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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού. Προβλήματα περιγραφής και ερμηνείας*

 
Παρά το γεγονός ότι η σολωμική γλώσσα απασχόλησε επίμονα την κριτική σκέψη 

Ελλήνων και ξένων σολωμιστών, είναι κοινή η διαπίστωση πως, γενικά, παραμερίστηκε ή 
απλοποιήθηκε το πιο ενδιαφέρον ίσως πρόβλημα της γλώσσας αυτής, που είναι η διττή της 
άρθρωση (για την ακρίβεια: η διττή της διατύπωση/η δυϊκή της φύση). Δεν είναι ότι οι 
σολωμιστές δεν αναγνώριζαν πως ο ποιητής έγραψε σε δύο γλώσσες (πώς μπορούσε να 
αγνοηθεί το πρόδηλο;). Είναι ότι το πρόδηλο αυτό γεγονός περιγράφτηκε σχεδόν πάντα 
διχοτομικά: ο Σολωμός έγραψε ελληνικά ή ιταλικά, κατά τρόπο μάλιστα που «όταν έγραφε 
ελληνικά ελευθερώνετο παντάπασι από την επιρροή της ιταλικής»1 –και το αντίστροφο, 
βέβαια.  

Τα πράγματα αυτά λέγονται το 1859 από έναν άνθρωπο, τον Πολυλά, που για δυο χρόνια 
περίπου ξημεροβραδιαζόταν πάνω στα κατάλοιπα του ποιητή, προσπαθώντας να βάλει τάξη 
στο δίγλωσσο, αν όχι πολύγλωσσο, χάος τους.2 Δεν έχω καμία πρόθεση να εξετάσω εδώ αν ο 
Πολυλάς έκανε καλά ή όχι τη δουλειά του. Το μόνο που θά ’θελα να υπενθυμίσω είναι η 
ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία ο απόλυτος αυτός ισχυρισμός του πρώτου εκδότη του 
Σολωμού αποκτά νόημα και αξιωματική εγκυρότητα: στα 1859, ο φερόμενος ως εθνικός 
ποιητής της Ελλάδας3 εννοείται ότι ελευθερωνόταν παντάπασι από την επιρροή της ιταλικής, 
όταν έγραφε ελληνικά. Σε μια περίοδο κατά την οποία η φαναριώτικη διανόηση έχει πάρει το 
πάνω χέρι, επιβάλλοντας στο αθηναϊκό κέντρο μια «γλωσσική πολιτική» που εμφορείται 
σαφώς από ελληνοκεντρικά ιδεώδη,4 η συμπεριφορά του Πολυλά είναι ενδεικτική του 
                                                           
* Η εργασία αυτή ανακοινώθηκε, σε απλούστερη μορφή και χωρίς τις υποσημειώσεις, στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο 
Σολωμός και η Ευρωπαϊκή Παιδεία» (Κέρκυρα, 13-15 Νοεμβρίου 1998). Είχαν προηγηθεί δύο εισηγήσεις, που 
προλείαναν το έδαφος για την ανάπτυξη του προβληματισμού: η πρώτη, με τίτλο Για μια τυπολογία της γλωσσικής 
διαπλοκής στα αυτόγραφα του Σολωμού, διαβάστηκε στο Συνέδριο «Ο Σολωμός και το Μεσολόγγι» (Μεσολόγγι, 2-4 
Μαΐου 1998)· η δεύτερη, με τίτλο Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού, ανακοινώθηκε σε Ημερίδα αφιερωμένη στο Διονύσιο 
Σολωμό, που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ρεθύμνης (Ρέθυμνο, 2 Νοεμβρίου 1998). Στην παρούσα της 
μορφή, η εργασία συνοψίζει τα πορίσματα της ανέκδοτης διδακτορικής διατριβής μου γύρω από το πρόβλημα της 
σολωμικής διγλωσσίας, όπως αυτό εκδηλώνεται στα χειρόγραφα του ποιητή («Το πρόβλημα της διγλωσσίας – Η 
περίπτωση του Σολωμού», Παν/μιο Κρήτης – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Φιλολογίας, 1999). 
1 Ι. Πολυλάς, «Προλεγόμενα»: βλ. ΑΠ.1, σ. 39. Την αφορμή για να διατυπώσει αυτόν τον ισχυρισμό την παίρνει ο 
Πολυλάς από τη σύγκριση της ελληνόγλωσσης και ιταλόγλωσσης “εκδοχής” του Carmen Seculare, αλλά η 
απολυτότητα του ισχυρισμού δεν φαίνεται να επικυρώνεται από τα όσα ακολουθούν: «[…] ο χαρακτήρας των δύο 
γλωσσών ήταν καθαρότατα τυπωμένος εις το πνεύμα του Σολωμού, ώστε όταν έγραφε ελληνικά ελευθερώνετο 
παντάπασι από την επιρροή της ιταλικής, μολονότι εις αυτήν συνήθως ομιλούσε, και, τες περισσότερες φορές, 
επρωτοσχεδίαζε τα ποιήματά του» (η υπογράμμιση είναι δική μου).  
2 Εκτός από τα νέα ελληνικά και τα ιταλικά, στα αυτόγραφα του Σολωμού χρησιμοποιούνται, ως γνωστόν, και άλλες 
γλώσσες –αρχαίες (λατινικά, ελληνικά) και νέες (γαλλικά, ισπανικά)–, γεγονός που δημιουργεί την υπόνοια μήπως 
τελικά ο ποιητής ήταν πολύγλωσσος. Εντούτοις, μια προσεκτικότερη εξέταση της χρήσης των γλωσσών αυτών από τον 
Σολωμό, με γνώμονα τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από τις σχέσεις μεταξύ διγλωσσίας–
πολυγλωσσίας–γλωσσομάθειας, επιβεβαιώνει ότι, παρά την ευρεία ποικιλογλωσσία των Αυτογράφων, το πρόβλημα της 
σολωμικής γλώσσας είναι και παραμένει στη βάση του διγλωσσικό, είναι δηλαδή πρόβλημα αμφιταλάντευσης –ή 
καλύτερα ώσμωσης– μεταξύ δύο γλωσσών, της ιταλικής και της νεοελληνικής (αναλυτική πραγμάτευση του θέματος 
γίνεται στο κεφάλαιο «Οι γλώσσες του Σολωμού» της διδακτορικής διατριβής μου: βλ. Αθανασοπούλου 1999). 
3 Το επίσημο χρίσμα του εθνικού ποιητή το πήρε ο Σολωμός επί Γεωργίου του Α΄, με την καθιέρωση του «Ύμνου εις 
την Ελευθερίαν» ως εθνικού ύμνου της Ελλάδας (1865). Όμως στη συνείδηση των Επτανησίων, ο Ζακύνθιος ποιητής 
είχε από νωρίς καθιερωθεί ως τέτοιος, και την ίδια τιμή τού επιδαψίλευσε μερίδα του αθηναϊκού Τύπου ήδη την 
επομένη του θανάτου του (για τα σχετικά δημοσιεύματα βλ. Τωμαδάκης 1954, σσ. ο΄-οζ΄, και Λ. Πολίτης 1985, σ. 168, 
272-293: κυρίως 276-285). 
4 Ο όρος «γλωσσική πολιτική» είναι απόλυτα ταιριαστός για να περιγράψει τον εντεινόμενο γλωσσικό εξαρχαϊσμό, που 
παρατηρείται κατά τα μέσα του 19ου αι. στην πρωτεύουσα του ελλαδικού βασιλείου. Η πολιτική αυτή ασκείται κυρίως 
από τους εισηγητές των ποιητικών διαγωνισμών (ένας θεσμός που εγκαινιάζεται στα 1851 από τον Αμβρόσιο Ράλλη, 
με σκοπό να καλλιεργήσει «την γλώσσαν ημών την πάτριον καλώς» και, ως εκ τούτου, να αποκλείσει τους ποιητές, οι 
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αντίχτυπου που αυτή η πολιτική έχει στους κόλπους του έτερου πόλου εξουσίας, της 
επτανησιακής λογιοσύνης. Συνδυάζοντας δύο αντίθετες μεταξύ τους απόψεις, εκείνη που 
βλέπει μια αγεφύρωτη διάσταση ανάμεσα σε Επτάνησα και Αθήνα5 και εκείνη που θεωρεί ότι η 
τομή ανάμεσα στις δύο παραδόσεις δεν είναι και τόσο απόλυτη,6 θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ο Πολυλάς θέλει μεν να συμβάλει στην ανάδειξη ενός «εθνικού ποιητή» που δεν θά ’ναι 
Φαναριώτης αλλά Επτανήσιος, το κάνει όμως με τους όρους που επιβάλλει το πνευματικό 
κλίμα της εποχής, και δη το πνευματικό κλίμα των Αθηνών: υποσκελίζοντας/περιγράφοντας, με 
διχοτομικό τρόπο, τη μιγαδική γλώσσα των σολωμικών αυτογράφων.7  

Στην ουσία, όλες οι μεταπολυλαϊκές περιγραφές της σολωμικής γλώσσας, όπως ξέρουμε, 
πάσχουν από τον ίδιο ιδεολογικό στραβισμό (το δόγμα του γλωσσικά “αμιγούς” εθνικού ποιητή), 
με την εξαίρεση κάποιων μεμονωμένων φωνών, που ακούγονται μάλλον ως εκκεντρικές και 
πέφτουν στο κενό: αναφέρω ενδεικτικά τον Καιροφύλα, τον Merlier και, ιδίως, τον 
Λορεντζάτο.8  
                                                                                                                                                                                                 
οποίοι «ποιούνται χρήσιν των χυδαιοτάτων λέξεων και φράσεων») και εξυπηρετεί άμεσες ιδεολογικές ανάγκες. 
Πράγματι, όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί από διάφορους μελετητές του ελληνικού 19ου αι. (Κ.Θ. Δημαράς, 
Έ. Σκοπετέα, Ν. Βαγενάς, Π. Μουλλάς κ.ά.), ο γλωσσικός εξαρχαϊσμός αποτελεί ένα από τα επιφαινόμενα της “κρίσης 
εμπιστοσύνης” που διέρχεται η ελλαδική κοινωνία στις σχέσεις της με τις δυτικές Δυνάμεις, κατά τη δεκαετία του 
1850. Η κρίση αυτή, που κορυφώνεται στο τέλος της δεκαετίας με την αγγλογαλλική κατοχή και τον αντιοθωνικό 
αγώνα, εκφράζεται με μια σειρά αμυντικών συμπεριφορών, οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρο στις ανθελληνικές 
επιθέσεις των Ευρωπαίων (Κριμαϊκά, δυσπιστία ως προς την αρχαιοελληνική καταγωγή των Νεοελλήνων κ.τ.ό.).  
5 Αυτή ήταν, μέχρι πρότινος, η επικρατούσα άποψη για τη φυσιογνωμία του ελληνικού ρομαντισμού, ότι πρόκειται 
δηλαδή για ένα κίνημα με δύο υποστάσεις στο χώρο μας, μια επτανησιακή και μια αθηναϊκή, τις οποίες χωρίζουν 
θεμελιώδεις διαφορές τόσο σε επίπεδο καταβολών όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, μορφής και, εν τέλει, 
καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Πίσω από τις διαφορές αυτές, ο Π. Μουλλάς διαβλέπει μια διάσταση πολιτικής υφής 
ανάμεσα στους Φαναριώτες και τους Επτανήσιους, την οποία ορίζει ως «αγώνα διείσδυσης στα καίρια πόστα της 
κρατικής μηχανής από την αρχή κιόλας της δημιουργίας του κράτους» (1980, σ. 146).  
6 Είναι η θέση που υποστήριξαν, σε πρόσφατες ανακοινώσεις και επιφυλλίδες τους (1998), οι Ευρ. Γαραντούδης και Ν. 
Βαγενάς. Οι μελετητές αυτοί θεωρούν, αντίθετα απ’ ό,τι έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα η κριτική, ότι υπάρχει 
σύγκλιση μεταξύ της επτανησιακής και της αθηναϊκής παράδοσης κι ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να γίνει λόγος 
για μια ενιαία και ομοιογενή «επτανησιακή σχολή», όπως, εξάλλου, δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια πραγματική 
«σολωμική σχολή», χωρίς τον κίνδυνο να καταλήξουμε στο οξύμωρο σχήμα της “σχολής του ενός”, γεγονός που, αν 
μη τι άλλο, συντείνει στο να κατανοήσουμε βαθύτερα το δημιουργικό πρόβλημα του Σολωμού, να αντιληφθούμε 
δηλαδή πόσο οριακή ήταν όντως/πράγματι η μοναξιά του στην προσπάθεια να αρθρώσει το δικό του ποιητικό ρήμα. 
7 Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον λόγο που να αιτιολογεί επαρκώς τη συμπεριφορά του Πολυλά. Βέβαια, λαμβάνοντας 
κανείς υπόψη το καθεστώς διγλωσσίας που επικρατούσε στην κοινωνία των Ιονίων Νήσων κατά το πρώτο ήμισυ του 
19ου αι., θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι, για τον Πολυλά, ίσως είναι φυσιολογικό αυτό που βλέπει στα σολωμικά 
αυτόγραφα (έτσι έγραφαν στα πρόχειρά τους οι Επτανήσιοι) και, επομένως, έκρινε περιττό να το επισημάνει στο 
κερκυραϊκό κοινό του 1859, που είναι και ο αμεσότερος αποδέκτης των Ευρισκομένων. Αλλά μια τέτοια υπόθεση δεν 
εξηγεί γιατί άραγε ο εκδότης αισθάνεται την ανάγκη να προκρίνει μια διχοτομική περιγραφή της σολωμικής 
διγλωσσίας, εφόσον το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι εθισμένο στην ανάμιξη των δύο γλωσσών; Πιο κοντά στην 
αλήθεια βρίσκεται, πιστεύω, μια άλλη υπόθεση: ίσως ο εκδότης διαισθανόταν ότι η απογοήτευση και η διάψευση των 
προσδοκιών, που ούτως ή άλλως προκαλούσε η εικόνα των Ευρισκομένων ποιητικών σπαραγμάτων και αποσπασμάτων 
του Σολωμού (πβ. τη γνωστή ρήση του Βαλαωρίτη για τη διάψευση των ελπίδων του έθνους), θα επιτεινόταν από την 
αναφορά και στην προβληματική –ιταλοελληνική– γλωσσική εκφορά τους. Όποια εξήγηση κι αν διαλέξουμε, γεγονός 
παραμένει ότι η συγκεκριμένη στάση του Πολυλά στο ζήτημα της σολωμικής διγλωσσίας δεν μπορεί να γίνει 
κατανοητή παρά σε σχέση με το αίτημα της «γλωσσικής πολιτικής», που προβάλλει επιτακτικό εκείνη τη δεδομένη 
στιγμή, και αποτελεί αίτημα την αναγκαιότητα του οποίου φαίνεται να ενστερνίζονται από κοινού Φαναριώτες και 
Επτανήσιοι. 
8 Ο Καιροφύλας, με την έκδοση των Ανεκδότων Έργων τού 1927, κάνει ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη των σολωμικών 
χειρογράφων, δημοσιεύοντας και ορισμένες σελίδες τους. Στο εισαγωγικό του σημείωμα για τη Γυναίκα της Ζάκυθος, 
κάνει λόγο για τη διγλωσσία του ποιητή, επισημαίνει την τρομερή κακογραφία και ανορθογραφία των σολωμικών 
χειρογράφων και χαρακτηρίζει ως «ελάττωμα» την «ανάμιξη ελληνικών και ιταλικών λέξεων εις μίαν και την αυτήν 
φράσιν» (σ. 20).  
Από τους ξένους νεοελληνιστές, ο Merlier, όσο ξέρω, είναι ο πρώτος που ασχολείται με το πρόβλημα της συνύπαρξης 

δύο γλωσσικών οργάνων στη λογοτεχνική δημιουργία του Σολωμού, στο δοκίμιό του «Italien et grec chez Solomos», 
που γράφτηκε οπωσδήποτε πριν το 1976 (έτος θανάτου του) –ενδεχομένως κατά την προηγούμενη δεκαετία–, και είναι 
προσιτό στην έκδοση: Merlier 1990, σσ. 45-58. Πρόθεση του συγγραφέα είναι «l’etude du grand et difficile problème 
de la superposition, ou, si l’on veut, de l’interference des deux textes, lorsqu’ils traitent d’un même sujet, l’italien 
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Θα χρειαστεί να περιμένουμε ώς τα 1964 για να καταδειχθεί, με τη μνημειώδη έκδοση των 
Αυτογράφων Έργων από τον Λίνο Πολίτη, ότι η μονοδιάστατη εικόνα της σολωμικής γλώσσας 
είναι τελικά μια οφθαλμαπάτη. Όμως, η δύναμη της μονογλωσσικής προκατάληψης αποδεικνύεται 
ισχυρότερη ακόμα κι απ’ αυτήν την αδιάψευστη μαρτυρία· η οποία δεν μπορεί βέβαια να 
αγνοηθεί, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να μην παραβιάζει τη βασική 
(δυϊστική) αρχή της παραδοσιακής προσέγγισης. Ο Massimo Peri χρησιμοποίησε εύστοχα τον 
όρο «ερμηνεία κατά ζεύγη» για να περιγράψει αυτού του είδους τη θεώρηση, σύμφωνα με την 
οποία –για να το πούμε πολύ σχηματικά– ο Σολωμός χρησιμοποιούσε τα ιταλικά προκειμένου 
να καλύψει το διανοητικό σκέλος των εκφραστικών του αναγκών και τα ελληνικά για να 
καλύψει το συναισθηματικό σκέλος των αναγκών αυτών.9  

Το ενδιαφέρον στην περιγραφή αυτή, εκτός των άλλων, είναι ότι μας θυμίζει την 
παραδοσιακή εκείνη αντίθεση ανάμεσα σε καλλιεργημένη και λαϊκή γλώσσα, που στήριξε τη 
θεωρητική διαμάχη γύρω από το γλωσσικό πρόβλημα ώς τα πολύ πρόσφατα χρόνια. Δεν είναι, 
φαίνεται να μας λέει η περιγραφή αυτή, ότι ο Σολωμός αδυνατούσε να χειριστεί τη νεοελληνική 
γλώσσα. Είναι ότι η λεκτική ύλη της αυτομόρφωτης γλώσσας του λαού «δεν ημπορούσε να 
αρκέση εις τα πολυειδή λεπτά ζητήματα τα οποία καθημερινώς του επαρουσίαζε η άκρα 
καλαισθησία του»10 –και η διάνοιά του, φυσικά. Είναι, με λίγα λόγια, ότι το «ένδυμα» της 
ακατέργαστης δημοτικής ήταν εξ ορισμού πολύ στενό, πολύ στοιχειώδες για να χωρέσει τα 
υψηλά νοήματα, σύμφωνα με την αγαπημένη νεοκλασική μεταφορά των Ελλήνων ρομαντικών. 
Διατυπωμένο όμως με τους όρους του γλωσσικού ζητήματος, το πρόβλημα της σολωμικής 
διγλωσσίας εξομαλύνεται κατά κάποιον τρόπο, αφενός γιατί προσγράφεται στην κοινή εμπειρία 
των διανοουμένων της εποχής του (και πιο ειδικά: του γενέθλιου τόπου του), αφετέρου γιατί 
ανάγεται σε πρόβλημα όχι τόσο του χρήστη όσο μάλλον του οργάνου έκφρασης. Τραβώντας 
την υπόθεση αυτή ώς το τέρμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την υπόθαλψη τέτοιων 
αντιλήψεων η νεότερη κριτική βρίσκει ίσως έναν τρόπο να περιορίσει δραστικά την ιδιοτυπία 
του προβλήματος, κάνοντας τη σολωμική διγλωσσία να δείχνει όχι μόνο λιγότερο σύνθετη 
αλλά και λιγότερο “ξενική” απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. 

