1. Η θεωρία της μορφής του σονέτου.
2. Το σαιξπηρικό σονέτο και η
μεταφραστική του πρόσληψη στον
ελληνικό χώρο.
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Μάθημα: Θέματα
Συγκριτικής Φιλολογίας.





Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σικελική ποίηση
του 12ου αιώνα (Giacomo da Lentini, αργότερα
Δάντης, Πετράρχης κ.ά.)
Πρόκειται για λυρικό ποίημα που αποτελείται από
μία μόνο στροφή με 14 πεντάμετρους στίχους, οι
οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοκαταληξία.
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3 αναγνωρισμένα είδη:
Α) ιταλικό/πετραρχικό σονέτο. Διαιρείται σε δύο
βασικά μέρη, μια οκτάβα και ένα σεστέτο/ δύο
τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές, με
ομοιοκαταληξία αββα, αββα, γδε, γεδ/ βασικοί
εκπρόσωποι Milton (1608- 1674), Wordsworth (17701850), Cristina Rossetti (1830- 1894).
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Σονέτο
Τάχα σε ποιο ουρανό βρήκεν η Φύση
το αχνάρι, για να πλάσει τη θωριά της,
με ιδανική χάρη την ομορφιά της
την αιθέρια στη γη να παραστήσει;
Ποια Νύμφη στις πηγές ή Θεά στη Χτίση
είχε τα ολόξανθα πυκνά μαλλιά της;
και ποια καρδιά τόσες, σαν την καρδιά της,
μυστικές αρετές μπορεί να κλείσει;
Κάλλος θεϊκό στη γη μάταια ζητάει
όποιος το βλέμμα εκείνο δε γνωρίζει
με ποια χάρη σεμνή γλυκοκοιτάζει...
Ο Έρωτας πώς γιατρεύει, πώς κεντρίζει,
δε νιώθει όποιος δεν είδε πώς στενάζει
και πώς μιλεί και πώς χαμογελάει.
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Β)
Αγγλικό/
σαιξπηρικό
σονέτο
(English
/Shakespearean sonnet). Έλαβε το όνομα του
σπουδαιότερου συγγραφέα του. Χωρίζεται σε τρία
τετράστιχα και σε ένα καταληκτικό δίστιχο: αβαβ
γδγδ εζεζ ηη.
Γ) Σπενσεριανό σονέτο. Παραλλαγή της παραπάνω
κατηγορίας με τρεις τετράστιχες στροφές και
ομοιοκαταληξία αβαβ βγβγ γδγδ και ένα τελικό
ομοιοκατάληκτο εε.
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Σπενσεριανό σονέτο
«Happy ye leaves! whenas those lily hands»
Happy ye leaves! whenas those lily hands,
Which hold my life in their dead doing might,
Shall handle you, and hold in love's soft bands,
Like captives trembling at the victor's sight.
And happy lines! on which, with starry light,
Those lamping eyes will deign sometimes to look,
And read the sorrows of my dying sprite,
Written with tears in heart's close bleeding book.
And happy rhymes! bathed in the sacred brook
Of Helicon, whence she derived is,
When ye behold that angel's blessed look,
My soul's long lacked food, my heaven's bliss.
Leaves, lines, and rhymes seek her to please alone,
Whom if ye please, I care for other none.
(μτφρ. Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ)
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Υπάρχουν και διάφορα άλλα είδη: σονέτο με ουρά,
ανάστροφο κλπ.
Επίσης σονέτα γράφουν και οι Keats, Rimbaud,
Verlaine, Mallarmé, Valéry, κ.ά.
Απ’ τα ιταλικά πρότυπα περνά τον 16ο αι. και στην
ελληνική λογοτεχνία. Πρώτα δείγματα τα κυπριακά
σονέτα και οι δημιουργίες στην Κρήτη της
Αναγέννησης.
Δ. Σολωμός, Λ. Μαβίλης,, Κ. Θεοτόκης, Κ. Παλαμάς,
Στρ. Μυριβήλης κ.ά.
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Τα 154 σονέτα του William Shakespeare (1546- 1616)
γράφτηκαν μεταξύ του 1592 και 1598, ενώ
δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα 1609, από τον
εκδότη Thomas Thorpe με την ακόλουθη αφιέρωση:
«Στον μόνο γεννήτορα των σονέτων που ακολουθούν/ τον
κύριο W. H./ και την αιωνιότητα που του υποσχέθηκε /ο
αθάνατός μας ποιητής/ εύχεται/ ο καλοπροαίρετος και
ριψοκίνδυνος εκδότης/ ξεκινώντας/ Τ.Τ.»

