
Στέση Αθήνη

Η ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

1790 – ΤΕΛΟΣ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η πολλαπλά κρίσιμη δεκαετία του 1790 ενέγραψε στο ενεργητικό της,1 όσον 
αφορά το λογοτεχνικό πεδίο, την ανάδειξη των φαναριώτικων λυρικών στιχουρ-
γημάτων στον χώρο του έντυπου βιβλίου,2 διατυπώνοντας, μάλιστα, τη θέση ότι 
τα στιχουργήματα αυτά πληρούσαν τα προσόντα για να καθιερωθούν ως λυρική 
ποίηση του «γένους». Η πρωτοβουλία να αξιοποιηθεί η τυπογραφία για την 
ευρύτερη δημοσιοποίηση μιας ημιλόγιας και ημιλαϊκής παραγωγής, που είχε πε-
τύχει ήδη επί δέκα και πλέον χρόνια ικανοποιητική προφορική και χειρόγραφη 
διάδοση στις αστικές περιοχές του υπό οθωμανική κυριαρχία Ελληνισμού (φα-
ναριώτικος χώρος),3 προήλθε από τον πιο δυναμικό ίσως κύκλο της δεκαετίας: 
τον Ρήγα Βελεστινλή και τους ομοϊδεάτες του, Ιωάννη Καρατζά τον Κύπριο4 

1. Για τις ιδεολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ζυμώσεις που προκλήθηκαν στην 
ελληνική κοινωνία από τις επιδράσεις της γαλλικής Επανάστασης κατά την τελευ-
ταία δεκαετία του 18ου αι. βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Δέκα χρόνια ελληνικής παιδείας 
στην ιστορική τους προοπτική 1791-1800», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, 
Αθήνα 82002, σ. 245-262· επίσης, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Δια-
φωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μτφ. Στέλλα Νικολούδη, εκδ. ΜΙΕΤ, 
Αθήνα 21999 [11996], σ. 251-287 (κεφ. 6: «Η Επανάσταση στη Γαλλία: η λάμψη και 
η σκιά») και 288-335 (κεφ. 7: «Η εναλλακτική επιλογή του Διαφωτισμού»).

2. Διευκρινίζω εξαρχής ότι περιορίζομαι στα στιχουργήματα αισθηματικού και ηθο-
λογικού περιεχομένου, καθώς άλλα δείγματα, που τοποθετούνται κάτω από τη 
συμβατική κατηγορία της «φαναριώτικης ποίησης» (Στοιχειομαχία, Βοσπορομα-
χία, η πλούσια στιχουργική παραγωγή του Δαπόντε κτλ.), είχαν βρει τον δρόμο 
του τυπογραφείου δεκαετίες πρωτύτερα.

3. Για την αστική προέλευση των φαναριώτικων στιχουργημάτων βλ. Αλέξης Πολίτης, 
Το Δημοτικό τραγούδι, εκδ. ΠΕΚ, Ηράκλειο 2011, σ. 121-123.

4. Γιώργος Κ. Μύαρης, «Νέα δεδομένα και ερευνητικά ζητούμενα για τον Ιωάννη Καρα-
τζά, τον Κύπριο σύντροφο του Ρήγα», Υπέρεια, τ. 4, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου 
“Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, [Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρή-
γα], Αθήνα 2006, σ. 709-736, όπου συνοψίζεται και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
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–στον οποίο, έστω και με επιφυλάξεις,5 τείνουμε πλέον να προσγράφουμε το 
Έρωτος αποτελέσματα (1792)– και Αντώνιο Κορωνιό τον Χίο.6 Ευαίσθητοι 
δέκτες και οι τρεις των μηνυμάτων του γαλλικού 1789, καθώς και πρόθυμοι 
αναμεταδότες τους μέσω του δικτύου που είχε συσταθεί στον άξονα Αψβουρ-
γικής Μοναρχίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανέπτυξαν παράλληλα εκ-
δοτική δραστηριότητα στον χώρο της ελληνικών ενδιαφερόντων βιεννέζικης 
τυπογραφίας· στήριξαν το ωφέλιμο, το χρήσιμο και εκλαϊκευτικό βιβλίο, αλλά 
και αυτό που συνδύαζε το utile dulci –όχι απαρέγκλιτα απαλλαγμένο από 
κοινωνικές και ιδεολογικές ανησυχίες–, επιδεικνύοντας μια ιδιαίτερη έλξη 
από τη λογοτεχνία της ευαισθησίας.7

Η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατέγραψε έγκαιρα το όνο-
μα του Ρήγα, συνδέοντάς το με την ποίηση των θουρίων, και παραχώρησε 
αργότερα μια ικανοποιητική θέση και για τους τρεις στην περιοχή του νε-
ωτερικού πεζού αφηγήματος, του ειδυλλίου και του μελοδράματος, κυρίως 
για τις μεταφραστικές τους επιδόσεις από τη γαλλική και τη γερμανική 
γραμματεία, και λιγότερο για τη συγγραφή πρωτότυπων κειμένων.

Η αρχική πρωτοβουλία ανήκε, όπως γνωρίζουμε, στον Ρήγα Βελεστιν-
λή, ο οποίος στην έκδοση του Σχολείου των ντελικάτων εραστών στη Βιέν-
νη το 17908 παρενέβαλε 13 στιχουργήματα.9 Δύο χρόνια μετά, στο Έρωτος 

5. Ι***Κ***, Έρωτος αποτελέσματα, επιμ. Mario Vitti, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2009 (β΄ 
έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη).

6. Αθηνά Κ. Ζαχαρού-Λουτράρη, 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα και των 
συντρόφων του. Οι Χίοι Εθνομάρτυρες Ευστράτιος Αργέντης και Αντώνιος Κο-
ρωνιός σύντροφοι του Ρήγα, [Περιηγητική Λέσχη Χίου – Βιβλιοθήκη Χίου Κοραή], 
Χίος 1998. Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον Νίκο Μαυρέλο, που μου εξασφά-
λισε φωτοαντίγραφα του δημοσιεύματος.

7. Μετέφρασαν κείμενα των Rétif de la Bretonne, Gessner, Florian, που τοποθετού-
νται στους απογόνους του εισηγητή της ευαισθησίας J.-J. Rousseau· βλ. Pierre 
Trahard, Les maîtres de la sensibilité française au XVIIIe siècle (1715-1789), τ. 4, εκδ. 
Boivin, Παρίσι 1933. 

8. Ρήγας Βελεστινλής, Άπαντα τα Σωζόμενα, τ. 1: Σχολείον των ντελικάτων ερα-
στών, επιμ. Παναγιώτης Σ. Πίστας, [Βουλή των Ελλήνων], Αθήνα 2001.

9. Την αξιοποίηση της διάσπαρτης φαναριώτικης ποιητικής παραγωγής από τον 
Ρήγα τεκμηρίωσε ο Παναναγιώτης Π. Πίστας, «Η πατρότητα των στιχουργημά-
των του “Σχολείου των ντελικάτων εραστών”», Ελληνικά 20 (1967), σ. 393-412, 
εντοπίζοντας δύο από τα στιχουργήματα στον κώδ. Γραμματικού, το οποίο φέρει 
τις ενδείξεις «Κωνσταντινούπολις» και «1776». Δύο επίσης στιχουργήματα απα-
ντούν στον κώδ. 725 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και χρονολογούνται στο διάστη-
μα 1769-1778· βλ. σχετικά Ίλια Χατζηπαναγιώτη, «Το “Σχολείον των ντελικάτων 
εραστών” και το “Έρωτος Αποτελέσματα”. Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά 
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αποτελέσματα,10 τυπωμένο και πάλι στη Βιέννη, τα παρεμβαλλόμενα στι-
χουργήματα ανάμεσα στα τρία διηγήματα ανήλθαν στα 133,11 εννέα από τα 
οποία είχαν ήδη τυπωθεί στο Σχολείον· η παρουσία τους, μάλιστα, όπως 
και η προέλευσή τους (κωνσταντινουπολίτικη ή αστική) δηλώθηκε και στον 
τίτλο: «με πολιτικά τραγούδια». Τρίτος και πιο φειδωλός στο ζήτημα της 
ποσότητας, αλλά στωμύλος και οπλισμένος με επιχειρήματα, εμφανίστηκε 
ο Αντώνιος Κορωνιός ο Χίος, τυπώνοντας 28 αδημοσίευτα ώς τότε στι-

τους», Ο Ερανιστής 23 (2001), σ. 156. Άλλα τρία στιχουργήματα σώζονται στον 
κώδ. 138 [Μπ. 50] του Μουσείου Μπενάκη, χρονολογημένο στο 1785· βλ. Δημή-
τρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο, εκδ. University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 139. – Η παραπομπή στον κώδ. 50 του Μουσείου 
Μπενάκη, προς αποφυγήν συγχύσεων με τις άλλες συλλογές χειρογράφων του 
Μουσείου, γίνεται βάσει του αριθμού του χειρογράφου στον νέο κατάλογο: Βενε-
τία Χατζοπούλου, Κατάλογος Ελληνικών Χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη 
(16ος-20ος αι.), Μουσείο Μπενάκη (υπό έκδοση ως e-book) [επισήμανση Βενετίας 
Χατζοπούλου, την οποία ευχαριστώ].

10. Για την ερωτική διάσταση των κειμένων βλ. τις ενδιαφέρουσες μελέτες Ίλια Χατζη-
παναγιώτη-Sangmeister, «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, 
ή ο έρωτας και τα αποτελέσματά του στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτι-
σμού», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (2005), σ. 249-284, 
και Γιάννης Ξούριας, «Τα δικαιώματα του πάθους. Τα “έρωτος αποτελέσματα” 
στο φαναριώτικο τραγούδι», Σύναψις. Επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστη-
μών και Επιστημών του Ανθρώπου 6 (Μάιος-Αύγ. 2007), σ. 70-83. 

11. Ένα από τα στιχουργήματα παραδίδεται από τον Franz Joseph Sulzer, στο έργο 
του Geschichte des transalpinischen Daciens (Βιέννη 1781-1782), επιβεβαιώνοντας την 
παρουσία του στην προγενέστερη του Καρατζά παράδοση. Δώδεκα επίσης στι-
χουργήματα, που εντοπίζονται στον κώδ. Γραμματικού και στον κώδ. Γενναδεί-
ου 725, επιτρέπουν τη χρονολόγησή τους στο διάστημα 1769-1776. Άλλα εννέα 
στιχουργήματα, που εντοπίζονται στον κώδ. Γενναδείου 725 (δύο από τα οποία 
είναι κοινά με αυτά του Σχολείου), χρονολογούνται στο διάστημα 1769-1778, ένα 
επιπλέον στο διάστημα 1787-1791 και άλλο ένα από το 1791 κ. ε.· βλ. σχετικά 
Χατζηπαναγιώτη, «Το “Σχολείον των ντελικάτων εραστών” και το “Έρωτος Απο-
τελέσματα”», σ. 149, 154-155, 156. Δώδεκα στιχουργήματα υπάρχουν και σε κώ- 
δικα ρουμανικής προέλευσης (σήμερα κώδ. Μεταμ. Μετεώρων 666), που έχει χρο - 
νολογηθεί στα μέσα ή στο β΄ μισό του 18ου αι.· βλ. Δημήτρης Ζ. Σοφιανός, «Συλ-
λογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα», Ο 
Ερανιστής 21 (1997), σ. 51. Το στιχούργημα (Αρχ.) Με δυστυχίες πολεμώ, / με 
βάσανα ώς το λαιμό είχε δημοσιευθεί μεταφρασμένο στα γαλλικά σε πεζό από 
τον Pierre-Augustin Guys, Voyage littéraire de la Grèce ou Lettres sur les Grecs anciens 
et modernes avec un parallèle de leurs mœurs, εκδ. la veuve Duchesne, Παρίσι, 1771, 
τ. 2, σ. 80-81· βλ. σχετικά Αριάδνη Καμαριανού, «Λαϊκά τραγούδια και φαναριώ-
τικα στιχουργήματα», Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 18 (1959), 
σ. 96, 109-110.
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χουργήματα,12 παρέμβλητα στο ποιμενικό μυθιστόρημα Γαλάτεια, το 1796, 
πάντα στη Βιέννη.

Για την ιδέα της παρεμβολής στιχουργημάτων ανάμεσα στα πεζά 
αφηγήματα έχουν διατυπωθεί ώς τώρα πολλές ερμηνείες: πρόσδοση ποι-
ητικότητας ή θεατρικότητας, επιδίωξη είτε ενοφθαλμισμού σε μια ανατο-
λίτικη παράδοση σύμμικτων κειμένων, με την οποία ήταν εξοικειωμένοι οι 
αναγνώστες, ή συντονισμού με δυτικοευρωπαϊκά λογοτεχνικά παράλληλα 
(αφηγήματα και μελόδραμα), διστακτικότητα να αναγνωριστεί η αυταξία 
της λυρικής ποίησης, όπως και της μυθοπλαστικής πεζογραφίας.13

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η επιλογή στιχουργημάτων από τη 
χειρόγραφη φαναριώτικη παράδοση δεν αποτελούσε μονόδρομο. Υπήρχε και 
ο δρόμος της μετάφρασης, και μάλιστα πρόσφορος μέσα από τα ξενόγλωσσα 
άμεσα πρότυπα για την περίπτωση του Ρήγα και του Κορωνιού. Και οι δύο 
όμως δεν προσέφυγαν στην απόδοση στιχουργημάτων από τα λιγοστά, έστω, 
που περιλάμβαναν τα διηγήματα από το Les Contemporaines του Rétif de la 
Bretonne ή από τα άφθονα του ποιμενικού μυθιστορήματος Galatée του Florian. 
Και οι τρεις απέφυγαν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν μεταφράσεις, όπως λ. χ. 
από τη γαλλική poésie fugitive14 ή από «καντάτες» και «καντσονέτες» του 
Metastasio, οι οποίες μπορεί να μην ανέφεραν την πατρότητα των κειμένων, 
αλλά έφεραν ενδεχομένως ίχνη «ξενότητας».15 Η διάχυση του «φαναριώτικου 
αέρα»16 στα πεζά αφηγήματα δεν υπολόγιζε μόνο στην εκμετάλλευση του 

12. Δύο απαντούν στον κώδ. Γραμματικού, η σύνταξη του οποίου έχει ως terminum 
post quem το 1776, και πέντε στον κώδ. Ραιδεστηνού, για το οποίο δεν έχει υπο-
δειχτεί ακριβής χρονολόγηση· βλ. Στέση Αθήνη, «Οι πρώτες ελλληνικές μεταφρά-
σεις του Florian», Ελληνικά 45 (1995), σ. 317-323.

13. Βλ. Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας. Ο διάλο-
γος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη, [ΙΝΕ/ΕIΕ], 
Αθήνα 2010, σ. 213-225 (το κεφάλαιο: «Τα “σύμμεικτα” αφηγήματα: ο διάλογος 
με γηγενείς και με ξένες μορφικές παραδόσεις»). 

14. Πβ. το ποίημα του Joseph-Alexandre Pierre de Ségur «Le voyage», που σώζεται σε 
πρωτότυπο και μετάφραση στον κώδ. 668 της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδη-
μίας· βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Φευγαλέα ποίηση», στο: ο ίδιος, Ιστορικά φροντίσματα 
Α΄. Ο Διαφωτισμός και το κορύφωμά του, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1992, σ. 144-146. 
Βλ. επίσης Walter Moser, «De la signification d’une poésie insignifiante: examen de 
la poésie fugitive au XVIIIème siècle et de ses rapports avec la pensée sensualiste en 
France», Studies on Voltaire 94 (1972), σ. 277-415. 

15. Μεταφράσεις απαντούν στον κώδ. Ηλιάσκου και στον κώδ. Μπενάκη 138 [Μπ. 50]· 
βλ. Δημήτρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο, εκδ. University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 119-133. 