Το πόσο σύνθετη και το πόσο παράξενη είναι η σολωμική διγλωσσία θα φανεί καθαρά μόλις 
τα τελευταία χρόνια από τις εργασίες μιας περιορισμένης ομάδας ερευνητών, ντόπιων και 
ξένων, όπως ο Peter Mackridge, ο Massimo Peri, ο Γιάννης Δάλλας, και άλλοι.11 Κοινό 
χαρακτηριστικό των πρόσφατων αυτών συμβολών είναι πως η διχοτομική ανάλυση δίνει τη 
θέση της σε μια συστηματική έρευνα των τρόπων με τους οποίους οι δύο γλώσσες διαλέγονται, 
αλληλοσυμπληρώνονται, ανακαλούν η μία την άλλη σ’ αυτό το έργο εν προόδω που είναι η 

                                                                                                                                                                                                 
servant de substrat au poème grec en cours d’expression» (σ. 48), αλλά, όπως φαίνεται κι από τον τρόπο που ορίζεται η 
«interference» στο παραπάνω παράθεμα, η ανάλυση της σολωμικής διγλωσσίας από τον Merlier έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας «ερμηνείας κατά ζεύγη» (για την οποία θα μιλήσουμε διεξοδικότερα παρακάτω), αφήνοντας 
ουσιαστικά ανέγγιχτο το «μείζον και δυσεπίλυτο πρόβλημα» της σολωμικής έκφρασης, που είναι το πρόβλημα της 
σύμμιξης των δύο γλωσσών κατά τη διαδικασία σύνθεσης των έργων του.  
Σε ό,τι αφορά, τέλος, την εγχώρια κριτική, ο «Σολωμός» του Λορεντζάτου, μια μελέτη γραμμένη στα χρόνια του 

Εμφυλίου (1945-46), έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα· όχι μόνο γιατί είναι –και θα παραμείνει για πολλά χρόνια– η μόνη 
νεοελληνική εργασία που αναμετριέται θαρρετά με το πρόβλημα της σολωμικής διγλωσσίας, αλλά κυρίως γιατί είναι η 
πρώτη φορά που το πυκνό πλέγμα της ελληνοϊταλικής διαπλοκής δεν επιχειρείται να διαχωριστεί στα εξ ων συνετέθη: 
σχολιάζοντας, στην κατακλείδα της μελέτης του, «το απρόοπτο κείμενο της Γυναίκας» ο συγγραφέας γράφει: 
«Παραθέτω τις φράσεις όπως είναι γραμμένες από το χέρι του Σολωμού δίχως να τις ξεχωρίζω […]. Εκτός από την 
ασύγκριτη γεύση του γλωσσικού των επινοήματος νομίζω πως αφήνουν μια ιδιαίτερη προοπτική για το σχέδιο. […] 
Προς θεού να μη μεταφραστούν ελληνικά!» (βλ. Λορεντζάτος 1967, σσ. 87-88). 
9 Στο άρθρο του Peri, το σχήμα περικλείει πολλά επιμέρους αντιθετικά ζεύγη του τύπου: «σκέψη – συναίσθημα / 
λογική – διαίσθηση / ηθελημένο – αυθόρμητο / ποσοτικό – ποιοτικό / περιεχόμενο – μορφή / αφηρημένο – 
συγκεκριμένο / οργανικό – αποσπασματικό / πεζό – ποιητικό» (1996, σ. 83). 
10 Πολυλάς, «Προλεγόμενα», ό.π. σ. 38. 
11 Πιο συγκεκριμένα: Mackridge 1994a, Mackridge 1994b, Peri 1996, Δάλλας 1997· μνημονεύω εδώ και την εργασία 
μου του 1996, καθώς και εκείνη της Τικτοπούλου 1998.  
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ποίηση του Σολωμού. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή οπτικής: αν η παραδοσιακή έρευνα 
συλλαμβάνει τη διγλωσσία μονόπλευρα μέσα από το σχήμα “διάκριση-των-γλωσσικών-
κωδίκων”, η σύγχρονη έρευνα την αντιλαμβάνεται μέσα από το σχήμα “διαπλοκή-των-
γλωσσικών-κωδίκων”. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε μια πληρέστερη κατανόηση του διγλωσσικού 
φαινομένου όχι μόνο στον Σολωμό αλλά και γενικότερα. Πράγματι, στις διεθνείς «σπουδές της 
διγλωσσίας» σήμερα έχει γίνει απολύτως αντιληπτό ότι λειτουργική διάκριση και διαπλοκή 
αποτελούν δύο εκδοχές της επαφής των γλωσσών που δεν είναι εξομοιώσιμες, παρά μόνο με το 
τίμημα μιας σοβαρής παράβλεψης θεμελιακών χαρακτηριστικών της διγλωσσικής εμπειρίας.12  

 
* 

Από τις δύο όψεις της διγλωσσικής εμπειρίας η δυσκολότερη να περιγραφεί (και να 
ερμηνευθεί) είναι, βέβαια, η διαπλοκή. Αυτή μπορεί να εκδηλώνεται είτε άμεσα (η γλωσσική 
έκφραση παρουσιάζει γραμματικά στοιχεία από διαφορετικές γλώσσες –πρόκειται, δηλαδή, για 
διαπλοκή επιφανείας) είτε έμμεσα (η γλωσσική έκφραση εμφανίζει επιφανειακά τα 
χαρακτηριστικά μιας γλώσσας, αλλά σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο είναι “διαταραγμένη” από την 

                                                           
12 Είναι πολύ δύσκολο να εκθέσω, έστω και συνοπτικά, την πολύπτυχη συζήτηση που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα 
περίπου ανάμεσα σε γλωσσολόγους, γνωστικούς ψυχολόγους και παιδαγωγούς γύρω από το πρόβλημα της διγλωσσίας, 
συζήτηση η οποία, κατά τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες, διογκώθηκε σε τέτοιον βαθμό, ώστε να συγκροτήσει αφ’ 
εαυτής έναν ανεξάρτητο κλάδο γνώσης, τις σπουδές της διγλωσσίας (bilingual studies). Η δυσκολία που έχω 
επιτείνεται από το ακανθώδες πρόβλημα της ορολογίας (θα χρειαζόταν μια ειδική εργασία για να σχολιάσει κανείς την 
ποικιλία των όρων που έχουν προκύψει όσο η έρευνα εξελίσσεται, αλλά, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Giacalone 
Ramat 1995, σ. 46, «η αφθονία των όρων δεν αυξάνει από μόνη της την εννοιολογική σαφήνεια»), και φτάνει σε 
οριακό σημείο, εάν ληφθεί υπόψη η υπερβολικά διευρυμένη προοπτική έρευνας του διγλωσσικού φαινομένου, που 
χαρακτηρίζει τις πιο πρόσφατες συμβολές (αποτελεί κοινή παραδοχή σήμερα ότι κατάσταση απόλυτης μονογλωσσίας 
δεν υπάρχει σε καμία γλωσσική κοινότητα και για κανέναν ομιλητή, αφού «κάθε άτομο είναι τρόπον τινά “δίγλωσσο” 
από τη στιγμή που είναι σε θέση να καταλάβει ή/και να μιλήσει, εκτός από την οικογενειακή ή τοπική γλώσσα, τη 
γλώσσα της κυρίαρχης τάξης ή, τέλος πάντων, έναν ειδικό κώδικα ή ιδίωμα διαφορετικό από εκείνο της οικογένειας»: 
Fabbro 1996, σ. 118).  
Αφήνοντας για καταλληλότερη θέση τον διεξοδικό σχολιασμό των προβλημάτων αυτών (τη συστηματική προσέγγισή 

τους επιχειρώ στο πρώτο μέρος της διατριβής μου), αρκούμαι εδώ σε ορισμένες στοιχειώδεις διασαφήσεις, 
προκειμένου να έχουμε μια βάση συνεννόησης. Επειδή το πρόβλημα με τον καθορισμό του διγλωσσικού φαινομένου 
προσκρούει καταρχήν στη ρευστότητα του όρου «γλώσσα» στο λεξιλόγιο των επιστημόνων, ας ξεκινήσουμε με τη 
γενική διευκρίνιση ότι, όταν μιλάμε για γλώσσες –που κατέχει και χειρίζεται ένα άτομο–, δεν αναφερόμαστε σε 
παραλλαγές ιδιολεκτικές, περιστασιαστικές, υφολογικές κλπ., που προκύπτουν κατά τη χρήση μίας κοινής γλώσσας 
από τους διάφορους ομιλητές της, αλλά αναφερόμαστε σε διαφορετικές γλώσσες, σε ανόμοια δηλαδή μεταξύ τους 
συστήματα οργάνωσης του λόγου.  
Ας διευκρινιστεί επίσης ότι ο όρος «λειτουργική διάκριση», που χρησιμοποιώ εδώ, αντιστοιχεί στον διεθνή όρο 

diglossia. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους κοινωνιογλωσσολόγους για να περιγράψει την παραπληρωματική 
σχέση δύο (ή περισσότερων) γλωσσών (ή γλωσσικών ποικιλιών) με διαφορετική λειτουργία στο πλαίσιο μιας κοινότητας 
ομιλητών (σχηματικά: γλώσσα-περιωπής / γλώσσα-του-σπιτιού, high / low variety, κατά την περιγραφή του Ferguson 
που εισηγήθηκε και τον όρο στα 1959). Εξελικτικά, η έννοια αυτή κατέληξε να έχει εφαρμογή και στον ατομικό λόγο 
του δίγλωσσου ομιλητή, για να χαρακτηρίσει την ικανότητά του να προβαίνει σε μια σαφή και εκούσια διάκριση των 
γλωσσικών κωδίκων που κατέχει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του γλωσσικού περιβάλλοντος, γενικά, ή της 
επικοινωνιακής περίστασης, ειδικότερα (αυτό σημαίνει, πολύ γενικά, ότι οι δίγλωσσοι συμπεριφέρονται ως 
μονόγλωσσοι όταν επικοινωνούν με μονόγλωσσους ομιλητές της μίας ή της άλλης γλώσσας, και χρησιμοποιούν διττό 
γλωσσικό κώδικα όταν έρχονται σε επαφή με άλλους δίγλωσσους, αλλά και τότε προσαρμόζουν τον τρόπο ομιλίας τους 
στην περίσταση, στους συμμετέχοντες, στο είδος της συνομιλίας, στο θέμα κλπ., περνώντας από τη μία γλώσσα στην 
άλλη: συνοψίζω την περιγραφή της Döpke 1992).  
Ο άλλος όρος που χρησιμοποιώ, η «διαπλοκή», αντιστοιχεί στον διεθνή όρο interference, ή στον κοινότερο σήμερα 

όρο code-switching, και περιγράφει εκείνη την κατάσταση κατά την οποία ο δίγλωσσος, ακούσια ίσως και χωρίς 
προφανή λόγο, αναμιγνύει τις γλώσσες του όταν εκφράζεται (το γεγονός ότι, στις σπουδές της διγλωσσίας, ο όρος code-
switching αναφέρεται περισσότερο στην εναλλαγή των γλωσσικών κωδίκων παρά στον αυτόματο συμφυρμό τους 
ελέγχεται από ορισμένους μελετητές ως μία προσπάθεια να υπαχθεί ακόμη και αυτή η πλέον σύνθετη μορφή 
διγλωσσίας, που είναι η διαπλοκή, στο σχήμα διάκρισης-των-γλωσσών που αναφέραμε προηγουμένως: χαρακτηριστική 
είναι η αντίδραση της Gardner-Chloros 1995, σ. 68, 70). 
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άλλη γλώσσα –πρόκειται, δηλαδή, για διαπλοκή βάθους).13 Η διαπλοκή μπορεί να είναι 
ενδοφραστική (intrasentential) και διαφραστική (intersentential). Στο επίπεδο της προτασιακής 
δομής, μπορεί να εμπλέκει ευρύτερα λεκτικά σύνολα (ονοματικές ή ρηματικές φράσεις), ή 
ακόμη και ελάχιστα δομικά στοιχεία (λέξεις, φωνήματα). Διαπλοκή, επομένως, μπορούμε να 
έχουμε και στα τρία επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης: φωνολογικό, γραμματικό (μορφο-
συντακτικό) και λεξικο-σημασιολογικό. Με βάση αυτό το τυπολογικό σχήμα θα επιχειρήσω να 
σχολιάσω κάποιες χαρακτηριστικές όψεις της ελληνοϊταλικής διαπλοκής στο έργο του 
Σολωμού, προχωρώντας την ανάλυση ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με προηγούμενη εργασία 
μου, όπου η προσέγγιση περιοριζόταν σε μονογλωσσικό περιβάλλον και η περιγραφή ήταν πιο 
γραμμική (κατά μέρος του λόγου).14

Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να επισημάνω δύο μεθοδολογικά προβλήματα. Το πρώτο αφορά τη 
διαπλοκή επιφανείας. Σύμφωνα με τις αρχές της δομικής γλωσσολογίας, χρειαζόμαστε ένα 
συμπαγές γλωσσικό σώμα, για να μπορέσουμε πάνω σ’ αυτό να προσδιορίσουμε τα 
ετερόγλωσσα σημάδια της διαπλοκής. Στην περίπτωση όμως κειμένων που παρουσιάζουν 
μικτή γλώσσα κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, δεδομένου ότι η γλωσσική τους 
συνθετότητα αφήνει πολλά περιθώρια αυθαιρεσίας –ή, τουλάχιστον, ασυμφωνίας– ως προς τα 
κριτήρια επιλογής της μίας εκ των δύο γλωσσών ως γλώσσας-βάσης (base-language) για την 
εξέταση των φαινομένων διαπλοκής. Η λύση του προβλήματος δίνεται από το ότι «ο δίγλωσσος 
έχει συνήθως επίγνωση της γλώσσας στην οποία “ανήκει” αυτό που λέει» (για τον ερευνητή 
ένας καλός δείκτης είναι το συγκείμενο15). Όμως, η λύση αυτή είναι κάπως πρόχειρη και 
αρκετά συζητήσιμη, δεδομένου ότι οι δίγλωσσοι «σε ορισμένες περιστάσεις, δεν μπορούν να 
πουν ποια γλώσσα είχαν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν στη φράση που μόλις πρόφεραν»16 
–ή έγραψαν. Ιδού, για του λόγου το αληθές, δύο δείγματα από τη Γυναίκα της Ζάκυθος:  

 

(α) Il vecchio ανακατόθiκε μες τη κασατ , εγiρiσε ανiσiχος, σκiφτi e trovando το 
κατροκανατο γiοματο της το φόρεσε (ΑΕ 292, β.28-31)  

 

 (β) E andai dietro allo specchio e vidi la donna del Zante που εκρεμοτ να κ΄ εκiματiζε  
e sotto καθiσμενος το δiπλοποδι un nano che imitava perfetta<mente?> quel ridere 
(ΑΕ 294, β.16-20).17  

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ό,τι έχουμε συνηθίσει να αναγνωρίζουμε ως γλώσσα (ένα σύστημα με 
αυτοτελή, συμπαγή, ομοιογενή δομή) μετατρέπεται σε ένα δια-σύστημα με ευμετάβλητη, 
ανομοιογενή, ακανόνιστη μορφή, που τινάζει στον αέρα οποιαδήποτε προσπάθεια να το 
οριοθετήσουμε με τομές και απλουστευτικές διακρίσεις.  

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τη διαπλοκή βάθους. Δεδομένου ότι η παρεμβολή της μίας 
γλώσσας στην άλλη είναι στην περίπτωση αυτή αφανής, δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε 
βέβαιοι ότι η απόκλιση από τον κανόνα οφείλεται σε διαγλωσσική επαφή. Αρκετές φορές, όπως 

                                                           
13 Οι όροι «διαπλοκή επιφανείας» και «διαπλοκή βάθους» είναι δικοί μου. Η διάκριση αυτή θα μπορούσε, ίσως, να 
αποβεί χρήσιμη, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε την ασαφή σχέση ανάμεσα στους όρους interference και code-
switching, που υπάρχει στην ξένη βιβλιογραφία. Θα μπορούσαμε, εν ολίγοις, να θεωρήσουμε ως «διαπλοκές βάθους» 
όλα εκείνα τα φαινόμενα παρεμβολής (interferences) που ορίζει ο Weinreich σαν «παραδείγματα απόκλισης από τους 
κανόνες της μιας ή της άλλης γλώσσας, τα οποία παρουσιάζονται στην ομιλία των δίγλωσσων εξαιτίας της οικειότητάς 
τους με περισσότερες από μία γλώσσες, δηλαδή ως αποτέλεσμα μιας γλωσσικής επαφής» (1974, σ. 3). Από την άλλη 
πλευρά, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως «διαπλοκές επιφανείας» όλα εκείνα τα παραδείγματα «της κάποτε γοργής, 
κάποτε σποραδικής εναλλαγής [ή ανάμιξης] λεκτικών στοιχείων από τις δύο γλώσσες», που, κατά τον Miller, συνθέτουν 
το φαινόμενο του code-switching ή code-mixing (1984, σσ. 12-13) [οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου]. 
14 Βλ. Αθανασοπούλου 1996. 
15 Δανείζομαι τον όρο από τον Χαραλαμπάκη 1995, σ. 117 (αναλογεί στο αγγλικό context, ιταλικό contesto κτλ.). 
16 Τα παραθέματα είναι από τον Weinreich 1974, σ. 14 και 100, αντίστοιχα. 
17 Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται να “υπερισχύει” το ελληνόγλωσσο περιβάλλον· στη δεύτερη, το ιταλόγλωσσο. Η 
αδυναμία καθορισμού της γλωσσικής βάσης σε τέτοιες περιπτώσεις επισημαίνεται εύστοχα από τον Miller 1984, σ. 12. 
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είχα επισημάνει και αλλού,18 θα συναντήσουμε στον Σολωμό δείγματα άστοχου συνδυασμού 
ανάμεσα σε επίθετο και ουσιαστικό, π.χ. όνειρο κοντό (αντί: όνειρο σύντομο), μακρύς καιρός 
(αντί: πολύς καιρός), λίγη στιγμή (αντί: λίγη ώρα ή, τουλάχιστον, λίγες στιγμές). Μια πιθανή 
εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς είναι, βέβαια, η σχέση του Σολωμού με την ιταλική γλώσσα 
(το μακρύς καιρός, ας πούμε, φαίνεται να είναι πιστή μετάφραση του lungo tempo των 
ιταλικών). Αλλά τέτοιες διατυπώσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν πάντα –ή τουλάχιστον όχι 
αποκλειστικά– με βάση τον ιταλικό κανόνα. Είτε γιατί αποκλίνουν κι απ’ αυτόν (λίγη στιγμή, 
λόγου χάρη, δεν λέγεται ούτε στα ιταλικά), είτε γιατί αφήνουν ανοιχτό ένα περιθώριο 
ενδογλωσσικής ερμηνείας. Το όνειρο κοντό, για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνευθεί άνετα και 
με ενδογλωσσικά κριτήρια. Πράγματι, η χρήση τού κοντός με τη σημασία του “σύντομος, 
εφήμερος” κατοχυρώνεται στα ελληνικά σε διαλεκτικές αλλά και στερεότυπες εκφράσεις, όπως 
«κοντή ζωή»· «κοντός ψαλμός αλληλούια» κλπ.  

