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Σπύρος Ν. Παππάς

Ο Ανδρέας Κάλβος,
σπουδαστής και ηθοποιός στη Φλωρεντία  

(1814-1815)

Μνήμη Στυλιανού Αλεξίου

Σε προηγούμενη ευκαιρία, είχαμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσομε τις σταθερές 
σχέσεις του Ανδρέα Κάλβου με γνωστούς καλλιτέχνες του Λονδίνου, που 

ανήκαν στον μουσικοθεατρικό χώρο, κατά τη διάρκεια της πρώτης διαμονής του 
στην Αγγλία (1816-1820). Εκεί, συσχετίζοντας ορισμένα έμμεσα στοιχεία, είχε 
επανατεθεί συνοπτικά ένα ερώτημα το οποίο αφορούσε στην ενασχόληση του 
Κάλβου με το θέατρο, όχι φυσικά με την ιδιότητα του θεατρικού συγγραφέα –με 
την οποία τον γνωρίζαμε ήδη μέσα από την έκδοση της τραγωδίας του Le Danaidi 
(Λονδίνο 1818, 1820) και από την ύπαρξη των λοιπών, ανέκδοτων από τον ίδιο, 
ανολοκλήρωτων ή σχεδιαζόμενων έργων του (Teramene, Ippia, Abantida)–,  
αλλά με την καθαυτή ιδιότητα του ηθοποιού.1

1 Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Λεύκιο Ζαφειρίου για την πολύτιμη 
βιβλιογραφική και συμβουλευτική υποστήριξη, τη Βικτωρία Σολoμωνίδου για την αμέριστη 
συμπαράσταση καθ᾿ όλη την πορεία των ερευνών, τον Νάσο Βαγενά και τον Δημήτρη Δ. Αρβανιτάκη, 
για τις γόνιμες συζητήσεις μας και ιδίως για τη βοήθεια στη μεταγραφή και μετάφραση των δύο 
παρουσιαζόμενων ιταλικών άρθρων, και επίσης τον Μιχαήλ Πασχάλη και τον Βάλτερ Πούχνερ 
για ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες επισημάνσεις. Ειδικές ευχαριστίες οφείλω, τέλος, στον Dott. 
Daniele Mazzolai, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου της ΑΒΑFi (Αrchivio Storico dell᾿ Accademia 
di Belle Arti di Firenze) για τα γενικά στοιχεία και τις διαφωτιστικές απαντήσεις του σε διάφορα 
ερωτήματα, καθώς και στην Giuseppina Bitossi, υπεύθυνη των φλωρεντινών κοιμητηρίων (Spazi 
Cimiteriali Comunali) για τη βοήθεια στον εντοπισμό του τάφου της Giuditta Morrocchesi στο 
κοιμητήριο του San Miniato Al Monte και για την καλοσύνη της να μου στείλει μια φωτογραφία 
της επιτύμβιας επιγραφής.

 Βλ. Σπύρος Ν. Παππάς, «Ανδρέας Κάλβος. Άγνωστα στοιχεία για το φιλικό περιβάλλον του 
ποιητή και για τις σχέσεις του με καλλιτέχνες του Λονδίνου κατά την περίοδο της πρώτης διαμονής 
του στην Αγγλία (1816-1820)», περ. Πόρφυρας, τχ. 147-148 (Απρίλιος-Σεπτέμβιος 2013), σ. 25-
26.  Ήδη από το 1963 ο Mario Vitti  είχε διατυπώσει το ερώτημα για το αν έπαιξε ο Κάλβος σαν 
ηθοποιός στην Αγγλία ή αν είχε συνεργαστεί σε κάποια παράσταση. (Βλ. Mario Vitti, Πηγές για 
τη Βιογραφία του Κάλβου (Επιστολές 1813-1820) [= Ελληνικά. Περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα, αρ. 15], Θεσσαλονίκη 1963, σ. 76 και σ. 150 (σημ. επ. αρ. 
155)). Για την τραγωδία Le Danaidi αναλυτικότερα, βλ. στο πρόσφατο: Ανδρέας Κάλβος: Έργα. Ν
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Ανάμεσα στα προαναφερθέντα στοιχεία, υπήρχε και μια αναφορά σε επιστολή 
του παλαιού Πιζάνου ηθοποιού, θιασάρχη, και καθηγητή ιταλικών στο Λονδίνο, 
του Smeraldo Bugni (1775-μετά το 1836) προς τον Κάλβο, που φανέρωνε, ασφα-
λώς, κάποια σχετική γνώση για το ζήτημα. Το βασικό απόσπασμα της επίμαχης 
επιστολής, η οποία χρονολογείται λίγο νωρίτερα από τις 20 Μαΐου 1819 και αξίζει 
εδώ να θυμηθούμε, έχει ως εξής:

