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Δημοσιεύθηκε στη Λέξη, τχ. 142 (Νοέμ.-Δεκ. 1997: αφιέρ. στον Δ. Σολωμό), σσ. 868-881. 
 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Για τις ελληνικές πηγές του σολωμικού Διαλόγου ∗

 
Συνδυάζοντας κανείς τα πορίσματα των επιμέρους μελετών που συνθέτουν τη βασική 

βιβλιογραφία του Διαλόγου,1 καταλήγει χονδρικά στο συμπέρασμα ότι ο Διάλογος του Σολωμού 
(±1824) αποτελεί προϊόν μιας γόνιμης αφομοίωσης των διδαγμάτων αφενός της ελληνικής 
γλωσσικής διαμάχης κατά την προεπαναστατική περίοδο και αφετέρου της ιταλικής γλωσσικής 
διαμάχης, στη μορφή που αυτή παίρνει τα ίδια πάνω-κάτω χρόνια (αρχές 19ου αι.). Ως προς το 
ελληνικό ζήτημα, ο Σολωμός τάσσεται με το μέρος των οπαδών της λαϊκής γλώσσας και 
συλλήβδην κατά όλων εκείνων που εκφράζουν συντηρητικότερες θέσεις. Όσο για την ιταλική 
συζήτηση, ο Σολωμός δείχνει να συναιρεί στο έργο του θέσεις από εκπροσώπους όχι μόνο 
διαφορετικών γλωσσικών αρχών, μα και διαφορετικών ιστορικών φάσεων του γλωσσικού της 
Ιταλίας.  
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρώ μια επανεξέταση του ζητήματος των ελληνικών πηγών του 

σολωμικού Διαλόγου, παίρνοντας ως αφετηρία το μελέτημα του Κ. Θ. Δημαρά, «Σημειώσεις στον 
“Διάλογο” του Σολωμού» που πρωτοδημοσιεύθηκε στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση το 1948.2 Η 
εργασία αυτή, παρά την παλαιότητά της, παραμένει μέχρι σήμερα η σημαντικότερη, όσο ξέρω, 
απόπειρα εντοπισμού των οφειλών του Σολωμού στη γλωσσική θεωρία των Ελλήνων δημοτικιστών 
της προεπαναστατικής περιόδου, Καταρτζή, Χριστόπουλου, Βηλαρά. Ο Δημαράς θεωρεί σίγουρη 
τη «στενή σύνδεση του Σολωμού με την Γραμματική του Χριστόπουλου και με το Όνειρο» (σ. 137)· 
υποπτεύεται από ορισμένα στοιχεία του Διαλόγου –και από την παρουσία του Ταγιαπιέρα στον 
κύκλο του Σολωμού– «ότι γύρω στα 1824 ο Σολωμός γνώριζε ανέκδοτα έργα του Βηλαρά» (χωρίς 
ωστόσο να δηλώνει ούτε τα στοιχεία του Διαλόγου ούτε τα έργα του Βηλαρά) και δεν αποκλείει «η 
έκθεση του ορθογραφικού συστήματος του Βηλαρά [στη Ρομέηκη Γλόσα] να ενίσχυσε τον Σολωμό 
στο δικό του ορθογραφικό σύστημα» (σ. 134). Τέλος, ο μελετητής πιστεύει ότι ο Σολωμός ήρθε σε 
επαφή με τις γλωσσικές ιδέες του Δημήτρη Καταρτζή μέσω των επιστολών που ο τελευταίος 
αντάλλαξε με τον Λάμπρο Φωτιάδη και οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στην τρίτη έκδοση (1812) της 
Γραμματικής Τερψιθέας του Δούκα (σ. 138). 

Oι υποθέσεις αυτές όμως δεν βρίσκουν ισχυρά ερείσματα μέσα στο κείμενο του Διαλόγου. Είναι 
χαρακτηριστικό πως ο Δημαράς, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στηρίζει την τεκμηρίωσή του 
αποκλειστικά σε φράσεις τόσο ευρείας διάδοσης και τετριμμένης χρήσης που απηχούν μάλλον 
κοινούς τόπους της φιλολογίας της εποχής· γιατί βέβαια ούτε η «πάγκοινα γνωστή», κατά τα 

 
∗ Η εργασία αυτή ανακοινώθηκε στο 5ο Συνέδριο των Ιταλών Νεολληνιστών που διοργάνωσε το Istituto Universitario 
Orientale dell’Università di Napoli “Federico II” και δημοσιεύθηκε σε ιταλόγλωσση αναπτυγμένη μορφή με τίτλο «Il 
Dialogo di Solomòs. Problemi di fonti», στον τόμο των Πρακτικών: ΙταλοΕλληνικά, Atti del Vo Convegno Nazionale di 
Studi Neogreci «Pensiero Occidentale e Illuminismo Neogreco», Napoli 1997-1998, σσ. 397-422.  Η ελληνόγλωσση 
μορφή του, που παρουσιάζεται εδώ, είναι συνεπτυγμένη για τις ανάγκες του χώρου στο αφιέρωμα της Λέξης. 
1 Στηρίζομαι κυρίως στις εργασίες των Δημαρά (1948), Κριαρά (1957), Vitti (1957, 1959), Rotolo (1970) και 
Λορεντζάτου (1970), στις οποίες οι γλωσσικές απόψεις του Σολωμού όπως καταγράφονται στον Διάλογό του 
αποτελούν κεντρικό αντικείμενο μελέτης. Έλαβα επίσης υπόψη μου τα εκτενή σημειώματα των εκδοτών του Σολωμού 
–ειδικότερα του Τωμαδάκη (1954) και του Αλεξίου (1994)– για τον Διάλογο, καθώς και το μέρος εκείνο της 
«Εισαγωγής» του Ζώρα που αφιερώνεται στα δοκίμια περί γλώσσης των Επτανησίων στον Α΄ τόμο των Επτανησιακών 
Μελετημάτων (1960).  
2 Το κείμενο έχει ανατυπωθεί στον τόμο Ελληνικός Ρωμαντισμός (1982), σσ. 130-140, απ’ όπου και όλες οι σχετικές 
παραπομπές. 
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λεγόμενα του ίδιου,3 έκφραση «η δάφνη κατεμαράνθη» αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει 
γνώση (ακριβέστερα: ανάγνωση) της Γραμματικής του Χριστόπουλου από πλευράς Σολωμού, ούτε 
φυσικά η έστω και «στραβόκορμη» απόληξη μιας τυπικά διαφωτιστικής αναλογίας ανάμεσα σε 
γλώσσα και ιδέα –μιλάω για τη διατύπωση «για να γράφουμε με τα λόγια του λαού πρέπει και με 
τους στοχασμούς του λαού να συλλογιζόμαστε»–4 μπορεί μονοσήμαντα να μας οδηγήσει στη 
Γραμματική Τερψιθέα του Δούκα κι από κει στον Καταρτζή.5 Τον τελευταίο αυτόν θα μου 
φαινόταν πολύ πιο φυσικό ο Σολωμός να τον γνώριζε –έστω και έμμεσα– από τα κείμενα 
ανθρώπων που ανήκαν στην ίδια γλωσσική παράταξη, από τους δημοτικιστές δηλαδή, παρά μέσω 
του έργου εκείνου που στάθηκε ο αρχηγός της πιο ακραίας πτέρυγας του γλωσσικού εξαρχαϊσμού 
στην προεπαναστατική Ελλάδα, του Δούκα.6 Είναι πιο βάσιμο να θεωρήσουμε ότι τους 
σοφολογιότατους της πατρίδας του, σαν τον Δούκα ή τον Κοραή, ο Σολωμός τους γνωρίζει τελικά 
μόνο από τις επικρίσεις, και μάλιστα τις πιο τρέχουσες, που τους έκαναν οι οπαδοί της λαϊκής 
γλώσσας, κάτι που αναγνωρίζει κι ο ίδιος ο Δημαράς αλλά –πράγμα παράξενο– μόνο για τον 
Κοραή.7 Όσο για τον Καταρτζή, δεν νομίζω ότι τελικά επηρεάζει τον Σολωμό: πέρα από το ότι την 
εποχή που γράφεται ο Διάλογος φαίνεται πως είναι ξεχασμένος,8 υπάρχει ανάμεσά τους και μια 
ριζική διαφορά προσανατολισμού: ο Καταρτζής είναι πολύ νοησιαρχικός και ο γλωσσικός του 
προβληματισμός εστιάζεται στην παιδεία, σε θέματα αγωγής· αντίθετα, ο Σολωμός εκκινεί από 
αισθησιοκρατικές αντιλήψεις και το πεδίο αναφοράς του είναι η Λογοτεχνία. Περνώντας στον 
Χριστόπουλο, δεν έχει νομίζω προσεχθεί όσο θα έπρεπε το γεγονός ότι η αναφορά στο πρόσωπό 
του, και τις δύο φορές που γίνεται μέσα στον Διάλογο, βρίσκεται εκτός πλαισίου αυστηρώς 
γλωσσολογικών επιχειρημάτων: η έξαρση της φράσης «η δάφνη κατεμαράνθη», λ.χ., εντάσσεται 
μέσα στο έργο σε συμφραζόμενα που αποτελούν μια καθαρή περίπτωση μεταφοράς της “πτώσης 
του ιδανικού” στη Λογοτεχνία.9 Μα κι εκεί όπου ο “Ποιητής” του Διαλόγου επικαλείται ρητά τον 

