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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ό τίτλος καί τό περιεχόμενο της παρούσας εργασίας είναι, νομίζω, εύγλωττα 
καί αποκαλυπτικά τόσο τοΰ πνευματικού κλίματος από τό όποιο απορρέει όσο 
καί τών οφειλών πού φέρει. Ή συγκριτική έρευνα, της όποιας ένα τμήμα της πα
ρουσιάζεται έδώ, σχετικά μέ τήν τύχχ\ ή ίσως τις διαδοχικές τύχες τοΰ Μολιέρου 
στή νεοελληνική παιδεία, ξεκίνησε ώςμεταπτυχιακή εργασία στή Γαλλία έδώ 
καί αρκετά χρόνια. Ή πρώτη καί μεγαλύτερη οφειλή ανήκει αναμφισβήτητα 
στον Κ.Θ. Δημαρά καί στην ατμόσφαιρα πού καλλιέργησε στό Νεοελληνικό 
'Ινστιτούτο της Σορβόννης. Εκεί συνέβηκε ή πρώτη, καίρια μαθητεία. Νωρίτε
ρα στον πρωτοποριακό γιά τά δεδομένα της εποχής χώρο τοΰ Κέντρου Νεοελλη
νικών 'Ερευνών, ό Κ.Θ. Δημαράς καί πάλι είχε στρέψει τήν προσοχή καί τό εν
διαφέρον τών συνεργατών του σέ παρόμοια θέματα καί πτυχές τής εποχής τοΰ 
Διαφωτισμού. 'Ανάμεσα στους καρπούς αυτής τής επιστημονικής πολιτικής καί 
τοΰ προσανατολισμού ήταν ή ανακοίνωση τής Λουκίας Δρούλια στό Συμπόσιο 
«Ή εποχή τών Φαναριωτών», «Molière traduit en grec -1741, Présentation de 
deux manuscrits». Τήν κυρία Λούκια Δρούλια, Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Νεοελ
ληνικών 'Ερευνών, ευχαριστώ θερμά καί από έδώ γιά όλες τις ευκολίες πούμοΰ 
παρείχε προκειμένου νά συνεχίσω καί νά ολοκληρώσω στά πλαίσια τοΰ Κέν
τρου τή μελέτη μου γιά τήν χειρόγραφη παράδοση στις 'Ηγεμονίες καίτή θέση 
τών πρώτωνμολιερικώνμεταφράσεων σέ αυτήν. 

Ή Ιδέα νά αξιοποιηθεί τό υλικό πού παρουσιάζω, νά κοινοποιηθούν δηλαδή 
στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα αυτά τά τρία χειρόγραφα -από τά πα
λαιότερα μεταφράσματα από δυτικές γλώσσες στον φαναριώτικο χώρο καί τά 
πρώτα δείγματα απόπειρας μεταφοράς στά νέα ελληνικά κειμένων τής δυτικής 
δραματουργίας στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες- προκειμένου νά χρησιμεύσουν 
σέ περαι τέρω συγκρίσεις καί εμβάθυνση στις αισθητικές καί ιδεολογικές αναζη
τήσεις τής πρώιμης περιόδου τοΰ Διαφωτισμού, μοΰ γεννήθηκε παρακολουθών
τας τή διαμόρφωση ràv Τετραδίων Εργασίας τοΰΚΝΕ σ'ένα περιοδικό όργανο 
ευέλικτο, πρόθυμο νά φιλοξενήσει τή δημοσίευση πηγών, αρχειακού ύλικοΰ, 



κ.α., ανοιχτό σέ νέες προτάσεις. Τάμέλη τής Συντακτικής Επιτροπής, τό καθέ
να μέ τόν τρόπο του, συνέβαλαν στη βελτίωση τής παρουσίασης: Τους ευχαρι
στώ θερμά από τή θέση αυτή, καί ιδιαίτερα τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, πο
λύτιμο συντελεστή τής σειράς, πού στάθηκε απαραίτητος σύμβουλος γιά τήν 
πραγματοποίηση του τόμου. 

Επίσης οφείλω νά εκφράσω όλες μου τις ευχαριστίες στή Γεωργία Παπα-
γεωργίου γιά τήν ουσιαστική βοήθεια πού μου προσέφερε στην παραβολή του 
κειμένου τών τριών χειρογράφων καί τή συμβολή της στην εκδοτική επιμέλεια 
του τόμου, στην κυρία Έλλη Ζαχαροπούλου, διευθύντρια τών εκδόσεων «Ι. Ζα
χαρόπουλος» γιά τή φροντίδα μέ τήν οποία περιέβαλε τήν εργασία μου καί στις 
κυρίες Γεωργία Άποστολόγλου καί Μαρία Σταμπούζου γιά τό μόχθο τους καί τό 
πραγματικό μεράκι πού έδειξαν γιά τήν άρτια εμφάνιση του βιβλίου. 

'Αθήνα, Νοέμβριος 1988 AT. 



Εισαγωγή 





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 

Οι ιδεολογικές ζυμώσεις 

Ό 18ος αιώνας αποτελεί γιά τό ελληνικό στοιχείο της 'Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας μία περίοδο κατεξοχήν κριτική. Μιά αλυσίδα αλληλοεξαρτώμενων γεγο
νότων θά προκαλέσουν πολλαπλές ρήξεις της προηγούμενης ισορροπίας. Διότι 
δέν είναι μόνο οί διαδικασίες της οικονομικής διεύρυνσης πού θά αναστατώσουν 
τόν παλαιό κόσμο καί συνακόλουθα τό σύστημα τών κοινωνικών και ηθικών του 
άξιων. Πρόκειται τώρα γιά τήν αναθεώρηση τών παραπάνω άξιων, γιά τή γένεση 
νέων πνευματικών αναγκών, νέων περιεργειών. "Ετσι ώστε νά μπορούμε νά πού
με πώς ένας καινούργιος κόσμος μορφοποιείται, ενα νέο «modus vivendi» δη
μιουργείται, διεργασίες πού ασφαλώς δέν είναι εντελώς ξένες προς δλα οσα συν
τάραξαν και εξακολουθούν νά συνταράζουν κατά τή διάρκεια του 18ου ai . τόν δυ
τικό κόσμο1. 

'Ασφαλώς έχουμε νά κάνουμε μέ μιά μεταβατική περίοδο, οπού δέν μπορούμε 

1. Ό Κ.Θ. Δημαράς, («Τό σχήμα του Διαφωτισμού» στό Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 
'Αθήνα '1977, σ. 23-119) μας δίνει όχι μόνο μιά συγκεντρωτική εικόνα τών πνευματικών α
ναζητήσεων της εποχής, άλλα καί προβαίνει στην περιγραφή του τρόπου μέ τόν όποιο αρ
θρώνονται ορισμένα φαινόμενα κοινωνικής τάξης, πού συνέβαλαν στό νά διαμορφωθεί ή 
ανάγκη κατασκευής ενός νέου κώδικα «ηθικής» καί τοϋ «γούστου» τής εποχής. 

Πρβλ. μέ τις ενδιαφέρουσες απόψεις πού εκφράζει ό Φίλιππος Ήλιου σχετικά μέ τίς «ά-
ναντιστοιχίες» μεταξύ τών κοινωνικο-οικονομικών δομών καί τών κοινωνικο-ιδεολογικών 
συμπεριφορών κατά τόν «ακίνητο», σύμφωνα μέ τά πορίσματα ορισμένων ερευνών οικονο
μικής ιστορίας, 18ο αιώνα, ό όποιος ωστόσο είναι πλούσιος σέ «πολιτισμική» καί «ιδεολο
γική» κινητικότητα καί επαναπροσδιορισμούς. Ph. Iliou, «Discordances entre structures 
socio-économiques et comportements socio-idéologiques» στό Actes du Ile Colloque inter
national d'Histoire (Athènes, 18-25, septembre, 1983) Économies méditerranéennes. Équi
libres et intercommunications, Xffle-XIXe siècles, τ. Ill, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1986, σ. 13-21. 
Βλ. καί τήν παρέμβαση τοϋ Ν. Σβορώνου στή συζήτηση πού ακολούθησε, δ.π., σ. 70-71. 
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νά απορρίψουμε καί τήν καθυστερημένη αντανάκλαση αύτοϋ πού ό Paul Hazard 
ονόμασε εύστοχα «κρίση της ευρωπαϊκής συνείδησης», της οποίας τό κυριότε
ρο χαρακτηριστικό υπήρξε ή άρνηση του «στατικού» σ' δ,τι άφορα οποιαδήπο
τε εκδήλωση τής ζωής, «περιπέτεια» πού βρίσκεται στή βάση τής δημιουργίας 
του πνεύματος των Φώτων2. 

Τό αντίστοιχο διαφωτιστικό κίνημα στην Ελλάδα χρωστάει τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ζωτικότητας του στή γνωριμία μέ τή δυτική σκέψη, αυτό είναι αναμφι
σβήτητο. Έξαλλου ή δυτική παιδεία είχε αποκτήσει τά πιό αποτελεσματικά της 
διάμεσα (intermédiaires) ανάμεσα ακριβώς στά πιό δυναμικά στοιχεία του ελλη
νισμού: αρχικά στους Φαναριώτες, καί έπειτα στην εμπορική αστική τάξη καί 
στον ελληνισμό τής Διασποράς. Άπό ενωρίς ό φαναριώτικος περίγυρος αρχίζει 
νά ενδιαφέρεται έντονα γιά τήν πνευματική παραγωγή τής Δύσης. Κατέχει δύνα
μη καί επιρροή, καί έχει επιπλέον στή διάθεση του μιά διόλου ευκαταφρόνητη 
δυνατότητα πρωτοβουλιών σ' έναν γεωγραφικό χώρο- εννοώ τίς 'Ηγεμονίες καί 
τίς αυλές τών 'Ηγεμόνων πού έγιναν βαθμιαία αληθινοί πυρήνες δεκτικότητας 
τών ευρωπαϊκών πολιτισμικών στοιχείων3. Δέν χρειάζεται εδώ νά αναφερθώ 
στον δεύτερο καθοριστικό παράγοντα, τή σημασία δηλαδή τής δημιουργίας τής 
εμπορικής αστικής τάξης καί τών ελληνικών παροικιών τής Ευρώπης. Ή ποιό
τητα και ή συχνότητα τών επαφών τών δύο αυτών φορέων μέ τή δυτική γνώση 
καθόρισαν, όπως είναι γνωστό, τή γένεση καί τήν εξέλιξη του Διαφωτισμού 
στην 'Ελλάδα4. Σέ μιά τέτοια προοπτική έρευνας, δύο ερωτήματα εϊναι κατά τή 
γνώμη μου ουσιαστικά: καταρχήν αυτό πού σχετίζεται μέ τή γλωσσομάθεια τοΰ 
άτομου. Γιατί εϊναι φανερό πώς μόνο ή κατοχή, σέ μιά πρώτη φάση, του απαραί
τητου γλωσσικού οργάνου, θά επιτρέψει στό άτομο νά ριχτεί στην περιπέτεια 
τής νέας γνώσης, νά ικανοποιήσει τίς ανάγκες επικοινωνίας του μέ τίς νέες μορ
φές πολιτισμού πού επιθυμεί νά προσεγγίσει, νά ενημερωθεί, και τέλος, νά δρά
σει, νά αυτενεργήσει. Τό ζήτημα τής μετάφρασης έρχεται ύστερα, ικανοποιών
τας μιά ουσιαστική λειτουργία, αυτήν τής μεταφοράς, τής μεταγενέστερης κο-
ραϊκής «μετακένωσης», τών νέων πολιτισμικών εννοιών. Καί σ' αυτόν τόν τομέα 
ή διάθεση τών 'Ελλήνων νεωτεριστών λογίων δέν διαφοροποιείται άπό τή διά-

2. Τό έργο του Paul Hazard, La crise de la conscience européenne 1680-171S,.Παρίσι 
1935, πού έχει ζωή ήδη μισού αιώνα, αποτελεί ωστόσο ενα βασικό θεωρητικό εργαλείο, 
εύχρηστο ακόμη, πού μας βοηθάει στην ανασύσταση τής πνευματικής ατμόσφαιρας πού 
προετοίμασε τόν ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. 

3. Ν. Iorga, Études Roumaines. I. Influences étrangères sur Ja nation roumaine, Παρίσι 
1923, σ. 87, 89. Βλ. επίσης Δημ. Καταρτζής, Δοκίμια, έπιμ. Κ.Θ. Δημαράς, 'Αθήνα, Ερμής, 
1974, σ.ξγ'. 

4. Γιά τόν αποφασιστικό ρόλο τών εμπορικών συναλλαγών μέ τή Δύση μέσα στή διαδι
κασία βελτίωσης τής ηθικής καί πνευματικής κατάστασης τοϋ υπόδουλου Γένους, νομίζω 
οτι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον νά παραπέμψει κανείς σέ εκφρασμένες σχετικά μέ τό θέμα 
απόψεις άπό λογίους πού εκπροσωπούν οι ίδιοι ενεργά τό κίνημα του Διαφωτισμού. Βλ. 
π.χ. Ad. Coray, Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, Παρίσι 1803, σ. 17 
κ.έ. καί αργότερα Jacovaky Rizo Néroulo, Cours de littérature grecque moderne, Γενεύη 
1827, σ. 95κ.έ. 
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χυτή στον 18ο αιώνα τάση του «λογοτεχνικού κοσμοπολιτισμού» (cosmopoliti
sme littéraire) καί άπό τήν αυξανόμενη σημασία της μετάφρασης στην Ευρω
παϊκή «République des Lettres»5. 

Ή εξέλιξη του ελληνικού κινήματος, δηλαδή ή γένεση του νεοελληνικού Δια
φωτισμού καί ή σταθεροποίηση του, εγγράφεται κατά τόν Κ.Θ. Δημαρά, στά δύο 
τρίτα του αιώνα, ανάμεσα στό 1709 καί στό 1774 -τό 1750 δείχνει νά σημαίνει μιά 
τομή στην εκδήλωση τών ενδιαφερόντων πού μας απασχολούν έδώ6. Οί δύο χρο
νολογίες πού οριοθετούν τό εξεταζόμενο φαινόμενο έχουν συγκεκριμένες ιστο
ρικές αντιστοιχίες. Τό έτος 1709 δηλώνει τήν έλευση του Νικολάου Μαυροκορ
δάτου στό αξίωμα του ηγεμόνα τής Μολδαβίας, γεγονός πού εγκαινιάζει μιά μα
κρά περίοδο φαναριώτικης εξουσίας στίς Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες. Τό έτος 
1774, άπό τήν πλευρά του, θυμίζει τή συνθήκη του Kutchuk-Kaïnardji, τής ό
ποιας τις ευνοϊκές συνέπειες δέν νομίζω ότι χρειάζεται νά επαναλάβουμε έδώ. 

Ή «περιέργεια» καί ή «φιλομάθεια»: ό γλωσσικός παράγοντας 

« Ό "Ανθρωπος είναι κατά φύσιν τόσον επιρρεπής είς τήν περιέργειαν, όπου 
πάντοτε επιθυμεί νά άνιχνεύη τά απόκρυφα, πάντοτε αγαπά νά πολυπραγμονή 
όσα εις αυτόν είναι λεληθότα και άγνωστα (...) Ποίος τόν βιάζει νά άφήνη τήν 
πατρίδα του, νά παραβλέπη τήν ήσυχίαν του, νά ύστερήται τους φίλους του, νά 
αποχωρίζεται άπό τους συγγενείς του, και νά ταξιδεύη είς διεστώσας καί άλλο-
δαπεΐς επαρχίας; ή ηδονή όπου έχει νά βλέπη καί νά άκούη νέα πράγματα. Ποίος 
τόν παρακινεί νά ένασχολήται είς τήν μάθησιν τών επιστημών, νά κοπιάζη εις 
τήν έπίδοσιν τών διαλέκτων, καί νά φθείρη τήν ζωήν του είς τήν άνάγνωσιν τών 
επιτηδείων συγγραφέων καί ιστορικών; ή ηδονή όπου έχει νά βλέπη καί νά ά
κούη νέα πράγματα. "Ενα Βιβλίον όπου συντεθώ, ή μεταφρασθή άπό μίαν εις άλ-
λην Διάλεκτον, καί έπειτα έκδοθή, παρακινεί μεγάλως τήν περιέργειαν τών αν
θρώπων είς τήν τούτου άνάγνωσιν...»7. 

Ή εκμάθηση τών σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών θά αποτελέσει τόν βασι
κό εξοπλισμό του «φωτισμένου» άτομου πού θά προσδιορισθεί ακριβώς γύρω 
στά τέλη του 18ου αιώνα ώς «φιλομαθές» καί «περίεργο» κατεξοχήν στίς καινο
τομίες του πνεύματος καί δεκτικό σ' ο,τι άφορα τή διεύρυνση του γνωστικού του 
πεδίου. "Ετσι οί έννοιες «φιλομαθής», «φιλοπερΐεργος» σέ συνάρτηση μέ τό 
«φιλογενής» αναδεικνύονται σέ σταθερές του λεξιλογίου του νεοελληνικού Δια
φωτισμού. Στά 1779 συναντάμε π.χ. τή χρήση του ορού «περίεργος», «φιλοπε-
ρίεργος» στον Πρόλογο τής πρώτης σημαντικής έκδοσης στά νέα ελληνικά ερ-

5. Daniel Mornet, La pensée française au XVIIIe siècle, Παρίσι, Armand Colin, 1923, σ. 
72-73. 

6. Κ.Θ. Δημαράς, δ.π., σ. 27. 
7. Τραγωδίαι του Σινιόρ Άμπάτε Πέτρου Μεταστασίου, Μεταφρασθεΐσαι έκ τής ιταλι

κής είς τήν ήμετέραν άπλήν Διάλεκτον. Βιβλίον πρώτον, αψοθ' Ένετίησιν 1779 ΠαράΔη-
μητρίψ Θεοδοσίου τφ έξ 'Ιωαννίνων..., Προοιμιον, σ. γ', δ'. 
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γων τοϋ Μεταστασίου8. Τό ανήσυχο πνεύμα τοΰ ανώνυμου μεταφραστή9 δια
γράφει με τόλμη, όπως φαίνεται καί από τό παράθεμα πού προτάσσεται στό κε
φάλαιο, τό ευρύ πεδίο μιας «αισιόδοξης, θετικής περιέργειας» καί αναζητά τή 
«γνώση» στην πιό ανοιχτή, στην πιό πλατιά της μορφή. Ό λ α αυτά αντανακλούν 
τήν πνευματική ατμόσφαιρα καί τις δεκτικότητες τοΰ φαναριώτικου κύκλου10. 
Στά 1794 πάλι, ό Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης προτάσσει στην έκδοση της ελλη
νικής μετάφρασης τοϋΔημοφόντη τοΰ Μεταστασίου μ ιάΕίδηση «προς τους πε
ριέργους καί φιλομαθείς άναγνώστας»1 '. Α σ φ α λ ώ ς δέν επιλέχθηκαν τυχαία έδώ 
δύο τίτλοι. Τά προτεινόμενα κείμενα προς τους «φιλομαθείς αναγνώστες» είναι 
δραματικά έργα καί μάλιστα ενός καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τό έργο 
τοΰ όποιου γνωρίζει τήν ίδια εποχή τήν αποδοχή τοΰ εύρωπαϊκοΰ κοινοΰ. 'Από 
τήν άλλη, καί στίς δύο περιπτώσεις ή λογοτεχνική περιέργεια ενισχυμένη άπό 
τήν επιθυμία τής πληροφόρησης, θά τροφοδοτηθεί μέσω μιας μετάφρασης. 'Αγ
γίξαμε δηλαδή ενα δευτερογενή τομέα, πού προσδιορίζεται άπό τήν προσπάθεια 
εκλαΐκευσης κειμένων τής δυτικής πνευματικής παραγωγής προς χρήση ενός 
ελληνόγλωσσου κοινοΰ, ενώ μας ενδιαφέρει πρώτιστα, θά έλεγα, νά σταθμίσου
με τή γένεση και τήν εμβέλεια τής διαδικασίας πού οδηγεί τό καλλιεργημένο ά
τομο στην απόλαυση τοΰ πρωτοτύπου, στάδιο απόλυτα εξαρτώμενο άπό τή 
γλωσσομάθεια. 

Ό Abbé Desfontaines μας παρέχει, στά 1743, μία εύγλωττη οσο καί ενθου
σιώδη μαρτυρία. Στην αφιέρωση του προς τόν ηγεμόνα Κωνσταντίνο Μαυρο
κορδάτο πού προτάσσει στή γαλλική μετάφραση τοΰ Βιργιλίου12, μας βεβαιώνει 
ότι ό Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, μεγάλος φίλος των Γραμμάτων και τών 
Επιστημών, ηγεμονεύει «dans un pays où tant de langues ont cours, où la langue 
Françoise, regardée comme une langue savante et préférée à toutes les langues 
modernes, est cultivée par les nobles, ainsi que le Latin et le Grec littéral». Τήν Ί
δια εποχή, ένας έλληνας ταξιδιώτης, ό επτανήσιος ευγενής Μάρκος 'Αντώνιος 
Κατσαΐτης, συγγραφέας μιας Γεωγραφίας^ καί πνεΰμα ανήσυχο, περνώντας 

8. Στό ίδιο, σ. γ', δ', ζ'. 
9. Ό Γεώργιος Ζαβίρας (Νέα Ελλάς, 'Αθήνα 1872, σ. 241 ) αποδίδει τή μετάφραση στον 

Ν. Σούτσο ενώ ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός (Cours, ö.π., σ. 39) τήν αποδίδει στον Θωμά 
τό Ρόδιο. Ή δεύτερη εκδοχή θεωρείται πιό πιθανή άπό τόν Φίλιππο, Ήλιου, Προσθήκες 
στην Ελληνική Βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1973, σ. 205. 

10. Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, 'Αθήνα 71985, σ. 144. 
11. ΌΔημοφόντης, όπερα ήτοι Δράμα ήρωϊκόν τοΰ Κυρίου Άββα Μεταστασίου και

σαρικού Ποιητοϋ. Μεταφρασθείσα Έκ τής ιταλικής διαλέκτου είς τήν ήμετέραν άπλήν 
φράσιν μετά στιχουργίας- νυν πρώτον Τύποις εκδοθείσα δαπάνη καί επιμέλεια Πολυζώη 
Λαμπανιτζιώτη τοϋ έξ 'Ιωαννίνων (...) 1794, σ. [6]. 

12. Les Œuvres de Virgile, traduites en françois, le texte vis-à-vis la traduction (...) avec 
des remarques par l'Abbé des Fontaines. Tome premier. Παρίσι 1743. Ή αφιέρωση στον 
Κ. Μαυροκορδάτο περιέχεται στίς σελίδες 308-309. 

13. Geografia in dialogo, con moltissime notizie, istoriche, chronologiche di Marco An
tonio Cazzaiti, nobile di Corfu, Zante e Cefalonia, dedicata al serenissimo doge di Venezia 
Alvise Pisani. In Venezia, MDCCXXXVIII (1738). 
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άπό τό 'Ιάσιο, μεταφέρει στό 'Ημερολόγιο πού κρατάει στά ιταλικά, μιά ενδια
φέρουσα μαρτυρία γιά τόν Κωνσταντίνο, «questo principe» πού είναι «per altro 
molto erudito consumando tutte le ore oziose del giorno, e una gran parte della 
notte in continua lettura, amante dei letterati facendoli à se venire con grossi sti-
pendj, e possessore di molti linguaggi cioè Greco volgare, Greco littérale, Turco, 
Latino, Italiano, Francese, Moldavo e Valacco...»14. Ό Κατσαΐτης σκιαγραφεί 
την προσωπικότητα του ηγεμόνα «amante della novità» πού είναι ταυτοχρόνως 
τόσο απαιτητικός και διεισδυτικός στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Τέ
λος ή εμπειρία της «αυλής» τοΰ ηγεμόνα στό 'Ιάσιο μεταφέρεται στά γραπτά, δί
νοντας μας μιά γεύση της πνευματικής ατμόσφαιρας πού καλλιεργούσε ό Κων
σταντίνος Μαυροκορδάτος. 

Φαίνεται ότι στον τομέα τής εκμάθησης των δυτικών γλωσσών τόν κύριο ρόλο 
γιά τά πρώιμα χρόνια έπαιξαν οί οίκοδιδάσκαλοι - οί παιδαγωγοί καί γραμματείς 
πού προσλαμβάνονταν άπό τίς ηγεμονικές φαναριώτικες οικογένειες καί τους 
βογιάρους. Γιατί ενώ ή επίσημη διδασκαλία τών λατινικών π.χ. εγκαινιάσθηκε 
γύρω στά 1740 στην Ηγεμον ική 'Ακαδημία του Βουκουρεστίου, ή εισαγωγή μα
θημάτων ιταλικής καί γαλλικής γλώσσας στό πρόγραμμα τών 'Ακαδημιών δέν 
μνημονεύεται παρά σχετικά αργά (γιά πρώτη φορά στό διάταγμα πού εκδίδει ό 
Ά λ . 'Υψηλάντης στά 1776 και αναφέρεται στή Βλαχία). 'Ωστόσο, πρέπει νά 
υποθέσουμε, σύμφωνα και μέ τήν άποψη τής Α. Camariano-Cioran, πώς αυτές οί 
δύο γλώσσες, ιδιαίτερα τά γαλλικά, αποτελούσαν αντικείμενο σοβαρής διδα
σκαλίας άπό πολύ ενωρίτερα15. Κατά τή διάρκεια τής δεύτερης ηγεμονίας του 
στή Μολδαβία, ό Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος εισάγει στό πρόγραμμα τής 
'Ακαδημίας του 'Ιασίου τά λατινικά^6. Τό τέλος τής πρώτης δεκαετίας τοΰ 19ου 
αιώνα θά δει μάλιστα καί τήν εισαγωγή τών γερμανικών καί τών ρωσσικών στό 
πρόγραμμα τών διδασκομένων μαθημάτων τής 'Ακαδημίας του Βουκουρεστίου 
(αναδιοργάνωση του 1810). Πρέπει ωστόσο νά σημειώσουμε πώς τό μάθημα τών 
γαλλικών εξακολουθεί νά είναι σ' αυτήν τήν περίοδο τό πρώτο σέ ακροατήριο17. 
"Ετσι, ή εξοικείωση τής φαναριώτικης αριστοκρατίας κατά κύριο λόγο, καί τής 
μολδοβλαχικής αργότερα, περίπου άπό τό 1770 κ.έ., μέ τή γαλλική γλώσσα είναι 
αναμφισβήτητη1 8. Παρόλα αυτά, ή γαλλική γλώσσα πού απολαμβάνει κατά 
τόν 18ο αιώνα τήν απόλυτη ευρωπαϊκή αίγλη - ό Bayle βεβαιώνει ήδη στά 1685 
στην République des Lettres πώς «ή γαλλική γλώσσα έγινε πιά τό σημείο επικοι
νωνίας όλων τών λαών τής Ευρώπης»1 9- δέχεται στους "Ελληνες τόν σημαντικό 

14. Φίλιππος Κ. Φάλμπος, Μάρκου 'ΑντωνίουΚατσαΐτη. Ταξίδι στή Μολδοβλαχία τό 
έτος 1742. Εισαγωγή. Κείμενο. Μετάφραση. Σχόλια. Πίνακες. 'Αθήνα 1979, σ. 39. 

15. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et 
leurs professeurs, Θεσσαλονίκη, 1974, σ. 253. 

16. Στό ίδιο, σ. 252. 
17. Στό ίδιο, σ. 254-255. 
18. Louis Réau, L'Europe française au temps des Lumières, Παρίσι, Albin Michel, 1938, 

σ. 58. 
19. Στό ίδιο, σ. 3 καί τό κεφάλαιο II πού μελετά τήν «Ηγεμονία» τής γαλλικής γλώσσας 

στην Ευρώπη κατά τόν 18ο αιώνα. 
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ανταγωνισμό τής ιταλικής γλώσσας. Στά 1780 π.χ. ό Μοισιόδακας μας πληρο
φορεί στην Απολογία του πώς οι ευγενείς νέοι τής Κωνσταντινούπολης μαθαί
νουν στον καιρό του ιταλικά καί γαλλικά20. Πράγματι, οι εμπορικές σχέσεις, ή 
παρουσία επίσης τοο βενετικού στοιχείου στό Λεβάντε, ή γεωγραφική γειτνία
ση μέ όλες τίς συνέπειες πού επιφέρει (π.χ. καθιερωμένες πανεπιστημιακές 
σπουδές ενός μεγάλου αριθμού νέων Ελλήνων στην Ιταλία...) συνέβαλαν ου
σιαστικά στη διάδοση τής ιταλικής γλώσσας ανάμεσα στίς προνομιούχες τάξεις 
αυτών των περιοχών21. 

'Ωστόσο, έάν ή δυναμική τοΰ φαινομένου πού εξετάζουμε ιδωθεί μέσα άπό τήν 
πιό σύνθετη λειτουργικότητα της, δηλαδή σέ συνάρτηση μέ τόν πολυδιάστατο 
πολιτισμικό ρόλο πού κλήθηκε νά παίξει ή γλωσσομάθεια, θά οδηγηθούμε νο
μίζω σέ σκέψεις καί διαπιστώσεις ενδιαφέρουσες. Γιατί τουλάχιστον ώς τό τέ
λος τοΰ πρώτου μισού τοΰ 18ου αιώνα, καί πολύ αργότερα ακόμα, παράλληλα μέ 
τήν αυξανόμενη διάδοση τής γαλλικής γλώσσας, ή ιταλική θά διαδραματίσει 
ένα σημαντικό ρόλο, θά γίνει ακριβώς ένα ενεργητικό διάμεσο τής γαλλικής 
παιδείας22. Μετά τό 1750, επισημαίνει ό Κ.Θ. Δημαράς, ή ιταλική γλώσσα θά 
διατηρήσει τήν κυριαρχία της στον βαλκανικό χώρο και θά χρησιμεύσει ώς «α
γωγός» στή νεοελληνική παιδεία γιά νά ικανοποιήσει τίς νέες ανάγκες πού δη
μιουργούνται. "Ετσι αυξάνει αισθητά μετά τό 1750 ό αριθμός γαλλικών έργων ή 
γραμμένων σέ άλλες γλώσσες πού εμφανίζονται στή γραμματεία μας μεταφρα
σμένα άπό τά ιταλικά23. "Ας θυμηθούμε έδώ πώς στή συγκεκριμένη περίπτωση 
τής εισδοχής τοΰ έργου τοΰ Μολιέρου στή νεοελληνική πνευματική ζωή, οί 
πρώτες απόπειρες απόδοσης τών κωμωδιών του στή γλώσσα μας - πού έμειναν 
ανέκδοτες καί, δπως θά δούμε πιό κάτω, εκφράζουν τό πνεύμα καί τά ζητούμενα 
τοΰ έλληνικοΰ 18ου αιώνα, πραγματοποιήθηκαν μέσω τοΰ άγωγοΰ τής ιταλικής 
παιδείας, άφοΰ χρησιμοποιήθηκε μιά ιταλική έκδοση τών έργων τοΰ Μολιέρου 

20. Ίώσηπος Μοισιόδαξ, 'Απολογία, Βιέννη 1780, σ. 32. Ό Κοραής επιβεβαιώνει στά 
1803 (Mémoire, δ.π., σ. 53) πώς ένώ πριν άπό 30 χρόνια σπάνια συναντούσες στίς τέσσερις-
πέντε μεγάλες πόλεις τοΰ Λεβάντε δύο μέ τρεις ανθρώπους πού νά καταλαβαίνουν καί νά μι
λούν υποφερτά τά γαλλικά, σήμερα ή γαλλική γλώσσα είναι διαδεδομένη σχεδόν όσο καί 
ή ιταλική καί αυτή ή γνώση παρέχει στους "Ελληνες μιά εξοικείωση μέ τους Γάλλους καί 
τά βιβλία τους. 

21. Έκ παραλλήλου στίς περιοχές όπου ό οικονομικός παράγοντας ευνοήθηκε άπό τό 
εμπόριο μέ τήν Κεντρική Ευρώπη καί τίς κατεξοχήν γερμανόφωνες χώρες, δόθηκε, όπως 
ήταν φυσικό, έμφαση στην εκμάθηση τής γερμανικής. Βλ. γιά παράδειγμα τή γεωγραφική 
ανάπτυξη τοΰ εμπορίου στά 'Αμπελάκια καί τήν απαραίτητη γνώση τής γερμανικής γλώσ
σας άπό τους έμπορους καί τους κατοίκους Άμπελακιώτες. Βλ. J.L.S. Bartholdy, Voyage 
en Grèce fait dans les années 1803 et 1804, Παρίσι 1807, σ. 104 καί William Martin Leake, 
Travels in Northen Greece, Λονδίνο 1835, τ. III, σ. 386. 

22. Οί μελέτες πού αφορούν τήν εισαγωγή τοΰ γαλλικοΰ πνεύματος στην 'Ιταλία, πιστο
ποιούν τους στενούς δεσμούς πού ενώνουν τήν ιταλική μέ τή γαλλική παιδεία κατά τόν 18ο 
αιώνα. Βλ. L. Réau, δ.π., ο. 78-79. Καί 6 Paul Hazard τονίζει τό γεγονός αυτό τής στενής ε
ξάρτησης καί τής γαλλικής επίδρασης- P. Hazard, δ.π., II, σ. 213. 

23. C. Th. Dimaras, La Grèce au temps des Lumières, Γενεύη, Droz, 1969, σ. 139. 
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πού υπήρχε στις Ηγεμονίες . Τό ϊδιο συμβαίνει, όπως συνάγεται άπό τη μελέτη 
του χειρογράφου, καί με την πρώτη μετάφραση του ΔόνΚιχώτη στά νέα ελληνι
κά, κείμενο καθαρά φαναριώτικης προέλευσης και αυτό24. Καμία φροντίδα πι
στότητας, σεβασμού στό πρωτότυπο, ανάγκης γιά αντιπαραβολή, δέν φαίνεται 
νά απασχολεί τους μεταφραστές. Προβλήματα θεωρητικά καί αισθητικά σχετι
κά μέ τήν απόδοση του αρχικού κειμένου δέν βασανίζουν τόν βαλκάνιο μετα
φραστή . Γιατί άλλωστε; Οί έννοιες πού χρησιμοποίησα πιό πάνω εϊναι προϊόντα 
τής αισθητικής του ρομαντισμού. 'Ολόκληρος ό 18ος αιώνας σφραγίστηκε άπό 
τις «έλευθεριάζουσες» μεταφράσεις, τις περίφημες «belles infidèles»25. Εκε ίνη 
τήν εποχή, μέσα στό φαναριώτικο περιβάλλον, καλλιεργείται, όπως είναι γνω
στό, κατά κόρο, ή μετάφραση. Απόρρο ια τής γλωσσομάθειας, ή μετάφραση, 
διαδέχεται τήν προσέγγιση του πρωτοτύπου, τού ξενόγλωσσου κειμένου. Πρώτη 
έκφραση μιας συστηματικής διάθεσης τού φαναριωτισμοϋ εκδηλώνεται κυρίως 
ώς πνευματική καί γλωσσική άσκηση, καί ώς προσωπική τέρψη. Θά σταθούμε 
αργότερα μέ αφορμή τόν Μολιέρο στή θεματολογία, στά θέματα δηλαδή πού 
προσελκύουν τους φαναριώτες μεταφραστές, άνδρες καί γυναίκες, καί στά ιδεο
λογικά μηνύματα πού τά επιλεγόμενα έργα, ενδεχομένως, περιέχουν. 

Επαφές μέ τη δυτική λογοτεχνία στό φαναριώτικο περιβάλλον. 
Ή οικογένεια των Μανροκορδάτων 

Στό γύρισμα τού 17ου αιώνα εγγράφονται στό νεοελληνικό πολιτισμικό πεδίο τά 
πρώτα αισθητά μηνύματα του ανοίγματος πού πραγματοποιείται προς τόν και
νούργιο κόσμο του πνεύματος πού διαμόρφωσε ή δυτική παιδεία. Ή φαναριώτι
κη οικογένεια των Μαυροκορδάτων παράλληλα μέ τήν εκδήλωση τής κοινωνι
κής καί πολιτικής ισχύος τ η ς - μ ι ά πού προσέφερε στην 'Υψηλή Πύλη διαδοχι
κά υψηλούς αξιωματούχους του Ντιβανιοϋ (Διερμηνείς), και αργότερα Κυβερ-

24. Πρόκειται γιά κώδικα ακέφαλο του 18ου αιώνα πού απόκειται ώς σήμερα σε ιδιωτι
κή αθηναϊκή συλλογή. Μικροταινία του χειρογράφου κατέχει τό ΚΝΕ. Βλ. Τρ. Ε. Σκλαβε
νίτης, Κατάλογος Μικροταινιοθήκης. Φωτογραφήσεις έγγραφων, κατάστιχων, χειρο
γράφων, έντυπων καί προσωπογραφιών 1960-1980, «Τετράδια Εργασίας 1», 'Αθήνα, 
ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1982, σ. 34-35. Περιγραφή καί παρουσίαση τοΰ κώδικα έγινε άπό τήν Λούκια 
Δρούλια, «Ελληνική μετάφραση του Δόν Κιχώτη (Περιγραφή ενός κώδικα)», Ό Ερανι
στής, 4 (1966), σ. 25-29. 

25. Βλ. π.χ. τά άρθρα των J.A. Béreaud, «La traduction en France à l'époque roman
tique», Comparative Literature Studies, 8 (1971), σ. 224-244, κυρίως σ. 227-228 και José 
Lambert, «La traduction en France à l'époque romantique à propos d'un article récent», 
Revue de littérature comparée, XLIX (1975), σ. 396-412. Ειδικότερα τώρα γιά τόν Μολιέ
ρο καί τόν τρόπο «δεξίωσης» του σ' έναν προηγμένο χώρο τής Βαλκανικής -τή Ραγούζα-
κατά τόν 18ο αιώνα, βλ. τις ενδιαφέρουσες απόψεις τοΰ Mirco Tomasovic, «Aspects de la 
réception croate de Molière au XVIIIe siècle», Les Croates et la civilisation du livre, Actes 
du 1er Symposium international d'études sur l'aire culturelle croate..., publiés par Henrik 
Heger et Janine Matillon, Παρίσι, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1986, σ. 75-
90. Ευχαριστώ τήν κυρία Λουκία Δρούλια γιά τήν υπόδειξη τής παραπάνω μελέτης. 
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νήτες, πού έφεραν τόν τίτλο του 'Ηγεμόνα, των Παραδουνάβιων χωρών- συνέ
βαλε ενεργά στό νά σταθεροποιηθεί ή πνοή της δυτικής παιδείας τόσο στην 
Κωνσταντινούπολη οσο καί στή Μολδαβία και τή Βλαχία. Ό 'Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος, «ιδρυτής της δυναστείας», εξέχων άνδρας καί «γνωστός στή 
Δημοκρατία των Γραμμάτων άπό τις σπουδές του στην Πάδοβα και από τίς σο
φές εργασίες του» (connu dans la République des Lettres par ses études à Padoue 
et par ses savants écrits)26 φέρει στά συγγράμματα του τά εμφανή ϊχνη των «ανα
γνώσεων του»· πράγματι, όπως παρατήρησε πρώτος ό Κ.Θ. Δημαράς, ή παρου
σία τού Μακιαβέλι καί του La Rochefoucauld είναι αποφασιστική σ' αυτά27. 

Στά 1704 ό Audry de La Motraye, κατά τή διάρκεια της παραμονής του στην 
Κωνσταντινούπολη, βοήθησε τό γιό του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, τόν Νι
κόλαο, νά τελειοποιήσει τά γαλλικά του. Μόλις 24 ετών, ό μελλοντικός ηγεμό
νας εκπλήσσει ευχάριστα τόν ξένο παρατηρητή μέ τό εύρος τών γνώσεων του. 
Εϊχε μιά τόσο δυνατή μνήμη πού ό πατέρας του τόν αποκαλούσε συχνά «ή βι
βλιοθήκη μου» καί ήταν εκπληκτική ή πολυμάθεια του στον τομέα τών γλωσ
σών. Ό Νικόλαος κατείχε ήδη σ' αυτήν τήν ηλικία σύμφωνα μέ τή μαρτυρία του 
de La Motraye, τέλεια τά αραβικά καί τά αρχαία ελληνικά- ήξερε επίσης λατινι
κά, ιταλικά καί γαλλικά28. Σχετικά μέ αυτό τό θέμα της γλωσσομάθειας, μιά μαρ
τυρία τού 1722 μας πληροφορεί πώς ήξερε στην εντέλεια ελληνικά, λατινικά καί 
γαλλικά άλλα ακόμη καί τούρκικα, αραβικά καί περσικά. 'Εξάλλου φαίνεται 
πώς περίπου τό 1721 ό Νικόλαος εκδηλώνει τήν επιθυμία νά μελετήσει τήν ε
βραϊκή γλώσσα29. 

"Ετσι, παράλληλα μέ τήν άσκηση τών ηγεμονικών του καθηκόντων -ανώτατη 
εξουσία γιά έναν "Ελληνα στά πλαίσια τού διοικητικού μηχανισμού της 'Οθω
μανικής αυτοκρατορίας, πού στην περίπτωση τού Νικολάου διαταράχθηκε κυ
ρίως μέ τό γεγονός τής αιχμαλωσίας του άπό τους Αυστριακούς (1716-1718)- ό 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος έχει νά επιδείξει ενα πνεύμα γερά συγκροτημένο, 
διαποτισμένο άπό τίς περιέργειες και τό πνευματικό κλίμα πού υπαγορεύει ό αρ
χόμενος αιώνας τών 'Εγκυκλοπαιδιστών εκδηλώνει τό ενδιαφέρον του γιά φι
λοσοφικά έργα άλλα ακόμη καί γιά τίς φυσικές επιστήμες, τά πολιτικά και θρη
σκευτικά ζητήματα30. Στοχαστής και λόγιος, ό Νικόλαος μας κληροδότησε έργα 
πολιτικής θεωρίας, τό Περί Καθηκόντων και τό Θέατρον Πολιτικόν^. Έπι-

26. Audry de La Motraye, Voyages (...) en Europe, Asie et Afrique, La Haye 1727, τ. Ι, 
σ. 374. 

27. C. Th. Dimaras, «Alexandre Mavrocordato, Machiavel et La Rochefoucauld», La 
Grèce au temps des Lumières, ο.π., σ. 21 κ.έ. 'Αναφορικά μέ τίς επιδράσεις του ευρωπαϊκού 
πνεύματος στή διαμόρφωση τής σκέψης του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, βλ. Δ.Γ. Άπο-
στολόπουλος, Ή εμφάνιση τής Σχολής τον Φυσικού Δικαίου στην «τουρκοκρατούμενη» 
ελληνική κοινωνία, Ι, II, Αθήνα, 1980, 1983. 

28. Α. de La Motraye, ο.π., σ. 374. 
29. Βλ. Jacques Bouchard, «Les relations épistolaires de Nicolas Mavrocordato avec 

Jean Le Clerc et William Wake», Ό Ερανιστής, 12 (1977), σ. 70-71. 
30. J. Bouchard, ο.π., σ. 76 κ.έ. 
31. Τό Περί τών Καθηκόντων, γνώρισε μία πρώτη έκδοση στά 1719· Legrand, Bibliogra-
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πλέον, καί αυτό ακριβώς είναι τό σημείο πού θά στρέψουμε τήν προσοχή μας, ό 
Νικόλαος είναι συγγραφέας ενός έργου μιας εντελώς άλλης σημασίας καί πνευ
ματικής διάθεσης: πρόκειται γιά τά Φιλόθεου Πάρεργα22. Έ δ ώ πρόκειται γιά 
μιά διήγηση μυθιστορηματικής μορφής όπου ανευρίσκονται πλείστα όσα στοι
χεία προσφιλή στή δυτική λογοτεχνία τής εποχής, μ' άλλα λόγια ποικίλες 
μνείες καί αναφορές πού εναρμονίζονται μέ τό αντίστοιχο πνευματικό κλίμα και 
τά λογοτεχνικά μοτίβα πού είναι στή μόδα τήν ϊδια περίοδο στην Ευρώπη33. Τό 
γεγονός είναι ασφαλώς αξιοσημείωτο αυτό καθαυτό και εξαιρετικό -εκτός από 
τόν γενικό κανόνα- εάν τό συγκρίνουμε μέ τόν πνευματικό κόσμο καί τίς δεκτι
κότητες πού μοιάζει νά έχει πραγματικά ένας "Ελληνας λόγιος τής εποχής34. 
Μήπως ακριβώς αυτή ή συνάφεια στό χειρισμό τών λογοτεχνικών θεμάτων μέ τή 
δυτική λογοτεχνική παραγωγή τής εποχής35, πού πιθανόν καί νά προκάλεσε τήν 
αδιαφορία του βαλκάνιου αναγνώστη, του «μή-μυημένου», είναι καί ή βάση τής 
υποτιθέμενης αδιαφορίας του Νικολάου νά δει τό έργο του τυπωμένο στά ελλη
νικά ενώ προσβλέπει αντίθετα στό ευρωπαϊκό κοινό36; "Η μήπως ακόμη μπορού
με νά υποθέσουμε πώς αυτή ή μυθιστορηματική απόπειρα του Νικολάου, πού ο
φείλεται κατά κύριο λόγο στην «ευχαρίστηση τής γραφής», πού μας εισάγει λοι
πόν στην κατεξοχήν αισθητική καί λογοτεχνική διάσταση τής συγγραφικής 
πράξης, καρπός μιας καλλιεργημένης περιέργειας, δέν κατόρθωσε, δέν θά ήταν 
δυνατό νά κατορθώσει νά πείσει τόν πιθανό αναγνώστη, έκτος άπό αυτούς πού 
άνηκαν στην ομάδα ομάδα τών Φαναριωτών37; 

Ό μεγαλύτερος γιος τοϋ Νικολάου, ό Σκαρλάτος, πού γεννήθηκε στά 1701 (ή 
στά 1702) στην Κωνσταντινούπολη -πέθανε στην ϊδια πόλη πολύ νέος, στά 

phie Hellénique, I, 126, σ. 153. Δεύτερη έκδοση τής Λειψίας, στά 1722, μέ μετάφραση του 
κειμένου στά λατινικά (Legrand, δ.π., 146, σ. 173). Τό Θέατρονπολιτικόν, γνώρισε μετα
θανάτια έκδοση στά 1758 (Legrand, ö.π., 517, σ. 485). 

32. Αυτό τό έργο, όπως είναι γνωστό, παρέμεινε ανέκδοτο σέ ολη τή διάρκεια τοϋ 18ου 
αιώνα καί δημοσιεύθηκε άπό τόν Γρηγόριο Κωνσταντά, στά 1800. 

33. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία..., ο.π., σ. 101. Επίσης Mario Vitti, 'Ιστορία τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας, Αθήνα, 'Οδυσσέας, 1978, σ. 118. 

34. "Εχει διατυπωθεί πώς αυτό τό λογοτεχνικό πόνημα τοϋ Νικολάου Μαυροκορδάτου 
δέν είναι απαλλαγμένο άπό ορισμένες θεματικές καί μορφολογικές αναλογίες μέ τή σύγ
χρονη του ευρωπαϊκή παραγωγή. Βλ. γιά τό ζήτημα αυτό τό άρθρο τοϋ Jacques Bouchard, 
«Nicolas Mavrocordato et l'aube des Lumières» στό Revue des Etudes Sud-Est Européen
nes, XX (1982), σ. 240 κ.έ. 

35. Ό Jacques Bouchard επισημαίνει κυρίως τά λογοτεχνικά μοτίβα πού χρησιμοποιεί 
καί ό Montesquieu στά Lettres persanes, δάνεια άπό τή μόδα τής εποχής· J. Bouchard, δ.π. 

36. Οί ενέργειες τοϋ Νικολάου Μαυροκορδάτου γιά νά δει τό έργο του μεταφρασμένο 
καί τυπωμένο στά γαλλικά είναι γνωστές. Βλ. τή σχετική μελέτη τοϋ Κ.Θ. Δημαρά «Les 
Loisirs de Philothée» στό La Grèce au temps des Lumières, ό.π.· βλ. τώρα στό Νεοελληνι
κός Διαφωτισμός, O.K., σ. 263-282 («Τά Φιλόθεου Πάρεργα»). 

37. Ή κύρια αίτια τής έλλειψης ενδιαφέροντος άπό μέρους τοϋ Νικολάου Μαυροκορ
δάτου σχετικά μέ τήν έκδοση τοϋ έργου του στά ελληνικά είναι κατά τόν "Αλκή 'Αγγέλου 
ακριβώς ή έλλειψη τοϋ κοινοΰ. Βλ. Ίώσηπος Μοισιόδαξ, 'Απολογία, επιμέλεια "Αλκής 
'Αγγέλου, 'Αθήνα, Έρμης, 1975, σ. λζ'. 
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1726 — διακρίθηκε στά γράμματα παρά τό νεαρό της ηλικίας του . Πράγματι, 
είμαστε ήδη μπροστά στά πρώιμα σημάδια της «φωτισμένης» διάθεσης του 
Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου, δταν, στά 1716, παραχωρεί τήν προστασία του 
στον Χρύσανθο Νοταρά προκειμένου νά εκδώσει τήν Εισαγωγή εις τά Γεωγρα
φικά και Σφαιρικά40. Μερικά χρόνια αργότερα, στά 1720, ό Σκαρλάτος, έφηβος 
ακόμη, μας προσφέρει ό ϊδιος τήν απόδειξη της μεθοδικής γνώσης πού προσπα
θούσε νά αποκτήσει γιά τήν ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Τόν διακρίνει μιά επιμέλεια 
συνεχής καί μεθοδική -από τήν οποία δέν λείπει καί ή διάθεση «ταξινόμησης» 
και ποιοτικής ιεράρχησης των «αναγνώσεων» του- καθώς καί μιά ισχυρή επιθυ
μία νά πληροφορηθεί τά λογοτεχνικά συμβεβηκότα τής Ευρώπης. Πηγή γιά ορι
σμένες άπό ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις είναι μιά επιστολή πού ό μπεϊζαδές 
Σκαρλάτος απευθύνει στό Θωμά Τεσταμπούζα, πιθανό διδάσκαλο του, γραμμένη 
κατά πάσα πιθανότητα προς τό τέλος του 1720 - ή απάντηση του Τεσταμπούζα 
είναι χρονολογημένη 21 'Ιανουαρίου 172141. Στην επιστολή του Σκαρλάτου αν
τανακλάται όλη ή ζέση του νεοφώτιστου. Πυκνό σέ πληροφορίες τό κείμενο 
αυτό μπορεί νά ερμηνευθεί σέ πολλά επίπεδα. Συμβάλλει κυρίως σέ μεγάλο βαθ
μό στην ανασύνθεση τής λογοτεχνικής ατμόσφαιρας-αναγνώσεις, δυνατότητες 
ενημέρωσης, τίτλοι πού περιέχονται στή βιβλιοθήκη εκείνη τή στ ιγμή- καί των 
πνευματικών διαθέσεων πού καλλιεργούσαν οί Μαυροκορδάτοι. "Ας επισημάνω 
ωστόσο, μερικά, κατά τή γνώμη μου, ενδιαφέροντα σημεία: 

'Από τήν αρχή τής επιστολής του ό Σκαρλάτος διαβεβαιώνει τόν αλληλογρά
φο του ότι είχε και έχει «μεγάλη αφθονία βιβλίων»42. Ό σ ο γιά τήν ενημέρωση 
του σχετικά μέ τις νέες εκδόσεις αλλά καί τήν αποτίμηση των αναγνώσεων του ό 

38. Eugène Rizo-Rangabé, Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières 
de Valachie et de Moldavie, 'Αθήνα, 1904, σ. 126. Επίσης Emile Legrand, Généalogie des 
Mavrocordato de Constantinople et autres documents concernant cette famille, Παρίσι 
1886, σ. 3. 

39. Στό ίδιο. 
40. Χρύσανθου Νοταρά, Εισαγωγή εις τά Γεωγραφικά καί Σφαιρικά, 'Αξιώσει τον Έ-

κλαμπροτάτου καί Περιβλέπτου κυρίου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου (...). Παρίσιοι 1716 
(Legrand, ο.π., Ι, 107, σ. 137-140). Μία δεύτερη έκδοση πραγματοποιείται στή Βενετία, τό 
1718 (Legrand, ο.π., 122, σ. 151). Γιά τήν παραπάνω πρωτοβουλία του Σκαρλάτου, βλ. καί 
Α. Camariano-Cioran, Les Académies princières..., ο.π., σ. 246. 

Έξαλλου ό Σκαρλάτος επισημαίνεται ανάμεσα στους επιστολογράφους τοϋ Χρ. Νοτα
ρά. Βλ. Emile Legrand, Έλληνικόν Έπιστολάριον Épistolaire grec, ou recueil de lettres a-
dressées pour la plupart à Chrysanthe Notaras, Patriarche de Jérusalem par les princes de 
Valachie et de Moldavie,... Παρίσι, 1888, σ. 146-147, επιστολή του Σκαρλάτου Μαυροκορ
δάτου στον Χρ. Νοταρά χρονολογημένη 'Απρίλιος 1715. 

41. Οί δύο επιστολές στις όποιες αναφέρομαι περιέχονται στό χειρόγραφο 153 τής Βι
βλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Βλ. σχετικά Cornelia Papacostea-Danielopolu, 
«Manuscrits italo-grecs de la Bibliothèque de l'Académie de la République Socialiste de 
Roumanie», Ό Ερανιστής, 12(1977), σ. 126-127. 

42. Mss 153, φ. 2 Γ: «Είχα καί εχω μεγάλη ν άφθονίαν βιβλίων όπου άμποτες νά ημπο
ρούσα νά κάμω τήν πρέπουσαν άνάγνωσιν». 
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Σκαρλάτος δεν επαφίεται μόνο στην προσωπική του κρίση. 'Αντλεί τήν πληρο
φόρηση του άπό τίς στήλες κριτικής των έγκυρων περιοδικών εκδόσεων τής ε
ποχής, του Journal des Savants καί του Nouvelles de la République des Lettres421. 

Οί μνείες πού αφιερώνονται στους συγγραφείς των οποίων τό έργο έχει μελε
τήσει ό Σκαρλάτος δεν στερούνται άπό μία απόπειρα λογικής επεξεργασίας του 
γνωστικού πεδίου πού εκπροσωπούν καθώς καί άπό μία τάση ταξινόμησης τους. 
'Ακόμη διαπιστώνουμε, καί αυτό φαίνεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, πώς ή προσο
χή του Σκαρλάτου διοχετεύεται εξίσου προς ολα τά πεδία λογοτεχνικής παραγω
γής. 'Ανάμεσα στους συγγραφείς πού αναφέρει, εμφανίζονται βέβαια οί κλασι
κοί και κατέχουν τήν πρώτη θέση · παρόλα αυτά τοποθετούνται δίπλα τους, χωρίς 
διάκριση, αρκετοί συγγραφείς ήσσονες πού κυριαρχούν εφήμερα στό λογοτε
χνικό στερέωμα του 18ου αιώνα, όπως τόνισε εύστοχα καί ή πρώτη σχολιάστρια 
τοΰ χειρογράφου44. 'Αναφέρεται ό Βοκκάκιος καί ό La Fontaine, ή Mme de Sévi-
gné, ή Mlle de Scudéry, ό Montaigne καί ό La Rochefoucauld, ό Όράτιος καί ό 
Τάκιτος άλλα καί ό Boccalini, baroque συγγραφέας τής μόδας. Τέλος τονίζεται 
άπό τόν Θωμά Τεσταμπούζα ή ωφέλεια πού μπορεί νά φέρει ή ανάγνωση «κά
ποιων ρομάντζων»- ή συγκεκριμένη αναφορά του θά είναι ό Δόν Κιχώτης45. 
Ό σ ο γιά τις αναφορές τοΰ Σκαρλάτου σέ έργα τής ευρωπαϊκής δραματουργίας, 
συγκρατούμε καταρχήν τήν επαινετική παρουσίαση του Corneille: « Ό Κορνέ-
λιος και αυτός ποιητής εις ταΐς τραγωδΐαις πολλά επιτήδειος, φέρει τόν άναγνώ-
σκοντα είς μεγάλην συμπάθειαν, καθώς τόν κρίνουν οί φιλόσοφοι τής Ευρώπης· 
μάλιστα είς τήν τραγωδίαν όπου ονομάζεται Σήθ[: Le Cid] βαρύνει πολλά εις τά 
νοήματα»46. Τή δεύτερη θέση καταλαμβάνει ό J.-B. Rousseau, πού είναι επίσης 
γνωστός στον Σκαρλάτο γιά τίς Ωδές και τά Επιγράμματα του: « Ό 'Ρουσός είς 
ταίς τραγωδΐαις και κομωδΐαις δέν είναι τόσον επιτήδειος· όμως είς ταίς ώδαΐς 
και τά επιγράμματα έχει μεγάλην λεπτότητα καί γλυκύτητα, αν καλά και έφθειρε 
τήν εύφυΐαν του εις αίσχράν ϋλην»47. 'Ακολουθεί ή κρίση τοΰ Σκαρλάτου γιά τόν 
Μολιέρο: «μουλιέρης και αυτός έν ταίς κωμωδΐαις έπιτηδειότατος, τόν όποιον 
τόν εχομεν καί 'Ιταλικά καί φραντζέζικα- τόν έπαινο και ό μποελός»48. Ή τελευ
ταία πληροφορία πού αντλούμε έχει διπλή σημασία. Πρώτον μας παρέχει τήν ά-

43. Τό Journal des Savants ιδρύθηκε τό 1655 άπό τόν Denis de Sallo καί είχε ώς στόχο νά 
κοινοποιεί στους αναγνώστες του ο,τι καινούργιο συμβαίνει"στην République des Lettres. 
Βλ. πρόχειρα Ρ. Brunei, D. Madélénat, J.-M. Gliksohn, D. Couty, La Critique littéraire, 
Παρίσι, PUF, 1977, σ. 63. Τό Nouvelles de la République des Lettres, περιοδικό πού κάνει 
ανεξάρτητη φιλολογική κριτική, άρχισε νά δημοσιεύεται στην 'Ολλανδία άπό τό 1684· έκ
δοτης του ήταν ό Pierre Bayle. "Ασκησε σημαντική επίδραση. Βλ. L. Réau, δ.π., σ. 85 καί 
Pierre Moreau, La critique littéraire en France, Παρίσι 1960, σ. 62. 

44. C. Papacostea-Danielopolu, ο.π., σ. 127. 
45. Είδαμε πώς χειρόγραφη μετάφραση τοΰ 18ου αιώνα κυκλοφορούσε στις 'Ηγεμο

νίες. Στή βιβλιοθήκη τών Μαυροκορδάτων μνημονεύεται δύο φορές ό Δόν Κιχώτης. Βλ. 
έδώ, σημ. 54. 

46. Mss 153, φ. 22ν. 
47. Στό Ίδιο. 
48. Στό ϊδιο. 
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ξιόπιστη μαρτυρία ότι ό Μολιέρος ενδιαφέρει άμεσα τό φαναριώτικο κοινό" την 
προσωπική εκτίμηση του Σκαρλάτου βλέπουμε εξάλλου νά ενισχύει και ή κρίση 
τοϋ Boileau49. Δεύτερον μας πληροφορεί γιά τήν ύπαρξη δύο εκδόσεων έργων 
τοϋ Μολιέρου, πού περιέχονται ήδη στή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων: μία 
στά γαλλικά καί μία στά ιταλικά50. Ό σ ο γιά τόν αλληλογράφο τοϋ Σκαρλάτου, 
τόν Θωμά Τεσταμπούζα, φαίνεται νά αναγνωρίζει στην απάντηση του, μέσα άπό 
τήν επιστολή πού τοϋ απευθύνει ό Σκαρλάτος, τά πρώιμα δείγματα της λογιοσύ-
νης καί της όξύνοιας τοϋ πνεύματος τοϋ νεαροΰ πρίγκιπα πού οφείλονται κυρίως 
σέ τρία προτερήματα (τή «φύση», τή «μάθηση» καί τήν «άσκηση»). Ή «φύσις» 
ιδιαιτέρως δέν είναι άλλη άπό τήν ένδοξη καταγωγή, τίς πνευματικές κλίσεις καί 
τίς κληρονομικές ικανότητες της οικογένειας. Σέ μιά άλλη προοπτική, άς θυμη
θούμε πάλι πώς ό Τεσταμπούζας ευνοεί τήν ύπαρξη κάποιων μυθιστορημάτων -
«κάποια ρομάντζα»- ανάμεσα στις άλλες αναγνώσεις τοϋ μπεϊζαδέ51. 

Γιος τοϋ Νικολάου καί ό Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος έγινε ηγεμόνας της 
Μολδαβίας γιά πρώτη φορά στά 1730 καί ηγεμόνευσε άπό τότε διαδοχικά στή 
Μολδαβία και τή Βλαχία ως τό 1769. Φημισμένος γιά τίς πνευματικές του ικανό
τητες καί τήν ευρύτητα των γνώσεων του, ό Κωνσταντίνος ευνόησε σημαντικά 
τή στροφή προς τή δυτική παιδεία και κατά συνέπεια τήν εισδοχή των «φώτων» 
στον βαλκανικό χώρο52. Φίλος των Γραμμάτων άλλα επίσης φανατικός συλλέ
κτης βιβλίων καί χειρογράφων53, συνέχισε μέ τήν ϊδια τόλμη πού τό επιχείρη
σαν και οί πρόγονοι του τή δημιουργία ή μάλλον τόν εμπλουτισμό της περίφη
μης βιβλιοθήκης της οικογένειας του όπου οί θεματικοί προσανατολισμοί είναι 
αντιπροσωπευτικοί της ποικιλίας των ενασχολήσεων καί των επιλογών των κτη-
τόρων της. Ό Ν. Iorga παρατηρεί πώς υπήρχαν εκεί εξαιρετικά πολύτιμα βιβλία 
- ή δ η άπό τήν εποχή τοϋ Νικολάου ή βιβλιοθήκη περιλάμβανε μιά αξιόλογη 
συλλογή σπάνιων χειρογράφων ελληνικών καί αραβικών- σειρές άπό βιβλία ελ
ληνικά βέβαια αλλά και λατινικά, βιβλία της ανατολικής γραμματείας άλλα καί 
ιταλικά και γαλλικά54. Ό Κωνσταντίνος έμφορεΐτο, όπως έξαλλου τό μεγαλύτε-

49. Ό Boileau είναι καί ό πρώτος πού εγκαινιάζει τή μολιερική κριτική. Βλ. Jean-Pierre 
Collinet, Lectures de Molière, Παρίσι, Armand Colin, 1974, σ. 19. 

50. Ό Ν. Iorga μνημονεύει μία έκδοση των έργων τοϋ Μολιέρου πού επεσήμανε στή 
Ρουμανία καί χρονολογείται άπό τό 1722. Ν. Iorga, Etudes Roumaines, II, ο.π., σ. 23. Στην 
προσωπική βιβλιοθήκη τού Κ. Μαυροκορδάτου, της όποιας ό Iorga δημοσιεύει τόν κατά
λογο, δέν ανευρίσκεται έκδοση έργων τού Μολιέρου. Πρβλ. έδώ, σημ. 54. 

51. Mss 153, φ. 27Γ: «Ταύτα άν καλά καί νά μην είναι όλως διόλου αναγκαία, ωφελούν μ' 
όλον τούτο, καί ήμποροΰμεν νά είποΰμεν μέ τόν Σέννεκα satius est supervacua scire quam 
nihil». 

52. Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία, ο.π., σ. 103. 
53. Henri Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, Παρίσι 1902, σ. 696. 
54. Στόϊδιο, σ. 669-676. Βλ. επίσης Ν. Iorga, ο.π., σ. 18-19. Σχολιάζει έναν κατάλογο της 

προσωπικής βιβλιοθήκης τού Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου πού επεσήμανε στό 'Ιάσιο 
(Βλ. Ν. Iorga, «Pilda bunilor domni din trecut, fa^ä de §coalä romaneascä», Analele Acad. 
Rom., Sect. Ist. Ser., II, 37(1914), σ. 85-120). "Ας συγκρατήσουμε μερικούς τίτλους: έναν 
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ρο μέρος τών ηγεμόνων πού τόν διαδέχθηκαν (όπως π.χ. ό Νικόλαος καί Ιωάν
νης Καρατζάς, ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης , ό Αλέξανδρος Μουρούζης), άπό τή 
δυτική παιδεία καί έδωσε τό προβάδισμα στά ζητήματα τά σχετικά μέ τήν ανά
πτυξη τών πολιτισμικών δομών τής χώρας πού κυβερνούσε55. Τό θέμα τής εκ
παίδευσης τόν απασχόλησε έντονα. Πήρε μέτρα πού στόχευαν στην ισχυρο
ποίηση τών ελληνικών μαθημάτων στίς Ηγεμονικές 'Ακαδημίες56, ένώ παράλ
ληλα συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη τής μελέτης τών ξένων γλωσσών 
στά προγράμματα τών παραπάνω 'Ακαδημιών, ακολουθώντας σ' αυτό τό παρά
δειγμα του πατέρα του57. 'Ακόμη, παρά τίς παραπάνω πρωτοβουλίες, ό Κωνσταν
τίνος ευνόησε τήν ανάπτυξη τής εθνικής ρουμανικής εκπαίδευσης, ιδρύοντας 
ρουμανικά σχολεία58 καί ενισχύοντας τή χρήση τής τοπικής γλώσσας. Μέ τήν 
Ίδια ευαισθησία και διορατικότητα ρύθμισε καί τή γλώσσα του εκκλησιαστικού 
τυπικού καί τής ορθόδοξης λατρείας στις ρουμανικές χώρες, εισάγοντας και εκεί 
τή χρήση τής ρουμανικής59. 

Μέσα σ' αυτό τό πνευματικό κλίμα, τό εμποτισμένο μέ τή διάθεση τής σύνδε
σης μέ τόν πολιτισμό πού αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, και πού βρίσκει τήν έκ
φραση του στην προώθηση τών νέων πολιτισμικών άξιων στις Παραδουνάβιες 
'Ηγεμονίες, επισημαίνουμε ενα πρώτο δείγμα πού προσδιορίζει ϊσως τό χρονικό 
όριο μιας ενσυνείδητης πρακτικής, πρακτική πού θά εξελιχθεί στή συνέχεια και 
τήν όποια θά ενστερνιστούν οί επόμενες γενιές τών Φαναριωτών: πρόκειται γιά 
τή λογοτεχνική μετάφραση, άπό ξένες δυτικές γλώσσες, πράξη πού θά ενισχυ
θεί, καί μάλιστα συχνά θά επιχορηγηθεί, άπό τήν ηγεμονική θέληση60. Αυτό τό 

Montaigne του 1725, έναν La Fontaine τοΰ 1699, έναν Βοκκάκιο του 1718- (γαλλ. μετάφρα
ση, έκδοση Κολωνίας), έναν Δόν Κιχώτη τοΰ 1718' αυτοί οί δύο τελευταίοι τίτλοι φαίνον
ται νά είναι ανάμεσα στά βιβλία πού προτιμούσε ό Κωνσταντίνος. Ό Δόν Κιχώτης μνημο
νεύεται στον κατάλογο τής προσωπικής βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου 
σε ιταλική έκδοση, πολύ παλαιότερη από εκείνη πού ανέφερα πιό πάνω, πού χρονολογεί
ται στά 1677. 

55. Α. Camariano-Cioran, Les Académies..., ο.π., σ. 666. 
56. Στό ίδιο, σ. 279. 
57. Στό ίδιο. 
58. Στό ίδιο, σ. 120. Βλ. καί τή σχετικά πρόσφατη μελέτη του Matei D. Vlad, «Locul lui 

Constantin Mavrocordat în istoria românilor din secolui al XVIII-lea», Revista de Istorie, 
37 (1984) 3, σ. 248-250. 

59. Δανιήλ Φιλιππίδης, Γεωγραφικόν τής 'Ρωμουνίας, Λειψία 1816, τ. Α', σ. 94. Επί
σης Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 479. 

60. Γιά τόν ενεργητικό ρόλο πού έπαιξαν οί Φαναριώτες ηγεμόνες στό μεταφραστικό 
κίνημα, ενισχύοντας συχνά καί επιχορηγώντας εκδοτικά προγράμματα, πολλές φορές φι
λόδοξα πού συχνά στή συνέχεια παρέμειναν ημιτελή, βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, ο.π., σ. 32. 

Τό παράδειγμα τοΰ Μιχαήλ Σούτσου είναι χαρακτηριστικό μιά πού οί επιλογές του αν
ταποκρίνονται τόσο στην αντίληψη τοΰ «πεφωτισμένου δεσποτισμού» όσο καί στά ανα
νεωτικά επιστημονικά αιτούμενα τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού. 'Οφείλουμε ακριβώς 
στή βούληση του τή μετάφραση τοΰ έργου τοΰ Réal de Curban, Science de Gouvernement 



24 Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

γεγονός συνιστά κάτι άλλο, πού ασφαλώς διαφοροποιείται άπό τή διάθεση της 
απλής πνευματικής άσκησης. Νομίζω πώς αρχίζει νά διαφαίνεται μία άλλη τά
ση, μία στάση περισσότερο «στοχαστική», πού ανάγεται σέ μία επιθυμία «ε
κλαΐκευσης», καί επομένως αποτείνεται σέ ενα συλλογικό σώμα, τό όποιο κα
λείται νά μυηθεί στίς νέες λογοτεχνικές αξίες, στην περίπτωση πού μας ενδια
φέρει έδώ, δυτικές. Θά έλεγα πώς μέ αυτές τίς σκέψεις είμαστε πολύ κοντά στην 
περίπτωση τών πρώτων θεατρικών χειρογράφων μεταφρασμάτων, τών οποίων τά 
παλαιότερα δείγματα είναι ή απόπειρα μετάφρασης κωμωδιών του Μολιέρου, 
στά 1741, μέ τόν 'Αναίσθητο καί τόν Κατά φαντασίανκερατοφόρο. 

Ή μετάφραση, φαινόμενο πολυδιάστατο 
Οί κοινωνικές καί πολιτισμικές αλλαγές πού είχαν ώς κατάληξη τή γένεση του 
«κοσμοπολίτικου» πνεύματος του Ευρωπαϊκού 18ου αιώνα, τάση πού σταθερο
ποιήθηκε καί εκδηλώθηκε κυρίως κατά τή διάρκεια του β' μισού του αιώνα, 
βρήκαν τήν άμεση τους έκφραση στό λογοτεχνικό πεδίο στην καλλιέργεια τής 
μετάφρασης61. Στή νεοελληνική παιδεία, τό ενδιαφέρον ώς προς αυτό τό θέμα 
δηλώνει σέ μεγάλο βαθμό καί μέ σαφή τρόπο τήν επιθυμία νά ικανοποιηθούν οί 
καινούργιες ανάγκες62. Ή αναγκαιότητα τής μετάφρασης υποδεικνύεται μέ επι
μονή καθ' ολη τή διάρκεια του νεοελληνικού Διαφωτισμού63. 'Αφύπνιση τής πε
ριέργειας καταρχήν αναφορικά μέ τά δυτικά κείμενα, αναστροφή μέ τή μετά
φραση ιδωμένη ώς πνευματική άσκηση κατόπιν -τάση πού είδαμε ότι εμφανί
στηκε ενωρίς στους Φαναριώτες- μεταμόρφωση τών παραπάνω στοιχείων καί 
ωρίμανση τους κατά τήν όψιμη περίοδο τοΰ Διαφωτισμού, οπότε καί προβάλλε
ται παραινετικά ή ανάγκη τής «μετακένωσης» τής δυτικής γνώσης, μέ τή βοή
θεια τής μετάφρασης, έννοια πού προπαγανδΐζεται άπό τήν ενημερωμένη «élite» 
πού μετέχει ενεργά στό κίνημα του Διαφωτισμού64. "Ετσι παρατηρούμε τή βαθ
μιαία εξέλιξη τής απλής περιέργειας, μέ απώτερο στόχο τήν κατάκτηση ενός 
νέου τρόπου σκέψης καί ζωής, ώς τήν οξύτατη συνειδητοποίηση τοΰ «φωτισμέ
νου» λογίου εμπρός στό χρέος νά ευθυγραμμιστεί τό Γένος μέ τήν πρόοδο τοΰ 
εύρωπαϊκοΰ πνεύματος. 

άπό τόν Δημ. Καταρτζή καί του Fontenelle, Περί πληθύος κόσμων (De la pluralité des 
mondes) από τόν Παναγιώτη Κοδρικά. 

61. Daniel Mornet, La pensée française..., ο.π., σ. 72-73. 
62. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία, δ.π., σ. 160. 
63. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ο.π., σ. 66. 
64. Ή έννοια τής «μετακένωσης» εισάγεται, ώς γνωστό, άπό τόν Άδ. Κοραή. Συχνές 

είναι οί αναφορές τοΰ Σμυρναίου σοφοϋ σέ έργα τών όποιων ή μετάφραση στά ελληνικά θά 
ωφελούσε τό Γένος. Γιά τόν Μολιέρο καί τά θεατρικά πράγματα, ας μνημονεύσω ενδεικτι
κά τά σχετικά μέ τόν Ταρτούφο καί τήν απόδοση του άπό τόν Κωνσταντίνο Κοκκινάκη 
(1815). Βλ. τά «Προλεγόμενα» τοΰ Άδ. Κοραή στην Ίλιάδατοϋ Όμηρου, εκδ. Βολισσία, 
Παρίσι 1811, σ. λ'. Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, Ό Ταρτούφος, Βιέννη 1815, {Προλεγόμε
να, σ. 7). Άδ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Γ' (1810-1816), Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1979, σ. 500-
503. 
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Αυτή ή σχηματοποιημένη παρουσίαση αναδεικνύει εντούτοις τήν πολυμορ
φία πού περικλείει στις διάφορες φάσεις του νεοελληνικού Διαφωτισμού ή πρα
κτική της μετάφρασης, καθώς αυτή ή τελευταία προσαρμόζεται σταδιακά στά 
ιδεολογικά καί αισθητικά ζητούμενα εκείνων των χρόνων. Ή γένεση του ενδια
φέροντος γιά τή μετάφραση άπό δυτικές γλώσσες καί ή προοδευτική εξέλιξη του 
φαινομένου καλύπτει τό δεύτερο μισό του 18ου αιώνα καί τίς πρώτες δεκαετίες 
τοΰ 19ου, ως τήν Επανάσταση του 1821· τό σημείο αιχμής της προβληματικής 
της μετάφρασης καί της αύξησης της παραγωγής της είναι γύρω στό 1800. 

Γιά νά συλλάβουμε τώρα τή δυναμική του εξεταζομένου φαινομένου σέ συ
νάρτηση μέ τό βαθμό τής συνειδητοποίησης του λογίου-μεταφραστή καί της 
αναζήτησης άπό αυτόν ενός μεθοδολογικού εξοπλισμού, μ' άλλα λόγια τήν ανα
ζήτηση μιας κανονιστικής θεωρίας, ας αξιολογήσουμε μερικές χαρακτηριστι
κές μαρτυρίες: Πρώτα πρώτα τοΰ Μοισιόδακα, όταν γράφει στά 1761 στή μετά
φραση τής Ηθικής Φιλοσοφίας τοΰ Muratori τό γνωστό: «"Εχει, έχει χρείαν ή 
Ε λ λ ά ς άπό τήν Εύρώπην. Ε π ε ι δ ή τήν σήμερον ή μία πλημμυρεΐ, και ή άλλη 
ύστερεϊται ως και τά άξιολογώτερα φώτα τής Μαθήσεως. 'Αλλά διά τί νά περι-
πτολογώ; Ίδοΰ εγώ παρρησιάζω εις τό φώς ενα Η θ ι κ ό ν βιβλίον σύγγραμμα ενός 
περιβλέπτου Ίταλοΰ φιλοσόφου, και δς τις έχει ελεύθερον τό κριτήριον, ας μέ 
δοκιμάση, αν αληθεύω»65. 'Ανησυχία πού θά εκφράσει μέ τήν ίδια ζέση στην 
Απολογία του (1780), είκοσι χρόνια αργότερα66. Ό μοναδικός δρόμος πού μπο
ρεί νά θέσει τέλος στην άγνοια καί νά καταλήξει σ' όλους τους κλάδους τής αν
θρώπινης γνώσης είναι ακριβώς ή μετάφραση έργων άπό τις σύγχρονες ευρω
παϊκές γλώσσες. Πρόκειται γιά μιά σημαντική άλλα επίπονη εργασία, πού δέν 
είναι πιά ενα παιγνίδι τοΰ πνεύματος67, άλλα αντίθετα θεωρείται «δημιουργική 
πράξη» καί είναι σέ αναζήτηση τής ακρίβειας τής λέξης, τής σαφήνειας καί τής 
ζωντάνιας τοΰ συνόλου 68. "Εννοιες ενδιαφέρουσες καί πλούσιες σέ αποχρώσεις, 
δπου προστίθεται μία άλλη βασική παράμετρος τής προβληματικής: ή επιλογή 
τοΰ ύφους, δηλαδή τής γλώσσας τής μετάφρασης. Πρόκειται έδώ γιά τήν τοπο
θέτηση τοΰ λογίου μπροστά στό γλωσσικό δίλημμα νά προτιμήσει τόν τύπο τής 
αρχαΐζουσας, πού είναι περισσότερο επεξεργασμένος άλλα απευθύνεται στους 
μορφωμένους τής εποχής, ή τόν τύπο τής κοινής πού είναι ωστόσο ακόμη αδια
μόρφωτη καί ακανόνιστη69. 

65. Ίώσηπος Μοισιόδαξ, Ηθική Φιλοσοφία, Α', Βιέννη, 1761, σ. κα'-κβ'. 
66. Του ίδιου, Απολογία, Βιέννη 1780, κριτική επανέκδοση μέ τήν επιμέλεια τοΰ "Αλκή 

'Αγγέλου, 'Αθήνα, Ερμής, 1975, σ. 152-153 καί σημ. 2. 
67. Του 'ίδιου, Ηθική Φιλοσοφία, ο.π., σ. κδ'-κε': «... κάθε μετάφρασις είναι δυσκολό

τατη! μάρτυρες (τό επαναλαμβάνω καί αύθις) οσοι περιέργως τήν έδοκίμασαν, ή τήν έκρι
ναν. 'Αλλ' ϊσως τινάς αυτά τά νομίζει ωσάν τόσα παιγνίδια. Καί όμως ας κάμη τήν δοκιμήν, 
όποιος καί αν είναι, καί τότε βλέπει τί διαφέρει ή παιδιά άπό τήν Μετάφρασιν». 

68. Στό ίδιο, σ. κδ'. 
69. Στό ίδιο, σ. κγ ': «"Εκαμε χρεία, ότι νά προσυλλογισθώ καί μέ ποίον "Υφος, ήγουν μέ 

τό Έλληνικόν, ή μέ τό Κοινόν νά μεταφράσω τό Πόνημα». Βλ. επίσης τή μελέτη τής Ρω
ξάνης 'Αργυροπούλου, «Traductions en grec moderne d'ouvrages philosophiques (1760-
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Ή αναγκαιότητα «νά προσδιορισθή υφός εν κοινόν» εκφράζεται π.χ. άπό τόν 
Παναγιώτη Κοδρικα στον Πρόλογο της μετάφρασης τοϋ έργου του Fontenelle, 
De la pluralité des mondes («Περί πληθύος κόσμων») πού εκδόθηκε στη Βιέννη 
στά 179470. Έδώ ό μεταφραστής αναγνωρίζει και προβάλλει ώς σημαντικό στοι
χείο την ιδιαιτερότητα πού κάθε κείμενο έχει στην πρωτότυπη μορφή του, πράγ
μα πού επιβάλλει τήν ποικιλία καί τήν ευλυγισία τών μέσων πού θά χρησιμο
ποιηθούν γιά νά αποδοθεί σέ μιά άλλη γλώσσα. Κάθε κείμενο ενέχει τις δικές του 
απαιτήσεις προσέγγισης, απευθύνεται σέ διαφορετικό κοινό, και, έν πάση περι
πτώσει, καταλήγει ό Κοδρικάς, ό Real de Curban δέν είναι δυνατόν νά μεταφρα
σθεί όπως ό Μολιέρος ή, χρησιμοποιώντας ενα άλλο αντιθετικό δυαδικό σχήμα, 
ό Fontenelle δέν μπορεί νά μεταφρασθεί όπως ό Montesquieu71. 

'Ωστόσο δέκα χρόνια πρωτύτερα, στά 1784, ό Δημ. Καταρτζής, στον Πρόλογο 
τής ανέκδοτης μετάφρασης τοϋ έργου του Réal de Curban, Science du gouverne
ment, πού ανέλαβε μέ «προσταγή» του ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσου, είχε ήδη δια
τυπώσει τήν ανάγκη τής επεξεργασίας μίας θεωρίας τής καλής μετάφρασης12. 
Τόν Καταρτζή τόν απασχολεί ή πιστή απόδοση άπό τή μιά γλώσσα στην άλλη, 
εγχείρημα πού δέν πρέπει νά είναι απαλλαγμένο άπό τήν προσπάθεια νά αποδο
θούν οί αισθητικές αρετές τοϋ πρωτοτύπου καθώς και ή σαφήνεια τοϋ λόγου-

προβαίνει μάλιστα σέ μία αξιολόγηση τών εως τότε γνωστών του μεταφράσεων 
άπό δυτικές γλώσσες στά ελληνικά: «"Οσο γιά τις μετάφρασες μας ωσαύτως ο-
σαις είδα δέν έχουν: α) καμμιά μέθοδο στή μεταβολή· β) δέν έχουνε τήν ανάλογη 
νοστιμάδα πώχουνε τά πρωτότυπα- γ) δέν έχουν τήν αυτήν σαφήνεια, πού είν' ή 
πρώτη αρετή λόγου»73. Ωστόσο θεωρεί ώς καλύτερες απόπειρες «κάμποσες κω-
μωδΐαις τοϋ Μολιέρου και κάμποσες τοϋ Μεταστασίου»74. Έδώ ή μαρτυρία τοϋ 
Καταρτζή μπορεί νά γίνει αντικείμενο διπλής ερμηνείας: 'Αποκαλύπτει καταρ
χήν τήν εκδήλωση ενδιαφέροντος άπό μέρους ενός εξέχοντος λογίου τοϋ φανα
ριώτικου κόσμου γιά τό μεταφραστικό κίνημα, καί όλως ιδιαιτέρως γιά τό θεα
τρικό κείμενο (αν και πρέπει νά εντάξουμε περισσότερο τή χροιά τοϋ ένδιαφέ-

1821)», R.E.S.E.E., Χ (1972) 2, ιδιαιτέρως τις σελίδες 364-365" ελληνική μετάφραση τής 
παραπάνω εργασίας ξαναϊδωμένη καί εμπλουτισμένη στό περιοδικό Δευκαλίων21, Μάρτ. 
1978, κυρίως τή σελίδα 13. 

70. Παναγιώτης Κοδρικάς, Περί πληθύος κόσμων, Βιέννη 1794, βλ. τόν Πρόλογο τοϋ 
μεταφραστή, «Προς τους Άναγινώσκοντας», σ. XXVI. 

71. Στό ίδιο, σ. XXVII: «Όθεν λέγωντας ενα κοινόν υφός ύποτιθέμενον τοις πάσιν ώς 
κανών καί ύπογραμμός, μήτε εννοώ ενα μόνον τρόπον εκθέσεως, μήτε στέργω ενός μόνου 
είδους φράσεις καί λέξεις, ώστε μέ τόν αυτόν τρόπον, μέ τάς αύτάς λέξεις, μέ τάς ιδίας 
στροφάς καί φράσεις, όπου πρέπει νά μεταφρασθή ό Μολλιέρ, νά μεταφράζεται ό 'Ρεάλ, ή 
νά μεταφρασθή ό Φοντενέλ καθώς πρέπει νά μεταφρασθή ό Μοντεσκιού. "Αλλη ΰλη του 
ενός, καί άλλη του άλλου, προς άλλους ό ένας, καί άλλους ό άλλος αποτείνεται- καί επομέ
νως άλλη πρέπει νά είναι τοΰ ενός ή φράσις, καί άλλη τοΰ άλλου». 

72. Δημ. Καταρτζής, Τά Ευρισκόμενα, έκδοση Κ.Θ. Δημαρά, 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1970, σ. 
313. 

73. Στό ίδιο, σ. 316. 
74. Στό ίδιο, σ. 316, ο*ημ. 1. 
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ροντος σ' αυτή πού αντιστοιχεί στό νέο λογοτεχνικό είδος γενικά, και όχι στην 
ειδική σήμανση τού δραματουργικού κειμένου). Μας βεβαιώνει δεύτερον μιά α
κόμη φορά γιά τή.ν πρακτική, γιά τήν οποία έχει ήδη γίνει λόγος έδώ, αυτήν πού 
άφορα τήν ιδιόμορφη λειτουργικότητα του χειρογράφου, τής χειρόγραφης με
τάφρασης. Αυτή ή τελευταία μπορεί νά έγκολπωθεΐ, ενόσω διαδίδεται σ' ενα 
συγκεκριμένο κοινό καί λειτουργεί παράλληλα μέ τό έντυπο ανάγνωσμα, μία «ι
σοδυναμία» θά λέγαμε, μέ τό δημοσιευμένο κείμενο. Ό συσχετισμός εϊναι εξάλ
λου αισθητός στην παρατήρηση του Καταρτζή. Γιατί ενώ ό Μεταστάσιος γνω
ρίζει αρκετές εκδόσεις στά ελληνικά προς τό τέλος του 18ου αιώνα -ή πιό ση
μαντική είναι ή δίτομη έκδοση των εξι τραγωδιών του στά 1779- και παράλληλα 
υπάρχουν ενδείξεις γιά τήν κυκλοφορία μεταφρασμάτων έργων του στή χειρό
γραφη μορφή τους, ό Μολιέρος, στις μεταφράσεις έργων του οποίου αναφέρεται 
ευνοϊκά ό Καταρτζής, δέν εμφανίζεται επίσημα στην ελληνική γραμματεία παρά 
στό μισό τής δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Σήμερα πού ή έρευνα έφερε στό 
φώς τρεις άπό τις χειρόγραφες μολιερικές μεταφράσεις πού γνώριζε ή φαναριώ
τικη περίοδος, μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα πώς ό Καταρτζής σέ τέτοιες α
ποδόσεις αναφερόταν στην κρίση του. 

Ή χειρόγραφη φαναριώτικη παραγωγή καί ή θέση τής θεατρικής 
μετάφρασης 
Ή φαναριώτικη χειρόγραφη παραγωγή, όπως εξελίσσεται κατά τή διάρκεια τού 
18ου αιώνα, φαίνεται νά συνδέεται, κυρίως άπό μία συγκεκριμένη χρονική στιγ
μή και μετά, μέ τις ανανεωτικές επιταγές του Διαφωτισμού, όπως βρήκαν τήν αν
τανάκλαση τους στις κοινωνικές νοοτροπίες και επηρέασαν τή διαμόρφωση των 
νέων αισθητικών προσανατολισμών στό νεοελληνικό πολιτισμικό πεδίο. Φυσι
κά αναφέρομαι ειδικά σέ εκείνες τις περιοχές, πού κατάφεραν νά αναπτύξουν τις 
δεκτικότητες καί τήν ευαισθησία σέ παρόμοιες ζυμώσεις. "Ας σταθούμε καταρ
χήν στην επιστημονική παραγωγή, ή σ' αυτήν πού δημιουργήθηκε γιά παιδαγω
γικούς στόχους- αυτή διασώζεται στις χειρόγραφες παραδόσεις τών καθηγητών 
τών 'Ηγεμονικών 'Ακαδημιών τού Βουκουρεστίου καί του 'Ιασίου, πού αποτε
λούν σημαντικά τεκμήρια τής βαθμιαίας αλλαγής τού περιεχομένου τής διδα
σκαλίας καί τής διείσδυσης τών δυτικών επιστημονικών θεωριών στίς Ρουμανι
κές Χώρες75. "Ας σταθούμε στή συνέχεια στις ποικίλες ποιητικές ανθολογίες, 
πού ήταν στή μόδα και κυκλοφορούσαν στον φαναριώτικο περίγυρο, καί πού πε
ριείχαν μιά σύνθετη παραγωγή: πρωτότυπη ποίηση, κυρίως ερωτικά στιχουρ-
γήματα, αινίγματα, διάφορα παραινετικά κείμενα καί μεταφράσεις. Σ' αυτές τίς 

75. Βλ. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies..., ό.π., σ. 307 κ.έ. Γιά τό θέμα τών 
χειρογράφων παραδόσεων, βλ. τό διεξοδικό άρθρο τοΰ Gh. CronJ, «L'Académie de Saint-
Sava de Bucarest au XVIIIe siècle. Le contenu de l'enseignement», R.E.S.E.E., IV (1966), 
σ. 437-473. Ή προσέγγιση τοϋ Gh. CronJ, στηρίζεται στό corpus τών χειρογράφων πού 
διασώζονται στή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας καί περιέχουν τίς παραδόσεις 
μαθημάτων στά ελληνικά τής Σχολής τοΰ 'Αγίου Σάββα. 
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συλλογές τίς λεγόμενες «μισμαγιές», ή επιλογή των κειμένων καί ή καταγραφή 
τους έχει κύριο σκοπό, καθώς φαίνεται, τήν απομνημόνευση, τή διαφύλαξη αυ
τού τοΰ αποσπασματικού υλικού, διαδικασία πού αποσκοπεί στή διευκόλυνση 
πρίν απ' όλα τοΰ χρήστη της χειρόγραφης συλλογής (στην ουσία πρόκειται συ
νήθως γιά ενα καταστιχάκι). Πρέπει νά διακρίνουμε, νομίζω, στην πορεία συ
γκέντρωσης καί καταγραφής τοΰ ύλικοΰ όχι μόνο τίς συγκινησιακές συγγένειες 
ανάμεσα στό συλλέκτη καί άποθησαυριστή καί στό κείμενο πού επιλέγει νά δια
τηρήσει αλλά καί τήν ενδεχόμενη αποδοχή αυτών τών αποθησαυρισμένων γνώ
σεων άπό τό συλλογικό σώμα, τοΰ οποίου αποτελεί μέλος ό συλλέκτης. "Ετσι ώ
στε τά άπανθισμένα τμήματα της άξιας νά διαφυλαχθεί γνώσης, πού περιέχει ή 
χειρόγραφη συλλογή, συνιστοΰν κατά κάποιο τρόπο έναν καθρέπτη, όπου αντα
νακλάται ή διαμόρφωση τοΰ μέσου αισθητικού κριτηρίου μιας κοινωνικής ομά
δας καί ή διείσδυση τών νέων αισθητικών καί λογοτεχνικών περιεργειών σέ ενα 
κοινωνικό σώμα, εδώ έν προκειμένω, τό φαναριώτικο76. 

Αυτήν τήν ιδιόμορφη λογοτεχνική παραγωγή, πού μέ τά κοινά καί στερεότυ
πα δεδομένα, μπορούμε νά εικάσουμε πώς δέν κατόρθωσε νά ολοκληρώσει τόν 
καθιερωμένο κύκλο άπό τό συγγραφέα ή τό μεταφραστή ώς τό χρήστη, άφοΰ δέν 
έφθασε ποτέ στό τυπογραφείο καί δέν απευθύνθηκε ποτέ σ' ενα ευρύτερο ανα
γνωστικό κοινό, ξεφεύγει δηλαδή εντελώς άπό κάθε είδους σφυγμομέτρηση ή 
μελέτη πού συνδέεται μέ τό έντυπο, τί τήν προσδιορίζει; Ευλόγα, ενα μετρήσιμο 
στοιχείο, μία σοβαρή ένδειξη είναι οτι προσπαθεί νά φέρει κάτι καινούργιο καί 
απευθύνεται σέ έναν κύκλο ανθρώπων περιορισμένο άλλα πού διαθέτει ισχυρό 
ενδιαφέρον καί διάθεση νά γνωρίσει, νά προσεγγίσει αυτό τό καινούργιο στοι
χείο. "Επειτα διαφοροποιείται άπό τό γεγονός οτι γράφτηκε καί προσφέρθηκε 
στον αναγνώστη της μέ στόχο νά ικανοποιήσει και νά διατηρήσει στή μνήμη 
του τίς νέες λογοτεχνικές καί αισθητικές ανάγκες πού αυτός ό τελευταίος καλ
λιέργησε. Τέλος αυτή ή παραγωγή έχει μεγάλη συγγένεια, εναρμονίζεται θά λέ
γαμε μέ τίς ιδεολογικές απαιτήσεις της πρώτης φάσης τοΰ Διαφωτισμού στον ελ
ληνικό χώρο αναφορικά μέ τήν καλλιέργεια τής «κοινωνικότητας» τοΰ άτομου -
ας θυμηθοΰμε έδώ πώς ή εξέλιξη τοΰ κινήματος τοΰ Διαφωτισμοΰ έμελλε νά έπι-

76. Βλ. ώς προς αυτήν τήν άποψη ενδεικτικά τήν περιγραφή τοΰ κώδικα Ήλιάσκου πού 
έγινε παλαιότερα άπό τόν Παν. Μουλλά, «Μεταφράσεις καί πρωτότυπα κείμενα άπό τόν 
18ο αιώνα. Περιγραφή ενός κώδικα», Ό Ερανιστής, 3 (1965), σ. 215-217 καί πιό πρόσφατα 
Δημ. Σπάθη, «Τόμνρις, βασίλισσα τήςΣκυθίας. Μιά θεατρική μετάφραση τοϋ 18ου αιώ
να», Ό Ερανιστής 11 (1977), σ. 238-263. 'Επίσης τό περιεχόμενο τοϋ χειρογράφου άρ. 50 
τοϋ Μουσείου Μπενάκη· Δημ. Σπάθης, «"Αγνωστες μεταφράσεις τοϋ Μεταστασίου καί 
πρωτότυπα στιχουργήματα. Ένα χειρόγραφο τοΰ 1785», Ό Ερανιστής, 16 (1980), σ. 239-
284. 'Ακόμη πρβλ. μέ τό χειρόγραφο άρ. 1030 τής Β. A.R. πού παρουσιάζω στην εργασία 
αυτή. Τέλος βλ. καί Κ.Θ. Δημαράς, «Φευγαλέα ποίηση», Ό Ερανιστής 13 (1976), σ. 49-60, 
οπού αναφέρεται σέ έναν κώδικα φαναριώτικης προέλευσης πού χρονολογείται κατά τά 
τέλη τοϋ 18ου αιώνα. Όπως δηλώνεται καί στον τίτλο τοϋ άρθρου τό περιγραφόμενο χει
ρόγραφο μας προσφέρει μιά πειστική μαρτυρία γιά τήν παρουσία τής «φευγαλέας ποίη
σης» στό πολιτισμικό πλαίσιο τών 'Ηγεμονιών. Καί Al. Du^u, «Les livres de délectation 
dans la culture roumaine», R.E.S.E.E., XI (1973) 2, σ. 311. 
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μείνει κυρίως στό «ηθικοπλαστικό» στοιχείο της λογοτεχνικής παιδείας καί στη 
μορφοποίηση μέσα άπ' αυτήν τής «κοινωνικής αρετής» του πολίτη11. 

Κάτι άλλο, πού είναι πολύ χαρακτηριστικό καί ενδιαφέρον είναι τό γεγονός 
πώς αυτές οί χειρόγραφες απόπειρες -σχετικά μέ τίς μεταφράσεις- καί οί συνθέ
σεις των χειρογράφων ανθολογιών κυκλοφόρησαν μέσα στον φαναριώτικο πε
ρίγυρο των «μυημένων» σέ αυτά τά νέα εϊδη τά εισαγόμενα άπό τή Δύση. "Ετσι 
ενα μίνιμουμ λειτουργικότητας διασφαλίζεται καί τό κείμενο, άν και χειρόγρα
φο, δέν μένει αδρανές άλλα, αντίθετα, επιτυγχάνει νά συμμετάσχει, στην κλίμα
κα τών δυνατοτήτων του βεβαίως, στις σημαντικές ζυμώσεις πού αφορούν τήν ε
ξέλιξη του αισθητικού κριτηρίου τής εποχής. 

'Ωστόσο, μιά ερώτηση ζωτικής σημασίας μπορεί νά τεθεί: ώς ποιο βαθμό δι
καιολογείται, θεωρείται ικανοποιημένος, κορεσμένος ò αρχικός στόχος του 
συγγραφέα ή του μεταφραστή μέσω τής διαδικασίας πού περιγράφηκε; Ή χει
ρόγραφη φαναριώτικη παραγωγή καλύπτει σχεδόν όλον τόν 18ο αιώνα- όμως, 
μήπως κατά τή διάρκεια του συντελούνται κάποιες διαφοροποιήσεις προσδιορι
στικές γιά τήν ωρίμανση, εάν υπάρχει, του φαινομένου πού εξετάζουμε; Μέ άλλα 
λόγια, μήπως κατά τή διάρκεια του αιώνα, γινόμαστε θεατές τής βαθμιαίας δη
μιουργίας ενός λόγιου ευρύτερου κοινού, έτοιμου ολοένα καί περισσότερο νά 
γευθεί τό νέο λογοτεχνικό είδος78; 'Ασφαλώς ή.προσπάθεια τοΰ Νικολάου Μαυ
ροκορδάτου -τά Φιλόθεου Πάρεργα- εϊναι πολύ πρώιμη- όσο γιά τόν Καταρτζή 
αυτός δέν εμπίπτει στό είδος τοΰ προβληματισμού πού πρέπει νά μας απασχολή
σει εδώ, και πού είναι κατεξοχήν ή θεατρική μετάφραση, ιδωμένη ωστόσο πε
ρισσότερο ώς λογοτεχνικό νεωτερικό κείμενο καί βέβαια πολύ λιγότερο στην 
αυτοτελή της δραματουργική καί θεατρική διάσταση. 

Είδαμε πρωτύτερα πώς ήδη πρίν άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 18ου αιώνα τουλάχι
στον, τό θεατρικό κείμενο, όπως προσδιόρισα προηγουμένως, ώς νεωτερικό α
νάγνωσμα, δέν αφήνει αδιάφορους όλους όσους αισθάνονται τά μηνύματα τής 
πνευματικής αλλαγής και επιδιώκουν τό συγχρωτισμό μέ τή Δύση. Οί Φαναριώ-
τες βρίσκονται σίγουρα σ' ενα άπό τά πιό δραστήρια κέντρα τών ζυμώσεων. "Ε
ναν αιώνα πρίν, στό δεύτερο μισό τοΰ 17ου αι., ό Antoine Galland συνοδεύει τόν 
Μαρκήσιο de Nointel στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαμένει περίπου δύο 
χρόνια (1672-1673)· ανάμεσα σέ άλλα μεταφέρει στό 'Ημερολόγιο του μία σειρά 
θεατρικών παραστάσεων, πού πραγματοποιήθηκαν κατά τήν περίοδο Ίανουα-
ρίου-Φεβρουαρίου 1673 ύπό τήν αιγίδα τοΰ Προξένου τής Γαλλίας, τό πιό πιθα
νό μέσα στό προξενικό μέγαρο σέ ενα «fort beau théâtre» πού διαμορφώθηκε ει
δικά γιά τήν περίσταση. Ό Galland αναφέρεται στό ρεπερτόριο και στην ατμό
σφαιρα πού κυριαρχοΰσε κατά τις σκηνικές παραστάσεις. Κυρίως παίχτηκε Μο
λιέρος- καί νομίζω πώς πρέπει νά θυμηθοΰμε σ' αυτό τό σημείο ότι, στις αρχές 

77. Σέ ο,τι άφορα ειδικότερα τόν τομέα τής δραματουργίας, βλ. πρόχειρα τή μελέτη μου, 
«Ή εποχή του Κοραή καί τό θέατρο», Πρακτικά τοΰ Συμποσίου «Κοραής καί Χίος» (Χίος, 
11-15 Μαΐου 1983), Α', 'Αθήναι 1984, σ. 187-206. 

78. Πρβλ. μέ τίς απόψεις πού εκφράζει ό 'Αλκής 'Αγγέλου στον Πρόλογο τής έκδοσης 
τής 'Απολογίαςτοΰ Μοισιόδακα, δ.π., σ. λς'-λζ'. 
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του έτους, ό μεγάλος γάλλος κωμωδιογράφος ήταν ακόμη ζωντανός. Οι μνείες 
του Galland μας προσφέρουν, εκτός άπό τήν ωραία αναλογία της συγχρονικότη-
τας των παραστάσεων στην Κωνσταντινούπολη μέ τό δραματουργικό θέαμα της 
Δύσης, τή βεβαιότητα της πρώιμης γνωριμίας μίας μερίδας εξεχόντων Ε λ λ ή 
νων, πού παρακολούθησαν τίς παραστάσεις σύμφωνα μέ τις περιγραφές του αυ
τόπτη μάρτυρα μας, μέ τήν ανεπτυγμένη θεατρική πράξη της Ευρώπης79. 