16. Βλ. σχετικά, Ρήγας Βελεστινλής, Άπαντα τα Σωζόμενα, τ. 1: Σχολείον των ντελι-
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ορίζοντα εμπειριών του αποδέκτη, αλλά και στην ανάδειξη της φαναριώτικης 
ποίησης μέσα από τα πλεονεκτήματα που προσέφερε η τυπογραφία.17

Το κλίμα αισιοδοξίας για τη μελλοντική πολιτιστική ανάταση που εξέ-
τρεφαν κύκλοι του Βουκουρεστίου, περιβάλλον στο οποίο είχε ζυμωθεί ο 
Ρήγας, ενδέχεται να είχε ενθαρρύνει την ιδέα. Ο Δημήτριος Καταρτζής, 
προβληματισμένος για τη διάδοση της περσικής και της αραβικής ποίησης 
ανάμεσα στους νέους, προέβαλε ως άμεσα διαθέσιμο αντίδοτο περί το 1783 
την αρχαία ελληνική παρακαταθήκη, εναποθέτοντας παράλληλα τις ελπίδες 
του στην καλλιέργεια μιας ποίησης στην ομιλουμένη, που θα στηριζόταν 
πάντως στα πρότυπα της αρχαίας: «ειδέ θέλουμε παρόμοια ηδονή, έχουμε 
τα ελληνικά τα ποιητικά, έχουμε κατά μίμησίν τους να κάμουμε ρωμαίκα 
ποιήματα· τα οποία μαζί και τα δύο είν’ ηδονικότερα κ’ εν ταυτώ επωφε-
λέστερα».18 Οι «μαθητές του» Δημητριείς από τη μεριά τους δήλωναν με 
αυτοπεποίθηση στο έργο τους Γεωγραφία Νεωτερική, τυπωμένο στη Βιέν-
νη το 1791, ένα χρόνο μετά την έκδοση του Σχολείου, ότι υπήρχε μια αξιό-
λογη εγχώρια ποιητική παραγωγή που μπορούσε να αντέξει, και μάλιστα 
να υπερισχύσει σε μια αναμέτρηση με την ξένη, ειδικότερα τη γαλλική: 

Το πλέο κουριόζικο είναι οπού μερικοί εδικοί μας κάμνουν στίχους θαυ-
μαστούς, ως τόσο στερημένοι τρόπον τινά από αισθητική δύναμη, θαυ-
μάζουν κάποιες κακορίζικες στιχουργίες ξένες και μάλιστα Φραντσέζι-
κες. Δεν ηξεύρω πότε θα εύγομεν από αυτή τη γεροντική αναισθησία, 
πότε θα αποτινάξομεν τα πρεσβυτικά πτερά και να ξανανεωθούμεν.19

Κάποιο ρόλο στην πρωτοβουλία του Ρήγα να τυπώσει τραγούδια ενδέχεται 
να έπαιξε και η εμπειρία της Βιέννης, όχι μόνο η θεατρική,20 αλλά και η 
κοινωνική, ο συγχρωτισμός του με την ελληνική Διασπορά, η οποία, δια-
θέτοντας κάποια αναγνωστική ή ακουστική εξοικείωση με την ξένη λυρική 

κάτων εραστών, επιμ. Παν. Σ. Πίστας, σ. 19-20 (στην Εισαγωγή). 
17. Για τη δυναμική της τυπογραφίας ως φορέα αλλαγής βλ. την κλασική μελέτη της 

Elizabeth L. Einstein, The Printing Press as an Agent of Change, 2 τ., Cambridge 
University Press, Cambridge 1979, και τη συντομευμένη της μορφή στα ελληνικά Η 
τυπογραφική επανάσταση στις απαρχές της νεότερης Ευρώπης, μτφ. Βασίλης 
Τομανάς, εκδ. Τυποφιλία/Μαστορίδης, Αθήνα 2004.

18. Δημήτριος Καταρτζής, «Συμβουλή στους νέους», στο: ο ίδιος, Ευρισκόμενα, επιμ. 
Κ. Θ. Δημαράς, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1999, σ. 62.

19. Δανιήλ Φιλιππίδης – Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. 
Κουμαριανού, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1988, σ. 114.

20. Για τη θεατρική του εμπειρία βλ. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Ο Ρήγας, η 
Λάνασσσα, Ο Δικηγόρος και ο Χωρικός», Ελληνικά 53 (2003), σ. 71-91.
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ποίηση, τα Lieder και τα «γερμανικά ανακρεόντια» του Gleim,21 όπως και 
για τη φαναριώτικη,22 ήταν σε θέση να προβαίνει σε συγκρίσεις και εκτι-
μήσεις. Ενδέχεται, μάλιστα, η χαλαρή και αδέξια σύνδεση με την αφήγηση, 
η απότομη παρεμβολή στη ροή του λόγου των δεκατριών στιχουργημάτων 
που παρατηρείται στο Σχολείον, να οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφαση 
για τη συμπερίληψή τους ελήφθη σε προχωρημένο στάδιο της εκδοτικής 
διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. 

Ο Καρατζάς, αξιοποιώντας το προηγούμενο του Ρήγα, προνόησε, ώστε 
το αφηγηματικό πλαίσιο των αισθηματικών διηγημάτων του Έρωτος απο-
τελέσματα να υποδεχτεί πολύ περισσότερα στιχουργήματα μέσα από μια 
πιο οργανική σύνδεση. Επιπλέον, φρόντισε η αναζήτησή τους να είναι εύ-
κολη μέσα από την αλφαβητική αναγραφή των πρώτων στίχων σε πίνακα 
περιεχομένων. Φανερή του πρόθεση λοιπόν ήταν να προσληφθεί το βιβλίο 
ως συλλογή πεζογραφημάτων και συνάμα ως ανθολογία στιχουργημάτων· 
και φαίνεται ότι το πέτυχε.23

Ο Αντώνιος Κορωνιός, θιασώτης της ρουσσωικής επιρροής ειδυλλιακής 
λογοτεχνίας24 και της λυρικής ποίησης των συγχρόνων του, κατέληξε στην επι-

21. Ο Ευστάθιος Αθανάσιος, Τυρναβίτης στην καταγωγή, όταν ήταν φοιτητής στο πα-
νεπιστήμιο της Halle (1786-1787), υπήρξε θαυμαστής του Gottfried August Bürger 
και του Christian Fürchtegott Gellert· βλ. Χατζηπαναγιώτη, «Το “Σχολείον των 
ντελικάτων εραστών” και το “Έρωτος Αποτελέσματα”», σ. 149-151. Αναφορά 
στον Gleim ως βασικό εκπρόσωπο της λυρικής ποίησης γίνεται, αργότερα βέβαια, 
στο Κωνσταντίνος Οικονόμος, Γραμματικών ή Εγκυκλίων παιδευμάτων βιβλία Δ΄, 
εκδ. Ιωαν. Βαρθ. Τζβέκιος, Βιέννη 1817, σ. 302. Στιχουργήματα μεταφρασμένα 
από τα γερμανικά απαντούν στη χειρόγραφη ανθολογία του Αλεξάνδρου Ρίζου 
Δορμούση, η κατάρτιση της οποίας ξεκίνησε το 1795· βλ. αναλυτικά Στέση Αθή-
νη, «Η χειρόγραφη ανθολογία του Αλέξανδρου Ρίζου Δορμούση», Κονδυλοφό-
ρος 9 (2010), σ. 45-47. Για τον «Γερμανό Ανακρέοντα» βλ. συνοπτικά Robert M. 
Browning, German Poetry in the age of the Enlightenment. From Brocks to Klopstock, 
The Pennsylvania State University Press, University Park 1978, σ. 111. Για τη γερ-
μανόφωνη λυρική ποίηση του Αισθαντισμού βλ. Barbara Becker-Cantarino (επιμ.), 
German Literature of the Eighteenth Century: The Enlightenment and Sensibility, Ηistory 
of German literature, τ. 5, εκδ. Camden House, Νέα Υόρκη 2005, σ. 114.

22. Βλ. Αθήνη, «Η χειρόγραφη ανθολογία του Αλέξανδρου Ρίζου Δορμούση», σ. 45-
47· Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Το “Σχολείον των ντελικάτων εραστών” και το 
“Έρωτος Αποτελέσματα”», σ. 151.

23. Ο Γεώργιος Βεντότης, απαριθμώντας τους τίτλους της πρόσφατης εκδοτικής του 
παραγωγής, το αναφέρει ως «πολιτικά τραγούδια»· βλ. «Τω Αναγνώστη» στην 
Περιγραφή του παντός, εκδ. Γ. Βεντότης, Βιέννη 1792, σ. [5].

24. Την επόμενη χρονιά δημοσιεύτηκε στον Ηθικό Τρίποδα η μετάφραση από τον 
Κορωνιό του ειδυλλίου του Gessner «Ο πρώτος ναύτης».
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λογή να μεταφράσει το γαλλικό ποιμενικό μυθιστόρημα του Florian, το οποίο, 
καθότι σύμμικτο, προέβλεπε θέση για τα στιχουργήματα.25 Έγραψε επιπλέον 
έναν εκτενή πρόλογο, ασυνήθιστο και πρωτότυπο για την περίπτωση ενός 
μεταφρασμένου μυθιστορήματος –«πρόλογο-μανιφέστο», όπως τον χαρακτή-
ρισε ο Βρανούσης, στον οποίο οφείλουμε και την ανατύπωσή του26–, για να 
υποστηρίξει τη δημοσίευση των στιχουργημάτων. Τα επιχειρήματα που κα-
τέθεσε, για να αιτιολογήσει την απόφασή του, αξίζει να τα δούμε αναλυτικά. 

Με την παρενθετική διευκρίνιση κάτω από τη λέξη «Πρόλογος», ότι 
«δεν πρέπει να τον διαβάσουν όσοι κάμνουν ελληνικούς στίχους μόνον με 
ποδάρια», δηλώνει προκαταβολικά την αποστροφή του για την αρχαιόγλωσ-
ση ποίηση της εποχής, υποδηλώνοντας την υπεράσπιση της ποίησης στη σύγ-
χρονη γλωσσική μορφή. Η επιχειρηματολογία του προλόγου ξεκινάει με μια 
συνηγορία του ποιητή, στον οποίο επιφυλάσσεται υψηλή θέση στην ιεραρχία 
του πνεύματος χάρη στην ιδιοφυΐα του, την οργανική του θέση μέσα στην πο-
λιτιστική κοινότητα, και, κυρίως, μέσα από την αναγνώριση της συμβολής του 
στην καλλιέργεια, τη διαμόρφωση και την κανονικοποίηση της γλώσσας:

Κατά δύο λόγους είναι άξια να κοινολογούνται τα τραγούδια ενός γέ-
νους· όχι μόνον διατί περιέχουν γεννήματα νοός υψηλότερα των συνη-
θισμένων, αλλά, το περισσότερον, επειδή ευρίσκεται εις αυτά το άνθος 
της γλώσσης και οι κανόνες, τους οποίους λαμβάνει ύστερα η γραμμα-
τική διά παραδείγματα. Και κατά αλήθειαν, όποιος ερευνήσει ολίγον 
τι την αρχήν κάθε γλώσσης, θέλει εύρει με μεγάλον του θαυμασμόν ότι 
έως και εις τα πλέον απολίτευτα έθνη, οι πρώτοι συγγραφείς ήταν ποι-
ηταί. Και αφήνοντες να ειπεί άλλος τον λόγον τούτου του φαινομένου, 
συμπεραίνομεν μόνον ότι οι ποιηταί αυξάνουν, τελειοποιούν και στερε-
ώνουν την γλώσσαν, καθώς υψώνουν τα νοήματα και γλυκαίνουν τα ήθη 
του γένους, εκ του οποίου εβλάστησαν.27

Θα μπορούσε να διατυπωθεί η εικασία, ότι πίσω από τις θέσεις αυτές εί-
ναι ανιχνεύσιμες διάχυτες απόψεις στον ευρωπαϊκό χώρο κατά το δεύτερο 
μισό του 18ου αι. ή και πρωτύτερα, που υποδείκνυαν τη στροφή προς την 

25. Η ένδειξη «με εκλεκτά τραγούδια», που συνόδευε τη Γαλάτεια σε τιμοκαταλό-
γους και καταχωρίσεις στην Εφημερίδα, υποδεικνύει ότι τα στιχουργήματα χρη-
σιμοποιούνταν ως διαφημιστικό μέσο.

26. Εφημερίς Mαρκίδων Πούλιου, έτος έβδομον 1797. Προλεγόμενα Λέανδρος Βρα-
νούσης, [KΕMΝΕ/Ακαδημία Αθηνών], Αθήνα 1995, σ. 329-330 (στο εξής Βρανού-
σης, Προλεγόμενα).

27. Ό. π., σ. 329. 
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απλή και ανάλαφρη ποίηση σε ομιλουμένη γλώσσα, το ποίημα-τραγούδι,28 
και οι οποίες ταύτιζαν την ποίηση με τη μητρική γλώσσα και αναζητούσαν 
την πρωτοτυπία μέσα σε ένα αρχικό στάδιο, στη «φυσική κατάσταση», 
όπου σημαντική θέση κατείχε ο Όμηρος,29 ή στην «πρωτόγονη [«απολί-
τευτη»] ποίηση» (Ossian).30Από μια τέτοια εικασία δεν θα έπρεπε να πα-
ραλειφθεί το όνομα και το έργο του Johann Gottfried Herder31 με τα Alte 
Volkslieder (Παλαιά λαϊκά τραγούδια), που είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται 
από το 1771 κ. ε.

Το επόμενο ζήτημα που θίγει ο Κορωνιός είναι η έλλειψη αυτοεκτί-
μησης για τη εγχώρια παράδοση, τη γλώσσα και την ποίησή της, και η 
υπερτίμηση των ξένων, παθολογία που τη θεωρεί χαρακτηριστικό κοινω-
νιών υπό ανάπτυξη, μεταθέτοντας έτσι τις ευθύνες στον «προοδευτικό» 
αναγνώστη: 

Όσον αληθές είναι τούτο, άλλο τόσον παράδοξος φαίνεται η αδιαφορία 
και σχεδόν καταφρόνησις οπού δείχνουν μερικά γένη προς τους ποιητάς 
τους· οι οποίοι πρέπει να προσμείνουν τον προσήκοντα εις αυτούς έπαι-
νον από τους μεταγενεστέρους (εις τα πεπαιδευμένα γένη συμβαίνει το 
εναντίον, ως επί το πλείστον)· και αυτό προέρχεται, επειδή όντας εις την 
γλώσσαν τους, καθένας θαρρεί ότι μπορεί να κάμει και αυτός όμοια, αν 
όχι και καλύτερα· άλλα εξεναντίας, οπού γίνονται εις ξένην γλώσσαν, 
τα θαυμάζει και τα εκθειάζει με υπερβολικήν αμάθειαν, κρίνοντας άλλο 
τόσον καλλιότερα όσον ολιγότερον τα καταλαμβάνει. Και μ’ όλον τούτο 
είναι αληθέστατον ότι η γλώσσα δεν κάμνει το ποίημα, αλλά ο πλούτος 
και το ύψος και η κατάλληλος αρμονία των νοημάτων.32 

28. Βλ. ενδεικτικά James Parsons (επιμ.), The Cambridge Companion to the Lied, εκδ. 
Cambridge University Press, Cambridge 2004.

29. Βλ. συνοπτικά Νάσια Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Μια καμπή στην ευ-
ρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος αιώνας, εκδ. Εστία, Αθήνα 2006, σ. 216-219.