Η δυνατότητα ενδογλωσσικής ερμηνείας ορισμένων προβλημάτων του σολωμικού λόγου 
δεσμεύεται από δύο σοβαρά ιστορικο-φιλολογικά ζητήματα, τα οποία θυμίζω επί τροχάδην 
εδώ: το πρώτο είναι η ρευστότητα που παρουσιάζει η ελληνική στα χρόνια του Σολωμού. Η 
ανυπαρξία γραμματικού κανόνα, ή η ελλιπής γνώση που εμείς σήμερα έχουμε γι’ αυτόν, 
δημιουργεί προφανείς δυσκολίες στο να αποφασίσουμε αν η τάδε λέξη ή η δείνα σύνταξη, 
μολονότι αδόκιμη ή εσφαλμένη σήμερα, την εποχή του Σολωμού ήταν λειτουργική και 
αποδεκτή ως ελληνική (κι από ποιον αποδεκτή). Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη στενή 
γραμματική σχέση των επτανησιακών ιδιωμάτων –στο περιβάλλον των οποίων αναθρέφεται 
γλωσσικά ο ποιητής– με την ιταλική γλώσσα· προκύπτει έτσι ένα βασικό ερώτημα: με ποιον 
τρόπο θα χαράξουμε τα όρια της σολωμικής ιδιολέκτου, ξεχωρίζοντας τα στοιχεία εκείνα που 
είναι κοινά; Για να καταλάβουμε τη μεθοδολογική κρισιμότητα του προβλήματος, ας δούμε τι 
γράφει σχετικά ο Weinreich: «Οι δύο φάσεις της διαπλοκής πρέπει να διακρίνονται. Στην 
[ατομική] ομιλία η διαπλοκή εκδηλώνεται ex novo στις διατυπώσεις του δίγλωσσου ομιλητή ως 
αποτέλεσμα της προσωπικής του επάρκειας στην άλλη γλώσσα. Στην [κοινή] γλώσσα 
βρίσκουμε φαινόμενα διαπλοκής, τα οποία, με το να παράγονται συχνά στην ομιλία των 
δίγλωσσων, έχουν παγιωθεί και είναι συνηθισμένα, οπότε η χρήση τους δεν εξαρτάται πλέον 
από την [ατομική] διγλωσσία» (1974, σ. 18). 

Στη δική μας περίπτωση, η αναγκαία αυτή μεθοδολογική διάκριση προσκρούει σε 
δυσεπίλυτα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η χρονική απόσταση που μεσολαβεί. Είναι, κυρίως, η 
απουσία ή η ανεπάρκεια των βιβλιογραφικών εργαλείων, τα οποία είναι αναγκαία για να 
ανασυγκροτήσουμε το γλωσσικό τοπίο που υπήρξε η φυσική ενδοχώρα της σολωμικής 
έκφρασης. Για να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε τα ιταλογενή στοιχεία του Σολωμού από τα 
ιταλογενή στοιχεία της γλώσσας των Επτανήσων, θα έπρεπε, φαντάζομαι, να είχαμε στη 
διάθεσή μας ένα Ιστορικό Λεξικό των επτανησιακών ιδιωμάτων, ανάλογο μ’ εκείνο της 
βενετικής διαλέκτου του Boerio. Για την ώρα διαθέτουμε άφθονες μεν, διάσπαρτες όμως 
λεξικογραφικές μελέτες τοπικού βασικά χαρακτήρα, οι οποίες παρουσιάζουν κενά και ελλιπή 
τεκμηρίωση.  

Μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος είναι ο συστηματικός έλεγχος του έργου και άλλων 
Επτανήσιων λογοτεχνών. Όμως, και εδώ, η απουσία ειδικών μονογραφιών μάς αναγκάζει 
συχνά να ψάχνουμε στα τυφλά.19 Σημαντική, αναμφίβολα, είναι η εργασία του Καββαδία 1987, 
ο οποίος μπαίνει στον κόπο να κοιτάξει τα διαλεκτικά στοιχεία όχι μόνο του Σολωμού αλλά και 
άλλων συγγραφέων. Μάς προσφέρει έτσι ένα σημαντικό βοήθημα: μια γραμματική των 
επτανησιακών ιδιωμάτων (κάπως ακατάταχτη, για να πούμε την αλήθεια), η οποία 
επικεντρώνεται στη μορφολογία. Τι γίνεται όμως με τη σύνταξη ή τη σημασιολογία; Άραγε δεν 

                                                           
18 Βλ. αναλυτικά Αθανασοπούλου 1996, σσ. 31-33. 
19 Υπενθυμίζω πάντως την ερευνητική συμβολή του Βαγενά αναφορικά με τους ιταλισμούς του Κάλβου (βλ. Βαγενάς 
1972 και 1992β). 
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είναι διαλεκτικά στοιχεία τα ήσου βέβαιος ή στάσου ήσυχος, που βρίσκουμε σε ελληνόγλωσσο 
γράμμα του Σολωμού, ή η παραλλαγή στάσου βέβαιος, που βρίσκουμε σε γράμμα του 
Κουντούρη προς Γεώργιο Τυπάλδο-Ιακωβάτο;20 Η σύνταξη ερωτεύομαι σε…, που μαρτυρείται 
και στον Σολωμό και στα «Προλεγόμενα» του Πολυλά,21 είναι άραγε χαρακτηριστικό της 
επτανησιακής διαλέκτου ή μήπως πολυλαϊκό “δάνειο” από τον Δάσκαλο; Η συνεκδοχική 
χρήση της λέξης κύμα, που τεκμηριώνεται όχι μόνο στον Σολωμό αλλά και στον σύγχρονό του 
Μάτεση, λόγου χάρη,22 είναι άραγε ιδιωματική, μήπως ο ένας την παίρνει από τον άλλο, ή 
μήπως ανάγεται στο κοινό ιταλικό υπόστρωμα της λογοτεχνικής τους γλώσσας; 

Με αυτά τα προβλήματα κατά νου, ας περάσουμε στην περιγραφή του φαινομένου. 
 

1 .  ΦΩΝΟΛΟΓ Ι ΚΟ  ΕΠ ΙΠΕΔΟ  
Ο όρος «φωνολογικό» στην περίπτωση του Σολωμού ακούγεται μάλλον οξύμωρος, 

δεδομένου ότι στη διάθεσή μας έχουμε μόνο τα γραπτά του κείμενα. Για τον λόγο αυτό, θα 
ήταν ίσως σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε ως εναλλακτικό τον όρο «γραφηματικό επίπεδο». 
Λέω «εναλλακτικό» γιατί, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως, το φαινόμενο εμπλέκει τόσο τα 
γραφήματα όσο και τα φωνήματα.  

 
 

                                                          

Διαπλοκή επιφανείας 

Στα Αυτόγραφα παρατηρείται συχνά η υποκατάσταση ελληνικών γραμμάτων από ξένα (ή και 
το αντίστροφο, αν και σε πιο περιορισμένη κλίμακα), βάσει της ηχητικής ή και οπτικής 
ομοιότητας των φθόγγων που αυτά τα γράμματα αποδίδουν. Μια μικρή ιδέα μάς δίνουν τα 
παραδείγματα που ακολουθούν:23 «φiλiθiτε· / φυλiθiτε γλiκα χυλi με χυλυ, / πεστε χρiστος 
ανεστυ εχθρi κ΄ φιλι» (Λ 15, α.17-19), «εχο φriχτον κ΄ ανυσυχον τον υπνο» (αυτ., β.3), «κ΄ 
καθενα απ’ αυτα xερυς τη καμνυ?» (αυτ., β.16, όπου και ιταλικό σημείο στίξης), «o Lαμπρος 
την ημερα της Λαμπρυς βγενυ απο το σπυτυ» (αυτ., 11, α.28-29), «δυνατυ κ΄ αγρυπνυ στα 
μεγαλα συνφεροντα τ  κοsμ » (Υ_σημ. 14, α.13-14), «Εδ ετζι αντιβ ιζανε / στο δοmα τα 
τραγ δια» (ΝΩ.ΙΙ 310, γ.7-8), «βαν ν στη γη tα γονατα, κ΄ τα σπαθιaÉ βαμενα» (ΕΠ.Β΄ 402, 
α.33), «κ΄ πος; εκαλογερεψες, π  εβαλες / το κ τρ b χi» (ΓΖ 291.6-7) κ.ά.π.  

Η συχνότητα τέτοιων παρεμβολών είναι υψηλή στα πρώιμα κυρίως σολωμικά γραπτά (ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα γραφής προσφέρουν τα ελληνόγλωσσα σχεδιάσματα του ποιήματος In 
morte di un giovine poeta: βλ. ΑΕ 95). Ίσως γιατί αυτά βρίσκονται εγγύτερα στην ιταλική 
εμπειρία του ποιητή. Μονιμότερη και πυκνότερη είναι η παρουσία του λατινικού -i-, αλλά και 
του -r- (τα βρίσκουμε ακόμη και σε κείμενα της ώριμης περιόδου, όπου, γενικά, παρατηρείται 
μια τάση εξομάλυνσης της γραφής και “αποκάθαρσής” της από ξένα στοιχεία).24  

 
20 Βλ., αντίστοιχα, ΑΠ.3, σ. 116, και Μεταλληνός 1971, σ. 10, σημ. 3. 
21 Στον Σολωμό: Ο κόσμος ερωτεύτηκε / στα μάτια, στη φωνή σου (Μον.: ΑΠ.1, 146, 7.1-2) · Η νέα πλάση ερωτεύεται 
/ στα δυνατά τραγούδια (ΝΩ.ΙΙ: ΑΠ.1, 144, 1.1-2_παραλλ.). Στα «Προλεγόμενα» του Πολυλά: Μία Ζακυνθινή νέα […] 
ερωτεύθηκε εις έναν νέον ξένον (βλ. ΑΠ.1, σ. 21). 
22 Για παραθέματα από το έργο του Σολωμού βλ. Αθανασοπούλου 1996, σσ. 9-12. Από τον Μάτεση αποδελτιώνω, 
ενδεικτικά, το δίστιχο Κάθε ρύακας, κάθε βρύσι / τρέχει κύμα κλαθμηρό, που ανήκει στο ποίημα «Ο Θρήνος της 
Βοσκοπούλας» (βλ. Μάτεσι Έργα, σ. 29). 
23 Όλα τα παραδείγματα είναι παρμένα από την έκδοση των Αυτογράφων [= ΑΕ], εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Τροποποιώ ελαφρώς το σύστημα των παραπομπών και ορισμένες συντομογραφίες του Λεξικού Σολωμού [= Λεξ. Σολ.] 
–βλ. σχετικά τις «Συντομογραφίες» στο τέλος. Απλοποιώ την τυπογραφική διάταξη και αφαιρώ τις διαγραμμένες 
λέξεις, όπου αυτά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιγραφής. Ως προς τα σύμβολα που χρησιμοποιώ, διευκρινίζω ότι 
οι γωνιώδεις αγκύλες (< >) σημαίνουν δική μου συμπλήρωση. Ο εκθέτης δ σημαίνει διάστιχο· η ένδειξη +δ σημαίνει 
ότι ο τύπος βρίσκεται και στο διάστιχο. Η πλάγια γραμμή ( / ) δηλώνει όριο στίχου ή αράδας· χρησιμοποιείται επίσης 
για να δηλώσει ομοιοκαταληξία. Τα πλάγια ή έντονα στοιχεία είναι δικά μου.  
24 Βλ. λ.χ. τα χειρόγραφα των ΕΠ.Β΄ και Γ΄, αλλά και της ΓΖ. 
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Η παρείσφρυση λατινικών γραμμάτων (ιδίως του -i-) μαρτυρείται και σε άλλα κείμενα του 
επτανησιακού χώρου –η πιο οικεία, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, μαρτυρία δίνεται 
από τη διαθήκη του Νικολάου Σολωμού, πατέρα του ποιητή.25 Παρουσία κάποιων ιταλικών 
γραμμάτων ή σημείων στίξης έχουμε και στα αντίγραφα των λεγόμενων «γραμματικών» του 
Σολωμού, που περιέχονται στον τόμο των ΑΕ, πρόκειται όμως για στοιχεία τόσο σποραδικά, 
ώστε θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οφείλονται σε επίδραση του σολωμικού 
πρωτογράφου.26 Αξίζει πάντως να επισημανθεί εδώ ότι, από τη μικρή έρευνα που έκανα, 
εντόπισα στοιχεία που θυμίζουν το γραφικό σύστημα του Σολωμού και σε καταγραφές λαϊκών 
αφηγήσεων ή τραγουδιών, επτανησιακής, κατά πάσα πιθανότητα, προέλευσης.27 Δεν 
αποκλείεται, λοιπόν, η πρακτική αυτή να αποτελούσε γενικότερο γνώρισμα της γραφής των 
συμπατριωτών του Σολωμού, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή ερευνητική δουλειά πριν 
καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα. 

Σημασία έχει ότι τα σολωμικά γραπτά προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο παρατηρήσεων, για να 
κατανοήσουμε τον μηχανισμό της διαπλοκής ανάμεσα στα συστήματα των δύο γλωσσών. 
Όπως φάνηκε κι από τα παραδείγματα που προηγήθηκαν, ελληνικό και ιταλικό γράμμα 
μπορούν να εναλλάσσονται κατά την επανάληψη της ίδιας λέξης, π.χ. χυλi με χυλυ (Λ 15, α.18), 
ομπρος - ομ<π>rος (αυτ, α.29, 30), μαtiα - ματiα (GP_ελλ. 95.11, 19), ή να βρίσκονται σε 
ελεύθερη εναλλαγή στο περιβάλλον της ίδιας λέξης, π.χ. τρομαrα (ΑΕ 9, α.18), πηιλiς (ΩΣ 
103.17 –γρ. πηιτiς), ή ακόμη και στην περιοχή της ρίμας, π.χ. μεri / χερi (Τ 344, α.20/21). 
Τέτοια παραδείγματα δείχνουν καθαρά ότι ο Σολωμός αντιλαμβάνεται τα ομόηχα γραφήματα 
των δύο γλωσσών ως ισότιμες παραλλαγές του ίδιου φθόγγου και τα χρησιμοποιεί αδιάκριτα. 
Το πράγμα επικυρώνεται και από τον αμφίδρομο χαρακτήρα αυτών των παρεμβολών. Το 
όνομα «Λάμπρος», λ.χ., που είδαμε παραπάνω να γράφεται με ιταλικό -l-, θα το συναντήσουμε, 
σε ιταλόγλωσσο περιβάλλον, γραμμένο κάποτε με ελληνικό -λ- (Λambro: Λ 41.11).  

Η απόδοση του φθόγγου /i/ είναι ίσως η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι ο Σολωμός εργάζεται 
ταυτόχρονα με δύο συστήματα. Οι γραφικές επιλογές του ποιητή ως προς την απόδοση του 
φθόγγου αυτού είναι, φανερά, ανακόλουθες σε σχέση με οποιοδήποτε αυτοτελές ορθογραφικό 
σύστημα κι αν τις συγκρίνουμε (ιστορική ορθογραφία, φωνητικό σύστημα δημοτικιστών, 
ιταλικό σύστημα). Καμία γραμματική αρχή δεν φαίνεται να ρυθμίζει τη γραφική απόδοση του 
ουσιαστικού «μεσίτης», ας πούμε, κατά τις διαδοχικές επαναλήψεις του στα χειρόγραφα (Ιλ. 
74, 72): [μεσιτυς], μεσυτις, μεσυτiς, μεσiτiς, μεσσϊτις, [μεσυτυς]. Αυτή η ασυνέπεια είναι πιο 
έκδηλη στην απόδοση γραμματικών μορφημάτων, όπως τα ακόλουθα: οi ̀ δουλοi (ΓΖ 277, 
α.10), οi τιρανοi (Μπ 254, α.24), οiJ αρμοiVτης […] ξεκλiVδοτοι (ΓΖ 264.10-11), αλλά και: οi 
βραχη (Λ 22, β.4), οi καμπi χερσυ (Λ 42.30), η σκοτομενυ […] γεματυ (Λ 11, β.25, β.29), η 
τύρανi τiς γiς (ΕΠ.Β΄ 411.26).  