[…] Όταν μου μίλησαν για την πιθανότητα να συσταθεί μια ομάδα ιταλών 
για θεατρικές παραστάσεις, εγώ προσφέρθηκα ως διευθυντής και ηθοποιός. 
Ανέφερα το όνομά σας ως ενός εμπειρότατου ερασιτέχνη. Αισθάνομαι ότι 
δεν μπορείτε να συγκατανεύσετε. Αν μπορούσατε, [όμως,] και εγώ δεν είχα 
αναφέρει το όνομά σας, τότε δικαιολογημένα θα μπορούσατε να με κατηγο-
ρήσετε. Κατά την άποψή μου, το πράγμα θα ευαρεστούσε ιδιαιτέρως τους 
άγγλους και θα ήταν χρησιμότατο στην ιταλική παροικία. [...]2 

Στο παραπάνω απόσπασμα φαίνεται να υπάρχει αμφιβολία μόνο ως προς τη 
δυνατότητα συμμετοχής του Κάλβου στο συγκεκριμένο εγχείρημα, και όχι ως 
προς την προϋπάρχουσα υποκριτική του εμπειρία η οποία θεωρείται σαφέστατη 
και δεδομένη. Επρόκειτο, άραγε, εδώ για απλή υπενθύμιση μιας ενδεχόμενης 
γνωστοποίησης  από τον ίδιο τον Κάλβο ή για κάποια προσωπική διαπίστωση 
του Bugni από προγενέστερη θεατρική παρουσία του Κάλβου στο Λονδίνο; Εί-
ναι γεγονός, πάντως, ότι έως αυτή τη στιγμή δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση 
στοιχείων που να τεκμηριώνουν μια τέτοια ενασχόληση στην Αγγλία ώστε να 
δικαιολογείται, τουλάχιστον, οποιαδήποτε άμεση γνώση.3 

Ωστόσο, η πολυπόθητη επικυρωτική απάντηση για την εικαζόμενη θεατρική 
εμπειρία του Κάλβου μάς έρχεται αρκετά νωρίτερα, ήδη από τα χρόνια της πρώ-

Τόμος. Α΄, Ποιητικά. Μέρος Πρώτο: Δημοσιευμένα (Le Danaidi – Ελπίς πατρίδος – Η Λύρα. Ωδαί 
– Η Λύρα. Νέαι ωδαί), επιμ.-σχόλια Luigi Trenti-Ευριπίδης Γαραντούδης, Μουσείο Μπενάκη 2016, 
Αθήνα 2016, σ. 19-94.

2 Βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Β΄ (1819-1869 & Αχρονολόγητες επιστολές), εισαγ.-
επιμ.-σχόλ. Δημήτρης Αρβανιτάκης, με τη συνεργασία του Λεύκιου Ζαφειρίου, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα 2014, επ. αρ. 190, σ. 77-78.

3  Aπό μια αχρονολόγητη επιστολή της Maria Naldi (συζύγου του διάσημου τραγουδιστή της όπερας 
Giuseppe Naldi) των χρόνων του Λονδίνου, φαίνεται ότι ο Κάλβος την προπαρασκεύαζε ιδιωτικά 
και τη βοηθούσε στην εκμάθηση του ρόλου της για μια κωμωδία, προφανώς υπό την ιδιότητα ενός 
ατόμου σχετικού με την υποκριτική τέχνη. Ίσως στην εν λόγω κωμωδία να ελάμβανε μέρος και ο 
Κάλβος, αν και το επίμαχο απόσπασμα της επιστολής δεν μας διασαφηνίζει πλήρως το είδος της 
ανάμιξης (Πρβλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Β΄, ό.π., επ. αρ. 47, σ. 482-483). Ίσως η 
μελλοντική έρευνα μας διαφωτίσει περισσότερο για το ζήτημα μιας ενδεχόμενης συμμετοχής του 
Κάλβου σε κάποια παράσταση στο Λονδίνο.
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της διαμονής του στη Φλωρεντία (1812-1816) και πιο συγκεκριμένα μέσα από 
δύο αθησαύριστα δημοσιεύματα της εφημερίδας Gazzetta di Firenze, των ετών 
1814 και 1815, που παρουσιάζονται στη συνέχεια στο ιταλικό πρωτότυπο, συνο-
δευόμενα από μετάφραση στα ελληνικά. Τα δημοσιεύματα αυτά αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αποκαλύπτουν ότι ο Ανδρέας Κάλβος ερμήνευσε ως 
ηθοποιός, σε παραστάσεις στη Φλωρεντία, βασικούς ρόλους από δύο θεατρικά 
έργα του Vittorio Alfieri (1749-1803), αλλά και για τον επιπλέον λόγο ότι μας 
δίνουν για πρώτη φορά μια αρχική, διαμεσολαβημένη απάντηση και σε ένα άλλο 
μεγάλο ερώτημα, δηλαδή περί των ανεξιχνίαστων σπουδών του, μιας και οι εν 
λόγω παραστάσεις αποτελούσαν την πρακτική κορύφωση –ως αναπόσπαστο 
τμήμα– ενός συγκεκριμένου ακαδημαϊκού προγράμματος.4                        