Δυστυχώς οί πληροφορίες πού σώζονται είναι σποραδικές καί διάχυτες όσον 
άφορα τή γεωγραφική τους προέλευση80 ώστε νά μπορέσουμε νά παρακολουθή
σουμε τή συνέχεια, άν υπάρχει, τή διείσδυση δηλαδή του θεατρικού λόγου καί 
ακόμη τή σταθεροποίηση αυτής της γνωριμίας μέ τό ευρωπαϊκό δραματουργικό 
ρεπερτόριο. 'Ωστόσο, γιά νά σταθούμε πάλι σέ μαρτυρίες, πραγματοποιώντας 
ενα μεγάλο χρονικό άλμα, φθάνουμε στά 1784. Τότε μνημονεύει ό Sulzer οτι 
στην αυλή του ηγεμόνα της Βλαχίας Μιχαήλ Σούτζου παραστάθηκαν ιταλικές 
κωμωδίες81. Τι είδους όμως κωμωδίες; Φαίνεται, όπως διατυπώθηκε πρόσφατα 

79. Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople..., II, Παρίσι 1881, 
σ. 5-36. Ό συγγραφέας αναφέρει μεθοδικά δλες τίς σχετικές πληροφορίες' ακόμη αναφέ
ρει καί όλες τίς επαναλήψεις παραστάσεων πού δόθηκαν σέ αυτήν τήν ευκαιριακή σκηνή. 
"Ας παρατηρήσουμε οτι ή πρώτη μνημονευμένη παράσταση άπό τόν Antoine Galland χρο
νολογείται τήν Κυριακή 8 Ιανουαρίου 1673 (έπαιξαν τό Le dépit amoureux καί τόν Sgana-
relle ou le cocu imaginaire) καί ή τελευταία χρονολογείται τήν Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 
1673 (ανέβασαν τό L'École des maris, τό Les quatre trivelins καί τόν Cocu imaginaire). Συ
νολικά ό Antoine Galland μνημονεύει πέντε (5) παραστάσεις τοΰ Κατά Φαντασίαν κερατά, 
τέσερις (4) τού Σχολείου των συζύγων, τρεις (3) τοΰ Ερωτικού πείσματος καί ακόμη δύο (2) 
παραστάσεις τοΰ Cid τον Corneille, δύο μιας κωμωδίας πού έγραψε ό Ίδιος ό Antoine Gal
land καί τέλος τήν παράσταση των Quatre trivelins, επικαιρικό έργο της εποχής. 

Δίνω παρακάτω ενα χαρακτηριστικό απόσπασμα, όπου περιγράφεται ή πρώτη παράστα
ση πού διοργανώθηκε στό προξενικό μέγαρο: «Dimanche 8 janvier. Monsieur l'Ambassa
deur invite M. le Baile de Venise à disner. Après l'avoir traité fort magnifiquement, il luy 
donna le divertissement de la comédie françoise qui fut jouée par ses gens sur un fort beau 
théâtre dont son Excellence avoit fait la dépense. Ils avoient choisy le Dépit amoureux et le 
Cocu imaginaire, toutes deux pièces de Molière; l'une et l'autre furent représentées, outre la 
pompe, la propreté et la richesse des habits, avec un si grand succès pour bien réussir, que 
non seulement M. le Baile en fut très satisfait, comme il le témoigna publiquement par le 
plaisir qu'il en recevoit en éclattant de rire le premier aux plus beaux endroits, mais encore 
toute la compagnie qui estoit composée de marchands de toutes les nations, jusques aux Fla-
mans mesmes nos ennemis, des principaux Grecs de Péra, de Galata, et d'une compagnie as-
sés nombreuse de femmes qui estoient placées dans un amphithéâtre qui avoit été dressé 
tout exprès pour elles...», Journal, ο.π., σ. 5-6. 

80. Βλ. γιά παράδειγμα τή μαρτυρία του Laurent d'Arvieux, ό όποιος μνημονεύει στά 
Mémoires του (Παρίσι 1735, σ. 123 κ.έ.) παραστάσεις του Nicomède τοΰ Corneille στη 
Σμύρνη, στά 1657, σέ μία αίθουσα του Γαλλικού Προξενείου ειδικά διαμορφωμένη γιά τήν 
περίπτωση καθώς καί τή δημιουργία μιας θεατρικής αίθουσας στό Προξενείο τής 'Αγ
γλίας, όπου παραστάθηκαν ιταλικά καί γαλλικά έργα. 

81. Ν. Iorga, Istoria literaturiiromàne in secolul alXVIII-lea, Βουκουρέστι 1901, II, σ. 
28. 
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σάν θελκτική υπόθεση, πώς μάλλον είμαστε κοντά στό πνεύμα του Goldoni82. 
"Εργα του δημοφιλούς βενετσιάνου συγγραφέα εκδίδονται στά έλλληνικά άπό 
τά 1790 κ.ε.' όμως μία σειρά άπό δέκα χειρόγραφες μεταφράσεις ισάριθμων κω
μωδιών του Goldoni, πού διασώζονται σέ κώδικα της Βασιλικής Βιβλιοθήκης 
των Βρυξελλών, με έντονο φαναριώτικο ύφος, αποτελούν ενα αδιάψευστο τεκ
μήριο γιά τό ζωντανό ενδιαφέρον πού προκαλούσε ή θεματολογία τής «αστικής 
κωμωδίας» στον φαναριώτικο περίγυρο και ενισχύουν σημαντικά τή διατύπωση 
τής παραπάνω υπόθεσης83. Μέσα στό ίδιο κλίμα, οπού καλλιεργείται τό πολιτι
κό πρότυπο τής «φωτισμένης μοναρχίας» και φροντίζει ό φαναριώτης ηγεμόνας 
νά δείχνει έμπρακτα και πολλαπλά τήν ευνοιά του προς τά γράμματα καί τίς τέ
χνες, γίνεται προσπάθεια νά μετακληθεΐ ό Μεταστάσιος, πού μεσουρανεί τότε 
ώς επίσημος ποιητής τής Αυτοκρατορικής Αυλής τής Βιέννης, στή Μολδοβλα
χία84. Γιά νά ξαναγυρίσουμε όμως στό ζήτημα τής θεατρικής πρακτικής καί τής 
συνέχειας της στην υψηλή κοινωνία των Ηγεμονιών, περιστασιακή σκηνική 
δραστηριότητα εμφανίζεται στίς αυλές τών Φαναριωτών, καί ακόμη μνημονεύε
ται καί σέ μέγαρα βογιάρων. Επαγγελματικοί θίασοι (κυρίως γερμανικής προέ
λευσης) μετακαλούνται άπό τό εξωτερικό καί πρέπει νά πούμε πώς, κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, τό Ίάσ ι καί τό Βουκουρέστι θεωρούνται βασι
κοί σταθμοί στίς μεγάλες περιοδείες πού πραγματοποιούν ηθοποιοί, προερχόμε
νοι κυρίως άπό τήν Κεντρική Ευρώπη85. 

82. Δημ. Σπάθης, «Ή παρουσία του Γκολντόνι στό νεοελληνικό θέατρο», κείμενο πού 
πρωτοδημοσιεύθηκε στό πρόγραμμα τής θεατρικής παράστασης τών Άγροίκων (I Ruste-
ghi) του Carlo Goldoni άπό τήν Εταιρεία Θεάτρου «Ή Σκηνή» (θεατρική περίοδος 1983-
1984),σ. 158-159. Βλ. τώρα στό Δημ. Σπάθης, Ό Διαφωτισμός καί τό νεοελληνικό θέατρο. 
'Επτά μελέτες, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 203. 

83. Π ρόκειται γιά τά έργα του Goldoni : La moglie saggia, IIpadre di famiglia, Il ca valiere 
di buon gusto, Il vero amico, La Locandiera, La figlia obbediente, La dama prudente, Il pro
digo, La vedova scaltra καί La buona moglie. Ή παλαιότερη σχετική εργασία είναι αύτη 
τής Valérie Daniel, Une traduction inédite en grec moderne de Goldoni. La question du 
Prodigo, Παρίσι 1928. Πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα του Βυζαντινού καί Νεοελληνι
κού Τμήματος τής Padova, υπό τήν εποπτεία του Filippo Maria Pontani ασχολήθηκε με τήν 
κριτική έκδοση τών παραπάνω κωμωδιών. Είχαν παρουσιασθεί ώς σήμερα: Ό αληθής φί
λος (Il vero amico), έπιμ. Lidia Martini (1976)· Ή φρόνιμη καί ύπομονητική γυνή (La mo
glie saggia), έπιμ. Anna Gentilini Grinzato (1976)· Ή νοικοκερά τοΰξενοδοχείου ή ή Γκάζ-
δα (La Locandiera), έπιμ. Cristina Stevanoni (1977) καί Ή σώφρων καί στοχαστική αρχόν
τισσα (La dama prudente), έπιμ. Massimo Peri (1979). Σημειώνω πώς μόλις κυκλοφόρησε 
ένας τόμος πού περιέχει τήν έκδοση καί τών 10 κωμωδιών του χειρογράφου τών Βρυξελ
λών, ένώ αναμένεται ό δεύτερος μέ τά εκδοτικά σχόλια. Βλ. Università di Padova. Studi Bi
zantini e Neogreci 15. Diecicommedie di Goldoni tradotte in neogreco (ms. Bruxelles, Bibl. 
Royale 14.612). Volume I. Testi. Edizione a cura di Anna Gentilini, Lidia Martini, Cristina 
Stevanoni. Πάδοβα, Editrice «La Carangola», 1988. 

84. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ο.π., σ. 223. 
85. Βλ. τό πλούσιο σέ πληροφορίες έργο του Jon Horia Radulescu, Le Théâtre français 

dans les pays roumains (1826-1852), Παρίσι 1965. 
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"Ετσι ή δραματουργική παιδεία τής κοινωνικής ομάδας πού μας απασχόλησε 
έδώ εξελίχθηκε βαθμιαία δημιουργώντας μιά σχετική εξοικείωση μέ τό θέατρο 
οχι μόνο ώς κείμενο καί ανάγνωσμα, αλλά καί ώς σκηνική πράξη, έστω καί αν τό 
τελευταίο αυτό στοιχείο αναπτύχθηκε σέ μικρή κλίμακα. Ή λογοτεχνική χρή
ση του θεατρικού κειμένου φυσικά προέχει κατά τήν πρώτη περίοδο του Διαφω
τισμού χωρίς όμως νά αποκλείει εντελώς καί τίς δυνατότητες πού είχε τό άτομο 
νά δει μέ τά μάτια του ζωντανό θέατρο86. 

'Ωστόσο άπό τή στιγμή πού αρχίζουν νά διαγράφονται στον φαναριώτικο 
χώρο οί πρώτες αναζητήσεις νέων αισθητικών απολαύσεων-καί έδώ εντάσσεται 
τό θέατρο καταρχήν- ώς τήν ύστερη φάση τής δημιουργικής σκηνικής πράξης 
τών προεπαναστατικών χρόνων, τό διάστημα πού μεσολαβεί είναι μεγάλο. Ή 
νομιμοποίηση του θεατρικού έργου καί ή αυτονόμηση του στίς συνειδήσεις εί
ναι προϊόντα μιας αργής πορείας τής κατάκτησης μιας νέας γνώσης. Ή μύηση 
στή σύγχρονη ευρωπαϊκή δραματουργία αρχίζει μέ τήν ανακάλυψη του κειμέ
νου- ή ανάγνωση του προσφέρει τήν τέρψη. 'Ακολουθεί ή διάθεση γιά μετάφρα
ση. Καί ή πορεία ολοκληρώνεται μέ τό χειρόγραφο, πού άλλοτε παραμένει ανέκ
δοτο, καί άλλοτε οδεύει προς τό τυπογραφείο. Είδαμε ακόμη πώς καί πόσο, ώς 
ποιο βαθμό, τό χειρόγραφο προηγείται άλλα και συνυπάρχει μέ τό έντυπο βι
βλίο, λειτουργώντας αναλόγως και προπαγανδίζοντας τις νέες ιδέες. 

86. Βλ. γιά παράδειγμα τή θεατρική ατμόσφαιρα πού υπήρχε στην πόλη τής Όδησσοϋ 
κατά τίς πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα- στοιχεία μας παρέχονται άπό τόν Radulescu, 
δ.π., σ. 69-70. Επίσης πρόχειρα στό άρθρο μου «Τό ελληνικό θέατρο στην Όδησσό (1814-
1818), 'Αθησαύριστα στοιχεία», Ό Ερανιστής 16(1980), σ. 229-238. 
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Στά προηγούμενα κεφάλαια της Εισαγωγής προσπάθησα νά θίξω μερικά ζη
τήματα πού σχετίζονται μέ τήν προσέγγιση της δυτικής γραμματείας καί μέ τήν 
προσπάθεια γνωριμίας μέ νέα εϊδη, δπως είναι τό θέατρο, μέσα στό φαναριώτικο 
περιβάλλον. Είδαμε πώς ό Μολιέρος εμφανίζεται στίς «αναγνώσεις» των Φανα-
ριωτών κατά τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Στη βιβλιοθήκη των Μαυρο-
κορδάτων ήδη στά 1720 είπαμε ότι υπήρχαν δύο εκδόσεις των έργων του, μία στά 
γαλλικά καί μία στά ιταλικά. Στά 1741 έχουμε τήν πρώτη προσπάθεια απόδοσης 
στά ελληνικά κωμωδιών του γάλλου θεατρικού συγγραφέα και μάλιστα άπό τά 
ιταλικά. Πώς άραγε αντιμετωπίστηκε ό Μολιέρος άπό τους νέους δέκτες του; 'Υ
πάρχει μία λιγότερο ή περισσότερο παγιωμένη αντίληψη γύρω άπό αυτό τό θέ
μα: μπορεί δηλαδή κανείς νά υποστηρίξει, καί μάλιστα όχι αβάσιμα ούτε καί 
άστοχα, οτι αυτή ή μεταφραστική πρωτοβουλία, πού ενισχύεται άπό τήν ηγεμο
νική θέληση του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, εντάσσεται ακριβώς στή διά
θεση γνωριμίας μέ τά «κλασικά» κείμενα τής Δύσης. 'Ασφαλώς είναι μία σωστή 
τοποθέτηση τών πραγμάτων στην ιστορία τής παιδείας μας. 

"Ομως εχω τήν αίσθηση οτι ό νεοελληνικός Διαφωτισμός γνώρισε δύο «στιγ
μές» Μολιέρου, αυτήν τήν πρώτη πού αποτυπώνεται στή χειρόγραφη μετάφρα
ση, καί αυτήν πού θά γνωρίσει, μαχητικά πιά, ό αρχόμενος 19ος αί. Δύο «στιγ
μές» του Μολιέρου πού αντιστοιχούν σέ δύο «όψεις» του. Γιατί τό έργο του δέν 
είναι ενιαίο- ακολουθεί μία πρακτική καί θεωρητική εξέλιξη καί ωριμάζει οσο 
καί ό 'ίδιος ό συγγραφέας κατακτά τά μέσα του καί ανακαλύπτει τά όπλα του. Ό 
Μολιέρος ωριμάζει μέσα άπό τήν ϊδια τή θεατρική πρακτική, όπως ακριβώς τήν 
βίωσε, προσπαθώντας νά κατακτήσει διαδοχικά τό κοινό τής γαλλικής επαρ
χίας, τους αστούς Παριζιάνους και τήν αυλή του Λουδοβίκου του Μου. "Εχει στό 
ενεργητικό του μία πλούσια σκηνική προπαίδεια, πού τήν εμπλούτισε μέ στοι
χεία άπό τήν Commedia dell' Arte και τή σύγχρονη του έντεχνη ιταλική κωμω
δία1. Δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε ότι τό «θέατρο τών Ιταλών» (le Théâtre dps 

1. Βλ. τή διεξοδική, αν καί παλαιά μονογραφία του Louis Moland, Molière et la comédie 
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Italiens) ήταν, κατά τήν εποχή του Μολιέρου αλλά και αργότερα, βασικός αντα
γωνιστικός πυρήνας γιά τό γαλλικό θέατρο, χωρίς νά παραβλέπουμε και τό γεγο
νός ότι υπήρξε γιά μακρό διάστημα γιά τους γάλλους ηθοποιούς πηγή τεχνικών 
και θεμάτων. Ό Μολιέρος, στό αποκορύφωμα της συγγραφικής του δραστη
ριότητας, βρίσκει τό «προσωπικό» του υφός στίς μεγάλες «κωμωδίες χαρακτή
ρα», όπως είναι ό Ταρτούφος, ό Φιλάργυρος, ό Μισάνθρωπος. Σ' αυτές αναδει
κνύεται ή μεγαλοφυία του, καί οί προεκτάσεις του στοχασμού του σέ κοινωνικά 
θέματα. Ήταν φυσικό νά σταθεί ειδικά σέ αυτές ό γαλλικός Εγκυκλοπαιδισμός 
του 18ου αιώνα καί, κατ' αντανάκλαση, αυτές νά προσπαθήσει νά εκλαϊκεύσει, 
μέ τήν υπόδειξη καί έντονη προτροπή, ποιου άλλου, του Κοραή, ή δεύτερη 
«στιγμή» του Μολιέρου στην Ελλάδα2. Ό Μολιέρος δμως ήταν οχι μόνο ό «φι
λόσοφος ζωγράφος της ανθρώπινης ψυχής» ή ακόμη ό «σύγχρονος Αριστοφά
νης»3 άλλα και ένας εύστοχος και ραφιναρισμένος κωμωδιογράφος πού δέν δι
στάζει νά χειρίζεται, ιδίως στά πρώτα του έργα κατεξοχήν φαρσικές καταστά
σεις καί τεχνικές, καί πού μέ τόν καλλιεργημένο στίχο του Που αιώνα, έγραψε 
χαριτωμένες «κωμωδίες δράσης» (comédies d'intrigue), όπως τά νεανικά του έρ
γα ό Άσυλλόγιστος (:L' Étourdi), ό Κατά φαντασιαν κερατάς (:Sganarelle ou 
Le Cocu imaginaire) και σέ πρόζα ωραίες «κωμωδίες ηθών» δπως τίς Précieuses 
ridicules (:Ψευτοσπουδαϊες), Le Bourgeois Gentilhomme (:Άρχοντοχωριάτης) 
κλπ.. Αυτές τίς τελευταίες, είναι χαρακτηριστικό νομίζω πώς, σέ μία άλλη αντι
στοιχία ενδιαφερόντων και ομοιοτήτων, αναζήτησε και αγάπησε ιδιαίτερα ό με-
τεπαναστατικός ελληνικός 19ος αιώνας4. "Ισως μπορούμε νά πούμε οτι τότε σή
μαινε μία «τρίτη στιγμή» γιά τήν προσέγγιση τοϋ μολιερικού έργου άπό τή 
νεοελληνική κοινωνία. 

Ή «πρώτη στιγμή» τοϋ Μολιέρου στή γλώσσα μας καί, έχοντας υπόψη μας 
τήν εμβέλεια καί τήν πολλαπλότητα των χρήσεων του χειρογράφου σέ εκείνη 
τήν περίοδο, εντάσσεται θά έλεγα στην τάση, πού περιέγραψε πολύ ωραία ό 
Κ.Θ.Δημαράς, κατασκευής ενός νέου κώδικα ηθικών αξιών, ενός τρόπου ζωής 
καί αντίληψης τών πραγμάτων. "Αν ό απώτερος στόχος της μεταφραστικής 
προσπάθειας ήταν νά αποδοθεί συνολικά τό έργο τοϋ Μολιέρου στή γλώσσα μας 

italienne, Παρίσι 1867. Καί Gustave Attinger, L'esprit de la Commedia dell'Arte dans le 
théâtre français, Γενεύη, Slatkine Reprints, 1981. 

2. Ή ακμή του νεοελληνικού Διαφωτισμού προσφέρει στή γραμματολογία μας δύο ση
μαντικούς νέους τίτλους, τόν Ταρτούφο, σέ μετάφραση τοΰ λόγιου κοραϊστή Κωνσταντί
νου Κοκκινάκη (Βιέννη 1815) καί τόν Φιλάργυρο στην περίφημη απόδοση τού Κωνσταν
τίνου Οικονόμου (Βιέννη 1816). Τό θέμα τό εχω δει αρκετά διεξοδικά στην εργασία μου 
«Laprésence de Molière en Grèce. Autour de traductions de ses pièces en grec moderne», 
Mémoire de maîtrise, Clermont-Ferrand 1976, σ. 34-62 (κείμενο δακτυλογραφημένο). 

3. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Ό Φιλάργυρος τοΰ Μολιέρου, επιμέλεια Κωστής Σκα-
λιόρας, Αθήνα, Έρμης, ΝΕΒ, 1970, σ. 24 (Πρόλογος τοΰ Οικονόμου, «Προς τους Έλλη
νας»). 

4. Βλ. «Laprésence de Molière en Grèce», ο.π., σ. 68-107 καί τήν πρόσφατη εργασία μου 
«Ή ελληνική κωμωδία τοΰ 19ου αιώνα καί οί ευρωπαϊκές της επιδράσεις», Έκκύκλημα 16, 
"Ανοιξη '88, σ. 37-45. 
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-κάτι πού εικάζουμε άπό εσωτερική ένδειξη των χειρογράφων- τό σωζόμενο α
ποτέλεσμα ωστόσο είναι τρεις κωμωδίες άπό τίς πρώτες του Μολιέρου, πού ει
σάγουν νέες έννοιες σ' αυτόν τόν κόσμο πού προσπαθεί νά ανακαλύψει τη γήινη 
ευδαιμονία. Μιλούν, όπως έχω επισημάνει συνοπτικά καί άλλου5, γιά τόν έρωτα, 
τίς σχέσεις των δύο φύλων, τό γάμο. Ή τρίτη σωζόμενη χειρόγραφη μετάφραση 
ιδιαίτερα, ή οποία, όπως προτείνω στην οικεία θέση, μάλλον ανήκει στην ϊδια 
προσπάθεια μέ τίς προηγούμενες (του 1741), τό Σχολεΐον των συζύγων, είναι, θά 
μπορούσαμε νά πούμε συμβατικά ένα έργο «στρατευμένο», ένα έργο μέ θέση, ό
που καυτηριάζεται δριμύτατα καί γελοιοποιείται ό παραδοσιακός, κλειστός καί 
απομονωμένος τρόπος ζωής καί προβάλλεται ή ανάγκη της ελεύθερης συνανα
στροφής τής γυναίκας καί ή συνετή ελευθερία της, ή μόνη οδός, πού διασφαλίζει 
μέσα άπό την ωριμότητα τού άτομου, τήν ειλικρίνεια στίς συζυγικές καί οικογε
νειακές σχέσεις καί τήν ουσιαστική αρετή6. 

"Ας δούμε δμως τά πράγματα άπό κοντά: 

Τά χειρόγραφα 

α) Οί κώδικες του British Museum 8242, 8243. 
Ή Κωμωδία τοΰ Ά ναισθήτον καί ό Κατά φαντασίαν κερατοφόρος1 

Ό κώδικας 8242 είναι χάρτινος καί περιλαμβάνει 152 φύλλα σέ σχήμα 12ο. 
Στή σελίδα [2] του εξωφύλλου είναι έπικολημμένο τό ex libris τού φιλέλληνα 
λόρδου Guilford. Πράγματι ό παραπάνω κώδικας καθώς καί ό 8243 πού ακολου
θεί (καί αυτός χάρτινος μέ 52 φύλλα) αποτελούσαν μέρος τής πλούσιας βιβλιο
θήκης τού Guilford στην Κέρκυρα8. Ώ ς γνωστό μετά τό θάνατο τού λόρδου τά 
βιβλία του μεταφέρθηκαν άπό τους κληρονόμους του στό Λονδίνο, όπου καί τέ
θηκαν σέ πλειστηριασμό. Ή προέλευση των δύο αυτών κωδίκων άπό τήν κερκυ
ραϊκή βιβλιοθήκη τού Guilford επιβεβαιώνεται καί άπό τό γεγονός οτι μνημο
νεύονται καί περιγράφονται επίσης στον κώδικα 8220, πού περιλαμβάνει τόν 
«Κατάλογο των εντύπων καί χειρογράφων του λόρδου Guilford»9. 

5. "Αννα Ταμπάκη, «Ή εποχή του Κοραή καί τό θέατρο», δ.π., σ. 193. 
6. Στό ίδιο, καί René Jasinski, Molière, Coll. Connaissance des lettres, Παρίσι 1969, σ. 

77. 
7. Οί δύο κώδικες πού φυλάσσονται στό British Museum, ό Add. 8242 καί ό 8243, έχουν 

επισημανθεί καί περιγραφεί άπό τόν Σπ. Λάμπρο (Νέος Έλληνομνήμων, ΙΕ' (1921), σ. 
294-295) καί τόν Abbé Richard (Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, Παρί
σι 1952, σ. 10). Πιό πρόσφατα έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής ανακοίνωσης 
άπό τήν κυρία Λουκία Δρούλια, «Molière traduit en grec -1741. Présentation de deux ma
nuscrits», Symposium l'époque phanarìote, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1970, σ. 415-418. Καί 
ελληνική μετάφραση του κειμένου στό περ. Θέατρο 37, σ. 47-51. 

8. Σέ υποθέσεις γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο πέρασαν τά βιβλία καί χειρόγραφα άπό τή 
βιβλιοθήκη τοΰ Κ. Μαυροκορδάτου, πού πουλήθηκε ενόσω αυτός ζοϋσε γιά νά πληρωθούν 
τά χρέη του, στην κατοχή τοΰ "Αγγλου φιλέλληνα, έχει προβεί ή Λ. Δρούλια, δ.π., σ. 317. 

9. Βλ. Abbé Richard, δ.π., σ. 7, καί Λουκία Δρούλια, δ.π., σ. 415. Ή κυρία Βασιλική Μπό-
μπου-Σταμάτη, ή οποία ετοιμάζει μελέτη μέ θέμα τήν «τύχη» τής βιβλιοθήκης Guilford, 
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Τό φ. Γ του χειρογράφου 8242 φέρει τόν ακόλουθο τίτλο: 
«Κωμωδίαι του Μολιέρ φραντζέζου αρίστου Κωμωδοποιου, μεταφρασθεΐσαι εκ 
τής ιταλικής φωνής είς την ρωμαϊκήν άπλήν, παρά 'Ιωάννου ράλη Βατάχου των 
Άπρώτων, διά προσταγής του υψηλοτάτου καί θεοσεβεστάτου Αύθέντου καί Ή -
γεμόνος πάσης Ούγκροβλαχΐας κυρίου, κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου Νικο
λάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου, ετει δεκάτω της Ηγεμονίας τής αύτοϋ ύψηλό-
τητος. Έν Βουκουρεστΐω αψμαω». 

Στά φύλλα Γ-2Γ περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Μολιέρου: 
«Περί του συγγραφέως. 

'Ιωάννης Βαπτιστής Ποκελΐν δέ Μολιέρ, ποιητής Κωμικός, ήτον Παριζιάνος, 
καί έκτήσατο μέ τάς κωμωδίας του φήμην άθάνατον. Ούτος κατέλιπε τήν σπου
δή ν των Νομικών, είς τήν οποίαν τόν είχε διορίσει ό πατήρ του, και ήκολούθησε 
τήν ιδίαν του κλίσιν όπου τόν εϊλκεν είς τό θέατρον, καί λαβών πλήθος Κωμω
δών υποκριτών, έγνωρΐσθη εις τό Λιόν μέ τήν πρώτην του Κωμωδΐαν, ήτις ήν ή 
έπιγραφομένη 'Ενοχλητικοί. Μετ' ολίγον τους ύποκριτάς του τους έτίμησε, 
λαμβάνωντάς τους εις ύπεράσπισΐν του ό Πρίγγιψ δέ Κόντι, Διοικητής του λαν-
γκεδόκ, καί μετ' εκείνον ό Γάστον Δούξ δ' όρλεάνς, όστις τόν έπρόσφερεν εις 
τόν Βασιλέα, καί Βασΐλισσαν μητέρα του. Τότε έλαβε τήν αδειαν νά παίζη εις τό 
Παρίσιον εις τήν σάλαν του βασιλικού Παλατιού κατά τό αχξον έτος, οπού έψυ-
χαγώγει τους πολίτας καί αυλικούς μέ Δράματα πάντοτε νέα και νόστιμα. Τά 
καλλίτερα είναι ό Μισάν(θρωπ)ος καί ό Ψευδευλαβής, ή υποκριτής. "Επεσεν 
άρρωστος παΐζωντας τήν Κωμωδΐαν, ό κατά φαντασίαν ασθενής, καί κατέλυσε 
τόν βίον του τή αυτή ημέρα ιζ' φευρουαρίου του αχογου έτους, ων ετών νγ'. Τά 
Ποιήματα του είναι τυπωμένα είς τό Παρίσιον είς οκτώ τόμους εις δωδέκατον. Ό 
βίος του είναι γεγραμμένος είς πλάτος. 

Έπιτάφιον του Μολιέρ περιβόητου Κωμωδοποιου. 

Τάχα τωόντι νάν νεκρός ό κείμενος ενταύθα, 
ή τούτο μόνον λέγεται, ύπνώττει δέ ό φίλος; 
Δέν είναι λέγω δυνατόν ή κατά φαντασίαν 
ασθένεια του θάνατον νάπέφερε πάραυτα. 
Κανέν παιγνίδι είν' εδώ, όπου αυτός ό μίμος, 
φίλος τής ύποκρίσεως, διά ψυχαγωγίαν 
ώς άριστος τις Κωμωδός καμώνεται και κάμνει. 
"Αν υποκρίνεται νεκρόν, αριστ' επιτυγχάνει. 
"Οπως κιάν είν' ό Μολιέρ εκείνος κεϊτ' ενταύθα:» 

Τό βιογραφικό σημείωμα πού παρατίθεται δέν είναι απαλλαγμένο από ορι
σμένες ανακρίβειες καί αδεξιότητες. Μία σημαντική σύγχυση άφορα τή χρονο-

μοϋ επεσήμανε τήν ύπαρξη τοΰ «κατά φαντασίαν κερατοφόρου» στό φ. 72 τοϋ Add. 8220-
δίπλα στην αναγραφή του τίτλου ή ένδειξη 12ο (προφανώς τό σχήμα 12ο). Στό φ. 26 του Add. 
«Μουλιέρης. ό αναίσθητος»· δίπλα στην αναγραφή ή ένδειξη: δ (προφανώς «δεμένο»). 
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λογία παράστασης των Ενοχλητικών (.Les Fâcheux). 'Αναφέρεται από τό μετα
φραστή οτι με αυτήν τήν κωμωδία ό Μολιέρος έγινε γνωστός στό κοινό της πό
λης της Lyon. Ό μ ω ς στην πραγματικότητα οί Ενοχλητικοίείναι ενα «περιστα
σιακό έργο» (:œuvre de circonstance) πού έγραψε ό Μολιέρος πολύ αργότερα· 
παραστάθηκε τόν Αύγουστο του 1661, μέ τήν ευκαιρία μιας εορτής πού διοργά
νωσε ό Foucquet, προς τιμήν του Louis XIV, στό Vaux -le-Vicomte10. 'Αντίθετα 
ή επιτυχία της Lyon αφορούσε τήν πρώτη πολύπρακτη κωμωδία του Μολιέρου, 
τόν Άσνλλόγιστο (:L'Étourdi), πού παραστάθηκε στά 1655". Μιά δεύτερη χρο
νολογική σύγχυση νομίζω δτι μπορεί νά επισημανθεί στην πληροφορία πώς ό 
Μολιέρος άρχισε νά παίζει στό ί ίαρίσι , στην αίθουσα τού Palais Royal, τήν ο
ποία κατά πάσα πιθανότητα ό μεταφραστής συγχέει μέ τόν όρο «βασιλική κατοι
κία» (résidence royale), μόνο στά 1660. 'Ωστόσο ό Λουδοβίκος 14ος παρείχε 
στον Μολιέρο τό προνόμιο νά χρησιμοποιεί τήν αίθουσα του Petit Bourbon, σέ 
εναλλαγή μέ τόν ιταλικό θίασο, δύο χρόνια νωρίτερα, στά 165812. Αυτές οί ανα
κρίβειες μας επιτρέπουν ϊσως νά υποθέσουμε οτι ό μεταφραστής Ιωάννης Ράλ
λης δέν ήταν ένας άριστος γνώστης του Μολιέρου, όταν ανέλαβε τή μετάφραση 
έργων του, μέ προσταγή του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου. 'Αρκέστηκε λοι
πόν νά εφοδιάσει τό κείμενο του μέ ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ενημερω
τικού χαρακτήρα, πού άντλησε άπό εκτεταμένη βιογραφία τοϋ Μολιέρου, τής 
οποίας μάλιστα μνημονεύει τήν ύπαρξη: « Ό βίος του είναι γεγραμμένος εις 
πλάτος»13. 'Ακόμη ό Ράλλης παρέχει στους αναγνώστες τής μετάφρασης του τήν 
πληροφορία οτι τά «έργα» τοϋ Μολιέρου τυπώθηκαν στό Παρίσι, σέ οκτώ τό
μους καί σέ σχήμα 12ο. Ό λ ε ς αυτές τις ενδείξεις μας ανάγουν στή μεταθανάτια 
έκδοση των 'Απάντωντου Μολιέρου, στην οποία εμπεριέχεται ή πρώτη επίσημη 
βιογραφία του, La vie deM.de Molière, άπό τόν Grimarest14. Είναι προφανές τό 
γεγονός δτι ό Ράλλης χρησιμοποίησε εκδόσεις τού Μολιέρου καί στις δύο 
γλώσσες, τά γαλλικά καί τά ιταλικά. Ή ιταλική έκδοση τών 'Απάντων τοϋ Μο
λιέρου, σέ μετάφραση του Nie. di Castelli15, τήν οποία άπό εσωτερικά τεκμήρια, 

10. Βλ. πρόχειρα René Jasinski, ο.π., σ. 80. 
11. Στό ίδιο, σ. 27. 
12. Στό ίδιο, σ. 49. 
13. "Ηδη άπό τό 1739 ό Βολταΐρος έχει συντάξει τόν «Βίο τοΰ Μολιέρου» (La «Vie de 

Molière par Voltaire»), ό όποιος πλαισιώνει πλείστες εκδόσεις τών 'Απάντων του θεατρι
κού συγγραφέα ώς τό τέλος τοϋ 18ου αιώνα καί τις αρχές του 19ου. Μνημονεύω ενδεικτικά, 
μετά άπό έλεγχο που έκανα στην Bibliothèque Nationale τοϋ Παρισιοΰ, κυρίως στον Cata
logue général des livres imprimés..., τόμ. 116, τις ακόλουθες εκδόσεις: Παρίσι 1739, "Αμ-
στερνταμ-Λειψία 1765 (Œuvres de Molière, nouvelle édition augmentée de la vie de l'au
teur et des remarques historiques et critiques, par M. de Voltaire...), 1773, εκδ. Bret, μέ ε
πανεκδόσεις στά 1778, 1786, 1788, Παρίσι 1791-1794... 

14. Στην EBE συνάντησα μία έκδοση τών Απάντων τοΰ Μολιέρου, εκδ. Ουτρέχτης 
( 1713) μέ τή βιογραφία του Μολιέρου άπό τόν Grimarest: Les Œuvres de Monsieur de Mo
lière. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, enrichie de figures en taille douce. 
τόμ. I-IV, Ουτρέχτη MDCCXIII (1713). 

15. Le opere di G.Β.P. di Molière. Divise in quatro volumi (...) Tradotte da Nie. Di Ca-

http://deM.de
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δηλαδή άπό τή συγκριτική μελέτη των δύο κειμένων, συνάγω οτι έχει χρησιμο
ποιήσει ό Ράλλης, δέν περιέχει άπ' οσο γνωρίζω βιογραφικό πρόλογο, μά ούτε 
και Επίμετρο μέ έμμετρα στίχου ργήματα γιά τόν γάλλο κωμωδιογράφο, πράγμα 
πού συνέβαινε μέ τις περισσότερες μεταθανάτιες εκδόσεις των Έργων του στά 
γαλλικά16. "Ετσι τό έμμετρο Επιτάφιο, πού ακολουθεί τό βιογραφικό του Μο
λιέρου, είναι και αυτό μεταφρασμένο άπό τή γαλλική έκδοση των Άπάντωνχη. 

Στή συνέχεια, στό φ. 3ν του χειρογράφου σημειώνει ό μεταφραστής: «Μολιέ
ρου Κωμωδιών. Τόμος Αος. Κωμωδία τού αναίσθητου». Ή διευκρίνηση «Τόμος 
Αος» οδήγησε τήν πρώτη σχολιάστρια τών κωδίκων νά υποθέσει δτι επρόκειτο 
γιά μιά απόπειρα συνολικής απόδοσης του έργου τού Μολιέρου στά νέα ελληνι
κά, υπόθεση πού εναρμονίζεται άλλωστε μέ τήν εκδήλωση ενδιαφέροντος άπό 
μέρους τού ηγεμόνα καί πού εντάσσεται στην τάση γιά «εκλαΐκευση» τών κλασι
κών δυτικών συγγραφέων στή νεοελληνική κοινωνία καί παιδεία18. Πράγματι οι 
δύο κωμωδίες πού περιέχονται στους κώδικες τού Βρετανικού Μουσείου εμφα
νίζονται στον Αο τόμο τών 'Απάντων τού Μολιέρου. Τό ϊδιο συμβαίνει επίσης 
μέ τήν τρίτη μολιερική μετάφραση, τό Σχολεΐον τών συζύγων, πού περιέχει ό 
κώδικας 1030 της Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής Ακαδημίας , τόν όποιο θά περι
γράψουμε στην οικεία θέση. Πρέπει ακόμη νά σημειωθεί ότι ακριβώς ή «Κωμω-

stelli (...), Λειψία 1697-1698. Τήν έκδοση αυτή επεσήμανα κατά τή διάρκεια τής ερευνάς 
μου στην BN του Παρισιού (Rés. YF 4545-4548). Θεωρώ υποχρέωση μου ωστόσο νά ευχα
ριστήσω θερμά καί από αυτή τή θέση τό Διευθυντή τής Biblioteca e Raccolta Teatrale del 
Burcado τής Ρώμης, Δρ. Cesare Branehini, ό όποιος μου εξασφάλισε φωτοτυπίες τών 
τριών έργων πού μεταφράσθηκαν στά ελληνικά μέσω του κειμένου του di Castelli, ώστε νά 
κατορθώσω νά προβώ στή σύγκριση τών μεταφρασμάτων μέ τό πρωτότυπο τους. Ευχαρι
στώ ακόμη τή συνάδελφο κυρία Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου γιά τήν υπόδειξη τής πα
ραπάνω βιβλιοθήκης. 

16. Κατά τή σχετική έρευνα δέν έγινε δυνατόν νά επισημάνω παρόμοια έκδοση. 
17. Οί περισσότερες άπό τις γαλλικές μεταθανάτιες εκδόσεις-του τέλους του 17ου αί.-

τών Έργων του Μολιέρου περιέχουν βιογραφικό πρόλογο, τά Stances του Boileau (ποιή
ματα εγκωμιαστικά γιά τό έργο του Μολιέρου καί Επιτάφια (Épitaphes). Βλ. ενδεικτικά 
τή σειρά τών 'Απάντων πού επεσήμανα στην EBE (έκδ. 1682, 1697, 1700, 1718 κλπ.). Τό 
συγκεκριμένο Επιτάφιο πού μεταφράζεται άπό τόν 'Ιωάννη Ράλλη, τό επεσήμανα στην 
έκδοση τών μολιερικών Απάντων του 1741 (Basle): Les Œuvres de Monsieur de Molière, 
Nouvelle édition (...) A Basle MDCCXLI (1741), τόμος IV, σ. 541. 

«Passant, ici repose un qu'on dit être mort. 
Je ne sai s'il l'est, ou s'il dort: 
Sa maladie imaginaire 
Ne peut pas l'avoir fait mourir; 
C'est un tour qu'il joue à plaisir; 
Car il aimoit à contrefaire. 
Quoi qu'il en soit, ci gît Molière; 
Comme il étoit grand comédien, 
S'il fait le mort, il le fait bien». 

18. Λούκια Δρούλια, ο.π., σ. 417-418. 
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δία τοϋ αναίσθητου» (:L'Étourdi) εμφανίζεται πρώτη στη σειρά στίς μολιερικές 
εκδόσεις ώς τόν 19ο αιώνα (1819). Ή νεώτερη φιλολογική έρευνα ενέταξε τίς πα
λαιότερες ατελείς μονόπρακτες κωμωδίες -μάλλον πρόκειται γιά σκαριφήματα 
κωμωδιών, κάτι ανάλογο έχουμε μέ τά κείμενα της Commedia dell' Arte, όπου 
βασικό, πρωτεύοντα ρόλο έπαιζε ό αυτοσχεδιασμός του ηθοποιού- τήν Jalousie 
du Barbouillé («Ή ζηλοτυπία του Μουτζούρη») καί τόν Médecin Volant («Ό ι
πτάμενος ιατρός») στά "Απαντα του Μολιέρου19. Αυτές οί δύο πρωτόλειες φάρ
σες τοϋ Μολιέρου ανοίγουν τώρα πιά τόν Αο τόμο τών Κωμωδιών του. Σημειώνω 
παρενθετικά οτι καί τις δύο τις περιέλαβε στό μεταφρασμένο μολιερικό του ρε
περτόριο ό ελληνικός θεατρικός 19ος αιώνας20. Πρίν κλείσω προσωρινά τό πα
ραπάνω θέμα, θά ήθελα νά τονίσω τή σχέση τών πρώτων «κωμωδιών δράσης» 
(.•comédies d'intrigue) τοϋ Μολιέρου, όπως είπα καί πρωτύτερα, μέ αντίστοιχα 
θέματα καί τύπους της έντεχνης ιταλικής κωμωδίας (commedia erudita) και της 
Commedia dell' Arte21. 

"Ας περάσουμε τώρα στό μεταφραστή. Ελάχιστα πράγματα έχει στή διάθεση 
της ή σχετική έρευνα. Ή ιδιότητα του Βατάχος τών Άπρώτωνχόν εντάσσει στή 
διοικητική ιεραρχία τών 'Ηγεμονιών. Δέν κατείχε αξίωμα πρώτης τάξεως· ό τίτ
λος του αντιστοιχεί μέ τόν επιφορτισμένο μέ τήν είσπραξη τών φόρων22. Μετα
φράζει Μολιέρο υπακούοντας στην προτροπή τοϋ Κωνσταντίνου Μαυροκορ
δάτου. Επιλέγει μάλιστα νά μεταφράσει άπό τά ιταλικά, χρησιμοποιώντας, 
όπως πιθανολογώ, τήν απόδοση τοϋ Nie.di Castelli. Γιατί; Πρώτα πρώτα, είχαμε 
τήν ευκαιρία νά ποΰμε ήδη οτι προβλήματα θεωρητικής τάξης σχετικά μέ τήν πι
στότητα τοϋ κειμένου καί τό σεβασμό στό πρωτότυπο δέν απασχολούν τόν 18ο 
αιώνα. "Ετσι ό υποψήφιος μεταφραστής δέν υπόκειται σέ σοβαρές δεσμεύσεις. 
Στην περίπτωση μας ό μεταφραστής κατέχει καί τίς δύο γλώσσες, τή γλώσσα τοϋ 
πρωτοτύπου, τά γαλλικά, και τή γλώσσα πού τοϋ χρησιμεύει ώς διάμεσο, τά ιτα
λικά. Άπό τή γαλλική έκδοση χρησιμοποιεί τό Βιογραφικό τμήμα περί Μολιέ
ρου καί επιλέγει άπό τό Επίμετρο ενα Επιτάφιο στιχούργημα, τό όποιο καί με
ταφράζει έμμετρα. Γιά όλο τό υπόλοιπο τμήμα τής δουλειάς του κρατάει τό ιτα
λικό κείμενο, πού έχει καί τό πρόσθετο πλεονέκτημα οτι αποδίδει τίς κωμωδίες 
σέ πεζό. "Αν δεχθούμε τέλος ώς ισχύουσα τήν πιθανή ταύτιση τοϋ 'Ιωάννη Ράλ
λη μέ τό μεταφραστή άπό τά γαλλικά τοϋ έργου τοϋ Β. Graciân, Elcriticón23 ό
πως δέχθηκε μέ επιφύλαξη καί ή παλαιότερη σχολιάστρια τών κωδίκων24 έχουμε 

19. Πρβλ. μέ τήν εργασία μου «Laprésence de Molière en Grèce...», ο.π., σ. 84-85. 
20. Βλ. πρόχειρα τίς παρατηρήσεις του Georges Mongrédien σχετικά μέ τό περιεχόμενο 

καί τή διάσωση τών δύο παραπάνω πρωτολείων μολιερικών κωμωδιών στον Α ' τόμο τής 
έκδοσης τών Έργων τοϋ Μολιέρου, Molière Œuvres complètes, Παρίσι, Gar nier-Flamma
rion, 1964, σ. 17-18'καί 33-34. Καί R. Jasinski, ο.π., σ. 17-18. 

21. L. Moland, ο.π., καί G. Attinger, ο.π.. 
22. Βλ. Λ. Δρούλια, ο.π., σ. 415-416. 
23. Τήν ταύτιση προτείνει ή Ariadna Camariano-Cioran, Spiritili revolutionär francez in 

literatura greaeä, Βουκουρέστι 1946, σ. 123. Τής ίδιας, Les Académies princières, ο.π., σ. 
339. 

24. Λ. Δρούλια, ο.π., σ. 418. 
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νά κάνουμε με ενα άτομο πεπαιδευμένο καί με καλλιεργημένη τη γνωστή μας 
στους Φαναριώτες μεταφραστική διάθεση. 

β) Ό κώδικας 1030 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. 
Τό Σχολεΐον τών συζύγων 

Πρόκειται γιά σύμμικτο κώδικα, καθαρά φαναριώτικης προέλευσης, ό όποιος 
περιγράφεται άπό τόν Ν. Camariano25. Ή σύνθεση του είναι ενδιαφέρουσα: πε
ριέχει κείμενα «ομολογίας» τής ορθόδοξης πίστης, αποσπάσματα άπό κείμενα 
των Μαυροκορδάτων - τό Α ' κεφάλαιο των «Φροντισμάτων» του 'Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου26 καί απόσπασμα άπό τόν «Ψόγο Νικοτιανής» του Νικο
λάου27-, επιστολή του Ποντίου Πιλάτου - κείμενο πού εντάσσεται στην εκκλη
σιαστική παραφιλολογία σχετικά μέ τή Σταύρωση του Χριστού, άλλα κείμενα, 
αινίγματα, λογοτεχνικό κείμενο τής εποχής, του Ευσταθίου τά Καθ' 'Υσμινίαν 
καί Ύσμίνην2* καί στό τέλος τή μετάφραση τοΰ Σχολείου των συζύγων («Έκ 
των Κωμωδιών τοΰ Μολιέρ, Δράμα μεταφρασθέν άπό ΐταλικήν εις τήν άπλήν 
των 'Ρωμαίων διάλεκτον»). Αυτό ακριβώς τό ποικίλο περιεχόμενο -θεολογικό, 
ήθικοδιδακτικό καί παραινετικό άλλα καί προς «τέρψιν»- μας ανάγει σέ οσα επι
σημάνθηκαν σύντομα πιό πάνω αναφορικά μέ τά ειδολογικά χαρακτηριστικά 
τής χειρόγραφης παραγωγής τοΰ β' μισοΰ τοΰ 18ου αίώνα καί τήν ιδεολογική 
σήμανση τής διαδικασίας καταγραφής και απομνημόνευσης μέ αυτόν τόν τρόπο 
ενός «χρήσιμου» ύλικοΰ, τό όποιο προωθεί τήν κατασκευή ενός «κώδικα ηθικών 
καί κοινωνικών αξιών». "Ετσι, μέσα άπό τά νέα δεδομένα πού προβάλλει καί προ
τάσσει ή έλευση τοΰ Διαφωτισμού, διαμορφώνεται ό νέος κοινωνικός τύπος. 
Στην περίπτωση μάλιστα τοΰ χειρογράφου πού διασώζεται στή Ρουμανική 'Α
καδημία τοΰ Βουκουρεστίου θά έλεγα ακόμη δτι παρατηρείται ένας συγκερα
σμός παλαιών καί νέων γνώσεων, συγκερασμός μέ άλλα λόγια τοΰ παραδοσια
κού πνεύματος, όπως εκφράζεται μέσα άπό τήν ορθόδοξη εκκλησιαστική παρά
δοση, φιλολογία καί παραφιλολογία τής εποχής, και τοΰ «νεωτερικοΰ», μέσα 
άπό τήν προβολή νέων λογοτεχνικών μορφών καί θεμάτων. 

Ό κώδικας πού μας απασχολεί θέτει δύο βασικά προβλήματα: αυτό τής χρονο
λόγησης του καί ασφαλώς αυτό πού άφορα τήν ανεύρεση τοΰ συλλέκτη τοΰ ύλι-

25. Nestor Camariano, Catalogul manuscriselorgrece§ti, B', Βουκουρέστι 1940, σ. 160-
164. 

26. Γιά άλλα χειρόγραφα πού διασώζουν αποσπάσματα από τά «Φροντΐσματα» τοϋ 'Α
λεξάνδρου Μαυροκορδάτου, βλ. τήν εργασία τοΰ Δημ. Άποστολόπουλου, Ή εμφάνιση 
τής Σχολής τοΰ Φυσικού Δικαίου στην «τουρκοκρατούμενη» ελληνική κοινωνία. Ή πρώ
τη μετακένωση, Β', 'Αθήνα 1983, σ. 19 καί 22. Τό χειρόγραφο 1030 τής B.A.R. περιέχει 
μόνο τό Πρώτο Βιβλίο τών Φροντισμάτων, φ. 1 Γ-84ν. Στό φ. 1 V: «Έκ τών φροντισμάτων 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου». 

27. Στά φ. 87r-90r. Στό φ. 87Γ: «Ψόγος Νικοτιανής». 
28. Τό έργο αυτό τοΰ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου γνωρίζει στό τέλος τοΰ 18ου αίώνα δύο 

εκδόσεις: Τό καθ' Ύσμήνην καί Ύσμηνίαν..., έπιμ. Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη, Βιέννη 
1791 καί Καθ' 'Υσμινίαν καί Ύσμίνην, Λειψία 1792. 
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κοϋ καί κτήτορα τοϋ χειρογράφου. Στην περιγραφή τοϋ Ν. Camariano τοποθε
τείται ανάμεσα στον 18ο και 19ο αιώνα. Θά έλεγα ωστόσο οτι εξετάζοντας με 
κάποια προσοχή τό περιεχόμενο του, ϊσως οδηγηθούμε στό νά τοποθετήσουμε 
τόν κώδικα σε μιά περισσότερο συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Πρώτον ας 
χρησιμοποιήσουμε ώς οδηγούς τά κείμενα των Μαυροκορδάτων: Γνωρίζουμε 
οτι τά Φροντίσματα εκδόθηκαν γιά πρώτη φορά στά 1805. "Ως τότε κυκλοφόρη
σαν άντιγραφόμενα, συνολικά ή αποσπασματικά, σέ χειρόγραφη μορφή, μέσα 
στον φαναριώτικο περίγυρο. "Εχει διατυπωθεί ακόμη ότι κανένα σωζόμενο χει
ρόγραφο των Φροντισμάτων, συμπεριλαμβανομένου και αύτοΟ πού βρίσκεται 
στον κώδικα 1030, δεν είναι προγενέστερο του 174029. Παρατήρηση πού μου επι
τρέπει, προεκτείνοντας την, νά ενισχύσω τήν άποψη μου οτι και ή μετάφραση 
του Σχολείου των συζύγων μπορεί νά έχει ώς terminus post quem τό 1741, δηλα
δή τή χρονολογημένη μεταφραστική προσπάθεια του Ιωάννη Ράλλη. 'Από τήν 
άλλη ό Ψόγος Νικοτιανής, κείμενο τοϋ Νικολάου, γνωρίζει μιά πρώτη έκδοση, 
καθώς μας πληροφορεί ό Ν. Camariano, στίς Ηγεμονίες , στά 178530. Βέβαια ή 
τελευταία αυτή διεκρίνηση δεν ανατρέπει παντελώς τήν επιθυμία καταγραφής 
τοϋ κειμένου σέ ενα «καταστιχάκι» μαζί μέ άλλα επιλεγμένα αποσπάσματα καί 
τή «συνύπαρξη» του εκ παραλλήλου μέ τό έκδομένο κείμενο. 'Ωστόσο ή τυπο
γραφική του παρουσία, καί μάλιστα στό στενό χώρο τών 'Ηγεμονιών (τό έργο 
εκδόθηκε στό Ίάσι ) τό καθιστά λιγότερο δυσπρόσιτο καί οπωσδήποτε δικαιο> 
λογεϊ σέ μικρότερο βαθμό τήν επιθυμία αντιγραφής του. "Ετσι αυτή ή πρώτη «α
νάγνωση» μας προτρέπει σέ μία χρονική περίοδο πιθανολογούμενης αρχικής 
σύνταξης τοϋ χειρογράφου μέ ενα άνοιγμα περίπου 45 ετών: μετά τό 1741 καί ώς 
τό 1785. 

Δύο κτήτορες τοϋ κώδικα εμφαίνονται μέ σίγουρο τρόπο: ό Θεοδόσιος, πού 
φέρει τόν τίτλο τοϋ βορνίκου, είναι δηλαδή ενταγμένος στή διοικητική ιεραρχία 
τών 'Ηγεμονιών, καί ό γιος του Σκαρλάτος, στον όποιο φαίνεται οτι περιέρχεται 
τό κατάστιχο τοϋ πατέρα του στις αρχές τοϋ 19ου αιώνα. Αυτός ό τελευταίος ση
μειώνει στίς 20 Μαρτίου 1804: «Τοΰτο τό βηβλίον υπάρχει εμού Σκαρλάτου υιός 
τοϋ βορνίκου Θεοδοσίου εκ πατρίδος Μαρμαράς και οποίος τό κλέψη νά εχη τήν 
κατάραν της 'Αγίας Τριάδος καί τοϋ Ί η σ ο ϋ Χρίστου καί άπό όλους τους απο
στόλους καί αγίους αμήν. 1804, Μαρτίου 20»31. Ά π ό μία πρόχειρη έρευνα, δση 

29. Δημ. Άποστολόπουλος, ο.π., σ. 19, 22. 
30. Ν. Camariano, ο.π., σ. 162 καί loan Bianu-Nerva Horo§, Bibliografia Romaneascä 

veche,z. Β , σ. 316, άρ. 509. 
31. φ. 177Γ. "Ας συμπληρώσω γιά τήν «τύχη» καί τήν «ταυτότητα» του κώδικα οτι στό φ. 

Γ υπάρχουν δοκιμές υπογραφής, σβησμένες άπό επάνω, τών όποιων ή απόπειρα ανάγνω
σης μας δίνει τό όνομα Αλέξανδρος Καρατζάς. 'Ακόμη, σέ ενδιάμεσες λευκές σελίδες του 
βρίσκουμε δοκιμές τύπων αρχής επιστολής, στά ρουμανικά, όπου αναφέρονται τά ονόματα 
τοΰ Manolache Bal§ μέ τόν τίτλο povolnic §i cavaler, ενός Θεόδωρου καί της συζύγου του 
Μαριορίτζας. Στό φ. 86Γ έχουμε δοκιμή επίσημης υπογραφής του ηγεμόνα 'Αλεξάνδρου 
Κωνσταντίνου Μουρούζη (στά ρουμανικά) καί αρχή εγγράφου πού απευθύνεται στους βο-
γιάρους. Στό φ. 105 bisr έχουμε δοκιμή επίσημης υπογραφής τοΰ ηγεμόνα Σκαρλάτου Μ. 
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μου επέτρεπε ή τεκμηρίωση πού μπορώ νά εχω στην Ελλάδα, επεσήμανα σέ 
συλλογή έγγραφων πού αφορούν τήν ιστορία του Βουκουρεστίου, έναν Σκαρ
λάτο, ό όποιος άσκεΐ τό λειτούργημα του λογοθέτη, δηλαδή του γραμματικού σέ 
αυτήν τήν πόλη, τουλάχιστον για τήν περίοδο 1804-181632. Είμαστε κοντά στον 
«κληρονόμο» -κτήτορα του κώδικα 1030; "Οπως καί νά έχει τό πράγμα καί αυτή ή 
μακρινή υπόθεση μας ανάγει σέ άτομο ενταγμένο στή φαναριώτικη διοίκηση. Ό 
αρχικός κτήτορας, ό Θεοδόσιος, πού μοιάζει νά είναι καί ό συλλέκτης του υλι
κού, δέν παραλείπει νά αφήσει τά προσωπικά του ϊχνη στό καταστιχάκι του. 
Πρόσωπο φαναριώτικης προέλευσης, πολύ πιθανόν άπό τό περιβάλλον των 
Μαυροκορδάτων, καταχωρίζει τά κείμενα του 'Αλεξάνδρου καί του Νικολάου 
στ,ό προσωπικό του «καταστιχάκι» καί παραθέτει στό τέλος τους εγκωμιαστικά 
στιχουργήματα γιά τους υψηλούς συγγραφείς33. Ασφαλώς αυτή ή συνήθεια α
πόδοσης έμμετρων εγκωμίων στους Ηγεμόνες αποτελεί έναν συνηθισμένο, κοι
νό τόπο του κοινωνικού status του φαναριωτισμοΰ. "Ομως αναρωτιέται κανείς 
κατά πόσο αυτή ή κοινωνική αβροφροσύνη, ή εκδήλωση ευγνωμοσύνης, δέν 
χρειαζόταν, προκειμένου νά αποκτήσει καί μιά απτή χρησιμότητα, καί ενα ευή
κοο αυτί. Στην περίπτωση μας αυτό πού θά μπορούσε νά προσφέρει ό Κωνσταν
τίνος Μαυροκορδάτος, ό όποιος ασφαλώς δέν θά μπορούσε παρά νά εκδηλώσει 
τήν εύμένειά του στά εγκώμια τοΰ Θεοδοσίου γιά τους λαμπρούς προγόνους του. 
Καταλήγουμε μετά άπό αυτούς τους συλλογισμούς στό οτι ή σύνθεση των στι-
χουργημάτων πρέπει νά έγινε ώς τό 1768, έτος τοΰ θανάτου τοΰ ηγεμόνα. Όλοέ-
να καί πιό κοντά λοιπόν στή μεταφραστική προσπάθεια τοΰ Ιωάννη Ράλλη, πού 
έγινε μέ τις ευλογίες τοΰ Κωνσταντίνου. 

"Αφησα τελευταίο γιά τήν πιθανολόγηση της χρονολογίας σύνταξης τοΰ χει
ρογράφου ενα ισχυρό κατά τή γνώμη μου τεκμήριο. Τήν προφανή ομοιότητα, 
πού προκύπτει άπό τή συγκριτική μελέτη των τριών μεταφρασμάτων, τοΰ Σχο
λείου τών συζύγων μέ τίς μεταφράσεις τών κωδίκων τοΰ British Museum. "Αν ε
ξαιρέσει κανείς ελάχιστες μικροδιαφορές στον τρόπο γραφής ορισμένων λέ-

Καλλιμάχη, πάλι στά ρουμανικά. Ευχαριστώ τό συνάδελφο παλαιογράφο κύριο Φλορίν 
Μαρινέσκου γιά τή βοήθεια πού μοΰ προσέφερε στην ανάγνωση τών ονομάτων. 

Όλα τά παραπάνω ενισχύουν τήν πιθανολογούμενη χρονολόγηση του κώδικα αλλά καί 
τή φαναριώτικη προέλευση του. Ό κτήτορας ή οί περισσότεροι άπό ένας κτήτορες του 
κώδικα είναι ενταγμένοι μέσα στή φαναριώτικη διοικητική ιεραρχία. 

32. Βλ. George Potrà, Documente privitoare la istoria orasului Bucuresti (1594-1821), 
Βουκουρέστι, Editura Academiei Republicii Populäre Romîne, (1961), σ. 644 καί 716. Στην 
πρώτη μνεία εμφανίζεται ένας Σκαρλάτος, λογοθέτης, νά συντάσσει έγγραφο χρονολο-
γούμενο 28 Μαρτίου 1804· στή δεύτερη, σέ έγγραφο του 1816. 

33. Βλ. φ. 85r: «Εις τόν ποιητήν» (Άλ. Μαυροκορδάτο)· στό τέλος υπογράφει: Θεοδό
σιος. Τό ϊδιο στό τέλος τοΰ Ψόγου Νικοτιανής, φ. 90Γ: «Εις τόν ποιητήν Νικόλαον Βοεβό-
δαν»· στό τέλος του έμμετρου στιχουργήματος υπογραφή: ό αυτός (Θεοδόσιος). Καί στό φ. 
105 bis1", μετά άπό κείμενο του 'Επίκτητου, υπάρχει στιχούργημα του Θεοδοσίου. Πρβλ. μέ 
Ν. Camariano, δ.π.,σ. 161-162. Θέλω νά ευχαριστήσω τό συνάδελφο κύριο Δημ. Άποστο-
λόπουλο γιά τήν ουσιαστική βοήθεια πού μου προσέφερε προς τήν κατεύθυνση επίλυσης 
τών προβλημάτων πού έθετε ό κώδικας 1030. 
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ξεων καί εκφράσεων, πού είναι δυνατόν νά αποδοθούν στον ή στους αντιγραφείς, 
τό ΰφος διατηρείται στό,σύνολο του τό ϊδιο καί δείχνει νά έχει στην αφετηρία 
του την ίδια πένα. Δέν είναι τολμηρό μετά άπό όλα αυτά πού ειπώθηκαν παραπά
νω νά θεωρήσει κανείς τόν κώδικα τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας προερχόμενο 
άπό τόν πνευματικό κύκλο τών Μαυροκορδάτων κάί νά τόν αποδώσει στην πε
ρίοδο ακμής τής χειρόγραφης παράδοσης στίς 'Ηγεμονίες, πού συμπίπτει με τό 
β' μισό του 18ου αιώνα. 

Ή μεταφραστική απόπειρα 
Η αντιπαραβολή τών κειμένων, τής ιταλικής μετάφρασης του Nie. di Castelli 

καί τής ελληνικής τοϋ Ιωάννη Ράλλη μας οδηγεί στό συμπέρασμα οτι αρχική 
τουλάχιστον πρόθεση του έλληνα μεταφραστή ήταν νά αποδοθεί μέ πιστό τρόπο 
-αυτό βεβαίως σέ συνάρτηση μέ τή χαλαρότητα πού επικρατεί στή μεταφραστι
κή συνείδηση τής εποχής- καί σέ γενικές γραμμές τό πνεύμα του πρωτοτύπου. 
Γιατί ή κατά λέξη μετάφραση δέν αποκλείει τήν τάση εξελληνισμού ορισμένων 
εννοιών καί τήν αντικατάσταση τους μέ πολιτισμικά στοιχεία περισσότερο προ
σιτά καί οικεία στό βαλκάνιο αναγνώστη τών κειμένων. 'Εξάλλου παρόμοιες 
διαφοροποιήσεις μπορούμε νά συναντήσουμε καί στή μεταφορά τών μολιερι-
κών έργων άπό τά γαλλικά στά ιταλικά. Θά απομονώσω καί θά σταθώ επιλεκτικά 
σέ μία σειρά στοιχείων, τά όποια ελπίζω νά μας δώσουν τήν επιθυμητή στάθμιση 
τών διεργασιών άπό τό ιταλικό στό ελληνικό κείμενο. 

"Ηδη στή διανομή τών προσώπων τών κωμωδιών διαπιστώνουμε αρκετές πρω
τοβουλίες καί αλλαγές άπό τήν πλευρά του μεταφραστή. Στον «Αναίσθητο» 
λόγου χάρη ό Δέλιος (Lelio, Lélie) δέν αναφέρεται πιά μέ τή συγγενική του, τή 
φυσική του ιδιότητα ώς figlio di Pandolfo (fils de Pandolfe) άλλα μέ έκείνην τήν 
ιδιότητα πού ενέχει βάρος στην πλοκή τοϋ έργου, ώς δηλαδή «εραστής» ττ\ς Κε
λίας (Celia, Célie). Όπως σημειώνω καί στό Γλωσσάρι, στό τέλος τής παρούσας 
έκδοσης, τό «εραστής» αντιστοιχεί έδώ, καί όπου άλλου εμφανίζεται στή συνέ
χεια, μέ τή διαδεδομένη χρήση τοϋ «amant-e», έκ παραλλήλου μέ τό «amoureux-
se», στά κλασικά θεατρικά κείμενα του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου (παραπέμπω 
στον ορισμό πού βρίσκουμε στή γαλλική Εγκυκλοπαίδεια τοϋ Diderot). Πρό
κειται συνήθως γιά αυτόν πού αγαπά, μέ ή χωρίς ανταπόκριση, καί πού έχει εξο
μολογηθεί τόν ερωτά του και όχι γιά τό άτομο πού έχει συνάψει ερωτικές σχέσεις 
μέ πρόσωπο του άλλου φύλου. Μέ τόν ϊδιο τρόπο παρεμβαίνει ό Ράλλης καί στην 
περίπτωση τοϋ Λεάνδρου' αυτός έδώ δηλώνεται ώς «εραστής τής Κελίας καί α
δελφός» ένώ στό ιταλικό καί τό γαλλικό πρωτότυπο είναι αντίστοιχα figlio di fa
miglia, fils de famille. Παρατηρούμε οτι καί γιά τά υπόλοιπα πρόσωπα δίνονται 
περισσότερες επεξηγήσεις καί πληροφορίες τοϋ ρόλου τόν όποιο θά διαδραμα
τίσουν κατά τήν πλοκή τοϋ έργου μέ αποκορύφωμα τήν περίπτωση τοϋ Άνδρέ-
σιου (Andresio, creduto zingaro - Andres, cru égyptien) γιά τόν όποιο μαθαίνου
με οτι είναι: «εραστής τής Κελίας» καί «όστις απεδείχθη τελευταϊον αδελφός 
της γνήσιος καί ούτως εδόθη ή Κελία εις τόν Λέλιον». Ή αποκάλυψη τής πραγ
ματικής ταυτότητας τοϋ Ά νδρέσιου όδηγεϊ στή λύση τοϋ δράματος. Κατά συνέ
πεια τό λειτουργικό αυτό στοιχείο γιά τή λύση τής κωμωδίας, στην κορύφωση 
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της σύγχυσης, δέν πρέπει νά δηλώνεται άπό τήν αρχή, όπως έχουμε στην περί
πτωση του Ράλλη. 'Ακόμη στό χειρόγραφο, ανάμεσα στά άλλα πρόσωπα της κω
μωδίας αναφέρεται ό ΔόνΠέτρος Γουσμάνιος, τοϋ οποίου ή φανταστική ύπαρξη 
απλώς δηλώνεται στό έργο. Ή αναφορά είναι σβησμένη. Αυτές οί πρωτοβουλίες 
οφείλονται στην αδεξιότητα του Ράλλη; Δείχνουν πάντως μία δραματουργική 
απειρία. Άπό τή διανομή λείπουν τά βοηθητικά πpóqωπα της κωμωδίας, ό 
«γραμματοφόρος» καί οί δύο συντροφιές των μασκαρεμένων (un Corriere, due 
truppe di mascare). Τέλος, όπως συμβαίνει καί στίς δύο άλλες μεταφράσεις, δέν 
δηλώνεται ό χώρος της σκηνικής δράσης του έργου. 

Στον «Κατά φαντασία κερατοφόρο» ή κύρια παρέμβαση τού μεταφραστή ά
φορα τήν απόδοση συγκεκριμένων ονομάτων στά ανώνυμα πρόσωπα του έργου. 
Πρωτοβουλία πού εξαντλείται στή διανομή της πρώτης σελίδας και δέν εφαρ
μόζεται παρά σέ μία μόνη περίπτωση, αυτήν τής Μαρότας, στή συνέχεια του κει
μένου. "Ας δούμε τό θέμα λίγο πιό αναλυτικά: Πρώτον ό Gorgibo (Gorgibus, 
φαρσικό πρόσωπο στίς μολιερικές κωμωδίες) γιά τόν όποιο ή επεξήγηση cittadi
no Parigino -bourgeois de Paris στά γαλλικά- μέ λογοπαιγνική διάθεση γίνεται 
άπό τόν Ράλλη ό Γεώργιος Παρίσιος. Ή γυναίκα του Σγαναρέλλον ονομάζεται 
ελληνικότατα Ειρήνη, ή υπηρέτρια («δουλεύτρα» στά κείμενα) τής Κελΐας δα
νείζεται κατά πάσα πιθανότητα τό όνομα της άπό τόν αντίστοιχο ρόλο τών Pré
cieuses ridicules -έργου πού προηγείται άπό τόν Σγαναρέλλο στον Α' τόμο τών 
'Απάντων του Μολιέρου και συνεπώς είχε υποπέσει στην αντίληψη τοϋ Ίω. 
Ράλλη- και ονομάζεται Μαρότα (:Marotte). Ό επίσης ανώνυμος συγγενής τοϋ 
Σγαναρέλλον παίρνει τό όνομα Νικόλαος. "Ενα γυναικείο τέλος πρόσωπο, τό ό
ποιο απλώς μνημονεύεται στό τέλος τοϋ έργου, ή Lisa (:Lise στό γαλλικό) απο
δίδεται στην ελληνική μετάφραση ώςΛισέτα. Αυτό τό σημειώνω γιατί φαίνεται 
πώς ό Ράλλης παρασύρθηκε καί χρησιμοποίησε έδώ ενα σύνηθες μολιερικό γυ
ναικείο όνομα (συνήθως αποδίδεται στον τύπο τής soubrette ή suivante τής ιτα
λικής καί τής γαλλικής κωμωδίας) καί είναι μάλιστα αυτό πού φέρει ή άκόλου-
θος-suivante τής Έλεονώρας στό Σχολεΐον τών συζύγων, έργο πού περιλαμβάνε
ται καί αυτό στον Α' τόμο τών 'Απάντωντοϋ Μολιέρου. 

"Ενα άλλο ζήτημα ουσίας είναι ή απόδοση τοϋ ίταλικοΰ διαμέσου, καί κυρίως 
ή μεταφορά τοϋ κωμικοϋ στοιχείου άπό τή μία γλώσσα στην άλλη. 'Ασφαλώς τό 
αλλόγλωσσο κείμενο χρησιμεύει ώς βάση καί ώς υπόδειγμα. Οί περισσότερες 
κωμικές εκφράσεις, οί όποιες παρατίθενται περισσότερο ανεπτυγμένες άπ' ότι 
στό πρωτότυπο (ώς γνωστό, καί τά τρία έργα τοϋ Μολιέρου είναι γραμμένα σέ 
στίχους), μεταφέρονται, όσο είναι δυνατόν, αυτούσιες στην ελληνική γλώσσα. 
'Ωστόσο δέν μπορεί κανείς νά μήν επισημάνει και τήν ευρηματικότητα τοϋ 
'Ιωάννη Ράλλη* θά έλεγα μάλιστα ότι μέ αξιοσημείωτη ευστροφία καί γλωσσική 
αίσθηση προτείνει διάφορες λύσεις. "Αν λάβουμε δέ υπόψη μας ότι στην ουσία 
πρόκειται γιά τά παλαιότερα δείγματα μεταφραστικής εργασίας άπό δυτικά λο
γοτεχνικά κείμενα πού έχουμε γιά τις 'Ηγεμονίες πρέπει νά δεχθοΰμε ότι ό έλλη
νας μεταφραστής αντιμετώπισε μέ επάρκεια λεξιλογίου καί αρκετή φαντασία 
τόν γλωσσικό πλοϋτο και τις ποικίλες αποχρώσεις τοϋ λόγου τών μολιερικών 
έργων. Τή μεγαλύτερη ίσως μεταφραστική ελευθερία τήν παρατηρούμε στό τρΐ-
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το μετάφρασμα, τό «Σχολείον των συζύγων», οπού αφθονούν οι συντμήσεις καί 
οί περικοπές των διαλόγων. "Αραγε πρόκειται γιά μιά διάθεση διατήρησης ενός 
ζωντανού καί σφιχτού κειμένου ή έχουμε νά κάνουμε μέ μεταγενέστερες παρεμ
βάσεις του αντιγραφέα; 

Μία συνηθισμένη πρακτική -θά τήν ονόμαζα «ύφους»- στίς τρεις μεταφρά
σεις είναι ή επανάληψη μιας λέξης ή ελαφρά παραλλαγμένης μιας έννοιας μέ 
στόχο νά δοθεί έμφαση στό νόημα της, νά υπερτονισθεί τό κωμικό της στοιχείο, 
κλπ. 

Μα[σκαρίλιος]: Αύταΐς είναι χίμεραις, και παραμύθια (Α), φ. 6Γ. 
Mascarillo: Queste sono Chimere. 

Μα[σκαρίλιος]: ...Ειδέ ό Μασκαρίλιος μή νά είναι εχθρός της φύσεως, και της 
ηδονής; (Α), φ. Τ. 

Mascarillo: Mascarillo è forze nemico della Natura? 

Άν[σέλμος]: "Αν είναι ετζι, ή έντιμότης σου αληθινά είσαι πολλά πολιτικός, 
καί υπέρ τό μέτρον τζερεμονιάρης (Α), φ. 45ν. 

Anselmo: Se cosi è, voi per certo siete troppo cortese; 

Έρ[γαστος]: ...ετοιμάζεται και αυτός όμοϋ καί μέ άλλους ανθρώπους του νά 
ύπάγη μεταφορεμένος καί μασκαρωμένος, καί ετζι νά τήν πάρη. (Α), φ. 9 Γ. 

Ergasto: e che si persuade d'entrar in casa di Truffaldino con altre persone masche
rate. 

Άν[σέλμος]: ...οπόταν τινάς διά τράχωμα καί προίκα δέν πέρνει άλλο παρά γυ-
μνήν εύμορφίαν... (Α), φ. 11 Γ. 

Anselmo: Quando non se piglia altro in dote che la semplice beltà. 

Σγ[αναρέλλος]: "Ω τί γλυκύτης, τί σπλάχνα. (Γ), φ. 200ν 

Sganarello: Ah, che dolcezza. 

Σγ[αναρέλλος]: Αυτός ό αναίσθητος νέος εμεινεν έξεστηκώς καί εξω φρενών. 
(Γ), φ. 207Γ. 

Sganarello: La di lui confusione apparisce dipinta sul di lui viso. 

"Ενα κωμικό στοιχείο, τό όποιο χειρίζεται μέ αρκετή ελευθεριότητα ό Ράλ
λης, μας παρέχεται στον «Αναίσθητο»· πρόκειται γιά τό τολμηρό λογοπαίγνιο 
του Μασκαρΐλιου, κατά τή συνομιλία του μέ τόν Άνσέλμο, οπού επιχειρώντας 
νά του αποσπάσει χρήματα, κολακεύει τά ερωτικά αισθήματα και τήν επιθυμία 
τοϋ γέροντα προς τήν Νερίνα. Πρόκειται εδώ γιά ενα κλασικό φαρσικό μοτίβο 
της ιταλικής κωμωδίας, ιδίως της Commedia dell' Arte, αύτοϋ πού προσφέρει ή 
καρικατούρα του εύκολόπισ/ου και έρωτόληπτου γέρου. 

Mascarillo: Che corno Sposo e vi vuol... 
Anselmo: E mi vuol ... 
Mascarillo: E vi vuol pigliar la borsa. 
Anselmo: La? 
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Mascarillo: piglia la borsa. 
La bocca, ed accostarla alla sua. 

{Lo Stordito, σ. 14). 

Μα[σκαρίλιος]: Παρά διά νά σε πάρη άνδρα, καί θέλει νά ... 
Άν[σέλμος]: Καί θέλει νά μέ ... 
Μα[σκαρίλιος]: Καί θέλει νά πιάση τό πουγγί. 
Άν[σέλμος]: Νά πιάση τό ... 
Μα[σκαρίλιος]: Πέρνει τό πουγγί. 

Νά πιάση τό πουλί όπου επιθυμεί νά απόκτηση. 
!...(Α), φ. 19ν. 

Στά κείμενα τά διάφορα πολιτισμικά στοιχεία προσαρμόζονται κατά κάποιο 
τρόπο σέ τύπους οίκειότερους προς τόν φαναριώτη αποδέκτη τους. Ξεκινώντας 
από ανώδυνες μικροαλλαγές μπορούμε νά καταλήξουμε σέ περισσότερο καίριες, 
οί όποιες υποδηλώνουν τίς διαφορετικές προσλαμβάνουσες του βαλκανικού 
χώρου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν π.χ. οί μετατροπές των νομισμάτων: τά 
ducats καί γαλλικά francs (στό ιταλικό lire) γίνονται ευλόγα γρόσια, άσπρα, τά 
ongari του ιταλικού παραμένουν ουγγρικά, ή έκφραση «une somme [d' argent]» -
(στά ιταλικά «una somma») γίνεται «μία σούμμα άσπρων» κλπ. Σέ ενα άλλο επί
πεδο, ή λέξη «πόλη» -città στό Ιταλικό διάμεσο- αποδίδεται ώς κάστρο: 

Μα[σκαρίλιος]: ..."Αν είναι ορισμός σου, έγώ ημπορώ νά τήν βάλλω εις ενα σπί
τι ενός συγγενούς όπου εϊναι εξω άπό τό κάστρον. (Α), φ. 6Γ. 

Mascarillo: Posso, se voi volete offrirvi la casa d'un Parente, che sta fuor della cit
tà. (Lo Stordito, σ. 42). 

Μα[σκαρίλιος]: ...Αυτός, μέ τό νά έσυνέβη μία ταραχή μέσα εις τό κάστρον, ή-
ναγκάσθη νά φύγη νύκτα άπό τήν πατρίδα του ... (Α), φ. 10Γ. 

Mascarillo: ...Un tumulto civile natio nella città, fu causa ch'una notte ne partisse 
con gran secretezza; (Lo Stordito, σ. 70). 

Τρου[φαλδΐνος]: Πώς; Εις τό Τουρίνο, εις τήν Τουρκίαν; Άμή τό Τουρίνο μέ 
φαίνεται νά είναι ενα κάστρον εις τήν Ίταλίαν. (Α), φ. 107ν. 

Truffaldino: A Turino, in Turchia! ma mi par che Turino sia una Città del Piemonte. 
(Lo Stordito, σ. 75). 

Σγ[αναρέλλος]: Πρέπει νά πηγαίνω εξω εις τό χωρίον. Τό κάθισμα του κάστρου 
δέν προξενεί εις του λόγου μου άλλο, παρά σύγχυσιν. (Γ), φ. 202ν. 

Sganarello: Bisogno ch'io ne vada via di qui. Il soggiorno della città non può pro
durre in me altra cosa che ... (La scuola de'mariti, σ. 19). 

Βα[λέριος]: Ή αλήθεια είναι αυτή ότι τό κάστρον μας δίδει μύριαις ήδοναϊς 
όπου άλλου δέν ταίς εχομεν. Τά χωρία παραβαλλόμενα μέ τό κάστρον είναι 
ωσάν έρημίαις. Μέ τί περνάτε τόν καιρόν σας ή έντιμότης σας; (Γ), φ. 203Γ. 

Valerio: Bisogna confessar ad una voce, che Parigi ci fa partecipi di centro grati 
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piaceri, che non s'hanno altrove. Le Provincie, in paragon d' esso, sono come 
tante solitudini. A che cosa passa V.S. il tempo? {La scuola de'mariti, σ. 21). 

Στό τελευταίο μάλιστα παράδειγμα, αντλημένο άπό τό «Σχολείον των συζύ
γων», παρατηρούμε ότι ό μεταφραστής ουδετεροποιεί τή σαφή αναφορά του Πα
ρισιού, αποσιωπώντας την. Ή αναφορά καί ή διάκριση ανάμεσα στίς χαρές τής 
συναναστροφής πού περικλείει ή πόλη καί στή μοναξιά τής επαρχίας, τής έξο
χης, προσλαμβάνουν μέ τήν αοριστία μία γενικότερη ισχύ. 

Στον «Σγαναρέλλο» τίθεται στην αρχή τής κωμωδίας, ώς ενα άπό τά αϊτια τής 
ανυπακοής των κοριτσιών στή θέληση τοΰ πατέρα τους, τό ζήτημα των βλαβε
ρών αναγνώσεων τους, των ερωτικών ρομάντζων: 

Γε[ώργιος]: ...Αυτοί είναι οί ευμορφοι καρποί όπου άπό ταϊς έδικαΐς σας διαβο-
λικαΐς ίστορΐαις όπου διαβάζετε, εις ταϊς όποίαις επάνω μέ ομμάτια ανοικτά 
καταγίνεσθε νύκτα καί ήμέραν. Τό κεφάλι σας δέν είναι γεμάτον άπό άλλο πα
ρά άπό ερωτικά παραμύθια, καί συντυχένετε πολλά όλιγώτερον περί του Θεού 
παρά διά τήν Άφροδίτην. 'Ρίψετε, ρίψετε εις τήν φωτΐαν δλα εκείνα τά βι
βλιαράκια, τά όποια άλλο δέν κάμνουν παρά νά ξεπλανοΰν τήν νεότητα, καί 
διαβάζετε μέ προσοχήν τήν χρηστοήθειαν ή άλλο κανένα βιβλίον ηθικόν, διά 
νά μάθετε μέ τί τρόπον πρέπει νά ζήτε. "Αν δέν έδιάβαζες άλλο, παρά τέτοια η
θικά, βέβαια ήξευρες νά ακόλουθης καλλίτερα τά θελήματα τοΰ πατρός σου. 
(Φ·4Γ-5Γ.). 

Gorgibo: . ..Si, si questi sono li belli frutti che tirate dalla lettura de' vostri diavoli 
di Romanzi, sulli quali con tanto diletto tenete gl'occhi aperti nott' è giorno. La 
vostra testa non è piena d' altra cosa che d'innamoramenti: e voi parlate assai 
meno di Dio, che di Celia. Gettate, gettate nel fuoco tutte quelle scritture, che 
non fanno altro che sedurre la gioventù, e leggete attentivamente, in luogo di si
mili bagatelle, le Sette Trombe, ò qual che libro di Sermoni, dalli quali s'impara 
à viver come se deve. Se voi non haveste letto mai altro che simili moralità, per 
certo sapereste seguitar un poco meglio la volontà d'un Padre. 

{Sganarello ò vero ilB. cornuto imaginario, σ. 6-7). 

Αναφορά λοιπόν στά «βιβλιαράκια», στά livres de poche μ' άλλα λόγια, τά ό
ποια γνωρίζουμε ότι κατακλύζουν τή φαναριώτικη κοινωνία του β' μισοϋ τοΰ 
18ου αιώνα - μίμηση τής αντίστοιχης ευρωπαϊκής μόδας. Οί υπερβολές τής γαλ-
λομανΐας καί τής «ρομαντζολογίας» καυτηριάζονται μάλιστα σέ σατιρικά κείμε
να τής εποχής, π.χ. στον Κάλφογλου: 

«λέγουν εχομεν βιβλία καί ρομάντζα γαλλικά-

δλα τ' άλλα τά βιβλία είναι μελαγχολικά!»34. 

34. Βλ. πρόχειρα Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία, ο.π., σ. 154. Γιά τό συγγραφέα καί τήν κριτι
κή ηθών πού ασκεί στά πλαίσια τής φαναριώτικης κοινωνίας, βλ. τήν πρόσφατη μελέτη 
τής Cornelia Papacostea-Danielopolu, «Critique de mœurs et mentalité chez Alexandru 
Calphoglu», Cahiers Roumains d'études littéraires, 3 (1986), σ. 124-135. 



48 Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Βεβαίως αυτά τά παραπάνω καί άλλα πολλά θίγονται και καταγγέλλονται δη
μόσια κατά τά τέλη του 18ου αιώνα. Στην περίπτωση του μολιερικου «Σγαναρέλ-
λου» 'ίσως βρίσκουμε στην ελληνική απόδοση την πρώιμη διάθεση κριτικής ή 
απλούστερα τήν αναζήτηση μιας αντιστοιχίας μέ τά λεγόμενα στό ιταλικό υπό
δειγμα. Μέσα σ' αυτό τό πνεύμα -καί ενώ όλες οί έννοιες δέν φαίνονται νά είναι 
ξεκαθαρισμένες γιά τό μεταφραστή, π.χ. τό είδος «ρομάντζο» αποδίδεται μέ τή 
λέξη «Ιστορία»- ό Ράλλης αποδίδει τίς αναφορές τοΰ ιταλικού διαμέσου σέ θρη
σκευτικά, εκλαϊκευτικά και ήθικο-διδακτικά φυλλάδια και βιβλία της εποχής μέ 
τόν όρο Χρηστοήθεια -εκδόσεις αγαπητές καί διαδεδομένες πού αντιστοιχού
σαν μέ τόν 'Οδηγό καλής σνμπεριφορα^-καί τό επίσης εύληπτο γιά τόν έλληνα 
αναγνώστη «βιβλίον ηθικόν»*. 

Στό τέλος τοΰ «Σγαναρέλλου», κατά τή λύση της πλοκής τοΰ έργου, ό Βρου-
σκίνος (Villebrequin στό γαλλικό, Bruschino στό ιταλικό), πατέρας τοΰ Βαλέ
ριου, επίδοξου συζύγου τής Κελίας, ανακοινώνει τόν μυστικό γάμο τοΰ γιου του 
μέ κάποια Lise (Lisa στό ιταλικό), ή οποία εμφανίζεται, όπως είπα παραπάνω, μέ 
τό όνομα Λισέτα στην ελληνική μετάφραση. Ό Ράλλης θεωρώντας Ίσως πολύ 
τολμηρή καί προωθημένη τήν αναφορά σέ έναν ήδη τετελεσμένο γάμο χωρίς τή 
συγκατάθεση τής οικογένειας τοΰ ζευγαριοΰ, απαλύνει τήν εικόνα, παρουσιά
ζοντας τό τελειωμένο γεγονός ώς μία υπόσχεση γάμου, ενα μυστικό αρραβώνα: 

Βρουσ[κΐνος]: . . . Ό υιός μου όπου ήθελα νά σέ τόν δώσω γαμβρόν, έχει τεσσάρας 
μήνας όπου άρραβωνιάσθη κρυφά μέ τήν Λισέταν, και μας έγέλασεν όλους. 
(Β), φ. 5Γ. 

Bruschino: .. .11 mio figlio, che la vostra figlia accettava per marito, vive da quatro 
mesi' n qua in matrimonio secreto con Lisa; la onde c'ha ingannati tutti: 

{Sganarello, σ. 43). 

Στό «Σχολεϊον των συζύγων» έχουμε μία ενδιαφέρουσα μεταφορά από τό ενα 

* Στό γαλλικό, τό αντίστοιχο απόσπασμα είναι: 
Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes, 
Les Quatrains de. Pybrac, et les doctes Tablettes 
Du conseiller Matthieu, ouvrage de valeur, 
Et plein de beaux dictons à réciter par cœur. 
La Guide des pécheurs est encore un bon livre : 
C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre; 
Et si vous n'aviez lu que ces moralités, 
Vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. 

35. Γιά τό είδος καί τήν τυπολογία του, βλ. τήν ενδιαφέρουσα ανακοίνωση τής "Εμης 
Βαϊκούση, «Χρηστοήθειες καί διαμόρφωση τής συμπεριφοράς των νέων στην ελληνική 
κοινωνία ( 18ος-19ος αι.)», Πρακτικά τοΰ Διεθνούς Συμποσίου 'Ιστορικότητα τής Παιδικής 
ηλικίας καί τής νεότητας ('Αθήνα 1-5 'Οκτ. 1984), Α', 'Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο
λαίας- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 'Αθήνα 1986, σ. 287-299. 
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πολιτισμικό, γεωγραφικό πλαίσιο στό άλλο τών ενδυματολογικών συνηθειών 
της εποχής: 

Σγ[αναρέλλος]: 'Αληθινά έχετε δίκαιον, έπρεπε νά ύποτάσσωμαι εις τά καινούρ
για έφευρέματα καί νά μη φορώ εκείνα όπου με αρέσουν, ούτε καθώς μέ αρέ
σουν, ούτε νά ένδύνομαι διά λόγου μου. (...) κάμε λέγω, την χάριν νά μέ είπής, 
άραγε δέν αγαπούσες μέ ταΐς εΰμορφαίς σου νουθεσίαις νά μέ στολίσης μέ τά 
ήθη τών εδικών σου άνθοστολισμένων καί νυκτοκόπων νέων, δέν αγαπούσες 
νά μέ καταπείσης νά φορώ ενα άπό εκείνα τά πλατεία καί υψηλά καλπάκια, τά 
νεωστί έφευρεμένα, οπού στέκονται επάνω εις τήν κορυφήν τής κεφαλής των, 
διά νά ξεθυμάνη ό αδύνατος μυελός των; Δέν ήθελες τάχα, ότι νά κτενίζομαι, 
καί νά ίσιάζω εκατόν φοραΐς τό ήμερονύκτιον τά μαλλιά μου, και νά βάλλω με-
γάλην έπιμέλειαν είς τό νά τά κάμω σγουρά, καί όρθια, τό όποιον άλλο δέν δή
λοι, παρά τήν ελαφρότητα, και άκαταστασίαν του νοός; Δέν αγαπούσες νά εχω 
τόν λαιμόν μου δεμένον μέ μανδίλι κεντημένον; Δέν επιθυμούσες νά φορώ κα-
βάδι μακρύ, καί πλατύ, καί τό ζωνάρι μου νά είναι παρακάτω άπό τόν όμφαλόν 
μου, τό άντερί μου νά είναι ολίγον κοντώτερον άπό τό καβάδι, καί τό τζαξήρι 
νά σκουπίζη τήν γήν; Ή τραχιλιά τής γούνας μου νά φθ.άνη εως εις τήν μέση ν 
μου, και τών μανικιών μου εως εις τους αγκώνας μου, καί τό προαύλι πολλά 
χοντρόν, τό δέ έπανωφόρι νά εϊναι τόσον στενόν όπου νά μή μέ χωρεί; Τοιού
της λογής φορεμένος βέβαια ήθελα σέ αρέσω, διότι ήθελα όμοιάζη τήν εντι
μότητα σου, όπου φορείς καθώς φορούν τόσοι άλλοι τρελλοί. (φ. 194ν-195ν) 

Σγ[αναρέλλος]: "Οπως καί άν είναι, δέν θέλω νά ίξεύρω άπό αυτά τίποτες, μόνον 
θέλω νά ακολουθώ τά ϊδια μου ήθη, θέλω νά κρατώ τό κεφάλι μου εναντίον εις 
ταΐς νέαις έφεύρεσαις, καί κατά τήν άρέσκειάν μου νά τό εχω σκεπασμένον μέ 
ενα καλπάκι ελαφρύ, θέλω νά φορώ ενα καβάδι φαρδί, καί θηλυκωμένον κα
λά, διά νά κρατή τό στομάχι μου ζεστό ν, νά χωνεύη καλά τό φαγί, καί όλα τά 
λοιπά καθεξής, καθώς έσυνήθιζαν οι προπάτορές μας. Καί άν καθ' ύπόθεσιν 
δέν αρέσω κανένα, άς σφαλΐση τά ομμάτια του, άς γυρίση τό πρόσωπον του 
άπό τό άλλο μέρος, ότι ολίγον μέ μέλλει, (φ. 196Γ). 

Sganarello: Veramente voi havete ragione; per che mi doverrei assoggettir alle 
mode, senza cercar di vestirmi à mia fantasia, non vestendomi per me. (...) Fa
temi, dico, il favor di dirmi: non vorreste voi forse, colle vostre belle ciancie, in
spirarmi le galanti maniere de' vostri Zerbinotti e Pennacchini? Non vorreste 
voi forse obligarmi à portar uno di quelli loro galanti cappellini alla moda che 
lasciano svaporar li loro deboli cervellini? Non vorreste voi forse ch'io Γ ador
nassi di quelle loro piume, che non denotano altro che la leggierezza & instabili
tà delli loro giudicii? Non vorreste voi forse, eh' io mi mettessi sulla testa una di 
quelle Peruccone bionde biondissime, che colia loro ampiezza offuscano, e sfi
gurano Γ humana presenza? Non bramereste voi forse, ch'io mi mettessi un di 
quei Giupponi colle maniche fin sogg'il gomito & un di quei grandi collari, eh' 
arrivano fin all'umbilico? Di quelle maniche, che sovente à tavola si vedeno in-
tingolar ne'piatti; e di quelle sottane che si chiamano calzoni? Di quelle scarpet-
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tine vaghe, coperte di nastrini, che li fanno parer tanti piccioni pasciuti; e di 
quei grandi cannoni, nelli quali, com' in duoi Ceppi, metteno ogni mattina in 
schiavitudine le loro gambe, facendoli di più, caminar spalancati com'i carciof-
fi? Cosi vestito vi piacerei per certo; per che rassomiglierei à voi, che portate li 
pazzi equipaggi che vedo portar à tanti altri. 

Sganarello: Comunque si sia, vi dico, che non voglio saper nulla di questi discorsi: 
che voglio seguitar la mia moda, della qual non muterò un &. Voglio accommo-
darmi la testa contro gl' ordini della moda & à mia fantasia; e voglio che sia rico
perta da un paravento commodo. Voglio una pettorina ò giuppone ben longo e 
meglio serrato, che tenga il mio stomaco caldo, acciò possa ben digerir il cibo; & 
un paio di calzoni fatti à misura delle mie coscie. Voglio, per finirla, un buon 
paio di scarpe, nelle quali li miei piedi possino star ampi, e non come se fossero 
frà'ceppi. Quest'era l'usanza, della quale si servivano li nostri Antenari; e di 
questa mi voglio servir ancor io; e se forse io non piacessi à qualcheduno, serri 
gl'occhi, ò si volti'n là, che poco m'importa. 

{La scuola de'mariti, σ. 4-7). 

Παρατηρούμε ότι ή λέξη «μόδα»36 αποδίδεται περιφραστικά εϊτε ώς «νέα έ-
φευρέματα», «νέες έφεύρεσαις» εϊτε ακόμη ώς «νέα ήθη». Σ' αυτό τό έργο του 
Μολιέρου, τό όποιο συνιστά ενα δριμύ κατηγορητήριο κατά του «συντηρητι
σμού» καί ενα εγκώμιο της «κοινωνικότητας» μέσα πάντοτε στά όρια της ευπρέ
πειας και της σωφροσύνης, συναντάμε καί άλλες ενδιαφέρουσες προσπάθειες 
απόδοσης νοημάτων: 

- ή εδική μου γνώσις καί ό τρόπος οπού ζητώ: la mia maniera di vivere. 
- τό αγριόν σου ήθος: Questo vostro humor selvatico. 
- ή αυστηρά σου γνώμη, όπου αποφεύγει ολαις ταΐς ήδοναίς της συναναστρο

φής: la severità che fugge tutti le piacerei delle conversationi. 
- διά συνομιλΐαν, ή διά νά άγρυπνήσωμεν ολίγον μαζί: per passar il tempo, o 

vegghiar assieme un pochettino. 
Ό σ ο γιά τή λεξιλογική επάρκεια του μεταφραστή καί τίς λύσεις πού προτεί

νει, νομίζω οτι ό σχολιασμός τών κειμένων στην οικεία θέση και ή παράθεση της 
ιταλικής απόδοσης, θά βοηθήσει τήν περισσότερο λεπτομερειακή σύγκριση. 

36. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ο.π., σ. 34-35. 



Έκδοση των κειμένων 



Ή έκδοση των τριών κειμένων πού ακολουθεί προσπαθεί νά είναι δσο τό δυνα
τόν πιστή στό χειρόγραφο. 'Απέφυγα τίς τυχόν επεμβάσεις στην ορθογραφία 
καί κυρίως στή στίξη, ώστε νά αποδοθεί στον χρήστη του τόμου αυτού οσο γίνε
ται ή αρχική εικόνα τών θεατρικών μεταφρασμάτων καί νά μήν προκληθούν αλ
λοιώσεις τής γλωσσικής αίσθησης καί τοΰ ύφους τού φαναριώτη μεταφραστή. 
"Εχουν διατηρηθεί οι σκηνικές οδηγίες ακριβώς δπως σημειώνονται στό χειρό
γραφο- ό αναγνώστης μπορεί νά βρει στά Σχόλια όλες εκείνες τίς περιπτώσεις 
όπου παρεμβαίνει ό "Ελληνας μεταφραστής στό ιταλικό κείμενο, προσθέτει, α
φαιρεί ή τροποποιεί τίς σκηνικές οδηγίες. Οί παρεμβάσεις έν γένει (συντμήσεις, 
περικοπές ή αλλοιώσεις) καί αλλαγές, κυρίως όσες μπορεί νά έχουν σήμανση 
προσαρμογής άπό τό ενα πολιτισμικό πεδίο στό άλλο, αναφέρονται επίσης στά 
Σχόλια. Τέλος στό Γλωσσάρι ερμηνεύονται οί κυριότερες ιδιωματικές λέξεις 
και έννοιες. Γιάτή σύνταξη τουάνέτρεξαστό/Ι^ζ/τοτοΰ Έμμ. Κριαρά, στό Λε
ξικό τοΰ Δημητράκου, σέ εκδόσεις άλλων φαναριωτικών κειμένων τοΰ 18ου 
αιώνα καί, τέλος, γιά τίς ιταλικές λέξεις (τής βενετσιάνικης διαλέκτου) στό Di
zionario τοΰ Boerio. 



«Κωμωδία του αναίσθητου» 
(L'Étourdi) 

British Museum, Add. 8242. 



φ. Γ ΚΩΜΩΔΙΑΙ 

του Μολιέρ φραντζέζου άριστου Κωμωδοποιοϋ, 
μεταφρασθεΐσαι εκ τής ιταλικής φωνής εις την ρωμαϊκήν άπλήν, 
παρά Ιωάννου ράλη Βατάχου των Άπρώτων, 
διά προσταγής του υψηλοτάτου, και θεοσεβεστάτου 
Αύθέντου, καί Ήγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας 
κυρίου, κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου 
Νικολάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου, 
ετει δεκάτω τής Ηγεμονίας τής αύτοϋ ύψηλότητος. 

Έν Βουκουρεστίω αψμαω. / 



Περί του συγγραφέως. 

Ιωάννης Βαπτιστής Ποκελίν δε Μολιέρ, Ποιητής Κωμικός, ήτον 
Παριζιάνος, καί έκτήσατο με τάς Κωμωδίας του φήμην άθάνατον. 
Ούτος κατέλιπε τήν σπουδήν των Νομικών, εις τήν οποίαν τόν είχε 
διορίσει ό πατήρ του, καί ήκολούθησε τήν ιδίαν του κλίσιν όπου τόν 
είλκεν εις τό θέατρον, καί λαβών πλήθος Κωμωδών υποκριτών, έγνω-
ρίσθη εις τό Λιόν με τήν πρώτην του Κωμωδίαν, ήτις ήν ή έπιγραφο-
μένη Ενοχλητικοί. Μετ' ολίγον τους ύποκριτάς του τους έτίμησε, 
λαμβάνωντάς τους εις ύπεράσπισίν του ό Πρίγγιψ δε Κόντι, Διοικη
τής του λανγκεδόκ, καί μετ' εκείνον ό Γάστον Δούξ δ' όρλεάνς, όστις 
τόν έπρόσφερεν εις τόν Βασιλέα, καί Βασίλισσαν μητέρα του. Τότε έ
λαβε τήν άδειαν νά παΐζη είς τό Παρίσιον εις τήν σάλαν του βασιλι
κού Παλατιού κατά τό αχξον έτος, όπου έψυχαγώγει τΟύς πολίτας και 
αυλικούς μέ Δράματα πάντοτε νέα καί νόστιμα. Τά καλλίτερα είναι ό 
Μισάν(θρωπ)ος, / καί ό Ψευδευλαβής, ή υποκριτής. "Επεσεν άρρω
στος παΐζωντας τήν Κωμωδίαν, ό κατά φαντασίαν ασθενής, και κατέ
λυσε τόν βίον του τη αύτη ήμερα ιζ ' φευρουαρίου του αχογου έτους, ων 
ετών νγ'. Τά Ποιήματα του είναι τυπωμένα εις τό Παρίσιον εις οκτώ 
τόμους είς δωδέκατον. Ό βίος του είναι γεγραμμένος εις πλάτος. 

Έπιτάφιον του Μολιέρ περιβόητου Κωμωδοποιοϋ. 

Τάχα τωόντι νάν νεκρός ό κείμενος ενταύθα, 
ή τούτο μόνον λέγεται, ύπνώττει δέ ό φίλος; 
Δέν είναι λέγω δυνατόν ή κατά φαντασίαν 
ασθένεια του θάνατον νάπέφερε πάραυτα. 
Κανέν παιγνίδι είν' εδώ, όπου αυτός ό μίμος, 
φίλος της ύποκρίσεως, διά ψυχαγωγίαν 
ως άριστος τις Κωμωδός καμώνεται καί κάμνει. 
"Αν υποκρίνεται νεκρόν, άριστ' επιτυγχάνει. 
"Οπως κιάν είν' ό Μολιέρ εκείνος κεΐτ' ενταύθα: / 



φ..V Μολιέρου κωμωδιών 

Τόμος 
1ος 
Α 

Κωμωδία του αναίσθητου 

Τά πρόσωπα αυτής. 
Αέλιος, εραστής τής Κελίας. 
Μασκαρίλιος, δούλος του Λελίου. 
Κελία, θυγάτη ρ του Τουρφαλδίνου. 
Τουρφαλδΐνος, πατήρ της Κελίας. 
Άνσέλμος, Γέρων, πατήρ τής Ίππολύτας. 
Πανδόλφος, πατήρ του Αελίου. 
'Ιππολύτα, θυγάτη ρ του 'Ανσέλμου και έρώσα τόν Λέανδρον. 
Αέανδρος, εραστής τής Κελίας και αυτός. 
Έραστος, φίλος του Μασκαρίλιου. 
Άνδρέσιος, εραστής τής Κελίας, όστις απεδείχθη τελευταΐον 
αδελφός της γνήσιος, καί οϋτως εδόθη ή Κελία εις τόν Λέλιον./ 



Κωμωδία του αναίσθητου 

Πραξις Α' 

Σκηνή α' 
Δέλιος μόνος. 

"Ελα, Λέανδρε, νά ιδουμεν τί θέλομεν κάμει. "Ας φιλονεικήσωμεν 5 
όμοΰ, καί θέλομεν ιδεί ποίος θέλει νικήσει. Θέλομεν ιδεί ποίος 
άπό τους δύο μας θέλει ήμπορέση νά κάμη περισσότερον έμπόδιον 
εις τόν άντεραστήν του. Έτοιμάσου λοιπόν, καί διαφενδεύσου/ 
όσον ημπορείς, οτι όσον εκ μέρους μου, θέλω βάλλει όλα τά δυ
νατά μου. 10 

Σκηνή β' 
Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Λέ: "Αχ, Μασκαρίλιε. 
Μα: Τί εϊναι; 
Λέ: Όλος ό κόσμος είναι ενάντιος εις τό έδικόν μου έρωτικόν πάθος. 15 

Ό Λέανδρος άγαπα τήν Κελίαν, καί διά τήν κακήν μου τύχην εί
ναι άντεραστής μου. 