Ωστόσο, αυτή η εκ πρώτης όψεως χαώδης γραφηματική ποικιλία θα μας φανεί λιγότερο 
αυθαίρετη, αν ξεφύγουμε από τις μονογλωσσικές προκαταλήψεις μας και την δούμε υπό το 
πρίσμα ενός διασυστήματος. Στην πραγματικότητα, ο Σολωμός χειρίζεται την ποικιλία των 
ελληνικών /i/ σύμφωνα με το εντελώς απλοποιημένο φωνητικό σύστημα της ιταλικής (που 
                                                           
25 Η διαθήκη, που χρονολογείται στα 1802, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ολόκληρη από τον Μπουμπουλίδη 1956, σσ. 
95-100. Σήμερα, είναι προσιτή στον τόμο της Αλληλογραφίας του ποιητή, που επιμελήθηκε ο Λ. Πολίτης [= ΑΠ.3, σσ. 
570-574]. Το πρωτόγραφο της διαθήκης απόκειται στο αρχείο Σπ. Λοβέρδου. 
26 Εντόπισα τα εξής: a[λλi (Λ 20, β.14 –διάβ. «άλλοι»), στiμενα (ΤΜ 125, β.2 –διάβ. «στημένα»), Σμύrνh/ (Μπ 249, α.22 
–αντιπβ. 204.13: Σμύρνh/)· για ιταλικά σημεία στίξης βλ. πχ. ΝΩ.Ι 61.11 και Μπ 223, α.12. Όσο κι αν το σύστημα των 
γραμματικών του Σολωμού αντικατοπτρίζει την ορθογραφική αστάθεια που παρατηρείται στη γραφομένη ελληνική 
εκείνης της περιόδου, είναι οπωσδήποτε κανονικότερο και σαφώς πιο “αυτόχθονο” σε σύγκριση με το μιγαδικό 
σύστημα γραφής του Σολωμού. Περισσότερα στοιχεία για τους γραμματικούς του Σολωμού δίνει ο Coutelle 1967. 
27 Ευχαριστώ και από εδώ την κ. Αικατερίνη Κορδούλη και τους συνεργάτες της στο Τμήμα Χειρογράφων της Ε.Β.Ε., 
που διευκόλυναν την έρευνά μου, καθώς και τον κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, ο οποίος μου επέτρεψε να δω τα 
μικροφίλμ του Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. που περιέχουν κείμενα από το κεφαλλονίτικο αρχείο των Τυπάλδων-Ιακωβάτων, ανάμεσα 
στα οποία υπάρχουν καταγραφές δημοτικών τραγουδιών και παροιμιών. 
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διαθέτει μόνο ένα γράμμα για την απόδοση του φθόγγου, έναντι των έξι που προσφέρει η δική 
μας ιστορική ορθογραφία).28 Η συμπεριφορά αυτή θα μπορούσε άνετα να αιτιολογηθεί με το 
σκεπτικό ότι τα ελληνικά αποτελούν για τον Σολωμό ένα δευτεροβάθμιο, μη οργανικό στοιχείο 
της γλωσσικής του αγωγής (απαιτείται συστηματική εκμάθηση της γλώσσας, προκειμένου να 
αφομοιωθούν οι κανόνες χρήσης των διαφόρων /i/, κανόνες τους οποίους ο Σολωμός φανερά 
αγνοεί)· το πρωτεύον σύστημα γι’ αυτόν είναι, αναμφίβολα, το ιταλικό, πράγμα που 
επαληθεύεται, σαν να ήταν ανάγκη, κι από την κατεύθυνση της διαπλοκής: είναι κυρίως η 
ιταλική γλώσσα που επηρεάζει την ελληνική, και όχι το αντίστροφο. Εντούτοις, ακόμη κι αυτή 
η περιγραφή είναι κάπως μονοκόμματη, εφόσον ο Σολωμός δεν “περνάει” από το ένα σύστημα 
στο άλλο, αλλά ουσιαστικά συγχωνεύει τα δύο συστήματα σε ένα (όπως το δείχνουν καθαρά οι 
υβριδικοί συνδυασμοί με το λατινικό -i- [π.χ. οi], καθώς και η χρήση του τελευταίου σε 
ελεύθερη εναλλαγή με τα αντίστοιχα ελληνικά αλλόγραφα του /i/). 

Η συγχώνευση αυτή πιστοποιείται από ένα εξίσου ενδιαφέρον φαινόμενο που εμπλέκει, 
εκτός από τη γραφή, και την προφορά. Πρόκειται για τη σύγχυση ανάμεσα σε δίψηφο και 
δίφθογγο29. Πράγματι, τα φωνηεντικά συμπλέγματα αι, ει, οι, υι (που γράφονται άλλοτε με -ι 
ελληνικό, άλλοτε με -i λατινικό κι άλλοτε με -ϊ με διαλυτικά) μπορεί να έχουν είτε 
μονοφθογγική είτε, συχνότατα, διφθογγική αξία –διαβάζονται δηλαδή με «ερασμιακή 
προφορά».30 Έτσι, για παράδειγμα, το -αι- μπορεί να χρησιμοποιείται αδιάκριτα είτε για τη 
δήλωση του φθόγγου /e/, π.χ. ταραχαις (Λ 11, β.33), ναi (ΕΠ.Β΄ 416, β.10), είτε συνηθέστατα 
για να αποδώσει τους ξεχωριστούς φθόγγους /a/ + /i/, π.χ. καιμενα (Λ 10, β.36 –διάβ. 
«καημένα»), αιδονολάλιε (ΕΠ.Γ΄ 490, β.1). Ο απόηχος της ιταλικής παιδείας του Σολωμού 
γίνεται αισθητός κυρίως στους υβριδικούς τύπους με το λατινικό -i: π.χ. εχαiδεψε (ΓΖ 272, 
α.24), αλλά και εξαναiπε (ΓΖ 287, α.2), όπου δεν έχουμε συμπροφορά. Σε πολλές περιπτώσεις 
το γιώτα σημειώνεται με διαλυτικά, προφανώς για να δηλωθεί η διφθογγική αξία του 
συμπλέγματος: π.χ. φαϊ (Λ 53.21 –διάβ. «φάει»), τραγ δαϊ (ΓΖ 282.40), μυσαϊ (296, α.30 –
διάβ. «μισάει») κ.τ.ό.  

Τα παραδείγματα θα μπορούσαν άνετα να πολλαπλασιαστούν με τα συμπλέγματα ει, οι, υι. 
Το ενδιαφέρον είναι πως το φαινόμενο επεκτείνεται και στους συνδυασμούς με το ύψιλον: τα 
αυ, ευ, ου διαβάζονται κάποτε και ως /ai/, /ei/, /oi/. Παραδείγματα: της παλευς (Δ 66.19), 
Καραυσκακiν (ΜΜπ 70, α.11), μυρολουστρα (Μπ 187, α.4 –διάβ. «μοιρολοΐστρα»), φουθiα (Λ 
11, β.26 –διάβ. «βοήθεια»). Η σύγχυση γίνεται αμεσότερα αντιληπτή σε περιβάλλοντα όπως 
εκείνο της ομοιοκαταληξίας, όπου ο ίδιος συνδυασμός μπορεί να έχει, ανάλογα, μονοφθογγική 
ή διφθογγική αξία: π.χ. μακρυσμενεi / αγρυομενεi (Λ 43.13/15), αλλά και κλεi / λει (ΕΠ.Α΄ 252, 
α.2/4). Ορισμένες φορές δίψηφο και δίφθογγος συνυπάρχουν στην ίδια φράση, π.χ. γελαi την 
εiστερi φορaV κ΄ φευγεi (GP_ελλ. 7, β.7), ή και στην ίδια λέξη, π.χ. κiλαiδiσμοi (ΕΠ.Γ΄ 462.19). 

                                                           
28 Λέω «φωνητικό σύστημα της ιταλικής», γιατί το φωνητικό σύστημα της νεοελληνικής, όπως το επεξεργάστηκαν οι 
εκπρόσωποι του προεπαναστατικού δημοτικισμού (Βηλαράς 1814, Καλαράς 1804) είναι, όμοια μ’ εκείνο της ιστορικής 
ορθογραφίας, γραμματικά κανονισμένο: υπάρχουν και σ’ αυτό σαφείς και απαρέγκλιτες αρχές που ρυθμίζουν την 
κατανομή των διαφόρων αλλογράφων μέσα στο σύστημα της γλώσσας· η διαφορά έγκειται καθαρά και μόνο στη 
λεγόμενη ορθογραφική απλοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ορθογραφικό σύστημα των 
δημοτικιστών βλ. Αθανασοπούλου 1997, σσ. 873-874 και 879, σημ. 19. Για τη διαφορά του ορθογραφικού συστήματος 
του Σολωμού από εκείνο του Βηλαρά βλ. επίσης Κουτσιλιέρης 1997, σ. 864. 
29 Χρησιμοποιώ τη λέξη κάπως καταχρηστικά για να δηλώσω τη γειτνίαση δύο διαφορετικών φθόγγων, ανεξάρτητα 
από το αν αυτοί συμπροφέρονται ή όχι. Βέβαια, στα ποιητικά γραπτά του Σολωμού το φαινόμενο της συμπροφοράς 
είναι και το πιο σύνηθες, οπότε δεν βρισκόμαστε έξω από την κανονική έννοια της διφθόγγου. 
30 Για την υπόθεση να πήρε ο Σολωμός μαθήματα αρχαίας Ελληνικής (με ερασμιακή προφορά) στην Ιταλία βλ. 
Τωμαδάκης 1954, σ. ρμς΄. Αυτή η προφορά απηχείται στα ακόλουθα παραδείγματα από το Epistolario του Foscolo (βλ. 
Pontani 1964, σ. 27): Addio, addio psichimu kai agapimu· cai seli su ipò opos se agapao me olin mou tin psichinmu  
(διάβ. «και θέλει σου ειπώ όπως σε αγαπάω με όλην μου την ψυχήν μου»). Περιττό να σημειώσουμε ότι η ερασμιακή 
προφορά των δίψηφων (π.χ. και → /kai/) αποτελεί μέχρι σήμερα τυπικό γνώρισμα των ξένων σπουδαστών της 
νεοελληνικής, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της μάθησης. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ορισμένα “πληθωριστικά” φαινόμενα, που επιβεβαιώνουν 
με τον πλέον ρητό τρόπο ότι στον Σολωμό ελληνικό και ιταλικό σύστημα, ιστορική και 
φωνητική γραφή, δεν είναι διαφοροποιημένα αλλά ενοποιημένα: π.χ. εξυντα χυλιαδες ανθροπυ / 
σφαμενεii (ΜΜπ 73, β.5), απαrρτη (ΕΠ.Γ΄ 447.22), η λiγοκaVρrδια (ΕΠ.Στ 474, β.15), όπως και: 
εγγκατικ  (ΓΖ 132), κοςσμ  (ΜΜπ 73, β.13), πλευβρο (ΝΩ.ΙΙ 305, β.3 –β.2: πλευρο). 

Αλλά και η έκταση της διαπλοκής μπορεί να μας οδηγήσει σε ανάλογα συμπεράσματα. 
Είδαμε παραπάνω ότι η παρεμβολή μπορεί να επεκτείνεται σε περισσότερα από ένα γράμματα 
μέσα στην ίδια λέξη· κάποτε καλύπτει μια συλλαβή, π.χ. Riχνυ (Λ 16, α.25), ή τμήμα της, π.χ. 
παλυκαriα (αυτ., 26.26), κι άλλοτε ένα φθογγικό σύμπλεγμα, π.χ. χοrtαρiα (Γμν. 89, α.12).31 
Ορισμένες φορές, μάλιστα, γίνεται ολότελα δύσκολο να καταλάβουμε σε ποιο γραφικό 
σύστημα ανήκει η λέξη που έχουμε μπροστά μας, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τις 
λέξεις Τ rkο (ΕΠ.Β΄ 407.25), Τ ρchiα (Σατ. 494, α.39), αραbο (ΕΠ.Γ΄ 445.17), mαμriλα (από 
mαvriλα: αυτ., 446.16), pνeυματυκα (Λ 40.24), αrpi (Κ 357, α.25 –κριτ.υπόμν.: αργi), οι οποίες 
δεν ανήκουν αποκλειστικά ούτε στην ελληνική ούτε στην ιταλική γλώσσα, αλλά είναι 
εκβλαστήματα μιας μικτής, ελληνοϊταλικής, γλώσσας, την οποία συνέχουν στοιχεία που από 
ηχητική και οπτική άποψη είναι ομόλογα στις δύο γλώσσες. 

 
 

                                                          

Διαπλοκή βάθους 

Σε άλλες περιπτώσεις, η επίδραση της μίας γλώσσας στην άλλη γίνεται αντιληπτή κι όταν 
ακόμη δεν υπάρχει φανερή ανάμιξη των δύο αλφαβητικών συστημάτων. Ένα παράδειγμα 
προσφέρει ο τύπος φυσκονi («φουσκώνει»), που βρίσκουμε σε δυο απανωτούς στίχους του 
Λάμπρου (16, α.4, 6): εις εκυνο φυσαi, κ΄ το φυσκονi · φυσ ν, κ’ εκiο σφυρiζi κ΄ φυσκονi.32 Η 
απόδοση του φθόγγου /u/ [ου] με το γράμμα -υ- δεν είναι δύσκολο να ερμηνευθεί, αν 
σκεφτούμε την οπτική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο λατινικό -u- και το ελληνικό 
ύψιλον. Παρασυρμένος από αυτή την εξωτερική ομοιότητα, ο ποιητής φαίνεται εδώ να τα 
εξομοιώνει και φωνητικά. 

Προφανώς ο ίδιος λόγος –η οπτική ομοιότητα– κάνει τον Σολωμό να χρησιμοποιεί το τελικό 
-ς σε γραμματικά περιβάλλοντα που δεν το επιτρέπουν (δηλαδή στο μέσον ή στην αρχή μιας 
λέξης), κατ’ αναλογίαν προς το ομόγραφο -s- των ιταλικών. Παραδείγματα: ςκiaV (Γμν. 89, 
α.14), ςφοδρο (ΕΠ.Β΄ 412, α.29), τοςο (Λ 17, α.4),  χοματαςτα οπια (Μπ 180, α.16 –διάβ. 
«χώματα στα οποία») –πβ. Sth fotiaV (Μπ 180, α.5). Αλλά, όπως επισημάναμε στην 
προηγούμενη παράγραφο, η φυσική ομοιότητα επιφέρει τελικά και φωνολογική εξομοίωση. 
Πράγματι, μολονότι το τελικό -ς είναι άηχο στα ελληνικά, στα αυτόγραφα χρησιμοποιείται και 
σε περιβάλλοντα με ηχηρό σύμφωνο (όπως ακριβώς και το λατινικό -s-), π.χ. αποκιμιςμενη (ΘΟ 
92.9), καθυςμενυ (Λ 99.23), ζiγiαςμενος (Τ 343, α.34), χερετιςμoV (ΕΠ.Γ΄ 453.19) –πβ. το κοsμ  
που είδαμε παραπάνω.  

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια το τελικό -ς να εξισωθεί με το κοινό -σ- (με το οποίο το 
ιταλικό -s- έχει κοινά φωνολογικά χαρακτηριστικά), και η μεταξύ τους σχέση να μετατραπεί 
από σχέση συμπληρωματικής κατανομής, που είναι στα ελληνικά, σε σχέση ελεύθερης 
εναλλαγής στο γραφικό σύστημα του Σολωμού. Παραδείγματα: ασ – ας (ΜΜπ 72, β.7 – 8), 
στ  – ςτ  (Ιλ. 74, α.3 – 10), εςταθι – εσταθι (Δημ. 132, β.11 – γ.3), κρυςiτ  – κρυσιτ  (Τ 352, 

 
31 Σημειωτέον ότι η έκταση της παρεμβολής συναρτάται άμεσα με το πρόβλημα των ομόγραφων φθόγγων: 
αναφέρομαι, κυρίως, σε 4 μικρά γράμματα (το άλφα, το όμικρον, το κάππα και το σίγμα) που στην ελληνική και 
ιταλική γλώσσα αποδίδονται με παρόμοιο τρόπο. Στον τόμο της «τυπογραφικής μεταγραφής» η διάκριση μεταξύ 
ιταλικού και ελληνικού συμβόλου γίνεται από τον εκδότη, μέσω των διαφορετικών γραμματοσειρών, δεν είναι όμως 
φανερή αν εξετάσουμε τον γραφικό χαρακτήρα του ίδιου του Σολωμού, στον τόμο των «φωτοτυπιών». Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι η έκταση της διαπλοκής είναι αδύνατον να προσδιοριστεί πάντοτε με ακρίβεια: στα δύο τελευταία 
παραδείγματα (για να μείνουμε μόνο σ’ αυτά), η παρεμβολή ενδέχεται να μην περιορίζεται σε δύο μόνο γράμματα, 
αλλά να καλύπτει όλο το ύστερο τμήμα της λέξης παλυkaria ή μεγαλύτερο μέρος από τη λέξη χortaρia. 
32 Ο τύπος γράφεται σωστά λίγες σειρές παρακάτω (α.12): [που] κ΄ στον αερα ολοχλομο φ σκονi. 
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α.39+δ), γiςμ< > – Γησμ  (Π 504.12 – 507, 6). Η εξομοίωση των τριών συμφώνων γίνεται 
φανερή σε τύπους όπως: οsτοςω – οστοςο (Ιλ. 74, β.8 – α.2)· αστραφτi αsτραφτι (Λ 31.28). 

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα, αν συνυπολογίσουμε το ζεύγος σ - ζ. Στα 
αυτόγραφα είναι συχνό το φαινόμενο να χρησιμοποιείται το σ ως ηχηρό (στη θέση του ζ, ή 
εναλλακτικά προς αυτό) ανάμεσα σε δύο φωνήεντα. Στο ακόλουθο χωρίο από τον Διάλογο 
(68.21-22): ο κοσμος τρεμυ το κρατο<ς>σας, κ΄ δε πυυτης, δε πεσoÉς, / δε υστορυκος γραφυ 
λογον χορυς να σας υποταχτυ, το πεσoÉς πρέπει να διαβαστεί «πεζός», πεζογράφος δηλαδή (ο Λ. 
Πολίτης το διορθώνει στο κριτ.υπόμν.). Παραθέτω μερικά ακόμη παραδείγματα από τη ΓΖ: 
στρiφογυρiσi (259, β.14δ –αλλά στριφογiρiζi στο 258.15), λογiασο (273, α.26 –διάβ. 
«λογιάζω»),33 αγγισε (276.24 –διάβ. «άγγιζε») κλπ. Η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί με βάση τον ελληνικό κανόνα (ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτεί την 
αποκλειστική χρήση του ζ). Εξηγείται όμως πολύ καλά, αν σκεφτούμε ότι στα ιταλικά σε αυτό 
ακριβώς το φωνολογικό περιβάλλον –ανάμεσα σε δύο φωνήεντα δηλαδή– το άηχο σίγμα κατά 
κανόνα μετατρέπεται σε ηχηρό, προφέρεται δηλαδή ζήτα (π.χ. casa, paese, quasi κ.ο.κ.).34 Μια 
αδιαφιλονίκητη απόδειξη υπάρχει στην Τρίχα (329, β.34-35): κ’ ετiραζα κ’ εσαστiζα, κ΄ 
αναπαιμoÉ δεν iχα / κ ρυοσο απαν  παντα αυτοiV, κ΄ παντα κατ  i τρiχα, όπου ο Σολωμός 
μεταγράφει στα ελληνικά την ιταλική λέξη curioso τηρώντας το -σ-, που πρέπει φυσικά να 
διαβαστεί ηχηρό (όπως το ζήτα, στα ρήματα ετiραζα κι εσαστiζα του προηγούμενου στίχου).35  

Η εξομοίωση των σ, ζ με βάση τον κανόνα «s intervocalica» γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο 
περιβάλλον της ρίμας (εκεί δηλαδή που απαιτείται απόλυτη ομοηχία). Στο Τ 350, α.21-22: 
 

σερνi αλi μiα σφυρiματιaV κ΄ ο κοσμος κiματiσi 
κ΄ τ’ αστρα σκο<τι>νιαζ νε κ΄ η θαλασα μ γγρiζi 

 

το κiματiσi, για να ομοιοκαταληκτήσει με το μ γγρiζi, θα πρέπει βέβαια να διαβαστεί 
«κυματίζει». 

