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La presente reseña se refiere a la edición crítica de la primera traducción griega del
Quijote (1ª mitad del siglo 18), que se realizó en el ámbito de las cortes grecofanariotas de los Principados Danubianos (Moldovalaquia), a partir de la versión
italiana de Franciosini, y que permaneció hasta la fecha inédita. Autores de la edición
y de la amplia y esclarecedora introducción que la encabeza son los profesores
Yorgos Kejayoglou (de la Universidad de Salónica) y Anna Tambaki (de la
Universidad de Atenas), conocidos investigadores en el campo de la filología
neohelénica. El fruto de su labor marca un hito entre los más recientes logros de la
“cervantística” mundial.
Σν παξφλ πφλεκα απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ
ηεο πξψηεο γλσζηήο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ηνπ θνξπθαίνπ έξγνπ ηνπ Θεξβάληεο.
Δίλαη θαξπφο ηεο γφληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γηψξγνπ Κεραγηφγινπ, Καζεγεηή
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζην Α.Π.Θ θαη ηεο Άλλαο Σακπάθε, Καζεγήηξηαο ζην
Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Φηινμελνχκελεο
Δξεπλήηξηαο ζην Ιλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο
Δξεπλψλ.
Η δηάξζξσζή ηνπ είλαη ζπλνπηηθά ε εμήο: πξνεγείηαη (ζειίδεο 9-10) ζχληνκν
πξνινγηθφ ζεκείσκα ηνπ Παζράιε Μ. Κηηξνκειίδε, ν νπνίνο εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ
νδήγεζαλ ζην λα επηιεγεί απηή αθξηβψο ε έθδνζε σο αθεηεξία κίαο λέαο ζεηξάο
εθδφζεσλ ηνπ ΙΝΔ θαη επαηλεί ηνπο θαηαμησκέλνπο εξεπλεηέο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηάο ηνπο.
Αθνινπζεί, ζηηο ζειίδεο 11-13, ζχληνκνο πξφινγνο ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη
ζεκεηψλνπλ πσο κέρξη ην 1992 ήηαλ γλσζηά, ζε ειιεληθή γιψζζα, κφλν δχν
απνζπάζκαηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ. Καζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξψηνπ Γον Κιτόηη ζηα λενειιεληθά
είλαη ε εχξεζε ελφο ηξίηνπ ρεηξνγξάθνπ απφ ηελ Καζεγήηξηα Σακπάθε ζηε
Ρνπκαληθή Αθαδεκία ζην Βνπθνπξέζηη.1 Σν ρεηξφγξαθν απηφ δηαζψδεη ζρεδφλ
πιήξσο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ, έδσζε, δε, ην έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ
θηινινγηθή πξνζέγγηζε θαη έθδνζε ηνπ ζπλφινπ. ηνλ πξφινγν αλαθέξνληαη, επίζεο,
νη παξάγνληεο πνπ δελ επέηξεςαλ λα ζπκπέζεη ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κε ηα 400
ρξφληα απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Don Quixote (1605), ελψ
ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζε φζνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο εγρεηξήκαηνο.
Κχξην ζψκα ηνπ πνλήκαηνο ζπληζηά ε πινχζηα εηζαγσγή, πνπ απνηειείηαη
απφ 158 ζειίδεο, ζπλνδεχεηαη απφ εμαληιεηηθή βηβιηνγξαθία ζηηο ππνζεκεηψζεηο θαη
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Ο ηχπνο Γον Κιτόηης ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Κεραγηφγινπ θαη Σακπάθε θαη αλαθέξεηαη ζην
ζρεηηθφ έξγν ηνπ Θεξβάληεο. Οη ίδηνη πξνηηκνχλ ηε γξαθή κε ο, αληί ηεο θαζηεξσκέλεο θαη πην
δηαδεδνκέλεο κε ω. Απφ ηελ πιεπξά καο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζεβαζηήθακε ηηο επηινγέο ησλ
ζπγγξαθέσλ.

δηαθξίλεηαη ζε πέληε κέξε.
Σν πξψην κέξνο βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 15-66 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Αξρέο θαη
πξψην κηζφ 18νπ αηψλα: λενειιεληθά γξακκαηεηαθά θαη κεηαθξαζηηθά
ζπκθξαδφκελα». ’ απηφ δίλεηαη ην θνηλσληθφ θαη ινγνηερληθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ
νπνίνπ γελλήζεθε ε πξψηε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Θεξβάληεο.
Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηνπ Μπαξφθ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ 17νπ
αηψλα. Σελ επνρή απηή, ε πεδνγξαθία εληζρχεηαη κε πξσηφηππα έξγα θαη
κεηαθξάζεηο, θπξίσο απφ ηα ηηαιηθά, ελψ πινπηίδεηαη θαη ε ζξεζθεπηηθή γξακκαηεία.