Μα: Ό Λέανδρος άγαπα τήν Κελίαν;/ 
Λέ: Τήν άγαπα, σέ λέγω, καί τήν λατρεύει. 
Μα: Τόσον χειρότερον. 20 
Λέ: Βέβαια. Τόσον χειρότερον, καί τούτο είναι όπου μέ θλίβει καί μέ 

κατατήκει. Μέ όλον τούτο εγώ δέν απελπίζομαι, επειδή καί εχω 
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την έδικήν σου συνδρομήν. Ήξεύρω πώς έχεις ενα πνεύμα πολλά 
γεννητικόν εις κάθε δύσκολην καί περιπλεγμένην ύπόθεσιν, καί 
κανένα πράγμα εις την άγχίνοιάν σου δέν είναι δύσκολον. Έσύ 

Φ. 5ν πρέπει νά όνομά/ζεσαι βασιλεύς τών δούλων, καί εις όλον τόν 
κόσμον... 5 

Μα: Φθάνει, φθάνει, αύθέντα· μη πλέον κολακεύματα. Ό τ α ν εσείς οί 
αύθένται έχετε χρεΐαν άπό ημάς τους αθλίους δούλους, τότε μας 
χαϊδεύετε, καί μας μετρεΐτε άξιους, καί άφ' ού παύση ή χρεία, εί
μεθα ούδαμινοί, αχρείοι, καί άξιοι μυρίων ραβδισμάτων. 

Λε: Έ ν άληθεία, άδικα παραπονείσαι. Όμως ας συντύχωμεν περί της 10 
Φ.6' περιποθήτου σκλάβας. /Είπε με, είναι δυνατόν ή πλέον σκληρά 

καί τραχεία καρδία του κόσμου, βλέπωντας τά τοιαύτα θέλγητρα 
νά μην πληγωθή; Ό σ ο ν τό κατ' έμέ, είς την όμιλίαν της, και εις 
τό πρόσωπον της βλέπω μίαν βεβαίαν μαρτυρίαν της ευγενικής 
της γενετής, και πιστεύω πώς ό ουρανός εις την τωρινή ν κατά- 15 
στασιν τής σκλαβιάς της έχει κρυμμένον τό γένος της. 

Φ. 6" Μα: Αύταΐς είναι χΐμεραις, καί παραμύθια./ Ά μ ή ô Πανδόλφος, όπου 
καθώς λέγει είναι πατήρ σου, τι θαρρείς πώς θέλει κάμει; Ήξεύ-
ρεις πώς είναι άράθυμος, καί πώς συγχύζεται και φωνάζει κατεπά-
νω σου όταν δέν κάμνης κατά τήν άρέσκειάν του ή όταν άτακτης. 20 
Εκείνος έδωκε τόν λόγον του είς τόν γέροντα Άνσέλμον διά νά 
σέ ύπανδρεύση μέ τήν Ύπολύταν τήν θυγατέρα του, έλπΐζωντας 
μέ τό μέσον τής ύπανδρείας νά σέ κάμη φρόνιμον, καί άν καταλά-

Φ. τ ßü/πώς αποφεύγεις τήν έκλογήν όπου εκείνος έκαμε, καί παραδί
δεσαι εις ενα άλλο ύποκεΐμενον άγνώριστον, ό ουρανός ήξεύρει 25 
τί λογής θέλει ορμήσει κατεπάνω σου, καί μέ τί λόγια θέλει σέ 
στολίσει. 

Αε: "Αχ. Φθάνει, παρακαλώ, μέ τήν ρητορικήν σου. 
Μα: Φθάνει μέ τήν έδικήν σου πολίτικαν, διότι δέν είναι καλή. "Επρε

πε νά... 30 
Φ. 7ν Αέ: Ήξεύρεις όταν άραθυμήσω πώς / κερδαΐνεις κακόν κέρδος, και 

πώς ή νουθεσίαις είς του λόγου μου έχουν κακήν πληρωμή ν; Καί 
ότι ό δούλος όπου θέλει νά γίνεται σύμβουλος δέν κάμνει καλά 
τήν δουλείαν του; 

Μα: Ή έντιμότης σου, αύθέντα, άραθυμας; Έγώ εκείνα όπου είπα, 35 
δέν τά είπα δι' άλλο, παρά δι' άστειότητα, καί διά νά δοκιμάσω 
τήν γνώμην σου. Είδε ό Μασκαρίλιος μή νά είναι εχθρός τής φύ-

Φ. 8' σεως, καί τής ηδονής; Μέ ήξεύρεις πολλά καλά, / καί είναι βέβαι
ον πώς άλλέως δέν ημπορείς νά μέ όνομάσης, παρά πολλά καλόν 
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καί συμπαθητικόν. Περίπαιζε τά λόγια του κρουνολήρου εκείνου 
γέροντος. Κυνήγα την τύχην σου, καί μήν δέχεσαι τό νά υστερούν 
οί γέροντες τους νέους άπό ταΐς ήδοναΐς του κόσμου φθόνφ φε
ρόμενοι. Ή ξ ε ύ ρ ε ι ς πλέον την έπιτηδειότητά μου, μεταχειρίσου 
με. 5 

Φ. 8ν Αέ: Αυτά τά λόγια μέ αρέσουν. / Ά π ό τό ενα μέρος, οπόταν έφανέρω-
σα τόν ερωτά μου εις την έρωμένην μου, έφάνη ευπρόσδεκτος είς 
του λόγου της, όμως άπό τό άλλο, ό Αέανδρος μέ είπε φανερά πώς 
έχει σκοπόν νά την άρπάξη. Διά τούτο ας φροντίσωμεν μέ μίαν ώ-
ραν προτήτερα τό πρακτέον, καί συλλογ ίσου τό πλέον πρόχει- 10 
ρον μέσον διά νά την κερδήσω εγώ. Εύρε μέ τήν άγχίνοιάν σου 

Φ.ψ πονηρίαις , / κατασκευαίς, και πανουργίαις διά νά ματαιώσωμεν 
τήν βουλήν του άντεραστου. 

Μα: Ά φ η σ ε νά συλλογ ισθώ ολίγον τί πρέπει νά κάμωμεν; 
Αέ: Και καλά. Τί; 15 
Μα: "Αχ. Πολλά βιαστικός είσαι. Ό εδικός μου μυελός περιπατεί μέ 

ποδάρια μολυβένια. Ηύρα τόν τρόπον. Πρέπει νά... Ό χ ι . Έ λ α -
θάσθηκα. Ό μ ω ς αν έπήγενες. . . 

Λέ: Που; / 
Φ. 9' Μα: Δέν άρκεΐ. Έ σ υ λ λ ο γ ί σ θ η κ α μίαν άλλην μηχανήν . 20 

Λέ: Ποίαν; 
Μα: Δέν γίνεται. Μόνον αν ημπορούσες νά κάμης.. . 
Λέ: Τί πράγμα; 
Μα: Δέν ημπορείς . Σύντυχε μέ τόν Ά ν σ έ λ μ ο ν . 
Λέ: Τί νά τόν ειπώ; 25 
Μα: Α λ η θ ι ν ά . Θέλομεν πέσει άπό τό τηγάνι είς τά κάρβουνα. Πρέπει 

όμως νά έφεύρωμεν κανένα τρόπον. Ύ π α γ ε εις τόν Τρουφαλδΐνον. 
Λέ: Τί νά κάμω; / 

Φ. W Μα: Δένήξεύρω. 
Λέ: Τί παραλαλεΐς; 30 
Μα: Αύθέντα. "Αν είχες ή έντιμότης σου είς τό πουγγίον άσπρα αρκε

τά, δέν έκαμνε χρεία νά συλλογιζώμεθα πολλά διά νά ευρωμεν τό 
άναγκαΐον μέσον, διότι ημπορούσαμε νά άγοράσωμεν ευθύς τήν 
Κελΐαν καί νά έμποδΐσωμεν τά επιχε ιρήματα του άντεραστου. Ό 
Τρουφαλδΐνος όπου τήν έχει είς φύλαξιν, είναι πολλά φιλάργυ- 35 

Φ. w ρος, καί διά ενα άσπρον αποθνήσκει , / καί αν τόν έδιδε τινάς τήν 
τ ιμήν όπου εκείνος ζητεί, ήθελε τήν πωλήση μετά χαράς. Διότι ε
κείνος τά άσπρα λατρεύει, όμως τό κακόν είναι ότι... 

Λέ: Τί; 
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Μα: Ότι ό άρχων πατήρ σου είναι άνθρωπος αδιάκριτος, καί δέν σέ 
άφίνει νά μεταχειρισθής τά ουγγρικά του κατά τήν θέλησΐν σου, 
μήτε είναι τρόπος νά τόν κάμης νά άνοιξη κανένα πουγγί προς 

ψ. ir βοήθειάν σου. Όμως άς συντύ/χωμεν ολίγον μέ τήν Κελίαν, διά 
νά ίδοϋμεν τί γνώμην έχει περί τούτου. Ιδού τό παράθυρόν της. 5 

Λέ: Άμή ό Τρουφαλδΐνος τήν φυλάττει νύκτα καί ήμέραν μέ μεγά-
λην προσοχήν. 

Μα: "Ας σταθουμεν εις αυτήν τήν κόχη ν. "Ω τί καλή τύχη. Νάτην ή 
ίδια εδώ. 

Σκηνή γ ' ίο 
Αέλιος, Κελία, καί Μασκαρίλιος. 

Λέ: Ό ουρανός μέ ευεργετεί πολλά, κυρία, φέροντας εμπρός εις τά / 
Φ. ir ομμάτια μου τά εδικά σου θέλγητρα, και αν καλά ή βλάβη όπου μέ 

έπροξένησαν τά ομμάτια σου είναι μεγάλη, μέ όλον τούτο λαμ
βάνω μεγάλη ν ηδονή ν βλέπω ντάς τα. 

Κελ:Ή εδική μου καρδία, άρχοντα, τήν οποίαν μέ δίκαιον τρόπον 
έκθαμβεΐ ή τοιαύτη σου ομιλία, δέν αγαπά νά κάμουν κακόν τά ομ
μάτια μου [εις] κανένα άνθρωπον, καί άν εις τήν εντιμότητα σου 

Φ. ir έκαμαν καμίαν άδικΐαν, ημπορώ / νά σέ βεβαιώσω, ότι δέν έγινε 
μέ τήν θέλησίν μου. 

Λέ: "Αχ. Ή έδικαΐς των σαγιτείαις είναι τόσον ευμορφαις, καί γλυ-
κείαις, όπου είναι αδύνατον νά κάμουν άδικίαν εις κανένα. Μάλι
στα αγαπώ και επαινώ τήν πληγή ν όπου μέ έκαμαν, καί... 

Μα: Δέν κάμει χρεία τώρα τόση Ρητορική. "Ας μή χάνωμεν τόν καιρόν, 
μόνον άς ΐδούμεν νά μάθωμεν άπό λόγου της εκείνο όπου... / 

Φ. ΐ2ν Τρουφ: Κελία; 
Μα: Άμή τώρα; 
Λέ: ΤΩ τύχη σκληρά. Αυτός ό καταραμένος γέροντας θέλει μας συγ

χύσει. 
Μα: Παραμέρισε ή έντιμότης σου, καί εγώ θέλω τόν αποκριθεί καθώς 

πρέπει. 

Σκηνή δ' 
Τρονφαλδίνος, Κελία, Μασκαρίλιος, καί ό Δέλιος 

εις μίαν κόχη ν. 

Τρου: Κελία. Τί κάμνεις εδώ; Δέν σέ επαράγγειλα εγώ νά μήν συντυ- 35 
χένης μέ κανέναν; 

20 

25 
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Φ. i3r Κελ: Πρό πολλού εχωγνωριμίαν/με αυτόν τόν νέον, και δεν έχεις αί-
τίαν νά ύποπτευθής τίποτε διά λόγου του, 

Μα: Ή έντιμότης του είναι ό Τρουφαλδΐνος; 
Κε: Ναί. 
Μα: Είμαι όλως της έντιμότητός σου, καί ή χαρά μου είναι ύπερβολι- 5 

κή βλέπωντας ενα ύποκείμενον του οποίου ή φήμη είναι παντα
χού πολυθρύλλητος. 

Τρου: Δούλος σου ταπεινότατος. 
Μα: "Ισως καί σέ ενοχλώ, άρχοντα. Όμως με τό νά ϊδα τήν άρχό-

Φ.ι.ν ντισαν εις άλλο μέρος, καί μέτό/νά έμαθα καί έγνώρισα τήν με- 10 
γάλην σοφίαν όπου έχει εις τό νά προγνωρΐζη καί νά προλέγη τά 
μέλλοντα, ήθελα νά τήν συντύχω διά μίαν ύπόθεσιν. 

Τρου: Πώς; "Εχεις νά κάμης ακόμη καί μέ τους διαβόλους, Κελία; 
Κελ: "Οχι, εν άληθεία. "Ομως εχω κάποιαν εϊδησιν άπό μαγείαν φυ

σική ν. 15 
Μα: Ή ύπόθεσις λοιπόν είναι αυτή. Ό εδικός μου αύθέντης έχει έ

ρωτα, και θέλωντας νά συντύχη μέ τήν έρωμένην του διά τόν ερω-
Φ. ΐ4' τά του, τόν έμπόδισεν ένας / γέροντας δράκων, όπου αγρυπνεί πά

ντοτε φυλάττοντας εκείνον τόν άτΐμητον θησαυρόν, και μάλιστα 
έχει και ενα άντεραστήν μεγάλον. Ήλθα λοιπόν νά σέ συμβου- 20 

λευθώ, άρχόντισα, καί νά μάθω άν ή έρωτικαΐς του μέριμναις 
ημπορούν νά ελπίζουν κανένα τέλος ευτυχές. 

Κελ: Εις ποίον ζώδιον είναι γεννημένος ό αύθέντης σου; 
Μα: Εις ενα ζώδιον όπου τόν έχει εμποδισμένον νά άλλάξη τόν ερωτά 

του. / 25 
Φ. ir Κελ: Χωρίς νά μέ όνοματίσης τό ύποκείμενον όπου άγαπα ό αύθέντης 

σου, ή μάθησις όπου εχω μέ τό φανερώνει ποίον είναι. 
Είναι κορίτζι μεγαλόκαρδον, καί εις ταΐς περίστασες φυλάττει 

μίαν εύγενικήν γενναιότητα. Δέν είναι τό ίδίωμά της τοιούτον, ό
που νά φανερώνη τους απόκρυφους λογισμούς όπου έχει εις τήν 30 
καρδίαν της, όμως εγώ μέ τό νά τους ήξεύρω τόσον, όσον καί ε

κείνη ή ϊδια, θέλω σας τους φανερώσει όλους. 
Φ. 15' Μα: "Ω θαυμάσια δύναμις της μαγικής / τέχνης; 

Κελ: ' Ανίσως ό αύθέντης σου καί είναι στερεός εις τόν ερωτάν του, ας 
μή φοβήται, καί δέν αναστενάζει ματαίως, και άς έλπίζη, ότι τό 35 
καστράκι όπου θέλει νά καταπολέμηση, δέν θέλει αργοπορήσει 

νάπαραδοθη. 
Μα: Είναι πολλά στερεός, όμως τό καστράκι τό φυλάττει ένας γου-

βερνάτορας δυσκολονίκητος. 
Κελ: Τούτο είναι της τύχης. 40 
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Μα: Ό διάβολος νά τόν πάρη αυτόν τόν άχρεΐον μέ την άγρυπνίαν του. / 
Φ. /.·>•' Κελ: Θέλω σας ειπεί εκείνο όπου πρέπει νά κάμετε. 

Δέλιος ερχόμενος κοντά. 
Μην συγχύζεσαι πλέον, άρχον Τρουφαλδίνε, διότι εγώ έστειλα 
αυτόν τόν δοΰλον μου διά νά σέ προσκύνηση εκ μέρους μου, καί 5 
νά σέ συντύχη περί της Κελίας, της οποίας την σκλαβίαν θέλω 
σέ την πληρώσει ευθύς, και θέλω την πάρει έλευθέραν, μόνον νά 
συμφωνήσωμεν πρώτον εις την τιμήν της. 

Μασ: "Ω τί τρελός. 
Φ. ίο1 Τρουφ: Ό χ , οχ. Ποίον πρέπει νά πιστεύ/σω; Αυτά τά λόγια δέν συμ- 10 

φωνοΰν μέ τά πρώτα. 
Μα: "Αρχοντα, αυτός ό ευγενής είναι τρελλός. Δέν τόν ήξεύρεις; 
Τρου: Ή ξ ε ύ ρ ω εκείνο όπου ήξεύρω, καί φοβούμαι νά μήν πάθω κα-

μίαν άπάτην. Έ μ β α μέσα Κελία, και μήν εχης πλέον τέτοιαν άδει-
αν. Καί εσείς κλεπτάκηδες συμφωνήσατε καλλίτερα διά νά μέ 15 
απατήσετε. 

Μα: Καλά έκαμε. Και αγαπούσα μάλιστα νά είχε μας δείρη πολλά καλά. 
φ. 16' Δια τί έφάνης; / Δια τί ήλθες ωσάν ένας ζαλισμένος, και τρελός 

νά φανέρωσης πώς τά εδικά μου λόγια ήτον ψεύματα; 
Αέ: Έθαρροϋσα πώς κάμνω καλά. 20 
Μα: Α λ η θ ι ν ά , ετζι. Ό μ ω ς τούτο τό κάμωμα δέν πρέπει νά τό θαυμά-

ζωμαι, επειδή καί ή έντιμότης σου είσαι γνωστός εις τοιαύτα άκαι
ρα καμώματα, καί ή τρέλαις σου δέν προξενούν πλέον θαυμασμόν 
εις τους ανθρώπους. 

Φ. ΐ7Γ Αέλ: ΤΩ ουρανοί. Διά τό ουδέν μέ κάμνεις πταίστην; Είναι τάχα / άνιά- 25 
τρευτον τό κακόν; "Αν δέν ήμπορέσης νά δώσης τήν Κελΐαν εις 
τό χέρι μου, πάσχισε καν τό όλιγώτερον νά χαλάσης τόν σκοπόν 
τοΰ Αεάνδρου, διά νά μή προλάβη καί αγοράσει εκείνος τήν εύ-
μορφην αυτήν, καί εγώ διά νά μή σέ κάμνω κανένα έμπόδιον, ιδού 
όπου σέ άφίνω. 30 

Μα: Πολλά καλά. Τήν άλήθειαν νά σέ είπώ, εις αυτήν τήν ύπόθεσιν 
τά άσπρα ήθελαν κάμη θαυμαστήν καί ίσχυράν ένέργειαν, άμή 
επειδή και λείπουν, πρέπει νά μεταχειρισθοΰμεν άλλο μέσον. / 

Φ.ir Σκηνή ε' 
Λ νσέλμος, καί Μασκαρίλιος. 

Λ νσέλμος μόνος λαλεί. 
Κατά άλήθειαν, παράξενη είναι ή κατάστασις τοΰ παρόντος αίώ-
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νος. Μένω έξεστηκώς. Ποτέ ωσάν τώρα δέν αγαπούσαν οί άν
θρωποι τά άσπρα. Μήτε ποτέ ήταν δυσκολώτερον τό νά εύγάλη 
τινάς τό έδικόν του. Τά χρέη τήν σήμερον είναι ωσάν τά βρέφη, 
των οποίων ή σύλληψις γίνεται μέ χαράν, όμως ή γέννησίς των 

Φ. is' μέ πόνον. Τά άσπρα έμβαίνουν μέ χαράν μέσα εις τό πουγγί, / άμή 5 
όταν είναι διά νά πληρωθούν, δίδονται μέ δυσκολΐαν καί πόνον. 
Άρκεϊ. Δύο χιλιάδες γρόσια όταν χρεωστουνται, δέν είναι ολί
γον πράγμα. Μετά δύο χρόνους μόλις ημπόρεσα νά τά βάλλω εις 
τό χέρι. Είμαι πάλιν ευτυχής. 

Μα: "Αχ. Τί ευμορφον κυνήγι, νά τό πιάσω πεττώντας. Πρέπει νά δο- 10 
κιμάσω άν ημπορώ νά τό χαϊδεύσω άπό κοντά. Ήλθα νά ιδώ τόν 
Άνσέλμον... / 

Φ. is' 'Αν: Τί είναι; 
Μα: Ή εδική σου Νερΐνα; 
'Αν: Τί λέγει διά λόγου μου εκείνη ή σκύλα; 15 
Μα: Καίεται διά τήν εντιμότητα σου. 
Ά ν: Εκείνη; 
Μα: Καί σέ αγαπά τόσον, όπου μέ φέρει εις οίκτον, καί λύπην. 
Άν: Έσύ μέ χαροποιείς πολλά. 
Μα: Σχεδόν αποθνήσκει άπό τήν άγάπην. Φωνάζει κάθε στιγμήν λέ- 20 

γωντας, περιπόθητέ μου Άνσέλμε, πότε θέλει έλθει ή ώρα έκεί-
Φ. i9r νη, όπου νά μας ένωση ό γάμος; Πότε/ θέλεις καταδεχθεΐ νά σβύ-

σης τήν έδικήν μου φλόγα; 
Ά ν : Ά μ ή δια τί μέ τήν εκρυπτεν εκείνη εως τώρα; Έ ν άληθεία, εις τά 

κορΐτζια ευρίσκεται μία μεγάλη ύπόκρισις. Μασκαρίλιε, άληθι- 25 
νά, πώς σέ φαίνεται; Ά ν καλά καί είμαι γέροντας δέν εχω εγώ θε-
ωρΐαν άρεστήν; 

Μα: Βέβαια. Καί άν δέν είσαι άπό τους πλέον εύμόρφους, είσαι καν 
νόστιμος. 

Ά ν : Έτζ ι λοιπόν... 30 
Μα: θέλωντας νά πάρη τό πουγγί. Ι 

Φ. ir "Ετζι λοιπόν, εκείνη τρελένεται διά λόγου σου, καί δέν στοχάζε
ται, παρά διάνα.. . 

Ά ν : Πώς; 
Μα: Παρά διά νά σέ πάρη άνδρα, καί θέλει νά... 35 
Ά ν : Καί θέλει νά μέ... 
Μα: Καί θέλει νά πιάση τό πουγγί. 
Ά ν : Νά πιάση τό ... 
Μα: πέρνει τό πουγγί. 



64 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

Νά πιάση τό πουλί όπου επιθυμεί νά απόκτηση. 
Άν: "Αχ. Καταλαμβάνω. Έλα εδώ. Όταν την ίδής, σύντυχέ την διά 

τήν έδικήν μου άξιότητα όσον ημπορείς. / 
.20' Μα: Μήν σε μέλη. 

Άν: "Εχε ύγείαν. 5 
Μα: Εις τό καλόν. 
Άν: Κύρ Μασκαρίλιε; Άχ, ήθελα κάμη μεγάλην τρέλαν άν δέν σέ 

έφιλοδωροϋσα τίποτε, καί ήθελες μέ μεμφθή ώς άχάριστον. "Ε
λαβα άπό τό στόμα σου μίαν καλή ν εϊδησιν, καί νά μή σέ αντα
μείψω; Νά, επαρε. Θέλω νά μέ δουλεύσης. 10 

Μα: Όχι, όχι, άρχοντα. Μήν πειράζεσαι. 
Άν: Όχι δά. / 

.20' Μα: Δέν τό κάμνω διά κέρδος. 
Άν: Τό ήξεύρω. Μέ όλον τοϋτο... 
Μα: Όχι, σέ λέγω, άρχον Άνσέλμε. 'Εγώ είμαι άνθρωπος τιμημένος, 15 

και ενα τοιούτον πράγμα ήθελε μέ κακοφανή. 
Άν: "Εχε λοιπόν ύγείαν, Μασκαρίλιε. 
Μα: Πόσαις φλυαρίαις. 
Άν: Θέλω νά στείλω δώρον μέ τό μέσον σου εις τήν έρωμένην μου, 

καί θέλω νά σέ δώσω νά άγοράσης κανένα δακτυλίδι, ή άλλο τι- 20 
ποτέ όπου σέ φανή καλλίτερον, καί νά της τό ύπάγης. / 

.2V Μα: Όχι. Μήν εχης εννοιαν. Χωρίς νά μέ δώσης άσπρα, θέλω της υ
πάγει ενα δώρον. "Εχω ενα δακτυλίδι νεωτερικόν, τό όποιον άν 
σέ άρέση, θέλεις τό πληρώσει. 

Άν: Δός το λοιπόν εκ μέρους μου, καί πρό πάντων, κάμε τρόπον όπου 25 
νά φυλάξη τήν άγάπην της προς εμένα. 

Σκηνή στ ' 
Δέλιος, Άνσέλμος, καί Μασκαρίλιος. 

Λέ: Τίνος είναι αυτό τό πουγγί; / 
>.2ΐν Άν: Άχ, ω ουρανοί. Είχε μέ πέση τό πουγγί άπό τόν κόλπον μου, καί 30 

ήθελα ύποπτευθή ύστερον πώς νά μέ τό έκλεψε κανείς. Ευχαρι
στώ καταπολλά τήν εντιμότητα σου όπου μέ ήλευθέρωσες άπό 
μίαν τέτοιαν ζημίαν, καί μέ έγύρισες τό πουγγί μου εις τό χέρι 
μου. Υπάγω ευθύς νά τό αφήσω εις τό σπίτι. 

Μα: Μά τήν ζωήν μου, αύθέντα, ή έντιμότης σου είσαι πολλά εύγενι- 35 
κός. Εύγε. 

Λέ: Βέβαια. Χωρίς εμένα, αυτά τά άσπρα ήτον χαμένα. / 
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Φ.22' Μα: Έ ν άληθεΐα, μέ κάμνεις νά φρενιτεύω μέ αυτήν τήν φιλαλήθη 
γνώμην σου. 'Ακολουθεί λοιπόν, ακολουθεί αυτόν τόν τρόπον, 
καί τά πράγματα θέλουν υπάγει καθώς επιθυμείς. 

Λέ: Τί κακόν έκαμα λοιπόν; 
Μα: Ή έντιμότης σου κάμνεις ωσάν τρελός, νά σέ τό είπώ καθαρά 5 

και φανερά, μέ άπλα ρωμαίικα, καί μέ γράμματα κεφαλαιακά. 
Ήξεύρει τήν άναργυρΐαν όπου έχει από τόν πατέρα του, και τόν 

Φ. 22ν φό βο ν όπου έχει άπό / ε να μεγάλο ν ά ντε ραστή ν, καί μέ όλον τού
το οπόταν εγώ εφευρίσκω καμίαν πανουργΐαν προς ώφέλειάν 
του, βάλλωντας τόν έμαυτόν μου μοναχόν εις κΐνδυνον, έρχεται 10 
ωσάν ανόητος καί τά χαλνά όλα, και χάνομεν καί τό λάδι καί τό 
λαδικόν. 

Λέ : Πώς; Τά άσπ ρα εκείνα... 
Μα: Ναι. Ζώον άλογον. Τά άσπρα ήτον διά νά έλευθερώσωμεν τήν 

σκλάβαν. Είχα τά άρπάξη μέ έπιτηδειότητα, όμως έλαβες τόν κό- 15 
πον καί τά ύστερήθης. / 

Φ. 23Γ Λέ: "Αν είναι ετζι, έχεις δίκαιον. Ό μ ω ς ποίος τό ήξευρε; 
Μα: 'Αληθινά. Μεγάλη άγχίνοια έχρειάζετο διά νά τό καταλάβης. 
Λέ: "Επρεπε νά μέ δώσης εϊδησιν, κάμνοντας με νεύμα μέ τό όμμάτι, 

ή μέ τό δάκτυλόν σου. 20 
Μα: Ναί. "Αν είχα τά ομμάτια μου οπίσω μου. Διά τήν άγάπην του ου

ρανού άφησε με είς είρήνην. Μήν δικαιολογείσαι πλέον. "Αν 
ήτον άλλος, όπου νά μήν είναι ύπομονητικός ωσάν εμένα, ήθε-

Φ. 23ν λεν άφεθή άπό όλα. Όμως / επειδή καί έστοχάσθηκα πρό ολίγου 
μίαν άλλην μηχανήν, θέλω, πλην νά μέ ύποσχεθής πρώτον πώς... 25 

Λέ: Σέ υπόσχομαι νά σέ αφήσω νά κάμης ο,τι ήξεύρεις, καί νά μήν 
ανακατωθώ πλέον είς κανένα πράγμα. 

Μα: Ύπαγε άπό εδώ, διότι όσον σέ βλέπω άραθυμώ. 
Μα: [= Λέ] Άμή πάσχησε νά τό εύγάλωμεν είς τό κεφάλι. 

Φ. 24' Μα: Σέ λέγω, πήγαινε. Καί εγώ θέλω βάλλει ευθύς είς πράξιν ολα τά / έ- 30 
δικά μου διανοήματα. "Ας ερευνήσω καλλίτερα τό πράγμα μέσα 
είς τόν νουν μου. Κατά άλήθειαν αυτή ή πονηρία θέλει είσθαι εΰ-
μορφη, αν εΰγη, καθώς συλλογίζομαι. "Ας δοκιμάσω... Καλά. 'Ι
δού εκείνος όπου ζητώ. 

Σκηνή ζ' 35 
Πανδόλφος, καί Μασκαρίλιος. 

Πα: Μασκαρίλιε. 
Μα: Αύθέντα. 
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Πα: Νά σέ ειπώ την άλήθειαν, δέν είμαι ποσώς ευχαριστημένος άπό / 
ψ. 24* τόνύίόνμου. 

Μα: Άπό τόν αύθέντην μου; Ή έντιμότης σου δέν είσαι μοναχός όπου 
δυσαρεστείσαι εις τοϋ λόγου του, επειδή καί ή κακή του διαγωγή, 
ή οποία είναι άνυπόφερτη κατά πάντα, μέ κάμνει πολλάκις νά χά- 5 
νω τήν ύπομονήν. 

Πα: Μέ όλον τοϋτο μέ φαίνεται πώς συμφωνείτε καλά μαζί. 
Μα: Μήν τό πιστεύεις, αύθέντα. Μάλιστα πρέπει νά ήξεύρης πώς πά

ντοτε τόν νουθετώ, και τόν παρακινώ νά άποπληρή τά πρέποντα. / 
Φ. 25' Μας βλέπουν συχνάκις οί άνθρωποι όπου φωνάζομεν αναμεταξύ 10 

μας, καί τούτην τήν ώραν ακόμη έφ ιλονε ικήσαμεν όμοΰ διά τήν 
αίτίαν της ύπανδρείας του μέ τήν Ύ π ο λ ύ τ α ν , εις τήν οποίαν βλέ
πω πώς δέν θέλει νά στέρξη , καί ακολούθως βλάπτει τήν εύλά-
βειαν όπου οφείλε ι προς τόν πατέρα του. 

Παν:"Επλυνες λο ιπόν καλά τήν κ ε φ α λ ή ν του; 15 
Μα: Βέβαια. Καί πολλά καλά. 

Φ.25ν Πα: Σέ ομολογώ, ότι ε ίχα λάθος, διότι / έθαρρουσα πώς έσύ ακολου
θείς εις όλα τά επ ιχε ιρήματα τούτου. 

Μα: Έ γ ώ ; Ν ά πώς τρέχουν τήν σήμερον τά πράγματα τούτου τοϋ κό
σμου. Ή άθωότης είναι πάντοτε αγνώριστη . Ή έντ ιμότης σου 20 
μέ ελεείς ωσάν δοΰλον, αν όμως έγνώριζες τήν άρετήν μου, ήθε
λες μέ π λ η ρ ώ ν η ακόμη ωσάν μαΐστορα, καί δ ιδάσκαλον . Διότι α
ληθινά δέν ημπορούσες ποτέ νά τόν ε ίπής περ ισσότερα άπό τά ό-

Φ. 26' σα τόν λέγω έγώ διά νά τόν κάμω νά γίνη καλός και φρόνιμος. / Αύ
θέντα, διά τό όνομα του ουρανού (τόν λέγω πολλαΐς φοραΐς) μήν 25 
άφίνεις του λόγου σου νά φέρεσαι μέ ταΐς πρώταις σου όρμαΐς 
και φαντασίαις . Βάλλε εις τάξιν τόν εαυτόν σου. Στοχάσου τί κα
λόν πατέρα σέ εδωκεν ό ουρανός, καί εις τί μεγάλην ύπόληψιν 
τόν έχει ό κόσμος. Μήν τόν πικραίνεις, μήν βασανίζεις τήν καρ-
δΐαν του, μήν συγχύζεις τόν νουν του, μόνον κυβερνοΰ τιμημένα 30 
ότι λογής ζεΐ εκείνος. 

Φ. 26" Πα: Έσύ καλλίτερα νά τόν συντύχης δέν / ημπορείς. Άμή εκείνος τί 
αποκρίνεται; 

Μα: Τί αποκρίνεται; Περιγελά καί έμενα καί τά λόγια μου τοιούτης 
λογής, όπου απομένω έξεστηκώς. Σέ ομολογώ όμως μέ ολην τήν 35 
άλήθειαν, ότι γνωρίζω πώς μέσα είς τήν καρδΐαν του φυλάττει τά 
τιμημένα καί καλά σπέρματα όπου έχει άπό τόν πατέρα του, πλην 
δέν στέργει ακόμη μήτε νά έξουσιασθή, μήτε νά καταπεισθή άπό 

Φ. 27' τό λογικόν. "Αχ, αν ημπορούσα έγώ νά τόν συντύχω / ελεύθερα, 
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ήθελες τόν ίδή εις ολίγον καιρόν νά ύποταχθη χωρίς άλλην κα-
μΐαν βίαν εις τό πρέπον καί δίκαιον. 

Παν:Καί σύντυχε. 
Μα: Είναι ενα πράγμα μυστικόν, τό όποιον αν φανερωθη μέ προξενεί 

μεγάλην βλάβην. Ε λ π ί ζ ω όμως ότι ημπορώ μέ πΐστιν νά τό ξεμυ- 5 
στηρευθώ είς την φρόνησιν της έντιμότητός σου. 

Πα: Δέν λανθάνεσαι. 
Μα: Ή ξ ε υ ρ ε λοιπόν, οτι ή εδική σου βουλή είναι προδομένη, καί ό 

Φ. 2Τ σκοπός όπου έχεις δέν θέλει / λάβει τέλος, άπό αΐτΐαν του έρωτος 
όμ[=π]ου μία σκλάβα έχει προς τόν υίόν σου. 10 

Μα: Μέ τό έλεγαν, καί δέν τό έπΐστευα τέλεια. Τώρα όμως όπου εσύ ό 
Ιδιος μέ τό λέγεις, δέν αμφιβάλλω πλέον. 

Μα: 'Ημπορείς νά καταλάβης αν είμαι πιστός καί μυστικός. 
Πα: Βέβαια πολλά μέ καλοφαίνεσαι. 
Μα: Θέλεις λοιπόν νά σέ ύποταχθη ό υίός σου; Κάμει χρεία... Ό λ ο ν 15 

φοβούμαι. "Αν ήξευρε τούτο όπου σέ λέγω, ήμουν χαμένος. Κά-
Φ. 28Γ μει χρεία, λέγω, / διά νά τόν άποκόψης άπό αυτούς τους συλλογι

σμούς του, νά άγοράσης αυτήν τήν κατηραμένην σκλάβαν, έπει
τα νά τήν στείλλης είς ενα άλλον μακρυνόν τόπον. Ό 'Ανσέλμος 
είναι φίλος ακριβός τοΰ Τρουφαλδίνου, στεΐλλε τον ευθύς εις 20 
του λόγου του να τήν άγοράση, καί έπειτα αν θέλης νά τήν παρα-
δώσης είς τό χέρι μου, εγώ ήξεύρω κάποιους πραγματευτάς, καί 

ψ. 28ν σέ υπόσχομαι πώς θέλω τήν πουλήσει μέ τήν τιμήν της, / καί διά 
τό πείσμα τοΰ υίού σου, σέ βεβαιώνω πώς θέλω ημπορέσει νά τήν 
ξεμακρύνω άπό εδώ. Διότι αν θέλης ότι νά στέρξη εκείνος είς τήν 25 
ύπανδρείαν όπου τόν έπρόβαλλες, κάμει χρεία νά άποβάλλης ά
πό τήν καρδίαν του αυτόν τόν έρωτα. 'Επειδή αν καθ' ύπόθεσιν 
και ήθελεν άποφασίση νά ύποταχθη εις τόν ζυγόν όπου ή έντιμό-
της σου θέλεις, τούτο τό άλλο υποκείμενο ν ώντας ικανό ν νά ά-

Φ.2Ψ νοίξη τήν ορεξίν του, / ημπορούσε νά προξενήση ζημίαν καί 30 
βλάβην είς τό συνοικέσιον. 

Π α ν : Έ σ ύ συντυχένεις ωσάν χρησμός, καί ή συμβουλή σου μέ αρέσει 
πολλά. Νά ό 'Ανσέλμος. Ύ π α γ ε εσύ, καί εγώ θέλω βάλλει κάθε 
έπιμέλειαν διά νά βάλλω εις τό χέρι αυτήν [τήν] σκλάβαν τήν μυ
ρίων θανάτων άξίαν, καί έπειτα θέλω σέ τήν παραδώσει, διά νά 35 
τελείωσης τό έπίλοιπον του έργου. 

Φ. 29ν Μα: Πολλά καλά. "Ας υπάγω νά / δώσω εϊδησιν τόν αύθέντη ν μου διά 
αυτήν τήν δουλείαν. Εύγε Μασκαρίλιε, νά ζήσουν ή πανουρ-
γίαις, καί οί πανούργοι ακόμη. 
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Σκηνή η ' 
Ύπολύτα, καί Μασκαρίλιος. 

Ύπο: Έτζι, προδότα; Έτζι με έδούλευσες; Έκατάλαβα τό πράγμα, καί 
ϊδα την πανουργίαν σου. 'Αχρείε, ψεύστα, εγώ έπρόσμενα τά απο
τελέσματα των υποσχέσεων σου. Δέν τό έπίστευα, άπιστε, αν δέν / 5 

Φ. w σέ ήκουα εγώ μοναχή μου όπου έσυμφωνουσες εις τήν έκλογήν 
του Λελίου όπου γίνεται διά λόγου μου, αντί νά δουλεύσης είς 
τόν έδικόν μου έρωτα διά τόν Λέανδρον. Μέ είχες ύποσχεθή νά 
μέ ελευθέρωσης μέ τήν άγχίνοιάν σου άπό τήν τυραννικήν θέλη-
σιν του πατρός μου, όπου θέλει νά μέ βιάση είς αυτήν τήν ύπαν- 10 

Φ.30* δρεΐαν, καί τώρα βλέπω πώς κάμνεις τό εναντίον. "Ομως / θέλεις 
απομείνει γελασμένος, διότι εχω ενα μέσον σίγουρον διά νά ε
μποδίσω τήν άγοράν τής σκλάβας όπου τόσον επιθυμείς, και υ
πάγω τώρα ευθύς νά... 

Μα: "Αχ. Ή εύγενεία σου είσαι πολλά έτοιμη είς τό νά άραθυμήσης, 15 
καί χωρίς νά στοχασθής αν εχης δίκαιον ή όχι, αγανακτεί ή ψυχή 
σου κατεπάνω μου. 
Έ χ ω άδικον. Έπρεπε, χωρίς νά δώσω τέλος είς τό επιχείρημα 

Φ. 3ΐ' όπου άρχισα, νά φανερώσω / τήν άλήθειαν, επειδή καί διά τήν 
άνταμοιβήν υβρίζομαι. 20 

Ύπο : Μέ ποίον περιγέλασμα θαρρείς εσύ νά μέ θαμπώσης προδότα; 
'Ημπορείς τάχα νά άρνηθης εκείνο όπου τούτην τήν ώραν ήκουσα; 

Μα: Ό χ ι . 'Αλλά πρέπει νά ήξεύρης πώς όλη αυτή ή τεχνική πανουρ
γία εις άλλο δέν αποβλέπει παρά εις τό νά σέ δουλεύσω κατ' ευ
θείαν, καί ότι αυτή ή φρόνιμη συμβουλή, όπου φαίνεται νά είναι 25 

Φ.3ΐ" απλή, καθαρή, και άδολος, θέλει / κάμει καί τους δύο τους γέρο
ντας νά εμβουν μέσα είς τό δίκτυον. Διότι δέν πασχίζω δι' άλλο 
τίποτε νά βάλλω τήν Κελίαν εις τό χέρι μου, παρά διά νά τήν εγ
χειρίσω είς τόν Λέλιον, καί νά κατορθώσω όπου τό αποτέλεσμα 
αυτής τής πανουργίας φέροντας τόν Λέλιον είς έσχάτην ύπερ- 30 
βολή ν έρωτος, καί άπό τό άλλο μέρος ό Άνσέλμος ό πατήρ σου 
άπελπιζόμενος άπό τόν γαμβρόν όπου ζητεί, νά γυρίση τόν λογι
σμό ν του προς τόν Λέανδρον. / 

Φ. 32' Ύπο : Πώς; Λοιπόν τούτο τό πράγμα διά τό όποιον έγώ αραθύμησα, 
τό έκατασκεύασες διά έδικήν μου δούλευσιν, Μασκαρΐλιε; 35 

Μα: Βέβαια. "Ομως επειδή καί ή έδικαις μου καλαΐς δούλευσες έχουν 
τέτοιαν κακήν άμοιβήν, καί είναι διά νά τραβώ καί νά υπομένω 
ταΐς έδικαΐς σας μάταιαις ύποψΐαις, καί νά μέ ονομάζετε προδό-
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την, ψεύστην, καί άχρεΐον, υπάγω λοιπόν νά διορθώσω τό σφαλ-
Φ. 32ν μα όπου έκαμα, καί νά / χαλάσω ένταυτω τό έργον όπου έπιχειρΐ-

σθηκα νά κάμω. 
Ύπο: "Αχ. Μήν είσαι τόσον αυστηρός καί συνερισιάρης. Συμπάθη

σε παρακαλώ την πρώτην όρμήν του θυμού μου. Στάσου. 5 
Μα: Όχι, όχι. Μήν έχετε εννοιαν. Εις τό χέρι μου είναι τό νά μετα

τρέψω εκείνο όπου σέ βλάπτει τόσον. Εις τό έξης δέν θέλεις έχει 
άφορμήν νά παραπονεθής δια την έδικήν μου έπιμέλειαν. Ναι, 
θέλεις λάβει άνδρα τόν αύθέντην μου. Σέ τό υπόσχομαι. / 

Φ.33' Ύπο: "Αχ. Μασκαρίλιε. Παΰσαι τόν θυμόν σου. Όμολογώ ότι έσυλ- 10 
λογίσθηκα κακά, καί έχεις δίκαιον. 

Ενγάλει τό πονγγί. 
Όμως θέλω σέ πληρώσω μέ τούτο τό πουγγί την παιδεΐαν όπου 
μέ τυχένει. Νά. Είσαι ευχαριστημένος; Μέ άφίνεις έσύ; 

Μα: Όχι. Θέλω επιμεληθεί νά σέ δουλεύσω, άμή ή άραθυμιά σου 15 
δέν μέ αρέσει, ότι είναι πολλά πρόχειρη. Μάθε, ότι δέν είναι κα-

Φ. 33ν νένα πράγμα νά βλάπτη / περισσότερον μίαν καρδίαν ευγενική ν, 
όσον τό έγγίξιμον της τιμής. 

Ύπο: 'Αληθινά. Όμολογώ οτι σέ ύβρισα πολλά, όμως αυτή ή όλίγη 
μονέδα θέλει χρησιμεύσει διά έμπλαστρον εις ταΐς πληγαΐς σου. 20 

Μα: "Ας είναι. Δέν είναι τίποτε. Τούτην τήν φοράν τό υποφέρω, καί 
διώχνω τόν θυμόν μου, ήξεύροντας πώς πότε καί πότε πρέπει νά 
ύποφέρωμεν άπό τους φίλους κάποιαν ένόχλησιν. / 

Φ.34' Ύπο: 'Ημπορείς έσύ νά φέρης εις εκβασιν εκείνο όπου επιθυμώ; Καί 
ελπίζεις ότι τά άπόκοτα επιχειρήματα σου νά φέρουν εις τέλος 25 
τόν σκοπόν τοϋ ερωτός μου; 

Μα: Μήν εχης εννοιαν. Διότι δέν μέ λείπουν όργανα καί μέσα νά εφεύ
ρω διάφοραις κατασκευαΐς καινούριαις, καί αν αυτή ή πανουργία 
δέν ευγη εις τό κεφάλι, άλλη μία θέλει εύγει. 

Φ.34" Ύπο: "Ηξευρε βέβαια ότι ή Ύπολύτα / δέν θέλει φανεί αχάριστη εις 30 
τήν δούλευσίν σου. 

Μα: Δέν κολακεύομαι άπό τήν ελπίδα του κέρδους. 
Ύπο: Ό αύθέντης σου σέ κάμνει σημεΐον, και θέλει νά σέ συντύχη. 

Ύπαγε. Μόνον φρόντισε νά έπιμεληθής εις τήν δούλευσίν μου. 

Σκηνή θ' 35 
Μασκαρίλιος, καί Δέλιος. 

Λέ: Τι διάβολο κάμνεις εδώ; Έσύ μέ υπόσχεσαι μεγάλα πράγματα, ο-
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ψ.35r μως ή αργοπορία / σου είναι πάρα πολλή. Άν ΐσως καί ή εδική μου 
φρόνησις καί προγνώρισις δέν ήθελε μέ φέρη έδώ, νά σέ ειπώ τήν 
άλήθειαν, ή δουλεία μου ήτον τελειωμένη, καί ή ευτυχία μου τε
λείως έγκρημνισμένη, καί ήθελα άπομεΐνη, είς μίαν συμφοράν 
και λύπην παντοτινήν. 5 

Ά ν ΐ σ ω ς , λέγω, καί δέν ήθελα ελθη έδώ, ό Ά ν σ έ λ μ ο ς επερνεν εις 
τό χέρι του τήν σκλάβαν, και εγώ έμενα γελασμένος. Ε κ ε ί ν ο ς 

Φ. 35ν τήν ύπάγενεν είς τό σπίτι του, / όμως εγώ είπα και έκαμα ότι η 
μπόρεσα, ώστε όπου ό ταλαίπωρος Τρουφαλδΐνος άπό τόν φόβον 
του τήν έκράτησε είς τό όσπίτιόν του. 10 

Μα: Τρία. Ό τ α ν φθάσωμεν είς τό δέκα, θέλομεν κάμει ενα σταυρόν. 
"Ω μυαλός, ω εγκέφαλος αθεράπευτος. Ό Ά ν σ έ λ μ ο ς είχεν ελθη 
έδώ διά νά τήν άγοράση διά λόγου σου, καί εγώ είμαι εκείνος ό
που έκατασκεύασα αυτήν τήν δουλεΐαν μέ τήν άγχίνοιαν καί έπι-

Φ.36' τηδειότητά μου, / καί ήτον διά νά δοθή είς τό χέρι μου ή Κελία. 15 
"Ομως ή εδική σου τρέλα ιδού όπου έχάλασε πάλιν τόν δρόμον 
του πράγματος, και τρελός είμαι έγώ νά θελήσω πλέον νά σέ δου-
λεύσω άπό τώρα καί είς τό έξης είς τόν ερωτά σου; "Ηθελα προ-
κρΐνη νά γίνω ένας γάιδαρος, ενα λάχανον, ενα φανάρι, ενα σϋ-
κον, μία άμουλα, καί νά σέ πάρη ό άρχων σατανάς, ή νά στραγγο- 20 
λΐση τόν λαιμόν σου. 

Φ. 36ι Λέ: Πρέπει νά τόν υπάγω είς καμίαν / όσταρΐαν, διά νά εύγάλη τόν θυ-
μόν του επάνω είς τήν άμουλαν. 

Πραξις β' 

Σκηνή α' 25 
Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Μα: Τέλος πάντων κάμει χρεία νά συγκατανεύσω πάλιν είς τήν παρα-
κάλεσίν σου, καί μέ όλον όπου έκαμα τόσους όρκους διά νά αφε
θώ άπό τό νά σέ δουλεύσω, πάλιν νά εμβω μέσα είς ενα λαβίριν-
θον νέων κινδύνων. Έ γ ώ είμαι τόσον απαλός, καί εύκολοκατά-

Φ. 37 πειστος, όπου αν ή κυρία φύσις ήθελε μέ κάμη θηλυκόν, / σέ άφΐ- 30 
νω νά συνεικάσης τί ήθελα γίνη. Νά άφήσης όμως τά μαθημένα 
σου, διά νά μή χάσωμεν πάλιν καί τά αυγά, καί τό καλάθι. Έ γ ώ 
θέλω ευρει τόν τρόπον νά σέ αθωώσω εμπρός είς τόν Ά ν σ έ λ μ ο ν , 
διά νά ήμπορέσωμεν νά άποκτήσωμεν τό ποθούμενον. Πλην αν 35 
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κάμης πλέον τρέλαις, ήξευρε πώς παραιτούμαι άπό όλαις ταϊς 
πανουργίαις καί μηχαναϊς. 

Λέ: Ό χ ι . Θέλω εϊσθαι φρόνιμος. Μη φοβείσαι τίποτε. Καί θέλεις 
ιδεί μόνον. . . / 

Φ.37' Μα: Ένθυμου καλά. Έ γ ώ έπιχειρίσθηκα διά λόγου σου μίαν κατά- 5 
σκευήν τόλμη ράν. Ό πατέρας σου όκνεύει πολλά νά σέ χαροποί
ηση μέ τόν θάνατον του. Ό θ ε ν τόν έκαμα άποθαμένον μέ τά λόγια. 
Εΰγαλα ενα λόγον καί τόν διέσπειρα εις τόν κόσμο ν πώς τάχα νά 
άπέθανεν άπό άποπληξίαν. Ό μ ω ς πρώτα τόν ήνάγκασα νά ύπάγη 
εξω εις τό χωρίον, διά νά πλάσω καλλίτερα την μηχανουργίαν 10 

Φ. 38' μου. "Εβαλλα άνθρωπον νά ελθη νά / τόν είπή, ότι οί έργάται σκά-
πτοντες διά νά βάλλουν τά θεμέλια της νέας οικοδομής όπου κά
μνουν, ηύραν θησαυρόν, τό όποιον ευθύς όπου τό ήκουσεν, έτρε
ξε και υπάγει πεττώντας άπό την χαράν του, και ωσάν όπου όλοι 
οί άνθρωποι του, έξω άπό ημάς τους δύο, επήγαν μαζί του εις τό 15 
χωρίον, θέλω τόν κηρύξει εις όλους ώς άποθαμένον. Κοντολο-
γής σέ είπα εκείνο όπου πρέπει νά κάμης. Βλέπεις καλά είς τι κίν- / 

Φ. 38' δυνον έμβαίνομεν, καί κάμε άπό τό μέρος σου εκείνο όπου πρέ
πει. Διότι όσον εκ μέρους μου άνίσως καί ΐδής νά κάμω καμίαν 
ελλειψιν εις κανένα μου λόγον, είπε αποφασιστικά πώς είμαι 20 
τρελός. 

Λέ: 'Αληθινά. Ή άγχίνοια τούτου του δούλου είναι ικανή νά εΰρη 
παράδοξαις μέθοδαις και στράταις διά νά φέρη την έπιθυμίαν 

Φ. 39Γ μου είς τήν άπόλαυσιν όπου λαχταρώ. Και βέβαια, / όταν είμεθα 
έρασταί ενός εύμόρφου υποκειμένου, τί δέν κάμνομεν διά νά τό 25 
άπολαύσωμεν; Ά ν ΐ σ ω ς ό έρωτας είναι άρκετόν δικαιολόγημα 
ενός αμαρτήματος, ημπορεί νά συγχώρηση καί μίαν παραμικράν 
πονηρίαν όπου ή φλόγα του κατά τό παρόν μέ βιάζει νά στέρξω, 
διά τήν ήδονήν όπου μέλλω νά απολαύσω. ΤΩ ουρανέ. Τί όγληγο-
ρότης. Ι δ ο ύ όπου συνομιλεί μέ τόν Άνσέλμον . "Ας ετοιμασθώ 30 

ψ. 39' καί έγώ νά ενεργήσω / άπό μέρους μου ει τι κάμει χρεία. 

Σκηνή β' 
Μασκαρίλιος, καί Άνσέλμος. 

Μα: "Εχεις δίκαιον νά μείνης έξεστηκώς δι' αυτήν τήν εϊδησιν. 
Ά ν : Νά άποθάνη τοιούτης λογής; 35 
Μα: Βέβαια. Δέν έκαμε καλά. "Ενα τοιούτον μέτοβον δέν έπρεπε νά 

μαςτόκάμη. 
'Αν: Νά μήν εχη καιρόν μήτε νά άρρωστήση; 
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Μα: 'Αληθινά, δεν ϊδα ποτέ άνθρωπον νά βιάζεται τόσον νά άποθάνη. 
Ά ν : Ά μ ή ό Λέλιος; / 

Φ. 40' Μα: Δέρνεται, και κλαίει απαρηγόρητα. Έκαμε σχεδόν όλον του τό 
κορμί μελανόν άπό τά κτυπήματα, λέγωντας πώς θέλει νά συντρο-
φεύση τόν πατέρα του εις τόν τάφον. Σέ λέγω εν συντομία, ότι ή 5 
υπερβολή καί άμετρία της λύπης του μέ έβίασε νά θάψω ευθύς τό 
λεΐψανον, φοβούμενος νά μήν τόν κάμη νά σκάση, καί χάσωμεν 
καί τόν υίόν. 

Ά ν : Δέν έβλαπτε τίποτε. "Επρεπε νά εχης ύπομονήν καν εως τό βρά-
φ.40ν δι. Τόν έβλεπα ακόμη / μίαν φοράν. Όπο ιος ογλήγορα θάπτει, 10 

πολλαΐς φοραΐς θανατώνει άνθρωπον, καί πολλούς θαρροϋ-
μεν πώς έξεψύχησαν, οί όποιοι τη άληθεία δέν έξεψύχησαν. 

Μα: Σέ κάμνω όρκον, δτι εκείνος δέν έμετορΐσθη, άλλα αληθινά απέ
θανε μέ τά όλα του. "Ομως ας έλθω πάλιν εις τόν λόγο ν μου. Ό 
Λέλιος θέλει (καί τό κάμνει πολλά καλά) νά τιμήση τόν θάνατον 15 
του πατρός του μέ επιτάφια μεγαλοπρεπή, καί πολυέξοδα, και άν 

ψ. 4ΐΓ καλά / έχει νά κληρονομήση πολλά, πλην μέ τό νά είναι ακόμη 
καινούριος καί άπρακτος εις ταΐς δουλείαις του, καί τά υπάρχον
τα του είναι μακράν άπό έδώ, και εις άλλωνών λογαριασμόν κα
τά τό παρόν, ήθελε νά παρακάλεση τήν εντιμότητα σου (ζητών- 20 
τας πρώτον συγχώρησιν διά εκείνο όπου έσυνέβη προλαβόντως 
αναμεταξύ σας) νά τόν δανείσης μερικά άσπρα, καν όσον διά νά 

Φ.4ΐ' ήμπορέση νά πλήρωση αυτό τό / τελευταΐον υίϊκόν χρέος προς 
τόν πατέρα του... 

Ά ν : Φθάνει. Μέ τό είπες πλέον. Υπάγω νά τόν ίδώ. 25 
Μα: "Εως έδώ ή δουλεία πηγαίνει πολλά καλά. "Ας ίδουμεν νά συμφω

νήσουν και τά επίλοιπα μέ τά πρώτα. Καί διά νά μήν τύχη νά πέ-
σωμεν εις καμίαν ξηράν, άς κυβερνήσωμεν τό καράβι καί μέ τά 
ομμάτια καί μέ τά χέρια εως νά τό φέρωμεν μέ κατευόδιον εις τόν 
λιμένα. 30 

Σκηνή γ7 
Φ. 4Τ Λέλιος, Ά νσέλμος, καί Μασκαρίλιος. 

Άν: "Ας ευγωμεν έξω. Δέν ημπορώ χωρίς μεγαλώτατον πόνον νά τόν 
βλέπω κουβαριασμένο ν τοιούτης λογής. "Ω του θαύματος. Μέσα 
εις τόσον ολίγον διάστημα καιρού; Σήμερον τό πουρνόν έζουσε. 35 

Μα: Πολλαΐς φοραΐς εις ολίγον καιρόν κάμνομεν μεγάλην όδοιπορίαν. 
Αέλ:Άχ. 
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Φ. 42ν 'Αν: Ά μ ή διατί λυπάσαι τόσον, αγαπητέ Λέλιε; "Ανθρωπος / ήτον τέ
λος πάντων, και διά τόν θάνατον δέν ήμποροϋμεν νά εχωμεν 
γράμματα άδειας άπό τήν ' Ρώμη ν. 

Λέλ: "Αϊ. 
'Αν: Αυτό τό άγριον θηρίον δέν συγχωρεί κανέναν. Εϊναι άδυσώπη- 5 

τον, και όλοι είμεθα ήναγκασμένοι νά πέσωμεν εις τά άνθρωπο-
φόνα χέρια του. 

Λέ: "Αϊ. 
Μα: "Ολαις ή έδικαϊς σας διδαχαΐς υπάγουν εις τόν αέρα. 'Αδύνατον 

Φ. 43r είναι νά εύγάλετε άπό / τήν καρδίαν του, καί νά ξερριζώσετε άπό 10 
τό στήθος του αυτό τό έδικόν του μεγάλον πάθος. 

'Αν: 'Ανίσως μέ τά οσα σέ λέγω ό πόνος σου δέν παύη, αγαπητέ Λέλιε, 
καν ας είναι μέτριος. 

Λέ: "Αϊ. 
Μα: Δέν τό κάμνει. Ήξεύρω τό ιδίωμα του. 15 
'Αν: Άλλέως , καθώς μέ εϊπεν ό δούλος σου, ιδού όπου σέ έφερα τά άσ

πρα όπου έζήτησες διά νά κάμης τά χρειώδη έξοδα της θανής κα
τά τό πρέπον. / 

Φ. 43ν Λέ: "Αϊ, αϊ. 
Μα: Μέ τό νά αυξάνουν τόν πόνον του αυτά τά λόγια, δέν ημπορεί νά 20 

συλλογισθή τήν συμφοράν του χωρίς νά θανατωθή. 
Ά ν : Ήξεύρω πώς θέλεις εΰρει, κύρ Λέλιε, εις τά κατάστιχα του μακα-

ρίτου, πώς τόν χρεωστώ μίαν σούμαν άσπρων μεγαλητέραν, πλην 
καί άν δέν τόν έχρεωστοϋσα καθ' ύπόθεσιν, ημπορούσες μέ συγ-

ΦΜ" γενικόν θάρρος νάμέ ζήτησης οσα ήθελες. Νά,λάβετα./Είμαι ο- 25 
λως εδικός σου, καί θέλω τό δείξει εμπράκτως. 

Λέ: "Αϊ. 
Μα: "Ω τί μεγάλην πίκραν έχει ό εδικός μου αύθέντης. 
'Αν: Λογιάζω, Μασκαρίλιε, οτι άν μέ εδιδεν ενα ύπόγραμμα άπό τό 

χέρι του, δέν ήτον κακόν. 30 
Μα: "Αϊ. 
'Αν: Ζωή, καί θάνατος είναι, και τό μέλλον είναι άδηλο ν. 
Μα: "Αϊ. 
Ά ν : "Ας μέ δώση ύπόγραμμα. 
Μα: Εις τήν κατάστασιν όπου ευρίσκεται τώρα, πώς ήμπορεϊ νά ύπο- / 35 

Φ.44ν γράψη; Αφήσετε τον νά συνέλθη ολίγον, καί νά έλαφρωθή άπό 
τό ύπερβολικόν πάθος της λύπης, καί έπειτα θέλω έχει τήν εννοι-
αν εγώ νά κάμω τήν όμολογίαν όπου ζητείς. "Εχε ύγεΐαν. Γροικώ 
τήν καρδίαν μου όπου φουσκώνει άπό τήν πίκραν όπου έλαβα, 
καί υπάγω νά κλάψω όμοϋ μέ τόν αύθέντην μου. "Αϊ. 40 
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Ά ν : Πόσαις συμφοραΐς συμβαίνουν εις τους άθλιους ανθρώπους, καί 
Φ. 45r είς κάθε έναν κατά διαφόρους / τρόπους. Καί ποτέ έδώ κάτω εις 

τήνγήν... 
Σκηνή δ' 

Πανδόλφος, καί Άνσέλμος. 5 

Ά νσέλμος μόνος ομιλεί. 
"Ω Θεέ. 'Ανατριχιάζω βλέπωντας τόν Πανδόλφον όπου έγύρισε 
καί ήλθεν έδώ. ΤΩ του θαύματος. Πώς έλύγνεψεν άφ' ού απέθανε; 
"Αχ. Μήν τόν κοντεύετε παρακαλώ. Δέν αγαπώ ποτέ νά συντυ-
χένω μέ τους άποθαμένους. 10 

Παν:Πόθεν προέρχεται αυτή ή ψυχρότης όπου δείχνεις προς εμένα, / 
Φ. 45" κύρ Άνσέλμε; 

Ά ν : Είπε με μακρόθεν, παρακαλώ, τήν αίτίαν του εις τά ώδε ερχομού 
σου; Μήπως καί έγύρισες τάχα δια νά μέ άποχαιρετήσης; Ά ν εί
ναι ετζι, ή έντιμότης σου αληθινά είσαι πολλά πολιτικός καί ύ- 15 
πέρ τό μέτρον τζερεμονιάρης. "Ομως τήν άλήθειαν σέ λέγω, καλ
λίτερα αγαπούσα νά ελλειπεν αυτή ή τζερεμόνια. Ά ν καθ' ύπόθε-
σιν ή ψυχή σου ευρίσκεται εις βάσανον, και έχει χρείαν από δεή-

Φ. 46' σεις καί μνημόσυνα, / θέλω τό κάμει δι' αγάπη ν σου, όμως σέ πα
ρακαλώ μήν μέ ξιπάσης. Διότι μά τήν πίστιν του ξιπασμένου άν- 20 
θρώπου, τώρα υπάγω ευθύς νά προσευχηθώ, καί νά δώσω και σά
ρα νταλείτουργο ν διά λόγου σου, ώστε όπου νά εύχαριστηθής. Σέ 
παρακαλώ λοιπόν νά γένης αφανής, καί παρακαλώ τόν ούρανόν 
νά χαρίζη ύγείαν καί χαράν είς τήν μακαρίτισαν εντιμότητα σου. 

Παν:Χά χά χά. Αναγκάζομαι νά αφήσω είς ενα μέρος τά μέτορα. / 25 
Φ.46ν Άν: Εύγε. Τί περίχαρος νεκρός. 

Παν:Ειπέ με, σέ παρακαλώ, μετορίζεσαι, ή έτρελάθης, καί συντυχέ-
νεις προς ενα ζωντανόν ωσάν προς άποθαμένον; 

Άν: "Αχ. Ή έντιμότης σου βέβαια είσαι άποθαμένος. Προλαβόντως 
σέϊδακαΐ... 30 

Παν: Πώς; Μήπως καί απέθανα χωρίς νά τό καταλάβω; 
Ά ν : Ευθύς όπου ό Μασκαρίλιος μέ εδωκεν αυτό τό λυπηρόν μήνυμα, 

αισθάνθηκα είς τήν καρδΐαν μου ενα πόνον θανατηφόρον. / 
Φ. 47' Παν: Ά λ λ α τέλος πάντων, είπε με, ονειρεύεσαι, ή έξυπνος είσαι; Δέν 

μέ γνωρίζεις; 35 
Ά ν : Γνωρίζω καλώτατα, ότι έλαβες μορφήν ενός εναερίου πνεύματος 

όμοίαν μέ τήν έδικήν σου, καί ότι ως εν ροπή οφθαλμού ημπορείς 
πάλιν νά μεταβαλθής οτι λογής θέλεις. Φοβούμαι, ότι θέλω σέ ι
δεί τώρα τώρα νά γίνης μεγάλος ωσάν γίγαντας, και μετ' όλίγην 



ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥ 75 

ώραν μικρότερος άπό ενα κοντούτσικον άνθρωπάριον. Φοβοΰ-
Φ. 47 μαι / νά μήν ιδώ τό πρόσωπον σου μεταβαλμένον εις φάντασμα. 

Διά όνομα του ουρανού σέ παρακαλώ, μήν μεταμορφωθής, διότι 
περισσότερος φόβος άπό τούτον όπου εχω δέν μέ κάμει χρεία. 

Παν:Εις άλλον καιρόν, Ά ν σ έ λ μ ε , αυτή ή εδική σου τρέλα, και εύκο- 5 
λοπιστΐα, ήθελε μέ δώση μεγάλην ψυχαγωγΐαν, και μάλιστα ήθελα 
σέ δώση καί άφορμήν νά τήν μακρύνης, διά νά νοστιμευθώ περισ-

Φ. 48' σότερον. Ό μ ω ς αυτός ό πλαστός θάνατος, καί ό / πρό τούτου θη
σαυρός, περί του οποίου εις τήν στράταν έμαθα πώς ήτον ψεΰμα, 
μέ δίδουν ύποψίαν νά μήν είναι καμία παγίδα εις τό μέσον. Ό 10 
Μασκαρΐλιος είναι πανούργος, ενα πονηρόν άγκεϊον, πονηρότα-
τον. Δέν έχει ούτε έντροπήν, ούτε συνείδησιν, καί είναι γεμάτος 
άπό παράδοξαις και θαυμασταΐς πανουργίαις, ταΐς όποίαις τε-
χνεύεται διά νά φθάση εις κανένα σκοπόν όπου έχει. 

ψ. 48" ' Αν: Καί είναι άραγε δυνατόν, νά μέ / περιπαίξη εκείνος τοιούτης λο- 15 
γης; Ό χ οχ, αληθινά εύμορφον πράγμα ήθελεν ήσθαι. "Ας σέ 
στοχασθώ καλλίτερα, καί ας δοκιμάσω καί μέ τήν άφήν; 'Αληθι
νά ό 'ίδιος Πανδόλφος . Ά λ ή μ ο ν ο ν , τί ανόητος άνθρωπος είμαι ε
γώ τήν σήμερον. Παρακαλώ μήν κο ινολόγησης τούτο τό συμβε-
βηκός εις άλλον τινά, διότι όλοι ήθελαν μέ περιγελάση, καί ήθε- 20 

Φ. 49r λαν κάμη ϊσως καμΐαν κομωδίαν, / διά νά μέ περιπαίξουν. Πλην 
κύρ Πανδόλφε, σέ παρακαλώ νά μέ βοηθήσης διά νά λάβω τά άσ
πρα όπου έδάνεισα διά τήν θανήν σου. 

Παν:Τά άσπρα όπου έδωκες; "Αχ. Ι δ ο ύ τό κλειδί τοΰ μυστηρίου πού 
ήτον. ' Ιδού ό κρυφός κόμπος πού είναι δεμένος. 'Εδική σου είναι 25 
ή ζημία. "Οσον εκ μέρους μου, χωρίς νά κοπιάσω πολλά, υπάγω 
νά φανερώσω τήν ύπόθεσιν εις τους κριτάς, καί άν μέ κάμουν τήν 

Φ. 4Ψ χάριν / και τόν πιάσουν, άς υπάγουν έξοδα όσα υπάγουν, θέλω κά
μει νά τόν κρεμάσουν. 

' Αν: Ά μ ή εγώ ό ανόητος καί ξεμυαλισμένος, μέ τό νά δώσω πίστιν εις 30 
τά λόγια ενός κλέπτου, νά χάσω τώρα τό αίμα της καρδίας μου, ό
που τό απόκτησα μέ τόσους κόπους; Εύμορφα κατά άλήθειαν, μέ 
άσπρα γένεια, καί μέ άσπρα μαλιά νά κάμω ετζι εύκολα μίαν τέ-
τοιαν τρέλαν, χωρίς νά ερευνήσω πρώτον καλά. Ό μ ω ς ιδού... / 

Φ.so' Σκηνή ε' 35 
Δέλιος, καί 'Δνσέλμος. 

Δέλιος μόνος ομιλεί. 
Τώρα αληθινά εχωντας εις τόν κόλπον μου τά αργύρια, ημπορώ 
μέ θάρρος νά συντύχω μέ τόν Τρουφαλδΐνον. 



76 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

Ά ν : Καθώς βλέπω, ή υπερβολή της λύπης σου ώλιγόστευσε, κυρ Λέλιε; 
Λέ: "Αχ. Τί μέ λέγεις ή έντιμότης σου; Δέν περνά ποτέ τό πάθος της 

καρδίας μου εις τούτον τόν κόσμον. 
Φ. 50" Ά ν : Ή λ θ α νά σέ ειπώ μέ καθαράν άλήθειαν, ότι προλαβόντως έγε/λά-

σθηκα, καί σέ έδωκα αναμεταξύ εις τά άσπρα μερικά κίβδηλα, τά 5 
όποια άν καλά καί φαίνονται νά είναι πολλά καλά, όμως ή τον α
χαμνά, καί σέ έφερα λοιπόν άλλα εις τόν τόπον τους. Τήν σήμε
ρον ή άποκοτία των ψευδονομιστών έπερίσσευσεν εις τόν τόπον 
μας τόσον, όπου τινάς μονέδα νά πάρη δέν ημπορεί χωρίς νά ύπο-
πτευθή πώς είναι ψεύτικη. Έ ν άληθεία, έκαμναν πολλά καλά άν • 10 
τους έκρέμαζαν όλους. / 

Φ. sr Λέ: Μέ κάμνεις μεγάλη ν χάριν άν τά πάρης οπίσω, άν καλά εγώ δέν έ-
γνώρισα κανένα άχαμνόν. 

Ά ν : Έ γ ώ τά γνωρίζω ευθύς όπου τά ιδώ. Δείξε μέ τα, δείξε μέ τα. Είναι 
σωστά; 15 

Λέ: Ναί. 
'Αν: Πολλά καλά. Λοιπόν, αγαπητά μου άσπρουλάκια, ας σας βάλλω 

εις τόν τόπον σας. Έμβήτε σας παρακαλώ εις τό έδικόν μου 
Φ. 5Γ πουγγάκι. Ή δέ έντιμότης σου αγαπητέ μου ανόητε, θέ/λεις μέ συ

μπαθήσει διά τό θάρρος όπου έλαβα. Έσεΐς κάμνετε άποθαμένους 20 
τους υγιείς, ναί; Τί ήθελες κάμη λοιπόν εις εμένα τόν άθλιον και 
ταλαίπωρον πενθερόν σου; Έ ν άληθεία, πολλά γελασμένος ή
μουν, θαρρώντας πώς προμηθεύω τό γήρας μου μέ ενα καλόν άπο-
κούμπιον. Ύπαγε, ΰπαγε νά άποθάνης άπό τήν αίσχύνην σου. 

Λέ: Δέν πρέπει νά είποϋμεν τέσσαρα εως όπου δέν είναι μέσα εις τό 25 
Φ.52' σακκΐ. Άλήμονον. Τί / μεγάλη εκστασις. Πόθεν νά εμαθεν άρα

γε ετζι ογλήγορα τό τεχνούργημα; 

Σκηνή στ ' 
Μασκαρίλιος, καί Λέλιος. 

Μα: Ή έντιμότης σου εύγήκες εξω; Καί έγώ σέ έγύρευα πανταχού. 30 
Πώς σέ φαίνεται; Δέν έκατορθώσαμεν ημείς τώρα εκείνο όπου επι
θυμούσαμε; Ό πλέον πονηρότερος άνθρωπος του κόσμου δέν ή-

Φ. 52ν μπορούσε νά έφεύρη τέτοιαν πανουργίαν. "Ελα, / δός με τά άσπρα 
νά υπάγω νά αγοράσω τήν Κελίαν. Κατά άλήθειαν ό εδικός σου 
άντεραστής θέλει τήν πάθει πολλά καλήν. 35 

Λέ: "Αχ, αγαπητέ Μασκαρίλιε, ή τύχη έκαμε πτερά. 'Ημπορούσες ά
ραγε νά φαντασθής τήν άδικΐαν της εδικής μου τύχης; 

Μα: Πώς; Τί είναι πάλιν; 
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Λέ: Ό Άνσέλμος μανθάνωντας την έδικήν μας κατασκευήν, ήλθε 
φ.53Γ καί έπήρεν οπίσω τά άσπρα όπου / με είχε δανεΐση, με άφορμήν 

πώς ήθελε τάχα νά άλλάξη μερικά όπου ήτον αχαμνά. 
Μα: Μετορΐζεσαι; 
Λέ: Τήν άλήθειαν λέγω. 5 
Μα: Μέ τά ολα σου, ή μέ περιπαίζεις; 
Λέ: Μέ τά όλα μου. Καί δέν ημπορώ νά παρηγορηθώ εις αυτήν τήν 

κακορριζικίαν, καί μάλιστα ότι βλέπω πώς εσύ έχεις νά άραθυ-
μήσης κατά πολλά. / 

Φ.53ν Μα: Έ γ ώ αυθέντα; Δέν είμαι τόσον τρελός. Ήξεύρω πώς ό θυμός γεν- 10 
να θέρμην, καί φυλάττομαι καλά. Εκε ίνο όπου θέλω νά κάμω εις 
τό έξης είναι, νά παύσω άπό τό νά κοπιάζω. "Ας γίνη λοιπόν ει τι 
καί αν γίνη. Είτε ας έλευθερωθή ή Κελία, εϊτε ας άπομείνη σκλά
βα, εϊτε ό Λέανδρος ας τήν άγοράση, ας τήν πάρη ό διάβολος. Δέν 
μέ μέλει πλέον, μήτε θέλω νά ήξεύρω. 15 

Φ.54' Λέ: "Αχ. Λυπήσου με Μασκαρίλιε. / Μήν γίνεσαι τόσον αδιάφορος. 
Γίνου ολίγον συμπαθητικότερος, καί συγχώρησε με εις αυτήν 
τήν παραμικράν άστοχασίαν. Δέν ομολογείς έσύ, πώς εξω άπό 
αυτήν τήν ύστερινήν δυστυχίαν, τά λοιπά ολα έγιναν καλά, και 
οτι εως τώρα έκαμα θαύματα; 'Ημπορούσα άραγε νά πλάσω καλλΐ- 20 
τερα τόν ψευδή θάνατον του πατρός μου; Δέν έκαμα μέ τά κλαυσΐ-

Φ. 54γ ματά μου νά απομείνουν όλοι απατημένοι; / Καί δέν τό έπΐστευσαν 
πρώτοι οί πλέον φρονιμώτεροι; 

Μα: 'Αληθινά έχεις μεγάλην αίτίαν εις τό νά καυχάσαι. 
Λέ: Καί καλά. Έσφαλα, τό ομολογώ. Ό μ ω ς αν καμίαν φοράν μέ ελυ- 25 

πήθης, τώρα σέ παρακαλώ νά μέ βοηθήσης, καί νά κάμης καμίαν 
θεραπεΐαν εις αυτήν τήν συμφοράν. 

Μα: Συμπάθησόν με. Δέν εχω καιρόν. 
Λέ: 'Αγαπητέ Μασκαρίλιε. 
Μα: Ό χ ι . ~ 30 
Λέ: Κάμε με αυτήν τήν χάριν. / 

Φ.55Γ Μα: Δέν τήν κάμνω. 
Λέ: "Αν έσύ δέν κλίνης εις τήν παρακάλεσΐν μου, υπάγω νά θανατωθώ. 
Μα: Ύπαγε. "Εχεις τήν άδειαν. 
Λέ: Δέν είμαι τάχα ικανός νά σέ κάμω νά είπής τό ναι; 35 
Μα: Ό χ ι . 
Λέ: 'Ιδού ή μάχαιρα, τήν βλέπεις; 
Μα: Ναί. 
Λέ: Τώρα καρφώνω τό στήθος μου. 
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Μα: Καθώς αγαπάς. 
Λέ: Νά μην κακοφανη; 
Μα: Παντελώς. / 

Φ. 55' Λέ: Ό τ ι μέ υστερείς την ζωή ν μου; 
Μα: Οικοκύρης είσαι. 5 
Λέ: Συγχώρησε με, καί ό θεός συγχωρήσοι σε, Μασκαρίλιε. 
Μα: Συγχώρησε με, Λέλιε, καί ό θεός συγχωρήσοι σε. 
Λέ: Πώς; 
Μα: Θανατώσου λοιπόν ογλήγορα. Ά μ ή τί χρησιμεύουν τά τόσα λό

για; 10 
Λέ: Βλέπω καλά πώς εσύ αγαπούσες ότι νά έκαμνα έγώ αυτήν τήν τρέ-

λαν, διά νά πάρης τά φορέματα μου. / 
Φ. 56' Μα: "Ηξευρα καλά πώς δέν τό κάμνεις μέ τά όλα σου. Διότι οί έρασταί 

συνηθίζουν καί κάμνουν όρκους, όμως εμπράκτως δέν είναι τό
σον έτοιμοι νά θανατωθούν καθώς λέγουν. 15 

Σκηνή ζ' 
Λέανδρος, Τρουφαλδίνος, Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Ό Τρουφαλδίνος συντνχένει μυστικά μέ τόνΛέανδρον. 
Λέ: ΤΩ ουρανοί. Τί βλέπω; Ό άντεραστής μου και ό Τρουφαλδίνος / 

Φ.56' συνομιλούν μυστικά. Βεβαιότατα εκείνος αγοράζει τήν Κελίαν. 20 
Ά χ . Τρέμω άπό τόν φόβον μου. 

Μα: Τί αμφιβολία είναι πώς εκείνος θέλει κάμει ότι ημπορεί. Και αν 
εχη άσπρα ημπορεί νά κάμη ότι θέλει. Ό σ ο ν τό κατ' έμέ, μέ κα-
λοφαίνεται πολλά. Αυτή είναι ή αμοιβή τών εδικών σου τρελών 
σφαλμάτων. 25 

Λέ: Τώρα τί νά κάμω; Είπε με, συμβούλευσε με. 
Μα: Δέν ήξεύρω. / 

Φ. 57' Λέ: Υπάγω νά πιασθώ μαζί του. 
Μα: Καί ύστερον τί ακολουθεί; 
Λέ: Ά μ ή τί θέλεις εσύ νά κάμω διά νά τόν εμποδίσω νά μήν τήν άγο- 30 

ράση; 
Μα: "Ας είναι. "Ας είναι. Σέ κάμνω χάριν ακόμη τούτην τήν φοράν, ό

τι σέ λυπούμαι πάλιν. Άφησε νά βάλλω αυτί νά ακούσω, καί ελπί
ζω νά καταλάβω τί συντυχένουν. 

Τρουφ: Όταν έλθουν, θέλουν εΰρει τό πράγμα τελειωμένον. Ή δου- 35 
λεία τώρα πλέον επήρε τέλος. / 

Φ.57" Λέαν: Χάρις τω θεώ, τώρα ημπορώ νά ονομασθώ ευλόγως ευτυχής. 
Τώρα δέν εχω πλέον τί νά φοβηθώ, επειδή και έκαμα τρόπον, καί 



ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥ 79 

είμαι βέβαιος πώς την βάλλω εις τό χέρι. "Ας κάμη τώρα ό άντε-
ραστής οτι θελήσει, δέν ημπορεί πλέον νά μέ βλάψη. 

Μασ: "Αϊ, αϊ, αϊ. Βοήθεια, βοήθεια. Δράμετε. Μέ έθανάτωσε. "Αϊ, αϊ, αϊ, 
προδότα, αχρείε, κακέ άνθρωπε. / 

Φ. 58' Λέαν: Διά ποίαν αίτίαν φωνάζεις ετζι; Τί έπαθες; 5 
Μα: Μέ έδωκε διακόσιαις. 
Λέαν: Ποίος; 
Μα: Ό καλός μου αύθέντης ό Λέλιος. 
Λέα: Καί διατί; 
Μα: Διά τό ουδέν μέ κυνηγά, καί μέ δέρνει τόσον σκληρά. 10 
Λέα: 'Αληθινά, δέν κάμει καλά. 
Μα: Όμως αν δέν αποθάνω... "Ας είναι. Θέλω εκδικηθεί. Θέλω κάμει 

νά καταλάβης κακέ άνθρωπε, ότι ό ουρανός παιδεύει τους άτά-
Φ. 58ν κτους, καί οτι/δέν πρέπει διά τό ουδέν νά δέρνωνται οί άνθρωποι. 

Ότι αληθινά δούλος είμαι, όμως τιμημένος, καί οτι άφ' ού σέ ε- 15 
δούλευσα τεσσάρας χρόνους, δέν έπρεπε νά πλήρωσης τήν δού-
λευσίν μου μέ τόσα ραβδίσματα, καταφρονώντας τοιούτης λογής 
ταΐς ταλαΐπωραίς μου πλάταις. Σέ λέγω πάλιν, οτι ήξεύρω νά εκ
δικηθώ. Ήξεύρω οτι μία σκλάβα σέ αρέσει, καί ήθελες νά μέ με-

Φ.59' χειρισθής μέσον / διά νά τήν απόκτησης, όμως θέλω κάμει τρό- 20 
πον, νά τήν πάρη ένας άλλος, καί άν δέν τό κάμω, νά μέ πάρη ό 
διάβολος. 

Λέαν: "Ακουσε, Μασκαρίλιε, μήν αδημονείς πλέον. "Ηξευρε πώς εσύ 
εξ αρχής μέ ήρεσες, καί οτι εϊναι πολύς καιρός άφ' ού επιθυμώ 
νά εχω εις τήν δούλευσΐν μου ενα δοϋλον πιστόν, καί πρόθυμον 25 
ωσάν εσένα, καί άν σέ άρέση καί θέλης νά μέ δουλεύσης, ήμπο-

Φ.59ν ρεΐς νά άπομεί/νης είς του λόγου μου. 
Μα: Ναι άρχοντα μου, και μάλιστα μέ χαράν, οτι ή καλή μου τύχη μέ 

δίδει ευκαιρία νά τόν εκδικηθώ δουλεύοντας τήν εντιμότητα σου, 
καί βάλλοντας τήν έπιμέλειάν μου είς τό νά σέ αναπαύσω, θέλω 30 
κάμει τήν πρέπουσαν παιδεΐαν εις εκείνο τό άλογον ζώον. Διά 
τήν Κελίαν, νά σέ τό ειπώ μέ ενα λόγον, θέλω νά πασχήσω νά... 

Φ. ω' Λέαν: Τώρα πλέον ό εδικός μου έρωτας εκαμεν είς τόν εαυτόν του / αυ
τήν τήν εύεργεσίαν, βλέπωντας πώς έφλογίζετο διά ενα ύποκεί-
μενον όπου δέν έχει κανένα ψεγάδι. "Ηξευρε λοιπόν ότι ήγόρασα 35 
τήν Κελίαν, καί παρακάτω άπό τήν τιμήν όπου χρήζει. 

Μα: Πώς; Λοιπόν ή Κελία εδική σου είναι τώρα; 
Λέα: Ναι. Καί άν ώριζα του λόγου μου νά κάμνω ότι θέλω, τώρα τώρα 

τήν έβλεπες εδώ, άμή επειδή καί είμαι αναγκασμένος νά ύπο-
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Φ. 60' τάσσωμαι εις τόν / πατέρα μου, ό όποιος καθώς έκατάλαβα, θέλει 
νά μέ βιάση νά ύπανδρευθώ μέ τήν Ύπολύταν, διά τοϋτο προσέ
χω όσον ημπορώ, νά τό φυλάξω μυστικόν τοΰτο τό πράγμα, διά 
νά μην άραθυμήση μανθάνοντάς το, διά τό όποιον καί έσυντύχα-
μεν μέ τόν Τρουφαλδΐνον, καί τό έβάλαμεν εις τάξιν. Ή συμφωνία 5 
της αγοράς έγινε, και τούτο τό δακτυλίδι μέ τό εδωκεν ό ϊδιος, διά 

Φ. 6ir νά του τό στείλλω σημάδι καί νά μέ στείλλη τήν / σκλάβαν. Λοι
πόν τό κυριώτερον όπου θέλω νά κάμω είναι, νά πασχήσω νά τήν 
πάρω κρυφίως, καί χωρίς νά τήν ίδοϋν ομμάτια ξένα, καί νά προ
ετοιμάσω έναν τόπον έπιτήδειον καί άπόκρυφον νά τήν βάλλω. 10 

Μα: "Αν είναι ορισμός σου, εγώ ημπορώ νά τήν βάλλω είς ενα σπίτι ε
νός συγγενούς μου όπου είναι έξω άπό τό κάστρον, καί ημπορείς 
νά τόν έμπιστευθής, ώντας βέβαιος πώς κανείς δέν θέλει τό μάθει. 

Φ.6Γ Λέ: Έν άληθεΐα εσύ μέ κάμνεις / μεγάλην δούλευσιν, και καθολικά 
καθώς επιθυμώ. Νά λοιπόν αυτό τό δακτυλίδι, καί ΰπαγε νά τήν 15 
πάρης, ότι ό Τρουφαλδΐνος ευθύς όπου ίδή τό δακτυλίδι, θέλει σέ 
τήν εγχειρίσει, καί έπειτα θέλεις τήν υπάγει είς εκείνο τό σπίτι 
όπου μέ είπες, καί όταν... Σιώπα. 'Ιδού ή Ύπόλυτα έρχεται εις 
τοϋτο τό μέρος. 

Σκηνή η ' 20 
Ύπολύτα, Λέανδρος, καί Μασκαρίλιος. 

Φ.62' Ύπο: Λέανδρε, θέλω νά σέ δώσω / μίαν εϊδησιν, άμή δέν ήξεύρω αν σέ 
καλοφανή, ή κακοφανή. 

Λέ: "Αν θέλης νά σέ αποκριθώ ευθύς, πρέπει νά μέ είπής πρώτον τό 
πράγμα. 25 

Ύπο: Δός μοι λοιπόν τό χέρι σου, καί περιπατώντας εως τήν έκκλη-
σΐαν ήμπορουμεν νά συνομιλήσωμεν. 

Λέ: Ύπαγε, Μασκαρΐλιε, εκεί όπου σέ είπα χωρίς άργοπορίαν. 
Φ. 62" Μα: Ναί, αύθέντα, υπάγω νά σέ δουλεύσω, καθώς είμαι συνη/θισμένος 

νά κάμνω, (μόνος ομιλεί). Έστάθη τάχα εις τόν κόσμον κανένας 30 
νέος ευτυχέστερος άπό τόν αύθέντην μου; "Αχ, τί χαράν θέλει λά
βει ό Λέλιος, όταν ίδή τήν Κελίαν μέ τέτοιον τρόπον νά πέση είς 
τά χέρια μας; Πώς θέλει τόν φανή; Νά απόλαυση τόν θησαυρόν 
του άπό εκείνα τά ϊδια χέρια άπό τά όποια δέν ήλπιζεν άλλο, πα
ρά κακόν; Νά εύτυχήση μέ τό μέσον του άντεραστου του; Τώρα 35 

Φ. 63' άλη/θινά θέλω ότι οί ζωγράφοι νά ετοιμασθούν νά μέ ζωγραφή-
σουν ωσάν ενα "Ηρωα μέ κόρωναν δάφνης είς τό κεφάλι. Και τρι
γύρω νά γράψουν μέ γράμματα χρυσά, 
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Νά ζήση ό Μασκαρίλιος, ό βασιλεύς των πανούργων. 

Σκηνή θ ' 
Τρουφαλδίνος, καί Μασκαρίλιος. 

Μα: "Αρχον Τρουφαλδίνε; 
Τρ: Τι ορίζεις; 5 

Φ. ω" Μα: Όταν ίδής τούτο τό δακτυλίδι, / θέλεις καταλάβει τήν αίτίαν του 
ερχομού μου. 

Τρου: Έκατάλαβα. Στάσου ολίγον νά φέρω τήν σκλάβαν. 

Σκηνή 10' [Γ] 
Ένας γραμματοφόρος, Τρουφαλδίνος, καί Μασκαρίλιος. 10 

Ό γ ρ α : "Αρχοντα, παρακαλώ νά μέ κάμετε τήν χάριν νά μέ είπήτε που 
κάθεται ό Τρουφαλδίνος. 

Τρου: 'Εγώ είμαι. Τί θέλετε; 
Γρ: "Ενα γράμμα εχω νά σέ δώσω. Λάβετο. / 

Φ. 64r Γράμμα. 15 
Μέ τό νά εμαθον χάριτι Θεού, οτι ή θυγατέρα μου ονόματι Κελία, 
τήν οποίαν πρό τεσσάρων χρονών μέ τήν έκλεψαν οί κορσάροι, 
ευρίσκεται σκλάβα κοντά εις τήν εντιμότητα σου, δέν ελλειψα 
ευθύς νά σέ γράψω μέ μεγάλην χαράν. "Αν ήξεύρης λοιπόν τί θέ
λει νά είπή πατήρ, καί αν γροικας πόνον αίματος, φύλαξε τήν θυ- 20 

Φ. 64" γατέρα μου οτι τήν αγαπώ περισσότερον άπό / κάθε άλλο πράγμα. 
Φύλαξε την σέ παρακαλώ ωσάν νά ήτον εδική σου. Και ιδού όπου 
κινώ ατός μου εις τά αυτόθι διά νά τήν πάρω, και ερχόμενος σύν 
Θεώ θέλω σέ ανταμείψει διά τήν εννοιαν όπου της είχες τοιούτης 
λογής, όπου θέλεις ευχαριστηθεί καταπολλά. < άπό Μαδρίτ. 25 
Της έντιμότητός σου 

φίλος 
Δόν Πέτρος Γουσμάνιος 

μαρκέζος. 
Τρου: "Αν καλά καί ή φυλή τών Ισπανών είναι όλΐγης πίστεως αξία, / 30 

Φ. 65' όμως μέ είπαν εκείνοι όπου μέ τήν έπούλησαν, ότι χωρίς άλλο εις 
ολίγον θέλει εξαγορασθεί, καί ότι δέν θέλω έχει αίτίαν νά μουρ
μουρίσω διά λόγου τους, καί μέ όλον τούτο άπό τήν βίαν μου ήθε
λα νά χάσω σήμερον τόν καρπόν μιας τοιαύτης όχι μικρας ελπί
δος. Μίαν ώραν ύστερώτερα αν ερχουνταν ό γραμματοφόρος, μά- 35 
ταιος ήτον ό ερχομός του, επειδή καί ήθελα τώρα νά τήν έγχειρί-
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Φ.65ν σω εις αυτόν τόν άνθρωπον. / Όμως άς είναι. Θέλω έχει τήν εν-
νοιάν της κατά τήν παρακάλεσιν του πατρός της. 'Εσύ Μασκαρΐλιε 
ήκουσες τό γράμμα τί διαλαμβάνει. Λοιπόν θέλεις ειπεί εκείνον 
όπου σέ εστειλλεν, ότι δέν ημπορώ νά σταθώ εις τόν λόγον μου, 
καί ας ελθη νά πάρη οπίσω τά άσπρα όπου μέ έδωκε. 5 

Μα: Άμή ή ατιμία όπου τόν κάμνεις είναι... 
Τρ: Ύπαγε χωρίς νά φλύαρης περισσότερον. / 

Φ. 66' Μασ: ομιλεί μόνος. "Αχ. Τί κακή καί εναντία ώρα. Ή τύχη έπερίπαιξε 
καλά τήν ελπίδα μου. Εις κακήν ώραν ήλθεν ό Ισπανός γραμμα-
τοφόρος. Νά τόν πάρη ό διάβολος, καί νά τόν ύπάγη εις τόν άνα- 10 
θεματισμένον του τόπον. Ποτέ μία αρχή τόσον ευμορφη δέν έλα
βε πλέον κακορρΐζικον τέλος. 

Σκηνή ι Γ [ ι α ' ] 
Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Μα: Τί είναι τό αίτ ιον όπου είσαι πολλά χαρούμενος; / 15 
Φ. 66ν Λέλ: "Αφησε με νά γελάσω ολ ίγον πριν νά σέ τό ειπώ. 

Μα: "Ελα. "Ας γελάσωμεν καμπόσον , διότι εχομεν αίτ ίαν γέλωτος . 
Λέ: Δέν έχεις πλέον νά κλαυθής άπό λόγου μου, ούτε θέλεις μέ ειπεί 

πλέον τ ίποτε, εσύ όπου έμάλωνες μαζί μου, λέγωντας πώς εγώ πά
ντοτε κάμνω εμπόδια καί χαλάστρα ι ς είς ταΐς έδικαΐς σου π ο ν η - 20 
ρΐαις καί πανουργίαις . Διότι έγώ έκαμα τώρα μίαν κατασκευήν ά-

Φ. 67' πό ταΐς πλέον ευμορφαις του κόσμου. / Είμαι αληθινά βιαστικός , 
καί μερικαΐς φοραΐς εύγαίνω εξω άπό τό μέτρον, οπόταν όμως θέ
λω, εχω εν άληθεΐα έφεύρεσες καί πονηρ ία ι ς εύμορφότεραις πα
ρά άλλος κανείς είς τόν κόσμον . Καί έσύ ό ϊδιος ά φ ' ού σέ τό ε ίπώ 25 
θέλεις ομολογήσε ι πώς εκείνο όπου έκαμα είναι ενα έφεύρεμα 
βαθύνουν, έξαίρετον, καί γεμάτον άπό άγχ ίνο ιαν . 

Μα: Πρέπει λο ιπόν νά ακούσω καί νά καταλάβω καί έγώ αυτό τό εύ-
μορφον γέννημα του νοός σου. / 

Φ.6Γ Λέ: Π ρ ό ολίγου , μέ τό νά έφοβήθη ή ψυχή μου όταν ϊδα τόν Τρου- 30 
φαλδΐνον όπου έσυντύχενε μυστικά μέ τόν Λέανδρον, έσυλλογΐ-
ζουμουν τί νά κάμω νά θεραπεύσω τήν δυστυχίαν μου. Τέλος πά
ντων, περιμαζώνοντας όλα τά πνεύματα μου, έσυλλογ ΐσθηκα , έ-
στοχάσθηκα , έπλασα, καί έκατασκεύασα μίαν τέχνην , μίαν πα-
νουργίαν, ή οποία χωρίς άντ ιλογ ίαν ολα τά εδικά σου έφευρέμα- 35 
τα καί τεχνεύματα τά νικά. / 

Φ. 68' Μα: Πο ία είναι λο ιπόν ή τέχνη όπου έκαμες; 
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Λέ: "Εχε ύπομονήν, σέ παρακαλώ νά ακούσης. "Εκαμα ενα γράμμα 
πλαστόν, καί τό έστειλα μέ ενα γραμματοφόρον εις τόν Τρου-
φαλδΐνον, τό όποιον γράμμα φαίνεται ωσάν νά είναι εκ μέρους ε
νός μεγάλου άνθρωπου, ή δέ ύπόθεσις όπου περιέχει τό γράμμα 
είναι αύτη. Μέ τό νά έμαθα πώς μία σκλάβα, ονόματι Κε/λία ό- 5 
που έχεις'είς τό σπίτι σου, είναι ή θυγατέρα μου, την οποίαν πρό 
τεσσάρων χρόνων την ήρπασαν οί κορσάροι, θέλω νά έλθω νά 
τήν πάρω, και σέ ορκίζω είς τόν ούρανόν νά εχης τήν εννοιάν της 
εως όπου νά έλθω, καί θέλω σέ ευχαριστήσει μέ μεγαλώτατα δώ
ρα, καί σέ ανταμείψει εις τρόπον όπου νά μείνης καταπολλά εύ- 10 
χαριστημένος. 

Μα: Πολλά καλά. Εύγε. 
Λέ: Άμή άκουσε νά σέ ειπώ άλλο μεγαλήτερον. Τό γράμμα / όπου 

σέ λέγω εδόθη εις χείρας του Τρουφαλδίνου εις ενα καιρόν πολλά 
άρμόδιον, επειδή και καθώς μέ εϊπεν ό γραμματοφόρος, εκείνη ν 15 
τήν ώραν ήτον διά νά πάρη ένας άνθρωπος τήν Κελίαν, καί αν δεν 
έπρόφθανε τό γράμμα μου, τήν επερνε χωρίς άλλο. 

Μα: Είναι δυνατόν νά έπενόησες αυτό τό έφεύρεμα χωρίς νά έπικα-
λέσθης τόν διάβολον συμβοηθόν σου; 

Λέ: Ναί. Τό έπίστευες εσύ νά / εχω εγώ τόσην αγχίνοιαν; Λοιπόν 20 
πρέπει νά έπαινέσης τήν έπιτηδειότητά μου, καί τήν οξύτητα του 
νοός μου, μέ τήν οποίαν καταστρέφω ταΐς βουλαΐς καί τους σκο
πούς του άντεραστοϋ μου. 

Μα: Δέν εχω εύγλωττΐαν και δύναμιν άρκετήν νά σέ επαινέσω καθώς 
σέ πρέπει. Βεβαιότατα, ή εδική μου γλώσσα είναι αδύνατη, καί 25 
δέν ημπορεί νά ύψωση εως τόν ούρανόν αυτό τό εδικό ν σου έφεύ
ρεμα, τό όποιον νους ανθρώπινος νά τό τεχνευθή δέν ημπορούσε 
ποτέ. "Οθεν αγαπούσα / νά εχω τήν γλώσσαν τών πλέον μεγαλη-
τέρων διδασκάλων του κόσμου, διά νά σέ εγκωμιάσω ή μέ στί
χους, ή μέ λογογραφίαν, και νά σέ είπώ ότι είσαι καί θέλεις εϊσθαι 30 
πάντοτε καί χωρίς άντιλογίαν εκείνος όπου ήσουν, ήγουν ενα 
πνεύμα άντιλογίας, ανόητος, τρελός, άλογον ζώον, άσύστατος, 
ζαλισμένος, καί ει τι άλλο μυριάκις χειρότερον. Τοιούτον θέλει 
εϊσθαι εν συντομία τό εγκώμιο ν σου. 

Λέ: Τί τό αίτιον της τόσης άραθυμΐας σου; / Μήπως καί έκαμα κανέ- 35 
να λάθος; Φανέρωσε το. 

Μα: Όχι. Δέν έκαμες κανένα κακόν. Όμως σέ παρακαλώ άφησε με, 
μή μέ ακόλουθης. 

Λέ: Σέ ακολουθώ όπου καί άν ύπάγης, θέλω νά μάθω αυτό τό απόρ
ρητον. 40 
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Μα: Ναι. Ετοίμασε τά ποδάρια σου νά περιπατήσης μακράν. Άνα-
σκουμπώσου, διότι έχεις νά κάμης άρκετήν κίνησιν. 

Λέ: Δέν ημπορώ νά τόν φθάσω. "Ω τί σκάσιμον. Τι έκατάλαβα εγώ α
πό τά λόγια του; ΤΑραγε / τι πράγμα έκαμα προς ζημίαν έδικήν 
μου; 5 

Πράξις γ' 

Σκηνή α' 
Ό Μασκαρίλιος μόνος. 

Παυσαι, καλή μου προαίρεσις, καί μήν ζητείς πλέον νά μέ κατα-
πείσης. Τρελή είσαι; Δέν βλέπεις πώς δέν ημπορώ ποτέ νά εύγά- 10 
λω είς τό κεφάλι κανένα πράγμα άπό όσα έπιχειρίζομαι; Έχω δί
καιον / νά άραθυμήσω, διότι τόσαις φοραΐς έθεράπευσα καί έδιόρ-
θωσα τά τόσα λάθη όπου εκαμεν ό φρόνιμος μου αύθέντης, καί ή 
πλέον ευμορφαις καί λεπταΐς μου πανουργίαις έμειναν μάταιαις 
άπό ταΐς έδικαΐς του χαλάστραις. Λοιπόν εως πότε νά κοπιάζω ά- 15 
νωφελώς, ας ελευθερωθώ άπό λόγου του, επειδή καί δέν παύει 
νά κάμη ταΐς συνηθισμέναις του τρέλαις. "Ομως ας στοχασθώ 
καλλίτερα μέ διάκρισιν, χωρίς νά κυριεύωμαι / άπό τόν θυμόν. 
"Αν εσύ τώρα, Μασκαρίλιε, άφεθής άπό τό πράγμα όπου άρχισες 
οί άνθρωποι τί θέλουν ειπεί; Θέλουν ειπεί πώς ήσουν ανάξιος, 20 
και πώς δέν ημπόρεσες νά εΰρης άλλαις καινούριαις τέχναις. "Ε
πειτα ή ύπόληψις όπου σέ έχει ό κόσμος που απομένει; 'Εσύ εί
σαι γνωστός είς όλους και επαινεμένος ώς ήγεμών τών πονηρών, 
καί απόκτησες μεγάλην φήμην εις μύριαις περίστασαις, καί συμ-
βεβηκότα, είς τά όποια ποτέ πανουργΐαις / δέν σέ ελλειψαν, καί 25 
τώρα νά φανής άνεπιτήδειος; Όχι, όχι- ή τιμή είναι ενα μεγάλο 
πράγμα, μήν είσαι τόσον μικρόψυχος. Καί αν καλά ό αύθέντης σου 
πολλαΐς φοραΐς σέ έκαμε νά φρενιτεύσης μέ τήν άνοησίαν του, 
μέ όλον τούτο πρέπει νά τελείωσης εκείνο όπου άρχισες καν διά 
τήν τιμήν σου, και όχι πλέον διά δούλευσιν εκείνου. Πλην τί θέ- 30 
λεις κάμει, όταν εκείνος ό δαιμονισμένος πάντοτε σέ κάμνη ε
μπόδια καί χαλάστραις; / 'Εσύ βλέπεις πώς εις κάθε ώραν σέ ανα
γκάζει νά μεταμεληθής, καί ότι πασχίζεις νά κοπανίσης τό νερόν 
μέσα είς τό γουδί οπόταν θαρρής πώς νά κράτησης τήν όρμήν 
τούτου του βιαίου ποταμού όπου είς μίαν στιγμήν κρημνίζει ολαις 35 
ταΐς πλέον εύμορφαις έδικαΐς σου οίκοδομαϊς. "Ας δοκιμάσω μέ 
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όλα τούτα ακόμη μίαν φοράν. "Ας τόν κάμω και αυτήν τήν χάριν, 
Φ. 73" καί ας ριψοκινδυνεύσω νά στήσω ακόμη μίαν / παγίδα, καί αν άκο-

λουθήση πάλιν νά χαλάση τήν τύχην, τότε πλέον αποφασιστικά 
τόν άφίνω, και ας κουρεύεται. 
"Ως τόσον ή κατασκευή όπου εγώ πρό ολίγου έπιχειρίσθηκα, άκό- 5 
μη δέν εύγαΐνει εις κακόν, άνίσως καί μέ τό έδικόν του τρελόν 
έφεύρεμα προξενήση ζημίαν εις τόν άντεραστήν του, καί αν ό 
Λέανδρος μέ δώσει άδεια ν νά κάμω εκείνο όπου συλλογίζομαι. 