Αρκετά χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του Κ 377, α.29-30: 
 

ακομα εβαστ νε i βροντi   αζi 
κ΄ i θαλασα που εσκiρθiσε σαν το χοχλιο π  βρασi 

 

όπου η ηχηρότητα του -σ- στο βρασi υπογραμμίζεται από τη δήλωση της ομοιοκαταληξίας στον 
πρώτο στίχο (αζi). 
 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε είναι ότι ο 
Σολωμός εξομοιώνει τα γραφήματα/φωνήματα των δύο γλωσσών και συγχέει τις 
γραφηματικές/φωνολογικές διακρίσεις που ισχύουν γι’ αυτά στο σύστημα της κάθε γλώσσας. Η 
εξομοίωση βασίζεται, και εδώ, στην αρχή του απλοποιημένου συστήματος. Είδαμε ότι στην 
ιταλική γλώσσα υπάρχει ένα σύμβολο για την απόδοση του ηχηρού ή άηχου συρριστικού: το s. 
Αντιθέτως, στην ελληνική υπάρχουν τρία σύμβολα (ς, σ, ζ), η κατανομή των οποίων και η 
εκάστοτε φωνητική τους αξία καθορίζεται από πολύπλοκους και συχνά μη διδακτούς κανόνες 
(απαιτείται φυσική γνώση της γλώσσας, προκειμένου αυτοί να αφομοιωθούν). Δεδομένου ότι ο 
Σολωμός στερείται μιας τέτοιας γνώσης, καταφεύγει σε μια απλή λύση: παρακάμπτει τους 
κανόνες της ελληνικής και χειρίζεται όλα αυτά τα γραφικά σύμβολα κατά το υπόδειγμα του 
ιταλικού s.  

                                                           
33 Στην ίδια αράδα υπάρχει η λέξη δοσετε, όπου το -σ- προφέρεται κανονικά ως άηχο. 
34 Η ηχηρότητα του -s-, όταν αυτό βρίσκεται μεταξύ δύο φωνηέντων (s intervocalica), είναι κανόνας για τις διαλέκτους 
της Βόρειας Ιταλίας –με τις οποίες ήρθε κυρίως σε επαφή ο Σολωμός–, ενώ σε εκείνες της Κεντρικής και Νότιας 
Ιταλίας υπάρχει κάποια ρευστότητα: βλ. σχετικά Grammatica italiana, σ. 40 κ.εξ. 
35 Πβ. λ.χ. Καββαδίας 1987, σ. 124: κουριόζο πράγμα. Στα αυτόγραφα του Σολωμού υπάρχει και η ιταλική λέξη (βλ. 
λ.χ. ΕΠ.Β΄ 401, α.13: l’odore chiamò l’Arabo curioso). 
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Η λύση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να καταλύονται οι σχέσεις που συνάπτουν αυτά τα 
σύμβολα μέσα στο σύστημα της ελληνικής γραφής: καταλύεται η σχέση συμπληρωματικής 
κατανομής μεταξύ των αλλογράφων ς και σ (για τον Σολωμό, είναι ελεύθερα εναλλασσόμενα). 
Καταλύεται η σχέση αντίθεσης μεταξύ των γραφημάτων σ και ζ (ο Σολωμός χρησιμοποιεί το 
ένα ως αλλόγραφο του άλλου). Σε τελευταία ανάλυση, πρόκειται για μία διατάραξη σε 
φωνολογικό επίπεδο: ο ποιητής χρησιμοποιεί αδιάκριτα τα σ, ζ (όπως και το ς) είτε ως άηχα 
είτε ως ηχηρά. Αλλά αυτή η γενίκευση τον οδηγεί, εν τέλει, σε παραβίαση των φωνολογικών 
κανόνων της πρωτοβάθμιας γλώσσας του, που είναι η ιταλική. Εξηγούμαι: όταν ο Σολωμός 
γράφει ισιχασi (ΕΠ.Β΄ 407, α.9), εννοώντας «ησυχάζει», η συμπεριφορά του εξηγείται μια χαρά 
με τον κανόνα «s intervocalica». Όταν όμως γράφει εζαστιζε (Κ 372, β.25), εννοώντας 
«εσάστισε», κάνει μια υπερδιόρθωση, εφαρμόζει δηλαδή τον κανόνα «s intervocalica» ακόμη κι 
εκεί που δεν απαιτείται. Όταν, από την άλλη, ο ποιητής γράφει συζμ  (Λ 13, β.20), εννοώντας 
«σεισμού», είναι φανερό ότι αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει μια φωνολογική διάκριση (την 
ηχηρότητα του -σ- εμπρός από ηχηρό σύμφωνο), που για έναν ιθαγενή ομιλητή της ελληνικής 
θεωρείται αυτονόητη και δεν δηλώνεται, για έναν όμως Ιταλό που γράφει στα ελληνικά είναι 
μια συμπεριφορά αναμενόμενη. Αλλά όταν γράφει ζiσμoVς (ΕΠ.Β΄ 416, α.1), εννοώντας 
«σεισμός», ή Ζαλπιγγα (ΓΖ 289.11), εννοώντας «Σάλπιγγα», κάνει μια υπεργενίκευση, 
μεταφέροντας τη διάκριση αυτή σε ένα φωνολογικό περιβάλλον (αρχή λέξης μπροστά από 
φωνήεν) όπου η ηχηρότητα του σίγμα δεν τεκμηριώνεται ούτε στα ελληνικά μα ούτε και στα 
ιταλικά. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευθεί μόνο αν ξεφύγουμε από τα στατικά και 
στεγανά σχήματα περιγραφής των δύο γλωσσών που έρχονται σε επαφή και αναγνωρίσουμε τη 
δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους στη ρευστή επικράτεια ενός διασυστήματος.  

Το πράγμα επιβεβαιώνεται κι από την αντίστροφη διεύθυνση με την οποία εκδηλώνονται, 
καμιά φορά, φαινόμενα διαπλοκής βάθους στα χειρόγραφα του Σολωμού. Στα κείμενά του 
υπάρχουν, λόγου χάρη, ενδείξεις ότι ο ποιητής συγχέει τα -c- και -k- της ιταλικής, 
επηρεασμένος από το ελληνικό -κ-. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα βρίσκω σε σημείωση της 
Τρίχας (341, β.1-4): (Τekeλ) Guarda la parola Ebraica con cui si dice in Daniele che 
Baldassare è pesato […] Guarda se è Tecel o Φαρες. Ο πρώτος τύπος (Τekeλ) είναι υβριδικός: 
το δείχνει καθαρά η παρείσφρυση του ελληνικού -λ- και, εμμέσως, η χρήση του επείσακτου 
στα ιταλικά γραφήματος -k-, το οποίο παρουσιάζει οπτική και φωνολογική ομοιότητα με το 
ελληνικό -κ-· απηχεί, πάντως, σωστά την προφορά. Ο δεύτερος τύπος (Tecel) είναι μεν 
ιταλικός, παραβιάζει όμως έναν βασικό φωνολογικό κανόνα της ιταλικής, που λέει ότι το -c- 
μπροστά από -e- (και -i-) διαβάζεται πάντα -τσ- /t∫/.36 Για να τηρηθεί η προφορά /tekel/, θα 
έπρεπε ο Σολωμός να είχε βάλει ένα h: techel. 
   

2 .  ΜΟΡΦΟ -ΣΥΝΤΑΚΤ Ι ΚΟ  ΕΠ ΙΠΕΔΟ  
Η περιγραφή του φαινομένου στο επίπεδο αυτό δυσχεραίνεται από ένα ακανθώδες 

γλωσσολογικό πρόβλημα: πού τελειώνει η μορφολογία και πού αρχίζει η σύνταξη; 
Αποφεύγοντας τις προκρούστειες λύσεις της παραδοσιακής ανάλυσης, οι νεότεροι μελετητές 
κάνουν λόγο για μορφοσύνταξη, δηλαδή για μια σειρά φαινομένων που διαβαθμίζονται κατά 
μήκος ενός φάσματος, στο οποίο «σύνταξη» και «μορφολογία» δεν είναι ποτέ αμιγείς παρά 
μόνο ως θεωρητικές οριοθετήσεις των άκρων του.37 Αναμφίβολα, η λύση αυτή μού φαίνεται 
πιο συμβατή με τη ρευστή πραγματικότητα που επιχειρώ εδώ να περιγράψω. 

 
 

                                                           
36 Βλ. σχετικά Grammatica  italiana, σ. 40. 
37 Μια ευσύνοπτη παρουσίαση του σχετικού προβληματισμού προσφέρει το Dizionario di Linguistica, λ. morfologia, 
morfosintassi, sintassi. 
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Διαπλοκή επιφανείας 

Το πιο αισθητό φαινόμενο είναι αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται αλλαγή 
κώδικα, code-switching. Στην ενότητα αυτή θα το εξετάσω από μορφο-συντακτική και όχι από 
λεξικο-σημασιολογική άποψη (για το δεύτερο σκέλος βλ. παρακάτω). Πριν προχωρήσω στην 
περιγραφή, κρίνω σκόπιμο να θυμίσω ότι το φαινόμενο του code-switching εντοπίζεται, επίσης, 
στην αλληλογραφία του ποιητή, όπως, εξάλλου, και σε κείμενα άλλων συγγραφέων του 
επτανησιακού χώρου.38 Πιο εκτεταμένο είναι στους κώδικες του Λούντζη.39 Πιθανότατα 
υπάρχουν και άλλα τεκμήρια που δεν κατάφερα ακόμη να εντοπίσω.40 Φαίνεται ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενικότερη πρακτική (γραπτή και προφορική), απόλυτα 
δικαιολογημένη για μια δίγλωσση κοινότητα. Ας δούμε όμως, πιο αναλυτικά, πώς έχουν τα 
πράγματα στο corpus των σολωμικών αυτογράφων. Τα παραδείγματά μου είναι παρμένα από 
τα χειρόγραφα της Γυναίκας της Ζάκυθος, όπου η εναλλαγή των γλωσσών εμφανίζεται 
ιδιαίτερα συχνά και σε ποικίλες μορφές.   

Το φαινόμενο μπορεί να εκδηλώνεται στη συναρμογή δύο φράσεων, οπότε μιλάμε για 
διαφραστική αλλαγή κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, το πέρασμα από τη μια γλώσσα στην άλλη 
είναι εύκολα διακριτό. Η αλλαγή μπορεί να γίνεται είτε από τα ιταλικά στα ελληνικά:  
 

Ed abbassava il capo fingendo di ricordarsi la musica, κ΄ τoVκανε ο θεοκατάρατος για 
ν’ αλαξι κέρατο (297, β. 17-19) 

 

είτε κατά την αντίστροφη κατεύθυνση (από τα ελληνικά στα ιταλικά): 
 

ακ σα μεσα μ  μεγαλυ ταραχhV e fui rapito in Ispirito a Missolongio (282, β.1-3). 
 

Το παράδειγμα που ακολουθεί (294, β.2-12):  
 

προτα τη στοχαζετε την αδελφι κ΄ επιτα λει τη πονηριaV τ  π κάμισ , sei tu 
invidiosa, bugiarda, folle, τiχτικιασμενi σαπια, guarda qui con questa congerie di 
epilogare tutti i capi distintivi del carattere della Donna […]  

 

βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο, για τον λόγο ότι η εναλλαγή, που εκ πρώτης όψεως δείχνει να είναι 
διαφραστική, είναι ταυτόχρονα και ενδοφραστική (βλ. την ακολουθία των επιθέτων). 
 

Αυτή ακριβώς η όψη (η ενδοφραστική) είναι και η πιο συνήθης –περιττό να πούμε ότι είναι 
και η πιο σύνθετη για να περιγραφεί. Ένα σοβαρό μεθοδολογικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε στις περιπτώσεις αυτές είναι, θυμίζω, το πρόβλημα της γλωσσικής βάσης. Οι 
μιγαδικές φράσεις που ξεπροβάλλουν μπροστά μας ανήκουν ταυτόχρονα στις δύο γλώσσες, 
χωρίς ουσιαστικά να ανήκουν σε καμία. Η ανάμιξη των γλωσσικών στοιχείων μπορεί να 
γίνεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε και, συχνά, χωρίς προφανή λόγο. Από τα ποικίλα 
παραδείγματα που θα μπορούσαν να αναφερθούν, επιλέγω το πιο οριακό, που είναι τρίγλωσσο:  

 
38 Από τα τέσσερα σύντομα γράμματα του Σολωμού στα ελληνικά, το φαινόμενο επισημαίνεται στα υπ’ αρ. 29 και 31 
(βλ. ΑΠ.3, σσ. 116-117 και 119-120, αντίστοιχα), ενώ από το πλήθος των ιταλικών του γραμμάτων, σε ένα μόνο, το 
υπ’ αρ. 83, έχουμε παρείσφρυση μιας μικρής ελληνικής φράσης (βλ. αυτ., σσ. 300-304: 303). Σε ό,τι αφορά τους 
άλλους Επτανήσιους, ένα μικρό παράδειγμα αντλώ από επιστολή του Κων/νου Τυπάλδου προς τον αδελφό του 
Γεώργιο (Κέρκυρα, 27.10.1833): «και μη γυρεύης τα του Κουντούρη, come un pezzo di cristallo» (βλ. Μεταλληνός 
1971, σ. 8, σημ. 6).  
39 Ορισμένα παραδείγματα δίνει ο Coutelle 1990, σ. 39 (ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο στον κώδ. αρ. 13, έναν 
κώδικα πολυχρησιμοποιημένο από τον Σολωμό, αν κρίνει κανείς από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε: βλ. σχετικά 
Coutelle, αυτ., σ. 45). Για τις “σφήνες” των ελληνικών στο Epistolario του Foscolo βλ. Pontani 1964, κυρίως σσ. 26-
27. 
40 Είναι γνωστό ότι η μιξόγλωσση προφορική γλώσσα των Επτανήσιων λογίων αντικατοπτρίζεται κυρίως σε σατιρικά 
ποιήματα, όχι μόνο του Σολωμού (βλ. ΑΠ.1, σ. 267 κ.εξ.) αλλά και άλλων συγγραφέων, όπως του σύγχρονού του 
Μάτεση (βλ. ιδίως την «Ανάγνωση του Pasio» στην έκδοση Μάτεσι Έργα, σσ. 52-62, κ.εξ.). 
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Sul principio della Visione introdurre il fantasma del Diavolo che si fa grande come 
gigante fino π  εδοσε τα κερατα στα σiγνεφα e stendendo una mano all’ Oriente, e l’altra 
all’Occidente avec une grimace εδο κατ  κατ  iπε fino che dura sta macchinetta, 
θελi εχο κ’ εγoV ο καiμενος νaV παρiγορiθoV μαμ λiVζοντας. (261, β.17-28) 41

 

Ορισμένες φορές, το πέρασμα από τη μια γλώσσα στην άλλη είναι ταυτόχρονα και πέρασμα 
μεταφραστικό. Τα δύο γλωσσικά σύνολα μπορεί να διακρίνονται εμφανώς μεταξύ τους:42  
 

262, β.30-35 p<r>endendo varie figure, dell’oro 
della donna, del etc – (guarda le 
più violenti passioni. 
περνο τη μορφη τ  χρiσαφι  ̀
της γiνεκος τ  σκιπτρ  
τ  στiVχ  

 

μπορεί όμως και να διεισδύουν το ένα στο άλλο:  
 

293, β.4-8 […] La mente la abbandonò 
κ΄ την αφiσε ο ν ς, αλα τaV 
ma etc. etc. no 
παθυ δεν την αφiσανε, i ηπο- 
ψiα, η σκλιροτη, η κακiα, 
[…] 

 
Αν περιορίσουμε την εξέταση στο περιβάλλον της πρότασης, παρατηρούμε ότι υπάρχει κι 

εδώ μια ανάλογη διαβάθμιση από τις απλούστερες μορφές της εναλλαγής στις συνθετότερες 
μορφές της ανάμιξης. Η πρόταση μπορεί να αρχίζει σε μία γλώσσα και να ολοκληρώνεται στην 
άλλη, π.χ.: E a ciascheduna refrai<n> αλαχνε κερατο (296, β.31-32 –πβ. 297, α.18-20). 

Κάποτε όμως η αλλαγή κώδικα παραβιάζει αρραγείς συντακτικές ενότητες, όπως λ.χ. τον 
δεσμό Υ + Ρ στη φράση: il nanotto εμεγαλονε (260, β.14-15), όπου το πέρασμα από το ιταλικό 
υποκείμενο της πρότασης στο ελληνικό ρήμα σηματοδοτεί το πέρασμα από ιταλόγλωσσο σε 
ελληνόγλωσσο περιβάλλον, ή τον δεσμό Αρ + Ο στη φράση: allora accostò ενα biobò alla sua 
bocca […] (297, β.36 κ.εξ.).43

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συχνά, στο πλαίσιο ρηματικών ή ονοματικών φράσεων, 
υβριδικά συντάγματα του τύπου: E mi sentii τaV σοθiκaV / κ΄ εταραχτίκανε φοβερaÉ (280.16-17 –
συνεχίζει στα ελληνικά) · mi ricordai τ  θεοκα<ταρατ > (259, β.20 _ιταλ. περιβ.) · prendendo 
il pitale γiα κ τρ π χi (285, β.18_ιταλ. περιβ.), όπως επίσης: στoV μερος della Visione (290.9-
10 _ελλ. περιβ.) · τoV χρομα del velo (αυτ., 17 _ελλ. περιβ.) · il laccio τ ` Ζοναρι ` (297, β.4-5), 
όπου η αλλαγή γλώσσας επεκτείνεται και στο συγκείμενο (che rompendosi il laccio τ  ̀
Ζοναρι ` π ` επιρε απαν τ ).  

Τα παραδείγματα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση ανάλογη μ’ εκείνη που μας δίνει ένας 
διασκελισμός. Θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε εδώ για ένα είδος γλωσσο-συντακτικού 
διασκελισμού (ή, με αντίστροφο τρόπο, «ζεύγματος»). Αυτό ισχύει όταν τα στοιχεία των δύο 
γλωσσών “παρατάσσονται” κατά τρόπο γραμμικό. Υπάρχουν όμως και πιο σύνθετες 
περιπτώσεις: στην πρόταση E mi trovai sta tria pigadia (297, β.13), το τελευταίο τμήμα είναι 
μια ελληνική φράση μεταγραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες.  
                                                           
41 Στηριγμένος σε αυτό ακριβώς το χωρίο, ο Γ.Π. Σαββίδης πιθανολογεί ότι «ο κόντες μπορεί να ήταν και τρίγλωσσος» 
(1994, σ. 189). Το θέμα εξετάζω αναλυτικά στη διατριβή μου (πβ. και σημ. 2). 
42 Στα παραθέματα που ακολουθούν τηρώ την τυπογραφική διάταξη της έκδοσης των ΑΕ. 
43 Υ = υποκείμενο· Ρ = ρήμα· Αρ. = άρθρο· Ο = όνομα. 
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Το τελευταίο παράδειγμα μάς εισάγει στον χώρο της μ ο ρφ ο λ ο γ ί α ς , όπου το φαινόμενο 

της διαπλοκής εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση. Θα περιοριστώ σε ελάχιστα παραδείγματα. 
Στον στίχο ο Lambros τον ακ ϊ κ΄ ανατρυχιαζυ! (Λ 36.10 –πβ. 34.12δ), το ελληνικό 

συγκείμενο επηρεάζει τη μορφολογία του ιταλικού ονόματος (κανονικά, το όνομα γράφεται 
χωρίς τελικό σίγμα). Στην ουσία, ο Σολωμός “μεταγράφει” με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα 
του Έλληνα Λάμπρου. Σε άλλα σημεία, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Το όνομα 
Lambro/Λάμπρος παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχεδίασμα (Λ 53.12-18) με τις εξής μορφές: 
 

κ΄ εν w` το λεϊ το εσθαντiκο Κορασυ 
κατα το Lambρο το χερυ 
σπροχνi με μία κ΄ την παλαμi ανιγη… 
κ΄ ο Lamπρος, φρυκυ,! ενα σταυρoV ξανiγη. 