1.

[Gazzetta di Firenze, Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 1814, αρ. φ. 113, σ. 7]

CONSERVATORIO D᾿ARTI E MESTIERI

Nella sera del dì 14. fu dato nel Conservatorio di Arti, e Mestieri un pubblico 
esperimento di Declamazione sotto la direzione del sig. Prof. Antonio 
Morrocchesi. Diede egli principio con una Prolusione “Riguardo al muover 
gli affetti” in cui sviluppando le fonti, da cui derivano le umane passioni, ne 
applicò le Teorie alla pratica teatrale con quella perizia, di cui è fornito questo 
grand᾿Attore, che nel corso di anni venti è stato l᾿ammirazione dell᾿Italia. Varj 
componimenti di classici Autori furono quindi recitati, cioè alcune Ottave del 
Canto 16 della Gerusalemme, in cui è dipinta la disperazione di Armida con 
intelligenza, e sentimento dal sig. D.(sic) Sgricci giovine abbastanza cognito 
nel suo ingegno nella poesia estemporanea: e il Canto 6 del Purgatorio, in cui 
Sordello compiange con Virgilio i mali che affligevano l᾿Italia, detto con molta 
energia dal. Sig. Sorelli. Una Scena del᾿Oreste fu sostenuta dal sig. Calbo di 
Nazione Grecο con molta verità, e maestria e con pronunzia affato Toscana, 
e dalla sig. Barsotti, che essendo destinata a calcar le Scene Italiane ha dato 
di se le più lusinghiere speranze. Riscosse l᾿universale applauso la classica 
scena dell᾿Agamennone fra Egisto ed Agamennone egregiamente sostenuta 

4 Για τους ευρύτερους προβληματισμούς γύρω από τις σπουδές του Κάλβου, ενδεικτικά βλ. Γεώργιος 
Θ. Ζώρας, «Ο Κάλβος και οι σπουδές του», Νέα Εστία, τόμ. 29, τχ. 348 (15 Ιουνίου 1941), σ. 487-
490· του ιδίου, «Οι σπουδές του Κάλβου και η πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του», περ. Παρνασσός, 
τόμ. Κ΄, αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1978), σ. 602-622· Γιώργος Ανδρειωμένος, Αναζητώντας τον 
«άλλο» Κάλβο: Επιστημονικές ενασχολήσεις του στην Κέρκυρα (1826-1852), Αθήνα 2013, σ. 24-32.
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dai sigg. Pezzet, e Calbo. La sig. Signorini recitò una cantata di Metastasio 
con ingenuità, e tenerezza. Fu ammirata la vivacità del sig. Libri, che nella 
tenera età di anni dodici recitò con energia un allocuzione della Giugurtine di 
Sallustio della classica traduzione di Alfieri. Il sig. Michelozzi nella narrativa 
di Almachilde nella Rosmunda, il sig. Pecchioli in quella di Abner nel Saul, il 
sig. Ab. Goretti nella canzone di Giudi (sic) sul martirio di S. Lorenzo, il sig. 
Sguanci nel sonetto di Frugoni sulla discesa di Annibale in Italia, e in quello 
sulla morte di Asdrubale di Salomone Fiorentino, il sig. Donnini nell᾿Apologo 
di Pignotti “I Progetti” (sic) gareggiarono con gli altri in abilità, e in ardore. 
Questo Accademico trattenimento incontrò la pubblica sodisfazione, e la stima 
particolare di tutti quelli che amano di gustare i nostri classici.

ΩΔΕΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το βράδυ της 14ης δόθηκε στο Ωδείο Τεχνών και Δεξιοτήτων μια δημόσια 
επίδειξη απαγγελίας  υπό τη διεύθυνση του κ. καθ. Antonio Morrocchesi. Ο 
ίδιος, έκανε έναρξη με έναν πρόλογο «Περί κινητοποιήσεως των αισθημάτων», 
όπου, αναλύοντας τις πηγές από τις οποίες προέρχονται τα ανθρώπινα πάθη, 
εφήρμοσε τις θεωρίες στη θεατρική πράξη, με εκείνη την πείρα που διαθέτει 
αυτός ο μεγάλος ηθοποιός, ο οποίος τα προηγούμενα είκοσι χρόνια υπήρξε 
το αντικείμενο του θαυμασμού της Ιταλίας. Διάφορες συνθέσεις κλασικών 
συγγραφέων απαγγέλθηκαν: μερικές στροφές του δέκατου έκτου Άσματος 
της Gerusalemme [Liberata], στις οποίες απεικονίζεται η απελπισία της 
Αρμίδας, ερμηνεύθηκαν με σύνεση και συναίσθημα από τον κ. <T>. Sgricci, 
νέο αρκετά γνωστό για την ευφυΐα του στην αυτοσχέδια ποίηση, και το έκτο 
Άσμα του «Καθαρτηρίου», στο οποίο ο Σορντέλλο θρηνεί μαζί με τον Βιργίλιο 
για τα δεινά που βασάνιζαν την Ιταλία, αποδόθηκε με πολλή δύναμη από 
τον κ. Sorelli. Μια σκηνή του Οreste παίχτηκε από τον κ. Κάλβο, Έλληνα 
στην εθνικότητα, με αληθοφάνεια και μαεστρία, και με προφορά τελείως 
τοσκανική, και από την κ. Barsotti, η οποία, προορισμένη όπως είναι να 
κατακτήσει την ιταλική θεατρική σκηνή, έδωσε τις καλύτερες ελπίδες. Η 
κλασική σκηνή του Αgamennone ανάμεσα στον Αίγισθο και τον Αγαμέμνονα, 
που παίχθηκε θαυμάσια από τους κ.κ. Pezzet και Κάλβο, εισέπραξε το καθο-
λικό χειροκρότημα. Η κ. Signorini απήγγειλε μια καντάτα του Μetastasio με 
αφέλεια και τρυφερότητα. Θαυμάστηκε η ζωηρότητα του κ. Libri, ο οποίος, 
στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, απήγγειλε δυναμικά μια δημηγορία από 
τη Giugurtine του Σαλλούστιου στην κλασική μετάφραση του Αλφιέρι. Ο κ. 
Michelozzi στη διήγηση της Almalchilde από τη Rosmunda, ο κ. Pecchioli 
σε εκείνη του Abner από τον Saul, ο κ. Ab. Goretti στο Άσμα του Guidi για 
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το μαρτύριο του Αγίου Λαυρεντίου, ο κ. Sguanci στο σονέτο του Frugoni για 
την κάθοδο του Αννίβα στην Ιταλία και σ᾿ εκείνο για τον θάνατο του Ασδρού-
βαλου του Salomone Fiorentino, ο κ. Donnini στην παραβολή του Pignotti «I 
Progetti<sti>», συναγωνίστηκαν με τους άλλους ως προς την ικανότητα και 
το πάθος. Αυτή η ακαδημαϊκή εκδήλωση προκάλεσε τη δημόσια ικανοποίηση 
και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από όλους εκείνους που χαίρονται να απολαμβάνουν 
την επικοινωνία με τους κλασικούς μας.5