Φ. 74' Στοχάζομαι νά δώσω ενα κτύπημα μαστο/ρικόν, άπό τό όποιον 
ελπίζω καλή ν εκβασιν, αν όμως εκείνος δέν μέ κάμη πάλιν κανένα 10 
έμπόδιον. 
Πολλά καλά. 'Ιδού ό Λέανδρος. "Ας ΐδώ αν ευρίσκεται ακόμη εις 
έκείνην τήν ύπόληψιν. 

Σκηνή β' 
Λέανδρος, καί Μασκαρίλιος. 15 

Μα: Ματαίως έκοπίασα, αύθέντα. Ό Τρουφαλδΐνος έγύρισεν άπό τόν 
λόγο ν του. 

Φ. 74ν Λέαν: Εκείνος ό ϊδιος μέ εδιηγήθη τήν / υπόθεσιν. Όμως νά σέ είπώ. 
"Εμαθα πώς όλον εκείνο τό μυστήριον, δηλαδή πώς ή Κελία έ-
κλέφθη άπό κορσάρους, καί είναι θυγατέρα ενός Ισπανού, καί 20 
πώς ό πατέρας της θέλει νά ελθη νά τήν εξαγόραση, όλα αυτά έ-
βεβαιώθην πώς είναι τέχνευμα, έφεύρεμα, πλάσμα και παραμύθι 
του Λελίου, διά νά έμποδισθή ή αγορά της Κελίας όπου εγώ έ-
συμφώνησα μέ τόν Τρουφαλδΐνον. 

Μα: Ίδέ πανουργίαν; 25 
φ. 75' Λέαν: Και μέ όλον τούτο ό Τρουφαλδίνος / επίστευσε τοιούτης λογής 

αυτό τό ψεΰμα, καί κρατώντας το ως βέβαιον, κολακεύεται μέ αυ
τήν τήν γελοιώδη ελπίδα, ώστου όπου δέν ύποφέρη νά άκούση 
πώς δέν είναι αλήθεια. 

Μα: Διά τό όποιον άπό τώρα καί εμπρός πιστεύω πώς θέλει τήν φυ- 30 
λάττει πολλά καλά, καί μέ φαίνεται πώς πλέον δέν πρέπει νά έλ-
πίζη κανείς. 

Λέα : Επειδή εις τήν αρχήν όπου τήν ϊδα, μέ έφάνη εύμορφη, τώρα μέ 
Φ. 75' φαίνεται αξιολάτρευτη. Όθεν / δέν ήξεύρω αν είναι πρέπον νά 

κάμω κάθε λογής τρόπον διά νά τήν αποκτήσω, καί αποκτώντας 35 
την νά τήν ελευθερώσω, δίδοντας την ένέχυρον τήν έδικήν μου έ-
μπιστοσύνην, καί άλλάζωντας τόν δεσμόν της σκλαβιάς της μέ 
τόν δεσμόν του γάμου. 
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Μα: Την επερνες σύζυγόν σου; 
Λέ: Δέν ήξεύρω. Ό μ ω ς εις κοντολογίαν, άνίσως εχς τήν κατάστασιν 

όπου είναι τώρα, ευρίσκεται καμία ευτέλεια, άλλα ή χάριτες καί 
76r άρεταΐς της είναι θέλ/γητρα τόσον ελκυστικά, όπου έχουν δύναμιν 

μεγάλην νά σκλαβώσουν ταΐς πλέον γενναιότεραις καρδίαις. 5 
Μα: Τι λέγεις ή έντιμότης σου; Ή αρετή της; 
Λέ: Τι; Τί φλυαρείς; Σύντυχε φανερά διά τήν άρετήν της; 
Μα: Ή όψις σου, αύθέντα, μεταβάλλεται πολλά ογλήγορα, καί καλ

λίτερα νά σιωπήσω. 
Λέ: Ό χ ι , όχι. Σύντυχε. 10 

76ν Μα: Πολλά καλά. Θέλω νά σέ εύγάλω άπό τό λάθος όπου έχεις, / ώς 
καλοθελητής όπου είμαι. Αυτό τό κορίτζι... 

Λέ: Λέγε, λέγε. 
Μα: Αυτό τό κορίτζι είναι πολλά εύσπλαγχνικόν, καί καλοπροαίρε-

τον. Πίστευσέ το άπό λόγου μου, καί μετά χαράς άγαπςί νά κάμη 15 
δούλευσιν διά νά ύποχρεώνη τους φίλους. Δέν έχει καρδίαν σκλη-
ράν προς εκείνους όπου ήξεύρουν νά τήν καταπείσουν. Ήξεύρω 
πώς εκείνη θέλει νά φαίνεται φρόνιμη, και έντροπαλή, όμως πί-

77r στευσόν με ότι συντυχένω μέ κάποιαν βε/βαιότητα. Ήξεύρεις 
καλά, πώς εγώ μετέχω ολίγον άπό κάποιαν τέχνη ν, όπου γνωρίζω 20 
τέτοιαις φρονιμούτζικαις. 

Λέ: Λοιπόν ή Κελΐα... 
Μα: Ναι. Νά είσαι βέβαιος πώς είναι ολαις ύπόκρισες έξωτερικαΐς. 

Εκε ίνο τό κρύψιμόν της, τό παραμέρισμα της, εκείνη ή έντροπή, 
καί ευλάβεια της δέν είναι άλλο παρά μία ματαία σκιά αρετής, 25 
τήν οποίαν ή ακτίνες ή μαλαγματένιαις ενός πουγγίου τήν έξα-

77ν λείφουσι, / ότι λογής ή ήλιακαΐς ακτίνες διαλύουσι τό χιόνι. 
Λέ: Άλήμονον. Τί είναι αυτά όπου λέγεις; 'Ημπορώ εγώ νά πιστεύ-

σω τέτοια λόγια; 
Μα: Αύθέντα, ή θέλησις του καθ' ενός είναι ελευθέρα. Τί μέ μέλει έμέ- 30 

να; Μή μέ πιστεύσης, ακολούθησε τόν σκοπόν σου. Έπαρέ την, 
στεφανώσου την, ότι όλη αυτή ή πολιτεία θέλει γνωρίσει τήν έ-
δικήν μου έμπιστοσύνην. Ήξεύρω πώς αν τήν στεφανωθής, θέ-

78' λεις στεφανωθεί όμοΟ μέ / αυτήν καί πολλούς άπό τήν κοινότητα. 
Λέ: Μένω έξεστηκώς. 35 
Μασ: (κατ'ιδίαν). Έκατάπιε τό άγκύστρι όμου μέ τό δόλωμα. Εύγε. "Αν 

τό άγκύστρι πιάση καλά, εύγαίνει άπό τό μέσον ενα μεγάλον έ-
μπόδιον. 

Λέ: Αυτά τά λό/ ιά σου μέ κάμνουν άνω κάτω. Έ ν άληθεΐα κατάκαρδα 
μέ έπλήγωσαν. 40 
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Μα: Άμή τί θέλει νά είπή τοΰτο; 'Ημπορείς τάχα νά ύποφέρης... 
Λέ: "Υπάγε εις την πόσταν νά ίδης αν ήλθεν ένας πλίκος γράμματα / 

Φ. 78" όπου περιμένω, (όμ^ΐμόνος). 'Αλλά ποίος δέν ήθελεν άπατηθή; 
"Αν είναι αληθινό ν αυτό όπου μέ λέγει ό Μασκαρΐλιος, ποτέ πλέ
ον δέν πρέπει νά πιστεύωμεν τά φαινόμενα ήθη των γυναικών, 5 
μήτε νά σιωπουμεν εις τά τοιαύτα. 

Σκηνή γ' 
Δέλιος, και Λέανδρος. 

Λέλ: Διατί είσαι μελαγχολικός κυρ Λέανδρε; 
Λέα: Έγώ μελαγχολικός; Ό 
Λέλ: Ή έντιμότης σου. 
Λέα: Δέν εχω καμίαν αίτίαν. / 

Φ. 7Ψ Λέλ: Έγώ γνωρίζω πώς έχεις. Ή Κελία είναι ή αίτια. 
Λέα: Ό νους μου δέν φροντίζει διά τέτοια παραμικρά πράγματα. 
Λέλ: Μέ όλον τούτο, ή έντιμότης σου έχεις μεγάλους συλλογισμούς 15 

διά λόγου της, όμως ετζι κάμει χρεία νά είπής, μέ τό νά μήν εύ-
γαίνουν εις τό κεφάλι οί σκοποί σου. 

Λέα: "Αν ήμουν εγώ τόσον τρελός, όπου νά εύαρεστοϋμαι εις ταΐς έδι-
καΐς της κολακείαις, πρό πολλού ημπορούσα νά περιπαίξω τά ε
δικά σου τεχνεύματα. / 20 

Φ. 79" Λέλ: Ποία τεχνεύματα; 
Λέα: "Αχ, Θεέ μου. Τά ήξεύρω καλά. 
Λέλ: Τί ήξεύρεις; 
Λέα: Τά όσα κάμνεις. 
Λέλ: Δέν καταλαμβάνω τίποτε από αυτό τό συντύχημα. 25 
Λέα: Καμώνεσαι πώς δέν καταλαμβάνεις· πλην πΐστευσόν με, μήν φο-

βήσαι πλέον από λόγου μου διά ενα πρόσωπον, διά τό όποιον τό 
νά είμαι άντεραστής σου ήθελε μέ κακοφανή. 'Αγαπώ τήν εύμορ-

Φ. 80' φίαν νά είναι ανέκδοτη, και αμίαντος. / Δέν θέλω νά τυραννοϋμαι 
διά μίαν όπου είναι από όλους άπορρηχμένη. 30 

Λέλ: Άγαλιώτερα, Λέανδρε. 
Λέα: Ή έντιμότης σου είσαι καλός, υπάγε σέ λέγω καί πάλιν, ΰπαγε νά 

τήν λατρεύης χωρίς καμίαν ύποψίαν, ότι θέλεις ονομασθεί ρουφ: 
[ιάνος] ευχαριστημένος. 'Αληθινά ή εύμορφΐα της δέν είναι άπό 
ταΐς κοιναΐς, όμως τό έπίλοιπόν της είναι πολλά κοινόν. 35 

Φ. 80' Λέλ: Λέανδρε, ας άφήσωμεν αυτήν / τήν συνομιλίαν, ότι είναι άνοστη. 
Ίδέ νά βάλλης τά δυνατά σου, καί μήν λείψης νά κάμης ό,τι καί 
άν ήξεύρης εναντίον μου διά νά απόκτησης τήν Κελίαν, νά τήν 
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κακολογής όμως κατ' ούδένα τρόπον δεν τό στέργω. "Ηξευρε πώς 
τό βαστώ διά μεγάλην άχρειότητα τό νά υποφέρω νά ακούω τό 
κακόν αυτής τής επιγείου θεάς. Τό νά τήν αγαπάς δεν με μέλει 
τόσον, όσον μέ μέλει τό νά τήν κατηγορήσης. 

ψ. si' Λέα: Τούτο όπου είπα, τό ήκουσα από / ενα καλόν μέρος. 5 
Λέλ: "Οποιος σέ τό είπεν, είναι ένας ποταπός καί αχρείος. Αυτό τό κο

ρίτζι δέν ημπορεί νά ψεγαδιασθή διά κανένα σφάλμα. Έγώ ήξεύ-
ρω πολλά καλά τήν καρδίαν της. 

Λέα: Όμως ό Μασκαρίλιος είναι δίκαιος κριτής αυτής τής διαφοράς 
μας. 'Εκείνος ό ϊδιος είναι όπου τήν κατηγορεί, καί τήν καταδι- 10 
κάζει, καί δέν λέγει ψεύματα. 

Λέλ: "Ετζι; 
Λέα: Ναί. Εκείνος. / 

Φ. 8Γ Λέλ: 'Εκείνος λοιπόν κακολογεί ενα κορίτζι τιμημένον ωσάν αυτό, 
θαρρώντας ϊσως οτι θέλω γελάσει καί έγώ; Σέ τάζω οτι θέλει γυρί- 15 
σει από τόν λόγο ν του. 

Λέα: Καί έγώ βάλλω στοίχημα πώς δέν τό αρνείται ποτέ. 
Λέλ: Άλήμόνον. Θέλω τόν κάμει νά σκάση ύποκάτω άπό τό φαβδί ά-

νίσως καί θελήση νά συστήση τέτοιαις ψευδολογίαις. 
Λέα: Και έγώ, αν άλλάξη τά λόγια του, κόπτω τά αύτία του ευθύς. 20 

Σκηνή δ7 
Φ.82Γ Δέλιος, Λέανδρος, καί Μασκαρίλιος. 

Λέλ: Νάτος . "Ελα έδώ κατηραμένε. 
Μα: Τί είναι; 
Λέλ: Σκυλόγλωσσε , γεμάτε άπό συκοφαντ ία ις , καί κατάκρισες . Τολ- 25 

μας εσύ νά καταλαλήσης , νά δαγκάσης , και νά ά δ ι κ ή σ η ς ενα κο
ρίτζι, όπου είναι ό καθρέπτης , και τό πρωτότυπον τών πλέον σπα
νίων αρετών όπου ποτέ δέν έφάνησαν νά λάμψουν εις ενα υποκεί
μενο ν, γεννημένον εις ζώδιον δυστυχές; / 

ψ. 82ν Μα: Σιώπα, αυθέντα, ότι αυτό είναι μία πανουργία εδική μου. 'Εκε ίνα 30 
όπου είπα, τά είπα μέ τέχνην . 

Λέλ: Ό χ ι , οχ ι . Δέν θέλω νά μέ κάμνης νεύμα. Δέν είναι κα ιρός διά μέ-
τορα. Ούτε βλέπω, ούτε ακούω τ ίποτε άπό τόν θυμόν μου. Ό α
δελφός μου αν ήτον δέν τόν έσυμπαθοΰσα. Ό π ο ι ο ς τ ο λ μ ή σ η νά 
κατηγορήση έκείνην όπου έγώ λατρεύω, μέ πληγώνει κατάκαρδα. 35 
"Ολα αυτά τά εδικά σου νεύματα δέν χρησιμεύουν εις τ ίποτε . Τί / 

Φ. 83' ε ίπες εσύ προς τόν Λέανδρο ν; Είπε με ογλήγορα ; 
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Μα: "Ας μην άραθυμουμεν. Ότι άλλέως έγώ πέρνω τά ομμάτια μου 
καί φεύγω. 

Λέλ: Έν άληθεία δέν γλυτώνεις άπό τά χεριά μου. 
Μα: "Αχ. 
Λέλ: Λέγε, λοιπόν, όμολόγησαι. 5 
Μα: "Αφησε με, σέ λέγω, διότι ήτον έδικόν μου έφεύρεμα και έπίνοια. 
Λέλ: 'Ογλήγορα. Τί είπες; κόψαι την φιλονεικίαν μας. 
Μα: Είπα εκείνο όπου είπα* μην άραθυμας. / 

Φ. 83* Λέλ: Τό σπαθί μου, κατά άλήθειαν τώρα κόπτει τό κεφάλι σου. 
Λέα: Στάσου ολίγον κύρ Λέλιε, μην κυριεύεσαι άπό τόν θυμόν. 10 
Μασ: κατ' ιδίαν.ΤΑραγε ευρίσκεται εις τόν κόσμον άνθρωπος πλέον 

αναίσθητος; 
Λέ: "Αφησε νά αναπαύσω την καρδΐαν μου όπου έβλάφθη. 
Λέα: 'Ακόμη και νά τόν δείρης εμπρός μου, πολύ είναι. 
Λέλ: Πώς; Δέν εχω έξουσίαν νά δείρω τους δούλους μου; 15 
Λέα: Πώς; Τους δούλους σου; 

Φ. 84' Μασ : κατ ' ιδίαν. Δέν αναπαύεται ακόμη. Μόνον / θέλει νά τά φανέρω
ση όλα. 

Λέλ: "Αν θελήσω τόν σκοτώνω. Δούλος εδικός μου είναι. 
Λέα: Κατά τό παρόν είναι εδικός μου. 20 
Λέλ: Καλά πηγαίνομεν. Πώς είναι εδικός σου; Δέν είμαι έγώ ό αύθέ-

ντης του; 
Μα: Άγαλιώτερα. 
Λέλ: Έσύ τί θέλεις νά είπης; 
Μα: κατ' ιδίαν. "Αχ. Τί τρελός διά τά σίδερα. Δέν καταλαμβάνει τί- 25 

ποτέ άπό τόσα σημάδια όπου τόν κάμνω, θέλει νά τά χαλάση πά
λιν όλα. 

Φ. 84" Λέλ: Πιστεύω πώς ονειρεύεσαι, Λέανδρε, / καί μέ κάμνεις νά γελάσω. 
Δέν είναι εδικός μου δούλος αυτός; 

Λέα: Άμή δέν τόν έδιωξες έσύ διά κάποιον σφάλμα όπου έκαμε; 30 
Λέλ: Δέν ήξεύρω τί λέγεις. 
Λέα: Δέν τόν έφόρτωσες μέ ραβδίσματα, καί τόν άπέβαλες; 
Λέλ: Έγώ; Όχι έν άληθεία. Μέ περιπαίζεις Λέανδρε, ή αυτός σέ περι

παίζει εσένα. 
Μα: κατ'ιδίαν. Ναί, ναί, ζώον άλογον, ή δουλεία σου υπάγει καλά. 35 
Λέα: Λοιπόν ό δαρμός κατά φαντασΐαν ήτον; 

Φ. 85' Μα: Δέν ήξεύρει τί λέγει. Τό ενθυμη/τικόν του είναι ολίγον βεβλαμ-
μένον. 

Λέα: Όχι. Όχι. Αυτά τά νεύματα και σημάδια όπου κάμνεις δέν μέ ά-
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ρέσουν. Έγώ άρχισα νά ύποπτεύωμαι ότι είς τό μέσον είναι κα
μία πονηρία. Έκατάλαβα. "Ομως υπάγε, καί σέ συγχωρώ μέ τό νά 
είναι ή πανουργία ευμορφη. Μέ φθάνει οτι εύγήκα άπό την άπά-
την, καί έγνώρισα τό παρακινητικόν αίτιον, καί τόν σκοπόν σου, 
καί δτι παραδίδοντας του λόγου μου είς τά χέρια σου, και είς την 5 
υποκριτική ν καί πεπονηρευμένην σου εμπιστοσύνη ν, εύγαίνω / 

ψ. 85" ελεύθερος χωρίς νά βλαφθώ. Τούτο πρέπει νά είναι ενα μάθημα, 
και μία ε ϊδησις προς τους άναγνώστας περί τοΰ β ιβλίου. "Εχε ύ-
γείαν, Λέλιε , εχε ύγείαν. Μένω δούλος σου. 

Μα: Εύγε, εύγε, άρχον Λέλιε, εύγε άξιε μου αυθέντα. Χαΐρου. Τά πράγ- 10 
ματα τρέχουν δεξιά. "Ας άνοίξωμεν τά πανιά προς τόν άνεμον. 

Λέλ: Σέ έπαράδωκεν άθλιε πώς είπες λόγ ια κακά εναντίον είς την. . . 
Μα: Ά μ ή δέν ημπορούσες νά ύπομείνης τό έδ ικόν μου τέχνευμα, καί 

ψ. 86' νά / τόν ά φ ή σ η ς νά μένη είς τό λάθος όπου είχε , τό όπο ιον ήτον 
προς όφελος σου; Μ έ τό μέσον τούτης της πανουργίας , ό εδ ικός 15 
του έρωτας σχεδόν ε ίχε σβύση πλέον . Έ σ ύ τό οχι . Δέν θέλεις ύ-
πόκρισες . Έ μ ε τ α χ ε ι ρ ί σ θ η κ α τέλος πάντων αυτό τό έφεύρεμα 
προς τόν άντεραστήν σου, μέ τό όπο ιον ήτον διά νά βάλλωμεν είς 
τό χέρι τήν έρωμένην σου. Έ σ ύ , οχι . Δέν υποφέρω νά ακούσω τό 
κακόν της. 'Επάσχησα νά σβύσω τήν φλόγα της αγάπης τοΰ Λεάν- 20 

Φ.86ν δρου μέ μίαν πλαστήν κατάκρισ ιν , έσύ ήλθες / μέ τήν άνδρεΐαν 
καί άξιότητά σου νά τόν εύγάλης άπό τό λάθος. Σέ κάμνω σημάδια 
μέ τό όμμάτι καί μέ τά χέρ ια πώς είναι τέχνευμα έδ ικόν μου. "Οχι, 
οχ ι , δέν θέλεις νεύματα μήτε σημάδια, μήτε νά κατάλάβης , καί 
δέν εύχαρ ιστήθης εως οπού τά έφανέρωσες δλα. "Ω τί μεγάλη άγ- 25 
χίνοια . "Ω τι μεγάλον πνεύμα. 'Αληθ ινά έχεις δ ίκαιον νά μήν 
δώσης τά πρωτεία είς κανέναν διά τήν άγχ ίνο ιαν . Είσαι άξ ιος νά 

Φ. 87' βαλθής αναμεταξύ είς τους / πρώτους βασιλικούς συμβουλάτορας. 
Λέλ: Έ γ ώ δέν τό θαυμάζομαι πώς σέ κάμνω χαλάστρα ις , ά λ λ α μάλι

στα σέ λέγω, ότι αν άπό τώρα καί εμπρός δέν μέ δΐδης πρώτα ε ϊδη- 30 
σιν, νά ήξεύρω τί έχε ις νά κάμης , καί μέ τί τρόπον , θέλω σέ κάμει 
καί άλλαις μύριαις, οτι λογής έκαμα εως τώρα. 

Μα: Τ ό σ ο ν χε ιρότερον διά λόγου σου. 
Λέλ: Λοιπόν, καν διά νά εχης άφορμήν είς τό έξης νά άραθυμας δικαίως 

κατεπάνω μου, φανέρωνε με πρώτον τους σκοπούς σου. Ε ιδεμή, 35 
Φ. 8Τ άν μέ τους κρύπτης, θέλω σέ / κάμνει πάντοτε (αν καλά καί ολίγον) 

έμπόδιον, επειδή καί πιάνομαι συχνάκις άπό άγκύστρι χωρίς δόλωμα. 
Μα: Ή έντ ιμότης σου πιστεύω πώς έγ ίνουσουν ένας πολλά καλός καί 

εξαίρετος μαΐστωρ της τέχνης της μονομαχίας, επειδή και είς κά-
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θε ύπόθεσιν ήξεύρεις νά άπαντος, καί νά χαλνάς τά κινήματα καί 
επιχειρήματα του άλλου. 

Λέλ: Επειδή καί εκείνο όπου εγινεν, έγινε, δέν πρέπει πλέον νά τό 
συλλογιζώμεθα. Δέν ημπορεί πάντοτε ό άντεραστής νά ώφελήται 

ψ. 88r άπό / τά εδικά μου λάθη. Μόνον νά θέλησης εσύ, καθώς και ελπίζω, 5 
μέ τά συνηθισμένα σου έφευρέματα. . . 

Μα: "Ας άφήσωμεν αυτήν τήν συνομιλίαν, καί ας συντύχωμεν άλλο τί
ποτε. Διότι εγώ τόσον εύκολα δέν ησυχάζω, καθώς εσύ φαντάζεσαι. 
Είμαι άραθυμισμένος περ ισσότερον παρά όπου θαρρείς . Κάμει 
χρε ία πρώτον νά μέ κάμης καμίαν χάριν , καί έπειτα θέλομεν ιδεί 10 
αν πρέπη πλέον νά σέ δουλεύσωε ι ς ταΐς έρωτικαΐς σου βρώμαις. / 

Φ. 88ν Λέλ: Αυτό θέλεις; Έ τ ο ι μ ο ς είμαι. Τί χρειάζεσαι ; Τό αίμα μου; τήν ζω-
ήν μου; Είπε το ελεύθερα. 

Μα: Τί τρελός . 
Λέ: Ά μ ή τί πρέπει λο ιπόν νά κάμω διά νά σέ δουλεύσω; 15 
Μα: Πρέπε ι νά π α σ χ ή σ η ς νά καταπραυνης τόν θυμόν του πατρός σου. 
Λέ: Καί έκάμαμεν πλέον άγάπην . 
Μα: Ναί . Ά μ ή όχ ι διά λόγου μου. Σήμερον τό πουρνόν τόν έκαμα ά-

ποθαμένον διά αΐτίαν έδ ικήν σου. Καί τέτοια ψεύματα κακοφαί-
νονται πολλά τους γέροντας ωσάν του λόγου του, επειδή καί τους / 20 

Φ. 89' αναγκάζουν νά στοχασθοον τήν τωρινή ν τους ήλ ικ ΐαν καί κατά-
στασιν , τήν περασμένην ζωήν τους, καί τους χρόνους όπου έχα
σαν. Αυτός ό καλός άνθρωπος αν καλά καί γέροντας , όμως άγαπα 
πολλά τόν κόσμον , καί δέν άγαπα μετορίσματα επάνω εις τέτοιαν 
ύπόθεσιν. Φοβείται τόν θάνατον, καί όπο ιος τόν μελετήσει είναι 25 
εχθρός του, καί διά τούτο καθώς έμαθα είναι καταπολλά άραθυμι-

Φ. 89ν σμένος επάνω μου, καί θέλει νά μέ εύγάλη έμ/πρός εις τόν κριτήν, 
καί φοβούμαι νά μήν μέ φυλακώση, καί έπειτα δύσκολα θέλω εύγει 
άπό τήν φυλακήν, διότι εύγαίνουν ύστερα εις τό μέσον καί άλλαις 
πολλαΐς βρώμαις. Μέ τό νά είναι ή αρετή πάντοτε φθονημένη, 30 
καί είς τούτον τόν κατηραμένον αιώνα είναι πάντοτε κυνηγημένη. 
Ύπαγε λοιπόν νά ειρήνευσης τόν πατέρα σου. 

Λέ: "Ας είναι. Τόν ειρηνεύω. Μόνον καί έσύ ύποσχέσου με πώς... 
Μα: "Αχ. 'Ύστερα θέλομεν ίδεϊ τί πρέπει νά κάμωμεν. Τί διάβολο, ας 

Φ. 90' ξεκουρασθοΰμεν ολίγον ύστερα / άπό τόσους κόπους, καί ας μήν 35 
τυραννοΰμεν ήμέραν καί νύκτα τόν εαυτόν μας. Ότι ώς τόσον ό 
Λέανδρος νά μας βλάψη δέν ημπορεί, επειδή καί ό Τρουφαλδίνος 
μέ τήν έδικήν σου κατασκευήν έκράτησε τήν Κελίαν, καί δέν 
τήν πωλεί. 
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Σκηνή ε' 
Έρ[γ]αστος, καί Μασκαρίλιος. 

"Ερ: Έπεριπατουσα γυρεύωντάς σε, διά νά σε δώσω μίαν εϊδησιν μυ-
στικήν καί άναγκαίαν. 

Μα: Περί τίνος; / 5 
Φ. 90' "Ερ: 'Αμή νά μην μας άκούση τινάς. 

Μα: Ό χ ι . 
"Ερ: Έσύ ήξεύρεις πώς είμαι φίλος σου έμπιστεμένος, καί με τό νά ή-

ξεύρω τά περί του έρωτος του αύθέντου σου, και τόν έδικόν σου 
σκοπόν, ιδού όπου σε δίδω εϊδησιν, νά κιτάξετε την δουλείαν ίο 
σας, διότι ό Λέανδρος θέλει νά πάρη την Κελίαν νά φύγη, και τό 
έμαθα, καί νά σέ ειπώ καί τόν τρόπον όπου θέλει νά μεταχειρισθή. 
Μέ τό νά έμαθε πώς ή γειτόνισαις του Τρουφαλδίνου πηγαίνουν 

Φ. 9ΐ' πολλαΐς / φοραις τό βράδι εις τό σπίτι του μασκαρωμέναις, ετοι
μάζεται καί αυτός όμου καί μέ άλλους ανθρώπους του νά ύπάγη 15 
μεταφορεμένος καί μασκαρωμένος, καί έτζι νά την πάρη. 

Μα: Έτζι; Φθάνει τόσον. Ακόμη εις τό χέρι δέν την εβαλλε, καί ή χα
ρά του ακόμη σωστή δέν έγινε. "Ισως και τόν προπάρω εγώ, και 
θέλει γίνει τό κυνήγι έδικόν μας. Ήξεύρω μίαν πανουργίαν τό
σον καλήν εναντίον είς αυτό τό επιχείρημα του, όπου ελπίζω νά 20 

Φ. 9ΐ ' πέση εις τόν λάκκον /όπου σκάπτει, και νά πιασθή είς τή ν παγίδα 
όπου στήνει. 'Εκείνος ακόμη δέν έμαθε καλά μέ πόσα καί ποταπά 
χαρίσματα είναι στολισμένη ούρανόθεν ή εδική μου ψυχή. Έ χ ε 
ύγείαν. Θέλομεν πιει τώρα ογλήγορα ενα φιασκί καλόν κρασί είς 
τήν ύγείαν του. ~ 25 

Ό Έργαστος αναχωρεί. 
Μασ: μόνος ομιλεί. Πρέπει νά πασχήσωμεν νά τραβίξωμεν τό νερόν είς 

τόν έδικόν μας μύλον, καί νά γυρίσωμεν αυτήν τήν μηχανήν είς 
Φ. 92Γ ώφέλε ιαν έδ ικήν μας. "Ας δοκιμάσωμεν τήν / τύχην (όμως χωρ ί ς 

νά ^ιψοκινδυνεύσωμεν πολλά) μέ καμίαν έπιτηδειότητα ξεχωριστήν. 30 
Ό τ α ν εγώ προλάβω καί μασκαρωθώ, ό σκοπός του Λεάνδρου α
πομένει μάταιος. Και αν ήμπορέσωμεν νά τήν βάλλωμεν είς τό χέρι 
προτήτερα άπό λόγου του, εκείνος απομένει μέ τά έξοδα της πα
γίδας, καί τό πουλί είναι έδ ικόν μας, και ξεχωριστά άπό τούτο, ή 
υποψία δι ' αυτό τό επ ιχε ίρημα του θέλει πέσει ό λ η επάνω του, καί 35 
ήμεΐς ά φ ' ού εύγάλωμεν τό όφίδ ι άπό τήν τρύπαν μέ άλλου χέρ ια , 

Φ. 9Τ καί μείνωμεν ελεύθεροι άπό ταϊς καταδρομαϊς του, / θέλομεν είσθαι 
άφοβοι άπό κάθε συμβεβηκός. Ε μ π ρ ό ς καρδία. "Ας υπάγω νά συμ-
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φωνήσω μέ κανέναν άπό τους αδελφούς μου. Δέν πρέπει νά χάνω-
μεν καιρόν. Ήξεύρω πλέον που πρέπει νά υπάγω διά νά προμη
θεύσω ει τι μέ χρειάζεται είς τούτο τό επιχείρημα. Έ γ ώ ήξεύρω 
καλά νά μεταχειρισθώ τήν έπιτηδειότητά μου, καί ταΐς πανουργΐ-
αις όπου ό ουρανός μέ έδωκε κληρονομΐαν. Δέν είμαι άπό εκεί- 5 
νους όπου κρύπτουν τό τάλαντον. 

Σκηνή ς' 
Δέλιος, καί Έργαστος./ 

Φ. 93' Λέ: Ό Λέανδρος λοιπόν μέ τήν μάσκαράν του ζητεί νά άρπάξη τήν 
Κελίαν, ναί; 10 

"Ερ: Βέβαια. Και μέ τό εϊπεν ένας άπό εκείνους όπου είναι διά νά υπά
γουν μαζί του. Έγώ άκούοντάς το, χωρίς νά χάσω ποσώς καιρόν 
τό έφανέρωσα ευθύς καταλεπτώς είς τόν Μασκαρΐλιον, ό όποιος 
μέ είπε πώς θέλει πασχήσει νά καταστρέψη τήν βουλή ν του μέ έ
να τέχνευμα έδικόν του όπου έπενόησε τήν ϊδιαν ώραν όπου τόν 15 

Φ. 93' έσυντύχενα, καί επειδή κατά τύχην σέ απάντησα, δέν / έλειψα 
νά σέ τό κοινολογήσω. 

Λέ: Μέ υποχρέωσες καταπολλά, δίδοντας με τήν εϊδησιν αυτήν. Δέν 
θέλω λείψει νά σέ ευχαριστήσω δι' αυτήν τήν δούλευσιν. Ό Μα-
σκαρίλιος βεβαιότατα θέλει τόν περιπαίξει. Όμως καί έγώ άπό 20 
μέρους μου δέν θέλω λείψει νά τόν συνδράμω. Ή δουλεία είναι ε
δική μου. Τώρα είναι ώρα. Θέλουν θαυμάσει χωρίς άλλο βλέπω-
ντάς με. Διατΐ νά μήν εχω μαζί μου κανέναν ανδρείο ν; Υπομονή. 

Φ. 94Γ Έχω δύο πιστόλια, καί ε να σπαθί, ας ελθη αντίκρυ / μου όποιος 
θέλει. 25 

Σκηνή ζ' 
Δέλιος, καί Τρουφαλδίνος. 

Τρου: Ποΐος είναι είς τήν πόρταν; 
Λέ: Σφαλλίσετε καλά τήν πόρταν απόψε. 
Τρου: Διατί; 30 
Λέ: Κάποιοι μασκαρωμένοι θέλουν νά έλθουν νά σας περιπαίξουν 

καί νά αρπάξουν τήν Κελίαν. 
Τρου: ΤΩ ουρανοί. 
Λέ: Πιστεύω πώς ογλήγορα έρχονται. Στάσου εις τό παράθυρον νά 

τους ίδής. Νά. Δέν σέ τό είπα; Τους ϊδες; Σιώπα, καί θέλεις ιδεί 35 
Φ. 94' τί θέλω / τους κάμει. 



94 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

Σκηνή η ' 
Δέλιος, Τρουφαλδίνος, καί Μασκαρίλιος μασκαρωμένος. 

Τρου: "Οχ, όχι. Τί ευμορφοι κλέπται όπου θαρρούν νά μέ γελάσουν. 
Λέ: Που υπάγετε άρχόντισαις μάσκαραις; Ήμποροΰμεν νά τό ήξεύ-

ρωμεν; Κύρ Τρουφαλδΐνέ, άνοιξε ταις νά εμβουν, διά νά ξεκου- 5 
ρασθοΰν ολίγον. Εύγε. Τί εύμορφαις. Τί νόστιμαις. Διατί μουρμου
ρίζετε; Ά μ ή είναι δυνατόν χωρίς νά σας κακοφανή νά ίδουμεν τό 
πρόσωπον σας συκώνοντας την μάσκαραν; / 

Φ. 95r Τρου: "Εξω, εξω, κλέπται. Υπάγετε άπ' εδώ αχρείοι. Και την εντιμό
τητα σου, κύρ Λέλιε, σέ ευχαριστώ καταπολλά. 10 

Λέ: 'Εσύ είσαι Μασκαρίλιε; 
Μα: Ό χ ι . "Αλλος είναι. 
Λέ: "Αχ. Τί εκστασις. Τί κακοριζικΐα. 'Ημπορούσα εγώ νά τό προ-

γνωρίσω χωρίς νά εχω εϊδησιν προτήτερα; Δυστυχής εγώ. Ό τ ι 
χωρίς νά συλλογισθώ τά απόκρυφα αϊτια διά τά όποια έμασκα- 15 
ρώθης, σέ έπερίπαιξα τοιούτης λογής. Μέ έρχεται νά δώσω του 
λόγου μου εκατόν πάτζους. / 

Φ.95ν Μα: "Εχε ύγείαν. Μεγάλον πνεύμα. Μεγάλος εφευρέτης. 
Λέ: "Αχ. "Αν έσύ θυμώνεσαι, ποιος μέ βοηθεΐ; 
Μα: Τόδαιμόνιον. 20 
Λέ: "Αχ. Ή εδική σου καρδία εις του λόγου μου ελπίζω νά μήν είναι 

πέτρινη. Κάμε ακόμη μίαν χάριν εις την αφροσύνη ν μου, καί αν 
διά νά μέ τήν κάμης πρέπει νά πέσω εις τά ποδάρια σου, νά με. 

Μα: Τα ρα ρα Ταραρα. Πηγαίνωμεν σύντροφοι, πηγαΐνωμεν, διατί 
ακούω οπίσω μου ανθρώπους όπου έρχονται. / 25 

Φ.%' Σκηνή θ ' 
Ό Λέανδρος μέ τους συντρόφους του μασκαρωμένος, 

καί Τρουφαλδίνος. 

Λέα: "Ας κάμωμεν καλά τήν δουλεΐαν μας, καί χωρίς σύγχυσιν. 
Τρου: Τί είναι πάλιν; Ό λ η νύκτα ή πόρτα μου νά πολιορκήται άπό μά- 30 

σκαραις; "Αρχοντες, φυλαχθήτε, νά μήν κρυολογήση τό κεφάλι 
σας. Ό καιρός διά νά κλέψετε τήν Κελίαν έπέρασε, και σας πα
ρακαλεί νά τήν συμπαθήσετε απόψε, μάλιστα είναι είς τό στρώ-

Φ. 96' μα, / καί δέν ημπορεί νά σας συντύχη. Μέ κακοφαίνεται διά τόν 
ερωτά σας. Πλην διά νά σας φιλοδωρήση διά τήν άγρυπνίαν όπου 35 
έκάμετε διά λόγου της, σας προσφέρει παραμικρόν δώρον τούτο 
τό τζουκάλιον. 
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Λέα: Άλήμονον. Βρωμεϊ ωσάν ψοφίμι. Έγώ έμαγαρίσθηκα δλος. 
Μας έκατάλαβαν. "Ας πηγένωμεν. / 

Φ.97* Πραξις δ ' 
Σκηνή α' 

Δέλιος, ενδυμένος ωσάν Άρμένης, καί Μασκαρίλιος. 5 

Μα: Πολλά νόστιμος είσαι τώρα, αύθέντα. 
Λέ: Έσύ άναστήνεις τήν νεκράν μου ελπίδα με τούτα τά παλαιόρου-

χα όπου μέ ένδυσες. 
Μα: Άμή είναι δυνατόν έγώ νά μήν βαστάξω τόν θυμόν μου, καί νά 

σταθώ είς εκείνο όπου απεφάσισα; 10 
Φ. 97 Λέ: Πίστευσόν με, Μασκαρίλιε, οτι αν ημπορέσω καμίαν φοράν / νά 

σέ δουλεύσω, θέλω σέ ανταμείψει καθώς πρέπει. Και όταν εχω 
μόνον μίαν βούκκαν ψωμί... 

Μα: Πολλά καλά. Στοχάζου άπό τώρα καί εμπρός, καί αν κάμης κανέ
να σφάλμα είς αυτήν τήν καινούριαν κατασκευήν, δέν έχεις πλέ- 15 
ον άφορμήν νά είπής πώς δέν είχες εϊδησιν προτήτερα. Τώρα 
πρέπει νά ήξεύρης έκ[σ]τίθου αυτά όπου θέλω νά σέ ειπώ. 

Λέ: Άμή είπε με τήν άλήθειαν, είναι δυνατόν οτι ό Τρουφαλδίνος νά 
σέ εδέχθη είς τό σπίτι του; / 

Φ.98' Μα: Βέβαια. Επήγα μέ ύπόκρισιν ζήλου καί προθυμίας νά τόν ειπώ ο- 20 
τι αν δέν φυλαχθή, θέλει ζημιωθεί, επειδή καί είναι κάποιοι όπου 
έστησαν πολλών λογιών παγίδες καί δίκτυα, διά νά πιάσουν τήν 
Κελίαν, της οποίας τό γένος εις τήν πατρίδα προλαβόντως ηθέ
λησαν νά κηρύξουν ψευδώς μέ ενα γράμμα πλαστόν, καθώς τό ϊ-
δεν ό ίδιος. Και ότι ηθέλησαν οί ^ηθέντες νά ανακατώσουν καί 25 

Φ. 98" εμένα εις αυτήν τήν κακήν / πράξιν , καί έγώ μέ ευμορφον τρόπον 
τό απέφυγα και δέν ηθέλησα νά ανακατωθώ, μόνον ότι ήλθα νά 
τόν δώσω ε ϊδησιν ώς φ ίλος του π ιστός διά νά φ υ λ α χ θ ή . Έ π ε ι τ α 
ομιλώντας διά τά καλά ή θ η , έμάκρυνα τόν λόγον μου επάνω εις 
ταΐς πανουργίαις καί πονηρ ία ι ς όπου γ ίνονται τήν σήμερον είς 30 
τήν πολιτε ΐαν καθ ' έκάστην . Καί πώς έγώ ώντας βεβαρυμένος ά
πό τήν δυστυχ ισμένην καί άχρε ίαν ζωήν τούτου του κόσμου, είς 

Φ. 99' τό εξής απεφάσισα νά κιτάξω τήν ψυχήν μου, νά / μακρυνθώ άπό 
ταΐς σύγχυσες καί ταραχαΐς , καί νά περάσω τό έπ ίλο ιπον της ζω
ής μου μέ ε ίρήνην κοντά είς κανέναν άρχοντα τ ιμημένον, ό οποί- 35 
ος αγαπούσα νά είναι ή έντ ιμότης του αν είναι ορ ισμός του, ε-
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πειδή καί τόσον είμαι ευχαριστημένος άπό λόγου του, όπου χω
ρίς νά τόν ζητήσω ρόγαν μήτε ενα άσπρον διά τήν δούλευσίν μου, 
ήθελα παραδώση εις χείρας του ακόμη καί ει τι έκληρονόμησα 
άπό τόν πατέρα μου, καί όσα απόκτησα μέ τόν κόπον μου, εις τά 

Φ. w όποια ολα ότι / θέλω τόν καταστήσει τέλειον και καθολικόν μου 5 
κληρονόμον μετά θάνατον μου. Τούτο ήτον τό ξεχωριστόν καί 
καλλΐτερον μέσον όπου έμεταχειρίσθηκα διά δόλωμα είς τό νά 
αποκτήσω τήν ευνοιαν και αγάπη ν του. Έκεΐ όπου έσυλλογί-
ζουμουν μέ τί τρόπον νά σέ ανταμώσω μέ τήν έρωμένην σου διά 
νά συμβουλευθήτε μαζί τί στράταν πρέπει νά πιάσετε διά νά δω- 10 
σετε καλόν τέλος είς τόν ερωτά σας, εκείνος ό ϊδιος μέ άνοιξε 
μίαν στράταν πολλά ευμορφην διά νά ημπορέσω νά σας κάμω νά 

Φ. m' συγκατοικήσετε μαζί / σιγουρότατα. Ή δέ στράτα εϊναι αυτή: 
Μέ έδιηγήθη τήν ίστορίαν ενός υίου εδικού του άποθαμένου, 
τόν όποιον μέ είπε πώς τόν ϊδεν όψέ εις τό όνειρο ν του ωσάν νά ε- 15 
γύρισεν οπίσω από τόν "Αδην, καί επάνω είς αυτήν τήν ίστορίαν 
του υίου του έσύνθεσα ευθύς μίαν πανουργίαν ωραιότατη ν. Ή δέ 
ιστορία του υίου του είναι αυτή. 

Λέ: Φθάνει. Τήν ήξεύρω πλέον, επειδή καί μέ τήν έδιηγήθης δύο φο-
ραΐς. 20 

Φ. ιοον Μα: Ναί. "Ομως δέν βλάπτει νά σέ / τήν διηγηθώ ακόμη μίαν φοράν, 
νά γίνουν τρεις. Διότι ϊσως ή εδική σου άγχίνοια δέν θέλει ημπο
ρέσει νά μήν κάμη κανένα σφάλμα είς κανένα άπό τά περιστατι
κά της διηγήσεως. 

Λέ: 'Ογλήγορα. Αυτή ή αργοπορία μέ κάμνει άνυπομόνητον, καί μέ 25 
φαίνεται νά στέκωμαι επάνω είς τά αγκάθια. 

Μα: Άγαλιώτερα, διά νά μήν έγκρεμνισθώμεν τρέχοντας ή πόστα. 
"Ακουε μέ προσοχήν, διότι τό κρανίον σου είναι πολλά δυνατόν. 

Φ. ιον Κατάλαβε καλά αυτήν / τήν συμφοράν όπου θέλω νά σέ διηγηθώ. 
Ό Τρουφαλδίνος εϊναι άπό τήν Νεάπολιν, καί πρώτα ώνομάζε- 30 
το Ζηνόβιος 'Ροβέρτος. Αυτός, μέ τό νά έσυνέβη μία ταραχή 
μέσα είς τό κάστρον, ήναγκάσθη νά φύγη νύκτα άπό τήν πατρίδα 
του, επειδή καί έκατάλαβε πώς ό κόσμος ύποπτεύθη νά ήτον αί
τιος αυτός της ταραχής εκείνης, τό όποιον τό αρνείται, καί αλη
θινά δέν μέ φαίνεται νά είναι άνθρωπος τοιούτος, όπου νά ήμπο- 35 

Φ. ΙΟΓ ρέση νά σύγχυση μίαν / πολιτεΐαν. Μετά μερικόν καιρόν ήκουσε 
πώς ή γυναίκα του και ή θυγατέρα του, όπου ταΐς είχεν άφήση είς 
τήν Νεάπολιν, άπέθαναν, όθεν βεβαρυμένος άπό τά τοιαύτα συμ-
βεβηκότα αποφάσισε νά αναχώρηση είς κανένα κάστρον μέ με-
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ρικά άσπρα όπου είχε, και μέ ενα υιό ν του σπουδαΐον ονόματι Ό -
ράτζιον, όπου έμεινε μία και μόνη ελπίδα του γένους του, τόν ό
ποιον είχε τόν στείλλη είς την Μπολόνιαν παιδιόθεν κοντά εις 

Φ. ΐ02Γ κάποιον διδάσκαλον / Άλβέρτον διά νά σπουδάξη ταΐς έπιστή-
μαις, καί τόν έγραψε λοιπόν διά νά ελθη εις του λόγου του. Ό - 5 
μως ωσάν όπου μία δυστυχία δέν έρχεται ποτέ μοναχή, άφ' ού τόν 
έγραψε, καί τόν έξανάγραψε, καί τόν έκαρτέρησε δύο χρόνους, 
βλέπωντας πώς δέν φαίνεται ούτε εκείνος ούτε κφμία άπόκρισις, 
τόν έμέτρησε διά άποθαμένον, καί έτραβίχθη είς τούτο τό κάστρον 
εις όνομα Τρουφαλδίνος. Καί είναι τώρα δώδεκα χρόνοι άπό τότε, 10 

Φ. ΐ02ν καί καμίαν εϊδησιν ούτε άπό τόν υίόν του, / οΰτε άπό τόν διδά
σκαλον του νά λάβη δέν ημπόρεσε. Σέ έδιηγήθηκα καί πάλιν την 
ίστορίαν διά νά την εχης ωσάν θεμέλιον. Τώρα ή έντιμότης σου 
θέλεις κάμει του λόγου σου πραγματευτήν Άρμένην, λέγωντας 
πώς έρχεσαι άπό την Τουρκίαν, καί πώς τους ϊδες καί τους δύο 15 
καλά καί υγιείς. Τούτο τό έδιάλεξα διά πλέον καλλΐτερον μέσον, 
μέ τό νά ϊδε μάλιστα τόν υίόν του εις τόν ύπνο ν του. "Επειτα αυτά 
είναι πράγματα όπου πολλαίς φοραΐς συμβαίνουν, καί βλέπομεν 

Φ. my καί άκούομεν πολλούς όπου / έπεσαν σκλάβοι εις Τούρκους κουρ
σάρους, καί ύστερον έπανέστρεψαν είς τά όσπίτιά τους οπόταν 20 
τους έβαστοΰσαν πλέον διά χαμένους, καί όσον έκ μέρους μου ή-
κουσα μύριαις φοραΐς τέτοιαις ίστορίαις. Λοιπόν χωρίς νά κεφα-
λοπονουμεν πολλά, ας μεταχειρισθοομεν αυτό τό μέσον. Τί βλά
πτει; Ή έντιμότης σου θέλεις είπεΐ πώς την συμφοράν τους τήν 
ήκουσες άπό εκείνους τους ίδιους όπου τήν έδιηγουντο, καί πώς 25 
τους έδάνεισες μίαν ποσότητα άσπρα νά εξαγορασθούν, καί μέ τό / 

Φ. ΐ03ν νά εκίνησες εκείθεν προτήτερα άπό εκείνους διά άναγκαΐαν δου-
λείαν τής πραγματείας σου, ότι σέ έπαρακάλεσεν ό υιός του νά 
ελθης νά ίδης τόν πατέρα του, καί πώς εκείνος νά έμαθε τάχα ταΐς 
συμφοραΐς του πατρός του άπό άλλους όπου έσκλαβώθησαν εις 30 
τήν Τουρκίαν, καί προπάντων πώς θέλεις νά σταθης εδώ καμίαν 
ήμέραν νά τόν καρτερέσης διά τά δανεικά όπου τόν έδωκες. Α ρ 
κετά σέ έδίδαξα πλέον επάνω εις αυτήν τήν ύπόθεσιν. 

Λέ: Αύταϊς ή ταυτολογίαις είναι περιτταΐς εις του λόγου μου. Διότι / 
Φ. KM' έκατάλαβα πλέον τήν ύπόθεσιν, καί έγέμισεν ό νους μου. 35 

Μα: Υ π ά γ ω μέσα είς τόν Τρουφαλδίνον νά τόν προδιαθέσω καθώς 
πρέπει. Ε μ π ρ ό ς καρδία. 

Λέ: "Ακουσε Μασκαρίλιε . Μόνον είς ενα μέρος δυσκολεύομαι. "Αν 
μέ έρωτήση τίποτε διά τήν φυσιογνωμίαν, ή τό κορμί τού υίοο 
του, τί νά αποκριθώ; 40 
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Μα: Τί μεγάλη απορία. Ά μ ή δέν ημπορείς νά συνεικάσης πώς ήτον 
πολλά μικρός οπόταν τόν έστειλε νά σπουδάξη; Καί προσέτι ό 
καιρός, καί ή σκλαβιά τάχα δέν έμετάβαλαν τό πρόσωπον του; / 

ψ. ΐ04ν Λέ: "Ετζι είναι. Ά μ ή εμένα άνΐσως και μέ γνωρίση, τί πρέπει νά κάμω; 
Μα: Ή έντιμότης σου έχασες τό ένθυμητικόν σου. Ά μ ή δέν εϊπαμεν 5 

πώς ξεχωριστά όπου εκείνος δέν σέ ϊδε παρά μόνον μία φοράν 
καί μόνον μίαν στιγμήν, και ακολούθως δέν σέ γνωρίζει, τά γένεια, 
και τά φορέματα είναι αρκετά νά σέ κρύψουν; 

Λέ: Πολλά καλά. Ά μ ή διά τόν τόπον της Τουρκίας, είς τόν όποιον... 
Μα: Σέ είπα πώς είναι ενα καί τό αυτό νά ειπης εις τήν Τουρκίαν, ή εις 10 

τήν Μπαρμπαρίαν. / 
ψ. 105' Λέ: Ά μ ή τό όνομα τοϋ κάστρου, όπου πρέπει νά ειπώ πώς τους ϊδα; 

Μα: Τούνεζι. Καθώς βλέπω, θέλεις νά μέ κράτησης εδώ εως τό βράδι. 
Λέγεις πώς ή ταυτολογία είναι περιττή, καί εγώ τό όνομα τοϋ κά
στρου σέ τό είπα παράνω από δέκα φοραΐς. 15 

Λέ: Ύπαγε, υπάγε νά άρχίσης τήν δουλεΐαν σου, ότι δέν μέ χρειάζε
ται περισσότερα μάθησις. 

Μα: Πρόσεχε καλά, καί κυβερνήσου φρόνιμα, καί μήν καμώνεσαι 
πώς είσαι σοφός, καθώς συνηθίζεις. 

Λέ: Μήν εχης εννοιαν. Ά χ · πολλά φοβητζιάρης είσαι, Μασκαρίλιε./ 20 
Φ. ΐ05ν Μα: Ό Όράτζιος σπουδαίος είς τήν Μπολόνιαν, ό Τρουφαλδίνος ώ-

νομάζετο πρώτα Ζηνόβιος 'Ροβέρτος, καστρινός Νεαπολιτάνος, 
ό διδάσκαλος ώνομάζετο Άλμπέρτος, τό κάστρον Τούνεζι. Έ ν -
θυμοϋ... 

Λέ: Ά χ . Έ σ ύ μέ κάμνεις έντροπήν διδάσκοντας με τόσον. Μή νά εί- 25 
μαι τρελός; 

Μα: Ό χ ι ολότελα. 'Ολίγον τί. 
Λέ: μόνος. Όπόταν δέν μέ κάμνη χρείαν ό Μασκαρίλιος, περνά φρό

νιμα. Τώρα μέ τό νά βλέπη πώς εχω ανάγκην άπό λόγου του, πέρ-
Φ. Ι06Γ νει πολύ θάρρος μαζί μου. Άς υπάγω νά ίδώ καί νά λάβω φώς / άπό 30 

τά ομμάτια εκείνα όπου μέ έβαλαν εις αυτόν τόν πολύτιμον ζυγόν. 
Υπάγω χωρίς κανένα έμπόδιον νά περιγράψω άπό κοντά είς τήν 
έδικήν μου ευμορφην τά βάσανα όπου υποφέρει ή καρδία μου, 
διά νά ακούσω άπό τό ϊδιόν της στόμα τήν άπόφασιν... 

Σκηνή β' 35 
Τρουφαλδΐνος, Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Τρου: Δοξασμένον νά είναι τό όνομα του ουρανού, όπου ή τύχη μου έ-
λάφρωσεν ολίγον τά πάθη μου. 
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Φ. m" Μα: Ή έντιμότης σου τυχένει τώρα νά είσαι / όνειροκρΐτης, επειδή 
καί εις του λόγου σου δέν αληθεύει ή παροιμία όπου λέγει πώς τά 
όνεΐρατα είναι ψευδή. 

Τρου: Τί λογής εύχαριστίαις νά σας αποδώσω, ω ουρανοί, διά αυτήν 
τήν εύτυχίαν; Καί τήν εντιμότητα σου τί άνταμοιβήν νά σέ κάμω 5 
διά τήν χαροποιάν εϊδησιν όπου μέ έφερες; 

Λέλ: "Αφησε, άρχοντα, ταΐς τζερεμόνιαις. 
Τρου: Μέ φαίνεται κάπου νά τόν ϊδα αυτόν τόν eΑρμένην. 
Μα: Τό είπα και εγώ. Όμως μερικαΐς φοραΐς βλέπομεν προσώπατα 

όπου παρομοιάζουν ενα μέ τό άλλο. 10 
Τρου: "Ιδες λοιπόν τόν υίόν μου, τήν μίαν καί μόνην ελπίδα του πατρός 

του;/ 
Φ. lor Λέ: Ναί, άρχον κυρ Τρουφαλδϊνε, καί είναι καλά καί υγιής. 

Τρου: Καί σέ έσύντυχεν ό ίδιος διά λόγου μου; Σέ έδιηγήθη τά πάθη του; 
Λέ: Πα ράνω άπό δέκα χιλιάδες φοραΐς. 15 
Μα: "Ισως μίαν παρακάτω, καθώς μέ φαίνεται. 
Λέλ: Σέ έπερΐγραψεν απαράλλακτα καθώς σέ βλέπω, καί τό πρόσω

πον σου, καί τά κινήματα σου και... 
Τρου: Καί πώς είναι τούτο δυνατόν, όπου εκείνος δέν ήτον παράνω 

άπό επτά χρονών τήν υστερην φοράν όπου μέ είδε, καί όπου ό ίδιος 20 
διδάσκαλος του υστέρα άπό τόσους χρόνους δύσκολα ήθελε μέ 
γνωρίση;/ 

Φ. 107" Μα: Ή συγγένεια φυλάττει πολλά καλά τόν χαρακτήρα τυπωμένον 
μέσα είς τήν φαντασίαν, καί ό εδικός μου πατήρ... 

Τρου: Έστω. Που τόν άφησες; 25 
Λέ: Εις τό Τουρίνο, εις τήν Τουρκΐαν. 
Τρου: Πώς; Εις τό Τουρίνο, εις τήν Τουρκΐαν; Άμή τό Τουρίνο μέ φαί

νεται νά είναι ενα κάστρον εις τήν Ίταλΐαν. 
Μασ: Τί μυαλός: Ή έντιμότης σου άρχοντα δέν έκατάλαβες. Θέλει νά 

είπή είς τό Τούνεζι, και αληθινά εκεί άφησε τόν υίόν σου. Οί Ά ρ - 30 
μένιοι έχουν αυτό τό ελάττωμα είς τήν γλώσσα ν τους, καί άλλάτ-

Φ. ΐ08Γ τουν τό νεζι είς βίνο, όθεν θέλοντας / νά είπουν Τούνεζι, λέγουν 
Τουρίνο. 

Τρου: "Επρεπε νά τό ήξεύρω τούτο όπου λέγεις, καί ετζι νά καταλάβω. 
Τί λογής καί πού σέ είπε πώς ημπορείς νά ευρης τόν πατέρα του; 35 

Μα: Στοχάζου καλά τί αποκρίνεσαι. Διότι έγώ μελετώ μέσα εις τόν 
νουν μου ενα μάθημα του σπαθιού, είς τό όποιον ήμουν πρώτα τό
σον επιτήδειος, όπου κανένας δέν ήτον όμοιος μου, καί έκαμα δο-
κιμαΐς θαυμασταϊς μέ τό σπαθί είς πολλά σχολεία τής μονομαχι-
κής τέχνης. 40 
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Τρου: Δεν θέλω τώρα νά ήξεύρω αύταΐς ταΐς ίστορίαις. Τό ονομά μου 
πώς σέ τό είπε; / 

Φ. 108' Μα: "Αχ. "Αρχον Ζηνόβιε 'Ροβέρτε πόσην χαράν σέ εχάρισε τώρα ό 
ουρανός; 

Αέ: Τούτο έϊναι τό αληθινό ν σου όνομα, και τό άλλο είναι πλαστόν. 5 
Μα: [=Τρου] Πόθεν είπε πώς τό έμαθε τούτο, πώς δηλαδή άλλαξα τό 

ονομά μου; 
Μα: Ή Νάπολις είναι ένας τόπος, άρχοντα μου, πολλά ευμορφος, ό

μως άπό την εντιμότητα σου με φαίνεται νά είναι πολλά μισημένος. 
Τρου: Δέν ημπορείς έσύ νά ύποφέρης νά συντύχωμεν ημείς, χωρίς νά 10 

φλυαρείς τόσον; 
Λέλ: Εις την Νεάπολιν μέ είπε πώς έγεννήθη. 

Φ. i09r Τρου: Που τόν έστειλα νά σπουδάξη παι/διόθεν, καί εις ποίον κοντά; 
Μα: Εκείνος ό άθλιος διδάσκαλος Άλπέρτος είναι ενα πρόσωπον ά

ξιον, ό όποιος έσυντρόφευσε τόν υίόν σου άπό την Μπολόνιαν ε- 15 
ως εις την Τουρκίαν. 

Τρου: "Αχ. 
Μα: Άνίσως καί βαστάξη ακόμη αυτή ή ομιλία, εϊμεσθε αφανισμένοι. 
Τρου: 'Αγαπούσα νά ακούσω άπό λόγου σου ταΐς συμφοραΐς των, καί 

εις ποίον καράβι... 20 
Μα: 'Εγώ δέν ήξεύρω, αρχον Τρουφαλδίνε, διατί χασμουριοϋμαι. Ό -

Φ. m' μως σέ παρακαλώ νά στοχασθής πώς / αυτός ό ξένος ϊσως νά εχη 
χρεΐαν περισσότερον άπό φαγητόν παρά άπό συνομιλίαν, καί εί
ναι και αργά. 

Αέ: Όσον εκ μέρους μου, δέν πεινώ. 25 
Μα: "Αχ. Πιστεύω νά πεινάς περισσότερον παρά όπου θαρρείς. 
Τρουφ: Όρίσετε μέσα. 
Αέ: Όρισε πρώτον ή έντιμότης σου, καί ύστερον ήμεΐς. 
Μα: "Αρχοντα, εις τήν Άρμενίαν οί οίκοκυροί δέν συνηθίζουν νά 

κάμνουν πολλαΐς τζερεμόνιαις. Τί μυαλός. Τί ήξεύρει νά είπή 30 
μήτε δύο λόγια. 

Φ. no' Λέλ: Εις τήν αρχήν, Μασκαρΐλιε, τά / έχασα ολίγον. Όμως μήν φοβεί
σαι ότι τώρα άρχισα καί πέρνω τόλμην, καί θέλω νά αρχίσω νά 
διηγούμαι μέ άποκοτίαν... 

Μα: Νά ό άντεραστής σου Λέανδρος όπου έρχεται προς τούτο τό μέ- 35 
ρος, χωρίς νά ήξεύρη τίποτε άπό τό έδικόν μας παιγνίδι. 
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Σκηνή γ' 
Λέανδρος, καί Άνσέλμος. 

Ά ν : Στάσου, Λέανδρε, νά σέ ειπώ ενα λόγον, ό όποιος είναι προς ώφέ-
λειάν σου, καί διά τό καλόν σου. Δέν σέ συντυχένω ωσάν πατέρας 

Φ. no' της Ύπολύτας, μήτε διά τό συμφέρον του έδι/κοΰ μου όσπιτίου, 5 
μόνον ωσάν πατέρας, παρακινημένος άπό τόν πόθον όπου εχω νά 
σέ βλέπω εις καλήν στάσιν, χωρίς νά σέ κολακεύω μήτε νά σέ 
κρύψω τίποτε, καί εις κοντολογίαν, ότι λογής αγαπούσα νά συ-
ντύχη άλλος έμενα τόν 'ίδιον είς τά τοιαύτα περιστατικά. Είπε με, 
ήξεύρεις τί λέγει ό κόσμος διά τόν έδικόν σου έρωτα προς τήν Κελίαν, 10 
καί διά τό επιχείρημα οπού έπιχειρίσθης εχθές; Τό όποιον μέ.τό νά 

Φ. πΓ έκοινολογήθη πλέον εις όλον τό κάστρον, εδωσεν αίτίαν / είς τόν 
κάθε ενα νά γελά; "Αλλος λέγει πώς έδιάλεξες διά γυναίκα σου μίαν 
άπορρηχμένην της Αιγύπτου, καί άλλος, μίαν όπου τρέχει άπό 
κάστρον είς κάστρον διά νά κάμη έργα πουτανίτικα; Σέ ομολογώ, 15 
οτι έντράπηκα περισσότερονδιά τήν άγάπην τήν έδικήν σου, πα
ρά διά τήν έδικήν μου καί τοΰ όσπιτίου μου, και της θυγατρός μου, 
ή οποία επειδή καί έτάχθη νά σέ δοθή, δέν ημπορεί νά ύποφέρη 
χωρίς άτιμίαν'νά άπομείνη καταφρονεμένη, καί παρακάτω άπό 

Φ. ιιΓ μίαν σκλάβαν. "Αχ, / Λέανδρε, άνοιξε τά ομμάτια σου, μήν έξευ- 20 
τελίζεσαι τόσον, μήν τυφλώνεσαι. Άνίσως τό πνεύμα σου δέν εί
ναι πάντοτε σοφόν καθώς έπρεπε νά είναι, καν ας μήν μένωμεν είς 
τά λάθη, μόνον ας έξυπνήσωμεν ογλήγορα. Όπόταν τινάς διά 
τράχωμα καί προίκα δέν πέρνει άλλο παρά μόνον γυμνήν εύμορ-
φΐαν, τόν τοιούτον γάμον τόν ακολουθεί ό έλεγχος της συνειδή- 25 
σεως, καί ή πλέον εύμορφώτερη τοΰ κόσμου δέν ημπορεί νά έ-

Φ. m' μποδίση τήν μεταμέλειαν / καί τόν βαρεμόν οπού ακολουθεί μετά 
τήν άπόλαυσιν. Σέ λέγω εκ δευτέρου, ότι αυτά τά θερμά καί ζέο-
ντα κινήματα, καί ή ακμή της νεότητος μας κάμνουν νά εύρίσκω-
μεν εις τήν αρχήν κάποιαν ήδονήν είς τό υποκείμενον όπου άγα- 30 
πώμεν, καί μας κάμνουν νά περάσωμεν δύο τρεις νύκταις μέ χαράν 
καί εύαρέστησιν. Όμως αύταΐς ή εύτυχίαις δέν βαστούν πολύν 
καιρόν. Διότι ό εδικός μας έρωτας αρχίζοντας νά χαλινώνη τήν 

Φ. ιΐ2ν όρμήν του ύστερα άπό μερικαίς νύκτες, μας / προξενεί ήμέραις 
πολλαΐς κακαΐς καί ένοχλητικαΐς. Αρχίζουν ή φροντίδες, ή 35 
αθλιότητες, τά κακοκαρδΐσματα, ό έλεγχος της συνειδήσεως, ό 
συγχαμός, και τό χειρότερον, ότι μέ τό νά μήν έστέρξαμεν εϊς 
τήν θέλησιν τοΰ πατρός μας, τά παιδία μας πολλαΐς φοραΐς απο
μένουν ύστερημένα άπό τήν κληρονομίαν. 
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Λέα: Τά όσα με είπες, τά έσυλλογίσθηκα καί μόνος μου. Ήξεύρω τό 
χρέος όπου εχω διά την μεγάλην τιμήν όπου θέλεις νά μέ κάμης, 

ψ. ιΐ3Γ της οποίας δέν είμαι / άξιος. Γνωρίζω πόση είναι ή αρετή της Ύ -
πολύτας, και πόσον αξίζει, όθεν αποφάσισα... 

Άν: "Ας παραμερίσωμεν άπ' έδώ, διότι ακούω πώς ανοίγουν αυτήν 5 
τήν πόρταν, καί ενδέχεται νά ευγη κανένας διάβολος πάλιν διά 
νάσέπειράξη. 

Σκηνή δ' 
Δέλιος, καί Μασκαρίλιος. 

Μα: Ά ν ί σ ω ς καί ακολουθείς ταΐς τρέλαις σου, βέβαια μας εύγάλεις 10 
πάλιν εις τό φανερόν. 

Λέ: Ό ν ε ι δ ι σ μ ο ύ ς πρέπει νά ακούω πάντοτε εγώ; 'Από τί κλαίεσαι; / 
Φ113* Δέν έκυβερνήθηκα φρόνιμα, δέν έσύντυχα ύστερα τόσα καί τόσα 

αρμόδια; 
Μα: "Ετζι, ετζι. Μαρτυρία είναι οί Τούρκοι όπου τους ώνόμαζες αίρε- 15 

τικούς και έβεβαίωνες μέ ορκον φρ ικτόν πώς λατρεύουν τόν ή -
λιον καί τήν σελήνην διά θεούς των. Τούτο όμως έπέρασε. Μόνον 
εκείνο όπου μέ κακοφαίνεται περ ισσότερον εϊναι ότι ό εδικός 
σου έρωτας προς τήν Κελ ίαν είναι πολλά τρελός, και ομοιάζει 
μέ ε να μαγέ ρεύμα όπου άπό τήν πολλή ν φωτίαν φουσκώνει , άνε- 20 

Φ. us βαίνει εως τό χε ίλος , καί / χύνεται εις κάθε μέρος. 
Λέ: Τί ύπομονητικός άνθρωπος είμαι* σχεδόν μήτε έσύντυχα ακόμη 

μαζί της. 
Μα: Ναί , δέν έσύντυχες, άμή δέν αρκεί τό νά μή συντύχης . Διότι μέ 

τά σχήματα καί κινήματα σου εις ό λ η ν τήν ώραν του τραπεζίου ε- 25 
δωκες ύποψίαν περισσοτέραν παρά όπου άλλοι δέν ήθελαν δώση 
εις ενα χρόνον όλόκληρον. 

Αέ: Καί πώς; 
Φ. 114" Μα: Πώς; "Ολοι τό έκατάλαβαν. Είς τό τραπέζι έκάθησες εκεί / όπου 

σέ έβαλεν ό Τρουφαλδίνος, σχεδόν στανικώς σου, έπειτα δέν 30 
έσύκωσες ποσώς τά ομμάτια σου άπό τό πλάγι σου διά νά τήν βλέ-
πης. "Αλλο δέν έκαμνες, παρά νά τήν κάμνης σημάδια μέ τό όμμάτι, 
νά κοκκινίζης, και νά χάσκης όλως έξεστηκώς, χωρίς νά γυρίσης 
νά ίδής τά φαγητά. Δέν έδιψοΰσες, παρά μόνον οπόταν επινεν εκεί
νη, και περνώντας άπό τά χέρια της σχεδόν μέ βίαν τό ποτήρι, 35 
χωρίς νά άφήσης νά τό ξεπλύνουν, ή νά χύσουν τό άπομεινάριον, 

Φ. us' τό άνα/κάτωνες καί τό έπινες, δείχνωντας πώς βάλλεις τά χείλη 
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σου από τό μέρος εκείνο όπου είχε πίη εκείνη. Ήπλωνες τό χέρι 
σου είς έκείνην την βουκκαν όπου εκείνη ή την άγγιξε μέ τά δά
κτυλα της, ή την έδάγκασε, και τό έκαμνες μέ την αυτήν έπιθυμίαν 
μέ την οποίαν ένας κάτος βάλλει τά όνύχιά του επάνω εις ενα πο
ντίκι, και την έκατάπινες άμάσητην ωσάν μελόπιταν. Καί ξεχω- 5 
ριστά άπό όλα, έκαμνες άπό κάτω άπό την τράπεζαν μέ τά ποδάρια 

t>. ιΐ5ν ενα / κτύπον, μίαν σύγχυσιν άνυπόφερτην, καί έγινες αιτία οτι ό 
Τρουφαλδΐνος, μέ τό νά τόν έκτύπησες έσύ δύο τρεις φοραΐς είς 
τά ποδάρια, εδειρεν εκείνα τά ταλαίπωρα σκυλία όπου κανένα 
πταίσιμον δέν είχαν, καί όπου αν είχαν γλώσσαν σέ εμαντατού- 10 
ρευαν. Καί λοιπόν λέγεις πώς έκυβερνήθης φρόνιμα καί καλά; Σέ 
ομολογώ, ότι έστέκουμουν επάνω είς τά μαχαίρια, καί οτι μέ ολην 
την κρυάδαν όπου είναι, ακόμη ιδρώνω. Διατί έστέκουμουν και έ-

ί>. Π6' πρόσεχα / τά εδικά σου καμώματα, ωσάν ένας όπου παίζει (...) και 
προσέχει είς τά κινήματα (...) όπου τρέχει, καί έπάσχιζα μέ χίλια 15 
καί μύρια σχήματα, νεύματα, καί σημάδια νά βαστάξω καί νά διορ
θώσω όλα τά καμώματα σου. 

Λέ: ΤΩ ουρανοί. Ευκολον είναι είς εσένα νά καταδικάζης εκείνα τά 
πράγματα, τών οποίων τήν ήδονήν καί νοστιμάδα δέν τήν γνωρί-

*.ιΐ6* ζεις. Θέλω μέ όλον τοΰτο διάνα εύαρεστήσω μίαν/φοράν είς τήν 20 
γνώμην σου, νά βιάσω τόν ερωτά μου, ό όποιος μέ εβαλλεν ύπο-
κάτω είς αυτόν τόν σκληρόν νόμον, καί εις τό έξης... 

Σκηνή ε' 
Δέλιος, Τρουφαλδίνος, καί Μασκαρίλιος. 

Μα: Έσυντυχέναμεν διά ταΐς συμφοραΐς του υίου σου. 25 
Τρου: Πολλά καλά. Ώ ς τόσον όμως νά μέ κάμης τήν χάριν, νά σέ ειπώ 

ενα λόγον μυστικόν, μέ τήν καλήν άδειαν της έντιμότητός του. 
ρ. UT Λέ: "Ηθελα είσθαι πολλά αδιάκριτος αν / δέν τό εστεργα. 

Τρου: "Ακουσε, Μασκαρίλιε, ήξεύρεις έσύ τί ετοίμασα εγώ; 
Μα: Ό χ ι . Ό τ α ν μέ τό είπής, τό ήξεύρω. 30 
Τρου: "Εκοψα ενα κλαδί μεγάλον καί χοντρόν άπό μίαν δρϋν όπου εϊναι 

παράνω άπό διακοσίων χρονών, καί ευθύς βιαστικά τό έκαμα μίαν 
ράβδο ν είς τό χόντρος ωσάν τόν άγκωνά μου, καί άπό τό ενα 
μέρος τήν έπελέκησα πλέον λεπτήν, εκεί όπου είναι διά νά τήν 

Φ. Π7" βαστά τό χέρι, είς τρόπον όπου έγινε πολλά καλή διά νά / τινάξω τόν 35 
κονιορτόν άπό ταΐς πλάταις, ώντας χλωρή, στερεά και καινούρια. 

Μα: Ά μ ή είπε με παρακαλώ τό αίτιον όπου τήν ετοίμασες; 
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Τρου: Πρώτον διά λόγου σου, καί δεύτερον διά αυτόν τόν άλλον κύρ 
'Αρμένην, οπού θέλει νά μέ πούληση παραμύθια διά νά σκεπάση 
την πανουργίαν του. 

Μα: Πώς; Ή έντιμότης σου λοιπόν δέν πιστεύεις πώς εκείνος είναι... 
Τρου: Μήν ζητείς νά τόν δικαιολόγησης, διότι εκείνος ατός του έφα- 5 

Φ. us' νέρωσε τόν κακόν καί όλέθριον / σκοπόν όπου έχει. Ό π ό τ α ν έ-
συντύχενε μέ την Κελΐαν, σφίγγοντας τό χέρι της, καί λέγοντας 
την πώς ήλθε μέ τέτοιαν πονηρΐαν διά νά τήν άρπάξη, δέν έστο-
χάσθη τήν Γιανέτταν τήν προγονήν μου όπου έστέκετο οπίσω 
τους, καί τά ήκουσεν δλα λέξιν προς λέξιν. Καί δέν αμφιβάλλω 10 
ποσώς, αν καλά καί νά μήν σέ ανάφερε τελείως, ότι έσύ είσαι ή 
συμμέτοχος, ή εφευρέτης κατηραμένος αυτής της πανουργίας. 

Φ. us" Μα: "Αχ. Μέ αδικείς άρχοντα, καί / α ν ή έντιμότης σου ήπατήθης, πί-
στευσόν με, οτι καί εμένα μέ ήπάτησε προτήτερα μέ ταΐς ψεύτι-
καίς του διήγησες. 15 

Τρου: Θέλεις νά σέ πιστεύσω πώς λέγεις αλήθειαν; Βοήθησε με νά τόν 
διώξωμεν άπό εδώ, δίδοντας τον τέσσαραις ^αβδιαΐς καλαΐς, καί 
δυναταΐς, καί έπειτα νά πιστεύσω πώς έσύ είσαι αθώος. 

Μα: Μετά πάσης χαράς, θέλω τό κάμει τόσον καλά, όπου νά ΐδης ε
μπράκτως πώς εγώ δέν ήξευρα τίποτε. "Αχ, Άρμενάκη μου, χα- 20 

Φ. U9' λάστή παθητέ, θέλεις πάρει τώρα τώρα τό μερτικόν σου, / καρτέ
ρησε ολίγον. 

Σκηνή ς' 
Δέλιος, Τρουφαλδίνος, καί Μασκαρίλιος. 

Τρου: Κυρίτζη κλέπτη, σέ παρακαλώ νά ακούσης ενα λόγον. ' Αρμένη, 25 
έσύ έχεις τόση ν αύθάδειαν καί άδιαντροπίαν, καί τολμάς νά περι-
παίξης σήμερον ενα τιμημένον ανθρωπον ωσάν έμενα; Ναί; 

Μα: Έ σ ύ λοιπόν είσαι εκείνος όπου ήξεύρεις τόσον ευμορφα νά πλά
σης πώς ϊδες τόν υίόν της έντιμότητός του εις τήν Τουρκίαν, διά 

Φ. 119" νά / εμβης ελεύθερα εις τό σπίτι του; 30 
Τρου: Δέρνει τόνλέλιον. 

"Εξω, εξω ογλήγορα. 
Μα: Τόν δέρνει καί αυτός. 

"Ετζι παθένουν οι πανούργοι, καί... 
Λέ: Κατηραμένε. 35 
Μα: "Ετζι πρέπει νά κάμω. Μεταχειρΐσου ταις μέ ταΐς ύγείαις σου. 
Αέ: "Ετζι, νά υποφέρω έγώ... 
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Μα: Φύγε, φύγε ογλήγορα, ή σε αφανίζω τελείως. 
Τρου: Τούτο με αρέσει. Έ μ β α μέσα, ότι είμαι τώρα άναπαμένος. 
Λέ: "Ενας δούλος μου νά τολμήση νά μέ κάμη τέτοιαν άτιμίαν; Ποιος 

Φ. no' έπίστευε ποτέ τούτο τό κάμωμα / τοΰ προδότου, νά εχη τόσην 
αύθάδειαν και άταξίαν νά δείρη τόν αύθέντην του; 5 

Μα: άπό τό παράθνρον τοΰ Τρονφαλδίνον. 
Αύθέντα, μέ τό θέλημα σου νά σέ ερωτήσω πώς έπέρασεν ή £>άχη 
σου; 

Λέ: Πώς; Τολμάς ακόμη νά μέ ερώτησης τέτοιον ερώτημα; 
Μα: Νά, νά εκείνο όπου έκέρδησες μέ τό νά μήν έστοχάσθης τήν 10 

Γιανέτταν όπου σέ ήκουε, όταν έσυντύχενες μέ τήν Κελίαν. Εί
σαι ένας τρελός, όπου δέν ημπορείς νά βαστάξης τήν γλώσσαν 

ψ. 120* σου τήν άδιάκριτην. Τούτην τήν φοράν όμως / σέ συμπαθώ, καί 
νά είσαι βέβαιος πώς δέν είμαι θυμωμένος επάνω σου, και αν καλά 
τό κάμωμα σου καί ή ανοησία σου είναι άξιοκατηγόρητος, μέ ο- 15 
λον τούτο θέλω νά παύσω άπό τό νά φωνάζω, καί νά κακολογώ τό 
κακόν μου ριζικόν, επειδή καί μέ τά χέρια μου έξέπλυνα τό σφάλ
μα σου επάνω εις τήν ράχη ν σου. 

Λέ: "Αχ. Θέλω εκδικηθεί καλά, άπιστε, άπό τό κάμωμα σου. 
Μα: Ποίος είναι αίτία; Έ σ ύ μοναχός σου; 20 
Λέ: Έγώ; Έ γ ώ ό ίδιος πταίω; 

Φ. 121' Μα: "Αν δέν είχες μυαλόν τρελόν, οπόταν έσυντύχενες μέ τήν έρω/μέ-
νην σου, ήθελες ίδή τήν Γιανέτταν όπου έστέκετο καί σας ήκουε. 

Λέ: Είναι δυνατόν νά ήκούσθη ό ένας και μοναχός λόγος όπου είπα 
προς τήν Κελίαν; 25 

Μα: Ά μ ή πόθεν προήλθε τούτο τό άνέλπιστον συμβεβηκός, παρά μό
νον μέ τό νά σέ ήκουσεν όπου έφλυαροΰσες κατά τήν συνήθειάν 
σου ωσάν παπαγάλλος; Δέν ήξεύρω αν παίζης συχνά τό πικέτο, 
όμως φαίνεται πώς ήξεύρεις νά ρίπτης τά εξώφυλλα πολλά θαυ
μαστά, καί πώς είσαι πολλά επιτήδειος παιγνιδιώτης. 30 

Φ. 121ν Λέ: Δυστυχής έγώ. Ά μ ή είπε με / διά ποίαν αίτίαν έβάλθης έσύ έκ μέ
ρους του νά μέ δίωξης εξω; 

Μα: Βέβαια. "Εκαμα πολλά καλά. Διότι μέ τούτον τόν τρόπον εύγαλα 
τόν Τρουφαλδΐνον άπό τήν ύποψίαν όπου είχεν είς τοΰ λόγου μου, 
πώς έγώ νά είμαι ό ποιητής, ή σύντροφος είς αυτό τό έργον. 35 

Λέ: "Επρεπε καν νά εχης όλΐγην εύλάβειαν, και νά μέ κτυπάς άγαλιώ-
τερα. 

Μα: Ναί, αν ήμουν τρελός. Ό Τρουφαλδίνος μέ έστοχάζετο πολλά 
καλά. "Επειτα νά σέ τό είπώ καθαρά καί φανερά, αγαπούσα μέ αύ-
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ψ. m' τήν την άφορμήν νά ξεθυμάνω / ολίγον. Τώρα εϊτι εγινεν, έγινε. 
"Αν μέ δίδης τόν λόγο ν σου πώς δεν μέ ταΐς πληρώνεις μέ διάφο-
ρον, καί πώς δέν εκδικείσαι ή επί τούτου, ή μέ άλλην άφορμήν, 
σέ υπόσχομαι οτι μέ τήν βοήθειαν του τόπου και βαθμού εις τόν 
όποιον κατά τό παρόν ευρίσκομαι, νά αναπαύσω τήν έπιθυμΐαν 5 
σου πρό του νά περάσουν δύο νύκτες. 

Αέ: Μέ όλον όπου τό σφάλμα σου είναι μεγάλον, δέν ημπορώ νά μή 
σέ συγχωρήσω. Διότι μία τοιαύτη ύπόσχεσις εις τί δέν ήθελε μέ 
παρακίνηση; 

Μα: Μέ τό υπόσχεσαι;/ 10 
Φ. 122" Λέ: Σέ τό υπόσχομαι. 

Μα: Ά μ ή τούτο δέν φθάνει. Ύποσχέσου με ακόμη πώς δέν ανακατώ
νεσαι παντελώς εις εκείνο όπου έγώ κάμνω. 

Λέ: Έτζι ας είναι. 
Μα: "Αν αθέτησης αύταΐς ταΐς δύο ύπόσχεσες, παρακαλώ τόν ούρα- 15 

νόν νά σέ δώση λυσεντερίαν. 
Λέ: Φύλαξε καί εσύ τήν ύπόσχεσΐν σου, καί κΐταξε νά μέ ανάπαυσης. 
Μα: Ύπαγε νά ξεγυμνωθής, καί νά τρίψης τήν ράχην σου μέ ολίγον 

νερόν της Ουγγαρίας. 
Λέ: Άραγε ή τύχη μου θέλει νά μέ κυνηγά πάντοτε, καί νά μέ £>ίπτη / 20 

Φ. ΐ23Γ άπό συμφοράν εις συμφοράν; 
Μα: 'Ακόμη εδώ είσαι; Φύγε ογλήγορα. Όμως σέ λέγω πάλιν, φυλά-

ξου νά μήν πάρης επάνω σου κανένα κόπον, μήτε νά άνακατωθης 
εις τίποτε. Άναπαύσου οτι έχεις τόν Μασκαρίλιον, όπου ύπερ-
μαχεΐ διά λόγου σου. Μήν βοηθείς μέ κανένα τρόπον, μήτε εις 25 
κανένα μέρος τά εδικά μου επιχειρήματα. Ειρήνευσε, άναπαύσου, 
και μήν εχης εννοιαν. 

Λέ: Κάμε λοιπόν οτι κάμης, δέν ανακατώνομαι. 
Μα: Τώρα πρέπει νά στοχασθώ ποίαν στράταν πρέπει νά πιάσω. Μα-/ 

Φ. m" ζωχθήτε συλλογισμοί μου. 30 

Σκηνή ζ' 
Έργαστος, καί Μασκαρίλιος. 

Έ ρ : Μασκαρίλιε, ήλθα νά σέ δώσω μίαν εϊδησιν όπου είναι πολλά ε
ναντία εις του λόγου σου, καί όπου θέλει κάμει μεγάλην χαλά-
στραν εις ταΐς δουλείαις σου. Τούτην τήν ώραν εφθασεν ένας νέος, 35 
Αιγύπτιος, όμως οχι 'Αράπης, άλλα μάλιστα καλός εις τήν όψιν, 
καί είναι συντροφιασμένος μέ μία γερόντισαν γυναίκα, ό όποΐ-



ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥ 107 

ος ήκουσα πώς θέλει νά ύπάγη εις τόν Τρουφαλδ ίνον διά νά έξα-
Φ. 124' γοράση την Κελίαν, καί μέ φαί/νεται νά εχη πολύν ζήλον διά λό

γου της. 
Μα: Χωρίς άμφιβολίαν, αυτός είναι ό εραστής της, περί του οποίου 

την ήκουσα πολλαΐς φοραΐς όπου έσυντύχενε. Τί τύχη σκληρά 5 
καί έμπερδεμένη. Εύγαίνομεν άπό ενα έμπέρδωμα, καί έμβαίνομεν 
εις άλλο. Μετά βίας ήκούσαμεν πώς ό Λέανδρος ετοιμάζεται νά 
άφήση τήν πατρίδα του νά πηγαίνη, καί νά μας άφήση ειρηνικούς 
καί ατάραχους, καί ευθύς ήλθεν ό πατέρας του ανέλπιστα, και μέ 

Φ. m" τήν πατρικήν του έξουσίαν τόν έβίασε νά πάρη γυναίκα τήν / Ύ - 10 
πολύταν, καί νά πάρη τέλος σήμερον ό γάμος. Μόλις ϊδαμεν μα-
κρυσμένον ενα άντεραστήν, και ιδού άλλος χειρότερος όπου έρ
χεται νά σύγχυση ταΐς ελπίδες μας. Μέ όλα τούτα μέ τό μέσον 
μιας θαυμαστής πανουργίας ελπίζω νά ημπορέσω νά προξενήσω 
άργοπορίαν εις τό εντεύθεν κίνημα τους, καί νά εχω καιρόν άρκε- 15 
τόν εις τό νά τελειώσω αυτήν τήν δουλεΐαν. Ταΐς περασμέναις έ-
κλέφθησαν κάποια πράγματα και άσπρα, καί ακόμη δέν ήξεύρεται 

Φ. 125' ποίος τά έκλεψε, τους Αιγυπτίους και τους έχουν / σχεδόν πάντο
τε εις κακήν ύπόληψιν. Θέλω λοιπόν νά ενεργήσω μέ έπιτηδειό-
τητα, ώστε όπου μέ υποψία ν μόνη ν νά φυλακώσουν αυτόν τόν 20 
Αίγύπτιον. Ήξεύρω κάποιους όφφικιάληδες του κριτηρίου, ό
που εις τέτοια πράγματα είναι πάντοτε έτοιμοι, καί όπου μέ ελπί
δα νά αρπάξουν τίποτε, άνασκουμπώνονται καί έπιχειρίζονται 
τυφλά νά κάμουν εκείνο όπου τους φανή καί τους άρέση, επειδή 
καί τό πουγγί τών αθώων ανθρώπων τό κρίνουν πάντοτε ώς ύπό- 25 

Φ. ΐ25ν δικον, καί πώς αυτό πρέπει νά / πλήρωση τήν ζημίαν καί τό κα
κόν όπου έγινε. 

Πραξις ε' 

Σκηνή α' 
Μασκαρίλιος, καί Έργαστος. 30 

Μα: Ό ανόητος, ό ζαλισμένος, ό τρελός, και τρελώτατος, δέν παύει 
νά μέ κυνηγά, καί νά μέ κάμνη χαλάστραις; 

"Ερ: "Αν εκείνος δέν ερχουνταν, Μασκαρίλιε, ή δουλεία ήτον τελειω
μένη, καί έφυλακώνουνταν πολλά καλά ό ταλαίπωρος Αίγύπτι-

Φ. m' ος. Ά μ ή ήλθεν ωσάν ένας λυσσασμένος, καί έγκρέμνισεν / όλον 35 
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εκείνο όπου εσύ οικοδόμησες. Έ λ θ ε με μίαν φωνήν μεγάλην νά 
ειπή, πώς, όχι, όχι, δεν υποφέρω νά φυλακωθή με τόση ν έντρο-
πήν ένας τιμημένος άνθρωπος, γίνομαι εγγυητής διά λόγου του, 
καί μέ τό νά μήν τόν ήκουαν και τόν ενάντιου νταν, ε βάλλε χέρι 
εις τό σπαθί, και ετζι οί άνθρωποι του κριτηρίου μέ τό νά εϊναι ώς 5 
επί τό πλείστον φοβητζάρηδες, καί φυλάττουν τά όνύχιά τους 
διά τά σύκα, τόν άφησαν καί έφυγαν μέ τόσην βίαν, όπου πιστεύω 

Φ. m" νά τρέχουν ακόμη, θαρρώντας / πώς τους κυνηγά πάντοτε. 
Μα: 'Εκείνος ό προδότης δέν ήξεύρει πώς ό Αιγύπτιος έμβήκε πλέον 

εκεί μέσα, διά νά άρπάξη τήν Κελΐαν. 10 
"Ερ: "Εχε ύγείαν. "Εχω όλίγην ύπηρεσίαν άναγκαίαν. 
Μα: Μένω έξεστηκώς, καί εξω φρενών εις τούτον τό ύστερινόν τερά-

στιον. 'Ημπορεί κανείς νά είπή (και βεβαιότατα πιστεύω ετζι νά 
είναι) πώς αυτός ό δαιμονισμένος νοστιμεύεται νά μέ κάμνη νά 
φρενιτεύω, και πιστεύω πώς τό δαιμόνιο ν του τόν φέρει παντού 15 

Φ. UT όπου ημπορεί νά βλάψη / ό ερχομός του. Μέ όλον τούτο δέν θέλω 
νά χάσω τόν καιρόν, και πεισματικά θέλω νά ιδώ εως τέλους ποιος 
νικά άπό τους δύο μας, αυτό τό δαιμόνιον; ή εγώ; Θέλω νά ακο
λουθήσω εκείνο όπου άρχισα νά κάμω. 
Ή Κελία έχει κάποιαν κλΐσιν εις του λόγου μας, καί ήξεύρω πώς 20 
τό νά πηγαίνη άπό εδώ δέν τήν καλοφαίνεται τόσον, καί ας πα-
σχήσωμεν λοιπόν μέ τούτον τόν τρόπον νά κατορθώσωμεν τίποτε. 
Όμως ιδού όπου έρχονται. "Ας κιτάξω νά τελειώσω τήν ύπόθεσιν. 

Φ. 12Τ Έ χ ω τό σπίτι αυτό, τό όποιον είναι / εις τήν έξουσίαν μου, καί αν 
θελήσω ημπορώ νά τό δώσω μέ έννοίκιον, καί αν ή τύχη θελήση 25 
νά μας βοηθήση, θέλουν γίνει όλα καθώς έπιθυμοϋμεν. "Αλλος κα
νείς δέν κατοικεί μέσα εις αυτό, παρά έγώ μόνος, καί βαστώ τό 
κλειδί κοντά μου πάντοτε. "Αχ, πόσα εναντία πράγματα μας έτυ
χαν εις ολίγον διάστημα καιρού, και πόσα συμβεβηκότα. Τώρα 
κάμει χρεία νά μεταμορφωθώ. 'Αληθινά ένας πανούργος πολ- 30 
λαΐς φοραΐς αναγκάζεται νά άλλάξη τήν μορφήν του, καί νά με-
ταβάλλη τό ήθος του. / 

Φ.m' Σκηνή β' 
Κελία, καί Άνδρέσιος κατζίβελος. 

Άν: Ήξεύρεις καλά, αγαπητή μου Κελία, πώς ή καρδία μου δέν άφη- 35 
σε κανένα πράγμα νά μήν τό έπιχειρισθή, διά νά σέ βεβαίωση 
τήν ύπερβολήν του ερωτός της. Ήξεύρεις πολλά καλά, εις τί ύ-
πόληψιν μέ επήραν εις τήν Βενετΐαν μέ τήν άνδρείαν μου εις τά 
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άρματα, οπόταν ήμουν εις τήν δούλευσιν της αριστοκρατίας ώ-
ντας ακόμη νιούτζικος, και πώς ήλπιζα νά πάρω εκεί κανένα όφ-
φίκιον άξιόλογον, και βλέπεις καλά πώς ολα τά άφησα, καί διά 

mv νά σέ άκο/λουθήσω ε βάλθηκα αναμεταξύ εις τους ανθρώπους 
σου, καί γνωρίζεις πώς ή αίτια εκείνης της έξαφνικής μου μετά- 5 
μορφώσεως ήτον ό έρωτας. Μύρια συμβεβηκότα έπολυπλασία-
σαν μετέπειτα τήν ερωτική ν μου φλόγα. 'Αγωνίσθηκα εναντίον 
εις τήν σκληρότητα σου μέ μίαν υπερβολική ν σταθερότητα και 
έπιμονήν. Μετά ταύτα μέ τό νά έχωρίσθηκα άπό λόγου σου διά έ
να συμβεβηκός εις τόσον καιρόν, δέν ακριβεύθηκα μήτε έξοδα, 10 

m μήτε κόπον, μήτε καιρόν, διά / νά έλθω κατόπι σου νά σέ απολαύ
σω. Τέλος πάντων, ευρίσκοντας τήν γερόντισαν κατζιβέλαν, και 
μανθάνοντας άπό λόγου της τήν συμφοράν σου, πώς διά μερικά 
άσπρα όπου διά μίαν ανάγκην έχρειάσθηκαν οί άνθρωποι σου, ή
σουν βαλμένη εδώ ένέχυρον, εδραμα ευθύς καί ήλθα διά νά σέ ε- 15 
λευθερώσω, καί διά νά δεχθώ ταΐς προσταγαΐς όπου θέλεις μέ δώ
σει. Βλέπω όμως εις του λόγου σου κάποια ν μελαγχολίαν, εις και-

129" ρόν όπου τά όμμά/τιά σου έπρεπε νά λάμπουν άπό τήν χαράν σου. 
"Αν αγαπάς λοιπόν νά αναχώρησης εις τήν Βενετίαν, διά νά κα
το ίκησης μαζί μου, εχω τήν κυβέρνησίν μου, καί σέ υπόσχομαι 20 
ότι θέλομεν ζήσει και οί δύο μας μέ άνάπαυσιν. Είδε καί διά νά 
εύαρεστήσω εις του λόγου σου, θέλης νά σέ ακολουθήσω ακόμη 
έγώ, καθώς εως τώρα σέ ήκολούθησα, μετά πάσης χαράς, είμαι 
ευχαριστημένος, διότι ή εδική μου καρδία δέν έχει άλλην έπιθυ-

130' μίαν, παρά νά είναι / πάντοτε κοντά εις τήν εύγενείαν σου. 25 
Κελ: Ή εδική σου αγάπη και προθυμία προς έμέ, Ά ν δ ρ έ σ ι ε , γνωρίζε

ται ακόμη πολλά καλά, καί ήθελα λογ ισθή αχάριστη άνίσως καί 
έμελαγχολουσα δι ' αυτό. Τό αίτιον όπου φαίνομαι μελαγχολική 
άλλο δέν είναι παρά ένας κεφαλόπονος όπου μέ κρατεί τώρα δύο 
τρεις ήμέραις, όθεν άνίσως καί περνά ό λόγος μου εις τήν έντιμο- 30 
τητά σου, σέ παρακαλώ νά άργοπορήσωμεν εδώ τρεΓς ή τέσσα-

iw ραις ήμέραις, εως νά μέ / περάση αυτόν τό κακόν, καί έπειτα θέ
λομεν κινήσει. 

Άν: Όσον αγαπάς συμπέρανε τό κίνημα μας. Ό σκοπός όλος της εδι
κής μου θελήσεως άλλος δέν είναι, παρά νά εύαρεστήσω εις του 35 
λόγου σου: "Ας κιτάξωμεν λοιπόν νά ευρωμεν κανένα σπίτι μέ 
έννοίκιον, εις τό όποιον νά καθήσης μέ κάθε λογής άνάπαυσιν. 
Νά ενα σπίτι εδώ, όπου μέ φαίνεται νά είναι διά νά έννοικιασθή. 
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Σκηνή γ' 
Μασκαρίλιος, Κελία, καί Άνδρέσιος./ 

i>. m' Άνδ : Ή έντιμότης σου είσαι ό οικοκύρης τούτου του οσπιτΐου. 
Μα: Έγώ είμαι. Έτοιμος εις την δούλευσίν σας. 
Άν: Ήμποροϋμεν νά καθήσωμεν είς,αύτό; 5 
Μα: Ναί. Τούτο τό σπίτι είναι δια καλούς ανθρώπους καλή κατοικία. 
Άν: Πιστεύω πώς νά είναι ελεύθερον άπό κάθε λογής ύποψΐαν. 
Μα: Ή έντιμότης σου φαίνεσαι νά είσαι ξένος είς τούτον τόν τόπον. 
Άν: Ναί. 
Μα: Ή άρχόντισα είναι σύζυγος σου; 10 
Άν: Τί; 
Μα: Γυναίκα σου είναι, ή αδελφή σου; / 

bur Άν: Όχι. 
Μα: Εύγε. Είναι πολλά ευμορφη. Άμή ή έντιμότης σου διά πραγμα-

τείαν ήλθες έδώ, ή διά άλλη ν ύπη ρεσίαν; 15 
Άν: Είχα όλίγην ύπη ρεσίαν, καί είμαι διά νά γυρίσω οπίσω ογλήγορα. 
Μα: Ή άρχόντισα ώς φαίνεται δέν είναι καλά εις τήν ύγείαν της. 
Άν: "Εχει κεφαλόπονον. 
Μα: Έχω τυρί πολλά καλόν είς τό σπίτι. Έμβήτε μέσα. 

Σκηνή δ' 20 
Δέλιος, καί 'Δνδρέσιος. 

Ό Δέλιος μοναχός. 
ρ. 132' "Αν καλά, και ή βία της καρδίας μου / είναι πολλά μεγάλη, καί 

ύπομονήν δέν έχει, μέ όλον τούτο ή ύπόσχεσις όπου έδωκα εις 
τόν Μασκαρΐλιον μέ αναγκάζει νά άπαντέξω, καί νά τόν αφήσω 
νά κάμη ο,τι ήξεύρει, και χωρίς νά τολμήσω νά ανακατωθώ είς τί
ποτε, είναι ανάγκη νά προσμένω εκείνο όπου ό ουρανός θέλει ευ
δοκήσει προς βοήθειάν μου. 

Ό "Δνδρέσιοςεύγαίνει. 
Ή έντιμότης σου ώς φαίνεται έχεις νά συντύχης τίποτε μέ κανέναν 
άπό τό σπίτι αυτό; Έγώ τό έπιασα μέ έννοίκιον τούτην τήν ώραν. / 

Φ. 132" Λέ: Τό σπίτι αυτό είναι του πατρός μου, καί τήν νύκτα μένει ό δοϋλος 
μου διά νά τό φυλάττη. 

Άν: Δέν ήξεύρω. Όμως έγώ τό έπιασα μέ έννοίκιον. 
Λέ: Καί ποίος άραγε είναι εκείνος όπου τό έννοίκιασε; Καί διατί τέ

λος; Έκατάλαβα. Βέβαια τούτο τό πράγμα δέν προήλθεν άπό άλ
λο, παρά άπό εκείνο όπου συλλογοΰμαι. 

25 

30 

35 



ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥ 111 

Ά ν : Σε παρακαλώ νά με τό εξήγησης. 
Λέ: "Αλλον κανένα δέν τό έλεγα, όμως άπό λόγου σου δέν έντηριού-

ψ. 133' μαι, διότι ελπίζω πώς θέλεις / τό φυλάξει μυστικόν. Χωρίς άμφι-
βολίαν τό όσπίτι αυτό τό έννοίκιασεν ό δούλος μου μέ πανουρ-
γίαν, διά νά δωση εις τό χέρι μου κάποιαν ευμορφην όπου την άγα- 5 
πώ τόσον καιρόν, την οποίαν πρό πολλού ήθελα τήν απόκτηση, 
άν ή τύχη δέν μέ έναντιοΰνταν. 

'Αν: Και πώς ονομάζεται; 
Λέ: Κελία. 
'Αν: "Αχ. Καί διατί δέν μέ τό έλεγες προτήτερα; Ά ν μέ τό έλεγες,' βέ- 10 

βαια ήθελα σέ συμβουλεύση νά μήν κοπιάζης ματαίως διά λόγου 
της./ 

φ. ΐ33ν Λέ: Καί λοιπόν. Τήν ήξεύρεις; 
Άν: Έγώ είμαι εκείνος όπου τήν εξαγόρασα σήμερον. 
Λέ: Τί παράδοξα λόγια. 15 
Άν: "Ενας κεφαλόπονος εμπόδισε κατά τό παρόν τό κίνημα μας, καί 

διά τούτο είχα άποφασίση νά τήν βάλλω είς αυτό τό σπίτι δύο 
τρεις ήμέραις. Όμως μέ καλοφαίνεται πολλά όπου μέ έκαμες νά 
γνωρίσω τόν σκοπόν σας. 