   ------------- 
Κ΄ ενο ο Lambro κυταϊ 
Το λευκoV χερυ οπ  η παρθενα ανυγη 
στην απαλαμυ ενα σταβρoV ξανiγη 

 

Στην πρώτη περίπτωση, ο μορφολογικός δείκτης της κατάληξης (αιτ. εν.) είναι κοινός στις δύο 
γλώσσες (Lambro, το Λαμπρο), επομένως δεν ξέρουμε αν ο υβριδικός τύπος Lambρο πρέπει να 
θεωρηθεί μορφολογικά προσαρμοσμένος στο γραμματικό σύστημα της ελληνικής –όπως 
φαίνεται να υποδηλώνει η αλλαγή γλώσσας πάνω στην κατάληξη– ή αν αποτελεί απλώς 
γραφική παραλλαγή της ιταλικής λέξης Lambro. Στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε μεν 
γραμματική συμφωνία με το άρθρο (ο Lamπρος: ον.εν.), αλλά το ίδιο το όνομα, από 
μορφολογικής απόψεως, είναι υβριδικό: μισό ιταλικό-μισό ελληνικό (αξίζει να προσεχθεί η 
απόδοση του -μπ- → mπ [πβ. 53.7: οmπροσμ ]). Στην τρίτη περίπτωση, συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο: ο τύπος του ονόματος (Lambro) συμφωνεί μεν απόλυτα με τα ιταλικά, δεν συμβαδίζει 
όμως με το κλιτικό σύστημα της ελληνικής (δεν υπάρχει συμφωνία με το άρθρο). 

Τέτοιου είδους μορφοσυντακτικές αναντιστοιχίες αφθονούν στα ελληνοϊταλικά γραπτά του 
Σολωμού. Στη φράση Visione di Dionisio Ιερομοναχο εγγκατικ  εις ξοκλυσι Ζακυνθ  
(πρόκειται για τον τίτλο της ΓΖ: βλ. ΑΕ 132), η λέξη Ιερομοναχο έχει κατάληξη ιταλική,44 αλλά 
το επίθετο με το οποίο συνδέεται συντακτικά μπαίνει σε γενική, σύμφωνα με τον γραμματικό 
κανόνα της ελληνικής. Στην περίπτωση της φράσης E vidi un nano καθiσμενος το δiπλοπόδι 
(297, β.20-21 = 298, α.2-4) το επίθετο είναι σε ονομαστική, αν και η σύνταξη απαιτεί αιτιατική 
(το nano είναι αντικείμενο). Στα ελληνικά θα ήταν: «Και είδα έναν νάνο καθισμένο το 
διπλοπόδι». Η ασυνέπεια δικαιολογείται, αν σκεφτούμε ότι στα ιταλικά δεν υπάρχει διάκριση 
πτώσεων, γεγονός που δυσκολεύει κάποτε τον Σολωμό στο να τις διακρίνει όταν περνάει στα 
ελληνικά. 

 
 

                                                          

Διαπλοκή βάθους 

Στα προηγούμενα παραδείγματα το φαινόμενο γίνεται άμεσα αντιληπτό και λόγω του 
υβριδισμού των συνταγμάτων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η επενέργεια της μίας 
γλώσσας στην άλλη υφίσταται ακόμη και σε ένα φαινομενικά μονόγλωσσο περιβάλλον. Ο 
κατάλογος που ακολουθεί δίνει μια ιδέα για το πώς ο Σολωμός χειρίζεται το κλιτικό σύστημα 
της ελληνικής (η περιγραφή επικεντρώνεται στα ονόματα):45

 
 

44 Θυμίζω ότι στα ιταλικά η δήλωση της γενικής γίνεται με την πρόθεση di και την κατάληξη του ονόματος 
αμετάβλητη. 
45 Για παραδείγματα σχετικά με τη μορφολογία των ρημάτων (ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να οφείλονται και σε 
διαλεκτική επίδραση) βλ. Αθανασοπούλου 1996, σσ. 35-36. 
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• βλεπο τοσ ς νεος (Δ 67.25). Ασυμφωνία μεταξύ ονόματος και προσδιορισμού του, κατά 
αριθμό (πληθ. ≠ εν.) και πτώση (αιτ. ≠ ον.). 

 

• οταν παραστενει την δiστυχυσμενυς Οφελιαν (Δ 67.4) · θυμυσ  την θiα γραφυς (αυτ., 17δ). 
Σύγχυση ανάμεσα σε αιτιατική και γενική πτώση. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, ο 
Σολωμός είναι πιθανό να επηρεάζεται από την ιταλική σύνταξη ricordati di…(η απόδοση 
της πρόθεσης di με γενική τεκμηριώνεται κατά τρόπο αναμφίβολο από την υβριδική φράση 
mi ricordai τ  θεοκα<ταρατ >, που αναφέραμε παραπάνω). 

 

• την ορα οπ  τον δαχτιλο / απομiνε νεκρoV (Μον. 304, β.5-6). Η προσθήκη του τελικού –ν 
μεταβάλλει, εδώ, το γένος του ονόματος: από ουδέτερο το μεταμορφώνει σε αρσενικό. Στα 
ιταλικά θα ήταν: il dito (αρσενικό). Δεν είναι απίθανο ο ποιητής να παρασύρεται από το 
γένος του ονόματος στα ιταλικά και να το δηλώνει στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας τον 
μορφολογικό δείκτη -ν.46 

 

• δεν θυματε το μεγαλιον τ  σκυπτρ  οπ V βασται αλα διοχνι με αυτος οσ  πανε ομροστατ  (Δ 
68.29-30) · απο τ  εχθρ  τ  (αυτ., 67.6 –διάβ. «τους εχθρούς του»). Παρατηρούμε ότι ο 
Σολωμός αμφιταλαντεύεται ως προς τη χρήση του σίγμα στο τέλος των λέξεων, που είναι, 
ωστόσο, ένας καθοριστικός μορφολογικός δείκτης για τη διάκριση του γένους [παράδειγμα 
1: αυτος (αρσ.) ≠ αυτο (ουδ.)] ή τη διαφοροποίηση των πτώσεων [παράδειγμα 2: του εχθρου 
του (γεν.εν.) ≠ τους εχθρούς του (αιτ.πλ.)]. Το ότι ο Σολωμός ξεχνάει να βάλει το σίγμα ή το 
βάζει εκεί που δεν χρειάζεται θα μπορούσε βέβαια να αποδοθεί σε τυχαίο lapsus (γενικά 
ξεχνάει ή μπερδεύει γράμματα). Ενδέχεται, όμως, το «λάθος» αυτό να οφείλεται σε 
λανθάνουσα επίδραση από την ιταλική γλώσσα, στο σύστημα της οποίας το -s- δεν 
χρησιμοποιείται ποτέ ως μορφολογικός δείκτης κατάληξης.  
Για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, τις φορές που ο 

ποιητής ξεχνάει το -ς, σε ποιο μέρος του λόγου το ξεχνάει. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι 
το παραλείπει ενίοτε στις επιρρηματικές μετοχές, στα γερούνδια δηλαδή: π.χ. +βιζοντα+ (2 
ΑΔ 56, β.21 –διάβ. «φυσώντας»), βροντοντα (ΜΤρ 79, α.12), περνοντα (Κ 356, α. 20), όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στα ιταλικά (soffiando, rimbombando, passando…).47  

Αλλά εκείνο που, κατά τη γνώμη μου, κατοχυρώνει την υπόθεση είναι η συχνή απουσία 
του σίγμα στο τέλος των λέξεων, ανεξάρτητα από το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν –
ένα φαινόμενο δηλαδή πολύ γενικό, για να θεωρηθεί τυχαίο. Ιδού μερικά αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα: αλυσε (ΜΤρ 79, α.24)· απαν στυγμε (Δ 71.1)· δυσβατ  (ΜΜπ 74, α.19δ), 
κοπ  (αυτ., 72, β.18δ), γι’ αυτ  (αυτ., 73, α.30), στ  (αυτ., 73, β.15 και αλλού)· τ’ αβγ λα 
(2 ΑΔ 56, β.20 –γρ. τσ’ αβγ λας)· υχο (Λ 10, β.23 –διάβ. «ήχος»), ομο (αυτ., 11, β.20 –διάβ. 
«όμως») κ.ά.π. 48

 

Το γεγονός ότι ασυνέπειες, σαν αυτές που περιγράψαμε παραπάνω, διαπιστώνονται και στη 
γλώσσα των λαϊκών ανθρώπων επιβεβαιώνει ότι ο Σολωμός είχε προβλήματα με τα ελληνικά 
του. Αλλά ο Σολωμός δεν είναι «αμόρφωτος», με την έννοια που έχει αυτός ο όρος όταν μιλάμε 
για τη γλώσσα των απλών ανθρώπων. Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει με τα ελληνικά είναι 
άλλης τάξεως. Ό,τι προηγήθηκε δείχνει πως το ουσιαστικό πρόβλημα του Σολωμού απορρέει 
από τη μορφολογική αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο γλώσσες του: το ιταλικό 
σύστημα είναι σαφώς απλούστερο ως προς τη δήλωση των γραμματικών κατηγοριών εν σχέσει 
                                                           
46 Υπενθυμίζω ότι ο Σολωμός δεν τηρεί με συνέπεια τον κανόνα του τελικού –ν ούτε μπροστά από σύμφωνο, π.χ. εις το 
καμπο (ΑΕ 7, β.14), τη πεδiαδα (Λ 12, β.17), ούτε μπροστά από φωνήεν, π.χ. στο ρανoV (Λ 12, β.11). 
47 Δεν πρόκειται φυσικά για κάτι το συστηματικό, αλλά για μια τάση· σε αρκετές άλλες περιπτώσεις το -ς μπαίνει 
κανονικά, π.χ. κυτασοντας (Δ 67.15 –διάβ. «κοιτάζοντας»). 
48 Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι, βέβαια, η υπερδιόρθωση, η προσθήκη δηλαδή του τελικού -ς εκεί που αυτό 
δεν απαιτείται, π.χ. τος φος (ΜΜπ 72, β.22), της εχ ν (Δ 68.6 –διάβ. «τι έχουν») κ.τ.ό. 
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προς το κλιτό σύστημα της ελληνικής, που παρουσιάζει μια ευρεία ποικιλία γραμματικών 
μορφημάτων.  

Όπως είδαμε να συμβαίνει και στο γραφηματικο-φωνολογικό επίπεδο, η κατεύθυνση της 
διαπλοκής καθορίζεται και εδώ από την αρχή του απλοποιημένου συστήματος: είναι εύλογο πως 
το απλούστερο σύστημα χρησιμεύει ως πρότυπο για τον χειρισμό του καταφανώς 
πολυπλοκότερου μορφολογικού συστήματος της άλλης γλώσσας. Έτσι, στην περίπτωση του 
τελικού σίγμα, παρατηρήσαμε ότι οι γραμματικές λειτουργίες του μορφήματος αυτού μπορεί να 
ακυρώνονται ή να συγχέονται, ακριβώς γιατί στα ιταλικά υπάρχει μηδενικό στοιχείο στη θέση 
“τέλος λέξης”. Είδαμε επίσης την τάση να αποδίδονται τα ουδέτερα ως αρσενικά, πιθανότατα 
γιατί το ιταλικό σύστημα δεν αναγνωρίζει το ουδέτερο γένος. Είδαμε, τέλος, ότι από τα 
διάφορα μορφήματα που του παρέχει η ελληνική για τη δήλωση της πτώσης, ο Σολωμός έχει 
την τάση να χρησιμοποιεί εκείνον τον δείκτη, ο οποίος ομοιάζει με τον ένα και μοναδικό δείκτη 
που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η ιταλική (πβ. παραπάνω Ιερομοναχο/Ieromonaco).  

Όταν μια τέτοια εξομοίωση δεν είναι εφικτή, αυξάνουν οι πιθανότητες να εκδηλωθούν 
φαινόμενα μορφολογικής σύγχυσης (αυτό που λέμε ασυμφωνία των όρων ή μπέρδεμα των 
καταλήξεων), κατά τον χειρισμό του πιο σύνθετου συστήματος. Η πιο ενδιαφέρουσα συνέπεια 
του γεγονότος αυτού είναι ένα φαινόμενο που επισημάναμε και στo προηγούμενo επίπεδο. 
Εκτεθειμένος απέναντι σ’ ένα σύστημα ευμετάβλητο και πληθωρικό, όπως είναι το κλιτικό 
σύστημα της ελληνικής, ο Σολωμός οδηγείται σε μορφολογικές συγχύσεις, οι οποίες κάποτε 
επηρεάζουν και τα ιταλικά του· πβ. λ.χ. Λ 37.11: nel nostra fronte (γρ. nella nostra)· Λ 97.6δ: il 
piedi (γρ. i piedi). 

 
Περνώντας από τα «γραμματικά» στα λεγόμενα «ελεύθερα μορφήματα»,49 η πιο 

χαρακτηριστική εκδήλωση διαπλοκής βάθους είναι η αναπαραγωγή μιας συντακτικής δομής 
της γλώσσας-πρωτότυπο (κατά κανόνα, της ιταλικής) με μορφήματα της γλώσσας-αντίγραφο 
(κατά κανόνα, της ελληνικής). Τέτοιες αναπαραγωγές είναι συχνότατες στο σολωμικό έργο και 
καλύπτουν όλο το φάσμα των μερών του λόγου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αναλυτική 
περιγραφή τους στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.50 Αναφέρω, τηλεγραφικά, τις 
συνηθέστερες περιπτώσεις:  
• Προσθήκη ή παράλειψη του άρθρου, π.χ. με την τρεμ σα αγγαλιaÉ –πβ. ιτ.μτφ.: colle 

braccia tremanti (Μπ 184, α.42 και 185, α.15-16), ή, αντίθετα, ΕγoV Διονίσιος ιερομόναχος 
(ΓΖ 259, α.3 και αλλού) –πβ. ιταλ. «Ιο Dionisio…», αντί για: «Εγώ ο Διονύσιος…», όπως 
κανονικά λέγεται στα ελληνικά. 

• Επίταξη επιθέτου, π.χ. κράζει τα έθνη σκιασμένα (ΕΠ.Α΄: ΑΠ.1, σ. 214), το νέο χώμα 
αραχνιασμένο (ΦΑ: ΑΠ.1, σ. 151), Στης έρμης λίμνης τα νερά ολόστρωτα καθάρια (ΕΠ.Γ΄: 
ΑΠ.1, σ. 245) –πβ. dai raggi immensi (RI: ΑΠ.2, σ. 93), alle vezzose labbra innocenti 
(αυτ., σ. 94), della luce bellissima tranquilla (αυτ., σ. 102) κ.ο.κ. 

• Αδόκιμη χρήση των αντωνυμιών, π.χ. ζογραφισετ ς ολ ς τ ς πεντε (ΓΖ 296, α.20-21), 
αντί: «και τους πέντε», κατ’ αναλογίαν προς την ιταλική έκφραση «tutti e cinque», ή 
κατάχρηση της προσωπικής αντωνυμίας σε γενική πτώση (αντί για αιτιατική), όπως λ.χ. στη 

                                                           
49 Η γλωσσολογική διάκριση ανάμεσα σε «γραμματικά» ή «δεσμευμένα» και «ελεύθερα» μορφήματα ορίζεται, πολύ 
συνοπτικά, ως εξής: Γραμματικά είναι τα μορφήματα των οποίων η κύρια λειτουργία είναι γραμματική (διαφοροποιούν 
γένος, αριθμό, πτώση κλπ.)· τέτοια μορφήματα είναι, λ.χ., οι καταλήξεις ονομάτων και ρημάτων. Δεδομένου ότι δεν 
βρίσκονται ανεξάρτητα στον λόγο, αλλά “δένονται” με άλλα για τον σχηματισμό των λέξεων, ονομάζονται και 
δεσμευμένα. Ελεύθερα, αντιθέτως, είναι τα μορφήματα, που βρίσκονται ανεξάρτητα στον λόγο (είναι δηλαδή αυτοτελείς 
λέξεις), και έχουν κυρίως συντακτική λειτουργία (σύνδεσμοι, προθέσεις, μόρια, επιρρήματα κλπ.). Τα άρθρα 
βρίσκονται κάπου στο μέσον, διότι η λειτουργία τους είναι διττή, γραμματική και συντακτική..  
50 Για μια πρώτη καταγραφή των σχετικών περιπτώσεων βλ. Αθανασοπούλου 1996 και, σε πληρέστερη μορφή, 
Αθανασοπούλου 1999 (Μέρος ΙΙΙ). Επισημαίνω ότι τέτοιου είδους φαινόμενα μαρτυρούνται και σε γραπτά άλλων 
συγγραφέων, Επτανήσιων και μη, άρα αφήνουν ανοικτό ένα περιθώριο ενδογλωσσικής ερμηνείας.   
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φράση: πανε ομροστατ  να / τ  εμποδiσ ν, να χυλiθi χαμ  (Δ 68.30-31 –διάβ. «να τον 
εμποδίσουν να κυληθεί») κ.π.ά. 

• Ιδιόρρυθμη χρήση της υποτακτικής, π.χ. κ΄ αρχiνiσε σφοδρα να κραξυ φοναζυ (ΜΜπ 72, 
β.25+δ), Εννοώ να πω (Δ: ΑΠ.2, σ. 16), στα νέφη σού φαίνεται πως νάσαι (Λ: ΑΠ.1, σ. 163 = 
ΑΕ 18, α.22) 

• Πλεοναστική ή άτοπη χρήση προθέσεων ως συμπληρώματα ρημάτων, π.χ. αποκοιμήθη εις 
τον ύπνο (ΓΡ: ΑΠ.1, σ. 54), να θυμηθής για με (Ο: αυτ., σ. 53), τρέχει τα δάση (Υ: αυτ., σ. 
76) κλπ. 

 

Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της διαπλοκής σε 
περιπτώσεις τέτοιων «αναπαραγωγών» (μα και τον αμφίδρομο χαρακτήρα τους), θα σταθώ σε 
δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά το ζεύγος των ιταλικών προθέσεων per και di.  