 
3 Βλ. αυτ., σ. 137. 
4 Έτσι φαίνεται να αποδίδεται στον Διάλογο, σε απλή γλώσσα και διά στόματος “Σοφολογιώτατου”, η γνωστή ρήση του 
Δούκα «εάν συγκαταβώμεν κ.λπ.» (για την οποία βλ. Δημαράς, σ. 138). Ο “Ποιητής” την επικρίνει γενικεύοντάς την 
ως εξής: «όσοι έχουν τες ίδιες λέξες έχουν τους ίδιους στοχασμούς» (ΑΠ.2, σ. 14).  
5 Δεν είναι μόνο ότι ανάλογες σχηματοποιήσεις υπάρχουν στα έργα και άλλων υποστηρικτών του γλωσσικού 
εξαρχαϊσμού, όπως για παράδειγμα στη Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου του Π. Κοδρικά, Παρίσι 1818, σσ. κβ΄-
κδ΄. Είναι ότι τέτοιες απόψεις δεν λείπουν ούτε από τα κείμενα επιφανών δημοτικιστών όπως είναι λ.χ. ο Βηλαράς, ο 
οποίος στο έργο του Ο Λογιώτατος ταξιδιώτης βάζει τον “Γέροντα” –οπαδό της λαϊκής γλώσσας– να ομογνωμεί με τον 
“Λογιώτατο” αναφορικά με το θέμα αυτό: «[μιλάει ο Λογιώτατος] αυτό το μέσο, οπού έχουμε για να γροικιούμεστε, 
δεν είναι αρκετό να παραστήση όλες τις ιδέες οπού θέλουν να φανερώσουν οι προκομμένοι. – Ο λόγος σου έχει τον 
τόπο του, αποκρίθηκε ο Γέροντας. Εκείνος οπού έχει ολίγες χρείες, έχει και ολίγες ιδέες, και ακολούθως γλώσσαν 
ανάλογη με τον μικρόν αριθμό τους. […] Τέτοια είναι η φύση κάθε γλώσσας στον κόσμο, φτωχότερη ή πλουσιώτερη, 
κατά τες ιδέες οπού έχουν όσοι την κρένουν […]» (Μοσχονάς, σ. 139· πβ. και σ. 156). 
6 Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το βιβλίο του Δούκα ήταν γραμμένο σε μια γλώσσα που ο Σολωμός δεν δείχνει ούτε να 
είχε μάθει ούτε να θέλησε ποτέ να μάθει (βλ. λ.χ. τη μαρτυρία του Πολυλά στα «Προλεγόμενα»: ΑΠ.1, σ. 19), πράγμα 
που κάνει ακόμη πιο αμφίβολο το ενδεχόμενο ο ποιητής να αναζήτησε το βιβλίο αυτό και να το μελέτησε. 
7 «Τον Κοραή μοιάζει να τον γνωρίζει ο Σολωμός μόνο από τις επικρίσεις που του έκαναν οι οπαδοί της λαϊκής 
γλώσσας και μάλιστα από την πιο τρέχουσα επίκριση, που αφορά στην διόρθωση των λέξεων: ομμάτιον και κραββάτιον 
κτλ.»: Δημαράς, σ. 137 (πβ. και σ. 133). Είναι άραγε απίθανο και το εάν συγκαταβώμεν… του Δούκα να κυκλοφορούσε 
παγιωμένο στη μορφή που μας το παρουσιάζει ο Σολωμός στον Διάλογο, ή σε κάποια παραπλήσια, ως μια ακόμη 
τρέχουσα επίκριση των οπαδών της λαϊκής γλώσσας που πλαισίωναν τον ποιητή στη Ζάκυνθο; 
8 Ο Καταρτζής φαίνεται ξεχασμένος ήδη σε καιρούς προγενέστερους του Διαλόγου· ο Βηλαράς, για παράδειγμα, 
«απαριθμώντας τους προδρόμους του στη χρήση της “ρομεηκης” […] τον Καταρτζή μοιάζει να μην τον γνωρίζει»: 
Μοσχονάς, σ. νζ΄, σημ. 172. 
9 Βλ. ΑΠ.2, σ. 23. Για τον όρο “πτώση του ιδανικού” βλ. Π. Μουλλάς, «Η Λογοτεχνία από τον Αγώνα ώς τη γενιά του 
1880», Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, σσ. 492-514: 503. Η πιο σημαντική, όσο ξέρω, προσπάθεια τεκμηρίωσης των 
εκδηλώσεων της “πτώσης του ιδανικού” στην ελληνική λογοτεχνία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (με 
επίκεντρο τον αθηναϊκό Ρομαντισμό) είναι η εργασία της Αθηνάς Γεωργαντά, «Ο Διάλογος για το παρόν της νέας 
Ελλάδας», Αιών βυρωνομανής. Ο κόσμος του Byron και η νέα ελληνική ποίηση, Αθήνα: Εξάντας 1992, σσ. 17-51. 
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Χριστόπουλο, το κάνει μόνο και μόνο για να υπογραμμίσει ότι είναι εγγράμματος και να 
αντικρούσει έτσι την άποψη του “Σοφολογιώτατου” ότι μόνο αμαθέστατοι (οι δούλοι) 
χρησιμοποιούν τη λαϊκή γλώσσα.10 Με δυο λόγια: ο Χριστόπουλος δεν φαίνεται να μπαίνει στον 
Διάλογο ως θεωρητικός της γλώσσας αλλά ως φημισμένος λόγιος και συγγραφέας·11 ο “Ποιητής” 
δεν επικαλείται τις γλωσσικές του θεωρίες, αλλά (όπως σωστά βλέπει κι ο ίδιος ο Δημαράς) το 
κύρος του ονόματός του και την υπόληψη που αυτός, ο “Νέος Ανακρέων”, απολάμβανε από το 
σύνολο του φιλολογικού κόσμου εκείνης της εποχής, πέρα και πάνω από τις γλωσσικές έριδες που 
τον δίχαζαν.12  
Με βάση τα παραπάνω νομίζω πως σήμερα θα πρέπει να υπολογίσουμε πιο σοβαρά το 