Η παξαπάλσ εηθφλα εληζρχεηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα. Οη
ζπγγξαθείο επηθεληξψλνληαη ζηε Φαλαξηψηηθε Γξακκαηεία ησλ Παξαδνπλάβησλ
Ηγεκνληψλ ηεο επνρήο ησλ Μαπξνθνξδάησλ. Δίλαη έθδεια ηα ζεκεία εμνηθείσζεο κε
ηε Γπηηθή παηδεία, αιιά θαη θαλεξφ ην ελδηαθέξνλ γηα κία ζπληνληζκέλε
κεηαθξαζηηθή ζηξαηεγηθή ζηηο απιέο ησλ ειιελνθαλαξησηψλ εγεκφλσλ, ηδίσο απφ
ην 1709 θαη εμήο. Πξνεγήζεθε, βέβαηα, θαηά ηνλ 17ν αηψλα, ε πλεπκαηηθή
αλαγέλλεζε ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ηγεκνλίεο, πνπ ζηεξίρηεθε ζε δχν ππιψλεο, ηελ
ειιεληθή, αιιά θαη ηε δπηηθή παηδεία.
Η έλαξμε ηεο κεηαθξαζηηθήο πξαθηηθήο νθείιεηαη ζηε θσηηζκέλε βνχιεζε
ησλ Διιήλσλ Φαλαξησηψλ εγεκφλσλ πνπ δηαθξίλνληαλ γηα ηε γισζζνκάζεηά ηνπο. Η
Φαλαξηψηηθε εμνπζία εγθαηληάδεηαη ζηε Μνιδαβία ην 1709 κε ην Νηθφιαν
Μαπξνθνξδάην. Δίλαη έληνλν ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο μέλεο γξακκαηείεο θαη ην ιφγην
ζηνραζκφ, εληαγκέλν ζην πιαίζην ησλ απαξρψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ θέξλεη λέα
ινγνηερληθά ξεχκαηα θαη δηαδέρεηαη ηελ Όςηκε Αλαγέλλεζε θαη ην Μπαξφθ.
ην πξψην ηέηαξην ηνπ 18νπ αηψλα θπθινθνξνχλ ζηηο Ηγεκνλίεο θαη
πξσηφηππα έξγα πεδνγξαθίαο, ελψ ην πξψην κπζηζηφξεκα είλαη ην «Φηινζένπ
Πάξεξγα» ηνπ Νηθφιανπ Μαπξνθνξδάηνπ. ηηο ζειίδεο 36-37 ππάξρεη ιεπηνκεξήο
αλαθνξά ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ παξαπάλσ εγεκφλα, ε νπνία πεξηειάκβαλε, κεηαμχ
ησλ άιισλ, θαη ζρεηηθά κε ηνλ Γον Κιτόηη έξγα: ηελ ηηαιηθή κεηάθξαζε ηνπ 1677,
κία γαιιηθή, ηελ απφθξπθε ζπλέρεηα ηνπ Γον Κιτόηη θ.α. Πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα
ηεθκήξηα θπθινθνξίαο ηνπ Γον Κιτόηη ζηνλ ειιελφγισζζν θφζκν θαη ηηο
Παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ Κσλζηαληίλν
Μαπξνθνξδάην, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ν Καηζάξηνο Γαπφληεο. Ο Κσλζηαληίλνο
Μαπξνθνξδάηνο δηέδσζε ηελ πξψηε κεηάθξαζε ηνπ Γον Κιτόηη, ελζσκαηψλνληαο
έλα ηκήκα ηεο ζην έξγν ηνπ.
εκαληηθφ είλαη ην 1720, σο αθεηεξία έλαξμεο ζρεηηθά πηζηψλ κεηαθξάζεσλ
θαη φρη δηαζθεπψλ, ζηα ειιεληθά. Αθνξνχλ ζε έξγα κπζνπιαζηηθά, ελψ θαλφλαο
είλαη ε ρξήζε ηηαιηθψλ δηακέζσλ ηνπιάρηζηνλ σο ην 1740. Η ηηαιηθή γιψζζα είλαη
θπξίαξρε ζην λενειιεληθφ ρψξν πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα. Απφ ηα πξψηα
θείκελα πνπ κεηαθξάζηεθαλ είλαη ν Γον Κιτόηης, ελψ ηελ ίδηα επνρή κεηαθξάδνληαη
θαη ζεαηξηθά έξγα, έκκεηξνο ιφγνο θαη εζηθνπνιηηηθέο αθεγήζεηο. Βξηζθφκαζηε ζηνλ
πξψηκν Γηαθσηηζκφ θαη ζην πξφζθνξν πλεπκαηηθφ θιίκα ηεο επνρήο ησλ
Μαπξνθνξδάησλ.