Για την ταυτότητα του W. H. προτείνονται
εναλλακτικά δύο κυρίως πρόσωπα, δυο ευγενείς,
φίλοι της ποίησης, ο Henry Wriothesley και ο William
Herbert.
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Τα σονέτα αποτελούνται, κατά κανόνα, από τρία τετράστιχα
11σύλλαβων- 10σύλλαβων κι από ένα τελικό ομοιοκατάληκτο
δίστιχο, που συνήθως δεν κορυφώνει, αλλά ανακεφαλαιώνει
και κλείνει με χαμηλό τόνο το ποίημα (4+4+4+2).
Την εξιδανικευμένη γυναικεία μορφή, διαδέχεται, επί 126
συνεχόμενα σονέτα, ένας ωραίος, μάλλον αριστοκρατικής
καταγωγής νέος. Όλες οι εκδοχές είναι πιθανές: ανυπόκριτη
φιλία, θαυμασμός του προστατευομένου προς τον άρχοντα
έως και ομοφυλοφιλική σχέση (αντίθετη άποψη διατυπώνει ο
Coleridge). Στα σονέτα 127- 152 προστίθεται στην εικόνα η
αναμενόμενη ερωμένη της σονετογραφίας (που μετατρέπεται
και σε σκοτεινό σύμβολο- dark lady). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, όμως, εμφανίζεται πιο ερωτική, πιο γήινη, αλλά
και πιο επικίνδυνη. Τα σκοτεινά της χρώματα ενσαρκώνουν
ένα καινούριο, για την ποίηση, είδος ερωτικού λόγου, όπου
συμφύρονται η επιθυμία με την ερωτική απειλή και η έλξη με
το φόβο (σονέτο 131).
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ΣΟΝΕΤΟ 131
Τύραννος είσαι, όσο όμορφη είσαι, σαν πολλές
Ωραίες, που σκληρές τις κάνει η ξιπασιά.
Το πιο ακριβό κι ωραίο στολίδι είσαι μαθές
Για τη χαζοερωτεμένη μου καρδιά.
Λεν όμως για την όψη σου, όσοι βλέπουν, πως
Ανίκανη να βγάλει βόγκο απ’ τον καημό.
Να ειπώ ανοιχτά πλανιόνται, τόσο τολμηρός
Δεν είμαι, αν κι όρκο παίρνω μέσα μου γι’ αυτό.
Δεν ψευτορκίζομαι, μα την αλήθεια, αφού
Χιλιάδες βόγκοι μαρτυράν απανωτοί
Πως όταν η όψη σου μου τυραννεί τον νου,
Για μένα η πιο όμορφη είσαι μαύρη καλλονή.
Μαύρη είσαι μόνον σε όσα κάνεις κι απ’ αυτό
Θα βγήκε κι η συκοφαντία αυτή θαρρώ.

(μτφ. Β. ΡΩΤΑΣ)
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Θεματική: Ξεχωρίζει η ομάδα των σονέτων που ο ποιητής
απευθύνει σε κάποιον νέο, συνιστώντας του να
παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και η πρώτη σειρά με
θέμα τη φιλία.
Βασική ιδέα είναι το γρήγορο πέρασμα του καιρού και η
αναπότρεπτη φθορά της ομορφιάς: «Τα παιδικά τα
χρόνια, σ’ ένα φως λουσμένα,/ έρπουν αργά στην
ωριμότητα, και τότε/ έκλειψη σκοτεινή το φέγγος τους
σκεπάζει», σον. 60.
Έρωτας.
Μοτίβο του χρόνου- η χρονική ρευστότητα («Δεν θα με
πείση πως εγέρασα/ Ο γιάλινος καθρέφτης»), σον. 22/ η
φθορά που προκαλεί και η υπέρβασή της μέσω της
δημιουργίας (σονέτα ποιητικής).
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Περίτεχνο παιχνίδι με τις λέξεις, τους ήχους και τις
έννοιες, οι μεταφορές, οι νεολογισμοί, οι σκόπιμες
επαναλήψεις λέξεων, οι παρηχήσεις, οι αντιθέσεις
και τα συνώνυμα προσδίδουν μια εξαιρετική χροιά
στους στίχους. Όλες αυτές οι περίτεχνες επιλογές
ολοκληρώνουν τη δομή του σαιξπηρικού σονέτου:
μια μελωδική και ήπια έναρξη, ύστερα μια
''επιτάχυνση'' στα μισά του ποιήματος και τέλος, η
ανακεφαλαίωση και το ''σβήσιμο'' στο καταληκτικό
δίστιχο.
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Πρώτη μεταφραστική απόπειρα από τον Μανώλη
Μαγκάκη (1891- 1918, Έλληνα λόγιο και ποιητή), το
1911. Γλώσσα δημοτική→ δημοτική ποίηση.
Εξελληνίζει το σαιξπηρικό σονέτο. Δεν διατηρεί τα
δεκατετράστιχα,
και
χρησιμοποιεί
τον
δεκαπεντασύλλαβο («Δυο αγάπες κλειώ μες την
καρδιά/ παρηγοριάς και πόνου»). Δεν πρόκειται για
κατά λέξη μετάφραση. Οι μεταφραστικές επιλογές
γίνονται κατά περίπτωση και ανάλογα με το νόημα
που επιδιώκει ν’ αποδώσει κάθε φορά.
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Βασίλης Ρώτας (1889- 1977): Μεταφράζει όλα τα
σονέτα το 1978.
Εναλλαγή 13σύλλαβων με 12σύλλαβους. Πιο παλαιά
γλώσσα, πλεχτή ομοιοκαταληξία, 4+4+4+2.
Στυλιανός Αλεξίου (1921): Συνδέεται με το 13σύλλαβο
του Πολυλά (μτφ. Άμλετ). Ο 13σύλλαβος ιδεώδης
στίχος για τη μετάφραση του δράματος. Επεκτείνει
ενίοτε τον 13σύλλαβο σε 14σύλλαβο, 15σύλλαβο και
17σύλλαβο.
Διονύσης Καψάλης (1952): 13σύλλαβοι, πλεχτή
ομοιοκαταληξία, όχι στροφικό σύστημα.
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Διονύσης Καψάλης, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 25 Σονέτα,
μτφ.- Επίμ. Δ. Καψάλης, Άγρα, 2009.
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Πώς εξηγείται η διάρκεια της φόρμας;




Το σονέτο αποτελεί αρχετυπική μορφή ποίησης που
εγκλείει και το είδος του περιεχομένου: το ερωτικό
εγκώμιο.
Ο Σαίξπηρ μετατοπίζει τις συμβάσεις και τις
δραματοποιεί, φέρνοντας στην επιφάνεια την
απόσταση που τις χωρίζει από τις προϋποθέσεις τους.
Η πραγματικότητα αναγεννιέται κάθε φορά από αυτό
το χάσμα.
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