ενδεχόμενο η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, αυτά ειδικά που επαναλαμβάνονταν στα 
κείμενα ή στα χείλη των ανθρώπων που αποτελούσαν τον δικό του κύκλο να έπαιξαν 
σημαντικότερο ρόλο από τον γενικώς πιστευόμενο στην οικοδόμηση του γλωσσικού μανιφέστου 
του. Κι ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν σκόπιμο να στρέψουμε και τις έρευνές μας γύρω 
από τα έργα που μάλλον ο Σολωμός είχε υπόψη του όταν ξεκίνησε να γράψει τη δική του απολογία 
του δημοτικισμού. Στη Ζάκυνθο, όπως ξέρουμε, επιστρέφει στα 1818 και αρχινάει τον Διάλογο στα 
1823. Τι ακουγόταν τότε περισσότερο από τα κείμενα των Ελλήνων δημοτικιστών; Ούτε η 
Γραμματική, ούτε το Όνειρο, πιστεύω· από τις θεωρίες της πρώτης δεν περνάει τίποτα στον Διάλογο 
–και η πιο τρανταχτή απόδειξη είναι βέβαια η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στην αιολοδωρική 
καταγωγή της νεοελληνικής γλώσσας που αποτελεί θεμέλιο λίθο της Γραμματικής και συνάμα ό,τι 
πιο πρωτότυπο έδωσε ο στοχασμός του Χριστόπουλου στη συζήτηση για το γλωσσικό στην 
Ελλάδα–,13 ενώ τα στοιχεία του δεύτερου, του Ονείρου, όσα μπορούν να μας οδηγήσουν στον 
Διάλογο υπάρχουν και σε μεταγενέστερα (και συνεπώς πλησιέστερα προς τον Διάλογο) έργα της 
δημοτικιστικής κίνησης, όπου βρίσκουμε επιπλέον πράγματα που θυμίζουν Διάλογο, μα που δεν θα 
τα βρούμε στο Όνειρο.14 Στο σημείο αυτό κρίνω ιδιαίτερα χρήσιμη την πληροφορία του Μοσχονά 

 
10 Βλ. ΑΠ.2, σ. 22. 
11 Δεν χρειάζεται ίσως να υπομνησθεί ότι με τα Λυρικά του Χριστόπουλου στο χέρι πήγε και βρήκε τον Σολωμό ο Σπ. 
Τρικούπης για να τον βοηθήσει να αποκαταστήσει την επαφή του με τη νεοελληνική γλώσσα (το γεγονός αναφέρει και 
ο Δημαράς, σσ. 134-135). Ο Τρικούπης μιλάει για τα γλωσσικά αυτά “μαθήματα” σε γράμμα του προς τον Πολυλά με 
ημερομηνία 25 Μαϊου/6 Ιουνίου 1859, προσιτό στον τόμο Exposition du centenaire de Solomos, επιμ. Octave Merlier, 
Athènes: Institut Français d’Athènes 1957, σσ. 189-191. 
12 Βλ. Δημαράς, σ. 137 (υπογραμμίζω εγώ): «[Ο Χριστόπουλος] είναι ο μόνος σύγχρονος Έλληνας που αναφέρεται […] 
στον Διάλογο […] όχι μόνο τιμητικά, αλλά και σαν επίσημα αναγνωρισμένος […]· φαίνεται δηλαδή πως ο Σολωμός έχει 
εξασφαλίσει […] την κατάφαση του ακροατή, ακόμη κι αν αυτός είναι ο Σοφολογιώτατος». Και αμέσως παρακάτω: «Η 
έξαρση της φράσης αυτής [= “η δάφνη κατεμαράνθη”] μέσα από την Γραμματική του Χριστόπουλου, χωρίς μάλιστα να 
ονοματίζεται ο συγγραφέας της, σαν να είναι πάγκοινα γνωστοί, κι αυτός και η φράση του, ο χαρακτηρισμός του 
Χριστόπουλου έτσι απλά “ο γενναίος”, φανερώνουν την εξαιρετική τιμή που τρέφει σ’ αυτόν ο ποιητής, αλλά και μια 
σαν πιο αντικειμενική υπόληψη. Δεν είναι άσκοπο να θυμηθούμε ότι στα 1823 ακριβώς, […] ο Χριστόπουλος, 
τιμημένος για τους εθνικούς αγώνες του, είχε έρθει στα Επτάνησα. Η σύμπτωση αυτή εξηγεί ίσως, ώς ένα βαθμό, όχι 
την υπόληψη που τρέφει προς αυτόν ο Σολωμός, αλλά την γνώμη που φέρεται να έχει γι’ αυτόν το ενδεχόμενο 
αναγνωστικό κοινό του Διαλόγου». 
13 Ας προστεθεί κοντά σ’ αυτά και το γεγονός ότι «η διάδοση και η απήχηση της Γραμματικής έξω από τον χώρο των 
ηγεμονιών δεν φαίνεται να στάθηκε σημαντική»: Μοσχονάς, σ. μστ΄ και σημ. 128 (πβ. και σημ. 148). 
14 Περιορίζομαι σε δύο μικρά παραδείγματα: τον συγκοπτόμενο ομηρικό τύπο δω (αντί δώμα) του Ομήρου, που ο 
Σολωμός αναφέρει στον Διάλογο πλάι στο ca’ (αντί casa) του Δάντη [βλ. ΑΠ.2, σ. 20], τον βρίσκουμε στο Όνειρο [βλ. 
Μοσχονάς, σ. 67], αλλά τον βρίσκουμε και στην περίφημη επιστολή Ψαλίδα προς Δούκα του 1815 [αυτ., σ. 95]. Τα 
κείμενα όμως που αναφέρει ο Σολωμός (Χριστόπουλος, Βοσκοπούλα, κλέφτικα) για να υποστηρίξει την ύπαρξη μιας 
κοινής γραφομένης λαϊκής γλώσσας [βλ. ΑΠ.2, σ. 22], δεν θα τα συναντήσουμε πουθενά στο Όνειρο, όπου τα γραπτά 
υποδείγματα είναι εντελώς διαφορετικά: είναι η γλώσσα «των ρητόρων μας, του Σκούφου και του Δαμωδού» [βλ. 
Μοσχονάς, σ. 69]. Εντούτοις τα κείμενα που μνημονεύει ο Σολωμός θα τα συναντήσουμε, μεταξύ άλλων, στην 
επιστολή Ψαλίδα προς Δούκα λ.χ.: «βηβληα ρομεικα δεν εχομε πολα, χορια απο τεσερα, τον Εροτόκρητο, οπού ηνε 
αλος Όμηρος, για να μην ηπο καλητερος, τον Χρηστόπουλο, οπουνε νεος Ανακρέοντας, την Εροφήλη, κε την 
Βοσκοπούλα» [αυτ., σσ. 102-103: διατηρώ την ορθογραφία του κειμένου]. Ο Ψαλίδας γνωρίζει και το δημοτικό 
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(σσ. οα΄-ογ΄) ότι το έτος 1821 είχε προγραμματιστεί η δημοσίευση μιας αρκετά πλούσιας 
συναγωγής γλωσσικών κειμένων του Ψαλίδα και του Βηλαρά, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε 
λόγω της Επανάστασης. Η συναγωγή περιλάμβανε ένα εκτεταμένο σώμα επιστολών γύρω από το 
γλωσσικό, ανάμεσα στις οποίες και η πολύκροτη επιστολή Ψαλίδα προς Δούκα (1815), καθώς και, 
μεταξύ των κειμένων του Βηλαρά, τον διάλογό του Ο λογιώτατος ταξιδιώτης. Δεν με παίρνει ο 
χώρος να αναφερθώ διεξοδικά στο περιεχόμενο των κειμένων της συναγωγής αυτής. Όμως οι 
αντιστοιχίες που παρουσιάζουν σε επίπεδο επιχειρηματολογίας και διατύπωσης με τον σολωμικό 
Διάλογο είναι τόσο αισθητές που μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί πως αν είναι κάτι που ο Σολωμός 
χρησιμοποίησε από την παρακαταθήκη του ελλαδικού δημοτικισμού για να θεμελιώσει το έργο του 
είναι αυτά τα κείμενα15 –και όσα άρπαξε τ’ αυτί του από τη διδασκαλία του Τρικούπη και τις 
γλωσσικές συζητήσεις του κύκλου του.  
Ανάμεσα στα στοιχεία που θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν τη στενότερη σχέση που συνδέει τον 
Διάλογο με τα γλωσσικά κείμενα του Ψαλίδα και του Βηλαρά, υπάρχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό: ότι 
δηλαδή σ’ αυτά συναντάμε τα πρώτα σπέρματα εκείνης της αισθησιοκρατικής αντίληψης για τη 
γλώσσα που τόσο έντονα την βρίσκουμε αποτυπωμένη στις σελίδες του Διαλόγου.16 Στην 
περίπτωση βέβαια των Ψαλίδα-Βηλαρά πρόκειται μόνο για εγκατεσπαρμένες ψηφίδες μιας 
ακαταστάλλαχτης ακόμα θεωρητικής σύλληψης (που δεν αλλοιώνει τη βασικά νοησιαρχική δομή 
του γλωσσικού τους προβληματισμού). Το απαρτισμένο ψηφιδωτό αυτής της σύλληψης που 
παρουσιάζει και εσωτερική συνοχή και συνέπεια θα το βρούμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του 
ελληνικού δημοτικισμού, μέσα στο γλωσσικό μανιφέστο του Σολωμού. Εδώ νομίζω έγκειται και η 
ουσιαστική συμβολή του νεαρού ποιητή στην προώθηση και ανανέωση της συζήτησης για το 
γλωσσικό στην Ελλάδα. Το καινούριο που κομίζει είναι ότι εισάγει σ’ αυτήν τον γόνιμο σπόρο των 

