνπ
πόζνπ ηνπ, αθνύ ην κεηαβηβάδεη εμ νιόθιεξνπ ζηνπο θαληαζηηθνύ ηππόηεο ηνπο νπνίνπο κηκείηαη.
7
Ίζσο θαη επεηδή ε «θαηά ηξίηνλ επηζπκία» αληιεί ηελ απώηεξε θαηαγσγή ηεο από ηελ θαδνπτζηηθή
θαη ηελ ξεηνξηθή ηνπ «απιηθνύ έξσηα» (l’amour courtois): έλα ραξαθηεξηζηηθό ςπρν-πνιηηηζκηθό
πιέγκα πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ Δζπεξία, ελώ νη πνιηηηζκνί ηεο ρξηζηηαληθήο Αλαηνιήο (όπσο ν δηθόο
καο) δελ ην πξαγκάησζαλ ηζηνξηθά, άξα άξγεζαλ λα ην πξνζιάβνπλ αθόκε θαη αθνύ είραλ πηα
πηνζεηήζεη ηνλ δπηηθό θαλόλα.
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ελαληίνλ ησλ «γνλέσλ»· ελίνηε ε εμέγεξζή ηνπο ζπλαληά θαζ’ νδόλ ηνπο
«παππνύδεο», πνπ θη απηνί είραλ ακθηζβεηεζεί από ηα δηθά ηνπο ηέθλα, θαη νύησ
θαζεμήο, εηο ην δηελεθέο· ην ηειηθό απνηέιεζκα είλαη, νπσζδήπνηε, όηη ε θάζε
αλεξρόκελε γεληά επεθηείλεη ηηο θαηαθηήζεηο ηεο εθάζηνηε απεξρνκέλεο.
Η ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ ηνπ Δολ Κητώηε επηβεβαηώλεη ην
δπλακηθό απηό ζρήκα. Ωο άξηη αθηρζείζα ζηνλ θύθιν ησλ «θηρσηηζηώλ», θπζηθό
είλαη ε Μειίλα Παλαγησηίδνπ λα απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ δηαθνξνπνίεζε από ηνλ
ακέζσο πξνγελέζηεξν8. Ωο εθ ηνύηνπ, ην εγρείξεκά ηεο δηνρεηεύεηαη ζρεδόλ κνηξαία
ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ κεηάθξαζε ησλ Καξζαίνπ-Ιαηξίδε. Με άιια ιόγηα,
ζηνρεύεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ αλαγελλεζηαθώλ θαηαβνιώλ ηνπ δπηηθνύ θαλόλα,
ως εάλ ε γιώζζα θαη ε ινγνηερλία ππνδνρήο κεηείραλ ηνπ ίδηνπ απηνύ πνιηηηζκηθνύ
πιέγκαηνο. Πιελ όκσο, όζν θαη λα επηθαιύπηνληαη νη πξνζέζεηο, δηαθέξεη:άξδελ ε
πινπνίεζή ηνπο. ηελ κία πεξίπησζε, ε επίηεπμε ηέηνησλ ζηόρσλ θαληάδεη αδύλαηε
κε ηα εξγαιεία ηεο παιαηνδεκνηηθήο· ζηελ άιιε, ε κεηαθξάζηξηα έρεη εμαζθαιίζεη
αξθεηέο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο, θαζώο θηλείηαη ζε έλα γισζζηθό πιαίζην κε ζηίγκα
λεσηεξηθό (ην νπνίν ράξαμε ελ πνιινίο ν Μαηζαίνπ).
Καηά ηελ δηθή κνπ αληίιεςε, ην βαζηθό θξηηήξην απνηίκεζεο κηαο ηέηνηαο
πξνζπάζεηαο είλαη ην εάλ, θαη ζε πνην κέηξν ν ζπγθεθξηκέλνο κεηαθξαζηήο
θαηαθέξλεη (ή όρη) λα ελεξγνπνηήζεη ζην θείκελν-ζηόρν ηνπο πεξίπινθνπο
κεραληζκνύο ηεο παρωδίας, επί ησλ νπνίσλ δεδεισκέλα ζηεξίδεηαη ην θείκελναθεηεξία. Η παξσδία, αθόκε θαη ε πην δεθηηθή, είλαη έλα είδνο «ήπηαο» άξλεζεο, ε
νπνία ελζσκαηώλεη ην αληηθείκελό ηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην απνδνκεί,
εθηξέπνληαο ηηο αξρηθά ζνβαξέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ γεινίνπ. Μαδί
θαη κε άιινπο εθπξνζώπνπο ηεο όςηκεο Αλαγέλλεζεο (Shakespeare, Μνιηέξνο θιπ.),
ν Cervantes δηαθσκσδεί ι.ρ. ηελ ξεηνξηθή ηεο εθδήηεζες· ζηελ επνρή ηνπ, ην λνζεξό
απηό ζύλδξνκν ηεο γξαθήο9 είρε εηζδύζεη επξέσο ζην, κεζαησληθήο εμάιινπ
πξνειεύζεσο, είδνο ησλ ηππνηηθώλ ηζηνξηώλ, πνπ κε ηόζε αδεθαγία θαηαβξόρζηδε ν
Alonso Quijano, κεηέπεηηα Γνλ Κηρώηεο. Από ηηο πξώηεο θηόιαο παξαγξάθνπο ηνπ
έξγνπ, ν ζπγγξαθέαο καο ηνλ παξνπζηάδεη θαηαγνεηεπκέλνλ από ιεθηηθέο πηξνπέηεο
όπσο κηα θξάζε πνπ έθηνηε έρεη γίλεη παξνηκηώδεο: La razón de la sinrazón que a mi
razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura - ηελ νπνίαλ ε Μειίλα Παλαγησηίδνπ κεηαθέξεη επηηπρώο ζηα
ειιεληθά: «Ο ιόγνο γηα ην άινγν πνπ ήβξε ηα ινγηθά κνπ ηόζν παξαινγηάδεη κε πνπ
ινγηθό ζαξξώ ηελ εκνξθηά ζαο λα ινγηάδσ». Σν κεηάθξαζκα είλαη εθθξαζηηθά
ιεηηνπξγηθό, όρη κόλνλ επεηδή καο κεηαβηβάδεη ηελ ίδηαλ αίζζεζε ζεκαζηνινγηθνύ
«ζνξύβνπ», θαη δε κε ηα ίδηα ιεθηηθά κέζα ηνπ πξσηνηύπνπ (δειαδή
παξαιιάζζνληαο ην ζέκα ηνπ ‘ιόγνπ’), αιιά θπξίσο γηαηί έηζη καο πείζεη όηη εδώ ν
Cervantes θάηη παρωδεί, παξ’ όηη απηό ην «θάηη» - ε εθδήηεζε σο καληεξηζηηθή
ζηξέβισζε ηεο courtoisie - παξακέλεη μέλν πξνο ην νηθείν γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό
ζύζηεκα.
Ωζηόζν, ε ζεξβαληηλή παξσδία είλαη πάληα ακθίζεκε, αθνύ ελζσκαηώλεη ην
αληηθείκελό ηεο, πνπ ζα πεη πσο, κε ηνλ ηξόπν ηεο, ην ζώδεη θαη ην δηαησλίδεη. Η
8