Λέ: Πώς; Λοιπόν άπό τήν εντιμότητα σου θέλω αποκτήσει τήν ευτυ- 20 
χίαν όπου ελπίζω; 

Άν: Θέλω σέ πληροφορήσει τώρα ευθύς. 
Λέ: Ποίαν εύχαριστίαν ημπορώ εγώ.../ 

Φ. 134' Άν: Όχι, οχι. Μήν πειράζεσαι, διατί δέν έχεις καμίαν αίτίαν νά ευ
χαρίστησης. 25 

Σκηνή ε' 
Μασκαρίλιος, Δέλιος, καί Άνδρέσιος. 

Λέλ: "Ελα κοντά Μασκαρίλιε . Καλώς ήλθες. Ποίος διάβολος ημπο
ρούσε ποτέ νά σέ γνωρίση μέ αυτά τά φορέματα; 

Μα: 'Εγώ δέν είμαι Μασκαρίλιος . Είμαι άν(θρωπ)ος τιμημένος. 30 
Λέ: Εύγαλε αυτήν τήν μάσκαραν, καί ίδέ τόν αύθέντην σου. 
Μα: Δέν σέ γνωρίζω. / 

Φ. ΐ34ν Λέ: Μήν κρύπτεσαι πλέον. Τά πράγματα τρέχουν είς τό καλόν. 
Μα: Πήγαινε άπό έδώ, διά νά μήν σέ δώσω ενα καλόν... πάτζον είς τό 

πρόσωπον. 35 
Λέ: Σέ λέγω πώς αυτά ολα είναι περιττά, διότι ημείς έσυμφωνήσαμεν 

μέ τόν Άνδρέσ ιον , καί εστερξε νά μέ κάμη τήν ευεργεσΐαν νά μέ 
δώση τήν Κελίαν, και πλέον δέν πρέπει νά φοβάσαι άπό τίποτε. 



112 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

Μα: Επε ιδή καί εσείς έσυμφωνήσετε μαζί, έγώ ιδού όπου γίνομαι πά
λιν Μασκαρίλιος. / 

Φ. 135' Ά ν δ : Αυτός ό δοϋλος, άρχοντα, σέ δουλεύει με μεγάλην προθυμίαν. 
Έ γ ώ υπάγω είς ε να μέρος, καί θέλω γυρίσει ευθύς. Προσμείνετέ 
με ολίγον. 5 

Λέ: Ά μ ή τώρα τι έχεις νά είπής Μασκαρίλιε; 
Μα: Χαίρομαι καταπολλά, ότι μέ μίαν ευτυχή εκβασιν έπαυσαν οι κό

ποι μας. 
Λέ: Έ σ ύ έκαμώνουσουν πώς δέν ήθελες τάχα νά ξεμασκαρωθής, και 

έδυσκολεύουσουν νά μέ πιστεύση ς. 10 
Μα: Μέ τό νά σέ ήξεύρω πολλά ποίος είσαι, έφοβούμουν, καί νά σέ 

Φ. 135" ειπώ / τήν άλήθειαν δέν ημπορώ νά καταλάβω τούτο τό άνέλπι-
στον θαύμα, πώς τόν έκατάπεισες νά κάμη τό θέλημα σου; 

Λέ: 'Αλλά τέλος πάντων πρέπει νά όμολογήσης πώς έκατόρθωσα πο
λύ πράγμα, και πώς όλα τά περασμένα σφάλματα όπου έκαμα, τά 15 
έδιόρθωσα μέ τούτο τό ύστερινόν κατόρθωμα, καί πρέπει νά εχω 
τήν τιμήν ότι έτελείωσα τό έργον. 

Μα: Ναι, ναί. "Ομως αν είναι τούτο άληθινόν, είσαι άξιος νά ονομάζε
σαι περισσότερον καλορρίζικος παρά φρόνιμος. / 

Φ.m' Σκηνή ς' 20 
Κελία, Μασκαρίλιος, Δέλιος, καί Άνδρέσιος. 

Ά ν : Δέν είναι αυτό τό ύποκείμενον, διά τό όποιον μέ έσύντυχες κύρ 
Λέλιε; 

Λέ: "Αχ. Ποία ευτυχία ημπορεί νά συγκριθή μέ τήν έδικήν μου; 
Ά ν : Είναι αληθές ότι είμαι ύπόχρεως εις του λόγου σου διά τήν χάριν 25 

όπου μέ έκαμες, καί άν δέν τό ομολογήσω, είμαι άξιος όνειδι-
σμοο. Πλην εκείνη ή χάρις ήθελεν ήσθαι πολλά πικρή άνΐσως καί 

Φ. m" είχα χρέος νά τήν ανταμείψω / μέ τό αίμα της καρδίας μου. Καί 
τούτο πρέπει νά τό συνεικάσετε άπό τους υπερβολικούς κόπους, 
και τά δύσκολα επιχειρήματα είς τά όποια μέ ήνάγκασεν ή ευ- 30 
μορφία της, άν είναι δίκαιον νά σας πληρώσω μέ τέτοιαν πληρω-
μήν διά τήν χάριν όπου μέ έκάμετε, και μήτε πιστεύω νά τό στέρ-
ξης ή έντιμότης σου κύρ Λέλιε ωσάν μεγαλόψυχος οπού" είσαι. 
"Εχετε ύγείαν, καί ήμεΐς πηγαίνομεν άπ' εκεί όπου ήλθαμεν. 

Πέρνει τήν Κελίαν καί πηγαίνει. 35 
Φ. 137' Μα: Γελώ, μέ όλον οπού δέν θέλω νά / γελάσω. Έσεΐς έσυμφωνήσετε 

μαζί του, καί εστερξε νά σέ δώση τήν Κελίαν. Χά χά χά. 
Λέ: "Ω. Τούτο είναι πολύ. Δέν σέ παρακαλώ νά μέ βοηθήσης, διότι 
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βλέπω πως ολαις ή βοήθειαίς σου είναι περιτταΐς καί μάταιαις. Έγώ 
είμαι ένας σκύλος, προδότης, ένας φονεύς του εαυτού μου, ένας 
ανάξιος, ένας όπου δέν ημπορώ νά κάμω καλόν μήτε του λόγου 
μου μήτε άλλον. Πήγαινε, καί παυσαι πλέον νά κοπιάζης διά ενα 
κακορρίζικον. Ύστερα άπό τόσαις δυστυχίαις καί τόσαις τρέ- 5 

Φ. ΐ37ν λαις, μόνος ό / θάνατος πρέπει νά είναι βοηθός μου. Υπάγω νά α
ποθάνω. 

Πηγαίνει ό Δέλιος. 
Μα: 'Αληθινά θέλει κάμει φρόνιμα. Τούτος είναι ό τρόπος νά δώση 

τέλος είς ταΐς τρέλαις του. Δέν τόν λείπει άλλο νά κάμη, διά νά 10 
ταΐς τελείωση, παρά νά θανατωθή. Πλην ματαίως αγανακτεί διά 
τά σφάλματα του, καί ματαίως απελπίζεται άπό τήν έδικήν μου 
δούλευσιν. Δέν θέλω νά τόν αφήσω νά χαθή, είς τό πείσμα της 
τρέλας του θέλω νά βάλλω τά δυνατά μου νά νικήσω εκείνο τό 

ψ. mr πνεύμα του τό συγχυσμένον, / καί άνόητον. Διότι όσον μεγαλή- 15 
τερα είναι τά εμπόδια όπου μέ κάμνει, τόσον μεγαλήτερη θέλει 
είσθαι καί ή τιμή όπου θέλω λάβει άφ' ού τόν νικήσω. Επειδή 
καί ή δυσκολίαις όπου τυχένουν είς τάς υποθέσεις όπου έπιχειρι-
ζόμεθα νά κατορθώσουμεν, είναι τά πλέον άκριβώτερα στολίδια 
της αρετής. 20 

Σκηνή ζ' 
Μασκαρίλιος, καί Κελία. 

Κε: Είπε εσύ οτι θέλεις νά είπής, και οτι θέλεις νά φαντάζεσαι φαντά-
ζου. Άπό αυτήν τήν έδικήν μας άργοπορίαν ολίγον θέλετε ώφε-

Φ.138" ληθεΐ./Σέ είπα πολλαΐς φοραΐς πώς μία καρδία ωσάν τήν έδικήν 25 
μου δέν ημπορεί διά άγάπην ενός έραστου, νά κάμη άδικίαν εις 
άλλον, και πώς αισθάνομαι του λόγου μου δεμένη άπό μίαν κλί-
σιν άπόκρυφην είς τό νά τους αναπαύσω καί τους δύο. Άνίσως ό 
Λέλιος μέ αγαπά, άμή καί ό Άνδρέσιος άπό τό άλλο μέρος φέρε
ται είς του λόγου μου μέ εύγνωμοσύνην, καί εφάνη πάντοτε εύχά- 30 
ριστος, καί δέν υποφέρει ούτε καν νά περάση άπό τόν νουν μου 

Φ. i39r κανένα πράγμα εναντίον είς τό έδικόν του συμ/φέρον. Καί άν κα
λά έγώ δέν τόν αγαπώ περισσότερον παρά τόν Λέλιον, μήτε πλη
ροφορώ ποτέ τόν ερωτά του, δίδοντας τον τήν καρδίαν μου, κα
θώς αυτός επιθυμεί, όμως καν διά αμοιβή ν εϊς τά όσα κάμνει διά 35 
λόγου μου, δέν πρέπει νά εκλέξω έναν άλλον έραστήν καί νά τόν 
προτιμήσω άπό λόγου του, καί εχω χρέος καθώς συστέλλω καί 
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περιμαζώνω ταΐς έδικαις του έπιθυμίαις καί ζητήματα, ετζι νά πε-
ριμαζώνω καί ταις έδικαΐς μου. Λοιπόν άπό τούτη ν τήν δυσκο-

Φ. ΐ39ν λίαν, όπου μέ δίδει / τό καθήκον καί τό χρέος μου, ημπορείς νά 
συνεικάσης εκείνο όπου πρέπει νά έλπΐζης. 

Μα: 'Αληθινά μεγάλα εμπόδια είναι αυτά όπου λέγεις. Καί όσον τό 5 
κατ' έμέ, θαύματα νά κάμω δέν ημπορώ, όμως θέλω φροντίσει νά 
βάλλω τά δυνατά μου, καί όλην μου τήν έπιμέλειαν, θέλω γυρίσει 
άνω κάτω τόν ουρανό ν καί τήν γή ν, θέλω κινήσει πάντα λίθο ν διά 
[νά] εΰρω ενα μέσον καί μίαν μέθοδον εις αυτήν τήν ύπόθεσιν, 
και θέλω σέ ειπεί ευθύς εκείνο όπου ημπορεί νά γίνη. 10 

Σκηνή η ' / 
Φ.14& Κελία, καί Ύπολύτα. 

Ύπο: Άφ' ου ήλθες ή ευγένεια σου εις αυτό τό κάστρον, όλαις ή έντό-
πιαις έχουν δίκαιον νά κλαυθουν άπό ταΐς κλεψίαις όπου κά
μνουν τά ομμάτια σου, επειδή καί κλέπτεις τους έραστάς των, 15 
τραβώντας τους εις του λόγου σου, μέ τό νά μήν είναι καμία καρ
δία όπου νά ήμπορή νά διαφενδευθή από ταΐς σαγιτείαις των ομ
μάτων σου, καί μύρια υποκείμενα ελεύθερα έμβαίνοντας εις ταϊς 
άλεισίδαις της εύμορφίας σου, σέ πλουτίζουν κάθε ήμέραν μέ 

Φ. 140" ταΐς έδικαΐς μας ζημΐαις. / Ό σ ο ν έκ μέρους μου, δέν ήθελα πάρα- 20 
πονεθή άπό τά ξεχωριστά σου κάλλη , αν άπό τους έραστάς όπου 
μέ υστέρησες ήθελε μέ άπομείνη καν ένας νά μέ π α ρ η γ ό ρ η σ η 
διά τήν στέρησιν τών άλλων. Ά μ ή τό νά μέ τους πάρης όλους, εί
ναι μία σκληρότης καί απανθρωπιά, καί μέ δίδει αΐτΐαν νά παρα
πονούμαι. 25 

Κε: Ή ευγένεια σου με περιγελάς μέ νόστιμον τρόπον. Ό μ ω ς παρα
καλώ νά μέ συμπαθήσης , διότι τά ΐδιά σου ομμάτια γνωρίζουν 

Φ. 141' καλά τήν δύναμίν τους, / άπό λόγου μου τίποτε δέν φοβούνται . 
"Εχουν άρκεταΐς μαρτυρίαις και δοκιμαϊς, καί είναι αρκετά βε
βαιωμένα εις τήν δύναμιν τών θέλγητρων τους, καί τέτοια πάρα- 30 
μικρά πράγματα δέν ημπορούν ποτέ νά σέ προξενήσουν κφνένα 
φόβον. 

Ύ π ο : Μέ όλον τούτο, αυτά όπου είπα είναι αληθέστατα καί πασίδηλα, 
καί άφίνοντας τά λοιπά, τό ήξεύρουν όλοι πώς ή Κελ ία έσυρε 
ταϊς καρδΐαις του Λεάνδρου, καί τοΰ Λελίου μέ έναν έρωτα θερ- 35 
μότατον προς τοΰ λόγου της. / 

Φ.ΗΓ Κε: Πιστεύω πώς αν εκείνοι έκαμναν ενα τέτοιο ν λάθος, εύκολα έπα-
ρηγορούσουν διά τήν στέρησίν τους, και πώς ήθελες κρίνη άνά-
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ξιον τής αγάπης σου εκείνον τόν έραστήν όπου ήθελε κάμη μίαν 
έκλογήν τόσον κακήν. 

Ύπο: Αυτό όπου είπες είναι όλον τό εναντίον. Έγώ βλέπω εις τά κάλ
λη σου μίαν άξιότητα τόσον μεγάλην, καί τόσα δίκαια, τά όποια 
είναι ικανά νά διαφενδεύσουν τήν άνανδρΐαν εκείνων όπου ένι- 5 

i42r κήθηκαν άπό αυτά, ώστε όπου δέν ήμ/πορώ νά ψέξω τήν νέαν έ-
ρωτικήν φλόγα όπου εγινεν αιτία καί μέ άπαρνήθη ό Λέανδρος. 
Ελπίζω όμως χωρίς άργοπορΐαν νά τόν ιδώ ύποτεταγμένον εις 
τους εδικούς μου νόμους εϊτε θεληματικώς, εϊτε και στανικώς 
του μέ τήν έξουσίαν καί δύναμιν του πατρός του. 10 

Σκηνή θ' 
Μασκαρίλιος, Κελιά, καί Ύπολύτα. 

Μα: "Ω τί μεγάλη εϊδησις, ώ τί παράδοξον συμβεβηκός όπου τό στόμα 
μου θέλει νά σας είπή; / 

.142" Κε: Τί είναι πάλιν; 15 
Μα: Άκροασθήτε, και χωρίς κολακείαν θέλω σας τό διηγηθεί... 
Κε: Τί; 
Μα: Τό τέλος μιας αληθινής, καί καθαρής κωμωδίας. Ή γερόντισα 

κατζιβέλα τούτη ν τήν ώραν... 
Κε: Τί έκαμε; 20 
Μα: Έπερνουσεν άπό τήν Άγοράν χωρίς νά εχη καμίαν συλλογήν. 

Μία άλλη γερόντισα πολλά κακομούτζουνη, άφ' ού τήν έστο-
χάσθη καλά καλά, άρχισεν ευθύς νά τήν ύβρΐζη μέ μεγάλην φω-

i43r νήν, καί έπειτα / ώρμησε κατεπάνω της, μέ μεγάλην μανίαν, καί 
άρχισαν ή δύο ενα καλόν πόλεμον. Τά άρματα των, δηλαδή σπα- 25 
θία, σκουτάρια, τουφέκια, καί δοξάρια, ήτον τά όνύχιά των, μέ τά 
όποια έπασχαν νά ξεσχίσουν, καί νά ξεγδάρουν εκείνο τό ολίγον 
κρέας όπου τό γήρας άφησεν επάνω εις τά κόκκαλά των, καί άλ
λο δέν άκούετο παρά σκύλα, λύκαινα, καί πουτάνα. Ή σκούφιαις 
των έφάνησαν ευθύς νά πεττουν μέσα εις τήν Άγοράν, καί έφαί- 30 

. m' νουνταν / δύο κεφάλια ξεσκούφωτα χωρίς τρίχαις, διά τό όποιον 
ό φοβερός πόλεμος των έπροξενουσεν εις τους παρεστώτας διπλούν 
γέλωτα. Ό Άνδρέσιος, καί ό Τρουφαλδινος εδραμαν νά ταΐς ξε
χωρίσουν, καί άπό τό πολύ πλήθος τών ανθρώπων όπου έτρεξαν 
νά ιδούν, μετά βίας ημπόρεσαν νά ταΐς ξεχωρίσουν. Ώς τόσον, εκεί 35 
όπου ή κάθε μία έπασχε νά σκεπάση τήν έντροπήν τής κεφαλής 
της, καί έζητοϋσε νά μάθη καί τήν αΐτίαν του πολέμου, εκείνη ό-
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ψ. 144' που είχε κάμη / τήν αρχήν, άφίνοντας τόν θυμόν εις ενα μέρος, 
καί στοχαζομένη τόν Τρουφαλδΐνον πολλήν ώραν, Έσύ είσαι, 
λέγει, εκείνος όπου ζής εις τούτον τόν τόπον αγνώριστος, αν τά 
ομμάτια μου δέν σφάλλουν. Καλά όπου σέ απάντησα (είπε μέ φω-
νήν μεγάλην) κυρ Ζηνόβιε 'Ροβέρτε, ή τύχη ηθέλησε νά κάμη νά 5 
σέ γνωρίσω καθολικά εις ενα καιρόν, όπου έβασανΐζουμουν τό
σον, διά τό καλόν σου καί διά τό συμφέρον σου. Όπόταν άφησες 

Φ. 144" τήν πατρίδα σου, Νεάπολιν καί τό σπίτι σου, έγώ / ε ίχα, καθώς τό 
ήξεύρεις, τήν θυγατέρα σου εις τά χέρια μου διά νά τήν αναθρέψω, 
ή οποία ά φ ' ού έγινε τεσσάρων χρονών, άρχ ισε πλέον νά δείχνη 10 
τά θέλγητρα της. "Επειτα αυτός ό αχρείος μάγος όπου βλέπεις 
έδώ, εμπρός είς τά ομμάτια σου, μέ τό νά εγινεν οίκειακός εις τό 
σπίτι μας, μέ έκλεψε τό κορίτζι . "Αχ, ταλαίπωρη έγώ. Πιστεύω 
πώς καί ή γυναίκα σου νά άπέθανεν άπό τήν λύπην της , όταν εγι
νεν αυτό όπου λέγω. "Ετζι λο ιπόν άφ ' ού έκλεψαν τήν θυγατέρα 15 

Φ. 145' σου άπό τά χέρια μου, μέ τό / νά έφοβήθηκα νά μήν παιδευθώ άπό 
τήν εντιμότητα σου, έκή ρυξα είς τόν κόσμον πώς τάχα νά άπέθα-
ναν και ή μητέρα, καί ή κόρη . "Ομως τώρα επειδή και τήν έγνώρι-
σα, κάμει χρεία νά ήξεύρης που ευρίσκεται. 
Ό Άνδρέσιος άκούωντας τό όνομα, Ζηνόβιος 'Ροβέρτος, καί 20 
αλλάζοντας τήν όψιν του πολλαΐς φοραϊς, λέγει προς τόν Τρου
φαλδΐνον, όπου είχε μείνη έξεστηκώς. 

Ά ν δ : Πώς; Ό ουρανός άραγε ηθέλησε νά κάμη, νά ευρω έδώ εκείνο ό
που εως τώρα έγύρευα παντού ματαίως; Είναι τάχα δυνατόν, δτι / 

Φ. us" νά αξιώθηκα νά ιδώ τόν πατέρα μου, τήν αρχήν του αίματος μου, 25 
και τόν δοτήρα του είναι μου; Φΐλτατέ μου πάτερ, έγώ είμαι ό υιός 
σου Ό ρ ά τ ζ ι ο ς , ό όποιος μέ τό νά άπέθανεν ό δ ιδάσκαλος μου 
'Αλβέρτος, είς του όποιου τά χέρια μέ είχες στείλλη νά σπουδάξω, 
καί μέ τό νά έπεσα είς λύπην, ά φ η σ α τήν σπουδή ν μου καί εύγήκα 
άπό τήν Μπολόνιαν , και εξ χρόνους επεριπατουσα έδώ καί εκεί 30 
όπου ή περιέργεια μου μέ ώδηγουσε. Τέλος πάντων έπεθύμησα 
νά ιδώ τήν πατρίδα καί τους εδικούς μου. "Ομως (άλήμόνον) δέν 

Φ. 146' σας / ηύρα πλέον είς τήν Νεάπολιν , μήτε ημπόρεσα νά μάθω ταΐς 
συμφοραΐς όπου σας έσυνέβησαν παρά μόνον συγκεχυμένως άπό 
τόν κοινό ν λαό ν ή κουσα άκ ραις μέσαις τών συμφο ρών σας. "Ετζι 3 5 
λοιπόν άφ ' ού έχασα τόν κόπον καί τόν καιρόν γυρεύοντας σας, 
έκατήντησα τέλος πάντων είς τήν Βενετίαν, καί έζησα έκεΐ τό
σους χρόνους χωρίς νά ελπίζω τίποτε διά τό όσπίτ ιόν μας. 
Σας άφίνω νά λογιάσετε τί τόν έφάνη τόν Τρουφαλδίνον όταν ή -
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Φ. 146" κουε την ίστορίαν αυτήν, καί / νά συμπεράνετε τί ακολούθησε 
κατόπι: δηλονότι έκόπησαν εις την μέσην δλα εκείνα όπου ήξεύ-
ρετε. Καί ό μέν Τρουφαλδίνος την Κελίαν τώρα την γνωρίζει διά 
θυγατέρα του, ό δέ Άνδρέσιος την γνωρίζει διά άδελφήν του, καί 
ακολούθως εύγήκεν άπό εκείνους τους συλλογισμούς όπου είχε, 5 
καί απεφάσισαν νά τήν ύπανδρεύσουν μέ τόν αύθέντην μου Λέ-
λιον, του οποίου ό πατήρ ευρέθη έκεΐ παρών, καί εστερξεν εις αυ
τόν τόν γάμον μέ ολην του τήν καρδίαν, καί ακόμη διά νά χαρο-

Φ. 147' ποιήση όλον του / τό όσπίτιον, έπρόβαλε νά δώση τήν θυγατέρα 
του εις τόν καινούριον 'Οράτζιον άδελφόν της Κελίας. Βλέπετε 10 
πόσαις εϊδησαις σας έφερα μονόφορα; 

Κελ: "Οσον τό κατ' έμέ, μέ έρχεται εκστασις εις αύταΐς ταΐς ειδησαις. 
Μα: Τώρα έρχονται έδώ όλοι, εξω μόνον άπό ταΐς δύο γερόντισαις, όπου 

έδάρθηκαν, ή όποίαις επήγαν νά ίσιάσουν τά κεφάλια τους όπου 
έτζουμαδίσθηκαν εις τόν πόλεμον. Et ναι μαζί καί ό Λέανδρος, καί 15 

Φ. ΐ47ν ό πατέρας σου. Τώρα έγώ πηγαίνω / εις τόν καλότυχον αύθέντην 
μου, νά τόν δώσω εϊδησιν διά τά γενόμενα, καί νά τόν κάμω νά κα-
ταλάβη πώς οπόταν θαρ^ή νά εχη μεγαλώτατα εμπόδια εις ταΐς 
έπιθυμίαις του, τότε ό ουρανός δείχνει έναν νέον θαύμα προς βο-
ήθειάν του. 20 

Ύπολ: Αυτή ή χαρά είναι τόσον μεγάλη, όπου συγχύζει τά πνεύματα 
μου, καί δέν χωρώ μέσα εις τόν έμαυτόν μου, ώστε όπου αν ήτον 
νά χαρώ διά έδικήν μου εύτυχίαν δέν ημπορούσα νά χαρώ περισ-
σότερον. Νά όπου έρχονται όλοι./ 

φ. m' Σκηνή Γ 25 
Τρουφαλδίνος, Άνσέλμος, Πανδόλφος, Άνδρέσιος, 

Ύπολύτα, καί Κελία. 

Τρου: "Αχ.Φιλτάτη μουθυγάτηρ. 
Κε: "Αχ. Φιλόστοργότατέ μου πάτερ. 
Τρου: Ήξεύρεις τήν εύτυχίαν όπου μέ έχάρισεν ό ουρανός; 30 
Κε: "Εμαθα τούτην τήν ώραν τούτην τήν θαυμάσιον εκβασιν. 

Ύπολύτα προς τόν Αέανδρον. 
Ματαίως ήθελες πασχήση νά δικαιολογηθής διά τόν περασμέ-

Φ. 148" νον έρωτα όπου είχες προς τήν Κε/λίαν, εχωντας έγώ πρό οφθαλ
μών μου εκείνα όπου ήθελες νά μέ είπής. 35 

Λέ: Τώρα δέν ζητώ άλλο, παρά μίαν εύσπλαχνικήν συγχώρησιν. Έ 
χω όμως μάρτυρα τόν ούρανόν, πώς ό πατέρας μου εις αυτό τό ε-
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ξαφνικόν όπου ήκολούθησε, ενεργεί μέ προθυμίαν όλιγώτερην 
άπό την έδικήν μου. 

Ά νδρέσιος προς τήνΚελίαν. 
Ποίος τό έπίστευε ποτέ, ότι ένας έρωτας τόσον καθαρός έμελλε 

Φ. 149' μίαν ήμέραν νά καταδικα/σθή άπό την φύσιν; "Αν καλά καί ή σω- 5 
φροσύνή ημπόρεσε καί τόν έκυβέρνησε τοιούτης λογής, όπου η
μπορώ νά τόν διαφυλάξω εως όπου ζω, χωρίς νά τόν μικρύνω πολλά. 

Κελ:Όσον εκ μέρους μου, λέγω τήν άλήθειαν, ότι έμέμφουμουν του 
λόγου μου, καί έθαρρούσα πώς σφάλλω, όταν προς του λόγου 
σου δέν είχα άλλο παρά μίαν ύπόληψιν ξεχωριστήν. Μήτε ήμπο- 10 
ροϋσα νά καταλάβω τι λογής έμπόδιον ήτον εκείνο όπου μέ έ-

Φ. 149" φαΐνετο πώς μέ κρατεί / νά μήν πέσω ενα πέσιμον τόσο γλυκύ, καί 
έβαστουσε τήν καρδίαν μου νά μήν όμολογήση τήν φλόγα όπου 
ή αισθήσεις μου έπασχαν νά φέρουν εως μέσα είς τά ένδότατα 
της ψυχής μου. 15 

Τρου: Άμή πώς σέ φαίνεται, Κελία, όπου είς τήν αυτήν ώραν όπου σέ 
απόλαυσα, σέ ύστεροϋμαι πάλιν, δίδοντας σε εις τόν Λέλιον διά 
γυναίκα του; 

Κελ: Τώρα πλέον ή εδική μου τύχη κρέμεται άπό λόγου σας. 

Σκηνή ια7 20 
Φ. 150' Τρουφαλδίνος, Μασκαρίλιος, Δέλιος, Άνσέλμος, 

Πανδόλφος, Κελία, Άνδρέσιος, Ύπολύτα, καί Λέανδρος. 

Μασ: Αύθέντα, ας ίδοΰμεν αν ήμπορής και τώρα νά κάμης καμίαν χα-
λάστραν εναντίον είς αυτήν τήν στερεάν μας ελπίδα, καί αν εις 
αυτό τό άνέλπιστον καλόν όπου σέ ήλθεν, ήμπορής νά άρματω- 25 

Φ. ΐ50ν θής μέ τήν φαντασίαν σου καί μέ τήν ψευδή ύπόληψιν του / εαυ
τού σου όπου έχεις, καί νά άνασκουμπωθής νά κάμης κανέναν 
κρημνισμόν. 
Ιδού όπου μέ ενα συμβεβηκός έξαφνικόν, ή καλλίτερα νά ειπώ, 
μέ τήν βοήθειαν του ουρανού, έπληρώθησαν ή έπιθυμίαις σου, 30 
και ή Κελία εγινεν εδική σου. 

Λέ: Νά τό πιστεύσω λοιπόν πώς ή παντοδυναμία του ουρανού... 
Τρουφ: Ναί, περιπόθητέ μου γαμβρέ. 
Παν:Έτζι απεφασίσθη. 

Φ. 151' 'Ανδρ: Καί έγώ άπό μέρους μου ετζι σέ πληροφορώ διά τό χρέος / ό- 35 
πού εχω προς του λόγου σου. 

Λέ: Μασκαρίλιε, πρέπει νά σέ αγκαλιάσω, καί άπό τήν χαράν μου νά 
σέ... 
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Μα: Ά ϊ , αϊ, αϊ. Άγαλιώτερα αύθέντα σε παρακαλώ. Όλίγον έλειψε 
νά με πνίξη. Φοβούμαι πολλά διά την Κελίαν, αν τήν χαϊδεύση 
τοιούτης λογής. Πιστεύω πώς εκείνη τέτοια χαϊδεύματα προκρίνει 
νά της λείπουν. 

Τρουφαλδίνος προς τόν Λέλιον. 5 
Φ. m" Έκατάλαβες πλέον τήν εύτυχίαν / όπου ούρανόθεν μέ ήλθε. Λοι

πόν επειδή ή σημερινή ήμερα είναι εις όλους μας χαροποιά, άς 
μήν χωρισθούμεν πρό του νά τελειώσωμεν όλα τά του γάμου, 
παρόντος καί τού πατρός σου. 

Μασ: 'Ιδού όλοι έπρομηθεύθηκαν. "Αν ήτον ακόμη ένα πτωχόν κορι- 10 
τζάκι καί διά τόν άθλιον τόν Μασκαρίλιρν, ήτον ολα σωστά. Έν 
άληθεία, βλέποντας όλους σας ζευγάρια, άρχισα καί έγώ νά γαρ-
γαλίζωμαι διά ύπανδρείαν. / 

Φ. is? Άνσ: Μήν εχης εννοιαν Μασκαρίλιε, έγώ εχω καί διά λόγου σου μίαν 
καλή ν βούκκαν. 15 

Μα: Ά ς ύπάγωμεν λοιπόν ογλήγορα. Καί ό ουρανός νά τους ευλόγηση 
όλους, δίδοντας τους παιδία αληθινά καί νόμιμα. 

Τέλος 





«Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος» 
(Sganarelle ou le cocu imaginaire) 

British Museum, Add. 8243. 



φ. r Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος. Κωμωδία του Μολιέρη./ 

φ. Γ Πρόσωπα. 
Γεώργιος Παρίσιος. 
Κελία, θυγάτηρ του Γεωργίου. 
Λέλιος, εραστής τής Κελίας. 
'Ρενιέρος, δούλος του Λελίου. 
Σγαναρέλλος, κατά φαντασίαν κερατωμένος. 
Ειρήνη, γυναίκα του Σγαναρέλλου. 
Βρουσκίνος, πατήρ του Βαλέριου. 
Μαρότα, δουλεύτρα τής Κελίας. 
Νικόλαος, συγγενής του Σγαναρέλλου. / 



φ2, Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος 
Σκηνή α' 

Γεώργιος, Κελία, καί Μαρότα. 

ΉΚελία εύγαίνει κλαίωντας, καίό Γεώργιος την ακολουθεί. 
Κελ: Μήν ελπίζετε πλέον πώς ή καρδία μου νά στέρξη εις τά λόγια σας. / 5 

Φ.2ν Γε: Τι φλυαρείς άτακτη; Εναντιώνεσαι εις ταΐς έδικαΐς μου άπόφα-
σες; Έσύ βέβαια δέν θέλεις γίνει νικήτρια. Τί θέλει νά είπή αυτό; 
Δέν είμαι εγώ οικοκύρης τέλειος νά κάμω εκείνο όπου μέ αρέσει; 
Ό εδικός σου μυαλάκης μέ τά τρελά του δικαιολογήματα θέλει 
νά δώση νόμον εις εκείνον όπου σέ έγέννησε; Είπε με, παρακαλώ, 10 
ποίος άπό τους δύο μας σέ φαίνεται νά εχη δίκαιον νά βάλλη νό-

Φ. y μον εις τόν άλλον; Έσύ είς εμένα, ή έγώ εις εσένα; Είναι δυ/νατόν 
νά γνωρίζης έσύ, καί νά διακρίνης, ώντας τρελούτζικη, εκείνο ό
που είναι προς τό συμφέρον σου; ΤΩ ανάθεμα σε διάβολε, μήν μέ 
κάμης νά άραθυμήσω πολλά, ότι άλλέως θέλω σέ δείξει νά κατά- 15 
λάβης χωρίς άργοπορίαν πώς τό χέρι μου δύναται κάτι τί περισ
σότερον. 
Λοιπόν διά νά κοπούν τά λόγια σέ λέγω έν συντομία, όμως μέ 
στοιχεία κεφαλαιακά, κυρία αποστατούσα, ότι χωρίς νά κάμωμεν 

Φ. 3y πλέον τζερεμόνιαις, πρέπει / νά δεχθής τόν άνδρα όπου σέ έδιώ- 20 
ρισεν ό πατέρας σου. Λέγεις πώς δέν ήξεύρεις τήν γνώμην του, 
καί πώς πρέπει νά στοχασθής, καί νά ίδής άν σέ άρέση, όμως αυ
τό έγώ πρέπει νά τό στοχασθώ, καί όχι έσύ, και επειδή έμαθα 
καί ήξεύρω τά καλά καί τά πλούτη όπου έχει νά κληρονομήση, 
άραγε εχω χρέος νά ερευνώ περισσότερον; "Εχει είκοσι χιλιάδες 25 
γρόσια μετρητά, είναι λοιπόν αρκετά νόστιμος καί ευμορφος, 
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και άξιος νά τόν άγαπήσης. Έγώ λόγια δεν θέλω, άς είναι όσο 
και άν / είναι άσχημος, μέ τόσην σουμμαν άσπρων είναι εύμορ-
φώτατος, τιμιότατος, καί ευγενέστατος. 

Κελ:"Αχ κακορρίζικη έγώ. 
Γε: Κακορρίζικη έσύ;Τίδηλουν αυτά τά λόγια; Τί ευμορφον κακορ- 5 

βίζικη έγώ όπου μας λέγει; ΤΩ ανάθεμα σε διάβολε, άν μέ κυρίευ
ση ό θυμός, θέλω σέ κάμω νά ψάλλης μέ άλλον τρόπον τό κακορ
ρίζικη έγώ. Ναί, ναί. Αυτοί είναι οί ευμορφοι καρποί όπου πέρ-
νετε άπό ταΐς έδικαΐς σας διαβολικαΐς ίστορίαις όπου διαβάζετε, 
εις ταΐς όποΐαις επάνω μέ ομμάτια ανοικτά / καταγίνεσθε νύκτα 10 
καί ήμέραν. Τό κεφάλι σας δέν είναι γεμάτον άπό άλλο παρά άπό 
ερωτικά παραμύθια, και συντυχένετε πολλά όλιγώτερον περί του 
Θεού, παρά διά τήν Άφροδίτην. 'Ρίψετε, βίψετε εις την φωτίαν 
όλα εκείνα τά βιβλιαράκια, τά όποια άλλο δέν κάμνουν παρά νά 
ξεπλανουν τήν νεότητα, καί διαβάζετε μέ προσοχήν τήν χρηστοή- 15 
θειαν, ή άλλο κανένα βιβλίον ηθικόν, διά νά μάθετε μέ τί τρόπον 
πρέπει νά ζήτε. "Αν δέν έδιάβαζες άλλο, παρά τέτοια ηθικά, βέβαια 
ήξευρες νά / ακόλουθης καλλίτερα τά θελήματα του πατρός σου. 

Κελ: Πώς, αγαπητέ μου πάτερ, ή έντιμότης σας θέλετε νά αλησμονή
σω έγώ τήν σταθεράν άγάπην όπου εχω χρέος νά φυλάξω είς ο- 20 
λην μου τήν ζωήν προς τόν Λέλιον; 'Αληθινά χωρίς τό θέλημα 
σας άν κάμω τίποτες άμαρτάνω, όμως ένθυμηθήτε πώς ή έντιμό
της σας μέ έπαρακινήσετε νά τόν αγαπήσω, καί νά τόν δώσω ένέ-
χυρον τήν στερεάν μου έμπιστοσύνην. 

Γε: Μακάρι εκατόν φοραΐςάν τόν έδωκες/ένέχυρον,ήλθεν άλλος μέ 25 
πλούτη καί υποστατικά νά σέ κάμη νά πάρης οπίσω τό ενέχυρο ν 
σου. 'Αληθινά ό Λέλιος είναι εύμορφοκαμωμένος, όμως πρέπει 
νά ήξεύρης πώς τό εύμορφώτερον πράγμα του κόσμου είναι ό 
πλούτος. Τά υποστατικά καί τό μάλαμμα εύμορφαίνουν είς τέτοι-
ον τρόπον τους πλέον ασχημότερους του κόσμου, όπου νά σέ τό 30 
παραδώσω δέν ημπορώ, καί εκείνος όπου δέν τά έχει αυτά, δέν 
χρήζει τίποτες. Όταν λείπουν τά άσπρα, μαύρη μοίρα, καί σκο
τεινή. / Πηγαίνομεν πολλαΐς φοραΐς σκοτεινά είς τό στρώμα, καί 
δέν βλέπομεν άλλο τριγύρω μας, παρά ταλαιπωρίαις, καί πίκραις. 
Πώς εσύ δέν αγαπάς τόν Βαλέριον, τό πιστεύω, όμως άν κατά τό 35 
παρόν δέν τόν αγαπάς, θέλεις τόν αγαπήσει δταν γΐνη άνδρας 
σου. Τούτο τό όνομα, άνδρας, πΐστευσόν με, μας βιάζει νά άγαπή-
σωμεν εκείνον όπου πρώτα έμισούσαμεν, και πολλαΐς φοραΐς ή 
αγάπη είναι γέννημα καί καρπός του γάμου. Άμή δέν είμαι έγώ 
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Φ. 6" τρελός όπου θέλω νά καταπείσω μέ ευλόγα / επιχειρήματα τήν 
θυγατέρα μου, τήν οποίαν εχω έξουσίαν νά τήν προστάξω απο
φασιστικά. "Αφησε λοιπόν τήν αύθάδειαν εις τό έξης, καί νά μήν 
ακούσω πλέον ούτε παραμικρόν παράπονον άπό τό στόμα σου, 
ειδεμή άλλέως, θέλεις τό μετανοήσει. Τό βράδι μέλλει νά ελθη ό 5 
άρ^αβωνιστικός σου διά νά σέ ιδή, καί αν δέν τόν δεχθής καθώς 
πρέπει, θέλεις ιδεί τί παθαίνεις, άνίσως δηλαδή και δέν τόν κάμης 
τήν πρέπουσαν δεξίωσιν καί περιποίησιν, μέ πρόσωπον περίχαρον. / 

Φ.τ Σκηνή β' 
Κελία, καί Μαρότα. 10 

Μα: Τούτο τί θέλει νά είπή, κυρία, εκείνο όπου άλλαις τό επιθυμούν 
περισσότερον άπό κάθε άλλο πράγμα, ή ευγένεια σου τό αποστρέ
φεσαι; Ό πατέρας σου σέ λέγει νά σέ δώση άνδρα, καί τόν απο
κρίνεσαι μέ δάκρυα; Όσον έκ μέρους μου, δέν ήθελα τόσην πα-
ρακάλεσιν άν έλεγαν νά μέ δώσουν κανέναν. "Αχ, μέ πόση ν προ- 15 
θυμίαν ήθελα είπή εκείνο τό ναι, όπου εις τήν εύγενείαν σου εϊ-

Φ. τ ναι / τόσον δύσκολον, μάλιστα δέν ήθελα τό είπή άπαξ, άλλα ε
κατόν φοραΐς εις ενα άνοιγοσφάλλισμα ομματίου, καί μέ πόσην 
χαράν ήθελα τό προφέρη. Ό διδάσκαλος όπου διαβάζει τόν μι-
κρότερόν σου άδελφόν, έχει μεγάλον δίκαιον νά λέγη, οπόταν 20 
μας συντυχένη διά τά πράγματα της γής, πώς ή γυναίκα είναι ή ί
δια ωσάν κισσός όπου εν οσω είναι προσκολλημένος πολλά κα
λά επάνω εις κανένα δένδρο ν, αυξάνει καί γίνεται ευμορφος, καί 

ψ. 8r οπόταν / χωρισθή άπό τό δένδρον, ξηραίνεται. Τούτον είναι αλη
θέστατο ν, αγαπητή μου κυρία αυθεντοπούλα, καί τό λέγω μέ τό 25 
νά τό έδοκίμασα. Πίστευσε καν εμένα τήν ταλαΐπωρην καί ξεπε-
σμένην άμαρτωλήν, όπου παρακαλώ νύκτα καί ήμέραν τόν ούρα-
νόν διά τήν ψυχήν του μακαρίτου Μαρτίνου. Έν οσω εκείνος έ-
ζουσε, ήμουν άσπροκόκινη ωσάν ενα τριαντάφυλλο ν, παστρική, 
νόστιμη, φακιολισμένη, περίχαρη, ευρρωστη, μέ-πνεύματα ζω- 30 

Φ. 8ν ντανά, ωσάν ενα χερουβίμ, / τά ομμάτια μου έλαμπαν, καί ή ψυχή 
μου έζοΰσεν ευχαριστημένη . Ά μ ή ερώτα με και τώρα, είμαι μία 
αθλία λυπημένη, απαρηγόρητη , θλιμμένη, καί παραπονεμένη. 
Είς εκείνον τόν εύτυχισμένον καιρόν όπου έπέρασεν ωσάν α
στραπή , έπλάγιαζα [είς] τήν μέσην του χειμώνος χωρίς νά ζεστά
νω προτήτερα το στρώμα, καί μέ εφαίνουνταν γελοΐον πράγμα νά 35 
ζεστάνω ή νά στεγνώσω τό ύποκάμισόν μου, άμή τώρα τρέμω και 

Φ. ψ παγώνω ταϊς κυνικαΐς ήμέραις. Κοντολογής , κυρία μου, πί/στευ-
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σε έμενα, ότι δέν είναι καλλίτερον πράγμα εις τόν κόσμο ν παρά 
νά εχης κοντά σου έναν άνδρα τήν νύκτα, και αν όχι δια άλλο, καν 
διά νά εχης έναν άνθρωπον όπου νά σέ χαιρετά όταν πτερνίζεσαι, 
καί όταν εύγαίνης άπό τό στρώμα. 

Κελ: Τολμάς έσύ νά μέ συμβουλεύσης νά κάμω ενα τόσον κακόν έρ- 5 
γον, νά αφήσω τόν Λέλιον, καί νά πάρω εκείνον τόν κακομού-
τζουνον, καί κακόκορμον; 

Φ. 9ν Μα: Καί ό Λέλιος τρελούτζικος εϊναι, / επειδή και αργοπορεί τόσον 
καιρόν εις τήν ξενιτείαν, καί αυτή ή αργοπορία μέ δίδει κάποιαν 
ύποψίαν άλη σμο νη σίας. 1 ο 

Ή Κελιά δείχνει τήν ζωγραφίαν τοΰΛελίου. 
Κελ:"Αχ. Μή συγχύζεις τόν νουν μου μέ ενα τόσον λυπηρόν προμά-

ντευμα. Ίδές αυτήν τήν ζωγραφίαν, στοχάσου μέ προσοχήν τόν 
χαρακτήρα τούτου του προσώπου, τό όποιον μέ φαίνεται ωσάν 
νά μέ υπόσχεται μεθ' όρκου παντοτινήν καί στερεάν άγάπην, καί 15 

Φ. ιοΓ πιστεύω βέβαια νά μήν είναι λανθασμένη, / θαρρώντας τον πιστόν, 
καί όχι ψεύστην. Και επειδή ή τέχνη της ζωγραφιάς μέ τόν παρα-
στήνει ωσάν ζωντανόν, γνωρίζω καλά, πώς φυλάττει πάντοτε 
άγάπην στερεάν καί πιστήν εις τήν άμετάβλητόν μου καρδίαν. 

Μα: Αληθινά, κυρία. Τούτο τό πρόσωπον είναι αληθινού καί αξίου ε- 20 
ραστοϋ, καί έχεις μεγάλον δίκαιον νά τόν αγαπάς καρδιακά. 

Πέφτει ή ζωγραφιά από τόχέρι τήςΚελίας. 
Κε: "Αχ. Όλιγοθυμώ. Δός με τό χέρι σου. Πιάσε με. Έχάθηκα. / 

Φ,ιον Μα: Τί έπαθες κυρία; "Αχ. ΤΩ ουρανέ. Ώλιγοθύμησε. 'Ελάτε, προ
φθάσατε ογλήγορα. 25 

Σκηνή γ' 
Σγαναρέλος, καί Μαρότα. 

Σγα: Νά όπου ήλθα, τί είναι; 
Μα: Ή κυαρά μου άποθαίνει. 
Σγα: Έθαρροΰσα πώς έχάλασεν ό κόσμος, καί ευγαλες τόσαις φωναΐς. 30 

"Ομως ας τήν ίδοϋμεν άπό κοντά. Κυράτζα Κελΐα, απέθανες; Ούτε 
αναπνέει. 

Φ. ιν Μα: Σέ παρακαλώ στάσου εδώ, νά λαλήσω ακόμη κανέναν νά / τήν 
σηκώσωμεν. 
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Σκηνή δ' 
Κελία, Σγαναρέλλος, καί (ή) Ειρήνη, ή γυναίκα του 

είς τό παράθυρο ν. 

Σγα: Έκρύωσεν όλον τό κορμί της. Τί συμβεβηκός; "Ας ΐδοομε άπό 
κοντά άν ανασαίνει. Θαρβώ νά είναι ακόμη ζωντανή. 5 

Ή γυναίκα του Σγαναρέλλου από τό παράθυρον. 
Άλήμονον, τί είναι αυτό όπου βλέπω; Ό άνδρας μου κρατεί εις 
ταΐς άγκάλαις του μίαν. "Ας κατέβω κάτω, αυτός βέβαια έπρόδω-
σε τήν τιμήν μου, όμως έγώ τώρα τόν πιάνω. / 
Ό Σγαναρέλλος, και ένας άλλος συκώνουν τήν Κελίαν και τήν 10 

περνούν και πηγαίνουν. 

Σκηνή ε' 
Ή γυναίκα τοΰΣγαναρέλλου. 

Ό άνδρας μου έπήρεν ως φαίνεται τήν άγαπητικήν του καί έφυγε. 
Δέν αμφιβάλλω πλέον πώς προδίδει τήν έμπιστοσύνην του, επειδή 15 
καί αυτό όπου ϊδα είναι άρκετόν. Δέν θαυμάζω πλέον είς τήν δσην 
ψυχρότητα δείχνει είς τόν έδικόν μου τιμημένον έρωτα. Αυτός ό 
αχάριστος τά κολακεύματά του τά φυλάττει διά άλλαις, και τρέ
φει τήν ήδονήν / άλλωνών, άφίνοντας έμενα νηστικήν. Τούτος εί
ναι ό τρόπος μέ τόν όποιον όλοι κοινώς οί άνδρες μεταχειρΐζο- 20 
νται ταΐς γυναίκες των. Συγχαίνονται εκείνο όπου έχουν άδειαν 
νά τό απολαμβάνουν, καί τρέχουν κατόπιν εις εκείνο όπου είναι 
έμποδισμένον εις του λόγου τους. Εις ταΐς άρχαΐς κάμνουν θαύ
ματα, είναι γεμάτοι άπό πόθον, καί άπό ερωτική ν φλόγα άνεκδιή-
γητον, δέν ευρίσκεται άλλος δμοιός τους, όμως πολλά ογλήγορα 25 
κουράζονται οί προδόται, καί τά εδικά μας χαϊδεύματα, οπού 
πρώτα ήτον / τόσον δεκτά είς τοΰ λόγου τους, κατ' ολίγον ολίγον τους 
γίνονται ενοχλητικά. Όθεν τά δοσίματα όπου έχουν χρέος νά τά 
άφίνουν εις τό σπίτι, τά κουβαλούν αλλού. "Αχ. Τί νά κάμω; Πολλά 
μέ κακοφαίνεται δτι ό νόμος δέν μας συγχωρεί νά άλλάσσωμεν άν- 30 
δρα καθώς άλλάττομεν ύποκάμισον. Τί εύμορφον πράγμα ήτον άν 
ήμπορούσαμεν αυτό νά τό κάμνωμεν; Τί άνάπαυσις; Ήξεύρω μερι-
καΐς άπό ταΐς γειτόνισαίς μας όπου τό επιθυμούν αυτό καί περισ-
σότερον άπό λόγου μου. / Όμως ας ιδώ τί ζωγραφιά είναι αυτή ό
που κείτεται έδώ κάτω; Καλόν εΰρεμα ηύρα, τί ευμορφη ζωγρα- 35 
φία, τί ευμορφη τέχνη, τί ευμορφη δουλεία, τί επιτήδειος ζωγρά
φος; Εύγε καί τρισεΰγε. 
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Σκηνή ς' 
Σγαναρέλλος, καί ή γυναίκα του. 

Ό Σγαναρέλλος μόνος. 
Τήν εΐχαμεν σχεδόν διά άποθαμένην. Όμως δεν έχει τίποτες. "Ε
γινε καλά. Άμή ή γυναίκα μου τι κάμνει άραγε εδώ; 5 

Ή γυναίκα του μόνη. 
Φ. υ" Ώ ουρανοί, τέτοιαν ζωγραφίαν / ποτέ μου δεν ϊδα. "Ενας νέος εύ-

μορφώτατος, θαρρείς πώς συντυχένει. 
Σγα: μόνος κρυφά. Αυτή τί κιτάζει μέ τόσην προσοχήν; Κιτάζει μίαν 

ζωγραφίαν. Άλήμονον εις τήν τιμήν μου. Αυτή ή ζωγραφιά κα- 10 
νένα καλόν σημάδι δέν είναι. Φοβούμαι μέ τό έπαιξε τό παιγνίδι 
ή άλιτήριος. 

Ήγυν: μόνη. Ποτέ τά ομμάτια μου εύμορφώτερον πράγμα δέν ΐδαν. 
"Αχ. Τί ευμορφα μυρίζει; 
Ή γυναίκα μυρίζεται τήν ζωγραφίαν, και ό άνδρας της θαρβεΐ 15 

πώς την φιλεί. / 
Φ. ΐ4Γ Σγα: μόνος. Ώ ανάθεμα σε διάβολε. Αυτή φιλεΐ τήν ζωγραφΐαν. Βέ

βαια τό έπαθα. 
Ήγυν: μόνη. Ή αλήθεια είναι αυτή, ότι πρέπει νά εϊμεσθε πολλά 

εύχαριστημέναις όταν εχωμεν τήν τύχην νά μας δουλεύουν πρό- 20 
σωπα ωσάν αυτό όπου κρατώ εις τό χέρι μου. Ένας τέτοιος νέος 
ημπορούσε πολλαΐς από λόγου μας νά κάμη νά ξεπέσουν, καί αν 
ήθελε δοκιμάση μέ λόγια γλυκά νά μας καταπείση, ογλήγορα ή-
θέλαμεν κλίνη. Κακορίζικη εγώ, διά τί νά μήν εχω έναν άνδρα εύ-

Φ. ir μορφοκαμωμένον / ωσάν αυτόν; Άντΐς νά εχω έναν ωσάν τόν έδι- 25 
κόν μου άσπρότριχον, χοντρόπετζον, καί μακρομούτζουνον, ώρα 
κακή νά τόν ελθη; 

Ό Σγαναρέλλος αρπάζει την ζωγραφίαν από τόχέρι της. 
Σγα: Προδότρια σέ έπιασα, όπου φανερά προδίδεις τήν τιμήν μου καί 

σέ ήκουσα πολλά καλά όπου κακολογείς τόν νόμιμόν σου άνδρα. 30 
Λοιπόν κατά τήν έδικήν σου κρίσιν, άξιωτάτη μου γυναίκα, ό 
Σγαναρέλλος δέν είναι άξιος ούτε νά παραβαλθή, ούτε νά ίσωθη 

Φ. is' μέ τά μούτζου/νά σου; Ώ ανάθεμα τόν διάβολον. Τί καλλίτερον 
άνδρα ημπορούσες έσύ νά έπιθυμήσης; Ευρίσκεις τάχα εις του 
λόγου μου νά είπής ή νά διόρθωσης τίποτες; Τούτο τό κορμί, του- 35 
τη ή περιπατησιά, όπου τήν θαυμάζει ό κόσμος, τούτη ή οψις, τούτο 
τό πρόσωπον, 5ποΰ πνέει έρωτα, διά τό όποιον τόσαις και τόσαις 
ευμορφαις αναστενάζουν νύκτα και ήμέραν, δέν είναι τάχα άρ-
κετόν νά σέ ευχαρίστηση; Λοιπόν διά νά εύχαριστηθή ή γούλα 
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Φ. ι? σου καί ή ορεξίς σου ανάγκη είναι νά εχης εμπρός / εις τά ομμάτια 
μου ενα νόστιμον μοιχόν, ναί; 

Ή γυ: Ήξεύρω, χωρίς νά με τά εξήγησης, τί δηλοϋν αυτά τά λόγια, καί 
γνωρίζω καλά τόν σκοπόν σου. Έ σ ύ θαρρείς με τέτοιον τρόπον 
νά διόρθωσης τό σφάλμα σου; 5 

Σγα: Αυτά τά παραμύθια πήγαινε νά τά είπης εις άλλους. Έγώ την 
μαρτυρΐαν της προδοσίας σου την εχω εις τό χέρι μου. 

Ή γ υ : Μην άνάπτεις τόν θυμόν μου περισσότερον, διότι αρκετά είναι 
αναμμένος. "Ακουσε με, μην συλλογάσαι νά μέ γελάσης. / 

Φ. 16' Σγα: Συλλογοϋμαι νά στραγκουλίσω ολίγον τόν λαιμόν σου. "Αχ! "Ας ίο 
είχα εις τό χέρι μου τώρα τό πρωτότυπον, καθώς εχω τό ϊσον. 

Ή γ υ : Διάτί; 
Σγα: Τίποτες, τίποτες, φιλτάτη μου, γλυκύ ύποκείμενον τών επιθυμιών 

μου. "Αδικα φωνάζω, επειδή καί τό μέτωπο ν μου έπρεπε μάλι
στα νά σέ ευχάριστη διά ταΐς ευμορφαις δωρεαΐς όπου του προσ- 15 
φέρεις. Νάτος έδώ ό εύμορφώτατός σου μοιχός, νάτος ζωγραφι
σμένος εκείνος ό αναθεματισμένος μέ τόν όποιον.../ 

Φ. ΐ6ν Ή γυ: Μέ τόν όποιον τί; Είπε το; 
Σγα: Μέ τόν όποιον λέγω... και σκάνω άπό τό κακόν μου. 
Ή γυ: Τί διάβολον δηλοϋν αυτά τά λόγια; Μεθυσμένος είσαι; 20 
Σγα: Πολλά καλά τά καταλαμβάνεις, κυρία ξετζιπωμένη. Έ σ ύ θέλεις 

νά γίνης αίτια νά μήν ονομάζομαι πλέον Σγαναρέλλος, μόνον νά 
μέ ονομάζουν κερατοφόρον. Έ γ ώ χάνω τό τιμιώτατόν μου όνο
μα, όμως και έσύ θέλεις χάσει ενα χέρι ή ενα ποδάρι σου. 

Ή γυ: Καί τολμάς έσύ νά συντυχένης μαζί μου τοιούτης λογής; / 25 
Φ. ιτ Σγα: Ά μ ή έσύ πώς τολμάς νά μέ κάμης τέτοιαις έντροπαϊς; 

Ή γ υ : Ποίαις είναι αύταΐς ή έντροπαΐς; Είπε ταις λοιπόν; 
Σγα: "Αχ! αχ! Έ γ ώ δέν εχω δίκαιον νά παραπονούμαι, βλέπωντας τό 

μέτωπόν μου άρματωμένον μέ άρματα άπό ελάφι. Ταλαίπωρος έ
γώ. "Ελα κοντά, ελα νά ιδής ενα ευμορφον άνθρωπον ζωγραφι- 30 
σμένον. 

Ή γυναΐ: Αοιπόν άφ' ού μέ έκαμες τήν πλέον μεγαλήτερην βλάβην όπου 
Φ. ir ημπορεί νά άναγκάση εις έκδΐκησιν μίαν / γυναίκα, πάσχεις ακό

μη νά μέ συμπεραίνης μέ ενα θυμόν πλαστόν, διά νά προπάρης τόν 
έδικόν μου δίκαιον θυμόν. Αυτή ή πονηρία είναι πολλά παράξε- 35 
νη. Καλά, εκείνος λοιπόν όπου είναι πταίστης, έχει τό δίκαιον νά 
έγκαλή καί νά μαλώνη τόν άλλον, ναι; 

Σγα: 7Ω ανάθεμα σε διάβολε. Ό π ο ι ο ς έβλεπε τήν αγριότητα μέ τήν ο
ποίαν αυτή ή αδιάντροπη συντυχένει, δέν ήθελεν είπή πώς είναι 
γυναίκα καλή, καί τιμημένη;/ 40 
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Φ, 18' Ή γ υ : Πήγαινε , πήγαινε . 'Ακολουθεί τήν στράταν όπου κρατείς , και 
κολάκευε ταΐς άγαπητ ικαϊς σου χαιδεύωνταίς ταις καθώς θέλεις . 
Ό μ ω ς δόσε με τήν ζωγραφίαν μου, καί μήν παίζεις πλέον μαζί μου. 
'Αρπάζει τήν ζωγραφίαν τοΰλελίου από τόχέρι του ανδρός της, 

καίεκείνος τήν κυνήγα. 5 
Σγα: Ναι. Έσύ θαρρείς νά φύγης άπό τά χέρια μου; Όχι; 

Σκηνή ζ' 
Δέλιος, καί Ψενιέρος. 

Φ. 18" 'Ρε: Τέλος πάντων, ήλθαμεν, αύθέντα. / Ό μ ω ς τολμώ μέ θάρρος και 
παρακαλώ νά με ε ίπήτε ενα πράγμα. 10 

Λέλ: Σύντυχε ελεύθερα. 
'Ρεν:Δέν ήξεύρω αν έχετε τόν δ ιάβολον μέσα εις τό κορμί σας, καί δέν 

ήξεύρετε τι θέλει νά ε ίπή κούρασις εις τους τόσους κόπους όπου 
κάμνετε. Ό κ τ ώ ήμέραις άδιακόπως ήμασθον εις τήν στράταν, 
καθήμενοι επάνω εις κάποια ψοφίμια , τά όποια τε ινάζοντας τά 15 
κόκκαλά μας τά έσύντριψαν, καί είμαι κατασκοτωμένος , καί μέ 
όλον τούτο μετά βίας έφθάσαμεν έδώ, καί ευθύς εύγήκετε εξω ά-

Φ. ιψ πό τό σπίτι / χωρίς νά άναπαυθής ολ ίγον , και χωρίς νά γευθής τί
ποτες. 

Λέλ: Αυτή ή βία δέν είναι αξία κατηγορίας , επειδή καί ή καρδία μου 20 
είναι ξ ιπασμένη , μέ τό νά ήκουσα πώς ή Κελ ία ύπανδρεύεται, καί 
εσύ ήξεύρεις καλά πώς εγώ τήν λατρεύω. "Οθεν θέλω νά μάθω καλ
λίτερα αυτό τό θανατηφόρον μαντάτον, καί δέν μέ μέλει διά άλλο 
πράγμα, ούτε φροντ ίζω διά τήν ζωήν μου. 

'Ρε: Ναί , αύθέντα. Ό μ ω ς μέ φαίνεται πώς ήτον ανάγκη νά γεμίσετε 25 
πρώτα τήν κοιλΐαν σας, έπειτα νά υπάγετε νά ερευνάτε τήν ά λ ή -

Φ. ΐ9ν θειαν / αυτής της υποθέσεως, διότι ή καρδία σας ώντας δυναμω
μένη, αναμφιβόλως ημπορούσε νά άντισταθή καλλίτερα εις τά 
συμβεβηκότα της τύχης . Έ γ ώ τό έχω δοκιμασμένον, αύθέντα, 
διότι ή παραμικρότερη συμφορά όπου ήθελε μέ συνέβη όταν εϊ- 30 
μαι νηστ ικός , δαμάζει τόσον τήν ψυχήν μου όπου μέ ρίπτει κάτω. 
Ά μ ή όταν ή κοιλ ία μου είναι γεμάτη, ή καρδία μου ημπορε ί νά ά-
ντ ιπαλαΐση μέ ολαις ταΐς δυστυχίαις , καί ή πλέον μεγαλήτεραις 
συμφοραΐς του κόσμου χορτάτον δέν ημπορούν νά μέ ν ικήσουν . 

Φ. 20' Πιστεύσετέ με, αύθέντα, / αλείψετε ολ ίγον τό στομάχι σας, καί 35 
περιτριγυρίσετε τήν καρδίαν σας μέ ε ίκοσι καλά ποτήρ ια κρασί , 
καί κάμνοντας ετζι θέλετε εμποδίσει κάθε λογής π ίκραν καί πό
νο ν όπου ήθελε σας συνάντηση . 
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Λέ: Δεν ημπορώ οϋτε νά φάγω ούτε νά πιω. 
'Ρε: Τό άνάπαλιν έγώ άποθαίνω άπό την πείναν. Άμή τό φαγί αύθέ-

ντα τούτην τήν στιγμήν είναι ετοιμον. 
Λέ : Σέ π ροστάζω νά σιωπή ση ς. / 
'Ρε: "Αχ* τί απάνθρωπη προσταγή. 5 
Λέ: Δέν εχω πείναν, μόνον έχω σύγχυσιν μεγαλωτάτην. 
'Ρε: Καί έγώ εχω εν ταυτώ και πείναν και σύγχυσιν, βλέπωντας πώς 

δέν έχετε άλλο μέσα εις τό κεφάλι σας, παρά έρωτα τρελόν. 
Λέ: 'Ογλήγορα σφάλλισε τό στόμα σου. Δέν σέ τό έπρόσταξα μίαν 

φοράν; "Αφησε νά μάθω πρώτα διά εκείνη ν όπου λατρεύω. 10 
'Ρε: Όρισμός σας, τό σφαλλώ. Όμως / μετά χαράς ήθελα τό άνοιξη 

εις ένα καλόν σκουτέλι μακαρόνια. 

Σκηνή η ' 
Ό Λέλιος μοναχός. 

Διατΐ έγώ νά φοβούμαι τόσον πολλά; Ό πατέρας μέ τήν έταξε, ή 15 
θυγατέρα μέ διαφόρους τρόπους έδειξε πώς μέ άγαπα, αύταΐς ή 
δοκιμαΐς λοιπόν πρέπει νά μέ βαστούν εις τήν ελπίδα. 

Σκηνή θ' 
Σγαναρέλλος, καί Λέλιος. / 

Σγανα: μόνος. Τέλος πάντων τήν ζωγραφίαν τήν επήρα πάλιν άπό τά 20 
χέρια της άρχόντισάς μου, καί ημπορώ μέ άνεσιν νά βλέπω τό 
σχήμα εκείνου του κλέπτου όπου είναι αιτία τής εδικής μου κα
ταισχύνης. Όμως τί τό όφελος; Δέν τόν γνωρίζω ποίος είναι. 

Λέλιος μόνος. ΤΩ ουρανοί. Τί βλέπουν τά ομμάτια μου; Ή ζωγραφιά 
μου εις τά χέρια του Σγαναρέλλου; Τί πρέπει νά συνεικάσω άπό 25 
τούτο; 

Σγαν: μόνος. "Αχ· ταλαίπωρε Σγαναρέλλε, ή τιμή σου τί βιζικόν είχε. / 
Βλέπωντας τόνΛέλιον όπου τόν κοιτάζει, γυρίζει από τό 

άλλο μέρος. 
Λέλιος μόνος. Αυτό τό ένέχυρον δέν είναι δυνατόν νά εύγήκεν άπό 30 

τά χέρια όπου τό έλαβαν άπό λόγου μου, χωρίς νά προξενήση φό-
βον καί τρόμον εις τήν καρδίαν μου. 

Σγα: μόνος. Είναι χρεία λοιπόν νά υποφέρω έγώ άπό τώρα καί εμπρός 
νά μέ δείχνουν οχι μέ ενα δάκτυλον, αλλά μέ δύο, νά γένω παίγνιον 
του κόσμου, καί είς κάθε καιρόν νά ακούω νά μέ κτυπούν είς τό 35 
πρόσωπον μου τήν καταισχύνην όπου μία κακής φύσεως γυ
ναίκα έτύπωσεν εις τό μέτωπόν μου;/ 
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Φ. 22" Λέλ: μόνος. "Αραγε νά είναι αυτή ή ζωγραφιά μου; "Η έγώ άπατώμαι; 
Σγα: μόνος. "Αχ· κακόν γύναιον. Είναι δυνατόν νά έβάσταξεν ή καρ

δία σου νά μέ κερατοφορέσης επάνω εις τό άνθος της ηλικίας μου; 
Είναι νά τό πιστεύη τινάς, πώς ή γυναίκα ενός ανδρός όπου μέ δί
καιον τρόπον ημπορεί νά όνομασθή άνδρας ευμορφος, νά εστερ- 5 
ξε νά προδώση τήν τιμήν του, ανάθεμα τόν διάβολον, καί νά πα-
ραδοθή είς ενα τρελόν, κατηραμένον κλέπτη ν; 

Ό Δέλιος κιτάζει πάλιν τήν ζωγραφίαν του. Ι 
Φ.2βΓ Λέ: μόνος. Έγώ δέν είμαι γελασμένος. Βέβαια αυτή είναι ή ζωγρα

φιά μου. ' 10 
ΌΣγαναρέλλος γυρίζει πάλιν τήνράχην του. 

Σγα: μόνος. Αυτός ό άνθρωπος είναι πολλά περίεργος. Πάσχει τόσην 
ώρα νά ΐδή καί νά γνωρΐση τι είναι τοϋτο όπου κρατώ εις τό χέρι 
μου; 

Λέ: μόνος. 'Απορώ, καί θαυμάζω. 15 
Σγα: μόνος. Μέ ποίον έχει τάχα νά κάμη; 
Λέλιος μόνος. Θέλω νά κοντεύσω καλλίτερα, καί νά τόν ερωτήσω 

Φ. 23ν που τήν ηύρε. "Αρχοντα, σταθήτε παρακαλώ νά σας ερωτήσω / ενα 
λόγο ν. 

ΌΣγαναρέλλος φεύγει. 20 
Σγα: μόνος. Τί διάβολον θέλει αυτός άπό λόγου μου; Τί θέλει νά μέ ε

ρώτηση; 
Λέ: Ημπορώ έγώ νά εχω τήν χάριν άπό τήν εντιμότητα σου, νά μέ εί-

πής τίνι τρόπω επεσεν εις τά χέρια σου αυτή ή ζωγραφιά; 
Ό Σγαναρέλλος στοχάζεται τήν ζωγραφίαν του Λελίου όπου ε- 25 
χει εις τό χέρι του, καί μακρόθεν τήν παραβάλλει μέ τόν Λέλιον, 

καί βλέπει πώς ή ζωγραφιά είναι εδική του. 
Σγα: μόνος. Έκατάλαβα τώρα. "Αχ· έγνώρισα πολλά καλά τό αίτιον 

ψ.24r όπου / αυτός συγχύζεται. Δέν εχω πλέον αίτίαν νά θαυμάζω βλέ-
πωντάς τον πώς έμεινεν ωσάν εξω φρενών. Αυτός είναι εκείνος ό- 30 
που μέ έδούλευσεν, ή νά ειπώ καλλίτερα, όπου έδούλευσε τήν γυ
ναίκα μου. 

Λέλ: Ευγαλέ με παρακαλώ, άπό τήν άπορίαν, καί είπες με αυτήν τήν 
ζωγραφίαν ποίος σέ τήν έδωσε; 

Σγα: Μέ τήν χάριν του ουρανού, έκαταλάβαμεν καί ήξεύρομεν πλέον 35 
τήν αίτίαν όπου λαμβάνεις τόσον κεφαλόπονον. Αυτή ή ζωγρα-

Φ. 24ν φία, όπου σέ δίδει τόσην σύγχυσιν, / σέ ομοιάζει πολλά, καί βλέ-
πομεν καλά πώς παραστήνει τό ϊδιόν σου πρόσωπον. Τήν επήρα 
άπό τά χέρια εκείνης όπου ήξεύρεις πολλά καλά. Μήν θαρρείς 
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πλέον πώς είναι κρυφός ό γλυκύς έρωτας όπου είναι άνάμεσόν 
σας. Όμως δέν ήξεύρω αν εχω τήν τιμήν νά μέ γνωρίζης ή έντι-
μότης σου, άφ' οδ μέ έκείνην έχεις συναναστροφήν. Πλην ας εί
ναι όπως καί αν είναι, κάμε με τήν χάριν καί λεΐψε εις τό έξης άπό 

Φ. 25' έναν έρωτα όπου είς έναν άνδρα δέν αρέσει πολλά, καί / συλλογΐ- 5 
σου τόν άγιον δεσμόν του γάμου τί πράγμα είναι. 

Λέ: Πώς; Πώς; Εκείνη όπου σέ εδωσεν αυτήν τήν ζωγραφίαν τί σου 
είναι; 

Σγα: Εκείνη ή ϊδια είναι σύζυγος μου, καί εγώ είμαι ό άνδρας της. 
Λέ: "Ανδρας της; 10 
Σγα: Ναι, άρχοντα μου, ναι. Είμαι άνδρας της, καί άνδρας άνδρικώτα-

τος. Ήξεύρεις τήν αίτίαν όπου κλαίομαι. "Ομως τούτο δέν άρκεΐ, 
πηγαίνω είς τους συγγενείς της νά είπώ τά γενόμενα./ 

Φ.25ν 'Σκηνή Γ 
Ό Δέλιος μοναχός. 15 

Κακορίζικος εγώ. Τί ήκουσα; Καλά μέ έλεγαν πώς άρφαβωνίσθη 
μέ έναν άπό τους ασχημότερους ανθρώπους του κόσμου. Άλή-
μονον. Καί αν δέν μέ έταζε μέ τό άπιστόν της στόμα άγάπην στε-
ρεωτάτην μέ μύριους όρκους, μοναχή ή καταφρόνησις μιας ε
κλογής τόσον ποταπής καί έντροπιασμένης ήτον αρκετή νά τήν 20 
κάμη νά βαστάξη τά δίκαια της εδικής μου ερωτικής φλογός. 

Φ. 26' "Αχ* αχάριστη. Μέ έρχεται όλιγοθυμία. Αυτό / τό συμβεβηκός ό-
μοΰ μέ τους κόπους τής όδοιπορίας, θέλουν νά μέ ρίψουν είς τό 
στρώμα. 

Σκηνή ια ' 25 
Δέλιος, καί ή γυναίκα τον Σγαναρέλλου. 

Ή γυν: Τί έπαθες Λέλιε; Τί είναι αυτή ή όψις; Βλέπω πώς κοντεύεις νά 
όλιγοθυμήσης. 

Λέλ: Είς μίαν στιγμήν μέ έσυνέβη τό κακόν. 
Ή γυν: Φοβούμαι νά μήν πέσης κάτω,καί πάθης κανένα χειρότερον. 30 

"Εμπα μέσα κάθησε εως νά σέ περάση./ 
Φ.26' Λέλ: Δέχομαι διά όλΐγην ώραν τήν περιποίησιν όπου μέ κάμνεις. 
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Σκηνή ιβ ' 
Σγαναρέλλος, καί ένας συγγενής της γυναικός του. 

Ό συγγ: "Αν είναι τό πράγμα καθώς με λέγεις, έχεις δίκαιον νά πικραί
νεσαι καί νά συγχύζεσαι ωσάν άνδρας διά τήν γυναίκα σου, δμως 
πρέπει νά προσέχωμεν καλά νά μήν πιστεύωμεν ογλήγορα. Πρέπει 5 
νά έρευνουμεν ευμορφα ευμορφα, καί αγάλια άγαλιούτζικα, διά τί 

Φ. 27Γ αυτά είναι πράγ/ματα πολλά λεπτά. 'Από τά όσα μέ είπες, διά λό
γου της, δέν συμπεραίνω αδελφέ πώς εκείνη νά είναι ένοχος ή υ
πόδικος. Τέτοια πράγματα ποτέ δέν πρέπει νά συντυχένωνται, 
ούτε νά όνειδΐζωνται όταν δέν εχωμεν πρώτα εις τό χέρι μας τόν 10 
τρόπον νά τά βεβαιώσωμεν, καί νά τά άποδείξωμεν. 

Σγαν: Ήγουν τό νά ίδουμεν μέ τά ομμάτια μας δέν άρκεΐ, μόνον πρέπει 
νά ψηλαφήσωμεν τό πράγμα καί μέ τό δάκτυλον; Ναί; / 

Φ.27" Όσυγγ: Ή πολλή ογληγορότης εις τό νά πράξωμεν, ή νά ειπουμεν, 
μας βάλλει.πολλαΐς φοραΐς εις κΐνδυνον νά πέσωμεν είς σφάλμα. 15 
Ποίος ήξεύρει μέ τί τρόπον επεσεν εις τά χέρια της εκείνη ή ζω
γραφιά, καί άραγε εκείνη γνωρίζει τόν ζωγραφισμένον ποίος νά 
είναι; Ερεύνησε λοιπόν και μάθε πρώτα καλλίτερα, καί αν τό 
πράγμα είναι καθώς τό θαρρείς, έγώ είμαι ό πρώτος εις τό νά εκ
δικηθώ, καί νά παιδεύσω εκείνον τόν έπίβουλον. 20 

Σκηνή ιγ ' 
Ό Σγαναρέλλος μοναχός. / 

Φ.28Γ Σγα: Ό συγγενής μου καλά μέ συμβουλεύει καί αληθινά μέ φαίνεται 
καλόν πράγμα νά περιπατουμεν στοχαστικά. Όποιος πηγαίνει 
αγάλια, πηγαίνει καλά. Ενδέχεται νά έβαλα αδίκως εις τόν μυαλόν 25 
μου αυτούς τους κερατωμένους συλλογισμούς. Κοντολογής αυ
τή ή ζωγραφιά όπου μέ έξΐπασε τόσον, δέν βεβαιώνει παντελώς 
πώς έγώ νά έβλάφθηκα είς τήν τιμήν μου, ας κιτάξω λοιπόν νά α
γρυπνήσω νά βεβαιωθώ καλλίτερα. 

Σκηνή ιδ ' 30 
Σγαναρέλλος, ή γυναίκα του, καί ό Λέλιος συντυχένει μέ τήν 

γυναίκα είς τήν πόρτα τοΰΣγαναρέλλου. / 

Φ. 28" Σγα: Άλήμονον, τί βλέπω; Σκάνω άπό τό κακόν μου, άποθαίνω. Τώρα 
δέν είναι πλέον ζωγραφιά, βλέπωντας τό πρωτότυπον όφθαλμο-
φανώς. 35 
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Ή γυναίκα του Σγαναρέλλου προς τόνΛέλιον. 
Ή έντιμότης σου βιάζεσαι πολλά. Κάθησε ακόμη εως νά σε πέ
ραση τό κακόν. 

Λέλ: "Οχι. Ευχαριστώ καταπολλά διά την βοήθειαν όπου με έκαμες. 
Σγα: "Αχ. Ή σκρόφα ύστερον άπό την δουλείαν τόν κάμνει καί τζερε- 5 

μόνιαις. / 

Φ. 29r Σκηνή ιε' 
Σγαναρέλλος, καί Λέλιος. 

Σγα: Ό φίλος με ϊδεν. "Ας ίδουμεν τί θέλει νά μέ είπή. 
Λέ: Ταλαίπωρος έγώ. Ή καρδία μου νά τό ύποφέρη δέν ημπορεί. Ό - 10 

μως δέν εχω δίκαιον νά μεμφθώ άλλον κανένα, παρά τό σκληρόν 
μου βιζικόν, καί μόνον νά ζηλεύω την τύχην του Σγαναρέλλου, 
όπου ήξιώθη νά εχη τέτοιαν γυναίκα. 

Σκηνή ις' 
Σγαναρέλλος, καί ή Κελία εις τό παράθνρον./ 15 

Φ. 29" Σγα: Ό Λέλιος όράμάϊ τό ομολογεί, καί μέ τό βεβαιώνει τόσον μέ τά 
λόγια του, ωσάν νά ήτον τά κέρατα εις τό μέτωπόν μου άπό γεν
νήσεως μου. 

Κελί: Ήλθεν ό Λέλιος; Καί διά ποίαν αΐτίαν κρύπτει τόν έρχομόν του 
άπό λόγου μου; Ώ ουρανέ. 20 

Σγα: Λέγει πώς ζηλεύει την τύχην μου πώς ήξιώθηκα νά εχω τέτοιαν 
γυναίκα. ΤΩ ανάθεμα σε διάβολε, έγώ μάλιστα είμαι κακορίζικος 
όπου εχω τέτοιαν άναθεματισμένην. 
Ή Κελία κατ' ολίγον ολίγον έρχεται κοντά εις τόν Σγαναρέλ

λον, καίαπαντέχει νά τόνπεράση ό θυμός του, έπειτα νάσυντύχη 25 
μαζί του. / 

ψ. 30' Σγα: 'Ιδού όπου έφανέρωσε τόν έρωτα όπου έχει, καί βλέπω πώς τό μέ
τωπόν μου τό έστόλισεν. Άμή είναι δυνατόν νά είμαι έγώ τόσον 
καλός, καί ύστερον άπό ενα σημάδι τόσον βέβαιον, νά αφήσω 
αυτόν τόν μοιχόν νά πηγαίνη εις είρήνην, καί νά απομένω έδώ 30 
βλέποντας τον μέ τά χέρια σταυρωμένα, και νά τόν κιτάζω ωσάν 
ένας αναίσθητος; "Αχ· έπρεπε τό όλιγώτερον νά τόν δώσω ενα 
πάτζον, ή μίαν γροθίαν, ή νά τόν σύρω μίαν πέτραν, ή νά λασπώ
σω τό έπανωφόρι του, ή διά νά ευχαριστήσω τόν θυμόν μου, νά 

Φ. 30" μαζώξω όλους τους γείτονας, φω/νάζοντας, τρέξετε είς τόν κλέ- 35 
πτην, τρέξετε είς τόν κλέπτην. 
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Κελί: Πόθεν γνωρίζεις ή έντιμότης σου τόν άνθρωπον εκείνον όπου 
ήτον τώρα εδώ καί έσυντύχαινε μαζί σου; 

Σγα: "Αχ! κυρία, δεν τόν γνωρίζω έγώ, μόνον τόν γνωρίζει ή γυναίκα 
μου. 

Κελί: Διά ποίαν αΐτΐαν είσαι τόσον συγχυσμένος; 5 
Σγα: "Αφησε με, κυρία, παρακαλώ, νά αναστενάζω καί νά κλαίω. 
Κελ: Πόθεν προέρχονται αυτοί οι αναστεναγμοί, όπου μέ φαίνονται 

παράξενοι; 
Σγα: Ή αιτία τής εδικής μου θλΐψεως δέν είναι παραμικρόν πράγμα. / 

φ. 3V Έκατήντησα κυρία εις μίαν κατάστασιν, όπου αν ήτον άλλος ϊ- 10 
σως δέν έπικραίνουνταν τόσο. Έγώ είμαι τό ξόμπλι τών δυστυχι
σμένων ανδρών. Κλέπτουν τήν τιμήν του αθλίου Σγαναρέλλου, 
κυρία, καί όχι μόνον τήν τιμήν μου, άλλα και τήν ύπόληψίν μου. 

Κελ: Πώς; 
Σγα: 'Εκείνος ό τρελούτζικος νέος (μέ συμπάθιον) όπου ήτον τώρα έ- 15 

δώ, μέ κερατώνει μέ κάθε λογής έλευθερίαν καί άδειαν. Και σήμε
ρον μέ τά Ιδια μου ομμάτια έβεβαιώθηκα τήν κρυφήν συνανα-
στροφήν όπου έχει μέ τήν γυναίκα μου. / 

ψ. 3ΐν Κελ: 'Εκείνος όπου τώρα ήτον εδώ; 
Σγα: Ναί, ναι. 'Εκείνος λατρεύει τήν γυναίκα μου, καί ή γυναίκα μου 20 

εκείνον. 
Κελ: Άλήμονον. Βλέπω καλά πώς δέν ήμουν λανθασμένη, όταν έσυλ-

λογούμουν πώς ύποκάτω εις αυτόν τόν κρυφόν έρχομόν του νά 
είναι κρυμμένη καμμία ποταπή κατασκευή. Ευθύς όπου τόν ϊδα έ
ξαφνα, έτρόμαξα, και ή καρδία μου έπάγωσεν εις τό στήθος μου, 25 
προγνωρίζοντας καλά έκεϊνο όπου ήτον νά μέ συνέβη. 

Σγα: Ή ευγένεια σου κυρία μέ υποχρεώνεις πολλά, περνώντας τά δί
καια μου μέ τόσην καλωσύνην. Όλιγοστά ευρίσκονται εις τόν 

Φ. 32' κόσμον τέτοια / εύσπλαγχνικά πρόσωπα. Μάλιστα μερικοί όπου 
ταΐς περασμέναις ήκουσαν ταΐς έδικαΐς μου συμφοραΐς, άντΐ νά 30 
μέ παρηγορήσουν, καί νά τραβήσουν τά δίκαια μου, έξεκαρδί-
σθησαν άπό τά γέλοια. 

Κελ: 'Ημπορεί τάχα νά εύρεθή εις τόν κόσμον έργον ποταπώτερον καί 
χειρότερον άπό αυτό όπου εκαμεν ό Λέλιος; Καί είναι άραγε εις 
τήν οίκουμένην τιμωρητικόν όργανον όπου νά ήμπορή νά τό 35 
παίδευση; Δέν πρέπει νά κρίνη του λόγου του άνάξιον ζωής, άφ' 

Φ.32ν ού έμολύνθη μέ τέτοιαν προδοσίαν τής έμπι/στοσύνης; ΤΩ ουρα
νέ. Είναι δυνατόν τοϋτο νά γίνη; 

Σγα: Είναι πολλά άληθινόν, κυρία, διά τήν κακήν μου τύχην. 
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Κελ: "Αχ, προδότα, κατηραμένε, ψυχή γεμάτη άπό ψεύματα, και χωρίς 
πίστιν. 

Σγα: Τί ψυχή; 
Κελ: Ό "Αδης δεν έχει καμίαν βάσανον όπου νά είναι αρκετή είς αυτό 

τό αΐσχρούργημα. 5 
Σγα: Καλά λέγεις ή εύγενεία σου. 
Κελ: Νά έπιβουλευθής ε να πρόσωπον όπου είναι ή ίδια καλωσύνη, καί 

ακακία; / 
ΌΣγαναρέλλος αναστενάζει βαρέως. 

Σγα: Ουχ! 10 
Κελ: Μίαν καρδίαν όπου ποτέ δέν σέ έβλαψε νά τήν κάμης τέτοιαν κα-

ταφρόνησιν; 
Σγα: Είναι άληθέστατον. 
Κελ: Τοϋτο είναι πολύ. Καί ό νους μου δέν ημπορεί νά τό συλλογισθη 

χωρίς νά αποθάνω. 15 
Σγα: Μήν άραθυμας, κυρία, τόσον. Διότι βλέπω πώς ή εδική μου συμ

φορά σέ έπίκρανε κατάκαρδα. 
Κελ: Όμως μήν πλανάσαι, Λέλιε, θαρρώντας πώς έγώ παραπονούμαι 

ματαίως. Ή εδική μου καρδία / ήξεύρει τί πρέπει νά κάμη διά νά 
έκδικηθή άπό λόγου σου, καί χωρίς νά χάνω πλέον καιρόν, και 20 
χωρίς νά αφεθώ άπό εκείνο όπου έμελέτησα, θέλω τρέξει ευθύς 
εις τήν έκδίκησιν. 

Σκηνή ιζ' 
Ό Σγαναρέλλος μόνος. 

Ό ουρανός νά τήν πολύχρονη καί νά τήν διαφυλάττη άπό κάθε 25 
κακόν αυτήν τήν άρχόντισαν. "Ιδετε τήν καλωσύνην της, νά θέ-
λη νά μέ κάμη έκδίκησιν; Καθολικά ό θυμός ό εδικός της διά τήν 
έδικήν μου συμφοράν, μέ διδάσκει εκείνο όπου πρέπει νά κάμω. 
"Αν δέν θέλωμεν νά / λογούμεθα πώς είμεσθε αναίσθητοι, καί τρε
λοί, δέν πρέπει νά ύποφέρωμεν τέτοιαις έντροπαΐς και νά σιωπου- 30 
μεν. "Ας τρέξω λοιπόν νά ευρω τόν έχθρόν, καί ας δείξω τήν μεγα-
λοψυχίαν μου, περνώντας έκδίκησιν διά τήν έντροπήν όπου μέ έ
καμε. Νά μας κερατώση χωρίς νά στοχασθή ούτε δεξιά ούτε αρι
στερά; 
Τρέχει ολίγον διά νά κννηγήστ] τόνΛέλιον, έπειτα γυρίζει οπίσω. 35 
Άγαλιώτερα, μή μέ τόσην όρμήν, διά τί ό εχθρός ομοιάζει νά εχη 
αίμα θερμόν, και όρμητικόν, καί / ίσως ακόμη και ή καρδία του νά 
είναι τοιαύτη. Καί ενδέχεται προσθέττοντας άτιμίαν επάνω εις ά-
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τιμΐαν νά φόρτωση την βάχην μου με ξύλα, καθώς έφόρτωσε τό 
μέτωπόν μου. Μισώ καταπολλά τους άράθυμους ανθρώπους, καί 
αγαπώ τους ειρηνικούς καί ήσυχους. Δεν αγαπώ νά δέρνω, διατί 
φοβούμαι νά μην δαρθώ, καί οί άνθρωποι όπου είναι περίχαροι, 
γελαζούμενοι καί καλόκαρδοι, εκείνοι με αρέσουν. "Αν καλά ή ε- 5 
δική μου τιμή μέ λέγει, πώς πρέπει αποφασιστικά νά εκδικηθώ άπό 
μίαν τέτοιαν βλάβην, όμως ας τήν αφήσω / νά φλύαρη όσον θέλει. 
Καλλίτερα θέλω νά γένω και χειρότερος άπό εκείνο όπου έγινα, πα
ρά νά βάλλω του λόγου μου είς κανένα έμπέρδωμα. Δέν θέλω λοιπόν 
νά ήξεύρω τίποτες άπό αυτά. Όταν θελήσω νά φανώ άξιος, καί 10 
μίαν πιθαμήν σίδερον, χάριν λόγου, τρυπήση τήν κοιλίαν μου, καί 
τρέξη μέσα εις τό κάστρον ή φήμη του θανάτου μου, είπέτε με, ή 
τιμή μου άραγε λαμβάνει καμίαν νίκην; Ό τάφος είναι ένας τό
πος πολλά μελαγχολικός καί μάλιστα εις εκείνους όπου πάσχουν 
άπό ύποχονδριακά. Όσον έκ μέρους μου, όταν στοχασθώ καλά 15 
καλά τήν ύπόθεσιν, μέ / φαίνεται ακόμη καλλίτερον νά είμαι 
κερατωμένος, παρά άποθαμένος. Τί παθαίνει τινάς τέλος πάντων; 
Μήπως καί γίνονται τά ποδάρια μας στραβώτερα παρά πρώτα; "Η 
τό κεφάλι μας πρίσκεται; Τό κορμί μας μήπως καί μακραίνει, ή 
κονταίνει, ή ασχημαίνει; Νά τόν πάρη ό διάβολος εκείνον όπου 20 
έστάθη πρώτος καί ηύρεν αυτό τό έφεύρεμα νά θλίβεται ό νους 
μας μέ μίαν τέτοιαν φαντασΐαν, καί έφαντάσθη δτι ή τιμή τών αν
θρώπων πέρνει κάποιαν λέραν άπό τάς πράξεις όπου τό άκατάστα-
τον γένος τών γυναικών ημπορεί νά κάμη. / Ή κακή πραξις διά νά 
ήμπορή νά όνομασθη αληθινή κακή πράξις, ή δικαιοσύνη θέλει 25 
οτι νά γίνη αυτοπροσώπως; Διά ποίαν αΐτίαν λοιπόν ή εδική μας 
τιμή νά γίνεται υπόδικος; Τί έχει νά κάμη; "Η τί πταίει εκείνη εις 
αυτό; Άνίσως ή γυναίκες μας έχουν χωρίς τήν εϊδησίν μας μίαν 
κακήν συναναστροφήν, πρέπει νά λογούμεθα ημείς άξιοι κατη
γορίας; Έκείναις κάμνουν τό κρίμμα, καί ήμεΐς νά σύρωμεν τόν 30 
κανόνα; "Αν έκείναις άμαρτάνουν, πρέπει τό αμάρτημα νά τό 
φορτωθουμεν ήμεΐς; Πρέπει διά αυτήν / τήν αίτίαν νά μας μετρούν 
διά αναίσθητους καί τρελούς; "Οχι. Τούτο είναι μία κακή συνή
θεια, καί οί μεγαλωσιάνοι Πολιτικοί έπρεπε νά βάλλουν εις τά-
ξιν μία τέτοιαν άδικίαν. Δέν μας φθάνουν ή μας τόσα και τόσα 35 
συμβεβηκότα όπου άπό τό ενα μέρος, καί άπό τό άλλο μας ενο
χλούν, μόνον ακόμη καί δι' αυτό νά ταράττωμεν καί νά έμπερδώ-
νομεν τόν μυαλό ν μας. 'Η διαφοραϊς, ή κρΐσες, τά μαλώματα, ή 
πείνα, ή δίψα καί ή άββωστίαις δέν συγχύζουν αρκετά τήν άνά-



Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΚΕΡΑΤΟΦΟΡΟΣ 139 

Φ.3Τ παυσιν της ζωής μας; Αυτό μόνον μας ελει/πεν ακόμη, νά ένο-
χλούμεθα καί νά γινώμεθα άνω κάτω καί άπό αυτήν τήν φαντασίαν, 
άπό ενα πράγμα δηλαδή, όπου κανένα θεμέλιον δέν έχει. "Ας λεί-
ψωμεν άπό αυτά, καί ας καταφρονήσωμεν αυτούς τους ψευδείς 
φόβους καί ύποψίαις, πατώντας μέ τά ποδάρια μας τους ματαίους 5 
αναστεναγμούς καί τά δάκρυα. "Αν εσφαλεν ή γυναίκα μου, ας 
κλαίη εκείνη όσον νά σκάση, καί όχι ό Σγαναρέλλος, διά τό κρίμμα 
όπου έκαμε. Διά τι νά κλαίω εγώ όταν δέν εχω άδικον; Επειδή 

Φ. 37" καί / μέ κάθε τρόπον εκείνο όπου μέ παρηγορεί είναι οτι είμαι βέ
βαιος πώς δέν είμαι μοναχός. Αυτή ή συναδελφότης είναι τό 10 
πλέον πολυάριθμον τάγμα του κόσμου. Πόσοι βλέπουν ταΐς γυ
ναίκες των όπου ταΐς χαϊδεύουν άλλοι, καί δέν λέγουν ούτε ψιλόν 
λόγον; Τούτη είναι μία συνήθεια όπου τήν σήμερον πολιτεύεται 
παντού, καί μάλιστα εις πολλά πρόσωπα τίμια καί χρήσιμα. 
Καθώς λέγει ένας ποιητής, πώς τό νά μή ν δεχθούν ένα εραστή ν, τό 15 

Φ. 38r μετρούν διά κρίμμα, καί διά τρέλαν, διότι εκείνο όπου δέν / ημπο
ρεί νά κάμη ό ένας μοναχός, τό κάμνουν οί πολλοί, άλλος νά δου-
λεύη, άλλος νά χαρίζη, καί άλλος εις άλλην χρείαν είναι καλός. 
Έτζ ι κάμουν εις ταΐς πολιτείαις ή έπιτήδειαις γυναίκες, και μά
λιστα ή πλέον εΰμορφαις, καί ή πλέον μεγαλωσιάναις. 20 
"Ας μήν ένοχλούμεθα λοιπόν, καί ας μήν γυρεύωμεν φιλονεικίαις 
καί μαλώματα διά μίαν άτιμίαν όπου δέν είναι άλλο παρά καθα-
ρόν ψεύμα. Ήξεύρω πώς εχω νά ονομασθώ τρελούτζικος άν δέν 

Φ. 38" εκδικηθώ, άμή θέλω φανεί αληθινά τρελός, / άνίσως καί τρέξω νά 
βάλλω τό κεφάλι μου είς κίνδυνον. 25 

Βάλλει τόχέρι τον επάνω εις τό στομάχι του, καί λέγει. 
Μέ όλα τούτα γροικώ έδώ μέσα μίαν χολήν όπου πηδφ, καί μέ 
συμβουλεύει νά κάμω καμίαν άνδραγαθίαν. Ναί, ναί. Μέ κυριεύει 
ό θυμός. Δέν θέλω πλέον νά είμαι αχρείος καί ανάξιος, θέλω έξά-
παντος νά εκδικηθώ αυτόν τόν κλέπτην, καί επειδή ό θυμός έξυ- 30 
πνα τά πνεύματα μου, καί μέ άνάπτει, θέλω, διά νά κάμω αρχήν, 
νά υπάγω νά κηρύξω παντού πώς εκείνος κοιμάται μέ τήν γυναίκα 
μου./ 

Φ. 39r Σκηνή ι η ' 
Γεώργιος, Κελία, καί ή δουλεντρα της. 35 

Κελ: 'Αγαπητέ μοι πάτερ, είμαι έτοιμη νά υπακούσω εις τάς δικαίας 
σας προσταγάς. Διατάξετε λοιπόν τά κατ' έμέ δτι λογής σας αρέ
σει. Όποτε ορίζετε, είμαι έτοιμη νά υπογράψω εις τό προικοσύμ-
φωνον του γάμου, επειδή καί ετζι απεφάσισα, νά κάμω τό χρέος 
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μου προς τόν πατέρα μου. Θέλω νά νικήσω τήν εδική ν μου έπιθυ-
μίαν καί θέλησιν, καί νά δεχθώ τόν ζυγόν όπου ή έντιμότης σας 
έπι/θυμείτε. Θέλω κοντολογής νά υποταχθώ όλως διόλου εις ταΐς 
προσταγαΐς σας. 

Γεώ: "Αχ· αγαπητή μου θυγατέρα. Πολλά μέ αρέσεις όταν συντυχένης 5 
ετζι, καί ή χαρά όπου εχω τώρα είναι τόσον μεγάλη όπου αν ήμα-
σθον έδώ μοναχοί, και αν δέν έντρέπουμουν, ευθύς ήθελα χορεύσω 
πηδώντας όσον δύναμαι. Έλα, έλα κοντά μου νά σέ αγκαλιάσω. 
Ό πατέρας έχει έξουσΐαν νά φιλήση τήν θυγατέρα του όποτε θέ-
λη, χωρίς νά σκανδαλισθή κανείς. / 10 

Σκηνή ιθ ' 
Κελία, καί ή δουλεύτρα της. 

Ήδου: Αυτή ή έξαφνική μεταβολή, κυρία, μέ φέρνει μεγάλον θαυ-
μασμόν. 

Κελ: Όταν μάθης τό αίτιον, θέλεις μέ επαινέσει. 15 
Ήδου: Ενδέχεται. 
Κελ: Επειδή ό Λέλιος μέ τήν άνεμπιστοσύνην του έβλαψε τούτην τήν 

καρδίαν, μέ άλλον τρόπον δέν ημπορούσα νά τόν εκδικηθώ καλ
λίτερα, παρά μέ αυτόν. 

Ή δου: Νάτος όπου έρχεται. / 20 

Σκηνή κ ' 
Λέλιος, Κελία, καί ή δουλεύτρα της. 

Λέλ: Πρό του νά μακρυνθώ, κυρία, από λόγου σας, χωρίς νά εχω ελπί
δα νά σας ιδώ πλέον, θέλω καν νά σας ειπώ ενα λόγον, επειδή καί 
είχα τήν τύχην νά σας ανταμώσω. 25 

Κελ: Πώς; Και τολμάς ακόμη νά μέ συντύχης; Ημπορείς νά εχης τό-
σην άδιαντροπίαν; 

Λέ: 'Αληθινά, ή άδιαντροπία μου είναι μεγάλη, επειδή καί ή εκλογή 
όπου έκαμες είναι τοιαύτη, όπου εγώ / είμαι άξιος παιδείας άνί-
σως καί θελήσω νά σέ όνειδίσω τίποτες. "Ας είναι μέ ώραις κα- 30 
λαΐς, κυρία. Νά ζης ευχαριστημένη, καί ευτυχισμένη μέ τόν άξιον 
σύζυγόν σου. Δίκαιον μεγάλον έχεις νά καυχάσαι διά τόν άνδρα 
όπου έδιάλεξες, καί νά καταφρονής πάντοτε τήν έδικήν μου έν-
θύμησιν. 

Κε: Ναί, ναί, προδότα. Θέλω ζήσει μαζί του, καί ή μεγαλήτερή μου 35 
χαρά ήθελεν ήσθαι, νά πικραθη ή εδική σου καρδία δι' αυτό. / 
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Φ. 4ΐν Λέ: Άμή ποία είναι ή αιτία όπου άραθύμησες κατεπάνω μου; 
Κε: Πώς; Έσύ καμώνεσαι πώς δεν την ήξεύρεις; Καί γυρεύεις άπό 

λόγου μου νά μάθη ς την κακήν πράξιν όπου έκαμες; 

Σκηνή κα ' 
Ό Σγαναρέλλος αρματωμένος, ή Κελία, ό Δέλιος, 5 

καί ή δουλεύτρα. 

Σγα: Πόλεμον, πόλεμον εχω με τόν κλέπτην της τιμής μου, όπου χω
ρίς εύσπλαγχνίαν έβαλε τέτοιαν μουτζούραν εις τό μέτωπόν μου. / 

Φ. 4Τ Κελ: Γύρισε, γύρισε, Λέλιε, τό πρόσωπον σου άπό τό άλλο μέρος, καί 
μήν ζητείς από λόγου μου τήν άπόκρισιν. 10 

Λέ: Τί είναι αυτός ό αρματωμένος; 
Κε: Αυτό φθάνει διά νά μείνης αναπολόγητος. 
Λέ: 'Αληθινά αυτό φθάνει διά νά έντραπής. 
Σγα: Ό θυμός μου κατά τό παρόν είναι εις στάσιν νά έπιχειρισθή κα

νένα μεγάλον κατόρθωμα. Ή ανδρεία μου άνέβη τόσον υψηλά, 15 
Φ. 42ν όπου άν τόν απαντήσω, θέλει γίνει χωρίς άμφι/βολίαν φόνος. "Ε

καμα όρκο ν νά τόν σκοτώσω. Ούτε ημπορεί κανείς με κανέναν 
τρόπον νά μέ εμπόδιση. Ευθύς όπου τόν απαντήσω, θέλω νά τόν 
στείλω είς τόν άλλον κόσμο ν, καί νά τόν δώσω καθολικά είς τήν 
μέσην της καρδίας του μίαν στελετίαν. 20 

Λέ: Μέ ποιον έχεις νά κάμης έσύ; 
Σγα: Μέ κανέναν. 
Λέ: Διατί αρματώθηκες ετζι; 
Σγα: Τούτο είναι ενα φόρεμα όπου τό επήρα διά τήν βροχή ν. "Αχ· άς 

ημπορούσα νά τόν σκοτώσω. 25 
Λέ: Τί λέγεις; 
Σγα: Έ γ ώ δέν λέγω τίποτες. / 

φ. 43' Ό Σγαναρέλλος κτυπά τό στήθος του μέ γροθίαις, καί τό πρό
σωπον του μέ πάτζους διά νά έξυπνήση τήν μεγαλοψυχίαν του. 

Σγα: "Αχ· αχρεία καρδία καί ούδετιποτένια. Πάλιν έξιπάσθηκες καρ- 30 
δια τής όρνιθας. 

Κελί: Τούτο όπου σέ συγχύζει, και χαλά τήν όψιν σου, είναι φανερόν. 
Λέ: Ναί, είναι φανερόν πώς τό πταίσιμον είναι έδικόν σου, καί πώς ή 

απιστία σου είναι αναπολόγητη, επειδή καί έκαταφρόνησες τήν 
πίστιν ενός έραστού. 35 

Σγα: "Αχ· δια τί νά μήν εχω έγώ τώρα όλΐγην τόλμην; 
Κελ: "Αχ, προδότα. Σιώπα, σιώπα. 
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Σγα: Σγαναρέλλε, εσύ βλέπεις πώς αυτή ή αρχόντισα σύρνει τά δίκαια 
Φ.43ν σου. / Γένου ανδρείος, γένου τολμηρός. Πάσχησε νά κάμης κα-

μίαν άνδραγαθίαν, όταν γυρίση τήν βάχην του. 
Λέλ: Επειδή καί αυτά τά λόγια σέ κακοφαΐνονται, πρέπει νά φανώ ευ

χαριστημένος, καί νά σέ συγχαρώ διά τήν εΰμορφην έκλογήν ό- 5 
που έκαμες. 

Κελ: Ή εκλογή όπου έκαμα εγώ, δέν είναι μέ κανέναν τρόπον αξία ό-
νειδισμοϋ. 

Λέ: Πολλά καλά. "Εχεις δίκαιον νά τήν διαφενδεύης. 
Φ44' Σγα: Ή αρχόντισα πολλά καλά κάμνει όπου μέ διαφενδεύει. Αυτό/τό 10 

κάμωμα δέν είναι κατά τους νόμους. "Εχω δίκαιον νά προσκλαυ-
θώ, και αν δέν ήμουν εγώ φρόνιμος καί ειρηνικός, έβλέπετε τί α
κολουθούσε. 