 
τραγούδι -ο ίδιος το αποκαλεί «κηνο τραγουδη»-, όπως προκύπτει από μια νύξη του σ’ αυτό στην ίδια επιστολή [αυτ., 
σ. 109].  
15 Το γεγονός ότι τα εν λόγω κείμενα δεν είδαν τελικά το φως της δημοσιότητας δεν πρέπει να μας παραπλανήσει· κατά 
τα λεγόμενα του Μοσχονά (σσ. νζ΄-νθ΄), το βασικό κανάλι διάδοσης τέτοιων κειμένων δεν ήταν τόσο το έντυπο όσο 
μάλλον η προφορική και χειρόγραφη παράδοση. Το ότι τα κείμενα του Βηλαρά, που ανήκαν στη συναγωγή, θα 
μπορούσαν να φτάσουν στα χέρια του νεαρού ποιητή μέσω του Δ. Ταγιαπιέρα, φίλου του Ηπειρώτη ανακαινιστή και 
οικείου του Σολωμού στη Ζάκυνθο, είναι μια απόλυτα νόμιμη υπόθεση (για τον ρόλο του Ταγιαπιέρα ως διαμέσου 
μεταξύ Βηλαρά και Σολωμού βλ. Δημαράς, σ. 134). Ο Ψαλίδας, από την άλλη, θυμίζω ότι στα 1823-24 (περίοδο 
συγγραφής του Διαλόγου) βρίσκεται στην Κέρκυρα. Θεωρώ απίθανο ο απόηχος αυτής της παρουσίας να μην άγγιξε το 
σολωμικό περιβάλλον· κάποιος σίγουρα θα του μίλησε, κάποιος θα του έδωσε να διαβάσει την επιστολή στον Δούκα, 
τουλάχιστον: αυτή είχε γνωρίσει τη μεγαλύτερη διάδοση και είχε βρει τη μεγαλύτερη αποδοχή· αυτή είχε παραμείνει 
στη συνείδηση των ομοϊδεατών «η γλωσσική διακήρυξη του ελλαδικού δημοτικισμού» (Μοσχονάς, σ. οα΄). 
16 Η “γλωσσολογία” του Διαφωτισμού διέπεται, ως γνωστόν, από δύο κατευθυντήριες γραμμές σκέψης: τη νοησιαρχία 
και την αισθησιοκρατία. Κατά τη νοησιαρχική αντίληψη η γλώσσα δεν είναι παρά μέσο μετάδοσης των ανθρώπινων 
διανοημάτων· για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, καθολική και άμεση, ώστε να την 
καταλαβαίνουν (και να την μεταχειρίζονται) όλοι. Κατά την αισθησιοκρατική αντίληψη, αντίθετα, η γλώσσα δεν 
αποτελεί ξηρή και μηχανιστική έκφραση ιδεών, αλλά έκφραση της φαντασίας και ευαισθησίας του κάθε ατόμου· είναι 
ο υποκειμενικός, “υφολογικός” χαρακτήρας της που ενδιαφέρει (μα για τις διαφορές ανάμεσα σε νοησιαρχία/ 
razionalismo και αισθησιοκρατία/sensismo βλ. αναλυτικότερα Vitale, σσ. 224-226). Σπέρματα της αισθησιοκρατικής 
αντίληψης για τη γλώσσα συναντάμε λ.χ. στην επιστολή Ψαλίδα προς Δούκα: Μοσχονάς, σσ. 106-107. Πιο αισθητή 
είναι η αντίληψη αυτή στα γραπτά του Βηλαρά, όπως για παράδειγμα στη σημείωση «Προς τους αναγνοστες» που 
προτάσσεται στη Μηκρη ορμηνια για τα γραματα, κε ορθογραφηα της ρομέηκης γλοσας (βλ. Μοσχονάς, σσ. 128-130· πβ. 
και σ. 142, 152-153, 154-155, 168-169, αλλά και το σχόλιο του επιμελητή στη σ. ξζ΄). Παραθέτω την πιο 
χαρακτηριστική ίσως διατύπωσή της μέσα στο σολωμικό μανιφέστο: «Είναι δύο φλόγες, διδάσκαλε, μία στο νου, άλλη 
στην καρδιά, αναμμένες από τη φύση εις κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι εις διάφορες εποχές διαφορετικά μέσα 
μεταχειρίζονται για ν’ απολαύσουν τα ίδια αποτελέσματα· και από τη γη πετιούνται στον ουρανό, και από τον ουρανό 
πετιούνται στον Άδη, και ζωγραφίζουν εικόνες και πάθη, παρόμοια μ’ εκείνα οπού είναι σπαρμένα από τη φύση στον 
κόσμο· και αγαπούν και σέβονται και λατρεύουν την τέχνη τους ωσάν το πλέον ακριβό πράγμα της ζωής, και 
ομοιώνονται με τα συμβεβηκότα που περιγράφουν, και κάνουν τους άλλους να γελούν, και κλαίουν και ελπίζουν και 
φοβούνται και δειλιάζουν και ανατριχιάζουν, και δεν αφήνουν αναίσθητες παρά τες πέτρες και σε» (ΑΠ.2, σσ. 25-26). 
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ιταλικών αναζητήσεων για το ίδιο θέμα την ίδια πάνω-κάτω εποχή, φέρνοντας στο προσκήνιο μια 
αισθησιοκρατική σύλληψη του γλωσσικού φαινομένου (το συναισθηματικό βάρος της λέξης) και 
μια μέθοδο υφολογικής μάλλον παρά γραμματικής προσέγγισης του γραπτού λόγου που ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένη ανάμεσα στους Ιταλούς διανοουμένους, λόγω της μακραίωνης λογοτεχνικής 
παράδοσης του τόπου τους.17  
Αλλά ο ευρωπαϊκός –για την ακρίβεια, ιταλικός– ορίζοντας των γλωσσικών και αισθητικών 