30. Βλ. πρόχειρα Catriona Seth, «Poésie en Europe», στο: Michel Delon (επιμ.), Dictionnaire 
Européen des Lumières, εκδ. PUF, Παρίσι 1997, σ. 875-880. Η βιβλιογραφία είναι εξαι-
ρετικά πλούσια για τη διάδοση τέτοιων απόψεων στον γερμανόφωνο χώρο.

31. Βλ. ενδεικτικά Hans Adler – Wulf Koepke (επιμ.), A Companion to the Works of 
Johann Gottfried Herder, εκδ. Camden House, Νέα Υόρκη 2009. Για την ελληνική 
πρόσληψη του Herder πιο κοντά στη δική μας συνάφεια βρίσκεται το σύντομο 
υποκεφάλαιο του Κ. Θ. Δημαρά, «“Herder”, Το σχήμα του Διαφωτισμού», στο: 
ο ίδιος, Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 82002, σ. 60-63 (το κε-
φάλαιο «Ο J. G. Herder και η παρουσία του στην διαμόρφωση του νεοελληνικού 
πνεύματος», στο ίδιο, σ. 282-299, εστιάζει σε μεταγενέστερα τεκμήρια).

32. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 329. 
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Επαναφέροντας το θέμα της αρχαιόγλωσσης ποίησης –τα παραδείγματα 
ήταν άφθονα,33 και ανιχνεύσιμα ακόμη και μέσα σε ένα ειδησεογραφικό 
φύλλο, όπως η Εφημερίς της Βιέννης34–, επιμένει στην αμφισβήτησή της 
με αισθητικά και γλωσσικά κριτήρια, και την εμφανίζει κατώτερη από τα 
τραγούδια του γνωστού στιχουργού Ιάκωβου (Γιακουμάκη) πρωτοψάλτη, 
το όνομα του οποίου φαίνεται ότι είχε συναντήσει στα χειρόγραφα:35

Και δεν είναι πράγμα πλέον βέβαιον, παρά ότι εκείνος όπου κάμει 
π.χ. στα ρωμαίικα ένα τραγούδι, ωσάν εκείνα τα θαυμαστά του κυρ 
Ιακωμάκη και άλλων τινών, ημπορεί να έχει, και έχει τη αληθεία, πε-
ρισσότερον ποιητικόν χάρισμα από μερικούς οι οποίοι, κρύπτοντες την 
στειρότητα της φαντασίας τους υπό ένα πλήθος σκωριαμένων λέξεων, 
ονομάζονται ποιηταί και ραψωδοί, αντίς να ονομασθούν το πολύ-πολύ, 
στιχουργοί και λεξοράπται. Επειδή, όταν εγδύσει τινάς από ξένα χρυσά 
φορέματα τα πολλά πενιχρά γεννήματα του χεριού τους, δεν ευρίσκει 
άλλο, παρά πράγματα οπού ημπορούσε να τα είπει καθένας πολλά 
καταληπτότερα.36

Για να αποδείξει ότι υπάρχει αξιόλογο ποιητικό απόθεμα στη γηγενή πα-
ράδοση, επιστρατεύει το επιχείρημα της έξωθεν καλής μαρτυρίας,37 της ευ - 

33. Θα μπορούσε να αναφερθεί η αρχαιόγλωσση ποίηση του Λάμπρου Φωτιάδη στο 
Βουκουρέστι· βλ. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et 
de Jassy et leurs professeurs, [ΙΜΧΑ], Θεσσαλονίκη 1974, σ. 455. Ένα άλλο παρά-
δειγμα προσφέρει ο ιατροφιλόσοφος Δημήτριος Καρακάσσης, Ποιημάτια ιατρικά, 
Βιέννη 1795 (δημοσιεύονται αντικριστά με τη λατινική μετάφραση). Από τη χορεία 
των επικρίσεων δεν θα μπορούσαν να λείψουν και στίχοι του Ρήγα (στα χορικά 
των «Ολυμπίων» του Metastasio στον Ηθικό τρίποδα, που θα δημοσιευόταν την 
επόμενη χρονιά) και του Επιφάνιου/Στέφανου Δημητριάδη (Πέρσαι ή Ξέρξης, που 
σώθηκε στα κατάλοιπά του), μολονότι και οι δύο είχαν δώσει δείγματα γραφής 
στην ομιλουμένη στον πεζό λόγο. Για τους αρχαιόγλωσσους στίχους, κοινούς ανά-
μεσα στους δύο συγγραφείς, βλ. Λέανδρος Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας, [Βασική 
Βιβλιοθήκη “Αετού” 10], Αθήνα 1953, σ. 297. 

34. Για τα αρχαιόγλωσσα ποιήματα στην Εφημερίδα βλ. Βρανούσης, Προλεγόμενα, 
σ. 212, 278 (βλ. ανωτέρω, σημ. 23). 

35. Βλ. Γιάννης Ξούριας, «Στιχουργήματα και τραγούδια “του σοφολογιωτάτου πρω-
τοψάλτου κυρ Ιακώβου”: το χφ. αρ. 27 της Βιβλιοθήκης της Βουλής», στο: Νεο-
ελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά 
ΙΓ΄ Διεθνούς επιστημονικής συνάντησης του τομέα ΜΝΕΣ, Τμήμα Φιλολογίας, 
ΑΠΘ (3-6 Νοεμβρίου 2011) [υπό έκδοση]. Ευχαριστώ τον Γιάννη Ξούρια για την 
παραχώρηση της αδημοσίευτης εργασίας του.

36. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 329-330.
37. Υπάρχουν πολλαπλές ενδείξεις ενδιαφέροντος των ξένων για τα φαναριώτικα 
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ρωπαϊκής αυθεντίας, φέρνοντας το παράδειγμα του γάλλου περιηγητή 
Pierre Augustin Guys, που είχε δημοσιεύσει στο Voyage Littéraire (1771, 1776, 
1783) ένα τραγούδι μαζί με τη μελωδία του –το συναντούμε στο Έρωτος 
αποτελέσματα– και ο οποίος είχε διατυπώσει για αυτό θετικά σχόλια:38

Το ότι ημείς έχομεν τραγούδια εις την γλώσσαν μας άξια διά να καυ-
χηθεί εις αυτά κάθε πεπολιτισμένον γένος, αυτό φαίνεται από μίαν 
απαθή και ακριβή σύγκρισην, και μέρος από τον στοχασμόν ότι και τα 
άλλα έθνη εκθειάζουν τραγούδια μας, οπού ημείς τα έχομεν διά μέ-
τρια. Ένας Φραντσέζος περιηγητής –μου φαίνεται να ονομάζεται Guyns 
(sic)– έγραψε με ευρωπαϊκά σημεία ένα τραγούδι οπού ήκουσεν εις τας 
Αθήνας, και το εσχολίασεν και το επαίνεσε τόσον, οπού δεν ηξεύρω τι 
ήθελε κάμει πλέον, αν του έπιπτεν εις χείρας κανένα από τα καλά.39 

Το επιχείρημα αυτό προσφέρει μια εύστοχη απάντηση απέναντι στη μεμψι-
μοιρία και την ακρισία των «ομογενών» του καθώς και στις –άγνωστες σε 
μας– αντιδράσεις τους, που τις είχαν εκφράσει με αφορμή την εκτύπωση 
των στιχουργημάτων στις δύο προηγούμενες εκδόσεις:

στιχουργήματα. Δύο τραγούδια με δυτική παρασημαντική καταγράφονται στο 
έργο του γερμανοελβετού νομικού και αξιωματικού του αψβουργικού στρατού, 
που έζησε στη Μολδοβλαχία (Βουκουρέστι, Ιάσι, Σιμπίου), Franz Joseph Sulzer, 
Geschichte des transalpinischen Daciens (Βιέννη 1781-1782). Το ένα από τα δύο μάλι-
στα το συναντούμε στα Έρωτος Aποτελέσματα· βλ. Χατζηπαναγιώτη, «Το “Σχο-
λείον των ντελικάτων εραστών” και το “Έρωτος Αποτελέσματα”», σ. 147-150. Βλ. 
επίσης James Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, εκδ. T. Cadell junior 
– W. Davies, Λονδίνο 1797, σ. 405-407, όπου παρατίθεται ένα τραγούδι (πρωτό-
τυπο, μεταγραμμένο με λατινικό αλφάβητο και μετάφραση) ως δείγμα ελληνικής 
γλώσσας και προφοράς. Τα τραγούδια δέχτηκαν πάντως και επικρίσεις· J. L. S. 
Bartholdy, Voyage en Grèce fait dans les années 1803 et 1804, μτφρ. Α. du C****, τ. 2, 
εκδ. Dantu, Παρίσι 1807, σ. 113-114, 125-126.

38. Το ενδιαφέρον για τον Guys ενδέχεται να είχε ανατροφοδοτηθεί στον κύκλο του 
Ρήγα, λόγω των επικρίσεων που είχε δεχτεί από τον Corneille de Paw, στο Recherches 
philosophiques sur la Grèce (Βερολίνο 1788), σχετικά με τη θετική και αισιόδοξη ει-
κόνα με την οποία περιέβαλε τον νεότερο Ελληνισμό. Ο Ρήγας είχε φροντίσει να 
επισημάνει τις ιδεολογικές στρεβλώσεις του ολλανδού φιλοσόφου σε επισημείωση 
στον Νέον Ανάχαρσι, ελέγχοντας ως ανακριβή την περιγραφή της κοιλάδας των 
Τεμπών από τον «κυρ Παβ»· βλ. Ρήγας Βελεστινλής, Άπαντα τα Σωζόμενα, τ. 4: 
Νέος Ανάχαρσις, επιμ. Άννα Ταμπάκη, [Βουλή των Ελλήνων], Αθήνα 2000, σ. 180, 
σημ. 136*· βλ. επίσης Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος, «Δύο “κατήγοροι του Γένους”: 
C. de Paw (1788) και J. S. Bartholdy (1805)», Εποχές 41 (1966), σ. 284-285. 

39. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 330.
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Ημείς όμως, δεν ηξεύρω διά ποίαν αιτίαν, συγχωρούμεν και εγκαρδι-
ώνομεν να τυπώνονται ξεράσματα, έπειτα παραξενευόμεθα ακούοντες 
ότι ετυπώθηκαν τραγούδια. Βέβαια αν δεν ήτον ένα αίτιον το ασυνήθι-
στον, ήθελε μας είναι όχι ολίγη κατηγορία.40

Ο Κορωνιός, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τυπογρα-
φία,41 εναποθέτει σε αυτήν την ανάπτυξη της «λυρικής» ποίησης, σε ομιλου-
μένη, βέβαια, γλώσσα. Βασική προϋπόθεση ήταν, οι ποιητές, οι «λυρικοί» 
ποιητές –διευκρίνιση απαραίτητη για μια εποχή που γνώρισε έναν πολυγρα-
φότατο στιχουργό, τον Καισάριο Δαπόντε, αν και οι λυρικότερες όψεις του 
έργου του έμειναν στα κατάλοιπά του42– να ξεπεράσουν τη διστακτικότητα 
και την αμφιθυμία, και να παρέμβουν στη δημόσια σφαίρα: αυτή κρίνεται 
ως απαραίτητη συνθήκη, για να «λάμψει» η αιώνια ελληνική ιδιοφυΐα, για 
να εμφανιστεί ο ποιητής που θα εκφράσει την εθνική ιδιοτυπία: 

Άμποτες κάθε ποιητής ονομαστός να εσύναζε τα ποιήματά του, να τα 
εσχολίαζε με τες προσήκουσες σημείωσες, και να τα εκοινολογούσε εις 
όλους διά του τύπου. Αυτό ήθελεν εγείρει εκείνην την φιλοτιμίαν, οπού 
είναι η μητέρα των εφευρέσεων, και δεν ηθέλαμεν αργήσει να ιδούμεν 
Ανακρέοντας, Μόσχους και ίσως και κανέναν Όμηρον.43

Λόγω της διαπιστωμένης έλλειψης αυτού του ποιητή, καθώς και της κα-
τίσχυσης της ανωνυμίας ή της ασαφούς πατρότητας των στιχουργημάτων 
(«Λυπούμαι πολλά οπού δεν ήξευρα και με βεβαιότητα τα ονόματα των 
ποιητών διά να τα σημειώσω»,44 σημειώνει στο τέλος), ο Κορωνιός επιφορ-

40. Ό. π., σ. 330.
41. Για τη σχέση ανάμεσα στην καλλιέργεια της καθομιλουμένης γλώσσας, τη διάδοση 

του έντυπου πολιτισμού και τη διαμόρφωση διευρυμένου αναγνωστικού κοινού, 
βλ. Νάσια Γιακωβάκη, «Καθομιλουμένη και τυπογραφία. Όροι της διεύρυνσης του 
ελληνικού αναγνωστικού κοινού κατά τον 18ο αιώνα», στο: Χρήσεις της γλώσ-
σας (3-5 Δεκεμβρίου 2004), Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, [Σχολή Μωραΐτη], Αθήνα 2005, 
σ. 175-206.

42. Βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ανέκδοτα στοιχεία για τον Καισάριο Δαπόντε από το 
χειρόγραφο της Βυτίνας αριθ. 1», Ο Ερανιστής 18 (1986), σ. 35-56.

43. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 330.
44. Σύμφωνα με το Γιάννης Πλεμμένος, «Η Μισμαγιά του ΕΛΙΑ», Τα Νέα του ΕΛΙΑ 

51 (Απρ.-Ιούν.1998), σ. 19, τα ονόματα των συνθετών αρχίζουν να εμφανίζονται 
στις μετά το 1800 ανθολογίες· στα πρώτα στάδια άπαξ, πριν από μια ομάδα 
τραγουδιών που ανήκουν στον ίδιο συνθέτη, και αργότερα στην επικεφαλίδα κάθε 
σύνθεσης ξεχωριστά.
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τίστηκε με τον ρόλο του διαμεσολαβητή, επαυξάνοντας με αδημοσίευτο ώς 
τότε υλικό την έντυπη φαναριώτικη στιχουργική παραγωγή:

Αυτοί οι στοχασμοί με επαρακίνησαν, θέλοντας να εκδώσω εις φως το 
παρόν ποίημα, να προσαρμόσω μερικά εδικά μας τραγούδια αντί των του 
συγγραφέως. Επάσχισα όσον μου ήτον δυνατόν να τα ταιριάσω εις την 
υπόθεσην· παντού όμως δεν ημπόρεσα να το επιτύχω. Από τα τυπωμένα 
δεν ηθέλησα να πάρω, και άλλα κατά το παρόν δεν είχα εις το χέρι.45

Ο πρόλογος αυτός, δημοσιευμένος στα 1796, απέρρεε από ευρύτερους προ-
βληματισμούς της κρίσιμης δεκαετίας του 1790, που αφορούσαν στην εθνι-
κή, πολιτισμική, γλωσσική και λογοτεχνική ταυτότητα του νέου Ελληνισμού, 
τη σχέση του με την κλασική Αρχαιότητα, τους διαύλους ενεργοποίησης του 
νεοελληνικού λογοτεχνικού συστήματος και τη θέση του μέσα στο ευρωπαϊ-
κό. Η «λογοτεχνική σχολή» του Ρήγα, με την αισιόδοξη και θαρραλέα ψυχο-
λογία που τη διέκρινε, επιχείρησε να δείξει την ελληνική ανταπόκριση στα 
διάχυτα αιτήματα του ευρωπαϊκού χώρου για τη στροφή προς τις ρίζες και 
την αξιοποίηση της εγχώριας πολιτιστικής παράδοσης. Επιδίωξε, παράλλη-
λα, την καταξίωση της νεότερης λυρικής ποίησης ως έκφρασης προσωπικών 
αισθημάτων –είδους που είχε πλέον ενσωματωθεί χάρη στον αβά Batteux 
στην ευρωπαϊκή ποιητική θεωρία, δίπλα στο έπος και την τραγωδία46–  
στη νεοελληνική της εκδοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον προρο- 
μαντισμό. Στον ορίζοντα εμπειριών της «σχολής», στο αίτημα αυτό αντα-
ποκρινόταν η αστική αισθηματική ποίηση του φαναριώτικου χώρου. Τα 
ομοειδή λυρικά δείγματα του επτανησιακού χώρου, παραμένοντας σε χει-
ρόγραφη μορφή, είναι πιθανόν ότι τους ήταν άγνωστα. Η ώρα για το δη- 
μοτικό τραγούδι δεν είχε σημάνει ακόμη,47 και, επιπλέον, άμεσοι πληροφο-
ριοδότες του Fauriel δεν στάθηκαν οι μορφωμένοι, καθώς ήξεραν πολύ λί- 

45. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 330.
46. Βλ. πρόχειρα, Édouard Guitton, «Poésie en France», στο: Delon (επιμ.), Dictionnaire 

Européen des Lumières, σ. 883-884. Τη διάκριση αυτή θα υιοθετήσει ο Οικονόμος 
στα Γραμματικών βιβλία Δ΄ (Βιέννη 1817)· βλ. Γιάννης Ξούριας, Κωνσταντίνος 
Οικονόμος ο εξ Οικονόμων. Το φιλολογικό έργο. Η θεωρία των «Γραμματικών 
Τεχνών», [Ριζάρειο Ίδρυμα], Αθήνα 2007, σ. 220.