Στα ιταλικά η πρόθεση per δηλώνει βασικά αιτία, ενώ η di χρησιμοποιείται κατεξοχήν με 
αναφορική σημασία.51 Προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη μια φράση του τύπου: E dice fra l’altre cose 
per Missolongio (αντί του κανονικού: dice di Missolongio), που συναντάμε σε ιταλόγλωσσο 
σχεδίασμα του Λάμπρου (42.27-28).52 Είναι σαφές ότι ο Σολωμός επηρεάζεται εδώ από την 
πρόθεση για (στα ελληνικά θα λέγαμε: «και λέει, ανάμεσα σε άλλα, για το Μεσολόγγι»). Μια 
ματιά στα σολωμικά κείμενα πιστοποιεί ότι η πρόθεση για μεταφράζει τόσο την πρόθεση di 
(π.χ. e non so come ragionavamo di morte = κ΄ χωρiς να ξερο πος / για το θανατο εμiλ σε π  
θεν’ ατανε γλiκoVς [ΦΑ 385, β.15-17]), όσο και την πρόθεση per (π.χ. io per me non sono di 
questo parere = αλιος για μενανε φρονο [Τ 337, α.2 και 349, α.3]). Για να ερμηνεύσουμε, 
λοιπόν, τη συμπεριφορά του ποιητή –σε χωρία όπως αυτό του Λάμπρου– θα πρέπει να 
ανατρέξουμε και πάλι στην αρχή του απλοποιημένου συστήματος (που είναι, τη φορά αυτή, το 
ελληνικό): ο Σολωμός, εν ολίγοις, οδηγείται σε μια επέκταση της λειτουργίας που έχει η 
πρόθεση per στα ιταλικά, γιατί την ταυτίζει με τη για, η οποία στα ελληνικά έχει διευρυμένη 
λειτουργία (καλύπτει και τις χρήσεις της di). Στις σπουδές της διγλωσσίας, το φαινόμενο αυτό 
ορίζεται ως «επέκταση της λειτουργίας του μορφήματος μιας γλώσσας κατά το γραμματικό 
υπόδειγμα της άλλης» (Weinreich 1974, σ. 47).  

Σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργικής επέκτασης, η διαπλοκή μπορεί να γίνει αντιληπτή όχι 
μόνο από τη χρήση αλλά και από τη θέση του μορφήματος μέσα στην πρόταση. Ας δούμε ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα από τη ΓΖ (275.16-19): 

 

κ΄ τορα π  βλεπετε πoVς πaVνε τaV πρaVματaVσας κατaV, θeVλτε νaV πeVσι τoV βaVρος απαν μ . 
 

Ο Σολωμός εννοεί βέβαια «ενάντια». Όπως μας πληροφορεί ο Τριανταφυλλίδης, 
«επιρρηματικά λέγεται η πρόθεση κατά με τη σημασία ενάντια σε φράσεις καθώς ψήφισαν όλοι 
κατά, είσαι υπέρ ή κατά;» (Γραμμ., σ. 390). Η περίπτωση που εξετάζουμε είναι σαφώς 
διαφορετική. Στην ουσία, ο Σολωμός μετατρέπει (επεκτείνει) τη λειτουργία του μορφήματος 
κατά σε επιρρηματική κατ’ αναλογίαν προς το ιταλικό contro, που αντιστοιχεί στο ελληνικό 
ενάντια, και που η συντακτική του θέση μέσα στην πρόταση είναι ευμετάβλητη:53 π.χ. ha agito 
contro il mio parere («έδρασε ενάντια στη θέλησή μου») αλλά και gli andò contro («του πήγε 
κόντρα).54  

                                                           
51 Βλ. αναλυτικά Grammatica italiana, σ. 332 κ.εξ. (για τις χρήσεις του di -ιδίως §13.ΙΙΙ), και σ. 349 κ.εξ. (για τις 
χρήσεις του per). 
52 Ένα συναφές παράδειγμα βρίσκω στο Λ 51.32-34: Far che la giovanetta che sembrerà  turca a Lambro dopo le cose 
della croce per la sua compagna, abbia nel resto tutte le tinte orientali […]· και εδώ η χρήση του per, με αναφορική 
σημασία, είναι αδόκιμη. 
53 Η διόρθωση του κατά σε κακά (βλ. ΑΠ.2, σ. 39) αίρει μεν τον ιταλισμό, είναι όμως αυθαίρετη: ο έλεγχος των 
«φωτοτυπιών» πιστοποιεί ότι ο Σολωμός είχε γράψει τη λέξη με -τ- (κατά). 
54 Αντλώ τα παραδείγματα από το Zingarelli, λ. contro. 
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Μια ειδική μνεία, τέλος, αξίζει να γίνει για τους συνδέσμους. Στο ακόλουθο παράθεμα από 
τον Λάμπρο (41.30):  

 

si sentirà una gran voce che si capirà che è quella del Papà […]  
 

το πρώτο «che» (αναφορικός σύνδεσμος στα ιταλικά, που σημαίνει «που») δημιουργεί 
αμηχανία σε έναν ιταλόγλωσσο. Η φράση απαιτεί μάλλον ένα «e» (δηλ. «και») στη θέση αυτή:  

 

si sentirà una gran voce e si capirà che è quella del Papà,  
δηλαδή: «θα ακούσει μια μεγάλη φωνή και θα καταλάβει ότι είναι εκείνη του παπά».   

 

Γιατί όμως ο Σολωμός γράφει «che» αντί για «e»; Ο λόγος είναι ότι, πιθανότατα, 
παρασύρεται από την ηχητική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο ελληνικό «και» και στο 
ιταλικό «che». Με άλλα λόγια, το πρώτο che της φράσης θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως ένα 
“μεταμφιεσμένο” και. Το παράδειγμα είναι ενδιαφέρον και για τον λόγο ότι αποδεικνύει, για 
μια ακόμη φορά, πως η κατεύθυνση της διαπλοκής μπορεί να είναι αμφίδρομη.55  

 

Την πιο ενδιαφέρουσα ένδειξη του συμφυρμού των μορφημάτων e - che - και εντοπίζω στο 
ακόλουθο χωρίο του Κρητικού (354, α.7-10): 

 

 […] per [l’anima di colei che mi] [εκαψε ε κ΄ rivedrò] per per per. per l’anima 
di Colei che mi [amareggiò] lasciò solo, [e ch’io] [rivedrò] κλπ. 

 

Για να προσδιορίσουμε την ακριβή σημασία της φράσης ε κ΄ rivedrò, χρειάζεται να 
ανατρέξουμε στην ιταλόγλωσση μορφή e ch’io rivedrò: το πρώτο ε δεν είναι παρά η ελληνική 
μεταγραφή του ιταλικού συμπλεκτικού συνδέσμου e (δηλ. «και»), ενώ το κ΄ που ακολουθεί δεν 
είναι παρά η ελληνική μεταγραφή του ιταλικού αναφορικού συνδέσμου ch’ [che]. Γράφοντας, 
λοιπόν, ε κ΄ rivedrò, ο Σολωμός εννοεί: «και που θα ξαναδώ». 

 

3 .  ΛΕΞ ΙΚΟ -ΣΗΜΑΣ ΙΟΛΟΓ Ι ΚΟ  ΕΠ ΙΠΕΔΟ  
Στους μελετητές των σολωμικών Αυτογράφων είναι γνωστή η προσπάθεια του ποιητή να 

καταρτίσει ένα προσωπικό Γλωσσάρι. Τα ίχνη της προσπάθειας αυτής είναι πυκνά ιδιαίτερα 
στα χειρόγραφα του Λάμπρου (βλ. λ.χ. ΑΕ 45.24-27), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
βρίσκονται και σε άλλα έργα. Σταχυολογώ μερικά ενδεικτικά “λήμματα”:  

 

Λ 24, α.4  ζύτ λας cercante 
αυτ., 26.13  σταμενα (capitali) 
αυτ., 48.2  (preghiere) τα παρακάλια 
Μπ 172, α.53  alle falde (οiJ προποδες υσος) 
ΓΖ 296, α.27-29  τ τος ο τοπος iνε κεραβνοκραχτης (η σιρτις).  

 

Τα εσωτερικά αυτά τεκμήρια επιβεβαιώνουν κάτι, το οποίο γνωρίζουμε και από εξωτερικές 
πηγές, ότι δηλαδή ο Σολωμός, επιστρέφοντας στη Ζάκυνθο μετά τη δεκαετή παραμονή του 
στην Ιταλία, επιδίδεται σε μια προσπάθεια επανάκτησης της νεοελληνικής μέσα από μαθήματα 
και προσωπικά διαβάσματα. Το γλωσσικό υλικό αντλείται ως επί το πλείστον από λογοτεχνικές 
πηγές (πράγμα αναμενόμενο, άλλωστε, για έναν ποιητή): Χριστόπουλος, Βηλαράς, έργα 
δημώδους λογοτεχνίας –ιδίως της κρητικής Αναγέννησης–, δημοτικό τραγούδι.56 Μια άλλη 
                                                           
55 Μιαν ανάλογη περίπτωση εντοπίζω στο Λ 98.21: la giovinetta scioglie i capelli [(che allora usciva la luna)] che le 
scendono a piedi […]. Το che της παρένθεσης θα πρέπει, νομίζω, να διαβαστεί «e», δηλαδή και [μεταφράζω: «η κόρη 
λύνει τα μαλλιά (και τότε έβγαινε η σελήνη) που της πέφτουν στα πόδια»]. 
56 Βλ. την εμπεριστατωμένη εργασία του Χατζηγιακουμή 1968, που στηρίχτηκε στα αυτόγραφα, καθώς και τις 
μαρτυρίες των ανθρώπων που συναναστράφηκαν τον ποιητή, όπως ο Τρικούπης και ο Πολυλάς. 
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πηγή, που συνήθως δεν αναφέρεται, είναι γραπτά κείμενα σε λόγια γλώσσα. Ας 
πούμε,/Παραδείγματος χάρη, η συναγωγή θουρίων του Μανουήλ Βερνάρδου.57 Γνωρίζουμε ότι 
οι θούριοι που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή γράφονταν σε ένα ιδίωμα που ξεκινούσε από 
την απλή καθαρεύουσα και έφτανε ώς την έντονα αρχαϊστική γλώσσα. Ο Σολωμός 
ενημερωνόταν, εξάλλου, από τον Τύπο της εποχής, που επίσης ήταν γραμμένος σε λόγιο ιδίωμα 
και με ιστορική ορθογραφία. Ας θυμηθούμε, μεταξύ άλλων, ότι αντιγράφει –σε συνεργασία με 
τον Τρικούπη– ένα απόσπασμα για τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη.58 Όλα αυτά δείχνουν 
ότι δεν είναι απόλυτα «ασφαλές» το συμπέρασμα του Κουτσιλιέρη πως «την γλώσσα την έμαθε 
με το αυτί» (1997, σ. 865). Άσχετα από τους λόγους που τον έκαναν να μην ακολουθήσει τις 
συμβάσεις της γραφομένης εκείνου του καιρού,59 είναι βέβαιο ότι ο Σολωμός ήταν ενήμερος 
για τις γλωσσικές τάσεις της εποχής του.  

Μετά από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, που κρίθηκαν απαραίτητες για να 
οριοθετήσουμε το ελληνόγλωσσο σκέλος του σολωμικού λεξιλογίου, ας περάσουμε στο κυρίως 
θέμα μας, που είναι να δούμε πώς το σκέλος αυτό διαπλέκεται με το ιταλόγλωσσο στα 
αυτόγραφα του ποιητή. 

 
 

                                                          

Διαπλοκή επιφανείας 

Σε ορισμένα σημεία των σολωμικών χειρογράφων παρατηρούνται “πληθωριστικά” 
φαινόμενα, όπου ελληνική και ιταλική λέξη βρίσκονται πλάι-πλάι, π.χ. Prese intanto la Morte ο 
Χαρος la forma d’un corvo, etc. (Λ 51.24). Πιο δύσκολο να προσδιορίσουμε σε ποια γλώσσα 
πρωτοεκφράζεται η σκέψη γίνεται σε περιπτώσεις όπως η ακόλουθη: E si sollevi cantando 
divino carme· negli στα πέρατα spazi interminabili (ΝΩ.ΙΙ 309, α.7-8). 

Σε άλλες περιπτώσεις, το πέρασμα από τη μια γλώσσα στην άλλη επισυμβαίνει πάνω στην 
ίδια λέξη, π.χ. αφσ τα μερυ της Greκιας για να παψυ η ταραχη (Μπ 180, α.27-28), ή: nelle mani 
e nella fronte τρεmavano i fiori (ΝΩ.ΙΙ 311, δ.18-19).60 Στις περιπτώσεις αυτές, όπως 
επισημάναμε και στην ανάλυση του φωνολογικο-γραφηματικού επιπέδου, η γλωσσική 
διαπλοκή διευκολύνεται από την οπτικο-ακουστική συνάφεια των στοιχείων που ανήκουν στα 
δύο συστήματα: εν προκειμένω, λέξεων όπως Grecia ≈ Γραικία ή tremo ≈ τρέμω. 

Το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα αυτής της κατηγορίας προσφέρει, νομίζω, ο τύπος 
pνeυματυκα, όπου ο υβριδισμός εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα: γραφηματικό, φωνολογικό, 
μορφολογικό. Η αρχική σύλληψη γίνεται στα ιταλικά: 

 

La sua ragione era sparita appena le restò nella vuota mente una idea ma leggiera 
della propria sventura simile alla campana pneumatica dalla quale il girar del pistone 
lascia pure qualche avanzo d’aria (Λ 39.10-13).  

 

 
57 Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για τον Μανουήλ Βερνάρδο παρέχουν οι εργασίες του Τωμαδάκη 1949 (= 
Τωμαδάκης 1983, σσ. 153-157) και του Πολίτη Α. 1995/1996. Όσον αφορά τη συναγωγή, πρόκειται για μια συλλογή 
από θούριους του Ρήγα και άλλων, ανωνύμων –ανάμεσα στους οποίους θα πρέπει να συγκαταλέξουμε και τον ίδιο τον 
Βερνάρδο–, μαζί με κάποια ακόμη επαναστατικά κείμενα. Η συλλογή τυπώθηκε από τον Βερνάρδο στο Ιάσιο και έφερε 
τον τίτλο Άσματα και πονημάτια διαφόρων, Εν Κοσμοπόλει 1821. Την άνοιξη του 1824 ο ίδιος βρίσκεται στη Ζάκυνθο, 
δανείζει τα Άσματα στον Γεώργιο Κανδιάνο Ρώμα, τα οποία φτάνουν κάποια στιγμή και στα χέρια του Σολωμού, όπως 
φαίνεται από επιστολή του Βερνάρδου προς Ρώμα σταλμένη από τα Κύθηρα με ημερομηνία 25.8.1824: «Την φυλλάδα 
μοι φαίνεται, ότι εδώσετε τω άρχοντι Κόμητι Δ. Σολωμώ» (βλ. Τωμαδάκης 1983, σ. 156).  
58 Βλ. ΑΕ 70-69. Άλλες ενδείξεις υπάρχουν στα χειρόγραφα του Μπάιρον. 
59 Δεν ξέρω τελικά αν πρέπει να το αποδώσουμε σε άγνοια ή σε εκούσια παραγνώριση. Έχουμε ενδείξεις που θα 
μπορούσαν να στηρίξουν και τις δύο υποθέσεις: ο Τρικούπης στη γνωστή επιστολή του προς Πολυλά (25.5 / 6.6.1859) 
λέει ότι «δεν ήτο άνθρωπος να συμβουλεύεται Γραμματικήν, ούτε να ανοίγη Λεξικόν» (βλ. Exposition 1957, σ. 191). Ο 
ίδιος ο ποιητής, από την άλλη, επικρίνει εκείνους (τους σοφολογιώτατους), οι οποίοι του καταλογίζουν άγνοια της 
ορθογραφίας στον Διάλογο (βλ. ΑΠ.2, σ. 26). 
60 Δεν λείπουν, βέβαια, και οι συνειδητές διορθώσεις, π.χ. E la turca tirannia faceva l’ [εστρμ] estrema presa (Μπ 254, 
β.2-3) ή, αντίστροφα: [esi]εσυμοσαν (Λ 30.9). 
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Στη συνέχεια (σ. 40), ο Σολωμός ψάχνει λέξεις ελληνικές για να “ενδύσει” ποιητικά τη σκέψη 
του· το αξιοσημείωτο είναι ότι ο υβριδικός τύπος pνeυματυκα βρίσκεται κυριολεκτικά στο 
μέσον ιταλόγλωσσης και ελληνόγλωσσης έκφρασης: macchina pνeυματυκα αεροδιαστρα, Vil. 
oppure αεροσυρτρα Crist. 

 

Από τα σολωμικά αυτόγραφα δεν λείπουν και οι καθαρές μεταγραφές, τις οποίες βρίσκουμε 
γενικά σε δίγλωσσα περιβάλλοντα, όπως αυτό της Επτανήσου ή, παλαιότερα, της Κρήτης. 
• Μια ελληνική λέξη μπορεί να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. vricolaca (Λ 32.25), 

+accussa+ (ΓΖ 297, α.33 –διάβ. «άκουσα»), andipera (ΕΠ.Β΄ 418, β.11 –διάβ. «αντίπερα»), 
• ή, αντίστροφα, μια λέξη μπορεί να γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά να είναι 

ιταλική ή να προφέρεται ιταλικά, π.χ. κ ριοσο, ανδρογενο (Λ 53.4),61 ξεμασκερομενος (Τ 
352, α.24δ).62 

 

Η πιο χαρακτηριστική όψη της διαπλοκής στο επίπεδο αυτό –που αξίζει να την 
επισημάνουμε και για τις υποδηλούμενες υφολογικές διαστάσεις της– είναι, κατά τη γνώμη 
μου, οι λεγόμενοι λεκτικοί πυρήνες. Συχνά στα χειρόγραφα του ποιητή, και πιο ειδικά σε 
σχεδιάσματα ή στοχασμούς του, έχει κανείς την εντύπωση ότι η παρεμβολή αφορά μια λέξη 
βασική στο ποιητικό αφήγημα (που ο Σολωμός θέλει, με αυτόν τον τρόπο, να συγκρατήσει). Ας 
δούμε μερικά παραδείγματα:  

 
• Introdurre quella similitudine tratta dalla gran quantità di τρυγονια alle Strofadi che 

oscurano il cielo (Λ 41.5-6).  
Αμέσως μετά, ακολουθεί η έμμετρη απόπειρα στα ελληνικά (αυτ., 8-9):  

καθος παν τα τρυγονια εις τα στ<ρ>οφαδια 
την ανiξη 

 

• Pensa: nell’atto del battere le tre dita inquiete στο φiλiατρο esce fuori il nano. non era 
punto bagnato (ΓΖ 258.21-23).  

Στην αντικρινή σελίδα των ΑΕ (259, α.18-23) διαβάζουμε:  
ΕσταμaVτισα σeV eVνα απoV τaV ΤριaV ΠιγaVδια, κ΄ απιθoVνοντας τaV χeVριαμ  στoV φιλιατρoV τ  
πιγαδι V eVσκιψα νaV ιδoV aVν iVτ ν πολiV νερoV.  

 

•  […] ed il frate dopo aver mandato ενα τζiτζiρiσμα (guarda) simile a quello che fa la 
calcina quando le gettano sopra [l’acqua fredda, mosse le palpebre] (Τ 345, α.15-18).  

O Σολωμός ψάχνει μια λέξη στα ελληνικά (δεν είναι σίγουρος για το τζiτζiρiσμα), που να 
δηλώνει τον ήχο που κάνει ο ασβέστης όταν του ρίχνουν κρύο νερό· λίγες σελίδες παρακάτω 
(349, α.19-20) φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε μια λύση:  

κ΄ βγανi ένα ψiθiρiσμα κ΄ καπνiσμενι ζεστi  
σαν οταν χιν ν κριο νερoV εις τον αψiν ασβεστι. 