απόψεων του Έλληνα ποιητή επικυρώνεται και από άλλα χαρακτηριστικά του Διαλόγου που όχι 
μόνο διαφοροποιούνται (σε επίπεδο επιχειρημάτων και εφαρμογών) από την πρακτική των 
συμπατριωτών του δημοτικιστών, αλλά κυριολεκτικά ξ ε ν ί ζ ο υ ν  στο πλαίσιο ενός γλωσσικού 
μανιφέστου γραμμένου στα ε λ λ η ν ι κ ά , που απευθύνεται σε Έλ λ η ν ε ς , σχετικά με το γλωσσικό 
πρόβλημα της Ε λ λ ά δ α ς : 
• το πρώτο στοιχείο είναι οι παραπομπές· προκαλεί πράγματι έκπληξη το γεγονός ότι ένας 

Σολωμός που δ ε ν  αποφεύγει γενικά τις παραπομπές, που αναφέρει (με λιγότερη ή περισσότερη 
πιστότητα, μα πάντως ρητά) παραθέματα από τον Locke, από τον Bacon, από τον Gébelin, από 
τον Κικέρωνα, από τον Πλάτωνα, δεν αφήνει μέσα στο κείμενό του ίχνος παραθέματος ή μνείας 
σε θεωρητικά έργα του νεότερου δημοτικισμού, που οπωσδήποτε ήταν πιο συγγενή προς το 
ειδικό θέμα της πραγμάτευσής του, το ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό  δηλαδή γλωσσικό ζήτημα.  

• Το δεύτερο στοιχείο είναι τα λογοτεχνικά παραδείγματα τεκμηρίωσης των γλωσσικών θέσεων 
του “Ποιητή”. Μολονότι ο Σολωμός, ως λογοτέχνης, συνδέεται στενότερα με τους ποιητές 
(Χριστόπουλο και Βηλαρά) παρά με τους καθαρόαιμους λογίους του ελληνικού δημοτικισμού 
είναι πολύ περίεργο που δεν χρησιμοποιεί ποτέ στίχους τους για να αποδείξει την εγκυρότητα 
της γλωσσικής του άποψης. Το ίδιο ισχύει και για την αναφορά στη Βοσκοπούλα ή τα κλέφτικα· 
αν τα χρησιμοποιεί είναι μόνο για τη γλωσσική τους μαρτυρία ότι ο κατακερματισμός της 
νεοελληνικής γλώσσας σε διαλέκτους είναι ανυπόστατος –όχι για τη λογοτεχνική τους αξία. 
Ουσιαστικά τα ποιητικά υποδείγματα που του προσφέρει η εγχώρια παράδοση φαίνεται πως δεν 
τον ικανοποιούν· και θά ’ταν δύσκολο να τον ικανοποιήσουν, αν σκεφτούμε την αισθητική 
εμπειρία που έχει αποκομίσει από την επαφή του με την ιταλική Λογοτεχνία. Η μεγαλύτερη 
κορφή της οποίας είναι βέβαια ο Δάντης. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στους στίχους της 
δαντικής Commedia πάντα ανατρέχει ο Σολωμός για να κάνει ψηλαφητή την ιδέα του περί της 
υφολογικής επεξεργασίας της λαϊκής γλώσσας –έστω κι αν στην περίπτωσή του πρόκειται 
ειδικά για την ε λ λ η ν ι κ ή  λαϊκή γλώσσα! 

• Το τρίτο στοιχείο διαφοροποίησης είναι η τοποθέτηση του Σολωμού απέναντι στα μείζονα 
προβλήματα που απασχολούν τον στοχασμό των Ελλήνων ομοϊδεατών του: νοησιαρχικός 
προσανατολισμός, εξομοίωση προφορικού και γραπτού λόγου μέσω της ορθογραφικής 