Απφ ηε ζειίδα 58 θαη εμήο νη ζπγγξαθείο αζρνινχληαη κε ηελ πξψηε πεδή
κεηάθξαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έκκεζε πξφζιεςε Ιζπαληθνχ έξγνπ, απηνχ ηνπ
Ιεζνπίηε Baltasar Gracián y Morales, αιιά θαη κε ην ξφιν άιισλ πξνζσπηθνηήησλ
ηεο απιήο ησλ Μαπξνθνξδάησλ ζηε κεηάθξαζε Γπηηθψλ έξγσλ ζηελ ειιεληθή.
Οη κειεηεηέο θιείλνπλ ην πξψην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο κε ηε δηαπίζησζε
πσο ε κεηάθξαζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο δίαπινο αλαλέσζεο ησλ ινγνηερληθψλ δνκψλ.
Παξακέλνπλ πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηα, φπσο ε ζπγθξηηηθή ζέαζε ειιεληθψλ
απνδφζεσλ εκβιεκαηηθψλ έξγσλ ηεο δπηηθνεπξσπατθήο αθεγεκαηηθήο παξάδνζεο,
αιιά θαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα: γηαηί νη ελ ιφγσ κεηαθξάζεηο δελ ηππψζεθαλ,

αιιά παξέκεηλαλ ρεηξφγξαθεο; Σν βέβαην είλαη πσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηα Ιζπαληθά
έξγα, δσεξφ εθείλε ηελ επνρή, ζχληνκα πεξηπίπηεη ζε λάξθε έσο ην ξνκαληηζκφ.
Σν δεχηεξν κέξνο βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 67-78, θέξεη ηνλ ηίηιν «Απηά
ζηνηρεία ηεο αλάδπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ Θεξβάληεο θαη ην έξγν ηνπ» θαη
δηεξεπλά ζχληνκα ηελ πξψηε ειιεληθή ππνδνρή ηνπ κεγάινπ Ιζπαλνχ ζπγγξαθέα.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Γον Κιτόηη είλαη έθδειν ζηε απιή ησλ
Μαπξνθνξδάησλ. Ήδε ην 1725 ππήξραλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Νηθνιάνπ (θπξίσο) ε
δίηνκε ηηαιηθή κεηάθξαζε ηνπ 1677 (3ε έθδνζε ηεο πξψηεο κεηάθξαζεο ηνπ Lorenzo
Franciosini), ε εμάηνκε γαιιηθή κεηάθξαζε ηνπ 1718 (επαλέθδνζε παιαηφηεξεο) θαη
ε επαλέθδνζε ηεο γαιιηθήο έληππεο κεηάθξαζεο ηεο απφθξπθεο ζπλέρεηαο ηνπ
Πξψηνπ κέξνπο απφ ηνλ Avellaneda (Λνλδίλν, 1707).
Οη ζπγγξαθείο ζηέθνληαη ηδηαίηεξα (ζειίδεο 68-70) ζε άξζξν ηνπ Ρνπκάλνπ
κειεηεηή Dima-Drăgan ζρεηηθά κε ηηο ζεξβαληηθνχ ελδηαθέξνληνο εθδφζεηο ησλ
αξρψλ ηνπ 18νπ αη ζηηο Παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο, ηε λεφηεξε ηχρε ηνπο, θαζψο θαη
ηηο άιιεο εθδφζεηο γηα ηνλ Θεξβάληεο ή ηνπο κεηαθξαζηέο θαη θξηηηθνχο ηνπ.
Σν βέβαην είλαη πσο ν Γον Κιτόηης αληηκεησπηδφηαλ, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, σο
βηβιίν πεξηπεηεηψλ πνπ δηαζθεδάδεη, δηαθσκσδεί, παξσδεί, κε άιια ιφγηα σο θσκηθφ
κπζηζηφξεκα, θαηάιιειν πξσηίζησο γηα παηδηά θαη λένπο.
Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηα ηξία αληίγξαθα ηεο πξψηεο γλσζηήο
ειιεληθήο κεηάθξαζεο (θαηά ζεηξά παξνπζίαζεο, Γξνχιηα 1966, Κεραγηφγινπ 1990,
Σακπάθε 1992), ηα νπνία ηνπνζεηνχλ σο ηελ έθηε δεθαεηία ηνπ 18νπ αηψλα. ηνηρεία
παηξφηεηαο θαη ρξνλνιφγεζεο γη’ απηά δελ δηαζέηνπκε. Σα δχν είλαη αθέθαια,
θνινβφ ην έλα, λεφηεξν θαη απνζπαζκαηηθφ ην ηξίην.