Γηα παξάδεηγκα απνζηαζηνπνηείηαη κε θάζε έκθαζε – όπσο άιισζηε ήηαλ θαη αλακελόκελν - από
θάπνηεο «γξαθηθέο» επηινγέο ηνπ Μαηζαίνπ· έηζη, ν «Οθλνκπξνζηάξεο» αλαθηά ην όλνκα Ροζηλάληε
θαη ν «ζηξαηνθόπνο» ηππόηεο μαλαγίλεηαη δόθηκα περηπιαλώκελος. Δληόο ηεο ίδηαο ινγηθήο (αλ θαη κε
απνηέιεζκα ιηγόηεξν εύζηνρν) θηλείηαη ε κεηαθξάζηξηα θέξ’ εηπείλ όηαλ, ζηελ πξώηε θξάζε ηνπ
έξγνπ, απνδίδεη ην πεξίθεκo εθείλν de cuyo nombre no quiero acordarme σο «πνπ η’ όλνκά ηνπ δ ε λ
έ ρ σ η ε β ν π ι ή λα ζπκεζώ», πξνθαλώο επεηδή ν πξνεγνύκελνο κεηαθξαζηήο είρε πξνηηκήζεη ην
απινύζηεξν δελ ζέιω.
9
Γλσζηό ζηα γαιιηθά γξάκκαηα σο préciosité, ζηα αγγιηθά σο Euphuism θ.ν.θ.

Βίθησξ Ιβάλνβηηο

Δ. ΚΙΥΩΣΗ – Μ. Παλαγησηίδνπ
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δηαπίζησζε ηεο δηζππόζηαηεο απηήο θύζεσο ηνπ παξσδηθνύ εγρεηξήκαηνο έθαλε ηνλ
Μπόξρεο λα ηζρπξηζζεί όηη ε νπζία ηνπ Δολ Κητώηε δελ ήηαλ ηόζν ε αλαίξεζε ησλ
ζπκβάζεσλ ηεο ηππνζύλεο, όζν ν κειαγρνιηθόο απνραηξεηηζκόο ηνπο. Όπεξ θαη
θαίλεηαη μεθάζαξα ζην παζίγλσζην επεηζόδην ηνπ β’ κέξνπο, όπνπ ν ήξσαο
ππνδέρεηαη ηελ δήζελ «καγεκέλε» Νηνπιζηλέα κε έλα ινγύδξην θαζ’ όια παξόκνην
κε εθείλν πνπ παξσδείηαη ζην α’ κέξνο. Η δηαθνξά είλαη όηη εδώ, παξ’ όιν πνπ ν
«επθάληαζηνο ηππόηεο» γεινηνπνηείηαη ζην επξύηεξν αθεγεκαηηθό context10, απηή
θαζ’ εαπηή ε «αηάθα» ηνπ δηέπεηαη από απζεληηθή ζπγθίλεζε, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη
θαη ζηνλ αλαγλώζηε.
Γηα λα θξίλνπκε εάλ θαηά πόζνλ ε κεηαθξάζηξηα θαηόξζσζε λα ζπιιάβεη θαη
λα απνδώζεη απηήλ ηελ «άιιελ» όςε ηεο ζεξβαληηλήο παξσδίαο, ζα πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε ηελ απνπεξάησζε ηνπ δύζθνινπ έξγνπ πνπ επσκίζζεθε θαη πνπ κε ηόζν
θαιέο επηδόζεηο ην έθεξε ζηα κηζά ηεο δηαδξνκήο.
Καιό θνπξάγην, Μειίλα!

Βίθησξ ΙΒΑΝΟΒΙΣ
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Η «Νηνπιζηλέα» δελ ήηαλ παξά κηα ηπραία, πεξαζηηθή ρσξηαηνπνύια θαη ε «καγηθή» κεηα- ή
παξακόξθσζε, πξντόλ θαινζηεκέλεο θάξζαο ηνπ άληζν

Βίθησξ Ιβάλνβηηο