47. Βλ. Αλέξης Πολίτης, Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, εκδ. 
Θεμέλιο, Αθήνα 1984. Αξίζει να προσέξουμε (ό. π., σ. 41) ότι οι συλλογές του 
Herder, βασικού εισηγητή του κινήματος της επιστροφής στις ρίζες, δεν πε-
ριλάμβαναν αποκλειστικά δημοτικά τραγούδια αλλά και στιχουργήματα του 
Γκαίτε κ. ά.
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γο τα λαϊκά τραγούδια της περιοχής τους, αλλά άνθρωποι ακαλλιέργητοι.48

Η εμβέλεια της προσπάθειας για τη διάδοση των στιχουργημάτων μέσω 
του έντυπου βιβλίου υπήρξε ανισοβαρής και συναρτήθηκε με τις ιδιαίτερες 
τύχες κάθε έκδοσης. Η συμβολή του Σχολείου των ντελικάτων εραστών, 
που παρέμεινε στην πρώτη και μοναδική του έκδοση49 ώς τον προχωρημένο 
19ο αι.,50 ήταν ελάχιστη. Το όνομα του Ρήγα ταυτίστηκε με την ποίηση των 
θουρίων,51 γεγονός που του χάρισε έγκαιρα την υποψηφιότητά του στον 
λογοτεχνικό κανόνα της νέας «εθνικής» ποίησης.52 Η σύνδεση του ονόματός 
του με τα λυρικά στιχουργήματα ήρθε πολύ αργότερα, όταν ο Ηλίας Βου-
τιερίδης άνοιξε τη συζήτηση γύρω από την πατρότητά τους.53

48. Βλ. Claude Fauriel, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Η έκδοση του 1824-1825, 
επιμ. Αλέξης Πολίτης, εκδ. ΠΕΚ, Ηράκλειο 22000, τ. 1, σ. 319 (πρόλογος του 
Fauriel). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφοριοδότες του Fauriel του είχαν 
δώσει ως δημοτικά και κάποια φαναριώτικα τραγούδια.

49. Περιλαμβάνεται συνεχώς σε βιβλιοπωλικούς καταλόγους ώς το 1870, απόδειξη ότι 
το αρχικό απόθεμα άργησε πολύ να εξαντληθεί· βλ. Κατάλογος βιβλίων πωλου-
μένων παρά Θ. Νικολαΐδη Φιλαδελφεί, Αθήνα 1868· Κατάλογος Γ΄ σπανίων βι-
βλίων της Νεοελληνικής Φιλολογίας πωλουμένων εν Αθήναις παρά Π. Λάμπρω, 
Αθήνα 1869· βλ. σχετικά Μαρία Μαθιουδάκη, «Οι τιμοκατάλογοι των ελληνικών 
αναγνωσμάτων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα», αδημοσ. διδακτ. διατριβή, Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, 2001, σ. 54-55.

50. Η πρώτη «αναστατική» του έκδοση στην Αθήνα το 1869, ως πρώτου τόμου των 
Απάντων του Ρήγα, από τον εκδότη και τυπογράφο Χρ. Δούκα δεν κυκλοφόρησε 
στην αγορά. Το απόθεμα ανέλαβαν να διακινήσουν ως νέα έκδοση τυπογράφοι της 
Αθήνας και της Ερμούπολης οκτώ χρόνια αργότερα (1876), προσφέροντας επιτέ-
λους τη δυνατότητα να γίνει γνωστό το «σύμμικτο» αυτό έργο του Ρήγα, μεταξύ 
άλλων, και σε σημαντικούς εκπροσώπους της γενιάς του 1880, όπως ο Νικόλαος 
Πολίτης και ο Κωστής Παλαμάς, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται σε 
κατάλογο των συνδρομητών· βλ. Λέανδρος Βρανούσης, «Εκδόσεις και χειρόγραφα 
του Σχολείου των ντελικάτων εραστών», Ο Ερανιστής 8 (1970), σ. 310-312. Πβ. 
τους στίχους του Παλαμά από το ποίημα «Ανατολή» (1907): «Γιαννιώτικα, σμυρ-
νιώτικα, πολίτικα / μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα. / λυπητερά, / πώς η ψυχή 
μου σέρνεται μαζί σας! / Είναι χυμένη από τη μουσική σας / και πάει με τα δικά 
σας τα φτερά».

51. Εμφανίζεται ήδη στη θεωρούμενη πρώτη αφηγηματική ιστορία λογοτεχνίας 
του Jacobaky Rizo Neroulos, Cours de Littérature Grecque Moderne, εκδ. Abraham 
Cherbuliez, Γενεύη 1827, που παραδίδει σε γαλλική μετάφραση στίχους από τον 
«Θούριο» (ό. π., σ. 41-42).

52. Βλ. Γιώργος Βελουδής, Ο Σολωμός των Ελλήνων, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2004, 
σ. 79, 134, 136, 181, 303.

53. Ηλίας Βουτιερίδης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τ. 2, Αθήνα 1927, σ. 100, 
108. Πβ. Πίστας, «Η πατρότητα των στιχουργημάτων του “Σχολείου των ντελικά-
των εραστών”», σ. 396.
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Η μοίρα της Γαλάτειας ήταν καλύτερη, υπό τον όρο βέβαια ότι δεχό-
μαστε την εκδοτική μονάδα ως τεκμήριο απήχησης ενός έργου. Το 1824, 
τη χρονιά που στο Παρίσι κυκλοφορούσαν τα Chants populaires de la Grèce 
moderne του Claude Fauriel και στο επίμετρό τους ο Ύμνος στην ελευθερία 
του Σολωμού, ο γνωστός μεταφραστής και τυπογράφος Πέτρος Ν. Δάρ-
βαρης επιμελήθηκε μια δεύτερη έκδοση, που τυπώθηκε στο Ρέκιον, στα 
περίχωρα της Βιέννης. Την ανάθεση της επιμέλειας στον Δάρβαρη πρέπει 
μάλλον να προσδιόρισε η ιδιαίτερη έλξη που τον διέκρινε από τη λογοτε-
χνία της ευαισθησίας, και, ειδικότερα, την ποιμενική και ειδυλλιακή της 
εκδοχή, ώστε να εκδίδει συχνά μεταποιημένα κείμενα που είχαν πρωτομε-
ταφραστεί στον κύκλο του Ρήγα.54 Στη νέα έκδοση του μυθιστορήματος ο 
θάνατος του μεταφραστή αποσιωπήθηκε ή είχε πλέον λησμονηθεί, ενώ το 
όνομα του «λογιωτάτου κυρίου Αντωνίου Κορωνίου Χίου» εξέπεσε από 
τη σελίδα τίτλου σε μια ενδοκειμενική αναφορά στο «Τοις εντευξομένοις 
των Ελλήνων χαίρειν!»,55 που είχε αντικαταστήσει τον σημαντικό πρόλογο. 
Στο νέο προλογικό αυτό σημείωμα το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε προς τον 
συγγραφέα του γαλλικού πεζού πρωτοτύπου (Florian), σύμφωνα με τη 
συνήθη πρακτική των συντελεστών του βιβλίου, όταν δημοσίευαν μετα-
φρασμένα κείμενα. Έγινε, πάντως, λόγος και για τα στιχουργήματα: μέσα 
από μια καθαρότερη γλωσσική εκδοχή μεταφέρθηκαν στοιχεία από τον 
πρώτο πρόλογο, και επικροτήθηκε η πρωτοβουλία του μεταφραστή για το 
γεγονός ότι «παρενέθηκε και προσήρμοσε διάφορα εκλεκτά και τερπνά του 
ελληνικού γένους μελωδήματα με τοιαύτην επιδεξιότητα, ώστε είναι άξια 
να κοινολογηθώσι και εκ δευτέρου διά του τύπου εις το των Ελλήνων γέ-
νος».56 Αν, ωστόσο, το 1796 ο Κορωνιός επιζητούσε να προωθήσει μέσω της 
τυπογραφίας την ποίηση των συγχρόνων του, επιλέγοντας στιχουργήμα-
τα αντλημένα αποκλειστικά από το απόθεμα της χειρόγραφης παραγωγής 
–«από τα τυπωμένα δεν ηθέλησα να πάρω» είχε δηλώσει–, στα 1824 το 
εγχείρημα του Δάρβαρη φάνταζε αρκετά έωλο: τα έξι από τα 26 τραγούδια 
της έκδοσής του ξανατυπώνονταν για τρίτη και όχι δεύτερη φορά, καθώς 

54. Το 1819 είχε δημοσιεύσει μια μετάφραση του «Πρώτου Ναύτη» του Gessner –το 
είχε πρωτομεταφράσει ο Κορωνιός– και το 1822 μια πεζή μετάφραση της «Βο-
σκοπούλας των Άλπεων», στην οποία είχε προτάξει την έμμετρη μετάφραση του 
Ρήγα (επίσης από τον Ηθικό Τρίποδα).

55. Βλ. επίσης Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 713-719, σημ. 243.
56. Φλωριανού, Γαλάτεια εις βιβλία Δ΄, τυπογραφείον Μ. Χ. Αδόλφου, Ρέκιον της 

Αυστρίας, 1824, σ. v.
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είχαν ήδη συμπεριληφθεί στα Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα 
του Ζήση Δαούτη. Οι δύο εκδόσεις του μυθιστορήματος συνέβαλαν ελάχι-
στα στη διάδοση των στιχουργημάτων, καθώς τα περισσότερα παρέμειναν 
αναξιοποίητα ή άγνωστα στους εκδότες των ποιητικών ανθολογιών (1830 
κ. ε.). Η νέα, επίσης, μετάφρασή του, δημοσιευμένη στο περιοδικό Πανδώ-
ρα (1852), δεν έδειξε να γνωρίζει το εκδοτικό προηγούμενο του Κορωνιού· 
για τα παρέμβλητα στιχουργήματα επιλέχθηκε η λύση της μετάφρασης από 
το γαλλικό πρωτότυπο.

Σημαντικότερη υπήρξε η συμβολή του Έρωτος αποτελέσματα. Το βι-
βλίο διήνυσε αξιόλογη εκδοτική πορεία, διακινήθηκε σε έναν ευρύ γεωγρα-
φικό χώρο και είχε ζήτηση ανάμεσα σε ένα διαστρωματωμένο αναγνωστικό 
κοινό. Πραγματοποίησε ώς το 1836 πέντε τουλάχιστον εκδόσεις: δύο στον 
τόπο παραγωγής της πρώτης έκδοσης και του λόγιου βιβλίου, στη Βιέννη 
(1809 και 1836 – η δεύτερη χρυσόδετη), δύο με τρεις στον παραδοσιακό 
χώρο του λαϊκού βιβλίου στη Βενετία (1800 ή 1801, και 1816 με δύο δια-
φορετικά τραβήγματα)57 και μία στον φαναριώτικο χώρο, στην Κωνσταντι-
νούπολη (περ. 1800-1815). Μάλιστα, η τελευταία αυτή έκδοση με τη μεσο-
λάβηση του Αθανάσιου Ψαλίδα έφτασε στα χέρια του άγγλου περιηγητή 
Henry Holland, και προκάλεσε το ενδιαφέρον του Frederic North (Guilford) 
στη Ζάκυνθο. Υπάρχει τέλος η μαρτυρία ότι πραγματοποίησε νέα έκδοση το 
1864, με την πρωτοβουλία ενός λαϊκού μουσικού και άτεχνου «ποιητή του 
δρόμου», του Κωνσταντινουπολίτη Αναστάσιου Πνευματίκα.58 Η παρουσία 
των 133 στιχουργημάτων είχε σημαντικό μερίδιο στην ανάδειξη του βιβλίου 
σε ένα από τα λίγα best-sellers που πρωτοβγήκαν από τα τυπογραφεία 
της Βιέννης. Όπως συνάγεται από επιστολή προς τον Κωνσταντίνο Κούμα 
(1794) δυο χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, τα στιχουργήματα είχαν αρχίσει 
να επιβάλλονται στην υβριδική ειδολογική του ταυτότητα: «Το βιβλίον με 
τα τραγούδια είμαι βέβαιος ότι το έλαβες και ότι εφάνη ευάρεστον διά την 
ικανήν γλυκύτητα και των ιστοριών των τριών και των ευαρμόστων τρα-

57. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Ένα άγνωστο τράβηγμα του Έρωτος Αποτε-
λέσματα», Κονδυλοφόρος 6 (2007), σ. 127-134.

58. Ο Πνευματίκας φαίνεται ότι συνέχισε την παράδοση της συγγραφής φαναριώτι-
κων στιχουργημάτων, τα οποία συχνά παρενέβαλλε σε αφηγηματικά κείμενα· βλ. 
Πηνελόπη Στάθη, «Κωνσταντινουπολίτικα στιχουργήματα “Η ωραία Μελπομένη 
και ο διπρόσωπος εραστής Νικολάκης”», Ο Ερανιστής 21 (1997), σ. 352-365 (η 
μαρτυρία για την έκδοση στη σ. 358). Ο Γεδεών τον συνδέει με τη συγγραφή λι-
βέλλων και τον μνημονεύει ως επαγγελματία στιχουργό· βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, 
Αποσημειώματα χρονογράφου 1800-1913, τυπ. «Φοίνικος», Αθήνα 1932, σ. 65. 
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γουδίων».59 Το Έρωτος αποτελέσματα χάρη στη δημοφιλία του συνέβαλε 
στη διάδοση των στιχουργημάτων και αποτέλεσε βασική πηγή τροφοδότη-
σης των έντυπων λαϊκών ποιητικών ανθολογιών κατά τις πρώτες δεκαετίες 
του ελλαδικού κράτους. 

Τα τρία αυτά βιβλία και το περιβάλλον που τα ανέδειξε –από το 
οποίο, βέβαια, δεν απουσίαζε η Εφημερίς της Βιέννης, στην οποία επίσης 
είχαν δημοσιευτεί στιχουργήματα60– ενδέχεται να είχαν μια μεγαλύτερη 
δυναμική λειτουργία από αυτήν που μας επιτρέπει να στοιχειοθετήσουμε 
η εκδοτική επιβίωση ή η διασπορά των στιχουργημάτων. Η προσφυγή στην 
τυπογραφία ως μέσου που θα επέτρεπε την ανάπτυξη της ποίησης σε νεο-
ελληνική γλώσσα, όπως και άλλα αιτήματα που είχε θέσει ο «θεωρητικός 
της σχολής» Κορωνιός, δεν φαίνεται να έμειναν χωρίς απήχηση· έθρεψαν 
φιλοδοξίες ή υποκίνησαν την άμιλλα.