Πάλησο νη κειεηεηέο ζεσξνχλ ην 1721 σο terminus post quem γηα ηελ πξψηε
γλσζηή ρεηξφγξαθε ειιεληθή κεηάθξαζε, ε νπνία έγηλε κάιινλ ζην Βνπθνπξέζηη,
ζηνλ θχθιν ησλ πξψησλ Μαπξνθνξδάησλ, θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 18νπ αηψλα.
Αθνινπζεί ζηηο ζει. 78-93 ηεο εηζαγσγήο έλα ηξίην κέξνο πνπ επηγξάθεηαη:
«Μεξηθά ζηνηρεία γηα θαηνπηλέο ηχρεο ηνπ Θεξβάληεο ζηε λενειιεληθή γξακκαηεία,
αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν βαιθαληθφ θφζκν». ηφρνο απηήο ηεο παξελζεηηθήο θαη
πξνδξνκηθήο παξέθβαζεο, φπσο ζεκεηψλνπλ νη κειεηεηέο, είλαη ε παξνρή
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηέπεηηα, θαη κεηά ηνλ Καηζάξην Γαπφληε,
παξνπζία ηνπ Θεξβαληηθνχ έξγνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία.
Η κεηάθξαζε ηνπ Γον Κιτόηη θπθινθφξεζε ζε πεξηζζφηεξα αληίγξαθα. Σν
Ιζπαληθφ πξσηφηππν δελ ήηαλ κάιινλ άκεζα γλσζηφ, ελψ ππήξρε δπλαηφηεηα
επαθήο κε ην έξγν, κέζσ ηηαιηθψλ θαη γαιιηθψλ κεηαθξάζεσλ.
ηε ζπλέρεηα νη κειεηεηέο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξφζθαηε
κνλνγξαθία ηεο Α. ακνπήι, Ιδαλγός ηης Ιδέας. Η περιπλάνηζη ηοσ Γον Κιτώηη ζηην
ελληνική λογοηετνία, Αζήλα, 2007. χκθσλα κε απηήλ, ε θπθινθνξία ηνπ έξγνπ είλαη
ζπλερψο κεγαιχηεξε, μερσξίδνπλ, δε, ε πξψηε αλψλπκε παηδηθή δηαζθεπή ηνπ 1860,
ε πξψηε κεηάθξαζε κε βάζε ην θαζηηιηαλφ πξσηφηππν ηνπ Καξζαίνπ πνπ
επαλεθδφζεθε πνιιέο θνξέο κέρξη ηηο κέξεο καο θαη ε πξψηε βεξζηφλ ζηε δεκνηηθή,
κε ζηνηρεία Καζαξεχνπζαο ζηνλ επζχ ιφγν, ζην πεξηνδηθφ Αθηναϊκά Νέα απφ ην
1942.
Σν ηξίην κέξνο θιείλεη κε ηε δηαπίζησζε ησλ κειεηεηψλ πσο ε ειιεληθή
ρεηξφγξαθε παξάδνζε είλαη ε αξραηφηεξε ζηα Βαιθάληα, αιιά θαη πξνγελέζηεξε ησλ
πξψησλ έληππσλ κεηαθξάζεσλ ζε Κεληξηθή, Βφξεηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.
Πάλησο, παξακέλεη πξνο δηεξεχλεζε ε εηθφλα ηνπ Γον Κιτόηη ζηηο άιιεο γξακκαηείεο
ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ζέκα πνπ ζηελ Διιάδα δελ έρεη κειεηεζεί αθφκε επαξθψο.
Μεηά απφ απηήλ ηελ παξέλζεζε, νη ζπγγξαθείο επηθεληξψλνληαη ζηνλ
θεληξηθφ ζηφρν ηνπο. Σν ηέηαξην κέξνο θέξεη ηνλ εχγισηην ηίηιν «Η πξψηε γλσζηή

ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ Γον Κιτόηη: ρεηξφγξαθε παξάδνζε θαη ην ηηαιηθφ πξφηππφ
ηεο» θαη βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 93-135. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε παξάδνζε ηεο πξψηεο
ειιεληθήο κεηάθξαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ρεηξφγξαθε. Πεξηγξάθνληαη ηα ηξία
ζσδφκελα αληίγξαθα, έξγα αλψλπκσλ θαη άγλσζησλ αληηγξαθέσλ, άληζεο πνηφηεηαο
αληηγξαθήο. Γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ αληηγξαθέσλ κφλν εηθαζίεο κπνξνχλ λα
ππάξμνπλ, ελψ αλνηθηφ παξακέλεη θαη ην δήηεκα ηεο ρξνλνιφγεζεο.