Λέλ: Πόθεν προέρχονται αυτά τά εδικά σου παράπονα. 
Σγα: Φθάνει, φθάνει. Ήξεύρεις καλά τόν τόπον όπου μέ πονεΐ. Ή έ- 15 

δική σου συνείδησις, καί ή καλότυχη ψυχή σου έπρεπε νά στο-
χασθή καί νά γνωρίση πώς ή εδική μου γυναίκα είναι εδική μου, 
καί δέν είναι χριστιανικόν έργον νά σφετερίζωμεν τά ξένα πράγ
ματα. 

Φ 44ν Λέλ: Αυτή είναι μία υποψία ούδετιποτένια, / καί γελοιώδης, καί ευγα- 20 
λέ την άπό τό κεφάλι σου. Μήν έχεις τέτοιον φόβον άπό λόγου 
μου. Ήξεύρω πώς είναι εδική σου γυναίκα, καί ούτε καταδέχομαι 
νά ακούσω τέτοιον λόγο ν. 

Κελ: "Αχ, προδότα, καλά ήξεύρεις νά υποκρίνεσαι έμπροστά μου. 
Λέλ: Πώς; Και υποπτεύεσαι τάχα ή εύγενεία σου πώς νά έπέρασεν άπό 25 

τόν νουν μου νά βλάψω τούτον τόν άνθρωπο ν; Τόσον ποταπό ν 
καί άχρεΐον μέ θαρρείτε; 

Κελ: Άποκρίνου τόν ίδιον, καί θέλει σέ τό αποδείξει. 
Φ. 45' Σγα: Όχι- ή εύγενεία σου, αρχόντισα, συν/τυχένεις καλλίτερα άπό 

εμένα. 30 

Σκηνή κβ' 
Κελία, Δέλιος, Σγαναρέλλος, ή γυναίκα τον, 

καί ή δουλεύτρα. 

Ήγυν: Κυράτζα Κελία, δέν θέλω νά δείξω πώς ζηλεύω τήν εύγενείαν 
σου, όμως ήξευρε πώς δέν μέ γελάς εύκολα, καί ήξεύρω καί γνω- 35 
ρίζω όλα τά γενόμενα. Είναι κάποιαις έρωτικαΐς συναναστρο-
φαΐς όπου δέν είναι καλόν πράγμα, καί ή εύγενεία σου έπρεπε νά 
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ευρης ενα μέρος καλλίτερον, καί νά μήν γυρεύης νά πλανέσης 
μίαν καρδίαν, όπου δέν πρέπει νά είναι αλλουνού, παρά εδική 
μου./ 

ψ. 45ν Κελί : Αυτά τά λόγια μέ καλοφαΐνονται. 
ΌΣγαναρέλλος προς τήν γυναίκα του. 5 

Ποίος σέ έλάλησε νά ελθης έδώ αχρεία; Έλθες νά μαλώσης μέ 
αυτήν τήν άρχόντισαν μέ τό νά διαφενδεύη έμενα; Έσύ φοβάσαι 
καί τρέμεις νά μήν χάσης τόν έδικόν σου μοιχόν, ναί; 

ΉΚελία προς τήν γυναίκα του Σγαναρέλλου. 
Πήγαινε εις τό καλόν, καί ας είσαι βεβαία πώς έγώ τά μούτζουνα 10 
του ανδρός σου ποτέ δέν τά ορέγομαι. 
Βλέπεις, Λέλιε, πώς αυτά δέν είναι ψεύματα; Μέ καλοφαΐνεται 
πολλά. 

Λέλ: Τι διαβόλου λόγια είναι αυτά; / 
Φ. 46r Ή δουλεύτρα. 15 

Έν άληθεία δέν ήξεύρω πότε θέλομεν Ιδεί νά πάρουν τέλος αυτά 
τά εδικά σας έμπερδώματα. Είναι πολύς καιρός άφ' ού πάσχω νά 
τά καταλάβω, και δέν ημπορώ. Όσον περισσότερον τά ακούω, 
τόσον όλιγώτερον τά καταλαμβάνω. Αναγκάσθηκα λοιπόν νά α
νακατωθώ καί έγώ, καί νά εμβω μέσα είς αυτόν τόν λαβυρινθον. 20 
Ή δουλεύτρα εμβαίνει ανάμεσα είς τόν Αέλιον καί εις τήνΚελίαν. 
Αφήσετε με νά συντύχω ελεύθερα, καί νά μέ άποκρίνεσθε μέ τήν 

Φ. 46ν άράδαν. / Διά ποίαν αΐτίαν ή έντιμότης σου κύρ Λέλιε, όνειδίζεις 
τήν κυαράν μου; 

Λέλ: Διατί αυτή ή άπιστη έβάσταξεν ή καρδία της νά άφήση έμενα δι' 25 
άγάπην αλλουνού, καί όταν άπό τήν κοινήν φήμην ήκουσα πώς 
θέλει νά ύπανδρευθή, χωρίς νά πιστεύσω πώς μέ αλησμόνησε, έ
τρεξα καί ήλθα, καί ερχόμενος τήν ηύρα ύπανδρεμένην. 

Ήδου: Ύπανδρεμένην; Μέ ποίον; 
Ό Δέλιος δείχνει τόν Σγαναρέλλον. 30 

Λέλ: Μέ τήν εντιμότητα του. 
Ή δου: Μέ τόν Σγαναρέλλον; 
Λέ: Ναι. / 

Φ. 4Τ Ή δου: Καί ποίος σέ τό είπε; 
Λέλ: Αυτός ό ίδιος μέ τό είπε σήμερον. 35 
Ήδου: 'Αληθινά Σγαναρέλλε τό είπες; 
Σγα: Έγώ τόν είπα πώς είναι γυναίκα μου, καί είμαι άνδρας της. 
Λέλ: Σέ είδα κύρ Σγαναρέλλε όπου έβαστουσες είς τό χέρι σου τήν ζω-

γραφίαν μου, καί ήσουν πολλά συγχυσμένος. 
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Σγα: 'Αληθινά. Νά ή ζωγραφιά. 
Λέλ: Και με είπες πώς εκείνη όπου σε τήν εδωσεν, είναι εδική σου σύ

ζυγος. 
ΌΣγαναρέλλος δείχνει τήν γυναίκα του. 

Σγα: Τί άμφιβολίαν έχει πώς αυτή είναι σύζυγος μου, και τήν ζωγρα- 5 
Φ. 47" φίαν τήν / είχα πάρη από τά χεριά της, καί αν δεν τήν επερνα, δεν 

ημπορούσα νά γνωρίσω τά καμώματα της. 
Ή γυναίκα του Σγαναρέλλου. 

Τι λέγεις εσύ; Τί παραπονείσαι ματαίως καί αδίκως; Έγώ τήν ζω-
γραφΐαν τήν είχα ευρη καταγής, κατά τύχη ν, καί μάλιστα εις και- 10 
ρόν όπου ήσουν άραθυμισμένος επάνω·μου άδικα, καί δταν επή
ρα μέσα εις τό σπίτι τόν άρχοντα κύρ Λέλιον όπου είχεν όλιγοθυ-
μήση εις τήν στράταν, δέν έγνώρισα ποσώς πώς ή ζωγραφιά ήτον 
εδική του. / 

Φ.48' Κελί:Έγώ είμαι αιτία διά τό συμβεβηκός της ζωγραφιάς. Έγώ τήν 15 
έκρατουσα εις τό χέρι μου, και μέ τό νά μέ ήλθεν όλιγοθυμία, τήν 
άφησα καί έπεσε κατά γης, καί έπειτα τήν ηύρεν ή γυναίκα του 
Σγαναρέλλου, ό όποιος έκαμε τότε τήν καλωσύνην καί μέ έσύκω-
σεν όλιγοθυμισμένην καί μέ έπήγεν εις τό σπίτι. 

Ή δουλ: "Ιδετε τώρα πώς χωρίς του λόγου μου δέν ήμπορούσετε νά ξε- 20 
μπερδωθήτε; 

Φ.48" Σγαν: "Αν είναι αληθινά αυτά, μέ καλο/φαίνεται πολλά. Διατί τό μέ-
τωπόν μου είχε μίαν θέρμην άνυπόφορον. 

Ήγυν : Μέ όλον τοϋτο ό εδικός μου φόβος ακόμη δέν έπέρασε, θαρ
ρώντας πώς είμαι γελασμένη. 25 

Σγα: "Οχι δά, φιλτάτη μου γυναικίτζα, ας πιστεύσωμεν καί οί δύο μας 
πώς εϊμεσθε τιμημένοι. Έγώ κινδυνεύω περισσότερον άπό εσένα. 
Δέξου χωρίς τζερεμόνιαις τό μερτικόν όπου σέ τυχένει. 

Ή γ υ : "Ας είναι. Όμως φυλάξου καλά νά μήν καταλάβω τίποτες διά 
λόγου σου. / 30 

Φ. 4ψ ΉΚελία προς τόν Λέλιον. 
Ώ ουρανέ. "Αν είναι ετζι, λοιπόν τί είναι αυτό όπου έκαμα έγώ; 
Θαρρώντας πώς έπαράβηκες τήν έμπιστοσύνην, άραθύμησα καί 
διά νά εκδικηθώ εστερξα νά υποταχθώ εις τήν προσταγήν του πα
τρός μου, καί έδέχθηκα νά ύπανδρευθώ μέ εκείνον όπου δέν ήθε- 35 
λα. Καί τό χειρότερον είναι, όπου υποσχέθηκα εμπρός είς τόν 
πατέρα μου... Νάτος όπου έρχεται. Άλήμονον. 

Λέλ: θέλει σταθεί εις τόν λόγον όπου μέ έδωκε. / 
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Φ. 49ν Σκηνή κγ' 
Γεώργιος, Δέλιος, Κελία, Σγαναρέλλος, ή γυναίκα τον, 

και ή δουλεύτρα. 

Λέλ: "Αρχοντα μου, ιδού όπου έγύρισα έλπίζωντας νά ιδώ μέ μίαν ώραν 
προτήτερα τό τέλος τών επιθυμιών μου, καθώς μέ ύποσχεθήκετε. 5 

Γεώργ: "Αρχοντα μου, όπου έγύρισες ελπίζοντας νά ΐδής μέ μίαν ώραν 
προτήτερα τελειωμέναις ταις έπιθυμίαις σου, καθώς σέ υποσχέ
θηκα, παρακαλώ νά μέ συμπαθήσης. / 

Φ.50Γ Λέλ: Πώς; άρχοντα; Θέλετε νά προδώσετε τοιούτης λογής ταΐς ελπί
δες μου; 10 

Γε: Ναί, άρχοντα μου. Αυτός είναι ό τρόπος όπου κάμνω τό χρέος 
μου, καί ή θυγατέρα μου είναι έτοιμη νά ύποταχθή εις εκείνο ό
που έγώ τήν προστάζω. 

Κελ: Τό έδικόν μου χρέος, αγαπητέ μου πάτερ, μέ αναγκάζει νά σταθώ 
είς τήν ύπόσχεσιν όπου τόν έδωκα. 15 

Γεώ: Πώς; "Ετζι πρέπει νά αποκρίνεται μία θυγατέρα είς ταΐς προστα-
Φ. 50" γαΐς του πατρός της; Πολλά / ογλήγορα έγύρισες άπό τόν λόγον 

σου; Προτήτερα εδέχθης τόν Βαλέριον, καί τώρα... Νά και ό πα
τέρας του όπου έρχεται διά νά τελειώσωμεν αυτήν τήν δουλείαν. 

Σκηνή τελευταία. 20 
Μπρονσκίνος πατήρ του Βαλέριου, Δέλιος, Γεώργιος, 

Σγαναρέλλος, ή γυναίκα του, καί ή δουλεύτρα. 

Γεώργ: Καλώς ώρίσετε, αδελφέ κύρ Βρουσκίνε; 
Βρουσ: "Εχω νά σας είπώ ενα μυστικόν όπου ήκουσα σήμερον, τό όποιον 

Φ. si' χωρίς άλλο έχάλασε τήν συμφω/νίαν όπου είχα με τήν έντιμο- 25 
τητά σου. Ό υιός μου όπου ήθελα νά σέ τόν δώσω γαμβρόν, έχει 
τεσσάρας μήνας όπου άρβαβωνιάσθη κρυφά μέ τήν Λισέταν, και 
μας έγέλασεν όλους. Καί επειδή τό γένος καί τά πλούτη τών γο
νέων της δέν μέ άφίνουν νά χαλάσω αυτήν τήν συγγένειαν, ήλθα 
νά σας ζητήσω συμπάθιον. 30 

Γεώργ: "Ας χαλάσωμεν λοιπόν τήν έδικήν μας συγγένειαν, καί επειδή 
ό υίός σου χωρίς τήν άδειάν σου άρβαβωνιάσθη μέ άλλο μέρος, 

Φ.si" ας τό απόλαυση, διότι σας λέγω καί έγώ τήν άλήθειαν / ότι ή θυ
γατέρα μου Κελία άπό πολύν καιρόν είναι αρραβωνιασμένη μέ 
τόν Λέλιον, ό όποιος ωσάν άξιος γαμβρός γυρίζωντας άπό τό τα- 35 
ξίδι του ήλθε σήμερον καί ζητεί έπιπόνως νά τελείωση τόν γάμον. 

Βρου : Μέ καλοφαΐνεται πολλά. 
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Λέλι : "Ετζι λοιπόν ή εδική μου ερωτική φλόγα μέλλει νά απόλαυση τό 
ποθούμενον τέλος. 

Γεώ: "Ας ύπάγωμεν νά στοχασθοΰμεν διά τήν έτοιμασίαν του γάμου. 
Σγαναρέλος: Ποίος έπίστευσε ποτέ πλέον βεβαιότερα άπό λόγου μου 

πώς νά είναι κερατωμένος; "Ιδετε καλά πώς εις τέτοιαις υπόθεσες / 5 
Φ.52r τά πλέον φανερότερα σημάδια ημπορούν νά είναι ψευδή, και νά 

συγχύζουν ματαίως τόν νουν τών εύκολοπίστων ανδρών. ΤοϋτΟ 
τό παράδειγμα νά τό έχετε καλά είς τήν ένθύμησίν σας, καί εϊ τι 
καί αν ίδήτε μέ τά ομμάτια σας, ποτέ νά μήν πιστεύετε. // 



[Σχολεΐον των συζύγων] 
(L'École des maris) 

B.A.R.,ms. gr. 1030. 



[Σχολεΐον των συζύγων] 
Φ-ι94' ' Εκ των Κωμωδιών του Μολιέ ρ Δ ραμα μεταφ ρασθέν άπό 

'Ιταλική ν εις τήν απλή ν των ρωμαίων Διάλεκτο ν. 

Πρόσωπα. 

Σγαναρέλλος. 
"Αριστος αδελφός του Σγαναρέλλου. 
Ισαβέλλα. 
Έλεονώρα. 
Αισέτα δουλεύτρα τής Έλεονώρας. 
Βαλέριος εραστής τής Ισαβέλλας. 
Έργαστος δούλος του Βαλέριου. 
Κομισάριος. Καί Νοτάριος. 



Πραξις Αη: 

Σκηνή Αη 

Σγαναρέλλος, καί "Αριστος. 

Σγα: Με τόν όρισμόν σου αδελφέ σε παρακαλώ νά μη φλύαρης, μόνον 
ψ. m" νά ζης ή έντιμότης σου, καθώς σε αρέσει, / καί εγώ καθώς με άρε- 5 

σει. Άγκαλά καί νά είσαι ολίγον γεροντώτερος άπό λόγου μου, 
και πρέπει νά είσαι φρονιμώτερος, μέ όλον τούτο σέ λέγω, ότι 
σκοπόν δέν εχω νά ακολουθώ ταΐς συχναΐς σου νουθεσίαις, ούτε 
δέχομαι νά μέ διορθώνης. Συμβουλήν άλλην δέν θέλω, παρά μό
νον εκείνη ν όπου μέ υπαγορεύει ή εδική μου γνώσις, καί ό τρό- 10 
πος όπου ζητώ. 

"Αρ: Όμως τόν τρόπον όπου ζής τόν καταδικάζει απλώς όλος ό κόσμος. 
Σγ: Ναί, όμως τόν καταδικάζουν εκείνοι οί τρελοί, όσοι είναι ωσάν 

τήν εντιμότητα σου, άδελφούτζικέ μου. 
"Αρ: Σέ ευχαριστώ έξ όλης μου της καρδίας, αυτή είναι μία τζεριμόνια 15 

πολλά ευμορφη. 
Σγ: 'Αγαπούσα νά ίξεύρω, αυτοί οί εδικοί σας μώμοι καί κατακριταί, 

τί ευρίσκουν, ή τί βλέπουν εις τού λόγου μου όπου νά είναι άξιον 
ελέγχου ή ψόγου; 

"Αρ: Τό αγριόν σου ήθος, καί ή αυστηρά σου γνώμη, όπου αποφεύγει 20 
όλαις ταΐς ήδοναΐς της συναναστροφής, δίδει εις όλα σου τά κα
μώματα καί κινήματα ενα αέρα τρέλας. Ή ίδια φορεσιά σου σέ 
κάμνει νά σέ μετρούν διά βάρβαρον. 

Σγ: 'Αληθινά έχετε δίκαιον, έπρεπε νά ύποτάσσωμαι εις τά καινούρια 
έφευρέματα, καί νά μή φορώ εκείνα όπου μέ αρέσουν, ούτε κα- 25 
θώς μέ αρέσουν, ούτε νά ένδύνωμαι διά λόγου μου. Είπε μοι, πα-
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Φ. 195' ρακαλώ, φίλτατέ μοι / αδελφέ πρωτογενή, ή μάλλον ειπείν μεγα-
λήτερε (επειδή με τό έλεος του Θεού ή έντιμότης σου με περνάς 
εως είκοσι χρόνους, αν θέλωμεν νά συντύχωμεν ελεύθερα, και 
χωρίς φιλοπροσωπίαν, και τό ίξεύρεις χωρίς νά τό είπούμεν) κά
με, λέγω, τήν χάριν νά μέ είπής άραγε δέν αγαπούσες μέ ταΐς ευ- 5 
μορφαίς σου νουθεσΐαις νά μέ στολίσης μέ τά ήθη των εδικών 
σου άνθοστολισμένων, και νυκτοκόπων νέων, δέν αγαπούσες νά 
μέ καταπεΐσης νά φορώ ενα άπό εκείνα τά πλατεία και υψηλά 
καλπάκια, τά νεωστί έφευρεμένα, όπου στέκονται επάνω εις τήν 
κορυφή ν της κεφαλής των, διά νά ξεθυμάνη ό αδύνατος μυελός 10 
των; Δέν ήθελες τάχα, οτι νά κτενΐζωμαι, και νά ίσιάζω εκατόν φο-
ραΐς τό ήμερονύκτιον τά μαλιά μου, και νά βάλλω μεγάλην έπιμέ-
λειαν εις τό νά τά κάμω σγουρά, και όρθια, τό όποιον άλλο δέν 
δηλοϊ, παρά τήν ελαφρότητα, και άκαταστασίαν του νοός; Δέν α
γαπούσες νά εχω τόν λαιμό ν μου δεμένον μέ μανδίλι κεντη μένον; 15 
Δέν επιθυμούσες νά φορώ καβάδι μακρύ, και πλατύ, και τό ζωνά
ρι μου νά είναι παρακάτω άπό τόν όμφαλόν μου, τό άντερί μου νά 
είναι ολίγον κοντώτερον άπό τό καβάδι, και τό τζαξήρι νά σκου-

Φ. m" πίζη τήν γήν; Ή τραχιλιά της γούνας μου νά / φθάνη εως είς τήν 
μέσην μου, καί τών μανικιών μου εως εις τους αγκώνας μου, καί 20 
τό προαύλι πολλά χοντρόν, τό δέ έπανωφόρι νά είναι τόσον στε-
νόν όπου νά μή με χωρεί; Τοιούτης λογής φορεμένος βέβαια ήθε
λα σέ αρέσει, διότι ήθελα όμοιάζη τήν εντιμότητα σου, όπου 
φορείς καθώς φορούν τόσοι άλλοι τρελοί. 

"Αρ: Πρέπει πάντοτε νά βαστούμεν μέ τους περισσοτέρους, καί νά ή- 25 
μέθα όμογνώμονες μέ αυτούς, καί πρέπει νά άποφεύγωμεν νά μή 
δΐδωμεν αίτίαν μέ τό δάκτυλον. Τόσον ή μία, όσον καί ή άλλη υ
περβολή είναι βλαβερά. Οί φρόνιμοι πρέπει εις τά φορέματα νά 
κάμνουν, καθώς κάμνουν είς τήν γλώσσαν, δηλονότι νά μή τρέ
χουν κατόπι είς ταΐς καινούριαις έφεύρεσες, μόνον νά άκολου- 30 
θοΰν ήσυχα ταΐς μεταβολαΐς όπου φέρει ή μεταχείρησις. Ό λόγος 
μου δέν είναι πώς πρέπει νά ακολουθούμε ν εκείνους όπου κάθε 
ήμέραν αγωνίζονται νά κάμουν νεωτερισμούς, καί νά λεπτύνουν 
τήν άγχίνοιάν τους επάνω είς ταΐς νέαις έφεύρεσες, οί όποιοι εις 
ταΐς ύπερβολαϊς των, άν ιδούν πώς άλλος τινάς τους περνά, λυπου- 35 
νται καταπολλά: Μόνον λέγω και βαστώ διά βέβαιον πώς απλώς 
είναι κακόν πράγμα τό νά φεύγη τινάς πεισματικά άπό εκείνο 
όπου οί άλλοι ακολουθούν, και οτι καλλίτερον είναι νά στέρξη 
τινάς νά συναριθμηθή μέ πολλούς τρελούς, παρά νά βλέπη τοΰ 
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φ. ΐ96Γ λόγου του μοναχόν / εναντίον εις εκείνους όλους όπου βαστοΟ-
νται διά φρόνιμοι. 

Σγ: Αυτά τά λόγια μυρίζουν άπό γηρατεΐον, τό όποιον διά νά δώση 
ύπόληψιν, βάφει ταΐς άσπραις τρίχες. 

"Αρ: Εΰμορφον πράγμα μά την αλήθειαν, νά με όνειδίζης καθ' ώραν 5 
διά τό γηρατεΐον μου, ψέγωντας συχνά οχι μόνον τά φορέματα 
μου, άλλα ακόμη καί τό πώς είμαι περίχαρος, ωσάν νά ήτον τό 
γηρατεΐον καταδικασμένο ν νά άποχαιρετήση όλα τά κοσμικά 
πράγματα, καί πλέον νά μή συλλογίζηται άλλο, παρά τόν θάνα
τον, ωσάν νά μήν είναι τό γήρας συντροφιασμένον μέ άρκεταϊς 10 
άσχημάδαις, μόνον νά πασχίζωμεν ακόμη νά ήμεσθεν άπαστροι, 
καί βαρετοί εις τόν κόσμον. 

Σγ: Όπως και αν είναι, δέν θέλω νά ΐξεύρω άπό αυτά τίποτες, μόνον 
θέλω νά ακολουθώ τά ΐδιά μου ήθη, θέλω νά κρατώ τό κεφάλι μου 
εναντίον είς ταΐς νέαις έφεύρεσαις, καί κατά τήν άρέσκειάν μου 15 
νά τό εχω σκεπασμένον μέ ενα καλπάκι ελαφρύ. Θέλω νά φορώ 
ενα καβάδι φαρδί, και θηλυκωμένον καλά, διά νά κρατή τό στο
μάχι μου ζεστόν, νά χωνεύη καλά τό φαγί, καί όλα τά λοιπά καθε
ξής καθώς έσυνήθιζαν οί προπάτορές μας. Καί άν καθ' ύπόθεσιν 
δέν αρέσω κανένα, άς σφαλίση τά ομμάτια του, άς γυρΐση τό πρό- 20 
σωπόν του άπό τό άλλο μέρος, ότι ολίγον μέ μέλλει. / 

Φ.196* Σκηνή Βα 

Έλεονώρα, Ισαβέλλα, Αισέτα, "Αριστος, καί Σγαναρέλλος. 

Έλε : Δέν υποφέρω, άδελφίτζα, νά σέ τυρανή ετζι ό Σγαναρέλλος. 
Έ λ α νά πηγαίνωμεν νά περιδιαβάσωμεν ολίγον, καί άν σέ είπή 25 
τίποτες, ή άν σέ μαλώση, έγώ τόν αποκρίνομαι, καί άς είναι επά
νω μου. 

Λισ: Πάντοτε σφαλισμένη μέσα είς ενα σπήτι, χωρίς νά ίμπορής νά 
ίδής τόν κόσμον; Τί λόγος είναι αυτός; 

Ίσαβ: Τί νά κάμω; Τέτοιος άν(θρωπ)ος είναι. 30 
Έλε : Σέ λυπούμαι άδελφίτζα μου. 
Λισ: Καλότυχη ή ευγένεια σου, κυρία Έλεονώρα, επειδή καί ή γνώμη 

του αδελφού του κυρίτζη Αρίστου δέν έχει νά κάμη ποσώς μέ 
τήν έδικήν του, καί πολλά καλόν βιζικόν είχες όπου έπεσες είς 
τά χέρια του φρονιμωτέρου αδελφού. 35 

Ίσαβ: Θαύμα μεγάλο, πώς δέν μέ έσφάλισε και σήμερον μέ κλειδαρΐαν, 
ή πώς δέν μέ επήρε μαζί του. 

Λισ: Έ ν άληθεία τόν έστελνα είς τόν διάβολον μαζί μέ ταΐς τρέλαις 
του. 
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Σγ: Κάμετε μου την χάριν νά μέ είπήτε κυράτζα Έλεονώρα, που πη
γαίνετε; / 

Φ.197' Έλε : Δέν τό ιξεύρομεν ακόμη, έπαρακαλουσα την άδελφήν μου νά 
ελθη μαζί μου νά περιδιαβάσωμεν ολίγον, καί μέ λέγει πώς δέν έ
χει την άδειάν σας. 5 

Σγ: Όσον διά την εύγενείαν σου, ημπορείς νά πηγαίνης οπού αγαπάς, 
ημπορείς νά περιδιάβασης όπου θέλεις, καί ιδού όπου έχεις συ-
ντροφίαν. Εσένα όμως 'Ισαβέλλα σέ προστάζω νά μην ευγης 
εξω, αν αγαπάς. 

"Αρ: "Αχ, αδελφέ, άφισέ την νά πηγαΐνη ολίγον, νά περιδιάβαση. 10 
Σγ: Σας ευχαριστώ αδελφέ, είμαι δούλος σας. 
"Αρ: Ή νεότης θέλει νά εχη όλίγην άνεσιν. 
Σγ: Ή νεότης είναι τρελή, και ακόμη μερικαΐς φοραΐς καί τό γήρας. 
"Αρ: Θαρρείς τάχα ή ευγένεια σου πώς ή συντροφιά τής αδελφής της 

νά μήν είναι καλή; 15 
Σγ: Δέν λέγω ετζι, μόνον καλλίτερα νά είναι μαζί μου. 
"Αρ: Ά μ ή δέν πρέπει νά τό κάμης αυτό αδελφέ. 
Σγ: Ά μ ή αί πράξεις ή έδικαΐς της πρέπει νά κρέμωνται άπό λόγου 

μου, καί ίξεύρω πόσον πρέπει νά έχω νά κάμω εις ταΐς πράξαις 
της. 20 

"Αρ: Ά μ ή έγώ τάχα όλιγώτερον εχω νά κάμω εις ταΐς πράξαις τής α
δελφής της; / 

Φ. 197" Σγ: ΤΩ ουρανέ, αδελφέ καθ' ένας συλλογίζεται καί στοχάζεται, οτι 
λογής τόν φαίνεται, καί οτι λογής τόν αρέσει. Αυτά τά κορίτζια 
γονείς δέν έχουν, ό μακαρίτης ό πατέρας των, οπού ήτον φίλος 25 
μας εξαίρετος, καί οίκειότατός μας, εις τήν ώραν του θανάτου του 
ταΐς έπαράδοσεν εις τό χέρι μας, καθώς τό ΐξεύρεις καλλίτερα ά
πό λόγου μου, παραγγέλλοντας μας νά φροντΐσωμεν νά ταΐς άνα-
θρέψωμεν καλά, καί τίμια, έπειτα, ή νά ταΐς στεφανωθώμεν, ή νά 
ταΐς ύπανδρεύσωμεν, καί νά ταϊς κυβερνήσωμεν καθώς πρέπει. 30 
"Οθεν καί εις τήν διαθήκην του μας εδωκεν επάνω τους τελείαν έ-
ξουσίαν, πατρικήν καί άνδρικήν. Ή εύγενεία σου έλαβες τήν 
φροντίδα νά άναθρέψης τήν Έλεονώραν, καί έγώ έλαβα τόν κό-
πον νά αναθρέψω τήν Ίσαβέλλαν. Κυβέρνα λοιπόν τήν έδικήν 
σου κατά τήν άρέσκειάν σου, καί άφισε παρακαλώ νά κυβερνώ 35 
καί έγώ τήν έδικήν μου κατά τήν άρέσκειάν μου. 

Ά ρ : Μέ φαίνεται πώς δέν πρέπει νά μεταχειριζώμεθα τέτοιον τρόπον. 
Σγ: Μέ φαίνεται καί τό λέγω μεγαλοφώνως διά νά καταλάβετε καλά. 

Μέ φαίνεται νά συντυχαίνω καλλώτατα εις αυτήν τήν ύπόθεσιν. 
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Ή ευγένεια σου άφινέ την νά πηγαίνη καί νά τρέχη με άπολυμέ-
νον χαλινάρι, είμαι ευχαριστημένος. Δόσε την δούλους, καί δου-

Φ. m' λεύτραις κατά την άρέσκειάν της, / τό στέργω. Δόσε την άδειαν 
νά περιπατή, νά περιδιαβάζη, νά συνομιλή μέ τους τρελούτζι-
κους νέους, νά κάθεται αργή, ή νά τριγυρΐζη απάνω καί κάτω, δέν 5 
μέ μέλει παντελώς. Όμως ή εδική μου θέλω νά ζή κατά τήν αρέ
σκειάν μου, καί όχι κατά τήν θέλησίν της, νά φορή τά καθημερινά 
της, τά όποια νά είναι τιμημένα, καί νά στολίζεται μόνον ταΐς με-
γάλαις έορταΐς, νά καταγίνεται πάντοτε καί όλως διόλου εις τά 
του όσπητίου, νά ράπτη, νά πλέκη, ή νά κλώθη, διά νά περνά τόν 10 
καιρόν μέ νοστιμάδα, καθήμενη μέσα εις τό σπήτι ώς φρόνιμη, 
νά εχη τά αύτία της σφαλισμένα εις τά μάταια λόγια τών τρελών 
νέων, καί ποτέ άπό τό σπήτι νά μήν εύγαίνη χωρίς νά εχη μαζί της 
κανένα φυλακάτορα. Κοντολογής, ή σάρκα, αδελφέ, είναι ασθε
νής, καί ακούω τά σκάνδαλα όπου ακολουθούν καθ' ήμέραν, διά 15 
τό όποιον όσον ημπορώ πασχίζω νά μήν ιδώ τό μέτωπόν μου στο-
λισμένον μέ μισόν φεγγάρι. Καί επειδή τό ριζικόν της τήν προσ
καλεί νά γένη σύζυγος μου, διϊσχυρίζομαι και θέλω, ότι νά είμαι 
τόσον σίγουρος διά λόγου της καί διά τό κορμί της, όσον καί διά 
τό ϊδιον τό έδικόν μου. 20 

Ίσαβ: Θαρρώ νά μήν έχετε καμμίαν αιτίαν νά συντυχαίνετε διά λόγου 
μου τοιούτης λογής. 

Φ. ΐ98ν Σγ: Σιώπα, σιώπα. Θέλω σέ μάθει έγώ νά εύγαίνης / εξω άπό τό σπήτι 
χωρίς νά είσαι συντροφιασμένη μέ του λόγου μου. 

Έλε : Πώς; "Αρχοντα. 25 
Σγ: Ώ ουρανοί. Δέν κάμνουν χρεία αρχόντισσα μου, ούτε τόσοι άρ

χοντες, ούτε τόσαις άρχόντισσαις. Έγώ δέν συντυχαίνω διά τήν 
εύγενείαν σου, επειδή είσαι φρονιμωτάτη. 

Έλε : Σας κακοφαίνεται τάχα, αν ελθη μαζί μας ή Ισαβέλλα; 
Σγ: Ναί. Καί διά νά σας τό ειπώ καθαρά, ή εύγενεία σου τήν ξελογιά- 30 

ζεις, ή εδική σου συναναστροφή παντελώς δέν μέ αρέσει, και 
πολλά θέλεις μέ υποχρεώσει, αν εις τό έξης λείπης άπό λόγου 
της. 

Έλε : Θέλετε νά σας συντύχω και έγώ καθαρά; Θαυμάζω πώς ημπορεί 
ή αδελφή μου και υποφέρει αυτήν τήν έδικήν σου γνώμην, όμως 35 
ήξεύρω τι έκαμνα, αν ήμουν έγώ. Καί άγκαλά μία καί ή αυτή κοι
λία μας έγέννησε και ταΐς δύο, μέ όλον τούτο πολλά ολίγον όμοι-
άζομεν μία τήν άλλην, άνίσως καί έχει καμμίαν άγάπην προς τήν 
εύγενείαν σου μέ τους τρόπους αυτούς όπου μεταχειρίζεσαι προς 
του λόγου της. 40 
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Αισέ: 'Αληθινά ολαις αύταΐς ή διαβολικαΐς φροντίδες, καί έπιμέλειαις 
είναι πράγματα ούτιδανά. Μη γάρ ήμεσθε Τούρκοι νά σφαλουμεν 
ταΐς γυναίκες μας. 'Εκείνοι καθώς άκούωμεν ταΐς βαστούν ώς ϊ-
διαις σκλάβαις. 
"Αν είναι άληθινόν άρχοντα μου, πώς ή εδική μας τιμή νά εχη 5 

Φ. i99r χρείαν / άπό παντοτινήν φύλαξιν, είναι λοιπόν πολλά αδύνατη, 
καί εύκολη νά έγκρεμνισθή. Όμως είπέτε με παρακαλώ, θαρρεί
τε τάχα πώς ή έδικαΐς σας προφυλακτικοί μέθοδοι ημπορούν νά 
μας εμποδίσουν άπό τους αποφασιστικούς μας σκοπούς; Φαντά
ζεσθε τάχα πώς όταν βάλλωμεν εις τόν νουν μας νά κάμωμεν ενα 10 
πράγμα, δέν ήμποροΰμεν νά τό ένεργήσωμεν άπό αίτίαν τής εδι
κής σας αγρυπνίας; "Αχ, ταλαίπωροι. Όταν θελήσωμεν νά κάμω
μεν τό θέλημα μας, ήξεύρομεν νά σας κάμωμεν νά κρατήτε τό χα
λινάρι, καί τους πλέον πονηρούς καί επιτηδείους νά σας τρα-
βουμεν άπό τήν μίτη ν. Όλαις ή έδικαΐς σας άγρυπναις φύλαξαις, 15 
δέν είναι άλλο, παρά τρέλαις. Καλλίτερα έκάμνετε νά μας έπι-
στεύατε, καί τούτο είναι τό πλέον σίγουρον μέσον όπου ημπορεί
τε νά μεταχειρΐζεσθε. Εκείνοι όπου ζητούν νά μας τυραννούν, 
στέκονται εις τήν άκρην τοϋ κρημνού, ή ίδια τιμή μας είναι όπου 
θέλει νά φυλάττη τόν εαυτόν της. Τό νά πασχίζετε εσείς νά μας 20 
φυλάξετε νά μήν άμαρτάνωμεν, είναι ωσάν νά θέλετε σχεδόν νά 
μας παρακινήτε νά έπιθυμώμεν τόσον τήν εύκαιρίαν εις τό νά ά-
μαρτήσωμεν. Καί άνίσως εγώ ήθελα ίδή πώς μέ τυραννεΐ ό άν
δρας μου, δι' αυτό ήθελα γροικήση μέσα εις τήν καρδίαν μου με-
γαλωτάτην κλίσιν εις τό νά βεβαιώσω τόν εδικόν του φόβον καί 25 
ζηλίαν. / 

Φ. m" Σγ: Νά, αδελφέ, τά αποτελέσματα, και οί καρποί τής εδικής σου κα
λής και ευμορφης ανατροφής. Υποφέρεις νά άκούης αυτά τά λό
για χωρίς νά ταραχθή ή καρδία σου παντελώς; 

"Αρ: 'Αγαπητέ μου αδελφέ, τά λόγια τής Λισέτας έχουν κάποιαν εύλο- 30 
γότητα. Τό γένος τών γυναικών αγαπά νά άπολαμβάνη όλίγην 
έλευθερίαν. 'Εκείνη ή εδική σας μεγάλη αύστηρότης εις τό νά 
ταΐς κρατήτε σφαλισμέναις δέν βοηθεΐ ούτε ωφελεί τίποτες, ή αν 
τί βοηθή, βοηθεΐ περισσότερον εις τό κακόν παρά εις τό καλόν. 
Όλαις ή έδικαΐς σας ΰποπταις φροντίδες καί έπιμέλειαις, κλει- 35 
δαρίαις, μάνδαλοι, καί άλλα παρόμοια είναι τό ουδέν. Ή τιμή εί
ναι όπου πρέπει νά ταΐς κρατή χαλινωμέναις, καί οχνή εδική σας 
φύλαξις. Σας λέγω καθαρά, ότι μία γυναίκα όπου έξανάγκης είναι 
φρόνιμη, μέ φαίνεται νά είναι ενα πράγμα πολλά παράδοξον. 
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Ματαίως ημείς πασχίζομεν νά εχωμεν χίλια ομμάτια εις τά κινή
ματα της, πρέπει νά πασχΐσωμεν νά τραβίξωμεν τήν καρδίαν της. 
Διότι όση ν μεγάλην έπιμέλειαν καί αν βάλλωμεν διά νά ταΐς φυ-
λάξωμεν, εγώ τήν τιμήν μου δέν τήν βαστώ διά σίγουρη ν μέσα εις 
τά χέρια ενός προσώπου, όπου εις τό νά άμαρτήση δέν χρειάζεται 5 
άλλο, παρά μόνον μισή ν στιγμήν, οπόταν θελήση. / 

Φ.200' Σγ: Αυτά όλα είναι παραμύθια. 
"Αρ: "Ας είναι και ετζι. Όμως έγώ βαστώ διά βέβαιον, πώς ή νεότης 

πρέπει νά διδάσκεται καί νά παιδεύεται μέ μέσα γλυκεία καί μέ 
γέλοια. Καί πρέπει τά σφάλματα της νά τά διορθώνωμεν μέ γλυ- 10 
κύτητα, καί όχι νά τήν ξιπάζωμεν μέ τό όνομα της αρετής. Έγώ 
προς τήν Έλεονώραν αυτούς τους κανόνας ήκολούθησα. Τήν δί
δω όλαις ταϊς έλευθερίαις, όπου ημπορούν νά όνομάζωνται τίμι-
αις, χωρίς νά τήν δώσω αίτίαν (καθώς ή έντιμότης σου κάμεις 
προς τήν Ίσαβέλλαν) νά ύποπτευθή πώς τήν φυλάττω νά μήν ά- 15 
μαρτήση, εκεί όπου παντελώς τοιούτον σημεΐον δέν είναι. Εις ό
σα έπεθύμησεν ωσάν νέα όπου είναι, έσυγκατένευσα, καί (χάρις 
τω Θεώ) ποτέ δέν έλαβα καμμίαν άτιμίαν εις τό νά μεταμεληθώ. 
Τήν έδωκα άδειαν νά βλέπη και νά συχνάζη ταΐς εύμορφαις συ-
ναναστροφαΐς, ταΐς περιδιάβασαις, τά παιγνίδια, τους χορούς, 20 
καί ταΐς κωμωδΐαις, τά όποια αυτά έγώ τά μετρώ διά πράγματα κα
λά, αρμόδια, ικανά καί επιτήδεια εις τό νά έξυπνούν καί νά γυ
μνάζουν τά πνεύματα της νεότητος. Τό σχολεΐον του κόσμου, δη
λαδή ή συχνή συναναστροφή τών τιμίων προσώπων (επειδή καί 
τήν σήμερον πρέπει νά ζώμεν μέ ενα τρόπον τελείως ξεχωριστόν) 25 

Φ.200" μέ φαίνεται / νά διδάσκη περισσότερον παρά όλα τά βιβλία της 
οικουμένης. Ή 'Ισαβέλλα άγαπα νά κάμη κάποια έξοδα εις φο
ρέματα, εις πανικά, εις χρυσάφι, καί άλλα όμοια. Τούτο είναι ά-
ληθινόν, όμως τί νά κάμω; Πάσχω νά τήν αναπαύσω. Αυτά είναι 
παραμικρά πράγματα όπου δίδουν μεγάλην ήδονήν. Ή παραγγε- 30 
λία του πατρός της είναι νά πάρη έμενα διά άνδρα της, έγώ όμως 
δέν θέλω νά τήν τυραννήσω, ούτε νά τήν βιάσω. Ήξεύρω πώς ή η
λικία μας δέν τεργιάζει. "Οθεν τήν άφΐνω εις τό θέλημα της νά διά
λεξη άνδρα κατά την θέλησιν και άρέσκειάν της. Άνίσως και πέ
ντε χιλιάδες γρόσια εισόδημα, άνίσως καί μία μεγαλωτάτη άγ'ά- 35 
πη, πόθος, λατρεία; και έρωτας ημπορούν νά ίσοζυγιάσουν ταΐς 
ήλικίαις μας, και νά τήν κάμουν σύζυγόν μου, θέλει μέ πάρει, ει
δεμή, θέλει κοιτάξη νά εΰρη άλλον, κατά τήν θέλησιν της. Έγώ 
είμαι ευχαριστημένος νά εΰρη μέρος καλλίτερον, καί εύτυχέστε-
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ρον £ιζικόν. Προκρίνω νά τήν ιδώ σύζυγον αλλουνού, παρά νά 
τήν δεχθώ εναντίον της θελήσεως της. 

Σγ: "Ω τι γλυκύτης, ώ τί σπλάχνα. 
Άρ: Ή εδική μου γνώμη κοντολογής τοιαύτη είναι καί ευχαριστώ 

τόν Θεόν. Ποτέ δέν θέλω ακολουθήσει εκείνους τους σκληρούς 5 
Κανόνας, όπου γίνονται αιτία νά μετρούν οί υιοί ταΐς ήμέραις 
τών γονέων τους. / 

Φ. 201' Σγ: Άμή ή ελευθερία όπου εδόθη εις τήν νεότητα, ύστερον δέν συ-
κώνεται εύκολα, καί οί λογισμοί της δέν θέλουν έχει τό αποτέ
λεσμα όπου επιθυμείτε και ελπίζετε, οπόταν άναγκασθή μετά- 10 
βάλλωντας τήν κατάστασίν της νά μεταβάλλη καί τόν τρόπον 
της ζωής. 

Άρ: Νά μεταβάλλη τόν τρόπον του ζην; Καί διατΐ; 
Σγ: Διατΐ; 
"Αρ: Ναί. 15 
Σγ: Δέν ήξεύρω. 
Άρ: "Εχει τάχα τίποτες βλαβερόν, ή άτιμον ό τρόπος αυτός τοΰ ζην; 
Σγ: Πώς; Άμή άφ' ού τήν στεφανωθής, τολμά εκείνη νά ζητή νά εχη 

τήν ϊδιαν έλευθερίαν όπου τήν δίδεις ώντας κορΐτζι; 
Άρ: Διατί όχι; 20 
Σγ: Τήν δίδεις άδειαν νά φορή ο,τι θέλει; 
Άρ: Βέβαια. 
Σγ: Στέργεις νά πηγαΐνη ωσάν τρελή είς τους χορούς, καί είς τά παι

γνίδια; 
Άρ: Τί αμφιβολία είναι; 25 
Σγ: Καί οί τρελούτζικοι νέοι νά ημπορούν νά έρχονται εις τό σπήτι 

ελεύθερα; 
Άρ: Ποίος αμφιβάλλει; 
Σγ: Διά νά παίζουν, νά τρωγοπίνουν, καί νά εύφραΐνωνται; 
Άρ: Αμφιβάλλεις; 30 
Σγ: Καί ή σύζυγος σου νά άκούη δλα τά γλυκά καί νόστιμα λόγια 

τους; 
Άρ: Βέβαια. / 

ψ.m' Σγ: Πήγαινε, πήγαινε, γέροντα ξαναμωραμένε. "Ελα μέσα, ελα 'Ισα
βέλλα, μήν άκούης αυτά τά αχρεία μαθήματα. 35 

Ά ρ : Θέλω νά έμπιστεύωμαι τήν γυναίκα μου κατά πάντα. Ε λ π ί ζ ω νά 
ζώ είς τό έξης καθώς έζησα καί εως τώρα. 

Σγ: Ά χ , τί χαρά ήθελα λάβη, αν σέ έστελναν είς τό κερατοχώρι. 
Ά ρ : Δέν ήξεύρω τό ^ιζικόν μου, ούτε τί ημπορεί νά μέ συνέβη. "Ομως 
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ήξεύρω καλά, πώς αν δεν σταλθής ή έντιμότης σου έκεϊ όπου λέ
γεις, θέλει ήσθαι μεγαλώτατον θαύμα. Επειδή καί βάλλεις τά δυ
νατά σου, και ζητείς δλα τά μέσα διά νά πηγαίνης, καί αν δέν σέ 
στείλουν, τό σφάλμα βέβαια δέν πρέπει νά λογισθή έδικόν σου. 

Σγ: Γελάτε λοιπόν, γελάτε, καί περιγελάτε με. 'Αληθινά άξιογέλα- 5 
στον πράγμα νά βλέπη τινάς ενα γέροντα εξήντα χρόνων νά πά-
σχη νά γΐνη γελωτοποιός. 

Έλε : Εις τήν εύγενείαν σου δίδω τήν ύπόσχεσίν μου, πώς αν γίνη άν
δρας μου, δέν θέλει έχει αίτίαν νά ύποπτευθή διά λόγου μου, καί 
άπό τό ^ιζικόν όπου λέγετε, τόν βεβαιώνω πώς είναι ελεύθερος. 10 
Ήξευρε όμως πώς ή καρδία μου δέν ήθελεν ήμπορέση νά ύπο-
σχεθή τό ίδιον είς τήν εντιμότητα σου, άνίσως τό κακόν μου ριζι-
κόν ήθελε μέ κάμη σύζυγόν σου. / 

Φ. 202' Λισ: Άμαρτΐαν ήθελεν ήσθαι νά βλάψωμεν εκείνους όπου μας εμπι
στεύονται, καί αναπαύονται εις τήν εμπιστοσύνη ν μας. Ά μ ή ε- 15 
κείνοι όπου είναι ωσάν τήν εύγενείαν σου, δέν είναι άξιοι νά έ
χουν καλλίτερην άνταμοιβήν άπό αυτήν όπου λέγετε, καί είς τού
το ας μήν άμφιβάλλωμεν. 

Σγ: Σιώπα, σιώπα, γλώσσα κατήραμένη, καί κακοσυνηθισμένη. 
"Αρ: Όποιος είναι αίτιος τής ιδίας του συμφοράς, ας κλαίη τόν έαυ- 20 

τόν του αδελφέ μου αγαπητέ. Έ χ ε ύγείαν, καί κοίταξε είς τό έξης 
νά ζήσης άλλέως. Καί ήξευρε πώς όποιος σφάλει τήν γυναίκα 
του μέσα είς τό σπήτι, κάμνει πολλά αχαμνά. Δούλος σου. 

Σγ: Έγώ δέν είμαι δούλος σου. 

Σ κ η ν ή Γ η 25 
Έργαστος, Βαλέριος, καί Σγαναρέλλος 

Βαλ: "Εργαστε. Ίδοΰ εκείνο τό πολυόμματον ζώον όπου έγώ φοβού
μαι καί αποστρέφομαι, ό σκληρός Σγαναρέλλος, όπου εξουσιάζει 
έκείνην όπου έγώ λατρεύω. 

Σγ: Δέν είναι πράγμα παράδοξον τά διεφθαρμένα ήθη τών τωρινών 30 
ανθρώπων; 

Βαλ: 'Αγαπούσα νά υπάγω κοντά του, και νά πασχίσω μέ κάθε τρόπον 
νά φιλιωθώ μαζί του. 

Σγ: 'Αντί νά βασιλεύη εκείνη ή αύστηρότης όπου έπολιτεύετο είς 
τόν καιρόν τών προγόνων μας, βλέπεις τήν νεότητα καί τρέχει 35 

Φ. 202ν άχα/λίνωτη καί άπολελυμένη. 
Βαλ: "Ας τόν χαιρετίσωμεν. 
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Έργ : Δέν μάς βλέπει όπου τόν χαιρετοϋμεν. 
Βαλ: "Ισως καί είναι τυφλός άπό τοϋτο τό όμμάτι. "Ας ύπάγωμεν άπό 

τό άλλο μέρος. 
Σγ: Πρέπει νά πηγαίνω εξω εις τό χωρίον. Τό κάθισμα του κάστρου 

δέν προξενεί εις του λόγου μου άλλο, παρά σύγχυσιν. 5 
Βαλ: Πρέπει νά εμβω μέσα εις τό σπήτι του νά τόν ανταμώσω. 
Σγ: Εις τό χωρίον δέν γίνονται ή τρέλαις όπου έδώ γίνονται. 
Έργ : Πήγαινε κοντά του. 
Σγ: 'Εκεί τά κορίτζια είναι περιορισμένα. Τί ορίζετε άρχοντες; 
Έργ : Περιπατεί. 10 
Σγ: Τί διάβολον, πάλιν μέ ηύραν οί τρελοί. Τι ορίζετε; Φθάνουν ή 

τζερεμόνιαις. 
Βαλ: "Ισως καί σας ενοχλώ άρχοντα, ερχόμενος κοντά σας. 
Σγ: "Ισως. 
Βαλ: Όμως ή τιμή της φιλίας σας είς του λόγου μου είναι μία ευτυχία 15 

τόσον μεγάλη, καί μία χαρά τόσον υπερβολική, όπου έλαχτάρι-
σα νά έλθω νά σας προσκυνήσω, καί ιδού όπου ήλθα. 

Σγ: "Ας είναι και ετζι. 
Βαλ: Ήλθα νά σας βεβαιώσω (όμως χωρίς καμμίαν τέχνην, ή κακόν 

σκοπόν) πώς είμαι όλος διόλου δούλος σας. 20 
Σγ: Τό πιστεύω. / 

Φ.203' Βαλ: Είμαι ένας άπό τους γείτονας σας, καί πρέπει νά ευχαριστώ κατά 
πολλά τήν εύτυχισμένην μου τύχην. 

Σγ: Πολλά καλά κάμνετε. 
Βαλ: Άμή έμάθετε, άρχοντα, τάς νέας ειδήσεις, όπου ηκούσθησαν είς 25 

τήν βασιλικήν αύλήν; Και ποίαις είναι άληθιναΐς ήξεύρετε; 
Σγ: Τί μέ μέλλει εμένα; 
Βαλ: 'Αληθινά δέν σας μέλλει. Όμως μερικαΐς φοραΐς εχομεν τήν πε-

ριέργειαν και νοστιμευόμεθα νά άκούωμεν τάς ειδήσεις του κό
σμου. Πηγαίνετε ή ευγένεια σας νά ΐδήτε τήν μεγαλοπρέπειαν 30 
και μεγάλην πανήγυριν όπου ετοιμάζεται νά γΐνη διά τά γενέθλια 
του δελφίνου μας; 

Σγ: "Αν θελήσω. 
Βαλ: Ή αλήθεια είναι αυτή οτι τό κάστρον μας δίδει μύριαις ήδοναΐς 

όπου άλλου δέν ταΐς εχομεν. Τά χωρία παραβαλλόμενα μέ τό κά- 35 
στρον, είναι ωσάν έρημίαις. Μέ τί περνάτε τόν καιρόν σας ή έντι-
μότης σας; 

Σγ: Μέ ταΐς δουλειιχΐς μου. 
Βαλ: Ό εδικός μας νους, όταν μερικαΐς φοραΐς δέν έχει κάποιαν άνά-
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παυσιν είναι εις κίνδυνο ν νά άποκάμη. Δεν πρέπει πάντοτε νά ή-
μεθα προσκολλημένοι είς δουλειαΐς. Τί κάμνετε ή έντιμότης σας 
τό βράδυ μετά τό δεΐπνον προτού νά πλαγιάσετε; 

Σγ: Εκείνο όπου μέ αρέσει. / 
Φ. 203" Βαλ: Ή έντιμότης σας βέβαια καί κάμνετε, καί συντυχαίνετε, καί άπο- 5 

κρΐνεσθε πολλά καλά. Καί οί φρόνιμοι πάντοτε κάμνωντας εκεί
νο όπου τους αρέσει, δείχνουν την φρόνησίν τους. Έγώ αν ήξευ-
ρα πώς δέν έχετε πολλαΐς δουλε^αϊς, και πώς δέν σας ενοχλώ ήρ-
χομουν πότε και πότε εις την εντιμότητα σας, διά συνομιλίαν, ή 
διά νά άγρυπνήσωμεν ολίγον μαζί. 10 

Σγ: Τοΰτο είναι ένδεχόμενον. Έχετε ύγεΐαν. 

Σκηνή Δη 

Βαλέριος, καί Έργαστος. 

Βαλ: Πώς σέ φαίνεται, Έργαστε, ή βαρβαρότης αύτου του τρελού; 
"Εργ : Πολλά απάνθρωπα αποκρίνεται, καί ή δεξίωσις, καί πεποίθησίς 15 

του περισσότερόν θηριώδης, παρά ανθρωπινή. 
Βαλ:Σκάνω, φρενιτεύω. 
Έργ : Διατί; 
Βαλ: Διατί φρενιτεύω; Διατί βλέπω την ευμορφην όπου λατρεύω εις τά 

χέρια ενός άγριου άν(θρώπ)ου, ενός δράκοντος όπου έχει πάντο- 20 
τε τά ομμάτια του κατόπιν της, και όπου μέ την αυστηρότητα του 
δέν την άφίνει μίαν στιγμήν ελευθερίας. 

"Εργ : Τούτο διά λόγου σας, αύθέντα, είναι καλόν πολλά. Ό εδικός 
Φ. 204' σας έρωτας πρέπει νά εχη ολαις ταΐς μεγαλήτεραίς του / ελπίδες 

θεμελιωμέναις επάνω εις τά συμβεβηκότα όπου μας ακολουθούν 25 
άπό μίαν τοιαύτη ν αυστηρότητα καί ζηλΐαν. Νά ήξεύρετε πώς ή 
γυναίκα όπου είναι φυλαγμένη, εκείνη νικάται. Ένθυμήσου τήν 
παροιμίαν όπου λέγει, παρακινούμεθα είς τά εμποδισμένα, και 
τούτο σέ φθάνει. "Ηξευρε πώς οί πατέρες, καί οί άνδρες μέ ταΐς 
εννοιαις καί έπιμέλειαίς των, άλλο δέν κάμουν, παρά νά αυξά- 30 
νουν κάθε ήμέραν τά κέρδη τών εραστών, καί τών μοιχών. Έγώ 
παντελώς δέν συγχίζομαι διά τήν γυναίκα μου. Διότι έδούλευσα 
εως είκοσι αύθέντας άπό εκείνους όπου πρέπει, ήγουν άπό εκεί
νους όπου περιπατούν πάντοτε γυρεύωντας κανένα καινού pio ν 
κουρσός, οί όποιοι μέ έλεγαν πώς ή εδική τους μεγαλήτερη χαρά 35 
ήτον τό νά τύχουν άπό εκείνους τους ενοχλητικούς άνδρας κανένα, 
όπου ποτέ δέν έρχονται εις τό σπήτι τους χωρίς νά μουρμουρί
ζουν, άπό εκείνους λέγω τους θηριώδεις όπου χωρίς καμμίαν αί-
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τίαν, πατήρουν, σημαδεύουν και ερευνούν τάς πράξεις, και την 
πολιτείαν τών γυναικών τους, όπου άρματωνόμενοι σκληρά μέ τό 
όνομα τών ανδρών, φωνάζουν κατ' επάνω των, καί ταΐς ελέγχουν 
έμπροσθεν είς εκείνους όπου αναστενάζουν διά έκείναις. Ήξεύ-
ρομεν ήμεϊς (μέ έλεγαν) νά μεταχειριζώμεθα ταΐς τέτοιαις εύκαι- 5 
ρίαις, διά νά τραβοΰμεν τό νερόν εις τόν έδικόν μας μύλον. Κο-
ντολογής σέ λέγω ότι την αυστηρότητα του Σγαναρέλλου πρέπει 

Φ. 204ν νά την έχης / ωσάν ένέχυρον σίγουρον πώς θέλεις απολαύσει ε
κείνο όπου επιθυμείς. 

Βαλ: Ά μ ή είναι τέσσαρεις μήνες άφ' ού τήν αγαπώ, καί ποτέ δέν ή- 10 
μπόρεσα νά ευρω μίαν στιγμήν όπου νά συντύχω μαζί της. 

"Εργ : Ό έρωτας κάμνει τους άν(θρώπ)ους επιτηδείους καί άγχίνοας, 
όμως ή έντιμότης σου δέν ημπορείς νά έφεύρης ούτε μίαν κατα
σκευήν. "Αν ήμουν εγώ, ήξευρα τί έκαμνα. 

Βαλ: Καί τί ημπορούσες νά κάμης, όπου εκείνη ποτέ δέν εύγαίνει έξω 15 
μοναχή, δτι εκείνος ό διάβολος παντού τήν ακολουθεί. Μήτε 
βλέπω νά έχη Εις τό σπήτι του καμμίαν δουλεύτραν ή δούλον, ό
που άποβλέπωντας εις τίποτε φιλοδώρημα νά μέ συντρέξη, καί 
νά βοηθήση ταΐς έρωτικαΐς μου φλόγες. 

"Εργ : Και λοιπόν ή 'Ισαβέλλα πώς τήν αγαπάς ακόμη δέν τό ήξεύρει; 20 
Βαλ: Τούτο δέν ημπορώ νά τό ήξεύρω, εκείνη άγκαλά καί νά ϊδε πολ

λά καλά πώς τήν ακολουθώ παντού ωσάν ή σκιά τό κορμί, καί ό
που καί αν τήν πηγαίνη εκείνος ό εδικός της άγριάνθρωπος, και 
τά ομμάτια μου έπάσχισαν πάντοτε νά φανερώσουν είς τά εδικά 
της τήν ύπερβολήν του αμεταβλήτου έρωτος μου. Τά ομμάτια 25 
μου λέγω εξήγησαν πολλά καλά, καί τήν έκαμαν νά γνωρίση τόν 
λογισμόν μου, καλλίτερα παρά όπου ήθελα κάμη μέ τήν ιδίαν 
μου γλώσσαν, όμως ποίος ημπορεί νά μέ βεβαίωση πώς εκείνη τό 
έκατάλαβε; 

Φ.205Γ "Εργ : Τούτο είναι άληθινόν, πώς τά ομμάτια μερικαΐς φοραΐς / έξη- 30 
γοΰνται πολλά σκοτεινά, όταν δέν εξηγηθούν μέ κανένα γραμμα-
τάκι, ή μέ τήν ϊδιαν γλώσσαν. 

Βαλ: Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω διά νά εύγω άπό αυτό τό μεγάλο βάσα-
νον, και νά πληροφορηθώ πώς αυτή ή εΰμορφη έγνώρισε πώς τήν 
αγαπώ; Δείξε με κανένα τρόπον. 35 

"Εργ : Αυτό είναι όπόΰ πρέπει νά εΰρωμεν. "Ας εμβωμεν μέσα είς τό 
σπήτι νά συλλογισθώμεν περί τούτου. 
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Πραξις α'[Β'] 

Σκηνή α' 
'Ισαβέλλα, και Σγαναρέλλος. 

Σγ: Πολλά καλά. Άπό τά σημάδια όπου μέ λέγεις έκατάλαβα ποίος 
είναι. Δεν λέγεις πώς τόν ονομάζουν Βαλέριον; 5 

Ίσαβ: Ναί. 
Σγ: Μην εχης εννοιαν, ότι πηγαίνω κατευθείαν τώρα νά τόν εΰρω 

εκείνον τόν άναίσθητον νέον. 

Σκηνή β' 
Σγαναρέλλος, Βαλέριος, και Έργαστος. 10 

Σγ: Έγώ ήλθα γυρεύωντας τήν εντιμότητα σου. 
Βαλ: Έμενα, άρχοντα; / 

ψ.205ν Σγ: Ναι. Δέν είσαι ή έντιμότης σου όπου ονομάζεσαι Βαλέριος; 
Βαλ: Έγώ είμαι ό δούλος σας. 
Σγ: Ήλθα νά σέ συντύχω μέ τόν όρισμόν σου. 15 
Βαλ: Είμαι άραγε τόσον ευτυχής έγώ όπου νά ημπορέσω νά σας δου-

λεύσω εις τίποτε; 
Σγ: Όχι, οχι. Έγώ ήλθα νά σέ κάμω νά χαρής μεγάλην χαράν. 
Βαλ: Έμενα άρχοντα; 
Σγ: Ναί, ναί, τήν εντιμότητα σου. Είναι πράγμα άξιον θαυμασμού. 20 
Βαλ: "Εχω μεγάλον δίκαιον νά θαυμάσω, άρχοντα μου, καί ή καρδία 

μου έγέμισεν άπό άμετρον χαράν διά τήν τιμήν όπου έλαβα. 
Σγ: "Ας άφήσωμεν εις ενα μέρος παρακαλώ ταΐς χαραΐς καί ταΐς τι-

μαΐς. 
Βαλ: Μέ κάμνετε τήν χάριν νά ορίσετε μέσα; 25 
Σγ: Όχι. 
Βαλ: Παρακαλώ. 
Σγ: Όχι, όχι, δέν πηγαίνω παρέκει. 
Βαλ: "Αν δέν έμβήτε μέσα, έγώ δέν ημπορώ νά σας άκροασθώ. 
Σγ: Δέν έμβαίνω. 30 
Βαλ: Πολλά καλά. Επειδή καί ορίζετε ετζι, ουδείς λόγος. Φέρετε παι-

Φ. 206' διά σκαμνί νά καθίση ό άρχοντας, επειδή και απεφάσισε / νά μήν 
εμβη μέσα. 

Σγ: Έ γ ώ θέλω νά σέ συντύχω επάνω είς τό ποδάρι... 
Βαλ: Καί νά τό υποφέρω έγώ τούτο; 35 
Σγ: "Αχ, πόσαις τζερεμόνιαις. 
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Βαλ: Σας υπακούω λοιπόν. 
Σγ: Ή τόσαις τζερεμόνιαις τίποτε δεν χρησιμεύουν, μήτε είναι άνα-

γκαΐαις. Με άκούεις νά σε συντύχω; 
Βαλ: Μετά πάσης χαράς. 
Σγ: Ήξεύρεις παρακαλώ, πώς εγώ είμαι όΣγαναρέλλος όπου άνέθρε- 5 

ψα τήν ευμορφην Ίσαβέλλαν, καί όπου την εχω στό σπήτι μου; 
Βαλ: Τό ήξεύρω. 
Σγ: Επειδή λοιπόν καί τό ήξεύρεις, δέν είναι χρεία νά σέ τό είπώ. Ά-

μή ήξεύρεις ακόμη και τούτο, πώς μέ τό νά μέ φαίνεται καί εμένα 
πολλά ευμορφη, τήν ανέθρεψα μέ σκοπόν νά τήν κάμω σύζυγόν 10 
μου; 

Βαλ: Όχι, δέν τόν ήξεύρω. 
Σγ: 'Επειδή καί δέν τό ήξεύρεις, ιδού όπου σέ τό λέγω, και σέ λέγω 

ακόμη και τούτο, ότι αν άγαπας, νά άφεθής από εκείνο όπου έπι-
χειρίσθης, και νά σβύσης τήν φλόγαν σου, άφίνωντάς την εις ή- 15 
συχίαν. 

Βαλ: Ποιος; Έγώ άρχοντα; 
Φ. 206" Σγ: Ναι, ναι, ή έντιμότης σου ό ϊδιος, καί μήν καμώνεσαι / πώς δέν έ

χεις εϊδησιν τελείως. 
Βαλ: Καί ποίος σας τόν είπεν αυτόν τόν λόγον; 20 
Σγ: Κάποια πρόσωπα αξιόπιστα. 
Βαλ: Ποίος; Ποίος; 
Σγ: 'Εκείνη ή ϊδια. 
Βαλ: 'Εκείνη; 
Σγ: Ναί, αυτοπροσώπως μέ τό νά είναι κορίτζι τιμημένον, καί μέ 25 

αγαπά εκ παιδικής ηλικίας. Εκείνη μέ έξεμυστηρεύθη προλα-
βόντως αυτήν τήν ύπόθεσιν, καί μάλιστα μέ έπαρήγγειλε νά σέ 
ειπώ, και νά σέ δώσω εϊδησιν, πώς άπό τόν καιρόν όπου άρχισες 
νά ακόλουθης κατόπι της, ή καρδία της έκατάλαβε πολλά καλά τί 
δήλου ν τά βλεψίματα τών ομματίων σου, καί εγνώρισε καλλώτατα 30 
τά ενδόμυχα απόκρυφα της καρδίας σου, και τό νά κοπιάζης νά 
φανέρωσης περισσότερον τήν άγάπην όπου έχεις προς του λό
γου της, είναι περιττόν. Νά ήξεύρης όμως ότι πολλά τήν κακο
φαίνεται, καί δέν ημπορεί νά ύποφέρη νά κάμη ό εδικός σου έρω
τας καμμίαν άδικίαν εις τήν άγάπην όπου ή καρδία της φυλάττει 35 
προς εμένα. 

Βαλ: Ή έντιμότης σας λοιπόν μέ λέγετε, πώς ή 'Ισαβέλλα σας έστει-
λεν εις του λόγου μου διά νά μέ είπήτε αυτά όπου μέ λέγετε; 

Φ. 2or Σγ: Ναί, ναί, διά νά σέ ειπώ καθαρά πώς μέ τό νά εγνώρισε / τόν πόθον 
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όπου έχει ή καρδία σου, ευθύς ήθελε σέ μηνύσει αν εϊχε κανένα 
πρόσωπον πιστόν. "Ομως τέλος πάντων μήν ήμπορώντας νά κά-
μη άλλέως, ήναγκάσθη νά μεταχειρισθή μέσον εμένα τόν ϊδιον, 
διά νά σέ μηνύση (καθώς είπε) πώς κανένας άλλος, παρά μόνον ε
γώ εχω τήν άδειαν νά εξουσιάζω τήν καρδίαν της, πώς ή έντιμο- 5 
της σου αρκετά τής έκαμες μέ τό όμμάτι, καί πώς αν εχης κάτι τί 
γνώσιν και φρόνησιν, θέλεις άποφασίση εις τό έξης νά κοιτάζης 
τήν δουλειάν σου. "Εχε ύγείαν. Τούτο μέ έπαρήγγειλε νά σέ ειπώ. 

Βαλ: Έργαστε, πώς σέ φαίνεται και αυτό τό συμβεβηκός; 
Έργ: Κατά τόν έδικόν μου στοχασμόν, τούτο τό συμβεβηκός έχει 10 

κρυμμένο ν μέσα εις του λόγου του κάτι τί καλόν διά λόγου σας. 
Τούτο είναι κάτι τί μυστήριον, καί κοντολογής αυτό τό μήνυμα 
δέν ομοιάζει νά είναι άπό πρόσωπον όπου νά μή δέχεται τόν ερω
τά σας. 

Βαλ: 'Εσύ λοιπόν λέγεις πώς είναι κάτι μυστήριον; 15 
Έργ : Ναί. "Ομως ό Σγαναρέλλος μας κοιτάζει. "Ας πηγαίνωμεν άπό 

εδώ. 
Σγ: Αυτός ό αναίσθητος νέος έμεινεν έξεστηκώς, καί εξω φρενών. 

Βέβαια δέν ήλπιζε τέτοιον μήνυμα. "Ας λαλήσω τώρα τήν Ίσα-
βέλλαν. 'Αληθινά αυτό τό κορίτζι δείχνει τους καρπούς όπου ή 20 

Φ .207" καλή ανατροφή δίδει είς μίαν ψυχή ν. Βλέπω / πώς εις άλλο δέν 
καταγίνεται, παρά είς τήν αρετή ν, είς τήν οποίαν ή καρδία της εί
ναι αφιερωμένη εως τόσον, όπου άπό ενα καί μόνον άπλόν βλέμ
μα άν(θρώπ)ου σκανδαλίζεται. 

Σκηνή γη 25 
Ισαβέλλα, καί Σγαναρέλλος. 

Σγ: Ιδού όπου έγύρισα. 
Ίσα:Τΐ έκάμετε; 
Σγ: "Εκαμα ολην τήν παραγγελίαν σου. Καί εκείνος ό άρχ:(ων) μοι

χός απέμεινε χάσκοντας. Είς τήν αρχήν ηθέλησε νά άρνηθί) τό 30 
πάθος τής καρδίας του, άμή άφ' ού τόν είπα πώς εσύ μέ έστειλες, 
μέ αυτό τό μήνυμα έμεινε παντελώς άλαλος, και συγχυσμένος, 
καί πιστεύω πώς πλέον δέν θέλει πατήσει τό ποδάρι του είς τού-
την τήν γειτονίαν. 

Ίσαβ: "Αχ. Τί μέ λέγετε; 'Εγώ φοβούμαι νά μήν ήκολούθησε τό εναντίον. 35 
Σγ: Καί διατί φοβάσαι; 
Ίσαβ: Ευθύς όπου εύγήκετε ή έντιμότης σας άπό τό σπήτι, καθίζωντας 
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εγώ ολίγον εις τό παράθυρον διά νά πάρω αέρα, βλέπω καί 
έρχεται άπό κάτω ενα παλικάρι, τό όποιον παρευθύς μέ έδωκε 
χαιρετισμόν εκ μέρους εκείνου / του αχρείου, καί πολλά έσυγχή-
σθηκα. Και δέν εφθασεν τοϋτο, μόνον έρριψαν ίσια επάνω εις τό 
παράθυρον ενα κουτάκι, είς τό όποιον μέσα, ηύρα ενα γράμματα- 5 
κι βουλλωμένον μέ βούλλαν έρωτικήν, καί ήθελα ευθύς νά τό ρί
ψω οπίσω. Άμή τό νά είχε μακρύνη πλέον ό απεσταλμένος, ή 
καρδία μου έφούσκωσεν άπό τόν πολύν μου θυμόν. 

Σγ: Ίδετε άρχοντες την λεπτότητα αυτής τής πανουργίας; 
Ίσαβ: Τώρα εχω χρέος νά στείλω οπίσω τό κουτάκι όμου καί τό γράμ- 10 

μα είς τόν άναθεματισμένον αυτόν έραστήν, όμως χρειάζομαι άν-
(θρωπ)ον πιστόν ότι τήν εύγενείαν σου δέν τολμώ νά τό δώσω. 

Σγ: Έξ εναντίας ψυχήτζα μου, ζωή μου, σπλάχνα μου, έσύ μέ δεί
χνεις όφθαλμοφανώς τήν άγάπην καί τήν έμπιστοσύνην όπου έ
χεις προς εμένα. Όθεν ή καρδία μου δέχεται μετά χαράς αυτήν 15 
τήν ύπηρεσίαν. Μέ τούτο μέ υποχρεώνεις κατά πολλά. 

Ίσαβ: Νά λοιπόν όπου σας τό δίδω. 
Σγ: Πολλά καλά. "Ας ίδουμεν τί σέ γράφει. 
Ίσαβ: ΤΩ θεέ μου. Φυλαχθεΐτε, μήν τό ξεβουλλώσετε. 
Σγ: Καί διατί; 20 
Ίσαβ: Θέλετε νά τόν κάμετε νά θαρέψη πώς εγώ τό έξεβούλλωσα. Τά 

τιμημένα κορίτζια πρέπει νά αποφεύγουν πάντοτε τό νά διαβά
ζουν τά γραμματάκια όπου στέλλουν οί έρασταί. Άμή όταν δεί-
ξωμεν πώς εχομεν περιέργειαν νά διαβάσωμεν τό γραμματάκι / 
ένταυτώ δείχνομεν φανερά πώς μας καλοφαίνεται νά μας άγα- 25 
πουν. Λοιπόν μέ φαίνεται πρέπον αυτό τό γραμματάκι νά δοθή ο
πίσω όχι μόνον βουλλωμένον καθώς είναι, αλλά καί μέ μίαν ώραν 
προτήτερα, διά νά γνωρίση εκείνος τόσον καλλίτερα τήν μεγά-
λην καταφρόνησιν όπου ή εδική μου καρδία τήν σήμερον τόν 
κάμνει, καί χάνωντας είς τό έξης κάθε λογής ελπίδα, νά μήν fri- 30 
ψοκινδυνεύση νά έπιχειρισθή κανένα καινούριον τρελόν επι
χείρημα ωσάν αυτό. 

Σγ: 'Αληθινά, έχεις δίκαιον, πολλά καλά λέγεις. 'Αλήμονον. Έγώ 
μένω γοητευμένος άπό τήν μεγαλωτάτην σου άρετήν, καί φρόνη-
σιν. Βλέπω καλά πώς ή μάθησες όπου σέ έδωκα, έβλάστησαν ευ- 35 
τυχώς μέσα εις τήν ψυχήν σου, και έφεραν καλλώτατους καρ
πούς. Κοντολογής έσύ μία μοναχή είσαι αξία νά γίνης σύζυγος ε
δική μου, καί έσύ μέ δείχνεις όλα εκείνα τά καλά σημεία καί δο-
κιμαΐς όπου έγώ επιθυμώ. 
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Ίσαβ: Όμως, δεν λαλώ διά νά βιάσω την θέλησιν και άρέσκειάν σας, 
ούτε φιλονεικώ ποσώς. Τό γράμμα είναι εις τό χέρι σας και κάμε
τε ότι θέλετε. 'Ημπορείτε νά τό ανοίξετε, πλην ή εδική μου γνώ
μη αύτη είναι. 

Σγ: Όχι, όχι, μη γένοιτο. Τά εδικά σου λόγια είναι εύλογώτατα και 5 
φρονιμώτατα. Πηγαίνω τώρα ευθύς νά του τό δώσω, έπειτα θέλω 
υπάγει νά ανταμώσω ενα πρόσωπον, καί εκείθεν κατ' ευθείαν ερ-

Φ.209Γ χομαι νά σέ φέρω την άπόκρησιν διά / νά ήσυχάσης καί άναπαυ-
θης. 

Σκηνή Δ' ίο 
Σγαναρέλλος, καί Έργαστος. 

Σγ: Εις πόσην χαράν είναι τήν σήμερον ή καρδία μου, βλέπωντας 
πώς είναι διά νά λάβω σύζυγον ενα κορίτζι τόσον φρόνιμον. Τόν 
πλέον πλουσιώτερον θησαυρόν του κόσμου εχω μέσα εις τό σπή-
τι μου, θησαυρόν λέγω τιμής καί φρονήσεως. Άπό ενα καί μόνον 15 
άπλόν βλέμμα ενός άν(θρώπ)ου νά σκανδαλίζεται; Νά τό μετρή 
ωσάν μίαν προδοσίαν, ωσάν μίαν έπιβουλήν μεγάλην; "Ενα 
γραμματάκι έρωτικόν νά τό μέτρηση ωσάν μίαν άπό ταϊς πλέον 
μεγαλήτερες υβριτες όπου ημπορούν νά γίνουν; Καί νά τό στείλη 
οπίσω μέ εμένα τόν ϊδιον; 'Αγαπούσα πολλά νά ήξεύρω, αν ή Έ - 20 
λεονώρα του αδελφού μου έκαμνε τό ϊδιον, εν άληθεΐα δέν τό έ
καμνε. Τά κορίτζια ο,τι λογής τά μάθουν εκείνοι οπού τά ανατρέ
φουν, τέτοιας λογής γίνονται. "Ελα εδώ "Εργαστε. 

"Εργ : Τι είναι πάλιν; 
Σγ: Νά επαρε αυτό τό κουτί, και είπε τόν αυθέντην σου νά μήν ριψο- 25 

κινδυνεύη πλέον, μήτε νά τολμά νά γράφη και νά στέλνη γραμ-
ματάκια μαλαγματένια, καί πώς ή 'Ισαβέλλα άραθύμησε κατά 

Φ. 209" πολλά. Κοίταξε το καλά, οτι δέν έκαταδέχθη / ούτε νά τό άνοιξη, 
ούτε νά τό ξεβουλλώση, καί άπό αυτό ας καταλάβη πόσον τόν 
ψηφά ή 'Ισαβέλλα τόν ερωτά του, καί τί ελπίδα πρέπει νά εχη 30 
άπό λόγου της. 

Σκηνή Ε' 
Βαλέριος, καί Έργαστος. 

Βαλ: Τι σέ εϊπεν "Εργαστε εκείνο τό άγριον άλογον ζώον; 
"Εργ : Μέ εδωκεν αύθέντα, αυτό τό κουτί μέ αυτό τό γράμμα τό όποιον 35 

λέγει πώς ή έντιμότης σας τό έστείλετε τήν Ίσαβέλλαν καί πώς 
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άραθύμησε πολλά. Λέγει μάλιστα πώς σας τό έστειλεν οπίσω χω
ρίς νά τό ξεβουλλώση. 'Ανοίξετε το όγλήγωρα καί διαβάσετε το, 
διά νά ίδουμεν, αν εγώ εχω λάθος. 

Γράμμα 

Χωρίς άμφιβολίαν τούτο τό γράμμα θέλει σας προξενήση 5 
θαυμασμόν, όταν τό διαβάσετε, θέλετε ίδή καί στοχασθή τόν 
σκοπόν μου και τόν τρόπον όπου έμεταχειρίσθηκα διά νά σας τό 
στείλω σίγουρα εις τό χέρι σας. Όμως ή κατάστασις εις την ο
ποίαν ευρίσκομαι δέν ημπορεί πλέον νά σταθή μέσα εις τά σύνο
ρα όπου πρέπει νά στέκωνται αί γυναίκες. Ό εδικός σας γάμος, ό 10 
δίκαιος φόβος του γάμου όπου μέ έφοβέρισαν πώς εις διάστημα 
εξ ήμερων νά τελειωθή, μέ ήνάγκασε νά αφήσω τήν έντροπήν εις 
ενα μέρος. Λοιπόν μέ τό νά απεφάσισα νά ελευθερωθώ άπό αυτόν 

Φ. 2ior τόν γάμον / μέ οτι τρόπον ημπορέσω, μέ έφάνη ευλογον νά διαλέ
ξω καλλίτερα τήν εύγενεΐαν σας, παρά τήν άπελπισίαν. Καί μήν 15 
θαρρείτε πώς ή θλιβερή και βασανισμένη κατάστασις όπου εύρΐ-
σκομεν νά εγινεν αιτία νά γεννηθή είς τήν καρδίαν μου ό λογι
σμός όπου εχω προς τήν εύγενεΐαν σας. Μόνον είναι άληθι-
νόν πώς αυτή μέ έβίασε νά σας φανερώσω, άναγκάζωντάς με ακό
μη νά κάμω εκείνο όπου ή τιμή είς τό γυναικείον γένος δέν τό 20 
συγχωρεί. "Αν ή εύγενεία σας θελήσετε πολλά ογλήγορα γίνομαι 
εδική σας, επειδή καί τούτο εϊναι είς τό χέρι σας. Έγώ μόνον πε
ριμένω νά μάθω τόν σκοπόν του ερωτός σας, καί έπειτα νά σας 
φανερώσω τί αποφάσισα νά κάμω. Πλην πρό πάντων στοχασθή-
τε οτι ό καιρός πετά, καί οτι δύο καρδίαις όπου αγαπώνται, κατά- 25 
λαμβάνονται μέ τά νοήματα. 

Της ευγενείας σας 
δλη είς τους ορισμούς 

Ισαβέλλα. 
"Εργ : Τώρα πώς σας φαίνεται, αυθέντα. Βλέπετε καλά πώς τό γράμμα 30 

αυτό κανείς δέν της τό υπαγόρευσε. Πολύ πράγμα εις ενα κορι-
τζάκι τόση μεγάλη άγχίνοια. Τό έπιστεύετε ποτέ; 

Βαλ: "Αχ. Βλέπω καλά πώς όλος διόλου είναι αξιολάτρευτη. 
"Εργ : Νά όπου έρχεται ό άθλιος εκείνος, καί ανόητος. Στοχασθήτε τί 

πρέπει νά τόν είπήτε. / 35 
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Φ.no" Σκηνή Στ' 
Σγαναρέλλος, Βαλέριος, καί Έργαστος. 

Σγ: "Ω νά είναι ευλογημένος, τρισευλογημένος, καί χιλιάκις καί μυ-
ριάκις ευλογημένος, καί πολυχρονημένος ό Κραταιότατός μας 
βασιλεύς όπου εμπόδισε τά ακριβά καί περριτά φορέματα. Οι αν- 5 
δρες άπό τώρα καί εμπρός δέν θέλουν έχει τόσαις ένόχλησαις, 
καί βαρέα καί μάταια έξοδα, και ή γυναίκες ακολούθως θέλουν έ
χει χαλινό ν εις τά παντοτινά άτακτα καί αυθάδη ζητήματα των. 
"Αχ, πόσαις εύχαριστίαις πρέπει νά δώσω εγώ εις τήν βασιλείαν, 
όπου έβαλε καί εκήρυξαν αυτόν τόν βασιλικόν όρισμόν. "Αχ, ά- 10 
γαπουσα προσέτι, διά άνάπαυσιν πάλιν των ανδρών, νά εμποδί
ζονται άκόμι καί ή έρωτικαΐς συνομιλίαις, καθώς καί τά χρυσά 
φορέματα. Έπί ταύτου ήγόρασα τό ίσον των βασιλικών ορισμών, 
διά νά τό διάβαση ή Ισαβέλλα, καί τό βράδι μετά τό δεΐπνον εχο-
μεν μέ τι νά περάσωμεν τόν καιρόν μας. "Ελα κύρ Βαλέριε; Τί 15 
κάμνεις; Στέλλεις άκόμι γραμματάκια ερωτικά μέ τά κουτάκια τά 
μαλαγματένια; Ή έντιμότης σου βλέπεις καλά μέ τί τρόπον δέχο
νται τά δώρα σου τά πολύτιμα. Τί έθαρβοϋσες; Νά εϋρης κανένα 
κορίτζι ξετζιπωμένον, καί διψασμένον άπό φλυαρίαις, καί άπό λου
λουδάκια τών εραστών; Ναί; Πίστευσόν με ότι χάνεις τόν καιρόν 20 

ψ. 2W σου, και τους κόπους σου, καί κτυπάς μέ πέτραις τόν άνεμον. / Ε 
κείνη είναι φρόνιμη, εκείνη αγαπά έμενα, καί μέ λατρεύει, καί ό 
εδικός σου έρωτας τήν παροργίζει. Κοίταξε λοιπόν άλλου, και ά
φησε μας εις είρήνην. 

Βαλ: "Αρχον Σγαναρέλλε, ή άξιότης της ευγενείας σου, όπου όλοι τήν 25 
υποτάσσονται, είναι έμπόδιον πολλά μεγάλον εις τόν έδικόν μου 
έρωτα, καί έγώ αν θελήσω πλέον νά αγαπώ τήν Ίσαβέλλαν, άφ' ού 
ϊδα πώς εχω είς ταΐς πλάταις μου ενα τοιούτον άντεραστήν, είμαι 
τρελός. 

Σγ: Βέβαια είναι τρέλα μεγαλωτάτη. 30 
Βαλ: "Αν ήξευρεν ή αθλία μου καρδία πώς μέλλει νά ευρη ενα άντερα

στήν τόσον φοβερόν ωσάν τήν εύγενεΐαν σου, σας βεβαιώνω πώς 
ποτέ δέν ήθελε τρέξη κατόπι είς τά θέλγητρα της 'Ισαβέλλας. 

Σγ: Τό πιστεύω. 
Βαλ: Τώρα βλέπω καλά πώς ή ελπίδα μου εψεύσθη, σας υποτάσσομαι 35 

άρχοντα μου καί παραιτούμαι χωρίς νά άντιλογηθώ ποσώς. 
Σγ: Πολλά καλά κάμνεις. 
Βαλ: Τό έδικόν σας βιζικόν, καί τό έδικόν μου ετζι θέλουν. Τό πρόσω-
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πον της ευγενείας σας είναι στολισμένον με τόσαις άρεταΐς, όπου 
εγώ δεν εχω κανένα δίκαιον νά σας ζηλεύσω διά τήν άγάπην όπου 
έχει ή 'Ισαβέλλα προς του λόγου σας. 

Σγ: Τούτο τί άμφιβολίαν έχει; 
ψ. 2ir Βαλ: "Ομως σέ παρακαλώ, νά μέ κάμετε τήν χάριν όπου ζητώ / ό δυστυ- 5 

χής εραστής. Σας ορκίζω νά δεχθήτε τήν Ίσαβέλλαν. Ότι αν ή ε
δική μου καρδία τρεις μήνας έφλογίσθη διά λόγου της, όμως πο
τέ πράγμα όπου νά έγγίζη τήν τιμήν της δέν έσυλλογίσθηκα. 

Σγ: Πολλά καλά. Ή έντιμότης σου συντυχαΐνει φρόνιμα, καί πηγαί
νω τώρα ευθύς νά ειπώ τούτα τά λόγια τήν 'Ισαβέλλαν, ότι δέν θέ- 10 
λει τήν κακοφανή τελείως. Ή έντιμότης σας όμως αν θέλης νά μέ 
ακούσης, πάσχισε νά ευρης τόν τρόπον νά εύγάλης αυτό τό πά
θος από τήν καρδίαν σου. "Εχε ύγείαν. 

Έργ : "Ω τί ανόητος; 
Σγ: Αυτός ό άθλιος καί δυστυχής ψεύστης μέ τόν μεγάλον του έρωτα 15 

μέ παρακινεί εις συμπάθειαν καί λύπην. Όμως ποίος τόν πταίει; 
Επειδή καί έφαντάσθη νά πάρη ενα κάστρον όπου είναι εις τήν 
έξουσίαν τήν εδική ν μου, καλά νά πάθη. 

Σκηνή ζ' 
Σγαναρέλλος, καί Ισαβέλλα. 20 

Σγ: Ποτέ κανένας εραστής δέν έφάνη τόσον συγχυσμένος, όσον έ-
συγχίσθη ό Βαλέριος, βλέπωντας [ότι] τό έρωτικόν του γραμμα-
τάκι, όχι μόνον έστάλθη οπίσω, άλλα ούτε KQLV έξεβουλλώθη, ού
τε έδιαβάσθη. Τέλος πάντων λέγει, πώς έχασε όλη ν τήν ελπίδα 
του, καί πώς παραιτείται. Όμως μέ έπαρακάλεσε καί μέ ώρκισε 25 
(καί είς τέτοιον τρόπον όπου έν άληθεία τόν έλυπήθηκα) νά σέ 

Φ.2i2r ειπώ, ότι έν όσω σέ αγαπούσε, δέν / έσυλλογίσθη ποτέ τίποτες, 
όπου νά ημπορούσε νά βλάψη τήν τιμήν σου. Αυτά είναι τά εδικά 
του λόγια όπου μέ είπε, καί άντίς νά τόν κατηγορήσω, λέγω τήν 
άλήθειαν, ότι μέ φαίνεται νά είναι τίμιος άν(θρωπ)ος, καί διά τούτο 30 
τόν λυπούμαι όπου ευρίσκεται ετζι παγιδευμένος εις τήν άγάπην 
σου. Τί λέγεις; 

Ίσαβ: Πολλά δύσκολα ημπορώ νά χωνεύσω, νά λυπασθε ή ευγένεια 
σας ενα άν(θρωπ)ον όπου έγώ τόν μισώ τόσον, όσω τρομάζω τόν 
θάνατον. Καί αν μέ άγαπούσετε, καθώς λέγετε, ήθέλετε άγανα- 35 
κτήση διά τήν καταφρόνησιν όπου μέ κάμνει, καί τήν άδημονίαν 
όπου μέ προξενεί μέ τά συχνά ερωτικά σημεία οπού μέ δείχνει. 
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Σγ: Άμή εκείνος την εδικήν σου γνώμην δέν τήν ήξευρε, και επειδή 
ό σκοπός του ήτον τίμιος, δηλαδή διά νά σέ πάρη γυναίκα του, ό 
ερωτάς του δέν πρέπει νά καταδικασθή εως τόσον. 

Ίσαβ: Άμή είπέτε με παρακαλώ τό νά άρπάξη τινάς καί νά κλέψη ενα 
κορίτζι, σας φαίνεται τάχα σκοπός τίμιος; Τό νά μελετήση νά μέ 5 
πάρη μέ άρπαγήν από τά χέρια σας διά νά μέ στεφανωθή μετέπει
τα δυναστικώς, τιμημένου άν(θρώπ)ου σκοπός είναι αυτός; Ω
σάν νά ήμουν εγώ τέτοιο κορίτζι όπου νά αφήσω του λόγου μου 
ζωντανήν, αν ήθελε μέ συνέβη τοιαύτη ατιμία. 

Σγ: Πώς; πώς; 10 
Ίσαβ: Ναί, ναί. "Εμαθα πώς αυτός ό προδότης μάλλον είπεϊν, παρά έ-

Φ. 2ΐ2ν ραστής μελετά, καί κατασκευάζει μίαν τέχνη ν διά νά μέ / άρπάξη, 
καί θαυμάζω πόθεν τό εμαθεν ευθύς, πώς ή εύγενεία σας αποφασί
σετε νά μέ στεφανωθήτε μετά εξ ημέρας. Όθεν ήκουσα πώς θέλει 
νά προλάβη τήν ήμέραν εκείνη ν. 15 

Σγ: Τούτο αληθινά δέν μέ αρέσει παντελώς. Τούτο εϊναι πολύ. 
Ίσαβ: Σιωπάτε παρακαλώ. Μέ τό νά συντυχαίνετε μέ τόσην γλυκύτη

τα, μένει εκείνος εις τήν τρέλαν του. "Αν τόν έσυντυχαίνετε προ-
λαβόντως καθαρώς, ήθελε φοβηθή τόν έδικόν σας θυμόν καί τόν 
έδικόν μου. Εκείνος θαρρεί μέ τά ολα του πώς έγώ αποφεύγω νά 20 
γίνω σύζυγος εδική σας, και διά τούτο επιθυμεί νά μέ άρπάξη άπό 
τά χέρια σας. 

Σγ: Τρελός είναι ό καϊμένος. 
Ίσαβ: Εκείνος καμώνεται εμπρός εις τήν εύγενείαν σας, όμως ό σκο

πός του άλλος δέν είναι, παρά νά σας συμπεραίνη μέ τά εδικά του 25 
γλυκά λόγια, σας περιπαίζει ό προδότης. Όθεν πρέπει νά ομολο
γήσω φανερά πώς έγώ είμαι ή πλέον δυστυχισμένη του κόσμου, 
επειδή καί μέ όλον όπου πάσχω νά ζήσω τιμημένα, καί αποστρέ
φομαι καί αποβάλλω ταΐς έρωτικαΐς συνομιλίαις ενός αχρείου 
μοιχού, βλέπω του λόγου μου ένοχλημένην πάντοτε άπό ενα ατα- 30 
κτον και αυθάδη, καί τέλος πάντων δτι κατασκευάζει εναντίον 
μου τέτοια άτιμα επιχειρήματα. 

Σγ: Σιώπα, καί μή φοβάσαι τίποτες, καί εχωντας εμένα μήν έννοιάζε-
σαι. 

Φ.213' Ίσαβ: Όσον εκ μέρους μου σας λέγω είς δύο λόγια, πώς αν / ή εύγε- 35 
νεία σας δέν φωνάξετε καί δέν ξεσχίσετε τά βοΰχα σας εναντίον 
είς ενα τοιούτον τόλμηρόν, ευρίσκοντας τόν τρόπον νά μέ ελευ
θερώσετε άπό τά κυνηγήματά του, έγώ άφίνομαι άπό δλα, καί 
προσέτι ακόμη άφίνομαι και άπό τήν λύπη ν όπου εχω διά τάς κα
ταφρονήσεις όπου μέ κάμνει. 40 
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Σγ: Μήν πικραίνεσαι τόσον φως μου, Ιδού όπου πηγαίνω ευθύς νά 
τόν εΰρω, και νά τόν ειπώ τά ανίατα. 

Ίσαβ: Νά τόν είπήτε καν πώς δεν κάμνει χρεία νά τό άρνηθη πώς είχε 
τέτοιον σκοπόν, και πώς ή άρνησις είναι ματαία, επειδή καί έγώ 
τό εβεβαιώθηκα άπό ενα πρόσωπον αξιόπιστον, όμως δτι άφ' ού 5 
τόν δίδω τήν εϊδησιν, τόν λέγω καί τούτο, δτι είμαι είς τό παρόν, 
ούτε ξιπάζομαι, ούτε ψιφώ, καί αν δέν ημπορέσει νά μέ άρνηθη, ή 
νά μέ άρπάξη, δέν τόν εχω διά άξιον άν(θρωπ)ον. "Ας βάλλη δλα 
τά δυνατά του, κοντολογής, νά μήν σκορπίζη εις τό έξης τους α
ναστεναγμούς του εις τόν άνεμον, καί ας μή χάνη τόν καιρόν του 10 
ματαίως, και ας καταλάβη άπό στόματος της ευγενείας σας τόν ε
δικό ν μου λογισμό ν, καί αν δέν θέλη νά γίνη αιτία νά ακόλουθη -
ση καμμία συμφορά, ας μήν άπαντέχη νά άκούση δευτέραν φο
ράν τά αυτά. 

Σγ: Θέλω τόν είπή τά δσα κάμνει χρεία. 15 
Ίσαβ: Όμως πρό πάντων, πρέπει νά τόν συντύχετε μέ μίαν εμφασιν 

όπου νά καταλάβη πώς ή εδική μου καρδία δέν μετεωρίζεται, ού-
φ. 213" τε παίζει, μόνον αυτό όπου λέγει, τό λέγει μέ τά δλα της / καί μέ τά 

σωστά της. 
Σγ: Μήν σέ μέλλει, δτι δέν αλησμονώ τίποτες. 20 
Ίσαβ: Προσμένω χωρίς ύπομονήν νά γυρίσετε. Κάμετε ογλήγορα ό

σον ημπορείτε, διότι δταν απομείνω χωρίς τήν εύγενείαν σας 
μίαν στιγμήν όλιγοθυμώ. 

Σγ: Σιώπα, αγαπητό μου κοριτζάκι, τώρα τώρα έρχομαι, εχε ύγείαν. 
Σγ: Ευρίσκεται άραγε εις τόν κόσμον φρονιμώτερη άπό λόγου της; 25 

"Αχ, τί ευτυχία, αχ, τί χαρά εχω έγώ, επειδή καί ηύρα γυναίκα κα
θώς τήν επιθυμούσα. "Ετζι πρέπει νά είναι ή γυναίκες μας, καί δχι 
ωσάν έκείναις όπου τους αθλίους άνδρας των τους δείχνει ό κό
σμος μέ τό δάκτυλον. 

Σκηνή η ' 30 
Βαλέριος, Έργαστος, καί Σγαναρέλλος. 

Βαλ; Ποίος σας εφερεν έδώ, άρχοντα μου; 
Σγ: Τά εδικά μου ποδάρια, καί ή έδικαΐς σου τρέλαις. 
Βαλ: Πώς; 
Σγ: Ή έντιμότης σου ήξεύρεις πλέον πολλά καλά διατί ήλθα. Νά σέ 35 

ειπώ τήν άλήθειαν; Σέ έθαρβοΰσα πολλά φρονιμώτερον παρά ό
που είσαι. Βλέπω πώς μέ συμπεραίνεις μέ λόγια καί υποσχέσεις, 
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καί ένταυτώ φυλάττεις μέσα σου κρυφαΐς ελπίδες. "Ακουσε με. 
Έ γ ώ ηθέλησα νά φερθώ προς του λόγου σου μέ τρόπον είρηνι-
κόν, όμως τέλος πάντων μέ αναγκάζεις νά ελθωμεν είς ύπερβο-

Φ.2i4r λαΐς, καί όρμαΐς μανιώδεις. Δέν έντρέπεσαι / ώντας εκείνος ό
που είσαι νά κάμνεις τέχναις, καί νά μελετάς κατασκευαίς διά νά 5 
άρπάξης ένα κορίτζι τιμημένον, καί νά συγχίσης ένα γάμον, μέ 
τόν όποιον εκείνη περιμένει όλην τήν εύτυχίαν της; 

Βαλ: Ποίος είναι εκείνος όπου σας εδωκεν αυτήν τήν παράδοξον εϊδη
σιν; 

Σγ: Μήν καμώνεσαι πλέον, αυτήν τήν εϊδησιν μέ τήν εδωκεν ή Ίσα- 10 
βέλλα, ή οποία μέ είπε νά σέ ειπώ, ότι ή καρδία της ώντας αφιε
ρωμένη εις έλόγου μου συγχίζεται πολλά διά αύταϊς ταϊς κατα-
σκευαΐς, καί ότι προκρίνει νά άποθάνη, παρά νά ύπομένη τήν ά-
ταξίαν καί τόλμην σου. Καί ότι κοντολογής θέλει προξενηθή 
φοβερόν σκάνδαλον, αν δέν παύσης είς τό έξης άπό αυτά όπου 15 
φαντάζεσαι. 

Βαλ: "Αν είναι άληθινόν νά εϊπεν ή 'Ισαβέλλα αυτά όπου ακούω άπό 
λόγου σου, έγώ πλέον δέν εχω τί νά ζητώ, ούτε νά ελπίζω. Αυτά τά 
λόγια είναι καθαρά, καί δίδουν τέλος εις αυτήν τήν ύπόθεσιν, καί 
έγώ ευλαβουμαι καί τιμώ τήν άπόφασιν όπου ευγήκεν άπό τό 20 
στόμα της. 

Σγ: "Αν μέ όλα τούτα άμφιβάλλης, θα^^ώντας πώς όλα αυτά τά παρά
πονα όπου σέ είπα έκ μέρους της, νά είναι πλάσματα τάχα εδικά 
μου, έγώ θέλω κάμει όπου ή ϊδια εκείνη αυτοπροσώπως νά σέ φα
νέρωση τήν καρδίαν της, καί αν ή έντιμότης σου τό στέργης, 25 
στέργω καί έγώ μετά χαράς, διά νά σέ εύγάλω άπό τό λάθος όπου 

Φ. 214" έχεις. Έ λ α λοιπόν ακολουθεί / με καί θέλεις ίδτ) πώς δέν έπρό-
σθεσα ούτε συλλαβή ν εις εκείνα όπου μέ έπαράγγειλε νά σέ είπώ. 

Σκηνή θ' 
Ισαβέλλα, Σγαναρέλλος, καί Βαλέριος. 30 

Ίσαβ: Ώ ουρανέ. Έδώ μέ τόν έφέρετε; Τί σκοπόν έχετε; Μήπως και 
τόν βοηθήτε εναντίον μου; Μήπως καί ή ξεχωρισταϊς του άξιό-
τητες σας έγοήτευσαν, καί θέλετε νά μέ βιάσετε νά τόν αγαπήσω, 
και νά υποφέρω τους ερχομούς του; 

Σγ: Ό χ ι , 'Ισαβέλλα μου, μή γένοιτο, μόνον ή έντιμότης του θαβ^εΐ 35 
πώς τά εδικά μου λόγια είναι ψευδή, καί πώς άπό λόγου μου τά λέ
γω. "Οθεν ηθέλησα νά τόν φέρω έδώ, διά νά τά άκούση άπό τό 
στόμα σου, καί νά ευγη άπό τό λάθος όπου έχει. 
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Ίσαβ: Λοιπόν άρχον Βαλέριε, ή εδική μου καρδία δέν έφανερώθη α
κόμη αρκετά εις τήν εύγενείαν σου; 'Αμφιβάλλεις ακόμη; 

Βαλ: Ναί, κυρία, επειδή καί τά λόγια όπου με είπεν ή έντιμότης του έκ 
μέρους σας ημπορούν νά ταράξουν και τόν πλέον μεγαλήτερον 
νουν. Όμολογώ πώς αμφιβάλλω εις έκείνην τήν άπόφασιν όπου 5 
μέ φανερώνει τό ριζικόν τοΰ ερωτός μου, ή οποία τόσον μέ εγγί
ζει καιρίως, όπου δέν ημπορώ νά κάμω άλλέως, παρά νά ζητήσω 
νά τήν ακούσω ακόμη μίαν φοράν. 

Ίσαβ: Ό χ ι , όχι, άρχον Βαλέριε, αυτή ή άπόφασις ποσώς δέν πρέπει 
Φ. 2i5r νά σέ φέρη θαυμασμόν, επειδή καί σέ έφανέρωσε / τόν λογισμόν 10 

μου, ό όποιος ώντας θεμελιωμένος επάνω εις τό δίκαιον, θέλει 
φανή δίκαιος. "Οθεν θέλω νά τό ήξεύρης, καί νά πιστεύσης, ότι 
τό βιζικόν εφερεν εμπρός μου τούτην τήν ώραν δύο υποκείμενα, τό 
ενα τό αγαπώ τόσον, όπου τό έδιάλεξα διά έδικόν μου, καί εις αυ
τήν τήν δικαιότατη ν έκλογήν όπου έκαμα, έπαρακινήθηκα άπό 15 
ενα αίτιον τίμιον. Τό άλλο διά άνταμοιβήν της αγάπης όπου μέ 
δείχνει, τό μισώ καί τό αποστρέφομαι, δέν επιθυμώ άλλο εις τόν 
κόσμον, παρά νά ιδώ του λόγου μου σύζυγον τοΰ πρώτου υποκει
μένου όπου είπα, όσον δέ διά τό δεύτερον, προκρίνω νά χάσω τήν 
ζωήν μου, παρά νά πέσω εις τά χέργια του. Ό μ ω ς αρκετά εσύ- 20 
ντυχα, και έφανέρωσα τόν λογισμόν μου. Πολλά έτυραννήσθη-
κα εως τώρα μέσα εις αυτά τά σκληρά βάσανα. Ό θ ε ν πρέπει εκεί
νο τό ύποκεΐμενον όπου αγαπώ, βάλλωντας τήν δυνατήν έπιμέλειαν 
νά ένεργήση όπου νά χάση κάθε ελπίδα εκείνο όπου εγώ μισώ, 
καί μέ ενα ευτυχή γάμον νά μέ ελευθέρωση άπό μίαν καταδΐκην, 25 
ή οποία μέ δίδει φόβον και τρόμον μεγαλήτερον παρά ό θάνατος. 