Στη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 19ου αι. είναι ορατή η επιδί-
ωξη για την ανάδειξη της ποίησης στη δημόσια σφαίρα, τη μετάβαση από 
το ιδιωτικό και το χειρόγραφο κατάστιχο στο έντυπο βιβλίο, την υπερά-
σπιση της ποίησης στην ομιλουμένη, τη θεωρητική υποστήριξη της λυρικής 
και της φαναριώτικης ποίησης και την κανονικοποίησή τους. Η εικοσαετία 
αυτή μπορεί να μη γέννησε τον «νέο Όμηρο» –η εμφάνισή του άλλωστε 
θα αποτελούσε πάγιο αίτημα και του όψιμου 19ου αι.61–, γνώρισε όμως τον 
«νέο Ανακρέοντα», είδε τυπωμένα περισσότερα γνωστά ή άγνωστα λυρικά 
στιχουργήματα μέσα σε ποιητικές συλλογές ή ένθετα σε έμμετρα αφηγήμα-
τα, γνώρισε την πρώτη έντυπη ανθολογία, ανακάλυψε τα χαμένα τραγούδια 
της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου·62 είδε να εμφανίζονται ποιητές που 
σύναξαν τα ποιήματά τους και τα τύπωσαν, και οι οποίοι δήλωναν στη 
σελίδα τίτλου το όνομά τους. Είτε με πρωτοβουλία των ιδίων των στιχουρ-
γών, είτε με την παρακίνηση γνωστών και φίλων –αν το τελευταίο δεν ήταν 
παρά ένα ρητορικό σχήμα που διασφάλιζε τη συγγραφική σεμνοτυφία–, 
αρκετά λυρικά στιχουργήματα σε νεότερη γλωσσική εκφορά πέρασαν το 

59. Βλ. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 301.
60. Βλ. τη μελέτη των Μιχάλη Λασιθιωτάκη – Άλκηστης Σοφού, «Ποιήματα και τρα-

γούδια στην Εφημερίδα των Μαρκίδων (1797)», στον παρόντα τόμο.
61. Βλ. Αλέξης Πολίτης, «Εθνικοί ποιητές», στο: Δέσποινα Ι. Παπαδημητρίου – Σε-

ραφείμ Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα 
στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2012, σ. 227-244.

62. Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Κρητική λυρική ποίηση στην ακμή της Βενετοκρατίας (Δο-
κίμιο φιλολογικής αρχαιολογίας», στο: ο ίδιος, Τράπεζα πνευματική, εκδ. Πορεία, 
Αθήνα 1994, σ. 98-105.
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κατώφλι του εντύπου· πολλά, βέβαια, από αυτά, ενταγμένα σε ευρύτερα 
αφηγηματικά πλαίσια, εξακολούθησαν να αναζητούν την αυτονομία τους. 

Την πρώτη κιόλας χρονιά του νέου αιώνα ο Κωνσταντίνος Μάνος, το 
πρόσωπο του οποίου παραμένει αταύτιστο, αλλά θεωρείται με βεβαιότητα 
ως ένας από τους γόνους της γνωστής και παλιάς φαναριώτικης οικογένει-
ας,63 τύπωσε στη Βούδα το έμμετρο ποιμενικό ειδύλλιο Τα κατά Κλεάνθην 
και Αβροκόμην. Στον πρόλογο με «θέση» δεν παρέλειψε να υπερασπιστεί 
διά στίχων την επιλογή της «δικής» του ομιλουμένης, αναγνωρίζοντας πά-
ντως τις δυσκολίες της: 

ό,τι γράψει ο καθένας, δηλαδή ρωμαϊστί 
μην φρονείς πως διά όλους, να το γράψει χρεωστεί

επειδή η κοινή γλώσσα, είναι φύραμα μικτόν, 
και αι λέξεις αι συνήθεις, μόλις είναι εκατόν.

Δεν παρέλειψε επίσης να προσθέσει τραγούδια –τα περισσότερα θεω-
ρούνται συνθέματα δικά του, χωρίς να αποκλείεται και ο δανεισμός από 
άλλους στιχουργούς, όπως ο Ιάκωβος πρωτοψάλτης64–, που κλείνουν τα 
ένδεκα από τα δώδεκα κεφάλαια του ειδυλλίου. Το ειδύλλιο του Μάνου 
στάθηκε ένα από τα ευπώλητα έργα της εποχής (Τεργέστη 1802, Κωνστα-
ντινούπολη 1811), τυπώθηκε μέσα στην πρώτη δεκαετία του νεοσύστατου 
κράτους (Αθήνα 1836), και αξιοποιήθηκε από την προφορική παράδοση, 
συμβάλλοντας στη διάδοση των ένθετων στιχουργημάτων.

Δύο γνωστά ονόματα από τις χειρόγραφες μισμαγιές, γόνοι και οι δύο 
μεγάλων φαναριώτικων οικογενειών με ανταγωνιστικές σχέσεις, διάβηκαν 
τη θύρα του τυπογραφείου μέσα στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Ο 
Γεώργιος Σούτσος (Δραγουμανάκης), ο οποίος με το όνομα «Γεωργάκης 
Τερτζιμανζαδές» μνημονευόταν σε πολλές χειρόγραφες ανθολογίες από το 
1785 κ. ε.65 –ο «αγχινούστατος ασματικός», όπως τον αποκάλεσε ο Πανα-

63. Για το έργο και τον συγγραφέα του βλ. Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Σε αναζήτηση 
του Κωνσταντίνου Μάνου, συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην, 
1801, Αθήνα 2011 [μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που διατίθεται σε ψηφι-
ακή μορφή στο ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης http://elocus.
lib.uoc.gr].

64. Βλ. Ξούριας, «Στιχουργήματα και τραγούδια “του σοφολογιωτάτου πρωτοψάλτου 
κυρ Ιακώβου”» (βλ. ανωτέρω, σημ. 29). 

65. Λυρικά του στιχουργήματα έχουν εντοπιστεί σε τέσσερεις μισμαγιές (κώδ. Ραιδε-
στηνού, κώδ. Γενναδείου 231, μισμαγιά του ΕΛΙΑ, κώδ. Ηλιάσκου) και σατιρικά 
στον κώδ. Μπενάκη 138 [Μπ. 50], χρονολογημένο στα 1785 κ. ε. Επίσης, τυπω-
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γιώτης Κοδρικάς66–, δοκίμασε διπλά τις τύχες του με δύο θεατρικά κείμενα, 
το ένα μεταφρασμένο και το άλλο πρωτότυπο, αξιοποιώντας και στα δύο 
υλικό από την προγενέστερη στιχουργική του παραγωγή. Στη διασκευή του 
Πιστού βοσκού (Βενετία 1804) του Guarini παράφρασε τα στιχουργήματα 
και τα προσάρμοσε στα φαναριώτικα μέτρα, ή χρησιμοποίησε υλικό από 
δικά του στιχουργήματα, που είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα.67 Στο Πονήμα-
τα τινά δραματικά (Βενετία 1805) –ειδολογικά βρίσκεται στις παρυφές της 
δικής μας συζήτησης– παρενέβαλε δείγματα της ηθικοδιδακτικής-σατιρικής 
του παραγωγής.68

Μάλλον πιο άτολμος στη δημόσια έκθεση ο Αλέξανδρος Ι. Μαυροκορ-
δάτος ο Φιραρής –στόχος της σάτιρας του Γεώργιου Ν. Σούτσου στην κω-
μωδία Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος–69 παρέδωσε στο τυπογραφείο της 
Μόσχας, όπου βρισκόταν εξόριστος, το Βόσπορος εν Βορυσθένει (1810), 
παραλείποντας το όνομά του.70 Πρόκειται για μια ογκωδέστατη έκδοση, η 
οποία λόγω του ετερόκλητου υλικού της (έμμετρες συνθέσεις, αισθηματικά 
στιχουργήματα, μύθοι, αινίγματα, επιτύμβια προς τον Νικηφόρο Θεοτό-
κη, μεταφρασμένα έμμετρα αποσπάσματα σε αντιβολή με το πρωτότυπο, 
πεζό απόσπασμα από έργο του ελβετού φιλοσόφου και φυσιοδίφη Charles 

μένα στιχουργήματά του εμφανίζονται στα Ηθικά και αστεία στιχουργήματα 
(1818) του Ζήση Δαούτη και στον Νέο Ερωτόκριτο (1818) του Διονύσιου Φω-
τεινού· βλ. Δημήτρης Σπάθης, «Φαναριώτικη κοινωνία και σάτιρα», στο: ο ίδιος 
(επιμ.), Γεώργιος Ν. Σούτσος, Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος, εκδ. Κέδρος, 
Αθήνα 1995, σ. 244-247. Το όνομά του απαντά στη χειρόγραφη Μελπομένη (1818) 
του Νικηφόρου Καντουνιάρη· βλ. Αναστασία Τσακιρίδου, «Μελπομένη». Έκδο-
ση χειρόγραφης μισμαγιάς του Νικηφόρου Καντουνιάρη ‘Μελπομένη’ (1818): 
εισαγωγή, σχόλια, πίνακες, Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 47. (δια-
θέσιμο στον ιστότοπο: http://invenio.lib.auth.gr/record/100759) [τελευταία ενημέ-
ρωση: 10.9.2013].

66. Παναγιώτης Καγκελάριος Κοδρικάς, Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου 
– Ερμής ο Λόγιος Κρίσις εις την Μελέτην, επιμ. Άλκης Αγγέλου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθή-
να 1998, σ. 173.

67. Για παράδειγμα, παραλλαγή ενός στιχουργήματος απαντά στον κώδ. Ηλιάσκου 
και στο Νέος Ερωτόκριτος του Διονύσιου Φωτεινού· βλ. Σπάθης, «Φαναριώτικη 
κοινωνία και σάτιρα», σ. 254-255, ειδικότερα σ. 259-260, σημ. 71.

68. Για το περιεχόμενο των θεατρικών κειμένων βλ. ό. π., σ. 263-278.
69. Ό. π., σ. 283-337, ειδικότερα σ. 323-335.
70. Βλ. Λέανδρος Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι Πρόδρομοι, [Βασική Βιβλιοθήκη “Αετού” 

11], Αθήνα [1955], σ. 45· Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
Ίκαρος, Αθήνα 81987, σ. 176-178.
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Bonet, επιστολές του Ευγένιου Βούλγαρη), προσιδιάζει στην τυπολογία των 
χειρόγραφων καταστίχων που συνήθιζαν να κρατούν λόγιοι και έμποροι 
στα αστικά κέντρα, καταχωρίζοντας επί χρόνια προσωπικές επιδόσεις και 
δοκιμασίες στη στιχουργία και τη μετάφραση, καθώς και αντιγραμμένα 
κείμενα άλλων.71 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είχε από νωρίς κερδίσει 
τον έπαινο των συγχρόνων του, αν κρίνουμε από την εγκωμιαστική αφιέρω-
ση στο τρίτομο Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής και ρωμαϊκής 
διαλέκτου, που τύπωσε ο Γ. Βεντότης στη Βιέννη το 1790: 

οίτινες έλαβον την τιμήν και την χάριν ν’ αναγνώσουν τα κομψότατα 
και κάλλιστα υμών στιχουργήματα, δι’ ών κατά σχολήν ψυχαγωγείς και 
περιθάλπεις τον ενόντα της σοφίας έρωτα και μαθήσεως· φιλοπονήματα 
άξια να παρρησιασθούν εις το κοινόν και διά της τυπογραφίας, αν η 
επικρατούσα του φρονήματος συστολή τε και μετριότης, δεν υπερέβαι-
νε της εν υμίν ευμουσίας την δύναμην.72 

Είχε επίσης κερδίσει την πένα των αντιγραφέων, καθώς το όνομα του «μπεϊ - 
ζαδέ Μαυροκορδάτου Αλέκου» ήταν καταχωρισμένο σε λανθάνον σήμερα 
χειρόγραφο με ποιήματα.73 Η πιο λυρική ενότητα της έντυπης συλλογής, 
«Παίγνια τινά λυρικά, προστεθέντα εκ προτροπής φίλων», που συνοδεύ-
εται από τη σημείωση «εν Κων…», αφήνει να εννοηθεί ότι η σύνθεση των 
κειμένων αναγόταν στα χρόνια του Βοσπόρου, πριν από τη σύντομη πα-
ραμονή του συγγραφέα τους στον θρόνο της Μολδαβίας (1785-1786). Τα 
«Παίγνια τινά λυρικά», όπως φαίνεται και από τον τίτλο τους, αρέσκονται 

71. Πβ. και την επίκριση του Χαρίσιου Μεγδάνη για τη διάδοση αυτής της συνήθειας: 
«Και εις τους γάμους και τα συμπόσια τραγωδεί να χαροποιεί τους συμπαρόντας· 
και κρατεί εις τον κόλπον του κατάστιχον με γεγραμμένα τραγώδια […] Εκστη-
θίζει και στίχους και γνωμικά αποφθέγματα να αρτύνει τας ομιλίας […] Προσέτι 
έχει και σημειωματάριον με αινίγματα και προβλήματα, και κοιτάζει εις αυτό 
και ερωτά τους πεπαιδευμένους»· Χαρίσιος Μεγδάνης, Λύχνος του Διογένους ή 
χαρακτήρες ηθικοί, εκδ. Ιωάννης Σνείρερ, Βιέννη 1819, σ. 191.

72. Γεώργιος Βεντότης, Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής και ρωμαϊκής 
διαλέκτου, τ. 1, εκδ. Ιώσηφος Βαουμαΐστερος, Βιέννη 1790, σ. [9]-[10].

73. Το όνομα απαντά δίπλα σε αυτά των τζελεμπή Γιάνκου, Αλεξάνδρου Κάλφογλου, 
Γεωργάκη Καμαράση, Νικόλαου Καταρτζή, Γιακουμάκη λαμπαδάριου, μπεϊζαδέ 
Γεωργάκη, ποστέλνικου Νικολάου Μαυροκορδάτου, τζελεμπή Δημητράσκου και 
Πέτρου λαμπαδάριου, σε χειρόγραφο που απέκτησε η βιβλιοθήκη της Σμύρνης 
το 1876, σύμφωνα με πληροφορία του δημοσιογράφου Γ. Κ. Υπερίδη· βλ. Εmile 
Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, τ. 3, εκδ. Maisonneuve, Παρίσι 1881, σ. xvii.
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στα στιχουργικά παιγνίδια –ηχώ,74 παλινωδίες κτλ.–, υποδεικνύοντας ομοι-
ότητες με τη φαναριώτικη αισθηματική παραγωγή.

Ο δημιουργός της συλλογής –ο οποίος δεν παρέλειψε με τη σειρά του 
να υπερασπιστεί διά στίχων («Επί της εν τη κοινή διαλέκτω στιχουργίας») 
την ποίηση σε νεοελληνική γλωσσική μορφή, υπό τον όρο να αποφεύγει 
τους ξενισμούς– στα 1810, επικαλούμενος την προτροπή των φίλων, έκανε 
μια προσπάθεια να υπερνικήσει προφανώς τη συστολή που του είχαν κατα-
λογίσει, και επιχείρησε να δοκιμάσει τα πλεονεκτήματα της τυπογραφίας. 