Σα ηξία ρεηξφγξαθα πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζε ηθαλφ αξηζκφ ζειίδσλ
(94-113). Απηά είλαη:
α. Χειρόγραθο Σγοσρδαίοσ (Α), θψδηθαο ηεο νκψλπκεο αζελατθήο ηδησηηθήο
ζπιινγήο. Σν ρεηξφγξαθν είλαη αθέθαιν. Σν θείκελφ ηνπ αληηζηνηρεί ζε κηθξφ ηκήκα
ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ Γον Κιτόηη (ηειεπηαίν ηξίην 1νπ θεθαιαίνπ κέρξη ηέινο 14νπ
θεθαιαίνπ). Καιχπηεη ηα δχν απφ ηα ηέζζεξα «κέξε» ηνπ Πξψηνπ κέξνπο. Η
Γξνχιηα δίλεη ηξεηο πηζαλέο ρξνλνινγήζεηο ζην β’ κηζφ 18νπ, ηα ηέιε ηνπ 18νπ ή ηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Ο Κεραγηφγινπ δηαθσλεί. Σν ηνπνζεηεί κεηαμχ 1721-1745.
β. Χειρόγραθο Βσηίνας (Β). Δίλαη ην δεχηεξν πνπ εληνπίζηεθε θαη κειεηήζεθε.
Αθέθαιν, θνινβφ θαη κε απψιεηεο ή αθαηξέζεηο. ην ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ αθνξά
ζηνλ Γον Κιτόηη δηαθξίλνληαη δχν ρέξηα γξαθέσλ. Κείκελν αλψλπκα παξαδνκέλν,
ηνπ νπνίνπ ν θχξηνο γξαθέαο παξακέλεη άγλσζηνο. Σν πιηθφ ηνπ αληηζηνηρεί ζε
ηκήκα ηνπ ηξίηνπ «κέξνπο» ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ Γον Κιτόηη (αξρή 33νπ
θεθαιαίνπ-ηέινο πξνηειεπηαίαο παξαγξάθνπ 35νπ θεθαιαίνπ). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη
παξαιείςεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απηνλφκεζε ηεο εγθηβσηηζκέλεο λνπβέιαο ηνπ
curioso impertinente ηνπ ηζπαληθνχ πξσηνηχπνπ. Σν δεχηεξν ρέξη, ππεχζπλν γηα κία
ζεηξά απφ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ηεζζάξσλ άζρεησλ
έκκεηξσλ θεηκέλσλ, αλήθεη ζηνλ πξψην, πηζαλφηαηα, θάηνρν ηνπ ζχκκηθηνπ θψδηθα,
ηνλ Καηζάξην Γαπφληε. Θεσξείηαη, δε, πηζαλή ε χπαξμε θαη ηξίηνπ ρεξηνχ, πνπ
πξνέβε ζε ζεηξά δηνξζψζεσλ θαη πξνζζεθψλ.
Ο θχξηνο γξαθέαο αληέγξαςε κάιινλ ην αλψλπκν θείκελν, κεηά ην 1731 θαη
σο ην 1753 ή 1765, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο παξνπζία ηνπ Γαπφληε ζηε
Μνιδνβιαρία, φπνπ θαη έγηλε ε κεηάθξαζε θη φπνπ έγηλαλ θαη ηα αληίγξαθα πνπ
μέξνπκε. Η, δε, παξέκβαζε ηνπ Γαπφληε έγηλε φηαλ βξηζθφηαλ ζηελ κνλή
Ξεξνπνηάκνπ (1765-1770 κέρξη 1779).
γ. Χειρόγραθο Ροσμανικής Ακαδημίας (Ρ). Δίλαη ην ηειεπηαίν πνπ κειεηήζεθε
(θψδηθαο 1741 ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Ρνπκαληθήο Αθαδεκίαο ζην Βνπθνπξέζηη). Ο
θψδηθαο είλαη αθέθαινο θαη θνινβφο. Η αξίζκεζε δείρλεη πσο απνηειεί ην δεχηεξν
κέξνο πιήξνπο ζψκαηνο πνπ ππήξρε ή κεηαθέξζεθε εθεί θαη πεξηείρε πξνθαλψο φιε
ηε κεηάθξαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Γεχηεξνπ Μέξνπο
(δεχηεξν πέκπην πξψηνπ θεθαιαίνπ έσο ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ
θεθαιαίνπ). πλνιηθά ην έξγν ζα πξέπεη λα είρε γχξσ ζηηο 1060 ζειίδεο, ελψ ν
θχξηνο γξαθέαο ηνπ, πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηνπο θχξηνπο γξαθείο ησλ δχν πξψησλ
ρεηξνγξάθσλ, ζα πξέπεη, κάιινλ, λα ην αληέγξαςε γχξσ ζην 1740-1750, θνληά ζηελ
εκεξνκελία κεηάθξαζεο.