Σγ: Ναι, ναι, γλυκύτατη μου ζωή. Μέ μίαν ώραν προτήτερα μελετώ 
νά τελειώσω εκείνο οπού επιθυμείς, καί περιμένεις. 

Ίσαβ: Τούτο καί μόνον είναι τό μέσον όπου ημπορεί νά μέ χαροποίη
ση. 30 

Σγ: Θέλω τό τελειώσει τό όγληγορώτερον. 
Φ. 215" Ίσαβ: Ήξεύρω πώς δέν αρμόζει εις τά κορίτζια τό νά φανερώνουν / έ-

τζι καθαρά τήν θέλησιν καί τόν πόθον τους. Ό μ ω ς τι νά κάμω; 
Σγ: Δέν βλάπτει τίποτες. 
Ίσαβ: Ό μ ω ς ή τοιαύτη ελευθερία ημπορεί νά είναι συγχωρημένη εις 35 

του λόγου μου, επειδή καί τό ριζικόν μου ευρίσκεται εις τήν κα-
τάστασιν όπου είναι, καί ημπορώ χωρίς έντροπήν νά ομολογήσω 
τήν γνώμη ν μου εις τό πρόσωπον όπου πλέον τό στοχάζομαι ω
σάν έδικόν μου τέρι. 

Σγ: Βέβαια παμφιλτάτη μου. 
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Ίσαβ: "Ας μέ δώση λοιπόν και εκείνος κανένα σημεΐον της αγάπης 
του. 

Σγ: Νά, φίλησε τό χέρι μου. 
Ίσαβ: "Ας τελείωση τόν γάμον, χωρίς πλέον νά άναστενάζη, πλην 

του όποιου δέν επιθυμώ άλλο εις τόν κόσμον. "Ας δεχθη ένταυτώ 5 
καί την πίστιν όπου τόν δίδω, ότι νά μην δώσω άκρόασιν εις ερω
τικά λόγια άλλου κανενός. 

Σγ: "Αχ, αχ, φιλτάτη μου μιτΐτζα, θησαυρέ εδικέ μου, εσύ δέν θέλεις 
περιμένεις πολλαΐς ήμέραις σέ τάζω, μήν έννοιάζεσαι. Ίδές τώ
ρα κυρ Βαλέριε, εγώ την ερμήνευσα νά τά είπη αυτά; Βλέπεις κα- 10 
λά πώς ή καρδία της δι' άλλον δέν αναστενάζει παρά διά λόγου 
μου. 

Βαλ: Πολλά καλά κυρία. Ή εύγενεία σας μέ άρκετήν καθαρότητα έ-
φανερώσετε τήν γνώμην σας, καταλαμβάνω τόν σκοπόν σας, καί 
εκείνο όπου μέ βιάζετε νά κάμω. Θέλω φροντίση νά εύγάλω ε- 15 
μπροσθεν τών ομματίων σου εκείνον όπου τόσον άποστρέφεσθε, 
καί όπου σας προξενεί τόσην άδικίαν. / 

Φ.216' Ίσαβ: Ή εύγενεία σου μεγαλήτερον καλόν δέν ημπορείς νά κάμης 
είς του λόγου μου, διότι κοντολογής μία τοιαύτη οψις καί θεωρία 
δέν ημπορεί νά ύποφερθή χωρίς ένόχλησιν. Τήν μισώ καταπολ- 20 
λά, καί ή αηδία όπου μέ προξενεί είναι τόσον μεγάλη, όπου δέν 
ημπορώ νά τήν παραδώσω μέ λόγον. 

Σγ: "Αϊ, αϊ. 
Ίσαβ: Σας κακοφαίνεται τάχα πώς συντυχαίνω τοιούτης λογής; 
Σγ: Όχι, όχι, δέν λέγω έτζι. Μόνον νά σας ειπώ τήν άλήθειαν, τόν 25 

λυπούμαι είς τήν κατάστασιν όπου ευρίσκεται. Τό έδικόν σου μί
σος προς αυτόν μέ φαίνεται πάρα μεγάλον. 

Ίσαβ: Εις τέτοιον περιστατικόν δέν ημπορώ νά δείξω άρκετόν μίσος. 
Βαλ: Θέλω πασχίση, κυρία, νά σας αναπαύσω, καί μετά δύο τρεις ήμέ

ραις τά ομμάτια σας δέν θέλουν ίδή πλέον τό ύποκεΐμενον όπου 30 
τόσον μισείτε. 

Ίσαβ: "Αμποτε. 
Σγ: Σέ λυπούμαι διά τήν συμφοράν σου, κύρ Βαλέριε, όμως δέν ημπο

ρώ νά κάμω άλλέως. 
Βαλ: "Οχι, άρχοντα μου, ή εύγενεία σου δέν θέλει άκούση ποτέ άπό τό 35 

στόμα μου κανένα άναστεναγμόν, ή παράπονον. Έγώ πηγαίνω 
νά πασχήσω νά εΰρω τόν τρόπον νά αναπαύσω τήν κυρίαν. "Εχε
τε ύγεΐαν. 

Σγ: Ταλαίπορε Βαλέριε, βλέπω πώς ό πόνος σου είναι μεγαλώτατος. 
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"Ελα άγγάλιασε έμενα, ότι εγώ είμαι εις τόν τόπον της 'Ισαβέλ
λας. / 

Φ. 2J6" Σκηνή Γ 
'Ισαβέλλα, καί Σγαναρέλλος. 

Σγ: "Αξιος λύπης είναι. 5 
Ίσαβ: Ό χ ι . 
Σγ: Φιλτάτη μου 'Ισαβέλλα έγνώρισα καί έπληροφορήθηκα τήν ό-

σην άγάπην έχεις προς του λόγου μου, καί κατά τήν βίαν όπου" έ
χεις, ή εξ ήμέραις είναι πολλαΐς, όθεν θέλω νά σέ στεφανωθώ αυ-
ριον, χωρίς νά κράξω εις τήν χαράν πολλούς. 10 

Ίσαβ: Αυριον; 
Σγ: Έσύ άπό τήν σωφροσύνην καί εντροπήν σου, καμώνεσαι τάχα 

πώς θέλεις ακόμη νά άπαντέξης, άμή ήξεύρω καλά τήν άγαλλία-
σιν όπου έχει ή καρδία σου. Έσύ αγαπούσες ό γάμος νά ήτον τώ
ρα τελειωμένος. "Ας ύπάγωμεν νά κάμωμεν τήν αναγκαία ν έτοι- 15 
μασίαν διά τήν χαράν. 

Ίσαβ: Ώ ουρανέ, φώτισε με ενα τρόπον νά ημπορέσω νά αποφύγω 
αυτόν τόν αύρινόν κίνδυνον. 

Πραξις Γ' 
Σκηνή α' 20 

Ή Ισαβέλλα μοναχή. 

Μέ φαίνεται πώς πρέπει νά φοβούμαι τόν θάνατον πολλά όλι-
γώτερον παρά αυτόν τόν αύρινόν γάμον, όπου θέλουν νά μέ βιά-

ψ. 21Τ σουν, καί ο,τι καί αν κάμω διά νά αποφύγω, πρέπει / νά εχω συγ-
χώρησιν άπό τόν κόσμον. Ό καιρός περνά, καί θαυμάζω τί νά 25 
κάμω. 

Σκηνή β' 
Σγαναρέλλος, καί Ισαβέλλα. 

Σγ: Έκαμα πλέον ολην τήν άλήθειαν της ετοιμασίας διά αυριον. 
Ίσαβ: ΤΩ ουρανοί. 30 
Σγ: Τί είναι ή αφορμή φώς μου, οπού πηγαίνεις ετζι παράκαιρα; Δέν 

μέ είπες πώς θέλεις σφαλισθη ολίγον εις τήν κάμαράν σου διά νά 
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άναπαυθής όπου ήσουν ολίγον κουρασμένη, καί μάλιστα μέ έπα-
ρακάλεσες νά σέ αφήσω είς ήσυχίαν εως τό πουρνόν. 

Ίσαβ: Ναί, δμως είναι αιτία. 
Σγ: Τί αιτία; 
Ίσαβ: Δέν ημπορώ νά σας αποκριθώ άπό τό κακόν μου. 5 
Σγ: Τί είναι λοιπόν; 
Ίσαβ: Είναι ύπόθεσις μυστική καί πολλά μεγάλη. Ή αδελφή μου εί

ναι αιτία όπου αναγκάζομαι κατά τό παρόν νά εύγω εξω άπό τό 
σπήτι, επειδή καί μέ έζήτησε τήν κάμαράν μου διά μίαν στιγμήν, 
καί έσφαλλίσθη μέσα, διά μίαν αιτία ν όπου πολλά τήν έμέμ- 10 
φθηκα. 

Σγ: Πώς; 
Ίσαβ: Ποίος τό έθα^βουσε ποτέ τέτοιον πράγμα, νά άγαπφ εκείνη τόν 

έραστήν όπου έδιώξαμεν ημείς; 
Σγ: Τόν Βαλέριον; / 15 

Φ.217" Ίσαβ: Ναί, τόν αγαπά καί χάνεται διά λόγου του. Κοντολογής τέτοιος 
έρωτας δέν έστάθη λογιάζω ποτέ είς τόν κόσμον. 

Σγ: Τόν Βαλέριον; 
Ίσαβ: Στοχασθήτε οτι ήλθεν έδώ τέτοιαν ώραν διά νά μέ φανέρωση 

τόν πόνον της καρδίας της, καί νά μέ είπή, πώς αποφασιστικά αν 20 
δέν απόλαυση τό ποθούμενο ν, θανατώνεται. Λέγει πώς είναι ένας 
χρόνος άφ' ού έχουν αναμεταξύ τους έρωτα, καί συναναστροφήν 
κρυφήν, καί μάλιστα πώς είς τήν αρχήν τής αγάπης των έδωκαν 
τόν λόγον τους ένας είς τόν άλλον διά νά μείνουν άνδρόγυνον. 

Σγ: "Ω τήν βρομερήν. 25 
Ίσαβ: Ά φ ' ού έμαθε πώς έγώ άπεδίωξα τόν Βαλέριον, καί πώς άπελ-

πίσθη πλέον τελείως άπό λόγου μου, ήλθε νά μέ παρακάλεση με
τά δακρύων, νά τήν αφήσω μοναχήν μέσα είς τήν κάμαράν μου, 
διά νά ήμπορέση τό βράδι άπό τό παράθυρον νά συντύχη μαζί 
του, μέ όνομα έδικόν μου, ωσάν νά ήμουνα έγώ, καί νά τόν κατά- 30 
πείση νά άργοπορήση έδώ είς τό κάστρον μερικαΐς ήμέραις, διά 
νά ήμπορέση μετά ταύτα ολίγον κατ' ολίγον μέ έπιτηδειότητα νά 
τραβίξη τό νερόν είς τόν μύλον τόν έδικόν της, δηλονότι τήν 
άγάπην όπου εκείνος έχει προς έμενα, νά τήν γυρίση προς όφελος 
έδικόν της. 35 

Σγ: Καί φαίνεται τούτο δυνατόν; 
Ίσαβ: Έ γ ώ κατά πολλά έσκανδαλίσθηκα καί έχολόσκασα. Τήν είπα, 

Φ.218' μήπως καί έτρελάθης αδελφή μου; Δέν είναι έντροπήν νά / αγα
πάς τοιούτης λογής ενα τοιούτον άν(θρωπ)ον, όπου κάθε ήμέραν 
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άλλά[ττει] και άπό μίαν έρωμένην; Καί νά άλησμονήσης τό είναι 
σου και τήν κατάστασΐν σου, περιγελώντας εκείνο τό τΐμιον πρό
σωπον όπου ό ουρανός ήθελε νά σέ δώση άνδρα; 

Σγ: Τόν Βαλέριον όμως ετζι τόν τυχαίνει, μέ καλοφαίνεται. 
Ίσαβ: Κοντολογής, πολλά μέ έκακοφάνη, και τήν είπα μύρια λόγια 5 

φέρνωντας διάφορα επιχειρήματα διά νά αλλάξω τό ποταπόν και 
άτοπον πράγμα όπου κάμνει. Όμως άρχησε νά χύνη δάκρυα πι
κρά, καί νά εύγάλη τόσους και τόσους αναστεναγμούς, λέγωντας 
πώς αν δέν τήν κάμω τήν χάριν όπου ζητεί ό ερωτάς της απόψε, 
γίνομαι αιτία νά χαθή, εις τρόπον όπου ή καρδία μου καί στανι- ίο 
κώς ήναγκάσθη νά στέρξη είς τό θέλημα της. Και άφίνωντάς την 
εις τήν κάμαράν μου μοναχήν, ήθελα νά υπάγω νά κράξω τήν 
Λουκρητίαν διά νά κοιμηθή απόψε μαζί μου, μέ τό νά έπαινήτε 
τήν άρετήν της κάθε ήμέραν. 

Σγ: Ό χ ι , όχι, δέν θέλω τέτοια μυστήρια είς τό σπήτι μου. Ήμποροΰ- 15 
σα αληθινά νά τό στέρξω διά τό πείσμα τοϋ αδελφού μου, όμως 
ενδέχεται κανένας ξένος νά τους στοχασθή, καί νά θαρβεύση πώς 
είσαι έσύ ή Ιδια, καί ή ατιμία θέλει εϊσθαι εδική μου. Επειδή καί 
εκείνη όπου μέλλει νά τιμηθή μέ τό έδικόν μου κορμί πρέπει όχι 
μόνον νά είναι ε ντ ροπαλή, σώφ ρω ν, καί τιμή μένη, άλλα ούτε διά 20 
ψιλήν ύποψΐαν νά μήν είναι διά λόγου της. "Ας ύπάγωμεν λοιπόν 

Φ. 218" νά διώξωμεν άπό τό σπήτι μας αυτήν τήν άχρείαν, / [δι]ά νά μή 
μας προξενήση καμμΐαν έντροπήν μέ τόν ερωτά της. 

Ίσαβ: ΤΩ ουρανοί. Ή ευγένεια σας αν πηγαίνης, εκείνη θέλει ταρα-
χθή πολλά, καί δικαίως θέλει παραπονεθή άπό λόγου μου. Μό- 25 
νον επειδή καί δέν θέλεις νά στέρξω είς τό ζήτημα της, εχε ύπο-
μονήν, καί εγώ πηγαίνω, καί τήν εύγάζω εξω. 

Σγ: Ύπαγε λοιπόν, είπες την νά πηγαίνη. 
Ίσαβ: "Ομως σέ παρακαλώ νά παραμερίσης, καί νά τήν άφΐσης νά πη

γαίνη χωρίς νά τήν είπής τίποτες. 30 
Σγ: Διά τήν άγάπην σου θέλω τό κάμει, καί θέλω βαστάξη τόν θυμόν 

μου. "Ομως ευθύς εκείνη νά πηγαίνη. Θέλω νά υπάγω κατ' ευθείαν 
εις τόν άδελφόν μου νά τόν δώσω τήν χαροποιάν εϊδησιν. 

Ίσαβ: Σέ ορκίζω λοιπόν νά μήν άναφέρης τό ονομά μου προς τόν ά
δελφόν σου, ούτε διά καλόν, οΰτε διά κακόν είς αυτήν τήν υπόθε- 35 
σιν. "Εχε καλήν νύκτα. Διότι ευθύς όπου τήν εύγάλω εξω θέλω 
νά σφαλισθώ μέσα είς τήν κάμαράν μου. 

Σγ: Σφαλίσου φιλτάτη μου, καί άναπαύσου εως αΰριον τό πουρνόν. 
"Αχ, πόσον πόθον εχω νά ιδώ τόν άδελφόν μου, διά νά τόν διηγη-
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θώ αυτήν την ύπόθεσιν, καί νά τόν συγχαρώ διά τό καλόν του f)i-
ζικόν. Τόν ταλαίπορον μέ ολην την φρόνησιν, μέ ολην του την 
μάθησιν, θέλω τόν δείξη πώς ήτον πολλά γελασμένος. Τούτο τό 
συμβεβηκός μέ καλοφαίνεται περισσότερον παρά άν μέ έχάριζε 
κανείς μεγάλον πράγμα. 5 

Φ.2ΐψ Σγ: Νάτην, όπου ευγαίνει εξω, βυθισμένη καθώς λογιάζω / μέσα εις 
ενα χάος λύπης. "Ας την ακολουθήσω ολίγον, νά ιδώ που θέλει 
νάύπάγη. 

Ίσαβ: Ή νύκτα μέ τό σκότος της μέ βοηθεΐ, ώ ουρανοί. 
Σγ: Νάτην όπου πηγαίνει ϊσια εις τό σπήτι του έραστοΰ της. Τι τόλμη ; 10 

Σκηνή γ' 
Βαλ:[έριος], Σγαν:[αρέλλος], καί Ήσαβ:[έλλα]. 

Βαλ: Απόψε θέλω νά κάμω ότι μπορώ νά συντύχω μέ τήν Ίσαβέλλαν. 
Ποίος είναι; 

Ίσαβ: Μή κάμης σύγχυσιν, Βαλέριε. Έγώ είμαι ή 'Ισαβέλλα, σέ 15 
έπρόλαβα καί ήλθα. 

Σγ: Ψεύδεσαι αχρεία, δέν είσαι ή 'Ισαβέλλα. Εκείνη φυλάττει πολ
λά καλά τους νόμους της τιμής, όπου έσύ δέν φυλάττεις, καί υπο
κρίνεσαι τήν φωνήν της καί τό ονομά της. 

Ίσαβ: Πρώτον όμως ύποσχέσου με Βαλέριε νά δεθής μαζί μου μέ τόν 20 
άγιον γάμον. 

Βαλ: Ό σκοπός μου εξαρχής αυτός ήτον καί είναι. Καί ιδού τώρα δίδω 
τόν λογισμόν μου, καί αυριον θέλω ελθη μαζί σου όπου καί άν θέ-
λης νά τελειώσωμεν τό μυστήριο ν τοϋ γάμου. 

Σγ: Ταλαίπορε τρελέ, γελασμένος είσαι. 25 
Βαλ: "Ελα μέσα μέ κάθε λογής σιγουρότητα, και μή διστάζης. Τώρα 

πλέον τόν Σγαναρέλλον δέν τόν ψηφώ, ούτε χρείαν τόν εχω. Σέ 
τάζω πώς προκρίνω νά άπεθάνω, παρά νά αφήσω νά σέ πάρη άπό 
τά χέρια μου. / 

Φ. 2ΐ9ν Σγ: Σέ τάζω καί έγώ, ότι δέν θέλω νά πάρω άπό τά χέρια σου μίαν ά- 30 
χρείαν σκλάβαν τής κακής επιθυμίας, ούτε σέ ζηλεύω παντελώς. 
Μέ ταϊς ύγείαις σου εχε την καί στεφανώσου την, όμως τώρα τώ
ρα θέλω κάμη νά σέ πιάσω μαζί μέ αυτήν τήν ξετζιπωμένην. Διά 
τήν τιμήν του μακαρίτου πατρός της, καί διά τήν άγάπην τής α
δελφής της εχω χρέος νά τό κάμω. 35 
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Σκηνή δ ' 
Σγαναρέλλος, Κομισάριος, Νοτάριος, καί άλλος. 

Κομ: Ποΐος είναι εις τήν πόρταν; 
Σγ: Δούλος σου άρχον Κομισάριε. Κάμνει χρεία νά ορίσετε εξω, οτι 

έχετε δουλειάν. 5 
Κομ:"Αςευγωμεν. 
Σγ: Είναι μία δουλειά μεγάλη. 
Κομ:Τί; 
Σγ: Νά υπάγετε εις αυτό τό σπήτι, διά νά πιάσετε δύο πρόσωπα καί νά 

τά σμίξετε με δεσμόν ύπανδρείας. Είναι ενα κορίτζι έδικόν μας, 10 
τό όποιον τό έπλάνεσε κάποιος Βαλέριος με ύπόσχεσιν τάχα νά 
τό στεφανωθή, και τό επήρε μέσα εις τό σπήτι του. Τό κορίτζι εί
ναι άπό σπήτι εύγενικόν, δμως εύγήκεν άχρεΐον. 

Κομ:"Αν είναι δι' αυτό, ή δουλειά μας ετυχεν εύκολη, επειδή καί εχο-
μεν μαζί μας και νοτάριον. 15 

Σγ: Νοτάριον; 
Νοτ: Ναι, είμαι νοτάριος βασιλικός. / 

Φ. 220r Κομ: Είναι άν(θρωπ)ος πολλά χρήσιμος. 
Σγ: Έκατάλαβα. Νά έμβήτε εις έκείνην τήν πόρταν, και χωρίς νά κά

μετε σύγχυσιν, νά προσέχετε νά μήν εύγη κανείς εξω. Θέλετε εύ- 20 
χαριστηθή άπό τήν έπιμέλειάν σας. Μόνον μήν άφίσετε νά άλεΐ-
ψη τό χέρι σας, καί νά σάς κλονίση με φιλοδώρημα. 

Κομ: Πώς; Καί ή έντιμότης σου θαρρείς πώς οί άν(θρωπ)οι τοΰ βασιλι
κού κριτηρίου νά είναι τοιούτοι όπου νά πλανώνται μέ δώρα; 

Σγ: Τοΰτο δέν τό είπα επί κακού. Έγώ υπάγω νά λαλήσω ευθύς τόν ά- 25 
δελφόν μου. Φέξετε με μόνον ολίγον μέ τό φανάρι. Πηγαίνω νά 
τόν χαροποιήσω τόν καλότυχον. 

Σκηνή ε' 
"Αριστος, καί Σγαναρέλλος. 

"Αρ: Ποΐος κτυπά τήν πόρτα; Χά, χά, τί ορίζετε αδελφέ; 30 
Σγ: Κατέβα κάτω, κυβερνήτη φρόνιμε, καί γέροντα πρακτικέ. Κατέ

βα νά ίδής ενα εΰμορφον πράγμα. 
"Αρ: Πώς; 
Σγ: Σέ έφερα μίαν εϊδησιν πολλά καλήν. 
"Αρ: Τι λογής; 35 
Σγ: Πού είναι παρακαλώ ή Έλεονώρασου; 
"Αρ: Διατί ερωτάς; Εκείνη θαρρώ νά είναι εις τόν χορόν είς μίαν γει-

τόνισσάν της; 
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Σγ: Χά, χά, χά. Ναι, ναί. 'Ακολουθεί όμως, καί θέλεις ιδη εις ποιον 
χορόν έπήγεν ή εδική σου καλοαναθρεμένη. / 

Φ. 220" "Αρ: Τί φλυαρίαις είναι αύταΐς; 
Σγ: 'Αληθινά πολλά ευμορφα τήν ανέθρεψες καί την έπαίδευσες. Εύ

γε. Δέν είναι καλόν νά ζώμεν καί νά φερώμεθα μέ τόση ν σκληρό- 5 
τητα, επειδή καί ή καρδίαις των γυναικών αποκτώνται καί κερ-
δαίνονται μόνον μέ τήν ήμερότητα καί γλυκύτητα. Όλαις ή έπι-
μέλειαις καί φύλαξες ή έδικαΐς μας, κλειδαρίαις, μάνδαλοι, 
βουλλώματα, καί άλλα παρόμοια δέν ωφελούν τίποτες εις τό νά 
είναι τά κορίτζια και ή γυναίκες φρόνιμαις, και τιμημέναις. Ή έ- 10 
δική μας αύστηρότης μάλιστα ταΐς παρακινεί εις τό κακόν. Τό 
γένος των γυναικών πρέπει νά εχη κάποιαν έλευθερίαν. 'Αληθινά 
ή εδική σου Έλεονώρα έπιασε τήν έλευθερίαν μέ τά δύο της πο
δάρια, καί μέ τά δύο της χέρια, καί ΐδού τώρα όπου έφάνη ή αρετή 
της, καί ή φρονιμάδα της. 15 

"Αρ: Τι δηλοΰν αυτά τά λόγια αδελφέ; 
Σγ: Ναί, ναί, άρχοντα μου, καί αδελφέ μου μεγάλε, ετζι σέ τιχαίνει. 

Πολλά μέ καλοφαΐνεται βλέπωντας δτι μαζώνεις τόν κηρόν όπου 
μαζώνεις άπό ταΐς τρελαΐς μάθησες, όπου εις τόν νουν της Έλεο-
νώρας έσπειρες, αν μέ έχάριζε κανείς μεγάλον πράγμα, δέν μέ 20 
έκαλοφαίνουνταν εως τόσον. Τώρα φαίνονται οί καρποί τών μα
θήσεων όπου οί δύο μας έσπείραμεν εις δύο άδελφαΐς, ή μία φεύ
γει άπό ενα έραστήν, καί ή άλλη τόν ακολουθεί. 

"Αρ: "Αν δέν εξήγησης αυτό τό αίνιγμα, δέν ημπορώ νά τό καταλάβω. / 
Φ.22Γ Σγ: Τό αίνιγμα είναι, ότι ό χορός της είναι κοντά εις τόν Βαλέριον. 25 

Τήν ϊδα όπου έμβήκεν εις ταΐς δύο ώραις της νυκτός, καί τώρα εί
ναι μέσα είς ταΐς άγκάλαις του. 

"Αρ: Ποίος; 
Σγ: Ή Έλεονώρα. 
"Αρ: "Ας άφήσωμεν παρακαλώ τά μετορίσματα. 30 
Σγ: Σέ λέγω, ότι δέν μετορίζομαι τελείως, άθλιον κορμί, μόνον σέ λέ

γω καί ενα δεύτερον, ότι ό Βαλέριος έχει τήν Έλεονώραν στό 
σπήτι του. 

"Αρ: Τι πράγμα λέγεις; Τι παραμύθια; 
Σγ: Ή έντιμότης σου καθώς βλέπω, άφ' ού τό ίδής καί μέ τά ομμάτια 35 

σου πάλιν δέν τό πιστεύεις. Έν άληθεία φρενιτεύω, καί καθώς 
φαίνεται, δέν χρησιμεύει τίποτες ή γεροντική ηλικία, όταν λείπη 
ό κυβερνήτης της κεφαλής. 

"Αρ: Βάλλεις αδελφέ στίχημα; 
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Σγ: ΤΩ ανάθεμα σε διάβολε, δέν βάλλω στίχημα, ούτε θέλω τίποτες 
άπό λόγου σου. Σέ παρακαλώ μόνον νά μέ ακόλουθη ση ς αν θέλης 
νά πληροφορηθής τώρα τώρα την άλήθειαν. 

"Api : Δέν τό χωρεί ό νους μου, πώς νά εκαμεν εκείνη τέτοιον πράγμα. 
Διότι άπό τόν καιρόν της παιδικής της ηλικίας εως αυτήν τήν 5 
ώραν, πάντοτε έδειχνα προς του λόγου της τελείαν ευνοιαν καί ά-
γάπην, και ποτέ τό θέλημα της εις κανένα πράγμα δέν τό έχάλασα, 
άλλα μάλιστα τήν έβεβαΐωσα χίλιαις φοραΐς πώς ποτέ δέν θέλω 
βιάση τήν θέλησίν της. 

Φ.221" Σγ: Πολλά καλά. Τά ϊδιά σου ομμάτια θέλουν γίνη κριταΐ αυτής / τής 10 
υποθέσεως. Ό σ ο ν τό κατ' έμέ επήγα καί έφερα ενα κομισάριον, 
καί ενα νοτάριον, ώντας χρέος έδικόν μας νά άναπλερώσωμεν 
τήν τιμήν μας μέ τόν γάμον αυτόν όπου είναι νά γίνη. Διότι ύστε
ρον άπό τέτοιαν άτιμίαν νά στέρξης πλέον νά τήν πάρης διά γυ-
ναΐκαν σου, δέν τό πιστεύω, άνίσως καί δέν ευρείς πάλιν κανένα 15 
εΰλογον δικαιολόγημα όπου νά νικήσης καί νά παράβλεψης ολα 
τά περιγελάσματα καί τά όνειδΐσματα. 

"Αρ: Έγώ νά θελήσω νά εξουσιάσω μίαν καρδίαν χωρίς τό θέλημα 
της; Ό Θεός νά μέ φυλάξη. "Ομως ακόμη δέν ημπορεί νά τό χωρέ-
ση ό νους μου τέτοιον πράγμα νά κάμη ό Έλεονώρα. 20 

Σγ: "Εως πότε τά λόγια; "Ας ύπάγωμεν νά ΐδουμεν αν χωρή εις τόν 
νουν σου. 

Σκηνή στ ' 
Κομισάριος, Νοτάριος, Σγαναρέλλος καί "Αριστος. 

Κομ:Δέν κάμνει χρεία, άρχοντες, νά μεταχειρισθούμε ν καμμίαν βίαν. 25 
Τά πράγματα είναι διωρθομένα. Ό σκοπός σας δέν είναι άλλος, 
παρά νά τήν στεφανώσωμεν; Αυτοί καί οι δύο είναι έτοιμοι, καί 
ό Βαλέριος μάλιστα ιδού όπου έδωκεν όμολογΐαν πώς πέρνει διά 
γυναίκα του εκείνη ν όπου έχει κοντά του. 

"Αρ: Καί ποία είναι; παρακαλώ. 30 
Κομ:Εϊναι σφαλισμένη εις άλλην κάμαραν και δέν θέλει νά ευγη εξω 

εως νά δώσετε καί ή έντιμότης σας τόν λόγον σας. / 

Φ.222' Σκηνή ζ' 
Κομισάριος, Νοτάριος, Βαλέριος, Σγαναρέλλος, 

καί "Αριστος. 35 

Βαλ: Ό χ ι , άρχοντες, οχι. Κανείς άπό λόγου σας μέσα δέν θέλει εμβη, 
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εως νά μέ δείξετε τήν ύπόσχεσίν σας εγγράφως. Τώρα πλέον μέ ϊ-
δετε ποίος είμαι. Έγώ έκαμα τό χρέος μου, καί υπέγραψα, καθώς 
θέλετε ίδή τήν όμολογΐαν όπου έζητήσετε νά κάμω. "Αν είναι ό 
σκοπός σας νά επιβεβαιώσετε αυτό τό συνοικέσιον υπογράψετε 
καί μήν άργήτε ή έντιμότης σας, ει δέ μή άλλέως στοχασθήτε νά 5 
μέ πάρετε καλλίτερα τήν ζωήν μου, παρά νά μέ πάρετε τό ύποκεί-
μενον όπου αγαπώ. 

Σγ: Ό χ ι , όχι, ημείς ποσώς δέν έσυλλογΐσθημεν νά τήν χωρήσωμεν 
άπό λόγου σου. Δέν γελάς αδελφέ "Αριστε; 'Ακόμη δέν έκατάλα-
βε πώς είναι γελασμένος, μόνον θαρρεί πώς τήν Ίσαβέλλαν έχει 10 
εις τό χέρι του. "Ας τόν άφήσωμεν νά ευρίσκεται άκόμι εις αυτό 
τό λάθος. 

"Αρ: Ά μ ή τί; Ή Έλεονώρα είναι; 
Σγ: Σιώπα. 
"Αρ: Έγώ φρενιτεύω. 15 
Σγ: Σιώπα σέ λέγω. 
"Αρ: Θέλω νά ήξεύρω ποία είναι. 
Σγ: Ώ ανάθεμα σε διάβολε, δέν σιωπάς ακόμη; / 

Φ.222' Βαλ: "Ας γίνη πλέον οτι γίνει. Τό πράγμα έλαβε τέλος. Ή Ισαβέλλα 
μέ έδωκε τήν δεξιάν της. "Αν θελήσωμεν νά έρευνήσωμεν καλά 20 
τήν ύπόθεσιν αυτήν, ή εκλογή όπου εκαμεν ή 'Ισαβέλλα δέν είναι 
εκλογή όπου ημπορεί νά καταδικασθή. 

"Αρ: 'Αδελφέ αυτός δέν λέγει διά τήν Έλεονώραν. 
Σγ: Σιώπα, μή φλύαρης τόσον, τό μυστήριον αυτό ογλήγορα θέλεις 

τό καταλάβη. Ναί, ναί κυρ Βαλέριε, ημείς καί οί δύο μας ήμε- 25 
σθεν ευχαριστημένοι νά στεφανωθής έκείνην όπου κατά τό πα
ρόν έχεις μέσα εις τό σπήτι σου. 

Κομ: Μέ αύταϊς ταΐς λέξαις έγράφθη ή ύπόθεσις επάνω εις αυτό τό 
χαρτί. Ή υπογραφή του κοριτζιου λείπει, επειδή και δέν εύγήκεν 
ακόμη είς τό φανερόν. Υπογράψατε λοιπόν ή έντιμότης σας, ε- 30 
πειτα υπογράφει καί εκείνη, καί πέρνει τέλος. 

Βαλ: Είμαι ευχαριστημένος. 
Σγ: Καί έγώ εύχαριστημενώτατος. Υπόγραψε αδελφέ, επειδή καί τά 

πρωτεία είναι εδικά σου. "Επειτα εχομεν νά γελάσωμεν αρκετά. 
"Αρ: Ά μ ή έγώ τό μυστήριον αυτό δέν τό έκατάλαβα. 35 
Σγ: Ώ ανάθεμα σε διάβολε, υπόγραψε ταλαΐπορον καί κούφιον κε

φάλι, υπόγραψε. 
"Αρ: 'Εκείνος λέγει διά τήν Ίσαβέλλαν, καί έσύ διά τήν Έλεονώραν. 
Σγ: "Αν είναι εκείνη, δέν είσαι αδελφέ ευχαριστημένος νά τήν ΐδής 

ύπανδρευμένην; 40 
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"Αρ: Χωρίς άμφιβολίαν. / 
Φ. 223r Σγ: Υπόγραψε λοιπόν, νά υπογράψω καί έγώ. 

"Αρ: "Εστω ούτως, όμως έγώ δεν καταλαμβάνω τίποτες. 
Σγ: Τώρα, τώρα τό βλέπεις. 
Κομ:Έλαβε τέλος. 5 
Σγ: 'Ελάτε έδώ τώρα, νά σας διηγηθώ πώς ετρεξεν αύτη ή δουλειά. 

Σκηνή η' 
Έλεονώρα, Λισέτα, Σγαναρέλλος, "Αριστος. 

Έλ: "Αχ, τί βασανισμός, τί ένόχλησις άπό εκείνους τους τρελούτζι-
κους νέους. "Αφησα τόν χορόν καί έφυγα άπό τό κακόν τους. 10 

Αισ: Ό καθ' ένας άπό λόγου τους πάσχει και κοπιάζει νά εμβη εις την 
χάριν σας. 

Έλ: Καί έμενα μέ έφαίνουνταν όλοι άνυπόφερτοι, ήθελα προτίμηση 
την πλέον άπλήν συναναστροφήν, άπό ολαις ταΐς τρέλαις καί 
φλυαρίαις εκείνων τών πολυλογάδων. Θαρρούν πώς όλος ό κό- 15 
σμος πρέπει νά τους υποτάσσεται, καί πώς τά λόγια τους είναι 
χρησμοί, οπόταν αρχίζουν μέ μίαν εμφασιν ωσάν γελωτοποιοί 
νά σέ όνειδΐζουν τρελά, καί νά σέ εγγίζουν διά τόν έρωτα ενός γέ
ροντος. Καί έγώ προτιμώ καλλίτερον τόν ζήλον καί την προθυ-
μίαν ενός τοιούτου γέροντος, παρά δλα τά τρελά καί ορμητικά 20 
κινήματα εκείνων τών νέων. 

Σγ: "Ετζι ετρεξεν ή ύπόθεσις αυτή, καθώς σας τήν διηγούμαι. "Αϊ, νά-
την όπου έφάνη, όμου μέ τήν δουλεύτραν της. 

Φ.223" "Αρ: Χωρίς νά αραθυμήσω, Έλεονώρα, σέ λέγω πώς έχω / δίκαιον νά 
παραπονεθώ άπό λόγου σου. "Ηξευρες καλά πώς έγώ ούτε δέν ή- 25 
θέλησα, ούτε έζήτησα νά βιάσω τήν θέλησΐν σου, καί νά σέ στε
νοχωρήσω, καί δτι πολλαΐς φοραΐς σέ έπληροφόρησα, πώς θέλω 
νά σέ αφήσω εις τελείαν έλευθερίαν. Όμως ή εδική σου καρδία 
καταφρονώντας τό έδικόν μου πρόσωπον, έδωκες άλλου τόν λό-
γον σου καί τήν άγάπην σου, χωρίς νά μέ δώσης καν εϊδησιν. Δέν 30 
μετανοώ πώς έφέρθηκα πάντοτε προς του λόγου σου μέ ιλαρότη
τα καί ξεχωριστήν εύνοιαν, μόνον νά ήξεύρης βέβαια πώς αυτό 
όπου έκαμες μέ κακοφαίνεται πολλά. Τήν μεγάλην άγάπην όπου 
σέ είχα, δέν έτύχαινε νά τήν άνταμοίψης ούτω. 

Έλε : Δέν καταλαμβάνω αυτά τά λόγια τί δηλουν, όμως νά ήξεύρετε 35 
πώς είμαι εκείνη ή ϊδια όπου ήμουν πάντοτε προς τήν εύγενεΐαν 
σου, οτι κανένα πράγμα δέν είναι ικανό ν νά μέ κάμη νά μεταβάλ
λω τήν διάθεσιν όπου σας εχω, καί οτι νά τό συλλογισθώ μόνον 
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νά αγαπήσω άλλο πρόσωπον ήθελα τό μέτρηση διά μεγαλώτατον 
αμάρτημα. Σέ λέγω τέλος πάντων αν θέλετε νά πληροφορηθήτε 
τόν έδικόν μου πόθον, ημπορείτε αυριον νά μέ συζευχθήτε μέ τόν 
ιερόν γάμον. 

"Αρ: Άμή μέ ποΐον θεμέλιον ήλθες αδελφέ εις του λόγου μου νά μέ ει- 5 
πής αυτά τά λόγια; 

Σγ: Πώς ; Έλεονώρα; Άμή δέν εύγήκες εσύ τώρα από τό σπήτι του 
Βαλέριου; Εχθές δέν ήσουν εσύ όπου ομολόγησες πώς είναι έ
νας χρόνος όπου φλογίζεσαι άπό τόν έρωτα διά λόγου του; 

'Ελ: Αυτά τά παραμύθια ποίος σέ τά διηγήθη, και ποίος έλαβε τόν κό- 10 
πον νά πλάση τέτοιαις συκοφαντίαις; / 

Φ.224r Σκηνή θ ' 
'Ισαβέλλα, Βαλέριος, Κομισάριος, Νοτάριος, Σγαναρελλος, 

"Αριστος, Έργαστος, Λισέτα, Έλεονώρα. 

Ίσαβ: Φιλτάτη μου αδελφή, σέ παρακαλώ νά μέ συγχώρησης μέ με- 15 
γαλοψυχίαν, ότι έμόλυνα τό όνομα σου μέ ταϊς έλευθερίαις μου 
πράξες. Ή έξαφνική καί μεγάλη περίστασις όπου προλαμβάνω-
ντας μέ έσυνέβη, μέ ήνάγκασε νά καταφύγω εις αυτό τό έντρο-
πιασμένον στρατήγημα. Ή ευγένεια σου ενδέχεται νά μέ καταδι-
κάζης δι' αυτό όπου έκαμα, όμως ή τύχη μας διαφέρει. Προς τήν 20 
εντιμότητα σας, άρχον Σγαναρέλλε, δέν δικαιολογούμαι ποσώς, 
επειδή καί σέ ευγαλα άπό τόν σκοπόν και φροντίδα του νά μέ ύ-
πανδρεύσης. Ό ουρανός δέν μας έκαμε διά νά γΐνωμεν άνδρόγυ-
νον καί έγνώρισα του λόγου μου άναξίαν του ερωτός σου. "Οθεν 
ηθέλησα καλλίτερον [εϊσθαι] εις χέρια αλλουνού, παρά νά μήν 25 
είμαι άξια νά κυριεύσω μίαν καρδίαν ωσάν τήν έδικήν σου. 

Βαλ: Όσον τό κατ' έμέ, κύρ Σγαναρέλλε, βαστώ του λόγου μου πώς 
είμαι ό πλέον ευτυχής άνθρωπος του κόσμου, επειδή καί ημπό
ρεσα νά τήν πάρω άπό τά χέργια σου. 

"Αρ: Υπομονή αδελφέ, πρέπει νά καταπίης αυτό τό ποτηράκι επειδή 30 
καί ή γνώμη σου τά έπροξένησεν αυτά όλα. Βλέπω πώς τό ριζικόν 
σου είναι πολλά δυστυχές, όπου κανείς δέν θέλει σέ λυπηθή, 
άγκαλά και τό βλέπει ό κόσμος πώς ήσουν γελασμένος. 

Λισέ: Έν άληθεΐα πολλά μέ καλοφαίνεται, καί ευχαριστώ πολλά τόν 
Βαλέριον. "Ω τί εϋμορφη τέχνη; / 35 

Φ. 224" Έλε : Ή τέχνη αυτή αν είναι πολλά εϋμορφη δέν ήξεύρω, όμως ήξεύ
ρω πώς δέν ημπορώ νά τήν κατηγορήσω. 

"Εργ : Τό ζώδιον του κύρ Σγαναρέλλου είναι μέ τά κέρατα. 
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Σγ: Δεν ημπορώ ακόμη νά ευγω άπό τό θάμος καί τόν θόρυβο ν όπου 
έπεσα. Ό νους μου έταράχθη, καί έγινε εξω φρενών. Πιστεύω 
πώς ό ϊδιος ό σατανάς δεν ημπορεί νά είναι τόσον πονηρός καί 
κακόβουλος, ωσάν αυτήν την πεπονηρευμένην. Έγώ ήθελα βάλ-
λη τό χέρι μου μέσα εις αυτήν τήν φωτίαν διά λόγου της. Άλοί- 5 
μόνον εις εκείνον όπου άφ' ού άκούση τούτο τό παράδειγμα, πι-
σταθή πλέον εις γυναίκα, ή καλλίτερη του κόσμου είναι πάντοτε 
καρποφόρος εις τήν κακίαν. Τό γένος αυτό έγινε διά νά κολάζη 
τόν κόσμον, νά μή τό ίδουν πλέον τά ομμάτια μου τό γένος αυτό 
τό πλάνον. Τό αφήνω έξ δλης μου τής καρδίας εις τόν διάβολον. 10 

"Εργ : Καλή δουλειά. 
"Αρ: Ελάτε όλοι εις του λόγου μου. "Ελα κυρ Βαλέριε μαζί μου. Αυρι-

ον θέλομεν κοιτάξη νά τόν κάμωμεν νά περάση ό θυμός του. 
Λισέ: "Αν ήξεύρετε, άρχοντες, κανένα άπό εκείνους τους άνδρας τους 

παράξενους ζηλιάριδες, στείλετε τον εις τό έδικόν μας σχολεϊον. // 15 
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«Κωμφδία του αναίσθητου» 
56 Τά πρόσωπα τής κωμωδίας στό γαλλικό πρωτότυπο καί στ,ήν ιταλική μετάφραση. 

LÉLIE, fils de Pandolfe. 
CÉLIE, esclave de Trufaldin. 
MASCARILLE, valet de Lélie. 
HIPPOLYTE, fille d'Anselme. 
ANSELME, vieillard. 
TRUFALDIN, vieillard. 
PANDOLFE, vieillard. 
LÉANDRE, fils de famille. 
ANDRES, cru égyptien. 
ERG ASTE, valet. 
UN COURRIER. 

DEUX TROUPES D E MASQUES. 

La scène est à Messine. 
(Molière, Œuvres Complètes, Παρίσι, 
Garnier-Flammarion (1964), τ. Ι, 
«L'Étourdi», σ. 54) 

LELIO, Figlio di Pandolfo. 
CELIA, Schiava di Truffaldino. 
MASCARILLO, Servo di Lelio. 
IPOLITA, Figlia d'Anselmo. 
ANSELMO, Vecchio. 
TRUFFALDINO, Vecchio. 
PANDOLFO, Vecchio. 
LEANDRO, Figlio di famiglia. 
ANDRESIO, creduto zingaro. 
ERGASTO, Servo. 
UN CORRIERE. 
DUE TRUPPE D I MASCARE. 

La Scena è in Messina. 
{Le Opere di G.B.P. di Molière..., ο.π., 
τ. Ι, «Lo Stordito», σ. 2) 

Στό χειρόγραφο ό Τρουφαλδϊνος αναγράφεται ώς Τουρφαλδΐνος, ό Έργα-
στος ώς "Εραστος και ή Ύπολύτα ώς Ίππολύτα. 'Ωστόσο μέσα στό κείμενο απο
καθίσταται ή γραφή τών ονομάτων. Παραθέτω δύο μικρά αποσπάσματα από τήν 
αρχή τής κωμωδίας στίς δύο γλώσσες. 

* Οί αριθμοί πού προτάσσονται στά σχόλια δηλώνουν ό πρώτος τη σελίδα τής παρού
σας έκδοσης όπου ευρίσκεται τό σχολιαζόμενο σημείο καί ό δεύτερος παραπέμπει στον οι
κείο στίχο. Οί αριθμοί πού ακολουθούν παραπέμπουν στίς σελίδες τής ιταλικής έκδοσης 
ή στους στίχους τής γαλλικής. Ή χρήση του συμβόλου || δηλώνει τήν παράθεση προς σύγ
κριση τών αλλόγλωσσων κειμένων. Τό σύμβολο </.../> δηλώνει σύντμηση ή περικοπή 
τοϋ κειμένου, προερχόμενη άπό τόν έλληνα μεταφραστή. 
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L'ÉTOURDI OU LES CONTRETEMPS 

ACTE PREMIER 
SCÈNE I 

LÉLIE 
Hé bien! Léandre, hé bien! il faudra contester: 
Nous verrons de nous deux qui pourra l'emporter, 
Qui dans nos soins communs pour ce jeune miracle, 
Aux vœux de son rival portera plus d'obstacle. 
Préparez vos efforts, et vous défendez bien, 5 
Sûr que de mon côté je n'épargnerai rien. 

SCÈNE II 
LÉLIE, MASCARILLE 

LÉLIE 
Ah! Mascarille. 

MASCARILLE 

Quoi? 

LÉLIE 
Voici bien des affaires; 

J'ai dans ma passion toutes choses contraires; 
Léandre aime Célie, et par un trait fatal, 
Malgré mon changement, est toujours mon rival. 10 

MASCARILLE 

Léandre aime Célie! 

LÉLIE 

Il l'adore, te dis-je. 

MASCARILLE 

Tant pis. 

LÉLIE 

Hé! oui, tant pis, c'est là ce qui m'afflige. 
Toutefois j'aurais tort de me désespérer; 
Puisque j'ai ton secours, je puis me rassurer; 
Je sais que ton esprit, en intrigues fertile, 15 
N'a jamais rien trouvé qui lui fût difficile, 
Qu'on te peut appeler le roi des serviteurs, 
Et qu'en toute la terre... 
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MASCARILLE 
Hé! trêve de douceurs. 

Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, 
Nous sommes les chéris et les incomparables; 20 
Et dans un autre temps, dès le moindre courroux, 
Nous sommes les coquins, qu'il faut rouer de coups. 

LÉLIE 

Ma foi, tu me fais tort avec cette invective. 
Mais enfin discourons un peu de ma captive; 
Dis si les plus cruels et plus durs sentiments 25 
Ont rien d'impénétrable à des traits si charmants: 
Pour moi, dans ses discours, comme dans son visage, 
Je vois pour sa naissance un noble témoignage, 
Et je crois que le Ciel dedans un rang si bas 
Cache son origine, et ne l'en tire pas. 30 

MASCARILLE 

Vous êtes romanesque avec vos chimères. 
(...) 

(Molière, Œuvres Complètes , ο.π., σ. 55-56). 

LO STORDITO ò vero IL CONTRA TEMPO 

ATTO I. 
SCENA I. 

LELIO. 

E Ben, Leandro, e bene; contenderemo assieme, e vedremo chi la vincerà. Ve
dremo, chi porterà maggior ostacolo alli voti del suo Rivale. Preparate le vostri 
sforzi, e defendetevi bene, eh' io dal canto mio tenterò Γ impossibile. 

SCENA IL 
LELIO, E MASCARILLO. 

LELIO. 
Ah! Mascarillo. 

MASCARILLO. 
Cosa v' è? 
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LELIO. 
Tutt' il mondo si solleva contra la mia passion' amorosa. Leandro ama Celia; on
de, per mia dura sorte, è mio Rivale. 

MASCARILLO. 

Leandro ama Celia? 

LELIO. 

L' adora. 

MASCARILLO 

Tanto peggio. 

LELIO. 

Certo, eh' è tanto peggio; e quest' è ciò che m'afflige; Con tutto ciò non voglio di
sperare, già e' ho il tuo ajuto. So e' hai uno spirito fertile per gl' intrighi, e che ni-
una cosa gl' è difficile. Tu puoi esser chiamato il Rè de' Servi; & in tutt' il Mon
do... 

MASCARILLO. 

Basta, basta, Signore; non più carezze. Quando voi altri Signori avete bisogno di 
noi poveri miserabili, e' accarezzate e stimate; fuori poi del bisogno, siamo li 
furbi, e ribaldi, degni di mille bastonate. 

LELIO. 

Per mia fé, questo tuo discorso mi condanna à torto: ma lasciamo un poco queste 
parole, e parliamo della mia bella Prigionera: Dimmi s' è possibile che li più 
crudeli e duri sentimenti possino haver quai che cosa d'impenetrabile, vedendo 
una tal vaghezza. Quant' à me, vedo nel di lei sembiante e discorso un vero testi
monio della di lei nobila Nascita. E credo eh' il Cielo nasconda nella sua presente 
conditione la di lei origine. 

MASCARILLO. 

Queste sono Chimere: (...) 

{Le Opere di G.B.P. di Molière, δ.π., σ. 3-5). 

58 25. εις ενα άλλο ύποκείμενον άγνώριστον \\ ad un Oggetto sconosciuto, σ. 5. 

59 ι. τοΰ κροννολήρου εκείνον γέροντος || quel nostro vecchio barbuto, σ. 5. || 
... d'un vieux barbon de père, στ. 59. 
3. ... ήδοναΐς τον κόσμον || li piaceri della vita, σ. 5. 
12. πονηρίαις, κατασκεναΐς και πανονργίαις \\ furberìe, inventioni, e finez
ze, σ. 6 II ruses, détours, fourbes, inventions, στ. 73. 
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20. ... μίαν άλλη ν μηχανή ν || un'altra furberìa, σ. 61| une faible ruse, στ. 80. 
31. ... "Αν είχες (...) εις τό πουγγίον άσπρα αρκετά \\ Se voi ha veste molti 
occhidiCivetta nella saccoda, σ. 7'|| Sivous aviezen main force pistoles, στ. 88. 
35. Ό Τρουφαλδΐνος όπου τήν έχει εις φύλαξιν, </.../> είναι πολλά φι
λάργυρος || Truffaldino, che l'ha in custodia, ha paura di non ricever il denaro 
promessoli da certe zingare. So eh ' egli è avaro..., σ. 71| 

De ces Egyptiens qui la mirent ici 
Trufaldin qui la garde, est en quelque souci; 
Et trouvant son argent, qu 'ils lui font trop attendre, 
Je sais bien qu 'il serait très ravi de la vendre; 
Car enfin en vrai ladre il a toujours vécu, στ. 93-97 

60 26. Τρουφ. </.../> Κελία; || Truffaldino in Casa. Celia?, σ. 8. 
35. Ό μεταφραστής μεταφέρει τη σκηνική οδηγία à Celia, ευθέως μέσα 
στό διάλογο. Τρου: Κελία. Τίκάμνεις έδώ; || Truffaldino à Celia: Cosa fate 
qui?, σ. 9. 

61 14. ... κάποιαν είδησι ν άπό μαγείαν φυσική ν || ma so qual che cosa di Magia 
naturale, σ. 91| tout ce que je sais n 'est que blanche magie, στ. 140. 
23. εις ποίον ζώδιον || sotto qual stella, σ. 10. 
34. στερεός είς τόν ερωτά του || S'il tuo Padron è costante, σ. 10. 

62 12. αυτός ό ευγενής || questo galant' huomo, σ. 11. 
18. ωσάν ένας ζαλισμένος, και τρελός || com' un Stordito ò Sciocco, σ. 11 || 
comme un Étourdi, στ. 189. 
32. ... τά άσπρα || il danaro, σ. 12 jj l'argent, στ. 202. 
36. Άνσέλμος μόνος λαλεί: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 

63 7. Δυο χιλιάδες γρόσια όταν χρεωστοΰνται \\ 2000 lire, quando si debbono, 
σ. 12 II deux mille francs dus, στ. 213. 
26. δένέχω έγώ θεωρία ν αρεστή ν; || non ho io una presenza che piace?, σ. 131| 
J'ai de la mine encore assez pour plaire aux yeux, στ. 230. 

64 6. Εις τό καλόν \\ Il Cielo vi conduca, σ. 14. 
7. Κυρ Μασκαρίλιε: προσθήκη του μεταφραστή στό ελληνικό κείμενο. 
19. είς τή ν ερωμένη ν μου \\Γ oggetto de ' miei voti, σ. 15. 
23. ένα δακτυλίδι νεωτερικόν\\ un annello alla moda, σ. 15. 

65 6. μέ άπλα βωμαίϊκα, και μέ γράμματα κεφαλαιακά || in buon italiano & à 
lettere di scatola, σ. 16 || en bon français, στ. 269. 

66 22. ωσάν μαΐστορα, και διδάσκαλον || come Maestro, σ. 18 || comme pré
cepteur, στ. 314. 
35. απομένω έξεστηκώς || che resto confuso, σ. 19. 

67 13. πιστός καιμυστικός || Voi vedete se son un secreto Confidente, σ. 19. 
14. πολλά μέ καλοφαίνεσαι \\ Ν' ho per certo gran piacere, σ. 19. 
30. ζημίαν καί βλάβην είς τό cnjvoiKéoiov\pregiudicio al matrimonio, σ. 20. 
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32. 'Εσύ συντυχένεις ωσάν χρησμός || Tu parli com ' un Oracolo, σ. 20. 

68 21. Με ποίον περιγέλασμα || Con qualillusione, σ. 21. 
30. εις έσχάτην υπερβολή ν έρωτος || la di lui passione agi' ultimi eccessi, σ. 21. 

69 4. </.../> "Αχ. Μήν είσαι τόσον αυστηρός καί συνερισιάρης (...) τοΰ θυ
μού μου^ΐροΐΐία trattenendolo. Ah! non mi trattar si rigorosamente: perdona, ti 
prego, à questi primi impetti della mia passione, σ. 22. 
13. ... με τοΰτο τό πονγγί τήν παιδείαν όπου με τυχένει || ma voglio pagarne 
la pena con questa borsa, σ. 22. 
28. διάφοραις κατασκευαϊς καινούριαις \\ diverse machine di nuova inven-
tione, σ. 23 || pour diverses machines, στ. 424. 

70 2. φρόνησις καί προγνώρισις \\ S'il mio buon genio e previdenza..., σ. 23. 
18. "Ηθελα προκρίνη νά γίνω ένας γάιδαρος (...) μία άμουλα || Vorrei più 
tosto doventar un asino, un boccale, un cavalo, una lanterna, un fico, σ. 24. 

J'aimerais mieux cent fois être grosse pécore, 
Devenir cruche, chou, lanterne, loup-garou, στ. 448-449. 

22. Πρέπει νά τόν υπάγω εις καμίαν όσταρίαν, διά νά εύγάλη τόν θυμόν του 
επάνω εις τήν άμουλαν || Bisogna eh 'io lo conduca in qualch ' Osteria, acciò 
che scarichila sua colera sopr'il boccale, σ. 241| 

77 nous le faut mener en quelque hôtellerie, 
Et faire sur les pots décharger sa furie, στ. 451-452 

30. 'Εγώ είμαι τόσον απαλός, καί εύκολοκατάπειστος (...) καί τά αυγά καί 
τό καλάθι \\ Son tanto buono e facile, che se la Signora Natura m'havesse fatto 
nascer del genere feminino, vi lascio giudicar ciò che sarei stato. Con tutto ciò 
non cercate d'imbrogliarmi troppo la Spagna, facendo come per il passato; 
perche finalmente mi scapperà lapatienza, σ. 25 || 

Je suis ainsi facile, et si de Mascarille 
Madame la Nature avait fait une fille, 
Je vous laisse à penser ce que c'aurait été. 
Toutefois n ' allez pas sur cette sûreté 
Donner de vos revers au projet que je tente, 
Me faire une bévue, et rompre mon attente, στ. 457-462. 

71 9. "Ομως πρώτα τόν ήνάγκασα (...) τήν μηχανουργίαν μου || e per poter 
tanto meglio finger questo trapasso, ho fatto in modo eh ' egli sen'e andato in 
villa, σ. 26 || 

Mais avant, pour pouvoir mieux feindre ce trépas, 
J'ai fait que vers sa grange il a porté ses pas, στ. 475-476. 

15. επήγαν μαζί του εις τό χωρίον || Γ hanno accompagnato alla Campagna, 
σ. 26. 
22. Αέ: </.../> 'Αληθινά. || Lelio solo. Veramente..., σ. 26. 
36. "Ενα τοιούτον μέτορον || una simil burla, σ. 27 || une telle incartade, 
στ. 501. 

72 5. Σέ λέγω έν συντομία (...) καίχάσωμεν καί τόν υίόν \\ Dico, per finirla, che 
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gl' eccessi del suo trasportamento m ' hanno obligato à far sepelir subito il 
morto; temendo che quel funesto Oggetto, che lo rende ipocondro, non li facci 
passarla barca di Caronte, σ. 27 || 

Enfin, pour achever, l'excès de son transport 
M'a fait en grande hâte ensevelir le mort, 
De peur que cet objet, qui le rend hypocondre, 
A faire un vilain coup ne me l'allât remondre, στ. 507-510. 

13. ... δέν έμετορίσθη, άλλα αληθινά απέθανεμέ τά δλα του || non s'è bur
lato, ma eh'è trapassato da buono, σ. 27. 
16. ... με επιτάφια μεγαλοπρεπή, και πολυέξοδα || d' un funeral pomposo, 
σ. 271 D'un bel enterrement, στ. 518. 

73 3. ... γράμματα αδείας από την 'Ρώμην\ dispense da Roma, σ. 28. 
15. Ήξεύρω τό Ιδίωμα του || conosco Ί di lui humore, σ. 29 || Je connais son 
humeur, στ. 548. 
22. ... εις τά κατάστιχα τοΰμακαρίτου \\ frà la carte delDefonto, σ. 29 || aux 
papiers du bonhomme, στ. 552. 
27. Αέ: </.../> "Aï: || Lelio andandosene. Ahi!, σ. 30. 
29. ... ενα ύπόγραμμα άπό τό χέρι του || una picciola ricevuta di sua mano, 
σ. 301| de sa main un reçu de deux mots, στ. 560. 
38. την όμολογίαν || la polizza, σ. 301| une assurance, στ. 566. 

74 ι. Αν: </.../> Πόσαις συμφοραίς. || Anselmo solo. Quante miserie..., σ. 30. 
6. A νσέλμος μόνος ομιλεί: Ή σκηνική οδηγία είναι προσθήκη του μετα
φραστή. 
20. Διότι μά την πίστιν τοΰ ξιπασμένου άνθρωπου, τώρα υπάγω ευθύς νά 
προσευχηθώ, και νά δώσω και σαρανταλείτουργον διά λόγου σου... || In fede 
d'huomo spaventato, vado subito à pregar tanto il Cielo per voi..., σ. 31 || 

Foi d'homme épouvanté, je vais faire à l'instant 
Prier tant Dieu pour vous que vous serez content, στ. 583-584. 

25. Χά χά χά: "Ετσι μεταφέρεται άπό τόν μεταφραστή ή σκηνική ένδειξη 
του ιταλικού Pandoflo ridendo, σ. 31. 

75 ι. κοντοϋτσικον άνθρωπάριον || Temo molto di vedervi doventar grande 
com ' un Gigante, & un momento dopo più picciolo d'un Nano, σ. 321| Je crains 
fort de vous voir comme un géant grandir, στ. 601. 
7. ... διά νά νοστιμευθώ περισσότερον \\ per divertirmi davantaggio, σ. 32. 
11. ενα πονηρόν άγκεΐον, πονηρότατον || e furbo furbissimo, σ. 32. 
30. Α ν: </.. ./> Αμή || Anselmo solo. Et io..., σ. 33. 
33. μέ άσπρα γένεια, και μέ άσπρα μαλιά || la testa canuta, σ. 33 || tête grise, 
στ. 631. 
37. Αέλιοςμόνος ομιλεί: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 

76 6. αχαμνά || falze (doppie), σ. 341| faux (louis), στ. 642. 
8. ή αποκοτιά τών ψευδονομιστών || / ' ardir de' falsi monetarii, σ. 34 || De 
nous faux-monnayeurs l'insupportable audace, στ. 644. 
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26. ... Τίμεγάλη έκστασις || che gran sorpresa, σ. 35. 
27. τεχνούργημα || stratagema, σ. 35 || stratagème, στ. 660. 

77 28. Συμπάθησαν με^Ββαο le mani à V.S.,cs.2>l. 

78 2-5. Νάμήν κακοφανή (...) Οικοκύρης είσαι : Παρέμβαση του μεταφραστή || 
Lelio: Non ti dispiacerà d'havermiprivato di vita? 
Mascarìllo: Non, σ. 37. 

6. Συγχώρησε με (...) και ό θεός σνγχωρήσοι σε || 
Lelio: A dio Mascarìllo 
Mascarìllo: A dio Signor Lelio, σ. 38. 

13. οιέρασταί\\gl'innamorati, σ. 38. 
18. Ή σκηνική ένδειξη Ο Τρουφαλδίνος συντυχένει μυστικά με τόνΑέαν-
δρον είναι στό ιταλικό: Truffaldino parla piano all' orecchio di Leandro, 
σ. 38. Στό γαλλικό δεν υπάρχει ή παραπάνω επεξήγηση. 
23. με καλοφαίνεται πολλά \\ (Quant' à me) n' ho gran gusto, σ. 38. 
28. 'Υπάγω νά πιασθώ μαζί του || Lascia far à me; vado à cominciar con esso 
una contessa, σ. 391| Laisse-moi, je vais le quereller, στ. 710. 
36. ... επήρε τέλος </ . . . /> || Mascarìllo: Bisogna eh Ίο Γacchiapi, e che cerchi 
d'esser ammesso alla confidenza de'suoi disegni, à fin che tanto meglio li 
possi render vani, σ. 39. 

79 ι. όάντεραστής\\ il mio Rivale, σ. 39. 
23. μήν αδημονείς πλέον || non t'incolerar davantaggio, σ. 40 || et quitte ce 
transport, στ. 741. 

80 4. διά τό όποιον και έσυντύχαμεν (...) εις τάξι ν \\ Per il che ho accordato con 
Truffaldino, dalla di cui casa esco presentemente, in nome d'altri, σ. 41. 
io. έναν τόπον έπιτήδειον καίάπόκρυφον || un luogo favorevole, σ. 41. 
12. έξω άπό τό κάστρον || fuor della città, σ. 421| Hors de la ville, στ. 769. 
14. και καθολικά καθώς επιθυμώ || e giusto come lo desidero, σ. 42. 
26. περιπατώντας έως τήνέκκλησίαν || Datemi donque la mano fìn al Tempio, 
e caminando assieme, σ. 421| Jusqu'au temple, en marchant, στ. 783. 
30. μόνος ομιλεί: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη τοο μεταφραστή. 

81 4. "Αρχον, Τρουφαλδίνε; \\ Olaf, σ. 43. 
il. Στην αρχή τής δέκατης σκηνής, σύντμηση του διαλόγου άπό τόν μετά·? 
φραστή: 

Il Corriere: Signor, vi prego di farmi la gratia d'insegnarmi una persona... 
Truffaldino: Come si nomina? 
Corriere: Credo che si chiami Truffaldino. 
Truffaldino: Eccolo qui: cosa desiate da esso?, σ. 43-44. 

17. πρό τεσσάρων χρόνων μέ τή ν έκλεψαν οι κορσάροι || che fu rubbata da 7 
Corsari quattr' anni sono, σ. 441| à quatre ans par des voleurs ravie, στ. 805. 
26-27. Τής εντιμότητας σου φίλος: προσθήκη του μεταφραστή. 
28. μαρκέζος || Marchese diMontalcano, σ. 441| Marquis de Montalcane, στ. 814. 
29. "Αν καλά και ή φυλή τών 'Ισπανών \\ Ben che questa Natione sia degna 



di poco credito, a. 441| Quoiqu' à leur Nation... , στ. 815. 
34. δχι μικρός ελπίδος: Παρέμβαση του μεταφραστή. Στη συνέχεια τό ιτα
λικό είναι: 

al Corriere: Se voi venivate un momento più tardi, tutti li vostri passi erano 
unitili e vani, poi che dovevo consegnarla in quest'istante nelle mani di 
costui: ma, basta, n'haverò la cura eh' il padre desidera. 

à Mascarillo: Voi vedete, & havete già intesa la lettera..., σ. 45. 

82 6. ή ατιμία || l'oltraggio, σ. 45. 
8. Μασ: ομιλεί μόνος. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
26. ένα έφεϋρεμα βαθύνουν, έξαίρετον καί γεμάτον άπό άγχίνοιαν \\ un parto 
giudicioso, singoiar, e spiritoso, σ. 46. 
28. αυτό τό ευμορφον γέννημα του νοός σου || questa bella produtione del 
vostro intelletto, σ. 461| cette imaginative, στ. 847. 
37. τέχνη || stratagema, σ. 46. 

83 14. εις ένα καιρόν πολλά àppóoiov\giustamente in un tempo à proposito, σ. 47. 
15-17. εκείνη ν την ώραν (. ..)τήν έπερνε χωρίς άλλο ||... un huomo era là per 
condurla via, e eh'è restato con un palmo di naso, σ. 47. 
28-30. τών πλέονμεγαλητέρων διδασκάλων τοΰ κόσμου (...) ή μέ στίχους ή 
μέλογογραφίαν\\ de'più gran Dottori della terra, per dirvi in verso ò prosa, σ. 471| 

Celles de tous les gens du plus exquis savoir, 
Pour vous dire en beaux vers, ou bien en docte prose, στ. 882-883. 

31-33. ήγουν ένα πνεύμα άντιλογίας, ανόητος, τρελός, αλογον ζώον, άσύ-
στατος, ζαλισμένος^ cioè, uno spirito dicontraditione, semplice, pazzarello, 
imbrogliatore, bestiale, stordito, σ. 47-48. || 

C'est-à-dire un esprit chaussé tout à rebours, 
Une raison malade et toujours en débauche, 
Un envers du bon sens, un jugement à gauche. 
Un brouillon, une bête, un brusque, un étourdi..., στ. 886-889. 

34. έγκώμιον || panegirico, σ. 48. 

84 31. εκείνος ό δαιμονισμένος πάντοτε σέ κάμνη εμπόδια καί χαλάστραις || 
... questo scatenato demonio t'imbroglia sempre la Spagna?, σ. 501| 

Mais quoi? que feras-tu, que de l'eau toute claire, 
Traversé sans repos par ce démon contraire?, στ. 919-920. 

33-35. πασχίζεις νά κοπανίσης τό νερόν (...) βίαιου ποταμού \\ pretendi di pe
star Γ acqua nel mortaio, quando credi di poter ritener il corso à questo tor
rente sfrenato, σ. 50. 

85 14. είςέκείνην την ύπόληψιν\\ vediamo se persevera nella sua opinione, σ. 50. 
38-39. τόν δεσμόν τής σκλαβιάς τηςμέ τόν δεσμόν του γάμου | j e cambiando li 
di lei legami in quelli d'Himeneo, σ. 51 \Et changer ses liens en ceux de l'hy-
ménée, στ. 956. 

86 3. καμία ευτέλεια || qual eh ' oscurità, σ. 51. 
11-12. ώς καλοθελητής όπου είμαι || caritatevolmente, σ. 52. 
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13. Λέγε, λέγε || Seguita, σ. 52. 
14. πολλά εύσπλαγχνικόν, και καλοπροαίρετον || assaihumana, σ. 521| N'est 
n'en moins qu'inhumaine, στ. 968. 
18. φρόνιμη, καίέντροπαλή \\ So ch'ella vuol passar per savia e ritirata, σ. 52. || 
Elle fait la sucrée, et veut passer pour prude, στ. 971. 
20-21. όπου γνωρίζω τέτοιαις φρονιμούτζικαις || à conoscer simili salvatici-
ne, σ. 52. || A me devoir connaître en un pareil gibier, στ. 974. 
24-25. Εκείνο τό κρύψιμόν της, τό παραμέρισμα της, εκείνη ή έντροπή και 
ευλάβεια της || Quella sua ritiratezza; quelpudor e quella vergogna..., σ. 521| 
Oui, sa pudeur n'est que franche grimace, στ. 975. 
34. καιπολλούς άπό την κοινότητα^ sposarete con essa il ben publico, σ. 53. 

87 2. Ύπαγε εις την πόσταν (...) ένας πλίκος γράμματα || Vattene à veder alla 
posta s'è venuto un certo plico eh' aspetto, σ. 53. 
3. ομιλεί μόνος: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη τοϋ μεταφραστή. 
25. Δέν καταλαμβάνω τίποτε άπό αυτό τό συντύχημα || Non intendo né meno 
una parola di questo vostro gergo, σ. 54. || C'est de l'hébreu pour moi, je n'y 
puis rien comprendre, στ. 1003. 
28-29. 'Αγαπώ τήνεύμορφίαν νά είναι ανέκδοτη, καίαμίαντος || Amola beltà 
che non è profanata, σ. 54. 
30. άποββηχμένη || un'abandonata, σ. 54. 
33-34. ρουφ[ιάνος] ευχαριστημένος || Β... contento, σ. 55 ||... homme à bon
nes fortunes, στ. 1011. 

88 19. νά συστήση τέτοιαις ψευδολογίαις \\ se mi sostentasse simili falsità, σ. 56. 
25. Σκυλόγλωσσε, γεμάτε άπό συκοφαντίαις, καί κατάκρισες || Lingua di 
cane fertile in imposture, σ. 56. 

89 9. Αέλ </.../>: Τό σπαθί μου, κατά άλήθειαν, τώρα κόπτει τό κεφάλι σου || 
Lelio colla spada alla mano. Ah! vi farò ben io trovar in un altra maniera la 
strada di parlare, σ. 57. Στό γαλλικό δέν υπάρχει. 
io. Αέα </.../>Στάσου... || Leandro trattenendolo. Fermatevi..., σ. 57. 
il. Μασ: κατ'ιδίαν. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
17. κατ'ιδίαν: προσθήκη του μεταφραστή. 
25. Μα: κατ' ιδίαν. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
32. Δέν τόν έφόρτωσες μέ βαβδίσματα, καίτόνάπέβαλες; || Non lihavete voi 
caricata laschiena (e con gran violenza) di molte bastonate?, σ. 58. 
35. κατ'ιδίαν. Ζώον αλογον. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή || 
ammalacelo, σ. 591| bourreau, στ. 1071. 

90 8. εϊδησις προς τους άναγνώστας περί τοϋ βιβλίου || un aviso per il Lettore, 
σ. 59. 
ίο-li. Εύγε, εύγε, άρχον Αέλιε (...) προς τόν ανεμον </.../> || Coraggio,~co-
raggio, Signor Lelio: coraggio, Signor Bravo; tutto va à seconda; spiegamo le 
vele ai ventri; facciamo lo Smargiasso, il Rodomonte, il Taglia cantoni e 
l'ammazza innocenti., σ. 59 || 
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Courage, mon garçon: tout heur nous accompagne; 
Mettons flamberge au vent et bravoure en campagne; 
Faisons VOlibius, Voccisseur d'innocents, στ. 1083-1085. 

28. τους πρώτους βασιλικούς συμβουλάτορας || fra iprimi nel Cabinetto Re
ale, σ. 60. 
38-39. ένας πολλά καλός και εξαίρετοςμαΐστωρ τής τέχνης τήςμονομαχίας || 
un buonissimo & esperto Maestro di Scherma, σ. 60-61. 

91 il. νάσέ δουλεϋσω εις ταΐς έρωτικαΐς σου βρώμαις || servirne Ί vostri amori, 
σ.61. 
13.71' τρελός. </.. ./> || Che pazzo! Voi siete dell' humor di certi Spadacini ò 
Taglia cantoni, che sono sempre più pronti à sguainar la spada, eh 'à donar un 
testone, se la necessità lo richiedesse, σ. 61 || 

De quelle vision sa cervelle est frappée! 
Vous êtes de l'humeur de ces amis d'épée 
Que l'on trouve toujours plus prompts à dégainer 
Qu'à tirer un teston, s'il fallait le donner, στ. 1123-1126 

25. Φοβείται τόν θάνατον || Teme questo pronostico, σ. 62. 
27. εις τόν κριτήν \\ avanti il Giudice, σ. 62. 
28-30. νάμήνμέ φυλακώση (...) και αλλαις πολλαΐς βρώμαις \\ temo donque, 
che s'una volta son forzato à restar nel Palazzo Reale per un quarto d'hora, 
di trovarmivi si bene, c'haverò dopoi gran pena ad uscirne. Hanno già for
mati da longo tempo in qua molti Decreti contro la mia persona, σ. 621| 

J'ai peur, si le logis du Roi fait ma demeure, 
De m'y trouver si bien dès le premier quart d'heure, 
Que j'aie peine aussi d'en sortir par après. 
Contre moi dès longtemps on a force décrets., στ. 1139-1142. 

92 14-16. ετοιμάζεται και αυτός (...) μεταφορεμένος καίμασκαρωμένος, καίετζι 
νά τήνπάρη \\perch'egliha saputo, che sovente la sera le Donne del vicino vi 
vanno travestite, σ. 63 || 

D'entrer chez Trufaldinpar une mascarade, 
Ayant su qu'en ce temps, assez souvent le soir, 
Des femmes du quartier en masque l'allaient voir, στ. 1160-1162. 

27. Μασ:μόνος ομιλεί: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 

93 35-36. Σιώπα, καί θέλεις ιδεί τί θέλω τους κάμει </.../> \\ Zitto: voglio affron
tarle in presenza vostra: se la corda non si rompe, voi intenderete una bella 
suonata, σ. 65-66. || 

Chut, je veux à vos yeux leur en faire l'affront: 
Nous allons voir beau jeu, si la corde ne rompt, στ. 1217-1218. 

94 3. Τίευμορφοι κλέπται\\^ bellibuffoni, σ. 66\\les plaisants robins, στ. 1219. 
5-6. διά νά ξεκουρασθοΰν ολίγον || per passar un poco il tempo, σ. 66. 
22. άφροσύνην \\ imprudenza, σ. 67. 
27. μασκαρωμένος || e compagni mascherati, σ. 67. 
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95 6. Πολλά νόστιμος είσαι τώρα, αύθέντα \\ Voi siete infagottato molto curio
samente, σ. 68. 
29. ομιλώντας διά τά καλά ήθη || moralizzando, σ. 69. 
35. εις κανένα άρχοντα τιμημένον \\ qual che galanthuomo, σ. 69 || près de 
quelque honnête homme, στ. 1282. 

96 2. ^όγα || salario ò soldo, σ. 69 || gages, στ. 1286. 
5-6. τέλειον και καθολικόν μου κληρονόμον || erede generale, σ. 69 || que 
lui seul héritât, στ. 1290. 
15-16. ωσάν νά έγύρισεν οπίσω άπό τόν Άδην\\ Μ'ha raccontato Τ historia d' 
un suo figlio morto; il qualdice, eh' in questa notte sognando, li pareva che 
fosse ritornato, σ. 69-701| Dont cette nuit en songe ila vu le retour, στ. 1298. 
23-24. περιστατικά τής διηγήσεως || in qualche circostanza, σ. 70. 
28. διότι τό κρανίον σου είναι πολλά δυνατόν \\ per che voihavete la capoc
chia un poco dura, σ. 70. 
29. συμφορά \\ quest'auventura, σ. 70. 
31-32. μέ τό νά έσυνέβη μία ταραχή μέσα είς τό κάστρον || Un tumulto civile 
nato nella città, σ. 701| . . . quelque émeute civile, στ. 1311. 
36. νά σύγχυση μίαν πολιτείαν || di turbar uno stato, σ. 701| . . . à troubler un 
État, στ. 1313. 

97 ι. μέ ένα υίόν του σπουδαΐον \\ con uno suo figlio scolare, σ. 701| Un sien fils 
écolier, στ. 1320. 
14. πραγματευτήν\\ Mercante, σ. 71. 

98 14-15. τό όνομα του κάστρου || il nome della Città, σ. 72. 
22. καστρινός Νεαπολιτάνος || Cittadino Napolitano, σ. 73 ||... dans Naples 
cittadin, στ. 1373. 
27. Μα: "Οχι ολότελα. 'Ολίγον τι </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία 
parte, σ. 73. 
28. Λέ:μόνος: Ή σκηνική υπόδειξη δέν υπάρχει στό ιταλικό αντίθετα μέ τό 
γαλλικό πρωτότυπο. 
34. τήν άπόφασιν... </.../>. Στό ιταλικό συνεχίζει: Ma, eccoli qui, σ. 73 || 
Mais les voici, στ. 1385. 

99 ι. τυχένει τώρα νά είσαι όνειροκρίτης || A voi tocca presentemente à far 
sogni, σ. 74. 
14. Σέ έδιηγήθη τά πάθη του; || e raccontato il corso della sua vita?, σ. 741| // 
vous a dit sa vie..., στ. 1397. 
18. τά κι νήματα σου || il portamento, σ. 75 || le port..., στ. 1399. 
27-28. Άμή τό Τουρίνο (...)ένα κάστρονείς τήν Ίταλίαν\\ ma mi par che Tu
rino sia una città del Piemonte, σ. 75 || 

... mais cette ville 
Est, je pense, en Piémont, στ. 1408-1409. 

100 14. άθλιος II povero, σ. 761| ce pauvre maître..., στ. 1432. 
21. 'Εγώ δέν ήξεύρω (...) διατίχασμουριοΰμαι || Non so cosa m'habbia, Signor 
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Truffaldino; σ. 77 ||yie ne sais ce que c'est. Je ne fais que bâiller;, στ. 1438. 
29. oioÎKOKvpoi\\Li Padroni delle case, σ.Ί7 \\Les maîtres du logis, στ. 1444. 
36. τό έδικόνμας παιγνίδι || La burla, σ. 78. 

101 7. νά σέβλέπω εις καλήν στάσιν\\ in buono stato, σ. 78. 
14-15. ...μίαν άπορβηχμένην της Αιγύπτου (...) έργα πουτανίτικα ||... un ri
fiuto dell' Egitto per moglie; e chi una che corre da una città all' altra à farla 
Bagascia, σ. 78 || 

Un rebut de l'Égypte, une fille coureuse, 
De qui le noble emploi n 'est qu 'un métier de gueuse ?, στ. 1463-1464. 

24. διά τράχωμα καίπροίκα || in dote, σ. 78. 

102 25. μέ τά σχήματα καί κινήματα σου || colli vostri gesti, σ. 80. 

103 5. ωσάν μελόπιταν\ com'una ceragia, σ. 811| ainsi que des pois gris, στ. 1526. 
14-15. ωσάν ένας όπου παίζει (...)/κενό στη μετάφραση / καί προσέχει εις τά 
κινήματα (...) Ι πάλι κενό στην ελληνική απόδοση || com' ungiuocator sta 
attento a ' i moti della sua balla che corre, e con mill' e mille gesti e smorfie, 
cercavo di ritener e raffrenar tutte le vostre attioni, σ. 811| 

Attaché dessus vous, comme un joueur de boule 
Après le mouvement de la sienne qui roule, 
Je pensais retenir toutes vos actions, 
En faisant de mon corps mille contorsions, στ. 1535-1538. 

19. την ήδονήν καί νοστιμάδα || gl' effetti e cause, σ. 81. 
25. διά ταΐς συμφοραϊς || delle fortune, σ. 81. 
33. ωσάν </.../> τόν αγκωνά μου || in circa mostra il suo braccio, si, in circa 
del mio braccio, σ. 82. 

104 2. νά μέ πούληση παραμύθια || che mi vuol vender delle canzonette, σ. 82. 
25. Τρου: </.../> Κυρίτζη κλέπτη \\ Truffaldino batte alla porta. Signor tur
bacelo, σ. 83. 
27. ένα τιμημένον άνθρωπον ωσάν έμενα; || un galant'huomo?, σ. 831| un hon
nête homme, στ. 1582. 
29. εις τήν Τουρκίαν\\ in Paesi lontani, σ. 841| en une autre contrée, στ. 1583. 
32. "Εξω, έξω ογλήγορα </.../> || Lelio. Ah! traditore, σ. 841| Lélie. Ah! Co
quin!, στ. 1585. 

105 ι. σέ αφανίζω || ν'annichilo, σ. 84 \\je vous assomme, στ. 1588. 
2. άναπαμένος || son contento, σ. 84. 
22. μέ τήν ερωμένη ν σου || al vostro idolo, σ. 85. 
29-30. νά βίπτης τά εξώφυλλα πολλά θαυμαστά ||... che sapete scartar mera
vigliosamente, σ. 86 Κ... faites-vous des écarts admirables, στ. 1611. 
35. ποιητής, ή σύντροφος || autor, ò vero il complice, σ. 86. 

106 4. του τόπου καί βαθμού || del posto, σ. 86. 
16. νά σέ δώση λυσεντερίαν || Vi supplico dal ciel la cacarella, σ. 871| Si vous y 
manquez, votre fièvre quartaine, στ. 1632. 
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18-19. με ολίγον νερόν τής Ουγγαρίας || coli' acqua della Regina, σ. 87 || 
... graisser votre dos, στ. 1634. 
27. καί μην έχης εννοιαν || e lasciate far à Marc' Antonio, σ. 87. 
36. δμωςοχι Αράπης, αλλά μάλιστα καλός είς τήν όψιν\ non è però moro, 
ma è d'aspetto assainobile, σ. 88 || Qui n'est pas noir pourtant, et sent assez 
son bien, στ. 1646. 
37. με μία γερόντισαν γυναίκα \\ da una vecchia Mattrona, σ. 88. 

107 17. έκλεφθησαν κάποια πράγματα καί άσπρα || è stato commesso un gran 
latrocinio, σ. 88. 
33-35. "Αν εκείνος δεν ερχουνταν (...) ό ταλαίπωρος Αιγύπτιος || S'il tuo Pa
drone non veniva, Mascarillo, V affarerà fatto; e quel povero co. ..co... coco-
drìllo d'Egizio restava ben ben bu... bu... burlato!, σ. 89. Tó ιταλικό κείμενο 
διαφέρει άπό τό γαλλικό: 

Par les soins vigilants de l'exempt Balafré, 
Ton affaire allait bien, le drôle était coffré, 
Si ton maître au moment ne fût venu lui-même, 
En vrai désespéré, rompre son stratagème, στ. 1677-1680. 

108 8. θαββώντας πώς τους κυνηγά πάντοτε || immaginandosi d'haverlo tuttavia 
alle spalle, σ. 90. 
12. ύστερινόν τεράστιον \\ quest' ultimo prodigio, σ. 90. 
31-32. νά άλλάξη τήνμορφήν του, καί νά μεταβάλλη τό ήθος του \\à mutar fi
gura, e cambiar d'aspetto, σ. 901| Etqu'un fourbe estcontraintde prendre de 
figures!, στ. 1708. 
34. Κελία, καί Ανδρέσιος κατζίβέλος. Ή διευκρίνηση κατζίβελος προσ
θήκη τοΰ μεταφραστή. 

109 ι. οπόταν ήμουν είς την δοϋλευσιν τής αριστοκρατίας \\ al servizio della Re-
publica di Venetia, σ. 91. 
13. συμφοράν || la vostra sfortuna, σ. 91. 
15. ένέχυρον\\ ostaggio, σ. 91. 
21. μεάνάπαυσιν\\ commodamente, σ. 92. 
26-27 Ή εδική σου αγάπη καί προθυμία (...) γνωρίζεται ακόμη πολλά καλά || 
// vostro zelo verso dime, Andresio, è ancor troppo visibile, σ. 92. 
28. καίέμελαγχολοΰσα δι ' αυτό τό αίτιον </. . . /> || Il mio volto, collo sua al
teratane, non v' esplica in questa congiuntura i sentimenti del mio cuore, 
σ. 92 || 

Et mon visage aussi par son émotion 
N'explique point mon cœur en cette occasion, στ. 1741-1742. 

34. συμπέρανε τό κίνημα μας || Differitela [la nostra partenza], σ. 92. 
38. όπου μέ φαίνεται νά είναι διά νά έννοικιασθη \\ che mi par, dalla tavo
letta eh'è attraccata alla porta, che sia da affittare, σ. 921| L'écriteau que voici 
s'offre tout à propos, στ. 1750. 

110 3. Ή έντιμότης σου είσαι ό οικοκύρης... \\ Signor Svizzeto, siete voi il Pa
drone. .., σ. 921| Seigneur suisse..., στ. 1751. 
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Ό Μασκαρίλιος μεταμφιέζεται σε Ελβετό. Στην ελληνική απόδοση αυτό 
δεν δηλώνεται, όπως και δεν αποδίδεται δλο τό κωμικό στοιχείο της σκηνής 
με τή διαλεκτική ομιλία καί τήν παραφθαρμένη προφορά (γαλλικό, ιταλικό 
κείμενο) του Μασκαρίλιου. 
15. ή διά άλλην ύπηρεσίαν </.../> || ο fero per tomantarjustitia? la processo 
costar molto quadrini, non faler niento. Le procurator star ladro, eia focato 
esser niento puono, σ. 93 || 

Ou pien pour temanter a la Palais choustice ? 
La procès il fault rien; il coûter tant tarchant; 
La procurair larron, le focatpien méchant, στ. 1760-1762. 

16. Είχα όλίγην ύπηρεσίαν (...) ογλήγορα </.../> || Non è per questo. 
Mascarillo: Venir donque menarla fostra compagnia perfederla città; andar 

girar spasso. 
Andresio: Non importa niente. Ritornerò subito; vado solamente à far venir 

la vecchia, & à contramandar la vettura eh ' era pronta per condurci via , 
σ. 93-94. 
23. ή βία τής καρδίας μου || // trasportamenti d'un ' anima impatiente, σ. 94. 
31. τό έπιασα με έννοίκιον\\ È un alloggiamento guarnito e' ho affittato, σ. 94. 
34. "Ομως έγώ τό έπιασα με έννοίκιον </... ./> \\ Leggete la tavoletta, σ. 95. 
35. </.. ./> Καί ποίος άραγε... || Certamente vi confesso che resto incantato: 
chi diavolo..., σ. 95. 

1115. κάποιαν εΰμορφην || una certa Zingara, σ. 95 ||... Certame Égyptienne, 
στ. 1791. 
22. Θέλω σε πληροφορήσει τώρα ευθύς || vi satisfarò subito, σ. 96. 
27. Στην αρχή τής Ε' Σκηνής παραλείπεται τό έξης: 
Mascarillo: E bene! non è quello là quel diavolo del mio Padrone? Certo, eh ' 

egli è venuto per farci qual che nuovo imbroglio, σ. 96. 
36. Σε λέγω πώς αυτά όλα είναι περιττά || Ti dico, eh 'il tuo gergo tedesco pre
sentemente à superfluo, σ. 97. 

112 19. καλοββίζικος || felice, σ. 98. 
113 23. </.../> Είπε έσύ... || Il successo continuo de' vostri intrichi, mi persuade 

assai che siino molto lontani dall' accordarsi assieme, σ. 100. 

114 13. εις αυτό τό κάστρον || in questo Luogo, σ. 100. 
13. ή έντόπιαις\\ Le Dame diquesta città, σ. 1011| Les dames de ces lieux, στ. 
1893. 
15. καί κλέπτεις τους έραστάς των \\ le rubbate le loro più belle conquiste, e 
rendete infedeli i loro Amanti, σ. 101. 

115 8-10. ύποτεταγμένον εις τους εδικούς μου νόμους (...) τοΰ πατρός του || ma 
spero di vederlo presto senz'odio e senza colera ricondotto sotto le mie leggi 
dal poter d'un padre, σ. 102. 
21. A γοράν || la piazza, σ. 1021| la place, στ. 1934. 
25-26. Τά άρματα των, δηλαδή σπαθιά, σκουτάρια, τουφέκια, καί δοξάρια || in 
luogo d'armi, scudi, moschetti ò saette, σ. 102 || Qui pour armes pourtant, 
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mousquets, dagues ou flèches, στ. 1939. 
29. σκύλα, λύκαινα, καίπουτάνα || Cagna, Lupa, e Bagascia, σ. 103. 

116 π. αυτός ό αχρείος μάγος || Quest' infame strega, σ. 103. 
39. Σας αφήνω νά λογιάσετε (...) τι ήκολούθησε κατόπι. Στη συνέχεια παρα
λείπονται άπό τό ιταλικό κείμενο οί στ. 2000-2002 του γαλλικού. 

Trufaldin ressentait des transports ordinaires. 
Enfin (pour retrancher ce que plus à loisir 
Vous aurez le moyen de vous faire éclaircir..., στ. 2000-2002 

117 3-4. Καίό Τρουφαλδΐνος τήνΚελίαν(...) διά θυγατέρα του || dalla confession 
fatta dalla vostra Zingara, presentemente vi riconosce per sua figlia, σ. 105. 
12. μέ έρχεται έκστασις || rest' immobile à tante novità, σ. 105 || Je demeure 
immobile à tant de nouveautés, στ. 2013. 
13. ταΐς δύο γερόντισαις\\ le due Guerriere, σ. 1051|... les deux championnes, 
στ. 2014. 
26. Τρουφαλδΐνος, Άνσέλμος (...) καί Κελία: Στην ιταλική έκδοση παρα
λείπεται τό όνομα του Λέανδρου. Στην ίδια παράλειψη παρασύρεται καί ό 
"Ελληνας μεταφραστής. 

118 4. ένας έρωτας τόσον καθαρός\\ Quest'ardor sipuro, σ. 1061|... cette ardeur 
si pure, στ. 2031. 
37. Λέ: Μασκαρίλιε || Στό ιταλικό: Lelio à Mascarillo, σ. 107. 

119 3-4. προκρίνει νά τής λείπουν </.../> || e che da una volta in su, non ne bra
mera di più, σ. 108. 
io. ένα πτωχό κοριτζάκι || quai che bella fanciulla, σ. 108. 

« Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος» 
122 Τά πρόσωπα τής κωμωδίας στό γαλλικό πρωτότυπο καί στην ιταλική από

δοση. 

GoRGiBUS, bourgeois de Paris 
CÉLIE, sa fille. 
LÉLIE, amant de Célie. 
GROS-RENÉ, valet de Lélie. 
SGANARELLE, bourgeois de Paris, 
et cocu imaginaire. 
SA FEMME. 

VILLEBREQUIN, père de Valére. 
LA SUIVANTE de Célie. 
U N PARENT de Sganarelle. 

La scène est à Paris 
(Molière, Œuvres Complètes, δ.π., τ. Ι, 

GORGIBO, Cittadino Parigino. 
CELIA, Figlia di Gorgibo. 
LELIO, Amante di Celia. 
RENIERI, Servo di Lelio. 
SGANARELLO, Cittadino Parigino, e B. 
Cornuto imaginano. 
LA D I LUI MOGLIE. 
BRUSCHINO, Padre di Valerio. 
UNA SERVA D I CELIA. 
UN PARENTE D I SGANARELLO. 

La Scena è in Parigi. 
., τ. Ι, (Le Opere..., δ.π., τ. 1ος, «Sganarello 
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«Sganarelle ou le cocu imaginaire», ò vero il Β. Cornuto imaginario», σ. 2). 

σ.252) 

Παραθέτω δύο αποσπάσματα άπό την αρχή τής κωμωδίας στις δύο γλώσσες. 

SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE 
SCÈNE I 

GORGIBUS, CÉLIE, SA SUIVANTE 

CÉLIE, sortant tout éplorée, et son père la suivant. 
Ah! n'espérez jamais que mon cœur y consente. 

GORGIBUS 

Que marmottez-vous là, petite impertinente? 
Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? 
Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu? 
Et par sottes raisons votre jeune cervelle 5 
Voudrait régler ici la raison paternelle? 
Qui de nous deux à l'autre a droit de faire loi? 
A votre avis, qui mieux, ou de vous ou de moi, 
Ο sotte, peut juger ce qui vous est utile? 
Par la corbleu! gardez d'échauffer trop ma bile: 10 
Vous pourriez éprouver, sans beaucoup de longueur, 
Si mon bras sait encor montrer quelque vigueur. 
Votre plus court sera, Madame la mutine, 
D'accepter sans façons l'époux qu'on vous destine. 
J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, 15 
Et dois auparavant consulter s'il vous plaît: 
Informé du grand bien qui lui tombe en partage, 
Dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? 
Et cet époux, ayant vingt mille bons ducats, 
Pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appas? 20 
Allez, tel qu'il puisse être, avec cette somme 
Je vous suis caution qu'il est très honnête homme. 

CÉLIE 
Hélas! 

GORGIBUS 

Eh bien, «hélas!». Que veut dire ceci? 
Voyez le bel hélas! qu'elle nous donne ici! 
Hé! que si la colère une fois me transporte, 25 
Je vous ferai chanter hélas! de belle sorte! 
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Voilà, voilà le fruit de ces empressements 
Qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans: 
De quolibets d'amour votre tête est remplie, 
Et vous parlez de Dieu bien moins que de Célie. 
Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits, 
Qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. 
Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes, 
Les Quatrains de Pybrac, et les doctes Tablettes 
Du conseiller Matthieu, ouvrage de valeur, 
Et plein de beaux dictons à réciter par cœur. 
La Guide des pécheurs est encore un bon livre: 
C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre; 
Et si vous n'aviez lu que ces moralités, 
Vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. 

(Molière, δ.π., σ. 253-254) 

S G A N A R E L L O , ò vero IL B. C O R N U T O IMAGINARIO. 

SCENA I. 
GORGIBO, CELIA, e LA DI LEI SERVA. 

CELIA, esce piangendo; & GORGIBO la segue. 
Ah! non sperate già ch'il mio cuor sia per acconsentirvi. 

GORGIBO. 

Che barbottate, impertinente? Voi pretendete d'opporvi alle mie resolutioni? 
Voi non la vincerete per certo. Come! non sarò io Padrone assoluto di farvi far 
tutto ciò che mi piacerà? Come! il vostro cervellino, colle sue pazze ragioni, vo-
rebbe dar legge ad un Padre? Ditemi, di gratia un poco: chi è quello, eh' à vostro 
giudicio, ha il Dritto di poter impuoner leggi all' altro; voi à me, od io à voi? E egli 
possibile che possiate discerner e conoscer, essendo pazzarella, ciò che v' è utile? 
Cospettin, cospetton, cospettaccio, cospettonaccio! non mi fate saltar la bile al 
naso, altrimente vi farò provar, senza farvi attender troppo, s'il mio braccio è ca
pace di mostrar ancor qual che vigore. Per tagliar donque corto, e dirvela in poche 
parole; ma però à lettere di Scatola, Signora Rebelle, voi accetterete, senza far 
più cérémonie, lo Sposo destinatovi da vostro Padre. Voi dite, eh'ignorate il di lui 
humore; e che dovete prima consultar, e veder se vi piace. Tocc' à me à consulta
re; & essendo stato informato de' molti beni che dev' ereditare, debb' io forse cer
car di saper davantaggio? Ha venti mila ducati buoni, belli, e ben contati; ha don
que vaghezze sufficienti per farsi amar da voi. Via, via: sia bello ò brutto di corpo, 
quanto mai possi esser un huomo, che v' assecuro, che con questa somma in sacca, 
è bellissimo & honestissimo. 

CELIA. 

Ahi lassa! 

35 
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GORGIBO. 
E ben? Ahi lassa! cosa significano queste parole? Che beli' 'Ahi lassa' che ci fa in
tendere? Cospetto, ancor una volta, se la colera m' assale, vi farò cantar in altra 
maniera Γ ahi lassa. Si, si, questi sono li belli frutti che tirate dalla lettura de' vostri 
diavoli di Romanzi, sulli quali con tanto diletto tenete gl' occhi aperti nott' è gior
no. La vostra testa non è piena d'altra cosa che d'innamoramenti: e voi parlate as
sai meno di Dio, che di Celia. Gettate, gettate nel fuoco tutte quelle scritture, che 
non fanno altro che sedurre la gioventù, e leggete attentivamente, in luogo di si
mili bagatelle, le Sette Trombe, ò qual che libro di Sermoni, dalli quali s'impara à 
viver come si deve. Se voi non haveste letto mai altro che simili moralità, per certo 
sapereste seguitar un poco meglio la volontà d' un Padre. 

{Le Opere..., ο.π., σ. 3-5). 

124 24. την στερεάνμου έμπιστοσύνην || la mia costante fede, σ. t>. 
25. άν τόν έδωκες ένέχυρον || haveste data in pegno, σ. 5. 
26. πλούτη και υποστατικά || beni e facoltà, σ. 5. 
30-31. όπου νά σε τό παραδώσω δεν ημπορώ || non saperei esplicartela, σ. 5. 
32. τά άσπρα || // danari, σ. 5. 

125 6. ό άρβαβωνιστικός \\ il vostro Sposo e mio Genero, σ. 6. 
6-8. και αν δεν τόν δεχθης (...) με πρόσωπον περίχαρον. τροποποίηση τοο 
ιταλικού || Se non li farete buona ciera, e le dovute accoglienze, vi... non 
voglio parlardavantaggio, basta..., σ. 6. 
15. προθυμίαν\\ prestezza, σ. 6. 
28. διάτήν ψυχή ν του μακαρίτου Μαρτίνου || perla felice memoria del mio 
povero Martino, che sia in gloria, σ.7. 
29-31. παστρική, νόστιμη, φακιολισμένη, περίχαρη, εΰρρωστη, με πνεύ
ματα ζωντανά, ωσάν ενα χερουβίμ || netta, pulita, snella, allegra, leggiadra 
e vivace com' un Cherubino, σ. 7. 

126 6. κακομούτζουνον\\ brutto muso, σ. 7. 
19. την άμε τάβλητόν μου καρδίαν || al mio inalterabile affetto, σ. 8. 
21. νά τόν άγαπςίς καρδιακά \\ amarlo ardentemente, σ. 8. 
23. "Αχ, όλιγοθυμώ (...) Έχάθηκα \\ Con tutto ciò bisogna... Ah! damnila 
mano; sostiemmieh'io cado, σ. 8. 
30. </.../> Έθαρβοΰσα πώς έχάλασεν ό κόσμος... || Come! non v' è altro 
mal che questo? Credevo eh'il mondo volesse rovinare..., σ. 8. 

127 4. Σγα: </.../>. Έκρύωσεν... || Sganarello, toccando' l seno di Celia. EH' è 
fredda..., σ. 9 
5. άν ανασαίνει </.../> || accosta la bocca a quella di Celia. Per mia fede 
non me nintendo troppo bene; ma mi par che dia ancor segno d'esser viva, 
σ.9. 
6. Ή γυναίκα του Σγαναρέλλου </.../> από τό παράθυρον || la moglie di 
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Sganarello, riguardando per la finestra, σ. 9. 
9. τώρα τόν πιάνω </.../> || ma io Γ acchiapperò presto sul fatto. 
Sganarello: Bisogna veder di soccorrerla quanto prima. Ε1Γ haverebb' il 
torto se lasciasse scappar fuori Γ anima da un si bel corpo. È una gran pazzia 
di voler andar à veder ciò che li nostri Antenari fanno neh' Altro mondo, 
potendo restar ancor per qual che tempo in questo qui a suo beli' agio, σ. 9. 
13. Ή γυναίκα τοΰ Σγαναρέλλου </.../> || La moglie di Sganarello sola, 
σ. 10. 
14. Ό άνδρας μου έπήρεν ώς φαίνεται (...) και έφυγε: Τροποποίηση του ι
ταλικού" || Egli s ' è slontanato ben presto da questo luogo; e la di lui fuga ha 
ingannato il mio curioso desiderio, σ. 10. 
17. τόν έδικόν μου τιμημένον έρωτα || alle mie pudiche fiamme, σ. 10. 
32-33. Ήξεύρω (...) ταΐς γειτόνισαίς μας \\ Ne conosco alcune che non sono 
troppo lontane di qui, σ. 10. 
34-37. "Ομως </.../> άς ιδώ τι ζωγραφιά είναι αυτή (...) Εύγε και τρισεΰγε || 
Ma, raccogliendo da terra il Ritratto che Celia haveva lasciato cadere nel 
venir meno qualpreciosa Gioia è questa che la fortuna mi dona? Che bello 
smalto! Che bel lavoro! Che bella intagliatura! Apriamolo un poco, per 
veder ciò v' è dentro, σ. 10-11. 