Ακριβώς την επόμενη χρονιά, το 1811, και χάρη στην πρωτοβουλία 
των «φίλων» Τζανή Κουντουμά και Δρόσου Νικολάου κατέληξαν στο τυ-
πογραφείο της Βιέννης τα ποιήματα του Αθανάσιου Χριστόπουλου.75 Στην 
προσφώνησή τους «Προς τους αναγνώστας» οι δύο διαμεσολαβητές αιτι-
ολόγησαν το εγχείρημά τους, επικαλούμενοι τη μεγάλη χειρόγραφη διάδο-
ση,76 ενώ υπερασπίστηκαν τη νεότερη στιχουργία και γλώσσα, πεπεισμένοι 
ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν παραδειγματικά. Η επιχειρηματολογία 
τους κινεί, νομίζω, εύλογους συνειρμούς με τις προλογικές θέσεις του Κο-
ρωνιού:

Εμείς εδώ, βλέποντας ότι όλοι μ’ άκραν επιθυμίαν τα ζητούν και τ’ αντι-
γράφουν προθυμότατα, θέλοντας να δουλεύσομεν τον πόθον τους και 
μάλιστα προθυμούμενοι να τα κάμομεν και εις τους άλλους Ρωμαίους 
κοινότερα [έχει προηγηθεί: «τα οποία εις όλην την Κωνσταντινούπολιν 
είναι πάγκοινα»], τα τυπώνομεν με τα έξοδά μας. […] Αποκρινόμαστε 
[…] πως και το καλό τους και η ωφέλειά τους είναι εις την ποιητικήν 
μεγαλώτατα· και τόσα, όσα του Αλκαίου, του Ανακρέοντα, του Πινδά-
ρου και των άλλων λυρικών παλαιών Ελλήνων, και νέων Ευρωπαίων. 
Τάχα τα Λυρικά τούτα κατώτερα είναι από τα Λυρικά εκείνων; Ή μή-
πως ο Απολογούμενος φυσιολόγος Έρωτας […] δεν έχει, και μικρός 
όντας, όλον το μεγαλείον της ομηρικής εκείνης εποποΐας; […] Έπειτα 

74. Πβ. Γ. Σ. Φουρφουρής, «Φαναριώτικες ηχολογίες ή «ποιήματα με αντίλαλο»; (Ένα 
παραμελημένο στιχουργικό παιχνίδι)», στο: Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Νεοελληνικά 
μετρικά, εκδ. ΠΕΚ, Ηράκλειο 1991, σ. 146-149.

75. Για τις εκδοτικές περιπέτειες βλ. Μίλτος Πεχλιβάνος, «Οι εκδόσεις των Λυρικών του 
Αθανάσιου Χριστόπουλου έως του τέλους του γραπτού», στο: Μνήμη Ελένης Τσαν - 
τσάνογλου. Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Πρακτικά Ζ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, χ. ε., Θεσσαλονίκη 1998, σ. 115-128.

76. Τα ποιήματα του Χριστόπουλου εξακολούθησαν να διακινούνται μέσα από το 
κύκλωμα των χειρογράφων, όπως συνάγεται από την παρουσία 24 τραγουδιών 
στη Μελπομένη (1818) του Νικηφόρου Καντουνιάρη· βλ. Τσακιρίδου (επιμ.), Μελ-
πομένη, σ. 43.
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βλέποντας καθένας εις αυτά την εις αυτά την θαυμαστήν ποιητικήν αρ-
μονίαν της γλώσσας μας, την ποικιλίαν της φράσεώς της, τον μουσικόν 
τόνον της, την ρητορικήν έμφασήν της, τα πολυάριθμα είδη των στίχων 
της και τ’ άλλα τ’ αμίμητα θέλγητρά της, βέβαια θα πεισθεί να δεχτεί 
και μη θέλοντας πως αυτή έχει όλα τα κάλη της παλιάς μητέρας της. 
Και καθώς εις εκείνην τόσοι και τόσοι άνθισαν ποιηταί, απαράλλακτα 
κ’ εις τούτην ημπορούν, αν θελήσουν, ν’ ανθίσουν και τώρα και μετά. 
[…] Οι Μούσες είναι Πολύγλωσσες. Ελάλησαν πρώτα ελληνικά, τώρα 
λαλούν ρωμαίκα.77

Στο τέλος τύπωσαν «και μίαν προπαίδειαν της Ρωμαίκης στιχουργικής, διά 
να γυμνάζονται, όσοι θέλουν την στιχουργίαν διά την ποίησιν». Τα Λυρικά 
έφτασαν κατά το τέλος της δεύτερης δεκαετίας στην τρίτη τους έκδοση 
(Κέρκυρα 1814, Βιέννη 1817), χωρίς να συμπεριλάβουμε τις κλεψίτυπες, και 
γνώρισαν μεγάλη διάδοση και επιτυχία από το 1830 κ. ε. 

Περισσότερο προσωπική, και απαισιόδοξη στο μεγαλύτερο μέρος της, 
ήταν η συλλογή Ποιημάτια (Βιέννη 1817) του Κοζανίτη Γεώργιου Σακελ-
λάριου, ο οποίος είχε συνεργαστεί παλιότερα με την ομάδα του Ρήγα, είχε 
ζήσει κατά διαστήματα σε πόλεις της ελληνικής Διασποράς στην Κεντρι-
κή Ευρώπη, και υπήρξε σε δεύτερο γάμο γαμπρός του Χαρίσιου Μεγδά-
νη, συγγραφέα του εγχειριδίου Καλλιόπη παλινοστούσα· είχε μεταφρά-
σει επίσης, εκτός των άλλων, λιμπρέτα από τα γερμανικά. Πολλά από τα 
ποιήματα της έντυπης συλλογής είναι βέβαια λογιότερα, συγκρινόμενα με 
την ανώνυμη φαναριώτικη ποιητική παραγωγή· ορισμένα, μάλιστα, όπως 
έχει υποδειχτεί, συνομιλούν με τον σημαντικό άγγλο προρομαντικό ποι-
ητή Edward Young (οι δύο «Νύχτες»).78 Η ετερόκλητη πάντως, και αυτή, 
έκδοση θυμίζει, σε ό,τι αφορά στην τυπολογία της, τα κατάστιχα, περι-
λαμβάνοντας ανάμεσα σε άλλα ανάλαφρα αντιρρητικά ποιήματα προς τον 
Αθανάσιο Χριστόπουλο, έμμετρες επιστολές και διάφορα κείμενα. Ούτε 
από το εκδοτικό εγχείρημα του Σακελλάριου απουσίασε η υπεράσπιση 
της νεοελληνικής ποίησης («Μιχαήλ Γεωργίω Χαίρειν! Κατηγορηθείς παρά 

77. Βλ. Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ποιήματα, επιμ. Γιώργος Ανδρειωμένος, [Ίδρυμα Κώ - 
στα και Ελένης Ουράνη], Αθήνα 2001.

78. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Οι νύχτες του Γιούγκ στην Ελλάδα του 1817», στο: ο ίδιος, Ελ - 
ληνικός Ρωμαντισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982, σ. 43-59. Για τη μετάφραση του 
Young στα ελληνικά βλ. Kώστας Λάππας, «Oι Nύχτες του Γιουγκ. Mια μεταφρα-
στική προσπάθεια του Kων. Tζιγαρά (1819-1820)», Mεσαιωνικά και Nέα Eλληνι-
κά 6 (2000), σ. 279-304.
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τινων ότι μεταχειρίζεται ελληνικόν ύφος εις τους στίχους του» και «Απά- 
ν τησις. Γεώργιος Μιχαήλ Χαίρειν».79

Το 1818 θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική εκδοτική χρονιά για τα 
φαναριώτικα στιχουργήματα στον χώρο του έντυπου βιβλίου, λόγω της 
δημοσίευσης σε τυπογραφεία της Βιέννης του Νέου Ερωτοκρίτου του Διο-
νύσιου Φωτεινού καθώς και των Διαφόρων ηθικών και αστείων στιχουργη-
μάτων του Ζήση Δαούτη.80 Στη φαναριώτικη (στιχουργικά και γλωσσικά) 
διασκευή του κρητικού μυθιστορήματος, του οποίου η μεταποιητική επε-
ξεργασία είχε διαρκέσει δέκα χρόνια, ο πατρινής καταγωγής αξιωματού-
χος και ιστορικός της Βλαχίας Διονύσιος Φωτεινός,81 μουσικός,82 συνθέτης 
και καλός ψάλτης, αξιοποιώντας την πλούσια παρακαταθήκη που διέθετε 
χάρη στις σχέσεις του με τους πιο γνωστούς συντελεστές φαναριώτικων 
τραγουδιών, όπως ο Αλέκος Βακαρέσκος, ο Ιάκωβος πρωτοψάλτης και ο 
Πέτρος ο Πελοπονήσιος, αποκαλούμενος λαμπαδάριος,83 διέσπειρε στο κεί-

79. Γεώργιος Σακελλάριος, Ποιημάτια, εκδ. Ιωάννης Σνείρερ, Βιέννη 1817, σ. 169-170. 
Στη γενικότερη αυτή προσπάθεια υποστήριξης της ποίησης σε νεοελληνική γλώσ-
σα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα εκδοτικά παράλληλα της κερκυραϊκής 
τυπογραφίας, η Ρομεηκη γλοσα (1814) του Ιωάννη Βηλαρά, που περιλαμβάνει 
λυρικά ποιήματα, καθώς και η Ειδοποίησις. Η τωρινή Ελληνική Γλώσσα (1817) 
του Πλάτωνος Πετρίδη· βλ. αντιστοίχως, Ιωάννης Βηλαράς, Ποιήματα, επιμ. Γ. 
Ανδρειωμένος, [Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη], Αθήνα 2001, και Γιάννης Ξού-
ριας, «Η προσωδιακή αναγέννηση του έθνους: η πρόταση του Πλάτωνος Πετρίδη 
(1817) για μια νέα ποιητική ταυτότητα», στο: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.), 
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Δ΄ Ευρωπαϊκό Συ-
νέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, Πρακτικά, 
[Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών], Αθήνα 2011, τ. 2, σ. 407-424.

80. Την έκδοση γνωρίζουμε καλά εδώ και χρόνια χάρη στην Άντεια Φραντζή· βλ. Μισμα-
γιά, Ανθολόγιο Φαναριώτικης Ποίησης κατά την έκδοση Ζήση Δαούτη (1818), ει-
σαγ., επιμ., κριτ. υπόμν., σχόλια, παραρτ. Άντεια Φραντζή, εκδ. Εστία, Αθήνα 1993.

81. Βλ. σχετικά Δημήτριος Β. Οικονομίδης, «Διονυσίου Φωτεινού βίος και έργον», 
Μνημοσύνη 11 (1988-1990), σ. 93-95, 106-112, 118-127· ο ίδιος, «Νεοελληνικά 
σημειώματα. “Η μετάφρασις του El Criticon του Baltasar Gracián”», Αθηνά 62 
(1958), σ. 17-22· Γ. Π. Σαββίδης, «Αναλυτικά περιεχόμενα του “Νέου Ερωτόκρι-
του” Διονύσιου Φωτεινού του εκ Παλαιών Πατρών», Τόμος τιμητικός Κ. Ν. Τρια-
νταφύλλου, Πάτρα 1990, σ. 417-445 · ο ίδιος, «Διονύσιος Φωτεινός (1777-1821)», 
Κονδυλοφόρος 4 (2005), σ. 9-18 (δημοσίευση από τα κατάλοιπα του Σαββίδη: 
Ναταλία Δεληγιαννάκη). 

82. Γνώριζε ενόργανη μουσική, έπαιζε κλειδοκύμβαλο και παρέδιδε μαθήματα ανατο-
λικής βυζαντινής μουσικής· μουσικά του χειρόγραφα διασώθηκαν στη Βιβλιοθήκη 
της Ρουμανικής Ακαδημίας.

83. Βλ. Γιάννης Πλεμμένος, Το μουσικό πορτρέτο του νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα 2003, σ. 37-68.
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μενο «ξένα» λυρικά στιχουργήματα. Συμπαραστάτες του στο εκδοτικό εγ-
χείρημα βρήκε σημαντικά πρόσωπα της λογιοσύνης όπως τον Ζηνόβιο Πωπ, 
συντάκτη της πρώτης νεοελληνικής Μετρικής για την αρχαία ποίηση, καθώς 
και τον κοζανίτη λόγιο της Διασποράς Γεώργιο Ρουσιάδη, που επέβλεψε 
την εκτύπωση. Ο Νέος Ερωτόκριτος, «άτυπη, αν και εκ πρώτης όψεως 
παράδοξη στο έμμετρο περιβάλλον της, ανθολογία»,84 είχε μια εξαιρετικά 
επιτυχημένη εκδοτική τύχη ώς τον προχωρημένο 19ο αι., πραγματοποιώ- 
ν τας την πρώτη της επανέκδοση στην Κωνσταντινούπουλη (1845), τις δύο 
επόμενες στη Σμύρνη (1863, 1879) και μια τελευταία στην Αθήνα (1894).

Περισσότερα από είκοσι χρόνια φαίνεται ότι είχαν περάσει από τότε 
που συγκέντρωσε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες το υλικό της ανθολογίας 
του ο Τυρναβίτης στην καταγωγή Ζήσης Δαούτης, εγκατεστημένος στη Βι-
έννη από το 1790, με διαπιστωμένες επαφές με το περιβάλλον της Εφημε-
ρίδος.85 Την τελική απόφαση να τυπώσει τα κείμενα στα 1818 την απέδωσε 
στην παρακίνηση των φίλων: 

Εις Ιάσιον και Βουκουρέστιον ευρισκόμενος προ χρόνων ήδη ικανών, 
εσύναξα από διάφορα καταστιχάκια (κοινώς Μισμαγιά λεγόμενα) των 
φίλων μου διάφορα στιχουργήματα, από τα οποία απεφάσισα, διά πα-
ρακινήσεως τινών φίλων μου να τυπώσω όσα βλέπετε εις το παρόν 
βιβλιάριον […] Αν έξευρα τίνων φιλογενών είναι τα παρόντα στιχουργή-
ματα, ήθελ’ αφεύκτως αναφέρει ενταύθα και τα τίμια αυτών ονόματα· 
με το να μου είναι όμως άγνωστα, τα αποσιωπώ μεν εις την είδησήν 
μου ταύτην, ευχαριστώ δε άλλως αυτούς πολλά ευγνωμόνως και από 
μέρος μου, και από μέρος άλλων πολλών διά τον κόπον όν κατέβαλον 
διά να στιχουργήσοσι ταύτα.86 

Ο Δαούτης αυτοσυστηνόταν ως διαμεσολαβητής («εγώ είμαι μόνον το όρ-
γανον της εκδόσεως»), διακατεχόμενος από την πρόθεση να διασώσει τη 
φαναριώτικη χειρόγραφη κληρονομιά μέσω του εντύπου· παρακινούσε, λοι-
πόν, τους ομογενείς να του στείλουν στιχουργήματα, «διά να μη κείτονται 
νεκρά», υπό τον όρο να είναι «καθαρά από ξένας λέξεις». Ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να δώσουμε απόλυτη πίστη στις προλογικές δηλώσεις του ανθολό-

84. Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Το Gran Finale της φαναριώτικης στιχουργίας», Κονδυ-
λοφόρος 6 (2007), σ. 24.