 
17 Πβ. Vitti 1959, σ. 93: «la questione della lingua, rianimata dall’Illuminismo, ha raggiunto la massima espansione in 
Italia non più come problema glottologico e lingustico ma come ricerca stilistica ed estetica in pari tempo, disciplinata e 
stimolata dalle dottrine romantiche» [το ζήτημα της γλώσσας, αναζωογονημένο από τον Διαφωτισμό, πήρε τη μέγιστη 
έκτασή του στην Ιταλία όχι πλέον ως πρόβλημα γλωσσολογικό και γλωσσικό μα ως υφολογική και αισθητική 
αναζήτηση, καθοδηγημένη και υποκινημένη από τις ρομαντικές θεωρίες]. Μάλιστα, κατά τα λεγόμενα του Vitale, σ. 
224, «in Italia, il senso […] dei valori letterari e affettivi del linguaggio non si perdette quasi mai, per il gran peso e 
prestigio che la tradizione italiana continuava ad avere sugli scrittori, sui critici e sui teorici, anche ribelli […]» [στην 
Ιταλία, το αίσθημα της λογοτεχνικής και συναισθηματικής αξίας της γλώσσας δεν χάθηκε σχεδόν ποτέ, λόγω της 
βαρύτητας και του κύρους που η ιταλική παράδοση συνέχιζε να ασκεί στους συγγραφείς, στους κριτικούς και στους 
θεωρητικούς, ακόμη και στους εξεγειρόμενους]. Γι’ αυτό, άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή (σ. 226), η 
νοησιαρχία δεν έλαβε μεγάλη διάδοση στην Ιταλία, ενώ αντίθετα η αισθησιοκρατία είχε ευρεία απήχηση καθώς 
επέτρεπε μια πιο σωστή εκτίμηση των λογοτεχνικών αρετών της γλώσσας και την απόλυτη αναγνώριση της ατομικής 
αξίας των συγγραφέων.    
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απλοποίησης, διάλεκτοι, σχέση με αρχαιότητα, σύγκριση με Ευρώπη. Για λόγους εκθετικής 
οικονομίας θα περιοριστώ σε 3 μόνο σημεία: 
- το ζήτημα της ορθογραφίας πρώτα: ξέρουμε ότι η ορθογραφική απλοποίηση αποτέλεσε την 
κυριότερη ίσως αιχμή της ρηξικέλευθης παρέμβασης των δημοτικιστών στη συζήτηση περί 
γλωσσικού της Ελλάδας. Εντούτοις, τίποτα ουσιαστικά από την πυκνή επιχειρηματολογία τους 
για το ζήτημα αυτό δεν έχει περάσει στον Διάλογο, εκτός ίσως από μια σύντομη αναφορά στο 
πολυτονικό και στα σημεία στίξης που, κι αυτή ακόμα, ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της 
γραμματικής θεωρίας και συνδέεται με την τέχνη του λόγου.18 Μα και γενικότερα το 
ορθογραφικό σύστημα που εφαρμόζει ο Σολωμός στα αυτόγραφά του παρουσιάζει ιδιοτυπίες 
που το ορθογραφικό σύστημα ενός Καλαρά ή ενός Βηλαρά –απόλυτα ορθόδοξο στην εφαρμογή 
του και συνεπές-, δεν μπορεί να ερμηνεύσει· 19 ο Σολωμός ουσιαστικά δεν γνωρίζει να γράφει 
ελληνικά, γράφει τα ελληνικά όπως ένας Ιταλός –γι’ αυτό κι αν φαίνεται οπαδός της φωνητικής 
ορθογραφίας δεν είναι οπαδός συνειδητός, αλλά ακούσιος. 
- η αναγωγή στην αρχαιότητα: για τους δημοτικιστές η γλωσσική πραγματικότητα στην αρχαία 
Ελλάδα είναι ένα έμμονο αναλογικό παράδειγμα που φωτίζει αναδρομικά την κατάσταση της 
λαϊκής νεοελληνικής και την περιβάλλει με το κύρος που της αρνούνται οι πεπαιδευμένοι. 
Ουσιαστικά, ούτε η δική τους θεωρητική σύλληψη είναι απαλλαγμένη από το ψυχολογικό 
σύμπλεγμα της προγονικής δόξας, που άλλωστε χαρακτηρίζει σύνολη την ελληνική λογιοσύνη 
του καιρού. Ενδεικτικό είναι πως η θεμελίωση των γλωσσολογικών τους παρατηρήσεων γίνεται 
συστηματικά στο έργο των αρχαίων προγόνων –με ιδιαίτερη συχνότητα στον Πλάτωνα και 
μάλιστα στον Κρατύλο του. Στον Διάλογο το μόνο αρχαιοελληνικό παράθεμα είναι μεν του 
Πλάτωνα, μα δεν προέρχεται από τον Κρατύλο· προέρχεται από τον Αλκιβιάδη, όπου ο 
Σωκράτης φέρεται να λέει ότι διδάσκαλος των λέξεων είναι ο λαός. Οι δημοτικιστές το 
παράθεμα αυτό δεν το μνημονεύουν πουθενά. Το μνημονεύει όμως, ερμηνεύοντάς το μάλιστα 
με τον ίδιο τρόπο που το ερμηνεύει ο Σολωμός, ένας Ιταλός “τοσκανιστής”, ο Niccolini, όπως 
επεσήμανε ο Rotolo.20

- το παράδειγμα της Ευρώπης, τέλος: Ο Σολωμός βάζει στο έργο του συχνά-πυκνά ονόματα 
νεοτέρων Ευρωπαίων (λογοτεχνών και μη) που οι Έλληνες δημοτικιστές δεν τα επικαλούνται 
ποτέ. Οι τελευταίοι, εξάλλου, αναφέρονται στα σύγχρονα ευρωπαϊκά έθνη πολύ σπάνια στο 
πλαίσιο χονδροειδών και γενικευτικών συγκρίσεων με τη νεοελληνική.21 Γενικά, ο τρόπος 

                                                           
18 Βλ. ΑΠ.2, σ. 26. 
19 Ο Γεώργιος Καλαράς εκθέτει το ορθογραφικό του σύστημα στο βιβλιαράκι Δοκιμί γραματικίς τις γλόσας που, όπως 
μας πληροφορεί ο Μοσχονάς, ήταν έτοιμο στα 1804 μα «δεν στάθηκε μπορετό να τυπωθεί εξαιτίας της αδιαλλαξίας 
των πάροικων της Βενετίας» (σ. ξη΄). Το ορθογραφικό σύστημα του Βηλαρά, ως γνωστόν, εκτίθεται στη Ρομέηκη 
Γλόσα του 1814, αλλά και σε πολλές επιστολές που ο Ηπειρώτης γιατρός έστειλε σε ομοϊδεάτες του. Ενδιαφέροντα 
στοιχεία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας Καλαρά και Βηλαρά στον τομέα της ορθογραφίας προκύπτουν και από τη 
μεταξύ τους αλληλογραφία, για την οποία βλ. Μοσχονάς, σσ. 175-179 και 201-205. Όσο για την ιδιότυπη γραφή του 
Σολωμού βασική παραμένει μέχρι σήμερα η εργασία του Λ. Πολίτη, «Η γραφή και η ορθογραφία του Σολωμού», Γύρω 
στον Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1982), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 21985, σσ. 47-53.  
20 Βλ. Rotolo, σ. 35, σημ. 120, και ιδίως το άρθρο του «Ο Πλάτωνας στις γλωσσικές συζητήσεις του Αθ. Χριστόπουλου 
και του Δ. Σολωμού», Ο Ερανιστής 11 (1974), σσ. 93-105: 103-105. 
21 Πβ. λ.χ. Χριστόπουλος: «Ανίσως συγκρίνομεν όλες της Ευρώπης τες πρωτότυπες και παράγωγες γλώσσες, 
ευρίσκομεν ότι, θεωρώντας το πράγμα απαθέστερον, η τωρινή ελληνική γλώσσα, την οποίαν κοινώς λαλούμεν, είναι 
συντομότερη και ομαλότερη όλων των λοιπών» (χρησιμοποιώ την έκδοση: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Άπαντα, 
αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1969, σ. 534). Επίσης, ο Βηλαράς σε γράμμα του στον Καλαρά χρονολογημένο στα 
1815 γράφει μεταξύ άλλων: «Δεν μπορο ν’ αποφασησο γηα ολες τες γλοσες, μα για την Ηταληκη, κε φραντζεζηκη 
αποκοταο να ηπο, πος μην εχοντας τη χαρη, οπού εχη η δηκη μας στα παθη τον λογον της, γηα τουτο δεν ηνε κε τοσο 
μελοδηκες στο αφτη, καθος η απλη μας, οπού σου φενετε κε περπαταη με τον κερο της μουσηκης σε καθε περηοδο 
της» (Μοσχονάς, σ. 178). Τέλος, χαρακτηριστικά είναι και τα όσα σημειώνει ο Fauriel στην εισαγωγή της έκδοσης των 
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επίλυσης του γλωσσικού στις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί γι’ αυτούς ένα μάλλον περιφερειακό 
ζήτημα. Ο Σολωμός διαφοροποιείται από τους δημοτικιστές σε δύο βασικά σημεία: αφενός δεν 
μπαίνει στη λογική του γνωστού επιχειρήματος για την υπεροχή της κοινής ελληνικής έναντι 
των υπολοίπων ευρωπαϊκών, αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης 
αντιμετώπισαν και έλυσαν το γλωσσικό τους πρόβλημα δεν είναι ένα παράδειγμα περιφερειακό 
μα κεντρικό για τη θεωρία του. Ενδεικτικό από την άποψη του ανοιχτού του προβληματισμού 
είναι πως το αναλογικό παράδειγμα που αυτός χρησιμοποιεί για να δείξει το παράλογο των 
διορθωτικών επεμβάσεων στη γλώσσα δεν προέρχεται από ένα εθνικά συγγενές παρελθόν, την 
ελληνική αρχαιότητα, αλλά από ένα φανερά πιο οικείο για τον ποιητή και σαφώς πανευρωπαϊκό 
παρελθόν, τον Δάντη.22