Μεηά απφ απηήλ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ρεηξφγξαθεο παξάδνζεο, νη
κειεηεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ πξσηνγελή πεγή, πνπ απνηέιεζε θαη πξφηππν ηεο
κεηάθξαζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δίηνκε ηξίηε έθδνζε ηεο ηηαιηθήο κεηάθξαζεο πνπ
έγηλε ζηε Ρψκε απφ ηνλ Lorenzo Franciosini ην 1677. Η πξψηε έθδνζή ηεο
θπθινθφξεζε κφιηο 7 ρξφληα κεηά ην 1615 (ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ δεχηεξνπ
κέξνπο ηνπ Γον Κιτόηη). Σν πιήξεο ζψκα ηεο ην είραλ ήδε νη Μαπξνθνξδάηνη,
κάιινλ πξηλ απφ ην 1720.
Οη κειεηεηέο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηελ ηηαιηθή κεηάθξαζε ζηηο ζειίδεο
114-117, ζεκεηψλνληαο πσο πξφθεηηαη γηα ην πξψην ηηαιηθφ εγρείξεκα πνπ αθνξά

ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, έπαημε, δε, ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν σο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα. Πξνεγήζεθαλ, βέβαηα, νη κεηαθξάζεηο ζε άιιεο γιψζζεο. Δλ ζπλερεία
αλαιχεηαη ην έξγν ηνπ Franciosini ζηηο ζειίδεο 119-122, ελψ ηίζεληαη κία ζεηξά απφ
δεηνχκελα, φπσο ε πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ην 17ν θαη κεηά, αιιά θαη ε κεηαθξαζηηθή
ηερληθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ Franciosini.
Δλ ζπλερεία, αλαιχνληαη νη ηδηνκνξθίεο ηεο ηηαιηθήο κεηάθξαζεο (ζει. 123124), ελψ επηρεηξείηαη θαη ε ζχγθξηζε ηεο κε ην ηζπαληθφ πξσηφηππν (ζει. 124-127).
Αθνινχζσο ζηηο ζειίδεο 127-133 δίλνληαη αλαιπηηθά παξαδείγκαηα ησλ αληηζηνηρηψλ
θαη ησλ απνθιίζεσλ ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο απφ ην ηηαιηθφ πξφηππφ ηεο, φζνλ
αθνξά ζηνλ ηίηιν, ηελ εηθνλνγξάθεζε, ηα έλζεηα έκκεηξα θείκελα, αιιά θαη ην
θπξίσο θείκελν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο ζειίδεο 133-135, δίλνληαη ηα ζεκεία ζηα
νπνία ε ειιεληθή κεηάθξαζε ελαξκνλίδεηαη πιήξσο πξνο ην ηηαιηθφ πξφηππν,
απνκαθξπλφκελε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην ηζπαληθφ πξσηφηππν (δίλνληαη ζρεηηθά
παξαδείγκαηα).
Η εηζαγσγή θιείλεη κε ην πέκπην θεθάιαην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: «Ύθνο θαη
πξνυπνζέζεηο ηεο κεηάθξαζεο: ππνζέζεηο γηα ηνλ κεηαθξαζηή θαη ηε ρξνλνιφγεζε»
θαη θαηαιακβάλεη ηηο ζειίδεο 135-150.
Μέζα απφ ζεηξά θεηκεληθψλ ελδείμεσλ, νη κειεηεηέο επηρεηξνχλ λα
πεξηνξίζνπλ ηνλ θχθιν ησλ πηζαλψλ δεκηνπξγψλ ηεο πξψηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο
ηνπ Γον Κιτόηη θαη λα επαθξηβψζνπλ ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Φαίλεηαη, φπσο
ζεκεηψλνπλ, πσο πξφθεηηαη γηα ιφγην ησλ αξρψλ ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ ρξεζηκνπνηεί
νξζά ην κε αξραΐδνλ θαλαξηψηηθν γξαπηφ επίπεδν, φπσο επίζεο θαη ηε
βηβιηθή/εθθιεζηαζηηθή γιψζζα, αιιά θαη ηα ιαηηληθά. Τπάξρνπλ δάλεηα απφ ηελ
ηηαιηθή θαη ηελ ηνπξθηθή, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηε Ρνπκαληθή, άξα δελ έρνπκε
λα θάλνπκε κε ειιελνκαζή Ρνπκάλν. Οκνίσο ηα ηηαιηθά ηνπ, αλ θαη ζε θαιφ επίπεδν,
είλαη κε άξηηα, άξα ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ηνπ ειιελνκαζή Ιηαινχ,
φπσο θαη απηή ηνπ δεκηνπξγνχ απφ ηε Γπηηθή ή ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Τπάξρνπλ
ιάζε θαη ζηα ειιεληθά, πνπ παξαπέκπνπλ ζε κε πςειέο γξακκαηηθέο γλψζεηο, αλ θαη
πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί: κπνξεί λα θηαίεη ε γεληθφηεξε ξεπζηφηεηα ή ν
αληηγξαθέαο, ηδηαίηεξα ηνπ β αληίγξαθνπ. Η ίδηα πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη κε ηελ
παξνπζία ηδησκαηηζκψλ, Βνξεηνειιεληθψλ θαη Κσλζηαληηλνππνιίηηθσλ.
Όζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηερληθή ηεο κεηάθξαζεο, αθνινπζείηαη ε
θαηεχζπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρεηξφγξαθσλ «κεηαθξάζεσλ-εξκελεηψλ» ηεο
Φαλαξηψηηθεο αξηζηνθξαηίαο ηνπ 18νπ αηψλα. Ο κεηαθξαζηήο ζέιεη λα αθνινπζεί ην
πξφηππφ ηνπ, αιιά γεληθά. Γίλεη κία κε πηζηή, «ινγνηερληθή», «δηεξκελεπηηθή»
κεηάθξαζε. Αθνινπζεί απφ πνιχ θνληά ηελ ππφζεζε ηνπ πξσηνηχπνπ, αλ θαη δελ
δηζηάδεη λα ζπληνκεχζεη ηκήκαηα θαη λα αθαηξέζεη ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπ θαίλνληαη
ζπκπιεξσκαηηθέο. Η έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα δεκηνπξγία κίαο πηζηήο κεηάθξαζεο
εμεγεί, επηπιένλ, ηελ απνπζία κεηάθξαζεο απνζπαζκάησλ ζε ζηίρν. Ο κεηαθξαζηήο,
ηέινο, θαίλεηαη πσο αγλνεί ηελ Ιζπαληθή γιψζζα.
ηηο ζειίδεο 137-138 νη κειεηεηέο θάλνπλ αλαιπηηθφ ιφγν γηα ηελ «ηξίηε
θαηεχζπλζε» κεηάθξαζεο. Όια βέβαηα παξαπέκπνπλ ζηνλ θχθιν ησλ πξψησλ
Μαπξνθνξδάησλ, ζηνλ νπνίν άιισζηε ππήξρε ελδηαθέξνλ γηα αλάινγα έξγα.
Πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα πξφζσπν κάιινλ ηνπ ζηελνχ ππξήλα ηνπ Ν.
Μαπξνθνξδάηνπ ή θάπνηνλ ιφγην ή γξακκαηηθφ πνπ ήηαλ θνληά ηνπ θαη έθεξε εηο
πέξαο ηε κεηάθξαζε απηή θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 18νπ αη.
Οη κειεηεηέο αλαιχνπλ ην χθνο ηεο κεηάθξαζεο ζηηο ζειίδεο 138-142,
ζεκεηψλνληαο πσο είλαη δεκσδέζηεξν θαη φρη αξρατζηηθφ, ελψ ηδηαίηεξε έθηαζε
αθηεξψλεηαη (ζει. 142-149) ζην πξφζσπν ηεο καξάγδαο Μαπξνθνξδάηνπ, πνπ

ππνγξάθεη ην ρεηξφγξαθν Α θαη είλαη ε πηζαλή θηήηνξαο ηνπ αληηγξάθνπ ή ε
κεηαθξάζηξηα ηνπ θεηκέλνπ.
πλνςίδνληαο (ζειίδεο 149-150) ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζην παξαπάλσ ζέκα, νη
κειεηεηέο ζεκεηψλνπλ ηα εμήο: Η πξψηε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ Γον Κιτόηη έγηλε
ζην Φαλαξηψηηθν Βνπθνπξέζηη ηνπ 1720 ή ιίγν αξγφηεξα θαη αληηγξάθεθε ίζσο
κέρξη ην 1745 ζηε βάζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ Α. Αξρηθά θπθινθφξεζε ζην ζηελφ θχθιν
ησλ Μαπξνθνξδάησλ. Σν δήηεκα ηεο ηαχηηζεο ηνπ άγλσζηνπ κεηαθξαζηή παξακέλεη
αλνηθηφ. Σξεηο νη πηζαλφηεξεο εθδνρέο: καξάγδα Μαπξνθνξδάηνπ, θαξιάηνο
Μαπξνθνξδάηνο, Ισάλλεο θαξιάηνο ή θάπνηνο ηηαινκαζήο ιφγηνο ηνπ θχθινπ ηνπο.
Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν θχθιν, αλ ζπλππνινγίζνπκε θη άιια
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 150.
Αθνινχζσο θαη πξηλ απφ ηελ παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ, αλαθέξνληαη ζε
ρσξηζηφ θεθάιαην (ζει. 151-158) νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. Γηα
ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη πεηζηηθά ε έθδνζε ραξαθηεξίδεηαη σο θηινινγηθή θαη
ρξεζηηθή. Λφγνη νηθνλνκίαο ρψξνπ επέβαιαλ ηελ απνπζία επίκεηξνπ πνπ ζα πεξηείρε
ην ηηαιηθφ θαη ην ηζπαληθφ θείκελν, ηα νπνία, πάλησο, αλ ππήξραλ, φπσο ζεκεηψλνπλ
νη κειεηεηέο, ζα θαηεδείθλπαλ επθξηλέζηεξα ηηο απνθιίζεηο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη
ηελ φπνηα κεηαθξαζηηθή, γισζζηθή θαη εθθξαζηηθή αμία ηνπ. εκεηψλεηαη, αθφκε,
πσο ε αλαπαξάζηαζε ησλ θεηκέλσλ δελ είλαη πηζηή, αιιά νχηε θαη ππέξκεηξα
επεκβαηηθή, ηε δηέπεη, δε, πλεχκα ειεπζεξίαο θαη κνληέξλα ζεψξεζε. Σα θξηηήξηα
δίλνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζειίδεο 152-156.
Μεηά απφ ηελ πνιχ θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή θαη ηηο αξρέο ηεο έθδνζεο
αθνινπζεί, ζε λέα αξίζκεζε ζηηο ζει. 1-632, ην θείκελν ηνπ Γον Κιζόηη, κε
ελδηαθέξνλ θξηηηθφ ππφκλεκα ζηηο ππνζεκεηψζεηο.2 Η έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ην
Γισζζάξη, κε πίλαθα θπξίσλ νλνκάησλ, πνπ αθνινπζεί ζηηο ζειίδεο 635-813, γίλεηαη
κε επζχλε ηνπ Καζεγεηή Κεραγηφγινπ, ν νπνίνο καο έρεη ήδε δψζεη ζπλερή
παξαδείγκαηα κίαο αμηνζαχκαζηεο θηινινγηθήο εξγαζίαο, ράξε ζηηο αμηφινγεο
εθδφζεηο θεηκέλσλ θαη αλζνινγηψλ, ηδίσο ηεο πξψηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο.
Σέινο, αθνινπζεί αξρείν εηθφλσλ πνπ πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο ζειίδεο ηίηινπ ηνπ
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ηφκνπ ηνπ Don Quixote (Madrid, 1605 θαη 1615, αληίζηνηρα),
πιηθφ απφ ηελ ηηαιηθή κεηάθξαζε ηνπ 1677, θαζψο θαη πιηθφ απφ ηα ειιεληθά
ρεηξφγξαθα. ην εμψθπιιν θηινμελείηαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε (ζε ζκίθξπλζε)
ηεο ελδηαθέξνπζαο ειαηνγξαθίαο ηνπ Honoré Daumier, Γνλ Κηρφηεο θαη άληζν
Πάληζα, (πεξ. 1866-88), πνπ βξίζθεηαη ζην The Arnand Hammer Museum of Art and
Cultural Center, L.A.
Δλ θαηαθιείδη πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηνχην: ε δνπιεηά ησλ Κεραγηφγινπ θαη
Σακπάθε, ζθξηγειή, εδξαία θαη ηεθκεξησκέλε, καο πξνζθέξεη κία έθδνζε
απαξαίηεζε γηα κειινληηθέο ιεπηνκεξείο κειέηεο γηα ηνλ Γον Κιτόηη. Θα θξαηήζεη
δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπκπαζή κνξθή ηνπ ήξσα καο, ζα ηνλ θάλεη αθφκε
πην γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ, αιιά θαη ζα δψζεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν ζηε λέα
γεληά ησλ λενειιεληζηψλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
.
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Ο ηχπνο Γον Κιζόηης αλαθέξεηαη ζην κεηάθξαζκα θαζ’ εαπηφ, εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο πξψηεο
γλσζηήο ειιεληθήο κεηάθξαζεο θαη απνηειεί απφδνζε ζηα ειιεληθά, είηε ηνπ Chisciotte ηνπ ηηαιηθνχ
πξνηχπνπ, είηε ηνπ Quichotte ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ γαιιηθψλ κεηαθξάζεσλ.