85. Βρανούσης, Προλεγόμενα, σ. 300-301.
86. Βλ. την προσφώνηση «Προς τους Αναγινώσκοντας!» στο Ζήσης Δαούτης, Διάφορα 

ηθικά και αστεία στιχουργήματα, εκδ. Ιωάν. Βαρθ. Σβέκιος, Βιέννη 1818, σ. 5-6· 
βλ. Φραντζή (επιμ.), Μισμαγιά, σ. 223-224.
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γου, καθώς ορισμένα από τα αισθηματικά στιχουργήματα είχαν ήδη δημο-
σιευτεί (δύο στο Σχολείον των ντελικάτων εραστών, έξι στη Γαλάτεια και 
από ένα στα Βόσπορος εν Βορυσθένει87 και Νέος Ερωτόκριτος88), όπως, 
άλλωστε, αρκετά χρόνια πρωτύτερα, δύο από τα τρία εκτενή ηθικοδιδα-
κτικά στιχουργήματα («Περί ματαιότητος του κόσμου και αθλιότητος του 
ανθρώπου» του Καισάριου Δαπόντε στη Βενετία το 1776, και «Μέμνων» 
του Βολταίρου στη Λειψία το 1766 και στη Βιέννη το 1792), που δεν ήταν 
βέβαια ανώνυμα. Πρόσφατες αποτιμήσεις υποδεικνύουν ότι ο Δαούτης είχε 
προβεί σε μια συνειδητή επιλογή των κειμένων που τύπωσε με βάση αι-
σθητικές και ιδεολογικές αντιλήψεις, υπαγορευμένες εκτός των άλλων από 
την τεκτονική του εμπειρία και την τεκτονική ποίηση του γερμανόφωνου 
χώρου.89

Οι εκδόσεις της προεπαναστατικής εικοσαετίας συνυφάνθηκαν με ευ-
ρύτερες ποιητολογικές ζυμώσεις και γλωσσικές αναζητήσεις,90 καθώς και 
με την αξιοδότηση της λυρικής ποίησης σε έργα, κυρίως εγχειρίδια για 
διδακτική χρήση, που επιδίωκαν την κωδικοποίηση της ποιητικής και της 
μετρικής. Τα πιο σημαντικά ήταν τα Γραμματικών βιβλία Δ΄ (Βιέννη 1817) 
του Κωνσταντίνου Οικονόμου και Καλλιόπη παλινοστούσα ή περί Ποιητι-
κής μεθόδου (Βιέννη 1819) του Χαρίσιου Μεγδάνη.91

Ο Οικονόμος είχε συνείδηση της απουσίας του μεγάλου ποιητή γλωσ-
σοπλάστη, που θα συνέβαλε στη διαμόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας· 
εναπόθετε την ελπίδα για την εμφάνισή του στην καλλιέργεια της ποίησης, 
στην ποιητική άσκηση, καθώς και στην πολιτισμική νομοτέλεια που του 
υποδείκνυε το ευρωπαϊκό παράδειγμα:

87. «Αφ’ ού τον κόσμον είδα / με μόνην την ελπίδα».
88. Γ. Π. Σαββίδης, «Στοιχειώδεις πίνακες για τη μελέτη φαναριωτών ποιητών και 

στιχουργών», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 3 (1991), σ. 48. 
89. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και 

γραμματεία του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, εκδ. Περίπλους, Αθήνα 
2010, σ. 113-126.

90. Η ποίηση ως ιδανικός τρόπος για τη γλωσσική διόρθωση προτείνεται στην ανοικτή 
επιστολή του Θ. Ι. στο περιοδικό Ερμής ο Λόγιος 1 (1811), σ. 307-308. Για τη 
γενικότερη αντιπαράθεση γύρω από την ουσία και την έκφραση του νεοελληνικού 
ποιητικού λόγου, η οποία φαίνεται να διεξάγεται τα χρόνια αυτά, βλ. Ξούριας «Η 
προσωδιακή αναγέννηση του έθνους», σ.  407-424.

91. Βλ. επίσης το εγχειρίδιο: Στέφανος Κομμητάς, Εγκυκλοπαιδείας ελληνικών μαθη-
μάτων Γραμματικής, Ρητορικής και Ποιητικής, τ. 11, Βιέννη 1813, που αναφέρεται 
στη λυρική ποίηση αλλά τα παραδείγματά του είναι από την αρχαία γραμμα-
τεία.
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ο Ποιητής μας ακόμη δεν εφάνη! Πολλά και καλά ποιήματα γράφο- 
ν ται εις την λαλουμένην ημών γλώσσαν· το δημιουργικόν όμως εκείνο 
πνεύμα, το οποίον μέλλει και την γλώσσαν με άμαχον δυναστείαν να 
κανονίσει και να ανανεώσει εις την Ελλάδα των Ομήρων, και Πινδάρων 
και Σοφοκλέων την δόξαν, τοιούτον, λέγω, πνεύμα ακόμη δεν εγεννήθη. 
Αλλ’ έως να γεννηθεί πρέπει άραγε να μένοσιν οι άλλοι ποιητικοί μας 
νόες αργοί; Όχι βέβαια! Εξ εναντίας μάλιστα πρέπει να εργάζονται με 
προθυμίαν, δια να συνάγοσιν ύλην, ήτις θέλει χρησιμεύσειν εις αφορμήν 
των μελλόντων να γένωσι, τελειοτέρων ποιητών, με τους οποίους θέλουν 
μοιρασθείν την παρά του γένους ευγνωμοσύνην. Όσον ατελείς και αν 
ήσαν οι Θέσπις, και ο Κρατίνος, μνημονεύονται όμως ως πρόγονοι της 
των προγόνων δραματοποιίας. Οι Ιταλοί Δάντης και Πετράρχης τιμώ- 
ν ται ως πρώτοι της ιταλικής γλώσσης μορφωταί, οί τινες εδυνήθησαν εις 
τόσον χαμερπή και φλύαρον γλώσσαν, η οποία ήτο κατ’ αρχάς η ιταλική 
να εμποιήσωσι θαυμαστήν αρμονίαν και κάλλος και ύψος. 92

Παρά τις αντιξοότητες η νεότερη ποιητική παράδοση (κρητική και δημοτι-
κή) αλλά και η τρέχουσα παραγωγή δημιουργούσαν αισθήματα ευφορίας 
για το ποιητικό μέλλον: 

Εμπόρεσε να γεννήσει τους αοιδούς των Ερωφιλών και των Ερωτο-
κρίτων. Και σήμερον, εις την ήδη συν θεώ αρχίσασαν αναγέννησην της 
Ελλάδος, η Ήπειρος καυχάται εις τους Βελλαράς και Χριστοπούλους, η 
Θεσσαλία και η Μακεδονία εις τους Περδικάρας και Σακελλαρίους της, 
η Κωνσταντινούπολις εις τους Ιακωβάκας και Καλφόγλους και Δρα-
γουμανάκας, και τους αγχινουστάτους Ρίζους της. Και εξ αυτών των 
ηγεμονικών οικιών και πρίγκιπες και δέσποιναι φιλόμουσοι δεν απα-
ξιώνουσι να στεφανώνονται με της ποιήσεως την δάφνην. Αλλά διά να 
μη νομισθώ εκτόπως φιλογενής και φιλόπατρις δεν εκθέτω τα ονόματα 
των σημερινών της ελληνικής ποιήσεως εραστών, των οποίων τα εύ-
ρυθμα ποιήματα, κατά καιρούς εκδιδόμενα κηρύττουσι την φιλοκαλία. 
Διισχυρίζομαι δε μόνον προς τους αλλοφύλους εχθρούς της Ελλάδος ότι 
και αυτά τα δημώδη και κοινά τραγώδια του έθνους μας και ελεγεία, 
και πολεμιστήρια και ερωτικά μαρτυρούσι και την σήμερον την ευφυΐαν 
των απογόνων του Καλλιμάχου και Αλκαίου και Ανακρέοντος.93

Υποστήριζε με τη σειρά του την ποίηση στην ομιλουμένη και καταδίκαζε 
την αρχαιόγλωσση: 

92. Οικονόμος, Γραμματικών ή Εγκυκλίων παιδευμάτων βιβλία Δ΄, σ. 147. 
93. Ό. π., σ. κθ΄. 
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Τα ξένα ταύτα μάλιστα παραδείγματα εύχομαι να εξυπνίσοσι τας ψυ-
χάς των ομογενών μου εκείνων, όσοι δεν καταδέχονται ποτέ να στι-
χουργώσιν ειμή εις του Ομήρου και του Σοφοκλέους την γλώσσαν […] 
όστις επιθυμεί κυρίως να ωφελήσει όλον το γένος του, πρέπει να στι-
χουργεί εις την ομιλουμένην γλώσσα, διότι ούτω γίνεται και θαυμαστός 
και ωφέλιμος εν ταυτώ.94

Μπορεί στη υψηλότερη θέση στην ιεραρχία της λυρικής ποίησης να τοποθε-
τούσε τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και τον Ιωάννη Βηλαρά,95 δεν υποτιμού-
σε όμως και άλλα δείγματα ανακρεόντειας [= λυρικής] ποίησης: 

Ανακρεόντεια έχομεν και άλλα δείγματα πολλών Κωνσταντινουπολιτών 
και μάλιστα του αειμνήστου Πρωτοψάλτη Ιακωβάκη [= Ιακωβάκης Πε-
λοποννήσιος, 1740-1801] και ανέκδοτα και εκδεδομένα εις τον Δελφικόν 
Τρίπουν και εις το Έρωτος Αποτελέσματα.96

Επιπλέον, σε θεωρητικό επίπεδο, ο Οικονόμος υιοθετώντας την τριμερή διά-
κριση του Batteux, στο έργο του οποίου είχε βασιστεί κυρίως για τη συγγραφή 
των Γραμματικών βιβλία Δ΄, τοποθετούσε για πρώτη φορά σε ποιητολογικό 
εγχειρίδιο τη λυρική ποίηση δίπλα στα «μεγάλα είδη», το έπος και το δράμα, 
συμβάλλοντας στην προβολή και καταξίωσή της.97 Εξίσου υποστηρικτικό ρόλο 
είχε το «φαναριώτικο εγχειρίδιο νεωτερικής ποιητικής»98 του Χαρίσιου Με-
γδάνη,99 δημοσιευμένο με την προσδοκία «η ποιητική Μούσα πάλιν να επα-
ναστρέψει ταχέως και περιχαρώς εις τα Οικεία της»· τα παραδείγματα από 
τα φαναριώτικα στιχουργήματα, ασματικά100 και μη, ήταν άφθονα και δεν 
απουσίαζαν οι θετικές κρίσεις για τους «ευδόκιμους»101 στιχουργούς. Δημο-
σιευμένη την ίδια χρονιά με το εγχειρίδιο του Μεγδάνη, η Μελέτη της Κοινής 
Ελληνικής Διαλέκτου (Παρίσι 1819) με την υπογραφή του βασικού κοραϊκού 
αντίπαλου Παναγιώτη Κοδρικά συνέκλινε, σε ό,τι αφορά στους ποιητές του 
καιρού του, με τις εκτιμήσεις του κοραϊστή Οικονόμου: 

94. Ό. π., σ. 146-147.
95. Ό. π., σ. 299, σημ. α΄.
96. Ό. π., σ. 299, σημ. α΄. 
97. Βλ. Ξούριας, Κωνσταντίνος Οικονόμος, σ. 220.
98. Φουρφουρής, «Φαναριώτικες ηχολογίες», σ. 140.
99. Άντεια Φραντζή, «“Καλλιόπη Παλινοστούσα, ή περί ποιητικής μεθόδου” του Χαρί-

σιου Μεγδάνη (1819)», Παλίμψηστον 6-7 (1988), σ. 185-199.
100. Χαρίσιος Μεγδάνης, Καλλιόπη παλινοστούσα, εκδ. Ιωάννης Σνείρερ, Βιέννη 1819, 

σ. 230.
101. Ό. π., σ. 275.
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Συν αυτώ δε και τους εις περιγραφικήν και ασματικήν ποίησην εξόχως 
ευδοκιμήσαντας, τον εις το όρος του Άθωνος το μοναδικόν ενδυσάμενον 
σχήμα Δαπόντε τον μελωδικότατον, και Πέτρον τον της μεγάλης Εκ-
κλησίας Λαμπαδάριον τον εκ Πελοποννήσου, όν φύσις και τέχνη συνελ-
θούσαι των Μουσών τρόφιμον και Μουσικόν κατ’ εξοχήν απετέλεσαν· 
και Γιακουμάκην Πρωτοψάλτην τον την ποιητικήν αρμονίαν τη μουσική 
συναρμόσαντα· και τον Σλουτζιάρην Κάλφογλουν τον ευφυέστατον· και 
Γεωργάκην μεγάλον Σπαθάρην τον Σούτζον τον αγχινούστατον ασμα-
τικόν.102

Τα εκδοτικά εγχειρήματα που επιχείρησαν να κατοχυρώσουν τη λυρική 
έμμετρη παραγωγή, ανώνυμη, κρυπτώνυμη ή ασαφούς πατρότητας, αλλά 
και την επώνυμη που καλλιεργήθηκε στον φαναριώτικο χώρο και στο πε-
ριβάλλον της ελληνικής Διασποράς, υπήρξαν υπόθεση των λογίων· αναδύ-
θηκαν μέσα από τα δυναμικά δίκτυα που υπηρετούσαν τη διακίνηση των 
ιδεών και της παιδείας ανάμεσα στον υπό οθωμανική κυριαρχία Ελληνισμό 
(Κωνσταντινούπολη, αστικά κέντρα του βορειοελλαδικού χώρου), τις Πα-
ραδουνάβιες Ηγεμονίες και την ελληνική Διασπορά.

Μολονότι η ίδρυση του ελληνικού κράτους είχε ως αποτέλεσμα ση-
μαντικές μεταβολές στον χώρο της διακίνησης του έντυπου βιβλίου, τα 
ελλαδικά τυπογραφεία, όπως και αυτά της Κωνσταντινούπολης και της 
Σμύρνης, δεν έμειναν αδρανή και αδιάφορα απέναντι στην προγενέστερη 
ποιητική παραγωγή, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια. Στην έκδοση Ανθο-
λογία ή συλλογή ασμάτων ηρωικών και ερωτικών (Αθήνα 1835), μια από 
τις πρώτες ανθολογίες που είδαν το φως της τυπογραφίας,103 ο Ανδρέας 
Κορομηλάς έθετε το αίτημα της διατήρησης της πρόσφατης ποιητικής κλη-
ρονομιάς:

Τα ολίγα ποιήματα των παλαιών, όσα διασώθηκαν από το κοινόν ναυά-
γιον του έθνους, τυπωθέντα και μετατυπωθέντα πολλάκις είναι ήδη εις 
ασφάλειαν· και οι επερχόμενοι αιώνες δεν θα τα στερηθόσι. Τα γεννήμα-
τα όμως των λαμπρών νόων των συγχρόνων μας, αμεληθέντα έως τώρα, 
μένουσι κατά το πλείστον μέρος άγνωστα και κινδυνεύουν να παραδο-
θόσιν εις την λήθην. Τούτο θεωρών ως ζημίαν μεγάλην του έθνους, ως 

102. Κοδρικάς, Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου, σ. 172-173.
103. Για τις ανθολογίες του 19ου αι. βλ. Αλέξης Πολίτης, «Ποιητικές ανθολογίες 1830-

1900. Ανιχνεύοντας τη γραπτή παράδοση», στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου, 
σ. 405-418· ο ίδιος, «Συνοπτική αναγραφή ανθολογιών 19ου αιώνα», στο: Μνήμη 
Ελένης Τσαντσάνογλου, σ. 419-429.
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στέρησην πολυτίμου θησαυρού ανεδέχθην να συνάξω αυτά, ν’ ασφαλίσω 
την διατήρησήν των και να τα κάμω κοινά διά του τύπου.104

Αρκετά φαναριώτικα στιχουργήματα που είχαν ήδη περάσει στο έντυπο 
(τα περισσότερα από το Έρωτος αποτελέσματα και το Διάφορα ηθικά 
και αστεία στιχουργήματα, αλλά και από τον Νέον Ερωτόκριτον, που, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, ανατυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τη 
Σμύρνη, και μόλις την τελευταία δεκαετία του αιώνα στην Αθήνα) συμπε-
ριλήφθηκαν σε ανθολογίες, «λαϊκές»105 ή μη,106 συστεγαζόμενα με ποιήματα 
του Χριστόπουλου, δημοτικά τραγούδια, θούρια, ποιήματα του Σολωμού, 
συνήθως ανώνυμα. Με το πέρασμα του χρόνου, από μια ενδεικτική εικόνα 
που αποκόμισα,107 η πορεία των ανώνυμων στιχουργημάτων εμφανίζεται 
φθίνουσα. Η εισροή περισσότερων παραδόσεων στο ελλαδικό, κατά βάση, 
εκδοτικό χωνευτήρι, όπως η επτανησιακή, το δημοτικό τραγούδι, η ποίηση 
του αθηναϊκού ρομαντισμού, αλλά και τα αστικά τραγούδια μιας νεότερης 
γενιάς, που τόνιζαν την «ανατολίτικη» προέλευσή τους –κωνσταντινουπο-
λίτικα και σμυρνέικα108–, υποσκέλισαν την παλαιότερη φαναριώτικη, ανώ-

104. Ανδρέας Κορομηλάς, «Προς τους αναγνώστας», στην Ανθολογία ή συλλογή ασμά-
των ηρωικών και ερωτικών, εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήνα, 1835, σ. [3].