 

Τα παραδείγματα πολλαπλασιάζονται στα χειρόγραφα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. 
Αναφέρω ένα, ενδεικτικά (ΕΠ.Στ 474, β.12-14):  
• Impregna il Poema di Forze. Forze di pensiero, forze di fede, forze morali, forze di 

Animo (come quella del giovine παλικαρaV) forze di sapere.  
Όλοι θυμόμαστε τον πασίγνωστο στίχο: Παλληκαρά και μορφονιέ, γεια σου, Καλέ, χαρά σου! 
του Γ΄ Σχεδιάσματος (βλ. ΑΠ.1, 222.7).63  
 

                                                           
61 Ο τύπος –που απηχεί την ιταλική προφορά (/androgeno/), αντί του κανονικού «ανδρόγυνο»– δεν μαρτυρείται μόνο 
στον Σολωμό: βλ. σχετικά Καββαδίας 1987, σ. 269, σημ. 464. 
62 Όπως φαίνεται από το χειρόγραφο, ο ποιητής αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε ελληνική και ιταλική προφορά: 
ξεμασκερομενος  ξεμασκαρομενος (senza maschera). 
63 Για τις εμφανίσεις του στίχου αυτού στα ΑΕ βλ. Λεξ. Σολ., λ. παλικαράς. 
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Νομίζω ότι δεν είναι ολότελα άστοχο να θεωρήσουμε τέτοιες λέξεις ως πυρήνες ομόλογους 
προς τα «θεματικά μοτίβα», για τα οποία μιλάει η Ελένη Τσαντσάνογλου, ή τις «λυρικές 
ενότητες» για τις οποίες μιλάει ο Λ. Πολίτης. Κι ίσως δεν πρέπει να περιορίσουμε το βλέμμα 
στο επίπεδο των μεμονωμένων λέξεων, αφού όχι σπάνια η παρεμβολή αφορά μια ολόκληρη 
φράση, π.χ. io stavo qui e quantunque θα ξυμεροσi το Πασχα io stavo cantando canzoni meste 
[…] (Λ 47.23-24 –πβ. 29.15 κ.εξ.)· e nel Μezzo στριφογiρiζi το κερατο come si fa dei 
mustacchi (ΓΖ 258.15-16)· Guarda se puoi introdurre la scena buffa τ  κοκoVρ  τ  ξίλιν  τ  
αναμινάλε (αυτ., 25-26)· Quando ο κοκορος ελαλiσε, e in quel momento poi il frate mi diede 
un’occhiata maligna ed io che la presi per una minaccia, mandai un urlo terribile […] (T 339, 
β.43-46).64

 
 

                                                          

Διαπλοκή βάθους 

Φαινόμενα διαπλοκής βάθους, στο επίπεδο αυτό, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ορισμένες 
περίεργες λεξιλογικές επιλογές του Σολωμού, οι οποίες προκαλούν μια στιγμιαία διατάραξη 
στον  παραδειγματικό άξονα της γλώσσας (πβ. τον άστοχο συνδυασμό επιθέτου-ουσιαστικού, 
που συζητήσαμε σε άλλο σημείο). Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σαν να ξεφεύγουν από τον 
ποιητή οι λεπτές αποχρώσεις της ελληνικής, με συνέπεια να αδυνατεί να επιλέξει ανάμεσα στα 
συνώνυμα ή συναφή αυτό που ταιριάζει ακριβώς στην περίσταση. Ή σαν να μεταφράζει. Ένα 
ενδιαφέρον παράδειγμα βρίσκουμε στο ακόλουθο δίστιχο (ΕΠ.Β΄ 415, α.17-18):  
    

σικο καλημ  σαλπιγγα κ΄ βροντα χερi χερi  
εδο ’νε κορες αβγαλτες, εδoV πα<ι>δiα κ΄ γερi […].65  

 

Η περίφραση «χέρι χέρι» έχει, εδώ, τη σημασία τού “γρήγορα, με βιάση”. Στη λαϊκή γλώσσα 
θα λέγαμε «μάνι μάνι», έκφραση η οποία αποτελεί πιθανότατα την ελληνική μεταγραφή της 
ιταλικής περίφρασης «man mano» (παραλλαγές: «a mano a mano», «man a mano»), που 
σημαίνει: “via via, poco a poco, successivamente” (βλ. Zingarelli, λ. mano). Στην περίπτωση 
του Σολωμού δεν έχουμε βέβαια τη μεταγραφή (δεν γνωρίζω πότε η έκφραση «μάνι μάνι» 
μπήκε στα ελληνικά), έχουμε όμως μια πιστή μετάφρασή της με στοιχεία του ελληνικού 
λεξιλογίου: man mano → χερi χερi.66  
 

Αυτού του είδους οι «αναπαραγωγές» είναι συχνότατες όσον αφορά τις ρηματικές 
περιφράσεις. Αναφέρω ένα μόνο, ενδεικτικό παράδειγμα, που ανήκει στο πιο 
πολυχρησιμοποιημένο ίσως χωρίο του Διαλόγου (ΑΠ.2, 20.19-20):  
 

υποτάξου πρώτα στη  γλώσσα του λαού, και, αν είσαι αρκετός, κυρίεψέ την.  
 

Η ευνόητη αμηχανία που δημιουργεί σ’ έναν ελληνόγλωσσο η έκφραση «αν είσαι αρκετός» με 
τη σημασία “εφόσον μπορείς” αίρεται, αν την δούμε μέσα από το πρίσμα της ιταλικής 
γλώσσας: το «είμαι αρκετός» αποδίδει κατά λέξη το «sono capace», που στα ιταλικά σημαίνει 
“posso”, δηλαδή “μπορώ, δύναμαι”.ΣΗΜ. capace στα ιταλικά σημαίνει και «αρκετός» 
[φτιάξ’το καλύτερα!] 

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πλήθος ανάλογων περιφράσεων, που απαντούν στο έργο 
του Σολωμού (παίρνω λάθος, κάνω προσοχή, βγάνω έξω, στάσου ήσυχος, ήσου βέβαιος…), 
αλλά κι εδώ προσκρούουμε σε ένα πρόβλημα που μας απασχόλησε ήδη από την εισαγωγή: 

 
64 Δυο σελίδες παρακάτω (341, β.34 κ.εξ.) έχουμε την πρώτη απόπειρα για έμμετρη απόδοση στα ελληνικά: μον στiν 
αβλυμ  αγρiκiσα π  ο κοκορος λαλ σε / εσκiψε        / το μετοπονμ  εχτiπισα κλπ. (για τις επόμενες επεξεργασίες του 
ίδιου στίχου βλ. Λεξ. Σολ., λ. κόκορος). 
65 Για άλλες παραπομπές στα ΑΕ βλ. Λεξ. Σολ., λ. χέρι. Το δίστιχο περιέχεται και στα ΑΠ.1, σ. 218, ως παραλλαγή. 
66 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ο Καββαδίας (1987, σ. 226, σημ. 276), η περίφραση «χέρι-χέρι» με τη σημασία 
του “ταχέως, αμέσως” υπάρχει και σε άλλα κείμενα του επτανησιακού χώρου, όπως λ.χ. στην Ευγένα. 
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είναι δύσκολο να αποφασίσουμε αν η έκφραση που έχουμε μπροστά μας διατυπώνεται με τον 
τρόπο που διατυπώνεται από άμεση παρεμβολή της ιταλικής στα ελληνικά του ποιητή, ή αν 
είναι κοινόχρηστη και καθιερωμένη στη γλώσσα του τόπου του και του καιρού του (οπότε δεν 
μπορούμε πια να μιλάμε για καθαρή παρεμβολή, αλλά μάλλον για ένα στοιχείο παγιωμένο, που 
δεν ανήκει –σύμφωνα με τους θεωρητικούς τουλάχιστον– στο καθαυτό φαινόμενο της ατομικής 
διγλωσσίας, bilingualism).67

 
Ο ελάχιστος χώρος που έχω στη διάθεσή μου δεν επιτρέπει παρά μία μόνο νύξη όσον αφορά 

τη σ ημ α σ ι ο λ ο γ ί α , όπου το φαινόμενο της διαπλοκής εκδηλώνεται ως επέκταση ή 
συρρίκνωση των σημασιών μιας λέξης, κατά το υπόδειγμα της αντίστοιχης λέξης στην άλλη 
γλώσσα.68 Στην περίπτωση του Σολωμού –αλλά η διαπίστωση έχει γενικότερη ισχύ [βλ. 
Weinreich???]– πρόκειται πάντα για επέκταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
σημασιολογική διεύρυνση της λέξης κύμα, κατ’ αναλογίαν προς το ιταλικό onda, το οποίο, 
στην ιταλική λογοτεχνική γλώσσα ιδίως, δεν σημαίνει μόνο “κύμα” αλλά γενικά “νερό” 
(θάλασσας, λίμνης, ποταμού κλπ.). Επισημαίνω ακόμη: τη μετωνυμική χρήση του ουσιαστικού 
ίχνος/(α)χνάρι, κατ’ αντιστοιχίαν προς το ιταλικό orma, για να δηλωθούν έννοιες όπως: 
“βήμα”, “πόδι”, “οπλή αλόγου”, αλλά και “άνθρωπος, πλάσμα”· τη χρήση του ρήματος χάνω 
με τη σημασία τού “οδηγώ στην καταστροφή, καταστρέφω”, κατ’ αναλογίαν προς το 
ενεργητικό ρήμα perdere, που στην ιταλική λογοτεχνική γλώσσα χρησιμοποιείται και μ’ αυτή 
την έννοια· την επιπρόσθετη σημασία του “ατενίζω”, που προσλαμβάνει το ρήμα μετράω σε 
απόλυτη αντιστοιχία προς το ιταλικό misurare κλπ. Αρκετά χαρακτηριστική είναι και η 
περίπτωση του ζεύγους κάμπος-campo, η σημασιολογική εξομοίωση των οποίων διευκολύνεται 
και από τη φυσική ομοιότητα των ονομάτων.69  

Το γεγονός ότι τέτοια «σημασιολογικά δάνεια» εντοπίζονται και στα γραπτά ομότεχνων του 
Σολωμού (όπως ο Κάλβος, ο Μάτεσης, ο Πολυλάς κ.ά.) επαναφέρει στο προσκήνιο το γνωστό 
πρόβλημα των σχέσεων ανάμεσα στη σολωμική ιδιόλεκτο και στο γλωσσο-φιλολογικό 
περιβάλλον που την εξέθρεψε. Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, την κατεύθυνση της διαπλοκής 
(σταθερά από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα) αλλά και το είδος αυτών των ιταλισμών, που 
είναι όλοι τους λογοτεχνικοί. Η διαπίστωση έρχεται να ενισχύσει την υπόθεση ότι ο Σολωμός 
εμπλουτίζει την ελληνική με εκφραστικούς τρόπους που αντλεί από την ιταλική λογοτεχνική 
παράδοση.70 Αλλά η υφολογική διάσταση της σολωμικής διγλωσσίας είναι ένα μεγάλο 
κεφάλαιο, το οποίο επιφυλλάσσομαι να ανοίξω σε άλλη ευκαιρία. 

  
* 

Όσα πολύ γενικά προσπάθησα να δείξω εδώ μάς βοηθούν ίσως να κρίνουμε με μεγαλύτερη 
ασφάλεια (για την ακρίβεια θα έλεγα: με εντονότερη αίσθηση της σχετικότητας των 
πραγμάτων) ορισμένες γενικευτικές και μονόπλευρες κρίσεις, που έχουν κατά καιρούς 
                                                           
67 Τα υπάρχοντα Λεξικά και τα συναφή βοηθήματα, το είπαμε ήδη, δεν προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Το βγάνω έξω 
[=“φέρνω ως παράδειγμα”], λ.χ., που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι διαλεκτικό, στον Ζώη (λ. βγάνω), ερμηνεύεται με 
τη γνωστή σημασία του: «εκβάλλω, εκδιώκω, αποπέμπω». Το παίρνω λάθος [=“κάνω λάθος”] ή το παίρνω ξάφνου 
[=“αιφνιδιάζω”], μέσα στον μακρύ κατάλογο των διαλεκτικών εκφράσεων που παραθέτει ο ίδιος λεξικογράφος (λ. 
παίρνω) δεν αναφέρεται πουθενά· ανάλογες διαπιστώσεις ισχύουν και για το Λεξικό του Κονόμου. 
68 Συστηματικά, το φαινόμενο εξετάζεται σε οικείο κεφάλαιο της διατριβής μου. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί 
να ανατρέξει στο άρθρο του 1996, για μια πρώτη αναλυτική καταγραφή των σχετικών περιπτώσεων. 
69 Πέρα από την κανονική σημασία που έχει στα νεοελληνικά, το κάμπος χρησιμοποιείται στο σολωμικό έργο και με τη 
σημασία του “πεδίου της μάχης”, π.χ. Tou` polevmou e[ndoxoi oiJ kavmpoi (Μπ 233, α.13 –πβ. ιταλ. μτφ. (β.13-14): 
gloriosi i campi / delle battaglie), αλλά και με τη σημασία του “πεδίου” γενικά, όπως στο σύνταγμα η ρανυi καμπi 
(Λ 31.10· ΝΩ.ΙΙ 309, γ.2), του οποίου το ακριβές παράλληλο βρίσκεται στο ποίημα υπ’ αρ. XII των Rime improvvisate: 
Eletta come il sol, che solo incede / pei deserti del cielo aerei campi (βλ. ΑΠ.2, σ. 103). 
70 Την άποψη ότι οι ιταλισμοί του Σολωμού «δεν προέρχονται από άγνοια των ελληνικών […] αλλά από την τάση για 
εισαγωγή εκφραστικών τρόπων» υποστηρίζει ο Στ. Αλεξίου: βλ. Σολωμού Ποιήματα και πεζά, σ. 82. 
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διατυπωθεί σχετικά με τη σολωμική γραφή, τη σολωμική παιδεία, τη σολωμική γλώσσα. 
Σκύβοντας κανείς στα Αυτόγραφα, σκύβοντας κυριολεκτικά, από ταπεινότητα ή αδυναμία 
μπροστά στο πολυκύμαντο χάος της σολωμικής έκφρασης, αντιλαμβάνεται ότι η γραφή του 
ποιητή στέκεται σ’ ένα μετέωρο· σ’ εκείνη τη νοητή μεθόριο που χωρίζει-ενώνει διαφορετικές 
παιδείες, εμπειρίες, πραγματικότητες. Μια μεθόριο, πάνω στην οποία μπορεί ο ποιητικός λόγος 
του Σολωμού να ισορροπεί –κατά τρόπο, θά ’λεγε κανείς, παράδοξα φυσικό–, ο κριτικός όμως 
λόγος ιλιγγιά στην προσπάθειά του να αδράξει ό,τι εξ ορισμού τού ξεγλιστράει: ένα ρευστό 
μίγμα από ποικίλες φωνές, γραφές, σκέψεις. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε έφερε στο φως κι ένα ζήτημα που συνήθως το παραβλέπουμε, 
αλλά είναι νομίζω καιρός να το θέσουμε ανοιχτά: πόσο «μοναδική» είναι πράγματι η σολωμική 
διγλωσσία; Όπως είδαμε, διαπλοκές επιφανείας αλλά και διαπλοκές βάθους εκδηλώνονται στη 
γλώσσα και άλλων Επτανησίων. Τέτοια στοιχεία ενδέχεται να παραπέμπουν σε ένα πλουσιότερο 
κοίτασμα ελληνοϊταλικής διαπλοκής, που τότε ήταν κοινό, μα που για μας σήμερα παραμένει 
λανθάνον. Για την ώρα,/Προσώρας, οι ενδείξεις που έχουμε επιτρέπουν μόνο να θέσουμε το 
πρόβλημα του σολωμικού λόγου σε μια ιστορικο-κοινωνική προοπτική, αναγκαία για να δούμε 
πού έγκειται εν τέλει και η ιδιοτυπία του· δεν λύνουν όμως το πρόβλημα αυτό καθ’ εαυτό. Θα 
ήταν επομένως πιο συνετό, στο τωρινό στάδιο των γνώσεών μας, να θεωρήσουμε τη σολωμική 
γλώσσα ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διγλωσσίας και από την άποψη του ιστορικο-
φιλολογικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εκδηλώνεται, αποφεύγοντας να την ορίσουμε ως 
φαινόμενο-άπαξ. Ελπίζω εργασίες, σαν αυτή που καταθέτω σήμερα, να δώσουν το έναυσμα για 
τη συγγραφή μιας μελέτης που να εξετάζει συνολικά το πρόβλημα της διγλωσσίας στους 
Επτανήσιους συγγραφείς του 18ου και 19ου αιώνα. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Σε όρθιες αγκύλες δίνεται η συντομογραφία του Λεξ. Σολ., εάν αποκλίνει από τη δική μου. 
 
ΑΕ, βλ. «Βιβλιογραφία»: Σολωμού Αυτόγραφα Έργα 
ΑΠ.1-3, βλ. «Βιβλιογραφία»: Σολωμού Άπαντα 
ΓΖ = Η Γυναίκα της Ζάκυθος  
Γμν. = Γυμνάσματα  [ΓΑ (α) – (δ)] 
ΓΡ = Προς τον κύριον Γεώργιον Δε Ρώσση 
Δ = Διάλογος 
Δημ. = Δημοτικά τραγούδια (καταγραφές) 
2 ΑΔ = Τα Δύο Αδέλφια [ΔΑ] 
ΕΠ.Α΄- Γ΄ = Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (ή Πολιορκισμένοι), σχεδίασμα Α΄ - Γ΄ 
ΕΠ.Στ = Στοχασμοί των ΕΠ. 
ΘΟ = Ο Θάνατος της Ορφανής 
Ιλ. = Ιλιάδας Σ΄ μετάφραση [ΙΣ΄] 
Κ = Κρητικός 
Λ = Λάμπρος 
ΜΜπ = Εις Μάρκο Μπότσαρη [ΜΜ] 
Μον. = Εις Μοναχήν 
Μπ  = Ωδή εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον 
ΜΤρ = Ωδή στο θάνατο του Μάνθου Τρικούπη (;) [ΜΤ] 
ΝΩ.ΙΙ = Νεκρική Ωδή, ΙΙ 
Ο = Το όνειρο 
Π = Ο Πόρφυρας  
Τ = Τρίχα [Σ(Τ)] 
ΤΜ = Η Τρελή Μάνα 
Υ = Ύμνος εις την Ελευθερία  
ΦΑ = Η φαρμακωμένη στον Άδη 
ΩΣ = Ωδή εις τη Σελήνη 
 
GP_ελλ. = In morte di un giovine poeta, ελληνικό σχεδίασμα 
RI = Rime improvvisate 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μόνο πηγές που αναφέρθηκαν στην εργασία.  
Η χρονολογία μέσα σε παρένθεση δηλώνει πρώτη έκδοση. 
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