128 3. Ό Σγαναρέλλος μόνος. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
5. Αμή ή γυναίκα μου τι κάμνει άραγε έδώ; || Ma vedo la mia Moglie, σ. 11. 
6. Ή γυναίκα του μόνη: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη τοο μεταφραστή. 
7-8. τέτοιαν ζωγραφίαν (...) πώς συντυχένει || è una bellissima miniatura, 
che rappresenta al vivo un vaghissimo Giovinetto, σ. 11. 
9. Σγα: μόνος κρυφά </.../>: || Sganarello à parte, riguardanado il Ritratto 
disopra le spalle della moglie, σ. 11. 
13. Ή γυν: μόνη </.. ./> || La moglie, segue, non vedendolo, σ. 11. 
13. εύμορφώτερον πράγμα δέν ίδαν </.. ./> \ Seil la voro è degno d'esser più 
stimato dell' oro che Γ Orefice v'ha messo, σ. 11. 
17. Σγα: μόνος || Sganarello à parte, σ. 11. 
19. Ή γυν: μόνη || La Moglie segue, σ. 11. 
19. Ή αλήθεια είναι... || bisogna liberamente confessare, σ. 11. 
26. άσπρότριχον, χοντρόπετζον, και μακρομοϋτζουνον \\ canuto, pelato, 
ezottico, σ. 12. 
29. Προδότρια || Sgualdrina, σ. 121| mâtine, στ. 158. 
32-33. νά ίσωθή μέ τά μοϋτζουνά σου || né uguagliato à Vosignoria, σ. 12. 
35-37. Τοΰτο τό κορμί, τούτη ή περιπατησιά (...) τό πρόσωπον || Questa sta
tura; questo portamento, che vien ammirato da tutt' il mondo; questo viso; 
questa faccia, e questo volto capace d'inspirar amore, per cui mille e mille 
beltà sospirano giorno e notte, σ. 12. 

129 2. ένα νόστιμον μοιχόν || la salza d'un Drudo, σ. 121| le ragoût d'un galant, 
στ. 172. 
3-4. Ήξεύρω χωρίς νάμέ τά εξήγησης (...) καλά τόν σκοπόν σου || Già conos-
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co, senza che tu t'esplichi davantaggio, ove sono drizzati questi tuoi scherzi; 
e vedo bene lo scopo di queste burle, σ. 12. 
6-7. Εγώ την μαρτυρίαν τής προδοσίας σου την έχω εις τό χέρι μου \\.. che 
quant' à me vedo la cosa verificata; tenendo nelle mie mani Γ attestato del 
male, del qual mi lamento, σ. 13. 
8-9. αρκετά είναι αναμμένος || essendo eh 'è già assai violente, σ. 13. 
9. μην συλλογασαι νά μέ γελάσης \\ non pensar di ritener quel Gioielo, 
che non è tuo, ma penso à render..., σ. 13. 
il. τό ίσον || la copia, σ. 13. 
15-16. όπου τοΰ προσφέρεις </.../> || delle belli donativi che le fate. Riguar-
dando'l Ritratto di Lelio, segue, σ. 13. 
17. εκείνος ό αναθεματισμένος || quel Zerbinotto, σ. 13. 
18. είπε το; || segue pure, σ. 13. 
19. άπό τό κακόν μου || di rabbia, e di noia, σ. 13. 
21. κυρία ξετζιπωμένη \\ Signora carognaccia,<s. 13. 
22-23. μόνον νά μέ ονομάζουν κερατοφόρον || ma bensì mi chiameranno Si
gnor Cornelio, σ. 14. || Et l'on va m'appeler Seigneur Corneillius, στ. 193. 
26. τέτοιαις έντροπαΐς || simili affronti, σ. 14. 
27. είπε ταις λοιπόν || paria donque senza fingere, σ. 14. 
29. μέ άρματα άπό ελάφι || con unpennachio di Cervo, σ. 14. 
30. "Ελα κοντά (...) άνθρωπον ζωγραφισμένον || guarda, guarda: correte, 
correte, che vederrete un beli'huomo, σ. 141| Hélasl voilà vraiment un beau 
venez-y-voir, στ. 200. 
35. A ύτή ή πονηρία είναι πολλά παράξενη \\ L'insolenza d'una similmaniera 
di trattar è tutt'à fatto nuova, σ. 14. 
38. την αγριότητα || la gravità e fierezza, σ. 14. 

130 2. καί κολάκευε ταΐς άγαπητικαΐς σουχαϊδεύωνταίς ταις καθώς θέλεις || & 
accarezza le tue Innamorate, lusingandole à tua fantasia, σ. 14. 
6. Σγα: </.../> || Sganarello, correndo dietro della Moglie, σ. 15. 
6. άπό τά χέρια μου; "Οχι; </.../> || Cospettonaccio!L'haverò al tuo marcio 
dispetto, σ. 15. 
16. είμαι κατασκοτωμένος </.../>. \\ Che son tutto fracassato: (passando sotto 
silentio un accidente assai peggiore, che mi tormenta una certa parte secreta), 
σ. 15 || 

Sans préjudice encord'un accident bien pire, 
Qui m'afflige un endroit que je ne veux pas dire, στ. 221-222. 

21. είναι ξιπασμένη || s'è spaventata, σ. 16. 
22-23. νάμάθω καλλίτερα αυτό τό θανατηφόρον μαντάτον || voglio esser istruito 
di questa funesta fama, σ. 16. 
29. Εγώ τό έχω δοκιμασμένον || Lo so per esperienza, σ. 16. 
35. αλείψετε ολίγον τό στομάχι σας </.../> || ungetevi un poco lo stomaco 
contro li colpi della Sorte, del Destino e della Fortuna, σ. 16. 

131 2. άπό τήνπείναν </.../>. Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία àparte, σ. 16. 



206 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

5. τίαπάνθρωπη προσταγή </.../>. Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à par
te, σ.ΙΊ. 
6. σύγχυσιν μεγαλωτάτην\\ una grandissima inquietudine, σ. 17. 
ίο. νά μάθω πρώτα (...) όπου λατρεύω || ch'io m'informi dell' Oggetto de'miei 
desiderii, σ. 17. 
11. 'Ορισμός σας, τό σφαλλώ || Obedisco alli vostri commandi, σ. 17. 
il. "Ομως </.../>. Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία àparte, σ. 17. 
15. Διατίέγώ νά φοβούμαι τόσον πολλά; || Non, non; Γ anima mia si dà troppo 
in preda del timore, σ. 17. 
17. δοκιμαΐς || prove, σ. 17. 
17. πρέπει νά με βαστούν εις την έλπίδα\\ nutriscono la mia speranza, σ. 17. 
20. Σγανα:μόνος. Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
20-21. Τέλος πάντων (...) της άρχόντισάς μου: 'Ανάπτυξη του ελληνικού || 
L'hohavuto finalmente, σ. 17. 
22. σχήμα \\ Γ aspetto, σ. 17. 
22. του κλέπτου || quel furbaccio infelice, σ. 17. 
24. Λέλιος:μόνος \\ Lelio, àparte, σ. 18. 
25. νά συνεικάσω || imaginäre, σ. 18. 
27. Σγαν:μόνος )| Sganarello, continua, σ. 18. 
27. τί ριζικόνείχε </.../> || Bisognerà donque, eh'io..., σ. 18. 
32. εις τήν καρδίανμου || alla mia data fede, σ. 18. 
33. Σγα:μόνος: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
35. του κόσμου || del volgo, σ. 18. 
35. εις κάθε καιρόν || in ogni occasione, σ. 18. 
36. τή ν καταισχύνη ν || / ' affronto scandaloso, σ. 18. 

132 ι. Αέλ:μόνος|| Lelio, àparte, σ. 18. 
ι. "Αραγε νά είναι αυτή ή ζωγραφιά μου; "Η εγώ άπατώμαι : Προσθήκη του 
μεταφραστή || Μ' inganno io forse?, σ. 18. 
2. κακόν γύναιον || buona da niente, σ. 18. 
4-5. μέδίκαιον τρόπον^ con ragione, σ. 18. 
7. είςενα τρελόν, κατήραμένον κλέπτη ν; \\ adun Zerbinoncello; adun male
detto cacca zibetto, σ. 18. 
9. Αέ:μόνος ]| Lelio, àparte, σ. 19. 
12. Σγα:μόνος: Ή σκηνική οδηγία προσθήκη του μεταφραστή. 
12-14. Πάσχει τόσην ώραν (...) όπου κρατώ εις τό χέρι μου. Προσθήκη του 
μεταφραστή. 
15. Αέ:μόνος |[ Lelio, àparte, σ. 19. 
15. 'Απορώ καί θαυμάζω || Resto infinitamente sorpreso e meraviglioso, σ. 19. 
16. Σγα:μόνος: Προσθήκη του μεταφραστή. 
17. Αέλιος. μόνος|| Lelio, àparte, σ. 19. 
17. καινά τόν ερωτήσω (που τήν ηύρε): Σε παρένθεση ή προσθήκη του μετα
φραστή. Στή συνέχεια παραλείπεται ή σκηνική οδηγία του ιταλικού: Dopoi 
parla altamente. 
18-20. "Αρχοντα, σταθήτε παρακαλώ νά σας ερωτήσω ενα λόγον. Ό Σγανα-
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ρέλλος φεύγει: Τροποποίηση του ιταλικού || Poss'io... Sganarello lo sfugge. 
Eh! una parola per gratia, Signore, σ. 19. 
21. Σγα: μόνος || Sganarello, sfuggendolo ancora, σ. 19. 
25. στοχάζεται || essaminando, σ. 19. 
26-27. και μακρόθεν την παραβάλλει μέ τόνΛέλιον, καίβλέπει πώς ή ζωγρα
φιά είναι εδική του. 'Ανάπτυξη τής σκηνικής οδηγίας άπό τόν μεταφραστή: 
...e confrontandolo da lontano coli' originale, σ. 19. 
28. Σγα: μόνος || Sganarello, àparte, σΑ9. 
28. </.../> Έκατάλαβα τώρα. "Αχ- έγνώρισα πολλά καλά τό αίτιον... || D' 
onde li può venire, ò procederquesto desiderio? Ma m'accorgo adesso..., σ. 19. 
29. συγχύζεται || del suo turbamento, σ. 19. 
30. ωσάν εξω φρενών || come stupefatto e sorpreso, σ. 19. 
33. τη ν άπορίαν || pena, σ. 20. 

133 1-2. όπου είναι άνάμεσόνσας </.../> || che passano fra voie quella Dama che 
Γ haveva in suo potere, σ. 20. 
2. ή έντιμότης σου \\ Vosignoria, σ. 20. 
3. άφ'ού μέ εκείνη ν έχεις συναναστροφή ν. Προσθήκη του μεταφραστή. 

' 4. λεϊψε || ritirarsi & abandonar, σ. 20. 
7. ζωγραφίαν\\ pegno, σ. 201|... ce gage, στ. 290. 
11. καί άνδρας άνδρικώτατος || e marito maritissimo, σ. 20 || ... et mari très 
marri, στ. 292. 
16. Τι ήκουσα; || che cosa ho io presentemente inteso?, σ. 21. 
17. ασχημότερους || de 'più brutti, σ. 21. 
18-19. αγάπη ν στερεωτάτη v\\un amor costantissimo & eterno, σ. 21. 
21. ερωτικής φλογός || amoroso ardore, σ. 21. 
22. "Αχ αχάριστη </.. ./> || Ingrata! e... ma quest' oltraggio sensibile, mesco
landosi colli travagli sofferti in un viaggio tanto longo, m'ingombra con tal 
forza l'animo, eh' il mio cuor doventa debole, & il corpo vacilla, σ. 21 
27. Ή γυν: </.../> Ti έπαθες Δέλιε; || La Moglie di Sganarello, voltandosi 
verso Lelio. A mio malgrado il mio perfido... Ahi! che mal ha Vosignoria..., 
σ. 21. 
31. "Εμπα μέσα κάθησε \\ V.S. entri 'n questa Saletta, σ. 22. 
32. τήν περιποίησιν || lagratiosa offerta, σ. 22. 

134 20. εκείνον τόνέπίβουλον || quest' offesa, σ. 22. 
23. Ό συγγενής μου καλά μέ συμβουλεύει || Egli paria com' un Oracolo, 
σ. 23. 
24. νά περιπατοΰμεν στοχαστικά || di caminarin tutte le cose col pie di piombo, 
σ. 23. || D'aller tout doucement..., στ. 324. 
26. κερατωμένους συλλογισμούς </.../> \\ queste visioni cornute; lasciando
mi troppo presto montar li sudori alla testa, σ. 23. 
27. μέέξίπασε τόσον \\m'hà cagionato tutto questo spavento, σ. 23. 
28-29. νά αγρυπνήσω || invigilar, σ. 23. 
33. Σγα:</.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία seguita, σ. 23. 
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34-35. τό πρωτότνπον οφθαλμοφανώς || la cosa in originale, σ. 23. 

135 5. Σγα: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική όδηγία à parte, σ. 23. 
5. σκρόφα || questa porca poltrona, σ. 23. 
9. Σγα: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à parte, σ. 24. 
io. Αέ: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à parte, σ. 24. 
io. νά τό ύποφέρη δέν ημπορεί </.../> || e riguardando Sganarello quest' 
oggetto m'inspira...,σ. 24. 
12-13. τήν τύχη ν τοΰ Σγαναρέλλου </.../>, όπου ήξιώθη νά εχη τέτοια γυ
ναίκα || la diluì fortuna in amore. Andandosene, passa davanti Sganarello, 
lo riguarda e dice. Ο troppo felice d'ha ver in sorte una si bella Moglie, σ. 24. 
15. εις τό παράθυρον </.../>: Παραλείπεται ή συνέχεια τής σκηνικής όδη-
γίας riguardando Lelio, che parte, σ. 24. 
16. Σγα: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία non vedendo Celia, σ. 24. 
16. όραμάϊ: από τό ιταλικό ora mai, βλ. Γλωσσάρι. 
16-18. ΌΑέλιος (...) από γεννήσεως μου </.../>: Τροποποίηση και σύντμη
ση τοϋ ιταλικού κειμένου || Costui non s'esplica con termini ambigui. Egli mi 
confonde tanto colla stravaganza delle sue parole, quanto ne resterei, se mi 
fossero nate le corne sulla fronte. Voltandosi dalla parte, per ove Lelio ha 
preso Ί camino, segue. Via, via; questa maniera di procedere non è né buo
na, né honesta, σ. 24. 
19. Κελί: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à parte, σ. 25. 
19. τόνέρχομόν του </.../> || Il suo ritorno in questo luogo, σ. 25. 
21. Σγα: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία segue, σ. 25. 
21-22. Αέγει πώς ζηλεύει τήν τύχην μου (...) τέτοιαν γυναίκα. Στό ιταλικό 
επανάληψη τών δσων είπε παραπάνω ό Λέλιος (σ. 24) || Ο troppo felice d' 
haver in sorte una si bella Moglie, σ. 25. 
32-33. ένα πάτζον || una cappellata, σ. 25 ||... lui jeter son chapeau, στ. 355. 
33. μίαν γροθίαν || una romanzina, σ. 25. 
35-36. τρέξετε εις τόνκλέπτην </.../> || al ladro dell'honor di Sganarello, σ. 25. 

136 ι. τόν ανθρωπον\\ quella persona, σ. 25. 
6. </.../> Άφησε με, κυρία... || Non mi condannate, vi prego, d'un dolor fuor 
di tempo;, σ. 26. 
9. δέν είναι παραμικρόν πράγμα \\ non è una bagatella, σ. 26. 
ίο-i ι. Έκατήντησα κυρία εις μίαν κατάστασιν (...) έπικραίνουνταν τόσον || 
Mi vedo Signora ridotto ad un tei punto; à cui s'un altro che Sganarello si 
vedesse ridotto, forse n'haverebbe tanto dispiacer, quanto n'ho io, σ. 26. 
11-12. τό ξόμπλι τών δυστυχισμένων ανδρών || ilmodelo degV infelici mariti, 
σ.26. 
15. 'Εκείνος ό τρελούτζικος νέος \\ Quel Zerbinotto, σ. 261| ce damoiseau..., 
στ. 373. 
17-18. τήν κρυφήν συναναστροφήν || commercio secreto, σ. 26. 
20. Ναι, ναι </.../> || Si, si; mi dishonora, Signora mia, σ. 26. 
24. ποταπή κατασκευή || vil stratagema, σ. 27. 
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31 -32. έξεκαρδίσθησαν άπό τά γελοία || si sono messi à ridere à crepa panda, 
σ. 27. 
35. τιμωρητικόν όργανον || tormento, σ. 27. 
37. προδοσίαν της εμπιστοσύνης || i/7?a s//mY perfidia, σ. 27. 

137 5. αισχρούργημα || ΜΛ delitto si enorme, σ. 27. 
8. ακακία || innocenza, σ. 28. 
14. </ . . /> 7bt;ro ε ίνα/ ττοΛ,*; || CA '/π luogo... ma quest'è troppo, σ. 28. 
14. Καίό νους μου || e questo cuore, σ. 28. 
17. σέέπίκρανε κατάκαρδα </.../> || l'infastidisse troppo; e che le trapassa 
Γ anima, σ. 28. 
21. όπου έμελέτησα || dal premeditato disegno, σ. 28. 
26. αυτήν την άρχόντισαν. Προσθήκη του μεταφραστή. 
27. Καθολικά || effetivamente, σ. 28. 
31-32. τηνμεγαλοψυχίανμου || /a nostra animosità, σ. 29. 
33-34. χωρίς νά στοχασθή ούτε δεξιά ούτε αριστερά || senza far reflessione al 
rispetto dovuto alle persone?, σ. 29. 
35. Τρέχει ολίγον (...) τόν Αέλιον || Fa tre ò quattro passi per seguitar Lelio, 
(5.79. 
37. ή καρδία του || Γ anima, σ. 29. 
38. ατιμία || affronto, σ. 29. 

138 2. τους άράθυμους ανθρώπους || gli spinti colerici, σ. 29. 
3. Δέν αγαπώ νά δέρνω || non son gran battitore, σ. 29. 
4-5. περίχαροι, γελαζοΰμενοι και καλόκαρδοι || allegri, gioviali, egioisi, σ. 29. 
7. βλάβη || offesa, σ. 29. 
9. έμπέρδωμα || imbroglio, σ. 29. 
ίο. α"£ίος· || oravo, σ. 29. 
12. μέσα εις τό κάστρον || perla città, σ. 29. 
13. ό τάφος || la barra, σ. 29. 
14-15. όπου πάσχουν άπό ύποχονδριακά || che temeno la colica, σ. 29. 
23. λέρα H macchia, σ. 30. 
23-24. TO άκατάστατον γένος || u/7 5e550 instabile, σ. 30. 
25. 7̂  χ:αχ77 πράξις || /Υ delitto, σ. 30. 
27. υπόδικος || criminale, σ. 30. 
28. χωρίς την είδησίνμας || senz'il nostro consenso, σ. 3Ì). 
30-31. ver σϋρωμεν τόν κανόνα; || far la penitenza, σ. 30. 
33. μί'α /ror/r/7 συνήθεια || Η/7 abuso, σ. 30. 
34. οίμεγαλωσιάνοι Πολιτικοί^ li Signori Politici, σ. 30. 
36. συμβεβηκότα || accidenti, σ. 30. 

139 3-4. /1ζ· λείψωμεν άπό αυτά || ÜÄ/ burliamosi di queste co... co... co... coset
te;, σ. 30-31. 
7. TO κρίμμα || il peccato, σ. 31. 
9. εκείνο όπου μέ παρηγορεί </.../> || gua/ cAe /m consola, e toglie ogni fas
tidio, σ. 31. 
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ίο. ή συναδελφότης || Questa Con fraternità, σ. 31. 
12-13. ούτε ψιλόν λόγον || ne meno una parola, σ. 31. 
13. συνήθεια || costume, σ. 31. 
14. πρόσωπα τίμια καί χρήσιμα || stimate da bene, σ. 31. 
15-20. Καθώς λέγει ένας ποιητής. Μεταφορά άπό την οικεία του θέση στό 
παράθεμα άπό τό έργο τοϋ Guarini, «Pastor Fido». Πρόκειται γιά προσθή
κη τοο ίταλοΟ μεταφραστή στό μολιερικό κείμενο: 

Rifiutar un ' amante appresso loro 
È peccato e sciocchezza:.e quel eh ' un solo 
Far non può, molti fanno; altri à servire, 
Altri à donar', altri ad altro uso è buono, 
Così fanno (diceva un certo * Poeta) 
Nelle città le Donne accorte; 
E Ί fan più le più belle, e le più grandi. 
* Guarini neh suo Pastor Fido. 

22-23. καθαρόν ψεΰμα || una mera minchioneria, σ. 31. 
24-25. νά βάλλω τό κεφάλι μου εις κίνδυνον || io corressi à farmi forar la mia 
pancietta, σ. 31. 
28. άνδραγαθίαν || attione virile, σ. 31. 
36-37. εις τά δικαίας σας προσταγάς </.../> \\ & alle leggi che m 'impuonere, 
σ. 32. 

140 7. καί αν δεν έντρέπουμουν </.../> \\ e che credessi di non muover à riso le 
persone che ci vedeno, σ. 32. 
8. νά σέ αγκαλιάσω </.../> || ch'io ti voglio abbracciare. Una beli'attione 
non disconvien già mai;, σ. 32. 
io. χωρίς νά σκανδαλισθώ κανείς </.../> ||... di scandalizzarsene. Va, eh' il 
contento che ricevo, vedendoti sì ben nata, mi farà ringiovenir più di dieci 
volte un'annara, σ. 32-33 || 

Va, le contentement de te voir si bien née 
Me fera rajeunir de dix fois une année, στ. 489-490. 

17. άνεμπιστοσύνη ^perfidia, σ. 33. 
18-19. μέ άλλον τρόπον (...) παρά μέ αυτόν || e eh ' essendo arrivato in questo 
luogo, non men'ha... , σ. 33. 
30-31. "Ας είναι μέ ώραις καλαΐς, κυρία: Προσθήκη τοϋ "Ελληνα μεταφρα
στή. 
32. νά καυχάσαι || d'andar glorioso, σ. 34. 

141 3. τήν κακήν πράξιν\\ il delitto, σ. 34. 
7. πόλεμον || guerra mortale, σ. 34. 
8. τέτοιαν μουτζούραν\\ una simili macchia, σ. 34. 
9. Κελ: </.../>: Δεν σημειώνεται ή σκηνική ένδειξη à Lelio, σ. 34. 
11. Τι είναι (...) αρματωμένος; 'Ανάπτυξη τοο έλληνικοϋ || Ah! Vedo..., σ. 34! 
12. Αυτό φθάνει (...) αναπολόγητος^ Quest'oggetto solo basterà per confon
derti, σ. 34. 
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13. 'Αληθινά (...) διά νά έντραπης \\più tosto sarà capace di farvi arrosir voi, 
σ. 34. 
14. είναι εις στάσιν\\ si trova in stato, σ. 35. 
19. καθολικά \\ giustamente, σ. 35. 
24. ένα φόρεμα \\ un vestimento, σ. 35. 
24. διά τήνβροχήν </.../>: Παράλειψη τής σκηνικής οδηγίας àparte, σ. 35. 
25. νά τόν σκοτώσω </.../> || su, su animo, σ. 35. 
30. </.../> "Αχ· αχρεία καρδία || àparte, Ahipoltronaccio..., σ. 35. 
36. τόλμη || animosità, σ. 36. 
37. σιώπα. </.../> || impuon silentio, avanti di me, all' insolenza crudele di 
questo tuo discorso, σ. 36. 

142 2. Γένου ανδρείος, γένου τολμηρός </.../> || coraggio, mio caro, sii un poco 
valoroso. Su, su; via, animo, ardire, σ. 36. 
4. Αέλ: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία facendo due o tre passi 
senz' alcun disegno, fa rivoltar. Sganarello, che s'accostava per ammazzarlo, 
σ. 36. 
4. σέ κακοφαίνονται || vi fa incolerare, σ. 36. 
io. Ή άρχόντισά πολλά καλά κάμνει... || Ella fa benissimo, σ. 37. 
14. τά εδικά σου παράπονα </.../> \\... questi lamenti? Qual dispiacer bestia
le..., σ. 37. 
22-23. και ούτε καταδέχομαι νά ακούσω τέτοιον λόγον || & in luogo d' haver 
alcun affetto per essa..., σ. 37. 
26. νά βλάψω τούτον τόν άνθρωπον || offenderlo, σ. 37. 
26-27. Τόσον ποταπόν καίάχρεϊον μέ θαββεΐτε; </.../> || Mi volete voi forse 
imputare una simil viltà, per vituperarmi?\ σ. 37. 
29. ή ευγένεια σου || voi, σ. 37. 
29-30. συντυχένεις καλλίτερα άπό έμενα </.../> || voi sapete meglio dire, eh ' 
io non saperrei fare: e voi pigliate la cosa per il suo vero verso, σ. 38. 
34. Ήγυν: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à Celia, σ. 38. 
36. έρωτικαΐς συναναστροφαΐς || amoreggiamenti, σ. 38. 
37. και ή ευγένεια σου || il vostro spinto, σ. 38. 

143 4. Αυτά τά λόγια μέ καλοφαίνονται || Questa dichiratione è molto ingenua e 
sincera, σ. 38. 
6. αχρεία \\ carognaccia, σ. 38. 
ίο-li. πώς έγώ τάμούτζουνα του ανδρός σου ποτέ δέν τά ορέγομαι: Τροπο
ποίηση του ιταλικού || Ch'ion'ho voglia, καί παράλειψη στή συνέχεια τής 
σκηνικής οδηγίας voltandosi à Lelio, σ. 38. 
12. Μέ καλοφαίνεται πολλά || Ν' ho gran gusto, σ. 39. 
16. Έν άληθείφ || Per mia fede, σ. 39. 
22-23. καί νά μέ άποκρίνεσθε μέ την άράδαν </.../> \\ Rispondetemi ordina
tamente. ÀJLelio, σ. 39. 
23. ή έντιμότης σου || il vostro cuore, σ. 39. 
24. την κυαράνμου || mia Padrona, σ. 39. 
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25. έβάσταξεν ή καρδία της || ha havuto Ί coraggio, σ. 39. 
26. την κοινήν φήμην|| fama, σ. 39. 
26-27. ήκουσα πώς θέλει νά ύπανδρευθή || correva del suo fatal Imeneo, σ. 39. 
28. έτρεξα και ήλθα </.../> \\ trasportato da un'amor senz'uguale, σ. 39. 
31. Λέλ: </.../> Μέ τήν εντιμότητα του: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία 
Mostrando Sganarello. A lui, σ. 39. 
36. Ήδου: </.. ./>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à Sganarello. È egli ve
ro, σ. 40. 
37. 'Εγώ τόν είπα πώς είναι γυναίκα μου, και είμαι άνδρας της: Στό Ιταλικό 
οί φράσεις ερωτηματικές. 

144 2-3. είναι εδική σου σύζυγος^ era legata con voi in modo matrimoniale, σ. 40. 
7. τά καμώματα της || suo peccato, σ. 40. 
9. Ti παραπονείσαι ματαίως και αδίκως; || Che cosa significano questi tuoi 
importuni lamenti, σ. 40. 
io. καταγής </.../> ^per terra sotto li miei piedi, σ. 40. 
il. άδικα, και </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία mostrando Lelio, 
σ.40. 
12. τόν άρχοντα κυρ Λέλιον || questo Signore, σ. 41. 
15. σνμβεβηκός || auventura, σ. 41. 
16-19. ήλθεν όλιγοθυμία (...) και μέ έπήγεν εις τό σπίτι: Τροποποίηση του 
ιταλικού || havendolo lasciato cader à terra, quando fui ingombrata poco fa da 
un grandissimo svenimento di cuore. À Sganarello. E voi foste quello, che mi 
faceste la gratia di portarmi à casa, σ. 41. 
20. χωρίς του λόγου μου </.../> || senza me, & un poco del mio Elleboro, σ. 41. 
26. "Οχι δά, φιλτάτημου γυναικίτζα: Προσθήκη τοΰ Έλληνα μεταφραστή. 
31. ΉΚελία προς τόνΛέλιον </.../> [| Celia, à Lelio, dopo d'haver parlato 
basso assieme, σ. 41. 
35. και έδέχθηκα νά ύπανδρευθώ || ho poco fa accettato un Imeneo, σ.. 42. 

145 4. "Αρχοντα μου || Signor mio, V.S.,cs. 42. 
5. τό τέλος τών επιθυμιών μου </.../> || coronati li miei ardenti affetti, rice
vendo Celia in matrimonio, σ. 42. 
8. παρακαλώ νάμέ συμπαθήσης || son suo servo devotissimo, σ. 42. 
17. Πολλά ογλήγορα έγύρισες από τόνλόγον σου; || Tu ti disdici ben presto, 
σ.43. 
21-22. Παράλειψη, στην αναφορά τών προσώπων τής τελευταίας σκηνής, 
τοΟ ονόματος τής Κελΐας. Προτάσσεται ό Μπρουσκϊνος μέ τήν διευκρί
νηση «πατήρ του Βαλέριου» ένώ στό ιταλικό: Celia, Lelio, Gorgibo, Sgana
rello, la sua Moglie, Bruschino e la Serva, σ. 43. 
23. Καλώς ώρίσετε, αδελφέ κυρ Βρουσκίνε || Che buona fortuna vi conduce 
qua, Signor Bruschino?, σ. 43. 
27. άββαβωνιάσθη κρυφά μέ τήν Λισέταν || in matrimonio secreto con Lisa, 
σ. 44. 
36. καί ζητείέπιπόνως νά τελείωση τόν γάμον || m'impedisco d'aggradir un 
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altro Sposo in luogo suo, σ. 44. 
37. </.../> Με καλοφαίνεται πολλά || / ' elettione che fate, mi piace molto, 
σ. 44. 

146 3. "Ας ύπάγωμεν νά στοχασθοΰμεν διά την έτοιμασίαν του γάμου || Andiamo 
à far la scielta del giorno, nel quai vi doverete darla fede scambievolmente, 
σ. 44. 

«Σχολεΐον των συζύγων» 
148 Τά πρόσωπα τής κωμωδίας στό γαλλικό πρωτότυπο και στην ιταλική μετά

φραση 

SGANARELLE Υ 
> frères 

ARISTE ) 

ISABELLE \ 

> sœurs 
LÉONOR ) 

LISETTE, suivante de Léonor. 
VALÉRE, amant d'Isabelle. 
JERGASTE, valet de Valére. 
LE COMMISSAIRE. 

LE NOTAIRE. 

SGANARELLO j 

& > Fratelli. 
ARISTO ) 

ISABELLA ) 

& > Sorelle. 
ELEONORA ) 

LISETTA, Serva d'Eleonora. 
VALERIO, Amante d'Isabella. 
ERGASTO, Servo di Valerio. 
UN COMMISSARIO. 

UN NOT(A)RO. 

La scène est à Paris. 
(Molière, δ.π.,τ. 1ος, «L'École des 
maris», σ. 352) 

La scena à Parigi. 
(Le Opere di G.Β.P. di Molière, O.K., 
τ. 1ος, «La scuola de' mariti», σ. 2) 

Παραθέτω δύο μικρά αποσπάσματα άπό τήν αρχή τής κωμωδίας στίς δύο 
γλώσσες: 

L'ÉCOLE DES MARIS 

ACTE PREMIER 
SCÈNE I 

SGANARELLE, ARISTE 

SGANARELLE 

Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant, 
Et que chacun de nous vive comme il l'entend. 
Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage. 
Et soyez assez vieux pour devoir être sage, 
Je vous dirai pourtant que mes intentions 
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Sont de ne prendre point de vos corrections, 
Que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre, 
Et me trouve fort bien de ma façon de vivre. 

ARISTE 

Mais chacun la condamne. 

SGANARELLE 

Oui, des fous comme vous, 
Mon frère. 

ARISTE 

Grand merci: le compliment est doux. 10 

SGANARELLE 

Je voudrais bien savoir, puisqu'il faut tout entendre, 
Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre. 

ARISTE 

Cette farouche humeur, dont la sévérité 
Fuit toutes les douceurs de la société, 
A tous vos procédés inspire un air bizarre, 15 
Et, jusques à l'habit, vous rend chez vous barbare. 

SGANARELLE 

Il est vrai qu' à la mode il faut m'assujettir, 
Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir! 
Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes, 
Monsieur mon frère, aîné (car, Dieu merci, vous l'êtes 20 
D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer, 
Et cela ne vaut point la peine d'en parler), 
Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières, 
De vos jeunes muguets m'inspirer les manières? 
M'obliger à porter de ces petits chapeaux 25 
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux, 
Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure 
Des visages humains offusque la figure? 
De ces petits pourpoints sous le bras se perdant, 
Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendant? 30 
De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces, 
Et de ces cotillons appelés hauts-de-chausses? 
De ces souliers mignons, de rubans revêtus, 
Qui vous font ressembler à des pigeons pattus? 
Et de ces grands canons où, comme en des entraves, 35 
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On met tous les matins ses deux jambes esclaves, 
Et par qui nous voyons ces Messieurs les galants 
Marcher écarquillés ainsi que des volants? 
Je vous plairais, sans doute, équipé de la sorte; 
Et je vous vois porter les sottises qu'on porte. 40 

ARISTE 

Toujours au plus grand nombre on doit s'accomoder 
Et jamais il ne faut se faire regarder. 
L'un et l'autre excès choque, et tout homme bien sage 
Doit faire des habits ainsi que du langage, 
N'y rien trop affecter, et sans empressement 45 
Suivre ce que l'usage y fait de changement. 
Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode 
De ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode, 
Et qui dans ses excès, dont ils sont amoureux, 
Seraient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux; 50 
Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde, 
De fuir obstinément ce que suit tout le monde, 
Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous, 
Que du sage parti se voir seul contre tous. 

(Molière, ο.π., σ. 353-354) 

LA SCUOLA DE' MARITI 
ATTO I. 

SCENA I. 
SGANARELLO & ARISTO. 

SGANARELLO. 
Mio caro fratello, vi prego, se però vi piace, di non far più tante chiacchiare. Vive
te à vostro modo, eh' io voglio ancor io viver à modo mio. Ben che voi siate un po
co più vecchio di me; e per consequenza ancora debbiate esser più Savio: vi dirò 
nientedimeno, che non sono d'intentione di seguitar le vostre continue correttioni 
e bravate. Non voglio abbracciar altro conseglio, che quello, che mi sarà dettato 
dalla mia maniera di vivere. 

ARISTO. 

Vien però condannata generalmente da tutte le persone. 

SGANARELLO. 

Si: ma da quelle però, che sono pazze come voi, Signor Fratello. 

ARISTO. 

Vi ringratio di tutt' il mio cuore. Quest' è un bellissimo complimento. 
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SGANARELLO. 
Desirerei di sapere (già che bisogna intender tutto) ciò che questi vostri Momi ò 
Critici trovano ò vedeno in me, che sia degno di riprensione. 

ARISTO. 

Quel vostro humor selvatico, che colla sua severità fugge tutti li piacerei delle con
versation!, inspira à tutte le vostre attioni e maniere di procedere un' aria bizarris-
sima. Il vostro habito stesso, fa che siete tenuto par Barbaro fra li vostri. 

SGANARELLO. 

Veramente voi havete ragione; per chi doverei assoggettir alle mode, senza cercar 
di vestirmi à mia fantasia, non vestendomi per pe. Ditemi di gratia, carissimo Si
gnor Fratello Primogenito, ò vero Maggiore (per che, gratie al Cielo, voi siete per 
certo più vecchio di me d'una ventina d'anni in circa, se vogliamo dirla liberamen
te e senza fingere; e voi sapete, che non merita la pena di parlarne, non essendo di 
bisogno di dirvelo). Fatemi, dico, il favor di dirmi: non vorreste voi forse, colle vo
stre belle ciancie, inspirarmi le galanti maniere de' vostri Zerbinotti e Penacchini? 
Non vorreste voi forse obligarmi à portar uno di quelli loro galanti cappellini alla 
moda che lasciano svaporar li loro deboli cervelini? Non vorreste voi forse eh' io Γ 
adornassi di quelle loro piume, che non denotano altro che la leggierezza & insta
bilità delli loro giudici? Non vorreste voi forse, eh' io mi mettessi sulla testa una di 
quelle Peruccone bionde biondissime, che colla loro ampiezza offuscano, e sfig
urano Γ humana presenza? Non bramereste voi forse, eh' io mi mettessi un di quei 
Giupponi colle maniche fin sott' il gomito, & un di quei grandi collari, eh' arrivano 
fin all' umbilico? Di quelle maniche, che sovente à tavola si vedeno intiongolar ne' 
piatti; e di quelle sottane che si chiamano calzoni? Di quelle scarpettine vaghe, co
perte di nastrini, che li fanno parer tanti piccioni pasciuti; e di quei grandi canno
ni, netti quali, com' in duoi Ceppi, metteno ogni mattina in schiavitudine le loro 
gambe, facendoli di più, caminar spalancati com' i carcioffi? Così vestito vi piace
rei per certo; per che rassomiglierei à voi, che portate li pazzi equipaggi che vedo 
portar à tanti altri. 

ARISTO. 

Bisogna sempre tener dal maggior numero; & accommodarsi ad esso: e dobbiamo 
sfuggir Γ occasione di farci mostrar à dito. Tanto l'uno, quanto Γ altro eccesso of
fende. Quelli che sono uri poco prudeti, debbono far de' vestiti come della lingua: 
cioè, non far apparir troppo grande affettatione in seguir à puntino le mode 
nuove; ma seguitar senza furia li cangiamenti che Γ uso v' introduce. Il mio senti
mento e parere, non è che si seguiti il metodo di quelli che vanno ogni giorno rimo
dernando & aguzzando lo spirito sulle mode: che nelli loro eccessi, de' quali sono 
innamorati, haverebbero grandissimo disgusto, eh' un altro gl' havesse oltrapas-
sati: ma dico, e tengo per certo, eh' è generalmente mal fatto, di fuggir ostinata
mente tutto ciò che gl' altri seguitano. E eh' il soffrir d'esser annoverato fra' molti 
pazzi, vai più eh' il vedersi solo contro-tutti dalla parte giudicata savia... 

(Le Opere di G.B.P. Molière, ο.π., σ. 3-6) 
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151 24. Έλε: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία parlando ad Isabella, σ. 7. 
24-27. Δεν υποφέρω, άδελφίτζα, (...) καί ας είναι επάνω μου: Τροποποίηση 
του ιταλικού || Dato che vi dica qualche cosa, ò che vi gridi, lasciate far à me: 
piglio il tutto sopra di me, σ. 7. 
28. Λισ. </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία parlando ad Isabella, σ. 7. 
28. Πάντοτε σφαλισμένη μέσα εις ενα σπήτι || Continuamente in una Came
ra, σ. 7. 
29. Ti λόγος είναι αυτός;: Προσθήκη του μεταφραστή. 
38. Έν αλήθεια ||per mia fede, σ. 8. 

152 4. νά περιδιαβάσωμεν όλίγον\ per pigliar un poco d'aria, σ. 8 \De venirdu 
beau temps respirer la douceur, στ. 86. 
4-5. καίμέλέγει πώς δέν έχει την αδειάν σας: Προσθήκη || ma ella mi..., σ. 8. 
7. νά περιδιάβασης || correr à vostra fantasia, σ. 8. 
io. νά περιδιάβαση || à divertirsi, σ. 8. 
12. Ή νεότης θέλει νά εχη όλίγην(ανεσιν): Προσθήκη (ή λέξη σε παρένθε
ση) || la gioventù vuol un pocchettinopiù di..., σ. 8. 
17. "Ap: Άμή δέν πρέπει νά τό κάμης αυτό αδελφέ: 'Ανάπτυξη του ιταλικού || 
Ma..., α. 9. 
18. νά κρέμωνται || depender, σ. 9. 
25. γονείς δέν έχουν \\ Elleno sono senza Genitori e Parenti, σ. 9. 
31. εις τηνδιαθήκην\\per vigor d'un Contratto, σ. 9. 
37. Μέ φαίνεται (...) τέτοιον τρόπον. 'Ανάπτυξη του ιταλικού || Mi pa
re..., σ. 10. 

153 1-2. νά πηγαίνη καί νά τρέχη μέ άπολυμένον χαλινάρι || se ne vada lesta e 
pimpante, σ. 10. 
5. νά τριγυρίζη απάνω καί κάτω || andar vagando, σ. 10. 
7-11. νά φορή τά καθημερινά της (...) μέσα εις τό σπήτι ως φρόνιμη || Che si 
vesta d'una saia honesta e modesta; e che porti li vestimenti negri solamente 
ne' giorni di festa. Ches'applichi continuamente e tutt'à fatto, stando rinchi
usa in casa com ' una persona prudente, alle cose domestiche; à ricucir le mie 
biancherie nelle hore commode, ò vero à far delle calzette per passar il tempo 
aggradevolmente, σ. 101| 

Que d'une serge honnête elle ait son vêtement, 
Et ne porte le noir qu ' aux bons jours seulement, 
Qu ' enfermée au logis, en personne bien sage, 
Elle s'applique toute aux choses du ménage, 
À recoudre mon linge aux heures de loisir, 
Ou bien à tricoter quelques bas par plaisir;, στ. 117-120. 

14. φυλακάτορα \\ Qualcheduno che la osservi da vicino, σ. 10. 
21 -22. νά συντυχαίνετε διά λόγου μου τοιούτης λογής: 'Ανάπτυξη του ιταλι
κού || Credo, che voi non habbiate alcuna occasione di..., σ. 10. 
28. φρονιμωτάτη \\prudentissima, σ. 11. 
34. Θέλετε νά σας συντυχω καίέγώ καθαρά; </.../> \\ Volete voi, eh' il mio 

file:////prudentissima
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cuor vicendevolmente vi parli; e che ve la dica ancor lui netta e schiettta?, 
σ. 11. 
35. τήνέδικήν σου γνώμην\\ queste vostre maniere di trattare, σ. 11. 
36-37. μία και ή αυτή κοιλία μας έγέννησε και ταϊς δύο || un istesso sangue e' 
habbia date alla luce, σ. 11. 

154 3-4. ταίς βαστούν ώς ϊδιαις σκλάβαις </.../> || Essi siano tenute giusto come 
se fossero tante schiave; e per ciò siano maledetti da Dio, σ. 12. 
8. προφυλακτικοίμέθοδοι \\ precaution!, σ. 12. 
9. άπό τους αποφασιστικούς μας σκοπούς || dalle nostre resolutioni & inten-
tioni, σ. 12. 
14-15. νά σας τραβοϋμενάπό τήνμίτην\\ e facciamo restar lipiù habili& astuti 
di voi altri con un palmo di naso, σ. 12. 
27. Νά, αδελφέ^ Ecco, Signor Maestro, σ. 12. 
27. τά αποτελέσματα, και οι καρποί \\ gl' effetti, σ. 12. 
29. χωρίς νά ταραχθη ή καρδία σου παντελώς; || senza sentir in voi qual eh' 
emozione?, σ. 12. 
30. Αγαπητέ μου αδελφέ </.../> || Carissimo Fratello, il di lei discorso ci de
ve solamente far ridere, σ. 12-13. 
30. τά λόγια της Λισέτας || In ciò, eh ' ella dice, σ. 13. 
30-31. εύλογότητα || buona ragione, σ. 13. 
32. αύστηρότης || severità & austerità, σ. 13. 

155 ι. νά εχωμεν χίλια ομμάτια\ d'esser Arghi, σ. 13. 
7. Αυτά ολα είναι παραμύθια </.../> || Queste son tutte favole. Son'mere ba
gattelle, σ. 13. 
12. κανόνας || massime, σ. 13. 
17-18. χάρις τω θεφ\\ grafie al Cielo, σ. 14. 
19-20. ταίς ευμορφαις συναναστροφαΐς, ταϊς περιδιάβασαις... || le belle Com
pagnie, li divertimenti (...), σ. 14. 
27. Ή Ισαβέλλα: λάθος στην απόδοση του μεταφραστή. Στό ιταλικό δηλώ
νεται με την προσωπική αντωνυμία Ella [: Έλεονώρα], σ. 14. 
27-28. εις φορέματα, εις πανικά (...) και άλλα όμοια || in vestiti, biancherie, 
spizzi, e nastri, σ. 14. 
30. όπου δίδουν μεγάλην ήδονήν </.../> || che le danno gran piacere; e le 
quali si ponno, nelle nostre Famiglie, ha vendo facoltà assai, conceder e per
metter alle fanciulle che sono ancor giovinette, σ. 141| 

Et ce sont des plaisirs qu 'on peut, dans nos familles, 
Lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes filles, στ. 195-196. 

34-35. πέντε χιλιάδες γρόσια εισόδημα || quattro mila scudi di rendita, e ben 
contati, σ. 14. ||... quatre mille écus de rente bien venants, στ. 201. 

156 4. ή εδική μου γνώμη || il mio humor, σ. 15. 
9. οι λογισμοί της || li di lei sentimenti, σ. 15. 
21. Τήν δίδεις άδειαν νά φορή ο, τι θέλει; || Voi li concederete di poter portar 
delle moschette e de'nastri?, σ. 16. 
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23-24. εις τους χορούς, καίεις τά παιγνίδια; || à i Balli e Festini?, σ. 16. 
29. νά τρωγοπίνουν, και νά ευφραίνωνται || merendarvi e starvi allegramen
te, σ. 16. 
31. νόστιμα λόγια 11 discorsinigalanti,o. 16. 
34. Σγ: </.../> Πήγαινε...: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία al suo fratel-
1ο, σ. 16. 
34. γέροντα ξαναμωραμένε </.../> "Ελα μέσα...: Παραλείπεται ή σκηνική 
οδηγία Ad Isabella, σ. 16. 
39. τό ριζικόν μου || il tenor della mia stella, σ. 17. 

157 8. εις τη ν εύγενείαν σου: Προσθήκη. 
12-13. τό κακόν μου βιζικόν || per mia disgrada, σ. 17. 
16. ωσάν την εύγενείαν σου || le persone della vostra qualità, σ. 17. 
17-18. και εις τοϋτο ας μην άμφιβάλλωμεν\\ eperò non ce ne facciamo scrupu-
Ιο,σ. 17. 
21. Εχε ύγείαν || Addio, σ. 18. 
24. Σγ: Εγώ δέν είμαι δούλος σου </.../> \\ Veramente sono tutti ben accom
pagnati assieme. Oh, che bella famiglia! Un Vecchio insensato, che fa il Zer
binotto in un corpo sconquassato e spangherato: Una Fanciulla, che fa da 
Padrona, e da Pennacchina; & una Servitù sfacciata, sfacciatissima. Quant'à 
me, credo, che se la Prudenza stessa intraprendesse à voler correger una si-
mil casa, che vi perderebb' il senso e la ragione prima di conseguirne il fine. 
Isabella potrebbe perder fra le pazzie di costoro le semenze honorate eh ' eli' 
ha succhiate essendo in casa mia: per impedir donque che non cada in qualch ' 
errore, pretendiamo d'inviarla quanto prima alla Campagna, per veder che 
cosa fanno li vostri Polli d'India, e li nostri Cavolli, σ. 18. 
27. τό πολυόμματον ζώον || quell'Argo, σ. 18. 
27-28. φοβούμαι καίαποστρέφομαι || aborrisco, σ. 18. 
28. ό σκληρός Σγαναρέλλος όπου εξουσιάζει || quel severo Tutore, σ. 18. 
37. Βαλ: </.../> "Ας τόνχαιρετίσωμεν. 

158 ι. "Εργ: Δέν μας βλέπει όπου τόν χαιρετοΟμεν. Μεταφορά τής σκηνικής ο
δηγίας στό κείμενο. Τροποποίηση του διαλόγου || 
Valerio salutando Sganarello. Egli non vede eh' e salutato, σ. 18. 
4. έξω εις τό χωρίον \\ via di qui, σ. 19. 
4. Τό κάθισμα του κάστρου || Il soggiorno della città, σ. 19. 
7. Σγ: </.../> Εις τό χωρίον δέν γίνονται fi τρέλαις... || Che?... Mi pareva d' 
intender parlare. Grafie al cielo, alla campagna non vedo far le pazzie..., 
σ. 19. 
9. Σγ: </.../> Εκεί τά κορίτζια είναι περιωρισμένα. Τί ορίζετε άρχοντες; 
</.../> || Che?... Le orecchie mi fischiano. Tutti li passatempi delle fanciulle 
sono limitati à... l'ha ve te con noi? Voltandosi verso Valerio & Ergasto, 
σ. 19. 
19-20. χωρίς καμμίαν τέχνην, ή κακόν σκοπόν || senz' alcun artificio ò cat
tivo fine,, σ. 20. 
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159 ίο. Τούτο είναι ένδεχόμενον. Έχετε ύγείαν\ Servo suo, σ. 21. 
14. ή βαρβαρότης || bizzaria, σ. 22. 
15. απάνθρωπα || bruscamente, σ. 22. 
15. δεξίωσις, καί πεποίθησις || Je sue accoglienze, σ. 22. 
31-32. Εγώ παντελώς δεν συγχίζομαι (διά την γυναίκα μου): Με την προσ
θήκη αλλαγή του νοήματος καί περικοπή του κειμένου || Me ne sto sempre 
quieto; perche il mio minor talento è d'esser cicalone; né faccio professio
ne d'esser Pennacchino, σ. 22-23. 

160 ι. πατήρουν, σημαδεύουν καί ερευνούν || osservano essattamente, notano 
& essaminano, σ. 23. 
2. πολιτεία || condotta, σ. 23. 
6. εις τόν εδικόν μας μύλον </.../>. Κοντολογίς \\... al loro mulino. Mi di
cevano, eh' il disgusto delle Donne, inasprite da simili oltraggi & ingiurie, 
essendo aumentato maggiormente dal dispiacer che li loro Drudi ne testi
moniavano, serviva d'occasione à passar più oltre, & ad acquistar terreno 
nel Campo d'Amore, σ. 23. 
7. την αυστηρότητα τού Σγαναρέλλου || la severità del Tutor d'Isabella, 
σ. 23. 
12. επιτηδείους καίάγχίνοας || lesti & industriosi, σ. 23. 
16. ό διάβολος || quel Diavolo di Tutore, σ. 24. 

161 6. Ίσαβ: Ναί. Παράλειψη καί σύμπτυξη του νοήματος || 
Isabella, à parte. Ο Cielo, siimi propitio, e seconda in questo giorno, il de

stro & industrioso strattagema d'un amor innocente. 
Sganarello, Non dici tu, che t'è stato detto, che si nomina Valerio?, σ. 25. 
8. Στό τέλος της σκηνής παραλείπεται: 
Isabella, à parte. Faccio, essendo fanciulla, un attion ' molto ardita; ma Γ 

ingiusto rigore, con cui son trattata, mi servirà di scusa avanti tutta la terra, 
σ. 25. 
li. Στην αρχή τής Σκηνής Β' παράλειψη: 
Sganarello. Non perdiamo più tempo: andiamo à cercarlo. Quest' è giusta

mente il luogo. Chi va là? Buono! io vaneggio: olà, dico, olà: qualcheduno, 
olà. 

Batte alla porta di Valerio, e poi si ritira a alcuni passi à dietro. 
Caspita! non mi meraviglio più della diluì venuta di poco fa: egli se ne veni
va con una galantissima maniera, per... Ma mi voglio spedire; & atterrarla di 
lui pazza speran ?... 

Mentre ritorna verso la porta, urta in Valerio, eh'è uscito. 
Che ti venga la peste, asino vestito! che per farmi cadere, ti vieni à piantar 
com ' una pertica a vanti di me. 
Valerio. Signor mio, mi dispiace del..., σ. 261| 

SGANARELLE 
Ne perdons point de temps. C'est ici: qui va là? 
Bon, je rêve: Holà, dis-je, holà, quelqu 'un holà! 



ΣΧΟΛΙΑ 221 

Je ne m'étonne pas, après cette lumière, 
S'il y venait tantôt de si douce manière; 
Mais je veux me hâter, et de son fol espoir... 
Peste soit du gros bœuf, qui pour me faire choir 
Se vient devant mes pas planter comme une perche! 

VALÉRE 

Monsieur, j'ai du regret..., στ. 369-376. 
il. τήνεντιμότητα σου || voi, σ. 26. 
12. άρχοντα || Signore, σ. 26. 
15. 'Εγώ είμαι ό δούλος σας || Signor si, σ. 26. 
18. μεγάλην χαράν </.../> || un gran piacere; e quest'eia causa, perla qual 
vengo da voi, σ. 27. 
34. επάνω εις τό ποδάρι || stando in piedi, σ. 28. 

162 ι. </.../> Βαλ: Σας υπακούω λοιπόν. Περικοπή του διαλόγου: 
Valerio. La mia inciviltà sarebbe degna d' esser condannata da tutto Ί 

mondo. 
Sganarello. Una però senz ' uguale, è quella di non ascoltar quelli che desi

derano diparlarei. 
Valerio. V'obediscodonque,c.2S. 
2. </.../> 'Η τόσαις τζερεμόνιαις... || Voi fate benissimo. Queste tante cé
rémonie..., σ. 28. 
5. πώς έγώ είμαι ό Σγαναρέλλος || ch'io sono il Tutore, σ. 28. 
7. Βαλ: Τό ήξεύρω || Signorsì, σ. 28. 
ίο. πολλά εϋμορφη, </.../> τήν ανέθρεψα^ pretendo qualche cosa da essa 
di più che non può pretender un Tutore, σ. 29. 
18-19. καίμήν καμώνεσαι πώς δέν έχεις ε ιδησι ν τελείως || mettiamo da par
te tutte queste fìntioni, σ. 29. 
20. Βαλ: Και ποίος σας τόν είπεν αυτόν τόν λόγον; || chi è quello che v' ha 
detto eh ' ardo per essa, σ. 29. 
29-30. ή καρδία της </.. ./> έκατάλαβε πολλά καλά τίδηλοΰν τά βλεψίματα 
τών ομματίων σου || Usuo cuore, che si sente grandemente oltraggiato dalle 
vostre sollicitationi, ha inteso assai bene il linguaggio de' vostri occhi, σ. 30. 

163 1-2. τόν πόθον όπου είχε ή καρδία σου </.../> ευθύς ήθελε σέ μηνύσει αν εί
χε κανένα πρόσωπον πιστόν || / ' ardor che ferisce Γ anima vostra, ν' have-
rebbe volontierì voluto far saper il suo pensiero; s ' il di lei cuore, mentre si 
sentiva commosso, havess' havuto qualcheduno per confidarli e darli questa 
commissione, σ. 30. 
8. Τοΰτομέέπαρήγγειλε νά σέείπώ </.../>: Παράλειψη της σκηνικής òhx[-
γίας se ne va pian piano, σ. 31. 
9. αυτό τό συμβεβηκός </.../> || Sganarello, da lontano. Egli è restato ben 
sopreso, σ. 31. 
io. "Εργ: </.../> Κατά τόνέδικόνμου στοχασμόν. Παραλείπεται ή σκηνι
κή οδηγία parlando piano al suo Padrone, σ. 31. 
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13-14. νάμή δέχεται τόν ερωτά σας </.../> || Sganarello, aparte. Egli è restato 
ben acchiappato, σ. 31. 
16. "Ας πηγαίνωμε ν άπό έδώ </.../> || togliendoci dalli di lui occhi, σ. 31. 
27. Στην αρχή της Σκηνής Γ', παράλειψη: 
Isabella, àparte. Temo, che quest'Amante trasportato dal grand'affetto che 

mi porta, non habbia ben compresa l'intentione dal mio auviso. Ne voglio 
donque arrischiar un' altro (già che languiscoprigionera) che s'esplichi 
più chiaramente, σ. 32. 

30. απέμεινε χάσκοντας || eresiato com un palmo di naso, σ. 32. 
35. νά μην ήκολούθησε τό εναντίον </.../> \\ il contrario; e quel eh' è più, 
temo che c'imbroglila Spagna ancor più che non ha fatto per il passato, σ. 32. 

164 21. νά θαρέψη πώς εγώ τό έξεβούλλωσα || à credere, eh 'io sia quella che n 'ha 
havuta curiosità?, σ. 34. 

165 2. εις τόχέρι σας\\ in vostro potere, σ. 34. 
3-4. Ημπορείτε νά τό ανοίξετε, (πλην ή εδική μου γνώμη αύτη είναι): Προσ
θήκη τό κείμενο της παρένθεσης. 
5. μη γένοιτο || il ciel me ne guardi, σ. 34. 
19-20. νά τό στείλη οπίσω </.../> μέ εμένα τόν ίδιον; \\ farlo riportar al Drudo 
da me medesino, σ. 35. 
34. αγριονάλογονζώον\ bestionaccioselvatico, σ. 36. 

166 3. αν έγώ εχω λάθος </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία Valerio la 
legge. 
9-10. εις τά σύνορα όπου πρέπει νά στέκωνται οι γυναίκες \\ne' termini per 
altro limitati al mio Sesso, σ. 36. 
ίο-li. (Ό εδικός σας γάμος), ό δίκαιος φόβος του γάμου...: Τό κείμενο σε 
παρένθεση προσθήκη-παρανόηση (;) του μεταφραστή || Il giusto horror d' 
un matrimonio..., σ. 36. 
18. </.../> Μόνον είναι άληθινόν... \\ Non essendo lo stato angoscioso, nel 
qual mi ritrovo, quello, e ' ho fatto nascer in me li sentimenti e ' ho per voi; è 
però vero..., σ. 36-37. 
27-28. (Της ευγενείας σας όλη εις τους ορισμούς): Προσθήκη. 
32. Τό έπιστεύετε ποτέ; </.../> || La credereste voi capace d'una simil sotti
gliezza amorosa?, σ. 37. 
33. είναι αξιολάτρευτη. </.../> ||... è tutt'affatto adorabile. Questo tiro del 
di lei spirito, affetto, & amicitia, accresce ancor più della metà Τ amor che le 
porto: la onde, congiunto allisentimenti che la sua beltà e vaghezza m'inspi
rano..., σ. 37. 

167 15. μέ τι νά περάσωμεν τόν καιρόν μας || il nostro divertimento, σ. 38. 
15. Κυρ Βαλέριε \\ Signor Biondino, σ. 38. 
19. κορίτζι ξετζιπωμένον\\ qualche Giovine Pennacchina, σ. 38. 
25. ΆρχονΣγαναρέλλε || Si, si, Signore, σ. 38. 
27. ... πλέον νά αγαπώ την Ίσαβέλλαν </.../> \\ di voler concorrer & aspirar 
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colla semplice fedeltà del mio amor all' amor d'Isabella, σ. 38. 
31. </.../> "Αν ήξευρεν ή άθλια μου καρδία... || Vi prometto però, che non 
havereigià mai permesso eh'il mio cuor..., σ. 39. 

168 5. </.../> "Ομως σέ παρακαλώ... || Si, si; vi cedo il luogo; ma viprego..., σ. 39. 
5-6. ό δυστυχής εραστής </.../> || quest'infelice Amante, à cui voi solo siete 
quello ch'in questo giorno causa un si gran tormento, σ. 39. 
9. Σγ: Πολλά καλά || Signorsì, σ. 39. 
9. </.../> Ήέντιμότης σου συντυχαίνει...: Σύμπτυξη του διαλόγου || 
Valerio. Che non dependendo da altro che dall'elettione del mio cuore; tutti 

li miei disegni non haverano altro scopo che d'haverla per moglie, s'il vo
stro fortunato Destino, Signore, à cui è toccato in sorte di cattivarli di lei 
cuore, non mi si fosse parato davanti, per ostare à questo mio grand' e giu
sto ardore. 

Sganarello. Benissimo. 
Valerio. Che, per qualunque cosa, già mai mi scorderò dell' amor che porto 

al suo bello. Che, conformandomi in ogni luogo e tempo alli Decreti Ce
lesti, Γ amero costantemente fin all' ultimo sospiro: e che, se tralascio in 
qualche parte d'accalorale mie instanze, lo faccio per il rispetto che m'in
spirano li meriti di Vosignoria, σ. 40. 

14. </.../> "Ω τιανόητος^ L'inganno è benissimo ordito. Oh!che Idiota, σ. 40. 
28-29. τήν τιμήν σου </.../> Αυτά είναι τάέδικά του λόγια...: Σύντμηση. Στό 
ιταλικό κείμενο καί στό γαλλικό πρωτότυπο, ό Σγαναρέλλος επαναλαμβά
νει αύτολεξεΐ δσα ειπώθηκαν στην προηγούμενη σκηνή άπό τόν Βαλέριο* 
πρβλ. με τό αμέσως προηγούμενο σχόλιο. 
31. εις τήν άγάπην σου. </.../> Ίσαβ: Πολλά δύσκολα || 
Isabella, parlando piano come fra se stessa. La di lui ardori non sono di diver

sa conditione da quella eh 'io secretamente m ' imaginavo; e li di lui sguardi 
& occhiare mi testimoniavano continuamente la loro innocenza. 

Sganarello. Che dici?, σ. 42. 
36. καταφρόνησιν\\ affronto, σ. 42. 
36. άδημονίαν || il dispiacer, σ. 42. 
37. ερωτικά σημεία || persecution! & instanze, σ. 42. 

169 ι. Yvép^\inclinatione,GA2. 
13. καί θαυμάζω πόθεν τό εμαθεν ευθύς || & ignoro le secreteprattiche che Γ 
hanno instruito tanto presto del disegno che voihavete fanno..., σ. 43. 
14. μετά έξ ημέρας || nello spatio d'otto giorni, σ. 43. 
15. τήν ήμέρανέκείνην </.../>: Σύμπτυξη του κειμένου. ||... quella giornata, 
che deve unir il mio Destino alla vostra Sorte. 
Sganarello. Ο ! questo si che non vai nulla! 
Isabella. Oh!perdonatemi, egli è un honestissimo huomo, che non ha altro 

per me che... 
Sganarello. Egli ha il torto. Oh, questo si eh'è troppo!, σ. 43. 
19-20. τόν έδικόν σας θυμόν καί τόν έδικόνμου </.../>. 'Εκείνος θαββεΐμέ 
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τά δλα του... || // vostri trasportamenti, la vostra colera & il mio risentimento: 
Perche ha prononciate queste stesse parole ancor dopo d' haver visto il dis
prezzo eh ' è stato fatto della sua lettera; la onde ne sono restata tanto maggior
mente scandalizzata; & il di lui amor conserva, secondo che m ' è stato rac
contato, la credenza d'esser secretamente amato e stimato da me, σ. 43. 
33-34. καιεχωνταςέμενα μηνέννοιάζεσαι || lascia far à Marc' Antonio, σ. 44. 

170 ι. φως μου || cara vita mia, σ. 44. 
24. τώρα, τώρα έρχομαι, (εχε ύγείαν) </.. ./> || ritornerò in un momento- ακο
λουθεί ή σκηνική οδηγία par te . 
27-29. και οχι ωσάν έκείναις (...) με τό δάκτυλον </.../> || e non come certe 
Pennachine e Libertine, che fanno mostrar, non à dito, ma à due dita li loro 
honesti mariti per tutta la Città di Parigi; delle quali io ne conosco un buon 
numero. Olà, Signor Zerbinotto dalle belle intraprese, σ. 46. 
36. </.../> Σε έθαβρΌϋσα πολλά φρονιμώτερον... || Per non nascondervi Ί 
mio pensiero, vi dirò, che vi credevo..., σ. 46. 

171 6. γάμον || un Imeneo, σ. 46. 
ìo-u. ή Ισαβέλλα, ή όποια μέ είπε νά σέ ειπώ, </.../> ότι ή καρδία της || 
... che vi fa saper, mediante la nostra persona, e per l'ultima volta, ch'ella v' 
ha fatto à bastanza veder e conoscer Γ elettione eh ' ella ha fatto: eh ' il suo 
cuor..., σ. 47. 
18. έγώ II le mie fiamme, σ. 47. 

28. έπαράγγειλε νά σέ ειπώ </.. ./> ||... alli suoi ordini; es' il suo cuor giovi
netto sa bilanciar ò starperpleso fra noi due, σ. 47. 
35. Ισαβέλλα μου </.../> || viscere mie, essendo eh ' il tuo cuore m ' è tanto 
caro, che già mai mi permetterebbe di condescendervi; ma, egli stima che li 
miei discorsisiino fole, σ. 48. 
36-37. είναι ψευδή, και πώς άπό λόγου μου τάλέγω\\ crede eh Ίο sia quello che 
parla, e che con destrezza me li dipinga amato da te; e lui, al contrario, odia
to: l'ho voluto donque, perfìnir questa musica d'Orfeo, condurquà... , σ. 48. 

172 ι. Ίσαβ: Λοιπόν άρχον Βαλέριε || Isabella, à Valerio. Come!..., σ. 48. 
5. άπόφασιν\\ suprema sentenza, σ. 48. 
9. άρχον Βαλέριε: Προσθήκη. 
9. αυτή ή άπόφασις || un tal decreto, σ. 49. 
13-14. δύο υποκείμενα </.../> τόενα τό αγαπώ... || duoi Oggetti, chem'inspi
rano per essi contrati sentimenti; essendo ambeduoi (però differentemente) 
Io scopo del mio cuor agitato, σ. 49. 
17. τό μισώ καίτό αποστρέφομαι, </.../> δέν επιθυμώ... || La presenza d'uno 
m'è gratissima e cara; e concepisco, vedendola, unajoia estraordinaria & in
tiera nell'anima mia; e l'altro, colla sua vista, inspira nel mio cuore certi se
creti movimenti, che sono ripieni d'odio e d'horrore. Non desidero..., σ. 49. 
25. γάμον \\ Imeneo, σ. 49. 
34. Σγ: Δέν βλάπτει τίποτες^ Non, non, σ. 50. 
37-38. χωρίς εντροπήν νά ομολογήσω τήν γνώμη ν μου || senz' arrossire far 
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questa grata e dolce confessione..., σ. 50. 
39. έδικόν μου τέρι || mio futuro sposo, σ. 50. 

173 ι. σημεΐον\\ testimonio, σ. 50. 
9-10. μην έννοιάζεσαι </.../> Ίδές τώρα κύρ Βαλέριε... || Va, va; zitto pure; 
lascia far à me. À Valerio. Voi vedete bene..., σ. 51. 
il. ή καρδία της </.../> δι' άλλον... || la di lei anima, com' havete chiarame
nte inteso..., σ. 51. 
19. δψις καί θεωρία || vista, σ. 51. 
21-22. όπου (δέν ημπορώ νά τηνπαραδώσω μελόγον): Προσθήκη. 
24. Σας κακοφαίνεται τάχα... || V offendo forse..., σ. 51. 
24. συντυχαίνω τοιούτης λογής </.. ./> ^parlando così? faccio forse..., σ. 51. 
25. </.../> "Οχι, δχι... || Ah!Cielo!non, non..., σ. 51. 
32. "Αμποτε || In buon hora: addio, σ. 52. 
33-34. δέν ημπορώ (νά κάμω άλλέως): Σε παρένθεση ή προσθήκη || ma non 
posso..., σ. 52. 
36. κανένα άναστε ναγμόν, ή παράπονο ν </.../> Έγώ πηγαίνω... || alcun so
spiro ò lamento. Per certo, quella Signora ci tratta ambeduoicon grand'equi
tà; & io vado..., σ. 52. 
39. Ταλαίπορε Βαλέριε || Povero giovinetto, σ. 52. 

174 7-8. Φιλτάτη μου Ισαβέλλα έγνώρισακαίέπληροφορήθηκα την δσην αγά
πη ν έχεις προς του λόγου μου, </.../> καί κατά τήν βίαν... \\Del resto, ti di
co, eh 'il tuo affetto, vita mia, m'ha infinitamente commosso; la onde voglio 
eh ' egli riceva il premio che merita. La dilazion d'otto giorni..., σ. 52. 
15. τελειωμένος...</.../> "Ας ύπάγωμεν νά κάμωμεν τήνάναγκαίανέτοιμα-
σίαν... || un affargià fatto, finito e comprito. 
Isabella. Ma... 
Sganarello. Andiamola preparar tutte le cose necessarie per questo matrimo

nio, σ. 53. 
23. τόν αύρινόν γάμον || questo fatal Imeneo, σ. 53. 
25. άπό τόν κόσμον || appresso li miei Censori, σ. 53. 
25-26. Ό καιρός περνςί, καί θαυμάζω τι νά κάμω. </.. ./> || 77 tempo passa e mi 
stimola; e già che fa oscuro, voglio andar, senza temer d'alcun, sinistro acci
dente, à consegnar la mia fortuna e destino nelle mani della fedeltà d'unA-
mante, σ. 53-54. 
29. διά αυριον </.. ./> \\ per domani; acciò per parte mia..., σ. 54. 
31. φώςμου \\ mio bene, σ. 54. 

175 3. Ναι, δμως (είναι αιτία): Σέ παρένθεση ή προσθήκη || È vero; ma..., σ. 54. 
5. δέν ημπορώ νά σας αποκριθώ άπό τό κακόν μου \\ La confusione, nella quai 
mi vedetemi toglie il modo di scusarmi, σ. 54. 
io. διά μίαν αίτίαν \\ per un disegno, σ. 55. 
17-19. ποτέ εις τόν κόσμον. (Σγ: ΤόνΒαλέριον;)Στοχασθήτε...: Ή επανάλη
ψη (σέ παρένθεση) τής προηγούμενης ερώτησης του Σγαναρέλλου παρέμ
βαση του μεταφραστή. 
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25. Ώ τηνβρομερήν || Brutta sporca, σ. 55. 
27-28. ήλθε νά μέ παρακάλεση μετά δακρύων </.../> νά την αφήσω μονα-
χήν... || ella viene perpregarmidisoffrirche la sua fiamma possiritardar una 
partenza che la costerebbe la vita e trapasserebbe V anima. M'ha finalmente 
supplicata di lasciarla sola nella mia Camera..., σ. 55. 
30-31. νάτόν καταπείση </.. ./> νά άργοπορήση έδώ εις τό κάστρονμερικαΐς 
ήμέραις || e persuaderlo, con una voce che contre facci la mia, e con qualche 
paroline dolce, à trattenersi qui;, σ. 56. 

176 ι. άλλάττει και άπό μίαν έρωμένην; || cambia d'affetto, σ. 56. 
4. Τόν Βαλέριον όμως έτζι τόν τυχαίνει, μέ καλοφαίνεται || Egli però merita 
d'esser trattato così. N'ho gran piacere: Ή αναφορά είναι ό "Αριστος· πρό
κειται μάλλον γιά σύγχυση νοηματική του μεταφραστή. 
7. όπου κάμνει. </.../> "Ομως άρχησε... || che commette;perpoterle dopoi 
ricusarla richiesta fattami per questa notte, σ. 56. 
il. νά στέρξη εις τό θέλημα της </.../> Καίάφίνωντάς την || il mio cuor s'è 
visto obligato à cedere: e per giusticar questo notturno intrico, alqualla te
nerezza & affetto del sangue mi faceva acconsentire, andavo..., σ. 57. 
13-14. μέ τό νά έπαινήτε τήν άρετήν της κάθε ήμέραν </.../> || La virtù della 
quai ogni giorno voi mi vantate tanto; ma voi m'have te sorpresa col vostro 
pronto ritomo, a. 57. 
17-18. (και νά θαρβεύση πώς είσαι έσυ ή ίδια (...) θέλει είσθαι εδική μου): 
Προσθήκη. 
22-23. (διά νά μή μας προξενήση καμμίαν έντροπήν): Προσθήκη j| acciò che 
colla sua passione amorosa non..., σ. 57. 
35. εις αυτήν τήν ύπόθεσιν </.../> || ... né di far mentione di me toccante 
questo fatto, σ. 58. 
38. (Σφαλίσου φιλτάτημου): Προσθήκη. 

177 2-3. Τόν ταλαίπορον μέ δλην τήν φρόνησιν, μέ δλην του τήν μάθη σιν\\ po
vero menchione, con tutt' il suo Apollo; con tutta la scienza..., σ. 58. 
4-5. άνμέέχάριζε κανείς μεγάλονπράγμα || se mi si donassero venti scudi, σ. 
581| vingt bons écus, στ. 886. 
6. </.../> Σγ: Νάτην όπου εύγαίνει...: Παράλειψη του παρακάτω κειμένου: 
Isabella, essendo in casa parla così chiaramente. Si, si, cara Sorella, ho gran 

dispiacere del disgusto che ricevete; ma m'è impossibile di permettervi ciò 
che volete. V è troppo gran rischio per il mio honore, che m ' è più caro di 
tutt' il resto. Addio: ritiratevi avanti che si facci più tardi. 

Isabella esce colla testa coperta, σ. 58. 
6-7. ... μέσα εις ένα χάος λύπης || pochissima satisfatta, σ. 58. 
7-8. "Ας τήν ακολουθήσω ολίγον, νά ιδώ που θέλει νά ύπάγη: Παρέμβαση 
τοΟ μεταφραστή. Μεταφορά του κειμένου άπό τήν οικεία του θέση και σύμ
πτυξη του διαλόγου. 
9. </.. ./> Ίσαβ: Ή νύκτα μέ τό σκότος της μέ βοηθεϊ </.. ./> \\ 
Isabella, Sotto voce. Oh, Cielo! seconda li miei disegni. 
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Sganarello, Seguitiamola un poco, per veder ov' ella se η ' ander à. 
Isabella, andando verso la casa di Valerio. La notte, colle sue tenebre, favo

risce il turbamento & imbarazzo nel qualmi trovo, σ. 58-59. 
13. νά συντύχω μέ την Ίσαβέλλαν. Σέ παρένθεση προσθήκη τοΟ μεταφρα
στή || per parlar..., σ. 59. 
15. σύγχυσιν\\rumore, σ. 59. 
17. δέν είσαι ή 'Ισαβέλλα || non è vero che tu sii essa, σ. 59. 
21. μέ τόν αγιον γάμον || con un santo Imeneo, σ. 59. 
24. νά τελειώσωμεν τό μυστήριον τοΰ γάμου \\perriceverla vostra e darvi la 
mia destra, σ. 59-60. 
26-27. Τώρα πλέον τόν Σγαναρέλλον (...) τόν έχω || Adesso mi burlo della 
forza del vostro Argo, che resta là com ' un palmo di naso, σ. 60. 
31-32. ούτε σέ ζηλεύω παντελώς. Μέ ταΐς ύγείαις σου έχε την καίστεφανώ-
σου την || non son geloso del dono che tu le fai della tua fede: anzi, se mi cre
deranno, tu sarai il di lei Sposo, σ. 60. 

178 4-5. νά ορίσετε εξω, δτι έχετε δουλειάν || è necessario che Vosignorìa compa
risca colla sua toga. V.S. mi segua pur, se le piace, col suo lume, σ. 60-61. 
7. μία δουλειά μεγάλη || un affare di grandissima premura, σ. 61. 
13. εύγενικόν || famiglia nobile e virtuosa, σ. 61. 
13. όμως (ευγήκεν άχρεΐον): Σέ παρένθεση προσθήκη τοο μεταφραστή || 
ma... , σ. 61. 
14. ή δουλειά μας έτυχεν εύκολη || il rincontro è felice, σ. 61. 
16. Νοτάριον; || Signore, σ. 61. 
18. Είναι αν(θρωπ)ος πολλά χρήσιμος || Il più honorato huomo..., σ. 61. 
21-22. νά άλείψη τό χέρι σας, και νά σας κλονίση (μέ φιλοδώρημα): Σέ πα
ρένθεση προσθήκη του μεταφραστή || ma almeno non vi lasciare unger la 
mano ò sedurre, σ. 61. 
23-24. πώς οι άν(θρωπ)οι τοΰ βασιλικού κριτηρίου (νά είναι τοιούτοι όπου 
νά πλανώνται μέδώρα): Σέ παρένθεση ή προσθήκη τοο μεταφραστή. 
25. Τοϋτο δέν τό είπα έπίκακοΰ || Ciò eh 'io dico, non lo dico per tassar il vo
stro Officio ò Carica, σ. 62. 
26. φανάρι II torcia, σ. 62. 
27. νά τόν χαροποιήσω τόν καλότυχον </.../> || vado à rallegrar quest'huo
mo senza colera. Olà, σ. 62. 
31. κυβερνήτη φρόνιμε, και γέροντα πρακτικέ || bel Direttore, e vecchio 
Zerbinotto, σ. 62. 

179 2. ή εδική σου καλοαναθρεμένη || la vostra Pennacchina, σ. 62. 
7-9. "Ολαις fi έπιμέλειαις και φύλαξαις ή έδικαΐς μας, κλειδαρίαις, μάνδα
λοι, βουλλώματα και άλλα παρόμοια \\ Tutte le nostre diffidenti cure, chiavi, 
chiavistelli, catenacci, lucchetti, gelosie e graticole..., σ. 63. 
io. φρόνιμαις, και τιμημέναις \\ prudenti, savie e modeste, σ. 63. 
13-15. ήέδικήσου Έλεονώρα(...)όποΰέφάνηήάρετήκαίήφρονιμάδατης\\ 
quella vostra furbacchiotta n ' ha preso à crepa pancia; e la di lei virtù s'è un 
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tantino humanizzata, σ. 63. 
18. τόν κηρόν || il frutto, σ. 63. 
20. μεγάλον πράγμα || venti doppie ben contate, σ. 631| vingt bonnes pistoles, 
στ. 959. 
23. έραστήν || Drudo, σ. 63 || galant, στ. 962. 
26. εις ταϊς δύο ώραις τής νυκτός \\ di notte tempo, σ. 63. 
31. άθλιο ν κορμί || povero spirito, σ. 64. 
32-33. έχει την Έλεονώραν στό σπήτι του. </.../> || Valerio tien Eleonora in 
casa sua; e eh ' avanti eh ' egli pensasse à correr dietro e correggiar Isabella, 
scembievolmente s'havevano data la promessa disposarsi, σ. 64. 
34. Ti πράγμα λέγεις; Ti παραμύθια; \\ In questo vostro discorso non v'è alcu
na imaginabil apparenza..., σ. 64. 
36. Έν αλήθεια || Per mia fede, σ. 64. 
37. ή γεροντική ηλικία || / ' età, σ. 64. 
38. ό κυβερνήτης τής κεφαλής || il Maestro di casa, σ. 64. 
39. Βάλλεις αδελφέ στίχημα; || Che! volete voi, fratello mio..., σ. 64. 

180 ι. Ώ ανάθεμα σε διάβολε. (Δένβάλλω στίχημα), οΰτε θέλω... : Σε παρένθεση 
ή προσθήκη του μεταφραστή || Cospetto!non voglio cos'alcuna da voi, σ. 64. 
2-3. νά μέ άκολουθήσης </.../> α ν θέλης νά πλ ηροφορηθής τώρα τώρα τή ν 
άλήθειαν </.../> || di seguitarmi, se quanto prìma volete contentarli vostro 
spirito. Voi vederete la verità del fatto; & intenderete, se non è più d'un anno 
che Γ uno ha dato all' altra la fede matrimoniale, σ. 64. 
4. Δέν τό χωρεί (...) τέτοιον πράγμα </.../> || Non vedo alcuna apparenza, 
eh' ella habbia potuto acconsentir à quest' impregno, senza farmene prima 
auvertir me, che dal tempo..., σ. 65. 
14. από τέτοιαν άτιμίαν\\ una tal macchia sul muso, σ. 65. 
18-19. 'Εγώ νά θελήσω (...) Ό Θεός νά μέ φυλάξη || Io! Non haverò già mai 
questa debolezza grandissima, di voler posseder un cuor contro sua voglia, σ. 
65. 
19-20. νά τόχωρέση ό νους μου (τέτοιον πράγμα νά κάμη ή Ελεονώρα): Σε 
παρένθεση ή προσθήκη του μεταφραστή ^persuadermi..., σ. 65. 
21-22. "Ας ύπάγωμεν νά ίδοΰμεν άνχωρή εις τόν νουν σου || Andiamo, altri-
mente questo processo durerà eternamente, σ. 65. 
26-27. Τά πράγματα είναι (..) παρά νά τή ν στεφανώσωμεν; \\ese voi non desi
derate altra cosa da essi, se non che si diino vicendevolmente la mano e la fe
de matrimoniale..., σ. 66. 
30. Και ποία είναι; παρακαλώ \\ La fanciulla..., σ. 66. 
31. Είναι σφαλισμένη (είς αλλην κάμαραν): Σέ παρένθεση ή προσθήκη τοΰ 
μεταφραστή. 
36. Βαλ: </.../>: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία alla finestra, σ. 66. 

181 4. συνοικέσιον\\ alleanza, σ. 67. 
4-5. υπογράψετε καίμήν άργήτε ή έντιμότης σας || la vostra mano potrà an
cor lei sottoscrivermente Γ assecuratione, σ. 67. 
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9. από λόγου σου </.../>. (Δέν γελάς αδελφέ "Αριστε;): Παραλείπεται ή 
σκηνική οδηγία ad Aristo. Σε παρένθεση προσθήκη του μεταφραστή. 
15. Έγώ φρενιτεύω\\Μέ..., σ. 67. 
17. Θέλω νά ήξεύρω (ποίαείναι): Σε παρένθεση προσθήκη του μεταφραστή, 
σ. 67. 
20. μέ έδωκε την δεξιάν της </.../> || m'ha già data Ja sua destra, e ricevuta 
la mia fede, σ. 67. 
22. νά καταδικασθη </.../> || degna di condannatione, ò capace d'esser ri
gettata, σ. 68. 
23. 'Αδελφέ (...)διά την Έλεονώραν\\ Ciò eh'egli dice, non è mica..., es. 68. 
24. Σιώπα </.../> || Tacete, vi dico ancor una volta, σ. 68. 
25. τό καταλάβη </.../> Ναι, ναι: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία à Valerio, 
σ. 68. 
31. καίπέρνει τέλος || & acconsentirà à tutto, σ. 68. 
35. τόμυστήριον αυτό (δέν τό έκατάλαβα): Σέ παρένθεση ή προσθήκη. 
36-37. ταλαίπορον και κούφιον κεφάλι \\ povero Alocco, σ. 68. 

182 4. Τώρα, τώρα τό βλέπεις || Ne resterete chiarito, σ. 69. 
6. πώς ετρεξεν αύτη ή δουλειά </.../> || la fine di tutto quest'intrico. Sgana-
rello parla pian piano all' orecchio del Fratello, σ. 69. 
9. Έλ: </.../> "Αχ, τί βασανισμός: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία dietro 
di Sganarello & Aristo, σ. 69. 
ίο. και έφυγα από τό κακόν τους || A causa d'essi..., σ. 70. 
15. πολυλογάδων^ Ciarlatani, σ. 70. 
16-17. νά τους υποτάσσεται </.../>, καί πώς τά λόγια τους είναι χρησμοί \ 
... cedere alle loro Perucchette bionde; e pensano d' haver parlato com ' un 
Oracolo, σ. 70. 
24. Άρ: </.../> Χωρίς νά άραθυμήσω...: Παραλείπεται ή σκηνική οδηγία 
voltandosi verso Eleonora, σ. 70. 
31-32. μέ ιλαρότητα καί ξεχωριστή ν ευνοιαν\\ con piacevolezza, σ. 71. 
38. την διάθεσι ν \\ la stima, σ. 71. 

183 il. συκοφαντίαις || imposture, σ. 71. 
17. Ή έξαφνική καί μεγάλη περίστασις || L'imbarazzo improviso, σ. 72. 
31. ή γνώμη σου || le vostre maniere di procedere, σ. 73. 
34-35. καί ευχαριστώ πολλά τόν Βαλέριον </.../>. "Ω τίευμορφη τέχνη || ne 
li resto obligato. La ricompensa, che riceve delle sue assiduità, èessemplare. 
Oh, che bel tiro!, σ. 73. 
38. Τό ζώδιοντοΰκυρ Σγαναρέλλου είναι μέτά κέρατα </.../> ||//suiAscen
dente Γ espuone al pericolo d'esser Becco; ma dev' esser contento, di non 
esser ancor eh' in erba, σ. 73. 

184 8. εις τήν κακίαν || in malizia, σ. 74. 
9. Νάμή τόν ΐδοΰν πλέον τά ομμάτια μου || Rinoncio in eterno, σ. 74. 





ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

άγαπητικός πού αγαπά κάποιον, ερωτευ
μένος (Β) 

άγκαλά βλ. και άν καλά (Γ) 
αγνώριστος άγνωστος, μή γνώριμος, α

παρατήρητος (Α) 
άγριος τραχύς, απολίτιστος (Γ) 
αδιάκριτος πού δεν έχει τήν Ικανότητα 

νά κρίνει, άλογος - αναίσθητος, σκλη
ρός (Α) 

άθλιος ελεεινός (Α), (Γ) 
ακατάστατος ασταθής, ευμετάβλητος (Β) 
άκριβεύομαι τσιγκουνεύομαι, γίνομαι φει

δωλός (Α) 
άμουλα φιάλη (διαλ. ίταλ. amola <λατ. 

hamula) (A) 
αναίσθητος πού βρίσκεται σε σύγχυση, 

πού σαστίζει - πού έχει χάσει τά λογικά 
του, τρελός άπό έρωτα - απαθής, αδιά
φορος (Α), (Β), (Γ) 

αναπαύω ανακουφίζω, απαλλάσσω άπό 
φροντίδες, ικανοποιώ (Α), (Γ) 

αν καλά βλ. καί άγκαλά (Α), (Β) 
άντερί μακρύ ανδρικό ένδυμα (Γ) 
άπαντέχω περιμένω (Β) 
αποβάλλω εκδιώκω (Α) 
απολύω απελευθερώνω- έδώ χρησιμοποι

είται ό τύπος απολυμένος, η, ο (Γ) 
άπορ(ρ)ίχνω παραπετώ, περιφρονώ- έδώ 

χρησιμοποιείται ό τύπος άπορρηχμένη 
(Α) 

άραθυμία οργή, θυμός (Α), (Β) 
άραθυμώ δυσανασχετώ, αγανακτώ -

άράθυμος κακότροπος, ευέξαπτος, ο
ξύθυμος (Α) 

άσπρα χρήματα (Α), (Β) 
άσύστατος ευμετάβλητος, ασταθής, ά

στατος, ασυνεπής (Α) 
άτακτος απειθάρχητος, παραβάτης (Β) 
ατάραχος ήσυχος, ανενόχλητος (Α) 
αχαμνά όλιγοβαρή (γιά νομίσματα) (Α) 
αχρείος άθλιος, γεμάτος αθλιότητες, ευ

τελής (Α), (Β), (Γ) 

βαρβαρότης άπαιδευσία, τραχύτης (Γ) 
βαστώ θεωρώ, υποστηρίζω (Α), (Γ) 
βιάζω εξαναγκάζω, υποχρεώνω (Α), (Β) 
βούκκα μπουκιά (λατ. bucca, ίταλ. boca) 

(Α) 

γενετή καταγωγή (Α) 
γνώμη ήθος, χαρακτήρας (Α), (Γ) 
γουβερνάτορας κυβερνήτης (ίταλ. gover

natore), (Α) 
γούλα λαιμαργία (ίταλ. gola) (A) 
γροικώ αισθάνομαι, καταλαβαίνω (Α), 

(Β), (Γ) 

δεξίωσις υποδοχή (Β), (Γ) 
διανόημα σχέδιο, επινόημα (Α) 
διαφεντεύω υπερασπίζω (Α), (Β) 
διϊσχυρίζομαι επιμένω, διατείνομαι (Γ) 

Α: Κωμωδία τον αναίσθητου. Β: Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος. Γ: [Σχολεϊον 
των συζύγων]. 
Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία J1867. 
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δουλεύω προσφέρω υπηρεσία, υπηρετώ 
(Β), (Γ) 

δυναστικός αυθαίρετα, διά της βίας (Γ) 

εγχειρίζω δίδω, παραδίδω (Α) 
έκστασις έκπληξη (Α) 
έκστήθου (έκστήθους), άπό μνήμης (Α) 
έννοια φροντίδα - έχω (την) έννοια 

φροντίζω (Α) 
έντηρ(ι)ουμαι φοβούμαι, διστάζω, δει

λιάζω (Α) 
εξίσταμαι μένω έκθαμβος, έκπληκτος, 

απορώ, σαστίζω - τρομάζω, ταράζομαι 
- απομένω (και μένω) έξεστηκώς (Α), 
(Β), (Γ) 

έξυπνος ξυπνητός (Α) 
επιβουλή δολιότητα - επίβουλος δό

λιος, ύπουλος (Β), (Γ) 
έπίνοια επινόηση, εφευρετικότητα (Α) 
έπιχειρίζομαι επιχειρώ, αρχίζω - χρησι

μοποιώ, μεταχειρίζομαι - επιχείρη
μα εγχείρημα, τόλμημα, τέχνασμα 
(Α), (Β), (Γ) 

εραστής με τήν έννοια τοΰ amant στά 
κλασικά κείμενα τοΰ Που αιώνα καί μέ 
τήν έννοια τής λέξης στον Μολιέρο-

αυτός πού αγαπά μέ (ή χωρίς) ανταπό
κριση (Α), (Β), (Γ) 

ερωμένη μέ τήν έννοια τής amante- πού 
αγαπά κάποιον μέ (ή χωρίς) άνταπόκρι-
ση (Α) 

ευγένεια καλή, αρχοντική καταγωγή -
ευγενής, ευγενικός μέ τήν έννοια τοΰ 
noble - ή ευγένεια σου (ώς τιμητική 
προσφώνηση) (Α), (Β), (Γ) 

ζαλισμένος σαστισμένος, αναστατωμέ
νος (Α) 

ζηλία ζήλεια (Γ) 

ηδονή τέρψη, ευχαρίστηση- χρησιμο
ποιείται καί σέ περιπτώσεις όπως ή «η
δονή τοΰ κόσμου» ή ή «ηδονή τής συ
ναναστροφής» - ηδονικός γλυκός, 
όμορφος (Α), (Γ) 

Θαυμάζομαι απορώ, εκπλήττομαι - παρα
τηρώ, περιεργάζομαι μέ θαυμασμό (Α), 
(Β) 

θεωρία εμφάνιση, όψη, μορφή (Α), (Β), 
(Γ) 

θέρμη πυρετός, ζεστασιά (Α), (Β) 
θηλυκώνω κουμπώνω- εδώ ό τύπος θηλυ-

κωμένος (Γ) 
καβάδι μακρύ καί ευρύχωρο ανδρικό έν

δυμα, καφτάνι (Γ) 
καθολικά τέλεια, ολοκληρωτικά (Α), (Β) 
καταλαλώ συκοφαντώ, διασύρω (Α) 
κατασκευή στρατήγημα, τέχνασμα (Α), 

(Β), (Γ) 
κατζίβελος, κατζιβέλα τσιγγάνος, γύ

φτος (βλαχ. cacivel <λατ. captivellus) 
(Α) 

κάτος γάτος (Α) 
κίνημα αναχώρηση (Α) 
κοντεύω πλησιάζω (Α), (Β) 
κόχη γωνία (Α) 
κριτήριον δικαστήριον (Α) 
κρο(υ)νόληρος (έπίθ.) φλύαρος, ξεμωρα-

μένος γέροντας (Α) 
κυαρά κυρά (Β) 
κυβέρνησις, (έχω) κυβέρνησιν εχω τόν 

τρόπο μου, εχω περιουσία (Α) 
κυβερνώμαι συμπεριφέρομαι (Α) 
κυνικαΐς ήμέραις καύσωνας, μέρες τής 

μεγάλης ζέστης τοΰ καλοκαιριού (Β) 
κυράτζα κυρία- καί στό αρσενικό κυρί-

τζηςίΌ 
λογογραφία πεζός λόγος (Α) 

μαγαρίζομαι ρυπαίνομαι, λερώνομαι (Α) 
μαγεία φυσική λευκή μαγεία (Α) 
μαντατουρεύω αποκαλύπτω, μαρτυρώ, 

καταδίδω (Α) 
μάσκαρα, ή προσωπιδοφόρος (βεν. mas

cara, maschera) (A) - μασκαρωμένος, 
η πού φορά μάσκα, προσωπίδα (Α) 
[Boerio] 

μεγαλωσιάνος, α πλούσιος, α, μέ έξέχου-
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σα θέση στην κοινωνική καί πολιτική 
ζωή (Β) 

μεταφορεμένος μεταμφιεσμένος (Α) 
μετ(ε)ωρίζομαι (καί μετορίζομαι) αστει

εύομαι (Α), (Γ) - (ούσ.) μετορισμα (καί 
μέτορον) αστείο 

μηχανή πανουργία, τέχνασμα (Α) 
μηχανουργία μηχανορραφία (Α) 
μοιχός άπιστος (Β), (Γ) 
μούτζουνο (καί στον πληθυντικό μούτζου-

να) πρόσωπο (Β) 
μώμος άνθρωπος φιλοκατήγορος, εϊρων, 

χλευαστής (Γ) 

νεωτερικόν σύγχρονο, μοντέρνο (Α) 
νοστιμεύομαι διασκεδάζω, ευαρεστοΰ-

μαι με κάτι - ορέγομαι, ποθώ - (ούσ.) 
νοστιμάδα - (έπίθ.) νόστιμος ευχάρι
στος, όμορφος, χαρίεις (Α), (Β), (Γ) 

νοτάριος συμβολαιογράφος (ίταλ. no
taio) (Γ) 

ξετζιπωμένη αναίσχυντη (Β), (Γ) 
ξιπάζω ξαφνιάζω, τρομάζω - ξιπασμέ

νος τρομαγμένος, φοβισμένος (Α), 
(Β), (Γ) 

ξόμπλι παράδειγμα, πρότυπο (Β) 

οικιακός οικείος, του σπιτιού (Α) 
όκνεύω τεμπελιάζω (Α) 
ομολογία έγγραφη υπόσχεση (Γ) 
όνειδίζω κατηγορώ, ψέγω, μέμφομαι (Α), 

(Β), (Π 
όραμάϊ τώρα πιά (ίταλ. ora mai) (B) 
όσταρία λαϊκή ταβέρνα, πανδοχείο (βεν. 

ostaria, osteria) (A) [Boerio] 
ουγγρικά χρήματα (Α) 
όφφικιάλης αξιωματούχος (ίταλ. ufficia-

le) (A) 
όψέ χθες (Α) 

παιδεία παιδεμός, τιμωρία (Α) 
παιδεύω τιμωρώ (Α), (Β) 
παρομοιάζω ομοιάζω (Α) 
περιδιαβάζω σεργιανίζω (Γ) 
πικέτο εϊδος χαρτοπαιγνίου (ίταλ. pic

chetto, γαλλ. piquet) (A) 
πλάσμα έφεύρεμα, κατασκεύασμα της 

φαντασίας (Α), (Γ) 
πλίκος πακέτο, δέμα (ίταλ. plico) (A) 
πολιτικά πολιτική συμπεριφορά - καλοί 

τρόποι, ευγενικό φέρσιμο (Α) 
πολιτικός ευγενικός (Α) 
πόστα ταχυδρομείο, ταξιδιωτική καί τα

χυδρομική άμαξα (ίταλ. posta, ρουμ. 
posta) (A) 

προαύλι ανδρικό ένδυμα; (Γ) 
προγνώρισις προαίσθηση, προμάντεμα 

(Α) 
προκρίνω προτιμώ (Α), (Γ) 
προλαβόντως προηγουμένως (Α), (Γ) 
πρόχειρος κατάλληλος, εύκολος (Α) 

ρόγα αμοιβή (Α) 
ρουφιάνος προαγωγός (ίταλ. ruffiano) 

(Α) 

ση μείον (κάμνω ση μείον) κάνω νεύμα, 
γνέφω (Α)- άλλου «κάμνω μέ τό όμμάτι» 
(Α), (Γ) 

σκουτάρι ασπίδα (Α) 
σκουτέλι μικρή γαβάθα, κεσές (Β) 
σκρόφα παλιογυναίκα (ίταλ. scrofa) (Β) 
σούμ(μ)α άθροισμα (ίταλ. somma) (A), 

(Β) 
σπουδαίος σπουδαστής (Α) 
στερεός σταθερός- έδώ κυρίως «στερεός» 

στον έρωτα, στά αισθήματα (Α), (Β) 
στοχάζομαι βλέπω, παρατηρώ, σκέφτο-

μαι(Α),(Β),(Γ) 
συγχύζω αναστατώνω, μπερδεύω - (έπίθ.) 

συγχυσμένος (Α), (Β) (Γ) 
συμπαθώ συμπονώ, συγχωρώ - (έπίθ.) 

συμπαθητικός συμπάσχων, πονετι-
κός(Α),(Β),(Γ) 

συμπεραίνω συνεργώ, αποτελειώνω (Α), 
(Β), (Γ) 

συνεικάζω συμπεραίνω, σκέφτομαι (Α) 
συνερισιάρης εριστικός (Α) 
συντυχαίνω μιλώ, συνομιλώ - συντύχη-

μα συνομιλία (Α), (Β), (Γ) 



234 ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ 

σφάλλω κλείνω καλά, κλείνω μέσα -
σφαλισμένη κλεισμένη μέσα στό 
σπίτι (Α), (Β), (Γ) 

ταραχή εξέγερση (Α) 
τέχνη δολιότητα, πανουργία, τέχνασμα 

(Α), (Γ)· βλ. καί τή χρήση του ρ. τε-
χνεύομαι καί τεχνούργημα (Α) 

τζαξήρι ένδυμα, πλατιά τούρκικα παντε
λόνια (τζαχτζίρια, τουρκ. çak§ir) (Γ) 

τζερεμόνια (καί τζεριμόνια) φιλοφρόνη
ση (ΐταλ. cerimonia) (Α), (Β), (Γ) - (έ-
πίθ.) τζερεμονιάρης φιλοφρονητικός 
(ίταλ. cerimonioso) 

τζουμαδιέμαι μαδιέμαι (Α) 
τιμημένος τίμιος, έντιμος, αξιόλογος 

(Α), (Β), (Γ) 
τράχωμα ποσό πού δίνεται σε μετρητά 

καί χρήματα εκτός από τήν προίκα (Α) 
τρόπος συνήθεια του βίου, συμπεριφορά 

(Π 
υποκείμενο πρόσωπο, άτομο (Α), (Γ) 

φακιολισμένη (ρ. φακιολίζω) δένω μαν
τήλι στά μαλλιά (Β) 

φιασκί φλασκί (ίταλ. fiasco) (A) [Boe-
rio] 

φρενιτενω γίνομαι εξω φρενών (Α), (Γ) 

ψευδονομιστής παραχαράκτης νομι
σμάτων (Α) 

ψηφώ λαμβάνω υπόψη (Γ) 



Φωτογραφίες των χειρογράφων 
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ANNA TAMBAK1 

MOLIÈRE DANS LA CULTURE PHANARIOTE 
TROIS TRADUCTIONS MANUSCRITES 

(Résumé) 

Nombreux ont été les «moments» QÙ l'hellénisme moderne fit connaissance de 
l'œuvre de Molière avant que cet auteur théâtral français ne fût accepté comme un 
«classique» de notre culture et que dans la conscience des néoellènes une place ne 
lui fût reconnue dans le Panthéon de la littérature européenne. Plusieurs tentati
ves d'approche de l'esprit comique de Molière ont été entreprises, chacune diffé
renciée dans sa sensibilité et dans sa nature, de même que dans ses aspirations les 
plus profondes. Ces tentatives reflètent parfaitement les aspects dramatiques 
nuancés de son génie, et déterminent, pourrait-on dire, les niveaux de «lecture» 
de son œuvre selon les besoins de chaque période. 

Le premier «moment» de la connaissance de l'œuvre de Molière par les Grecs 
correspond, et pour cause, aux revendications et aux recherches rénovatrices 
qu'apporta le mouvement des Lumières. Ceci, en ce qui concerne, en particulier, 
le processus pour la création d'un modus vivendi nouveau, et, par conséquent, 
d'un code nouveau de morale sociale. Ce phénomène est en étroite corrélation 
avec l'effort de l'orientation vers l'Occident et de familiarisation avec la littéra
ture et la dramaturgie européennes. Le contexte géographique et culturel où pré
cisément ces efforts ont été couronnés est incontestablement celui des Principau
tés Danubiennes, voire le monde des Phanariotes. Déjà au début du XVIIIe siècle 
(vers 1720) Molière est mentionné dans la correspondance d'un prince Mavrocor-
dato; il s'agit du «béizadé» Scarlat, fils de Nicolas. A cette même date existent 
deux éditions des Œuvres de Molière dans la bibliothèque de cette famille, une en 
français, une autre en italien. La bonne connaissance des langues occidentales, 
performance largement répandue chez les Phanariotes, favorise la lecture du 
texte original. En outre, l'élargissement des curiosités intellectuelles de ce groupe 
ouvre le chemin vers le plaisir de connaître de nouveaux genres littéraires. 

Dans le même cercle des Mavrocordato, à la cour du prince Constantin, se 
rnanifesta vers 1740 l'intérêt pour la traduction des œuvres de Molière. Dans deux 
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codices du British Museum sont conservées encore aujourd'hui deux de ces tra
ductions: L'Étourdi et Sganarelle ou le cocu imaginaire. Un autre codice de la 
Bibliothèque de l'Académie Roumaine contient une troisième traduction, celle 
de Y École des maris ; toutes les trois sont effectuées à partir de la version en lan
gue italienne. Encouragée par divers critères internes que nous offrent les manus
crits (linguistiques, stylistiques) ainsi que par l'étude du contenu du codice rou
main, je considère probable leur origine commune et leur affinité idéologique. 
Car l'on peut se demander à quels besoins de réception correspondent ces pre
mières tentatives de traduire en grec moderne quelques unes des plus légères, des 
plus inoffensives comédies de Molière. Néanmoins, si ΓÉtourdiet Sganarelle sont 
de gracieuses comédies d'intrigue à canevas amoureux -sujet lui aussi audacieux 
dans le contexte balkanique de cette époque- Y École des maris est une véritable 
«pièce à thèse», selon les termes actuels, qui vise à critiquer le mode de vie tradi
tionnel des femmes, et les excès de la sévérité, son dénouement offrant le triom
phe d'une liberté féminine bien utilisée et réellement vertueuse, tout en faisant 
l'éloge des «plaisirs honnêtes» de la vie. Ce sont justement là, dans les grandes 
lignes, ces mêmes thèmes agréables et éducatifs de la vie domestique qu'apprécie
ront - semble-t-il- les «lecteurs» assidus de Goldoni:i vers la fin du siècle. 
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