 
Θα κλείσω τις παρατηρήσεις μου με μια επιγραμματική σχεδόν αναφορά στο πρόβλημα της 

ένταξης του Διαλόγου στην ιστορική του συγκυρία. Λέω «πρόβλημα» για δύο βασικά λόγους: α) 
γιατί το έργο αυτό γράφεται μέσα στη φωτιά της Επανάστασης, όταν τα οξυμμένα πνεύματα της 
προεπαναστατικής γλωσσικής διαμάχης έχουν κατασιγάσει. Σε ποια, λοιπόν, πραγματική ανάγκη 
ανταποκρίνεται η σύνταξη ενός θεωρητικού μανιφέστου για τη γλώσσα, όταν τα μάτια όλων είναι 
στραμμένα προς την πολεμική πράξη; β) Το κείμενο του Διαλόγου φαίνεται μοιρασμένο σε δυο 
μέρη που μεταξύ τους δείχνουν χρονικά ανακόλουθα: από τη μια ένα θεωρητικό μέρος που χτίζεται 
πάνω σε μια κατά βάση παρωχημένη και ξενική επιχειρηματολογία –διαφωτιστική και ιταλογενή–, 
από την άλλη ένα μέρος στενά συνδεδεμένο με την ιστορική συγκυρία και την πιο πρόσφατη 
λογοτεχνική παραγωγή των Ελλήνων υμνητών της Επανάστασης. Πώς “κολλάνε” μεταξύ τους τα 
δύο αυτά μέρη; Δεν έχω έτοιμες απαντήσεις. Έχω όμως την υποψία πως ο Σολωμός γύρω στα 
1823-24 ξεκινάει να γράψει μια απολογία όχι ακριβώς του δημοτικισμού, αλλά της δικής του 
ποιητικής γλώσσας –ή καλύτερα του ιδεώδους που αυτός έχει στο μυαλό του για την ποιητική 
γλώσσα–, ερεθισμένος όχι μόνο από το εξαρχαϊστικό ιδίωμα των εντός και εκτός Ελλάδας 
κλασικιστών (τύπου Νερουλού ή Νικολόπουλου –ίσως και Κάλβου)23 αλλά και προβληματισμένος 

 
δημοτικών τραγουδιών (1824): «Όπως η νέα ελληνική παρουσιάζεται εις την συλλογήν μου, όργανον αγνόν και απλούν 
του λαϊκού πνεύματος […] είναι μια γλώσσα αξιοσημείωτος από πάσης απόψεως. […] είναι περισσότερον πλουσία της 
γερμανικής, είναι διαυγής ως η γαλλική, περισσότερον ευλύγιστος της ιταλικής και πλέον αρμονική της ισπανικής και 
δεν της λείπει τίποτε, δια να θεωρηθή από τούδε ως η ωραιοτέρα γλώσσα της Ευρώπης· και αναμφιβόλως είναι η πλέον 
τελειοποιήσιμος» (χρησιμοποιώ την έκδοση: Claude Fauriel, Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, εισαγωγή [και 
μετάφραση] Νίκος Α. Βέης (Bees), Αθήνα: εκδ. Νίκος Δ. Νίκας, σ. 74). Θυμίζω ότι η τάση να παίρνονται οι γλώσσες 
ως χοντροκομμένα σύνολα και να συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση γενικευτικές και στερεότυπες κατηγορίες (σαν 
αυτές λ.χ. που αφορούν σε εγγενή χαρακτηριστικά τους όπως η αρμονία, η μουσικότητα, τη απλότητα, η σαφήνεια, η 
ομαλότητα κ.ο.κ) είναι χαρακτηριστική της “γλωσσολογίας” του Διαφωτισμού. 
22 Βλ. ΑΠ.2, σ. 17. 
23 Είναι χαρακτηριστική μέσα στον Διάλογο η επίθεση του Σολωμού σε «ποιητάδες ανόητους που ήθελαν να 
αθανατίσουν τους ήρωες και οι παινεμένοι ήρωες δεν εκαταλάβαιναν λέξη», σε «πεζούς σκοτεινόμυαλους, οι οποίοι 
επροσπαθούσαν να ανάψουν φλόγα πολέμου εις τον λαό, και αρχινούσαν από τη λέξη Π ρ ο τ ρ ο π ή », στους 
δασκάλους μ’ έναν λόγο που τρυπούσαν τ’ αυτιά των μαθητών με «βρώματα, με θούριον και με παρόμοια» (ΑΠ.2, σ. 
24: τα πλάγια στοιχεία είναι του εκδότη). Πίσω από τη λέξη «προτροπή», κατά τον Δημαρά (σ. 522: σημ.), ίσως να 
κρύβεται μια Προτροπή πατριωτική του Κ. Νικολόπουλου εκδιδομένη στο Παρίσι το 1822. Αλλά ο Νικολόπουλος με 
τη σειρά του θα μπορούσε να μας οδηγήσει στον Κάλβο, δεδομένου ότι κατά την παραμονή του στον Παρίσι έχει 
επαφές τόσο με τον ζακύνθιο ποιητή όσο και με τον Κοραή (βλ. σχετικά Ν. Β. Τωμαδάκης, «Ο Ανδρέας Κάλβος από 
Λιβόρνου εις Φλωρεντίαν», Νεοελληνικά. Δοκίμια και Μελέται, τόμ. Β΄, Εν Αθήναις 1983, σσ. 207-240: 214, σημ. 3). 
Από την άλλη, δεν είναι αβάσιμη η υπόθεση κάποιου -άδηλου έστω- ανταγωνισμού μεταξύ Σολωμού και Κάλβου, αν 
κρίνουμε τουλάχιστον (και δεν είναι η μόνη ένδειξη) από τις σύγχρονες σχεδόν προσπάθειες των δύο ποιητών να 
προωθήσουν το λογοτεχνικό τους έργο στη φιλελληνική Ευρώπη. Ο Κάλβος, ως γνωστόν, δημοσιεύει τις ποιητικές του 
συλλογές στο εξωτερικό μεταξύ του 1824 και του 1826. Μα ακριβώς ανάμεσα στα 1824 και 1825 πυκνώνουν και οι 
ενέργειες από πλευράς φίλων του Σολωμού να βρεθεί στην Ευρώπη, ιδίως στην Αγγλία, ένας κατάλληλος μεταφραστής 
και εκδότης του Ύμνου και της Ωδής στον Μπάυρον (αλλά για την περιπετειώδη ιστορία αυτού του εγχειρήματος βλ. 
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απέναντι στο δημοτικότροπο ιδίωμα των ποιητών του στενότερου κύκλου του (Τρικούπης, 
Τερτσέτης, Πελεκάσης), που άλλο δεν κάνουν παρά να απομιμούνται τα κλέφτικα τραγούδια,24 και 
μάλλον ανικανοποίητος από τις ποιητικές επιτεύξεις των πιο ξακουστών δημοτικιστών προκατόχων 
του (Χριστόπουλου και Βηλαρά).25 Γιατί βέβαια για τον Σολωμό, τον Σολωμό όχι μόνο του 
Διαλόγου μα και των υπολοίπων έργων και αισθητικών στοχασμών, η «κατακόρυφη ανύψωση» στο 
πεδίο της λογοτεχνικής δημιουργίας δεν είναι, δεν μπορεί να είναι, ίδιον μιας ανώνυμης, 
ανεπιτήδευτης, φυσικής ποίησης (και “φυσική” ποίηση είναι τα κλέφτικα), ούτε καν μιας έντεχνης 
ποίησης που θα μιμείται απλώς το λαϊκό ιδίωμα. Μπορεί και είναι ίδιον της «ατομικής διάνοιας» 