105. Άσματα διαφόρων ποιητών Ηρωικά, ευτράπελα και τα βακχικά του Αθ. Χριστο-
πούλου μετά των αντιβακχικών του Γ. Σακελλαρίου, εκδ. Κωνσταντίνος Τόμπρας 
– Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Ναύπλιο 1835 [στιχουργήματα από τα: Έρωτος απο-
τελέσματα, Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα και Νέος Ερωτόκριτος]· 
Η Ευτέρπη ή απάνθισμα ασματίων ερωτικών και ηρωικών, εκδ. τυπ. Αθ. Γέλλη, 
Αθήνα 1848 [ανώνυμα ποιήματα του Χριστόπουλου και στιχουργήματα από το 
Έρωτος αποτελέσματα]· Φ. Σ., Τραγουδάκια Κωνσταντινουπολίτικα Σμυρνέικα 
και Ελληνικά, εκδ. Εμπορική Τυπογραφία η Ηώς, Σμύρνη 1838 [από το Διάφορα 
ηθικά και αστεία στιχουργήματα].

106. Τραγώδια ήτοι διάφορα άσματα ηρωικά, κλέφτικα και ερωτικά, εκδ. τυπογραφία 
Αγγ. Αγγελίδου, Αθήνα 1841· χρυσόδετη ανθολογία με τραγούδια από το Έρωτος 
αποτελέσματα και λιγότερα από το Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα. 

107. Η αναζήτησή μου βασίστηκε στο Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής Ποίησης 1801-
1850 των Αλέξη Πολίτη (επιστημονικός υπεύθυνος), Παναγιώτη Αντωνόπουλου, 
Βασιλικής Παλαιοχώρη και Ηρώς Βαμβακίδου [Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπου-
δών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, http://poetry.ims.forth.gr] και σε αυτοψίες. 
Συστηματικότερα διερευνά το θέμα η Ειρήνη Οικονόμου στη μελέτη της «Φανα-
ριώτικα στιχουργήματα: H παρουσία τους στις έντυπες ποιητικές ανθολογίες του 
19ου αιώνα» στον παρόντα τόμο.

108. Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν τα επικαιρικά στιχουρ-
γήματα του Αναστάσιου Πνευματίκα –φερόμενου ως εκδότη του Έρωτος απο-
τελέσματα το 1864–, που περιλαμβάνονται στα έργα: Η ωραία Μελπομένη και 
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νυμη ή ημιεπώνυμη, στιχουργική παραγωγή. Μεγαλύτερη αντοχή έδειξαν 
μέσα στις μουσικές ανθολογίες, που τυπώθηκαν κυρίως στην Κωνσταντι-
νούπολη (Θεόδωρου Παπα-Παράσχου, Πανδώρα, 1843) και στην Αθήνα 
(Λεσβία Σαπφώ, 1870), δίπλα σε τραγούδια σε καραμανλίδικη γραφή, συ-
νοδευόμενα από τη μουσική τους. Οι χρηστικού χαρακτήρα μουσικές αυτές 
ανθολογίες δεν υπηρετούσαν την Ερατώ, αλλά την Ευτέρπη· δεν απέβλεπαν 
στη διάδοση της ποίησης, αλλά στη μουσική παιδεία και εξάσκηση. Τα 
φαναριώτικα τραγούδια επιλέχτηκαν προφανώς ως παραδείγματα, καθώς 
εξακολουθούσαν να κατέχουν θέση στο ρεπερτόριο της ανατολίτικης μου-
σικής. Ως απόπειρα ένταξης και, ενδεχομένως, καταξίωσης μέσα στο σώμα 
της ελληνικής λαϊκής παράδοσης θα μπορούσε να θεωρηθεί η συμπερίληψη 
πολλών στιχουργημάτων από τα Λυρικά του Χριστόπουλου, την ανθολογία 
του Δαούτη και το Έρωτος αποτελέσματα στο Συλλογή εθνικών ασμάτων 
του θηραίου μουσικού Αντώνιου Σιγάλα το 1880, έκδοση που είχε βραβευ-
τεί και χρηματοδοτηθεί από την Ολυμπιακή Επιτροπή και αφιερώθηκε στον 
διάδοχο Κωνσταντίνο.

Ο μόνος που δικαίως αναδείχτηκε σε «ονομαστό ποιητή» και εισέπρα-
ξε «τον προσήκοντα έπαινον από τους μεταγενεστέρους» –ένα καλό μέτρο 
στάθμισης παρέχει, νομίζω, το γραμματολογικό έργο του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή– ήταν ο Αθανάσιος Χριστόπουλος.109 Τα ονόματα του Κωνσταντί-
νου Μάνου, του Γεώργιου Ν. Σούτσου, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του 
Φιραρή,110 του Γεώργιου Σακελλάριου και του Διονύσιου Φωτεινού111 είτε 
παραλείφθηκαν από τις ιστορίες του, είτε αποδοκιμάστηκαν. Τα ανώνυμα 
στιχουργήματα δεν απασχόλησαν τη λογιοσύνη ούτε τα φιλολογικά περιο-

ο διπρόσωπος εραστής Νικολάκης. Διήγησις αξιοπερίεργος. Παριστάνουσα τα 
πάθη του έρωτος με ιστορίας και τραγουδάκια με τους σκοπούς των (Κωνστα-
ντινούπολη 1849, μαζί με τούρκικα τραγούδια)· Η ηχώ της Κωνσταντινουπόλεως, 
περιέχουσα νέα άσματα ερωτικά, αστεία και οθωμανικά (Κωνσταντινούπολη 
1853)· Ο Βουλγαροφαναριώτης ήτοι τα απόκρυφα των ερωτευμένων νέων και 
νεανίδων. Μετά διαφόρων ερωτικών γραικικών και τουρκικών νέων ασμάτων 
(Κωνσταντινούπολη 1853). Η παραγωγή του Πνευματίκα φαίνεται να γνώρισε 
ευρύτερη διάδοση, καθώς τραγούδια με τα ίδια τοπωνύμια και ονόματα απαντούν 
στην ανθολογία Ο μανιώδης έρως ή συλλογή διαφόρων ασμάτων ερανισθέντων 
και εκδοθέντων κατ’ ερωταπόκρισιν (Πάτρα 1883).

109. A.-R. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, εκδ. Calman Lévy, Παρίσι 1877, 
σ. 112-113, 120-127.

110. Βλ. Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, Περίληψις της ιστορίας της νεοελληνικής φιλολογί-
ας, εκδ. Γουλιέλμος Μπαρτ, Αθήνα 1887, σ. 26-27.

111. Βλ. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, σ. 19.
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δικά.112 Οι λιγοστές κρίσεις που έχουν σταχυολογηθεί προέρχονται από δύο 
προβεβλημένους εκπροσώπους της κωνσταντινουπολίτικης παιδείας, τον 
Σκαρλάτο Δ. Βυζάντιο (1798-1878) και τον Μανουήλ Γεδεών (1851-1943). 
Και οι δύο τα προέβαλαν ως γραφικά δείγματα μιας τοπικής κοινωνίας 
περασμένης εποχής. Ο Βυζάντιος, ανάμεσα στις άφθονες πληροφορίες που 
παρέθεσε για την Κωνσταντινούπολη, συμπεριέλαβε και τα στιχουργήματα 
–τύπωσε μάλιστα καμιά δεκαριά από μια χειρόγραφη μισμαγιά113–, με τη 
δικαιολογία ότι είναι «γλυκύθυμον το να βλέπει τις τα ορνιθοσκαλίσματα 
της παιδικής του ηλικίας».114 Οπαδός του γλωσσικού καθαρισμού –είναι 
ενδεικτικό ότι καταχώρισε σε ειδικό παράρτημα στο λεξικό του «τας εκ-
φυλλοφορητέας ετερογλώσσους λέξεις»115–, ήταν αναμενόμενο να σχολιάσει 
αρνητικά τις γλωσσικές ροπές της φαναριώτικης ποίησης: 

Πόσον δε βαθέως εισεχώρησεν η τουρκική γλώσσα εις την ελληνικήν, 
φαίνεται μάλιστα εκ των ποιημάτων των προ εκατόν χρόνων διακεκρι-
μένων εν τω Φαναρίω ποιητών, του Κάλφογλου, του Δραγουμανάκη, 
του Αρμάση Σαούλ, του Πρωτοψάλτου Ιακουμάκη, του Λαμπαδαρίου 
Πέτρου κτλ.116

Μολονότι θεωρούσε την ομοιοκαταληξία, τα λογοπαίγνια και τις ηχολογίες, 
ως προσπάθειες να καλυφθεί η έλλειψη αληθινής ποίησης, ύφους, καλλι-
έπειας και ρυθμού, στα συμφραζόμενα ενός έργου που ηθογραφούσε το 
ύφος και τη ζωή των κατοίκων της πόλης μέσα από μια ιστορική προοπτική 
τα στιχουργήματα είχαν κάποια αξία για την εποχή τους: 

ένια εξ αυτών δεν είναι παντάπασιν άμοιρα χάριτος· διότι αι Μούσαι 
καίτοι αποδημήσασαι προς καιρόν από του Ελληνικού ορίζοντος «και 
πότε μεν προσπαίζουσαι σταις αμμουδιαίς της Σένας, πότε ’ς τα χείλη 

112. Ως εξαίρεση για την επιβεβαίωση του κανόνα θα μπορούσε να θεωρηθεί το δημο-
σίευμα Ελευθέριος Θωμάς, «Φαναριώται», Ζακύνθιος ανθών 2 (Αύγ. 1876, τχ 16), 
σ. 113-118.

113. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρ-
χαιολογική και ιστορική, εκδ. τυπογραφείον Χ. Ν. Φιλαδελφέως, Αθήνα 1869, τ. 3, 
σ. 599-605.

114. Ό. π., σ. 599.
115. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμη-

νευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφι-
κού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, εκδ. Αλέξανδρος Γκαρπολάς, 
Αθήνα, 21857, σ. 410-434.

116. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις, σ. 599.
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ψάλλουσαι της σκυθρωπής Ταμίζας» εφαίδρυνον ενίοτε διά της εμφανί-
σεως αυτών τα παράλια του Βοσπόρου μέχρις ότου οι Ρίζοι και οι Χρι-
στόπουλοι τας ανεκάλεσαν οριστικώς εις την γενέτειραν αυτών γην.117

Αδιάσειστη απόδειξη παρείχε η μεγάλη προφορική και χειρόγραφη διάδοση:

Και ταύτα πάντα ήρεσκον, ευδοκίμουν, απεστηθίζοντο, ετραγωδούντο, 
αντεγράφοντο! οι δε ποιηταί αυτών αντημείβοντο, επευφημούντο, ήσαν 
περιζήτητοι· πόσα ρόδινα χείλη δεν τοις εμειδίασαν; Πόσοι ωραίων 
οφθαλμοί δεν τους εκρυφοχαιρέτησαν; Διότι πάσα εποχή έχει τα θέλγη-
τρά της, το πνεύμα της, τους εποποιούς της.118

Ως είδος γραφικό, συνδεδεμένο με τις συνήθειες μιας συγκεκριμένης κοι-
νωνίας –της κωνσταντινουπολίτικης– μιας περασμένης εποχής, σχολίασε 
ο Μανουήλ Γεδεών τα στιχουργήματα του Έρωτος αποτελέσματα στην 
πρώτη τους έκδοση του 1792. Και η δική του μνήμη είχε συγκρατήσει τη με-
γάλη τους διάδοση: «καί τινα τούτων γινώσκοντες άριστα οι πατέρες ημών 
έψαλλον κατά τας διασκεδάσεις αυτών».119 Ούτε ο Γεδεών αναγνώρισε σε 
αυτά το «άνθος της γλώσσης», καθώς «έφερον τον τύπον επιρροής του 
συγχρωτισμού μετά Τούρκων».120 Υπέδειξε, πάντως, μια γόνιμη κατεύθυν-
ση για τη συγκριτολογική μελέτη της φαναριώτικης ποίησης: την παρουσία 
δάνειων λογοτεχνικών μοτίβων από την περσική ποίηση και, συγκεκριμένα, 
από τον πέρση ποιητή Σαντί.121

Ούτε ο εικοστός αιώνας απέδωσε τον «προσήκοντα έπαινον από τους 
μεταγενεστέρους» στους ποιητές της εποχής του Κορωνιού· φρόντισε, 
ωστόσο, για τη σύσταση ενός πλαισίου που επέτρεψε την επιστημονική 
ανάγνωση της λυρικής φαναριώτικης στιχουργικής παραγωγής. Ο αποστιγ-
ματισμός του φαναριωτισμού και η ανάδειξη του 18ου αι. ως γόνιμου πε-
δίου μελέτης, καθώς και η ιστορικοποίηση του δημοτικού τραγουδιού συ-
νέβαλαν στην ανάπτυξη ιστορικοφιλολογικού, συγκριτολογικού, εκδοτικού 
και διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, ως επικύρωση του οποίου θα πρέπει 
να θεωρηθεί η πραγματοποίηση του πρόσφατου διεθνούς συμποσίου (Λευ-

117. Ό. π., σ. 599.
118. Ό. π., σ. 605.
119. Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Αναμνήσεις εκ του παλαιού Φαναρίου», στο: ο ίδιος, Φανά-

ριον και αι περί αυτού συνοικίαι, εκδ. Αγαθοεργός Σύλλογος Ελληνίδων – Βιβλι-
οθήκη Ωφελίμων Γνώσεων, Κωνσταντινούπολη 1920, σ. 56.

120. Ό. π., σ. 55.
121. Ό. π., σ. 57.
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κωσία 2012), που αφιερώθηκε στη φαναριώτικη ποίηση. Το φαναριώτικο 
τραγούδι, «μερικά ανατολίτικο, μερικά φράγκικο»,122 με ανιχνεύσιμα ίχνη 
της ελληνορουμανικής συνύπαρξης,123 αποτιμήθηκε θετικά για τα «σεβά-
σμια» στιχουργικά του παιχνίδια124 και άνοιξε τη συζήτηση για τον έλεγχο 
της επικρατούσας άποψης περί «αντιποιητικού» 18ου αι., όχι μόνο για λό-
γους ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς.125

122. Δημαράς, «Φευγαλέα ποίηση», σ. 146.
123. Ariadna Camariano-Cioran, Influenţa poeziei lirice greceşti asupra celei romaneşti, Cartea 

Romaneasca, Βουκουρέστι, 1935, και η ίδια, «Λαϊκά τραγούδια και Φαναριώτικα 
στιχουργήματα Ελλήνων και Ρουμάνων του 18ου και 19ου αιώνος», Λαογραφία 18 
(1959), σ. 94-112.

124. Φουρφουρής, «Φαναριώτικες ηχολογίες ή «ποιήματα με αντίλαλο»;, σ. 137.
125. Νάσος Βαγενάς, «Για την ποίηση του 18ου αιώνα», Η ειρωνική γλώσσα, εκδ. Στιγ-

μή, Αθήνα, 1994, σ. 157-161.