του προσωπικού ποιητή, του genio retorico –για να θυμηθούμε και πάλι τους Ιταλούς δασκάλους 
του–26 και αποτέλεσμα μιας βαθιάς και αδιάκοπης υφολογικής επεξεργασίας που δεν υπάρχει στα 
αυθόρμητα και ακατέργαστα προϊόντα της λαϊκής ή δημοτικότροπης τέχνης. 

 
την εργασία της Λουκίας Δρούλια, «Γύρω στις πρώτες σολωμικές εκδόσεις και μεταφράσεις», Μνημόσυνον Σοφίας 
Αντωνιάδη, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 1974, σσ. 380-401). Στον Ι. Ρ. 
Νερουλό, τέλος, μπορούμε να οδηγηθούμε μέσω του Αντωνίου Μάτεση, φίλου και ομοϊδεάτη του Σολωμού. Σε 
σημείωσή του στην Πραγματεία περί γλώσσης (γραμμένη κατά το 1823, τότε δηλαδή που γράφεται κι ο Διάλογος, για 
την οποία βλ. Ζώρας, σ. 211 κ.εξ.) ο Μάτεσης ασκεί δριμεία κριτική σε «μιαν ωδή [του Νερουλού] τυπωμένη εις την 
Εφημερίδα του Μεσολογγίου, που σου φαίνεται να την έγραψε ο Βεελζεβούλ» (αυτ., σ. 212: σημ. 2). Ας προστεθεί ότι 
στην ίδια Πραγματεία προαναγγέλλεται ρητά ο σολωμικός Διάλογος. 
24 Είναι αρκετά πιθανό ο Τρικούπης να είχε δείξει στον Σολωμό «τον πρόσφατο, τότε, Δήμο του» (Δημαράς, σ. 135). 
Για τα δημοτικοφανή ποιήματα του Τερτσέτη και τον Πελεκάση βλ. Αλέξης Πολίτης, «Άγνωστα νεανικά ποιήματα του 
Τερτσέτη», Πρακτικά Ε΄ Διεθνού Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 4: «Φιλολογία–Γλωσσολογία–Λαογραφία–Φιλοσοφία», 
Αργοστόλι 1991, σσ. 213-235. Δεν είναι εξακριβωμένο ότι ο Σολωμός γνώριζε τα συνθέματα αυτά. Πάντως είναι 
γνωστές οι επιφυλάξεις που διατυπώνει για το Φίλημα του Τερτσέτη σε γράμμα του της 1ης Ιουνίου 1833 (για το οποίο 
βλ. ΑΠ.3, 251 κ.εξ.). Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο 1833: ήδη μέσα στον Διάλογο διαφαίνεται ο σκεπτικισμός 
του ποιητή τόσο για τα κλέφτικα τραγούδια (αναφέρομαι στην αποσιωπημένη από τους εκδότες φράση «ελυπηθήκαμε 
πως θα πάνε στα χέρια των νέων τόσαις τρέλαις ποιητικαίς και αηδέσταταις»: ΑΠ.2, σ. 228) όσο και για τη χρήση της 
λαϊκής γλώσσας ως οργάνου λογοτεχνικής έκφρασης («ΣΟΦ. Πιστεύεις πως ο Πλάτων […] έγραφε καθώς ομιλεί ο 
λαός; ΠΟΙ. Δεν το πιστεύω· και ποίος το πιστεύει; ΣΟΦ. Το πιστεύουν όσοι είναι της χυδαϊκής φατρίας. ΠΟΙ. Στρεβλό 
πράγμα. ΣΟΦ. Τι έλεγες έως τώρα εσύ ο ίδιος; ΠΟΙ. Τίποτε απ’ αυτά. Εμείς δεν είπαμεν ακόμη πώς πρέπει να 
γράφουμε τη γλώσσα […]. ΣΟΦ. Το σύγγραμμα λοιπόν θα είναι κάθε άλλο πράγμα από του λαού την ομιλία. ΠΟΙ. Όχι 
κάθε άλλο πράγμα. […] Από τα παραδείγματα που θέλει σου αναφέρω θέλει φανερωθή πως ο συγγραφέας του πότε 
στες φράσες του ακολουθάει τον λαό, πότε όχι […]· πως κάθε λέξη για να λάβη ευγένεια δεν χρειάζεται παρά η τέχνη 
του συγγραφέα […]»: ΑΠ.2, σ. 19-20). 
25 Αυτό τουλάχιστον με κάνει να υποθέσω η απουσία μέσα στον Διάλογο οποιασδήποτε αναφοράς στο λογοτεχνικό 
έργο των δύο πιο φημισμένων δημοτικιστών ποιητών της εποχής –αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει σε άλλα κείμενα του 
ελληνικού δημοτικισμού: βλ. λ.χ. Μοσχονάς, σ. 98, 103 (αναφορά στο έργο του Χριστόπουλου στην επιστολή Ψαλίδα 
προς Δούκα), ή σσ. 173-174 (μνεία επαινετικής αναφοράς του Χριστόπουλου για το έργο του Βηλαρά σε γράμμα του 
τελευταίου προς τον Ψαλίδα). 
26 Για «κατακόρυφη ανύψωση» (alzarsi perpendicolarmente) και «ατομική διάνοια» (Intelligenza individuale) μιλάει ο 
Σολωμός στο γράμμα του προς τον Τερτσέτη (βλ. ΑΠ.3, σ. 252). Ο όρος genio letterario στον Vitale, σσ. 273, 276 (η 
αναφορά είναι για τον Cesarotti). 
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