5 Οφείλομε εδώ να προσθέσομε μερικά διευκρινιστικά στοιχεία, κυρίως για την καλύτερη 
κατανόηση των προβαλόμενων ποιητικών προτύπων της σχολής του Morrocchesi και των έργων 
που παρουσιάστηκαν: [...] του δέκατου έκτου Άσματος της Gerusalemme [Liberata] [...]=Torquato 
Tassο, La Gerusalemme Liberata, (Canto XVI): «Tondo è il ricco edificio [...]», βλ. και στον ιστότοπο:  
http://www.classicitaliani.it/tasso/tasso16.htm· [...] από τον κ. D. Sgricci [...]=το αρχικό γράμμα 
«D.» στο όνομα του «Sgricci» προφανώς οφείλεται σε λάθος του αρθρογράφου, καθώς, όπως θα 
φανεί στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τον ποιητή Tommaso Sgricci (1789-1836) και, συνεπώς, το 
αρχικό γράμμα θα πρέπει να εκληφθεί ως «T.»· [...] το έκτο Άσμα του «Καθαρτηρίου» [...]= Dante 
Alighieri, La Divina Commedia, «Purgatοrio» (Canto VI): «Quando si parte il gioco de la zara 
[...]», βλ. και στον ιστότοπο:  http://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-vi.html· [...] 
Μια σκηνή του Οreste [...]=Vittorio Alfi eri, Oreste, (1783), βλ. Tragedie di Vittorio Alfi eri, τόμ. 
2, [=Opere di Vittorio Alfi eri, τόμ. 10], Ιταλία 1807, σ. 163-254· […] από τον κ. Κάλβο, Έλληνα 
στην εθνικότητα […]=ελλείψει μικρού ονόματος, έχει εδώ εξαιρετική σημασία ο προσδιορισμός της 
εθνικότητας του «sig. Calbo» που βοηθά στην αναμφισβήτητη ταυτοποίηση του προσώπου· [...] και 
με προφορά τελείως τοσκανική [...]=επαναλαμβάνονται και εδώ όσα πιστοποιούσε ο Φόσκολο στη 
γνωστή επιστολή του προς τον Διονύσιο Βούλτσο (1 Οκτωβρίου 1813), ότι δηλαδή ο Κάλβος «κατέχει 
την ιταλική όσο ένας τοσκάνος», βλ. Ugo Foscolo, Epistolario, τόμ. 4 (1812-1813), επιμ. Plinio 
Carli, Felice Le Monier, Φλωρεντία 1954, σ. 382· [...] Η κλασική σκηνή του Αgamennone ανάμεσα 
στον Αίγισθο και τον Αγαμέμνονα [...]=Vittorio Alfi eri, Agamennone, (1783), βλ. Tragedie..., τόμ. 
2, ό.π., σ. 85-160. Με δεδομένο τον προσδιορισμό των δύο ρόλων, είναι βέβαιο ότι ερμηνεύθηκε το 
κομμάτι των δεκατεσσάρων διαλόγων ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αίγισθο, από την αρχή 
της δεύτερης σκηνής (Scena Seconda) της Τρίτης Πράξης (Atto Terzo): EGISTO - Poss᾿ io venir, 
senza tremore […] (σ. 119) έως και: [...] AGAMENNONE - È troppo. Va; non ti vega […] (σ. 125)· 
[...] μια καντάτα του Μetastasio [...]=Pietro Metastasio (1698-1782). Δυστυχώς δεν μας δίνονται 
στοιχεία για την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης καντάτας· [...] μια δημηγορία από τη Giugurtine 
[...]=πρόκειται για την αλφιερική μετάφραση του Σαλλούστιου, βλ. Versione di Sallustio, (C. Crispo 
Sallustio, La Guerra di Giugurta tradotto in italiano) [=Opere di Vittorio Alfi eri, τόμ. 5], Ιταλία 
1808, σ. 75-226· [...] από τη Rosmunda [...]=Vittorio Alfi eri, Rosmunda (1780), βλ. Tragedie..., 
τόμ. 2, ό.π., σ. 257-337· [...] από τον Saul [...]=Vittorio Alfi eri, Saul (1782), βλ. Tragedie di Vittorio 
Alfi eri, τόμ. 5, [=Opere di Vittorio Alfi eri, τόμ. 13], Ιταλία 1807, σ. 5-88· [...] στο Άσμα του Guidi 
για το μαρτύριο του Αγίου Λαυρεντίου [...]=αναφέρεται προφανώς στο ποίημα «Il Martire S. 
Lorenzo» του Alessandro Guidi (1650-1712): «Parea di Libia senza orrore il lito […]», βλ. Poesie 
d‘Alessandro Guidi con la sua vita descritta da Gio. Mario Crescimbeni con altre aggiunte, Pietro 
Agnelli, Μιλάνο 1816, σ. 96-99. Η λανθασμένη απόδοση του ονόματος «Giudi» αντί «Guidi» οφείλεται 
προφανώς σε τυπογραφικό λάθος, το οποίο και διορθώνεται· [...] για την κάθοδο του Αννίβα στην 
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2.

[Gazzetta di Firenze, Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 1815, αρ. φ. 150, σ. 6]

TEATRO S. MARIA

Giovedì sera, 14 del. corr., gli Alunni della Scuola di Declamazione hanno 
dato nel suddetto Teatro uno de᾿ consueti esperimenti pubblici consistente 
nell᾿Agamennone di Alfieri. Il sig. Valeriano Galleni sostenendo il terribile 
carattere di Egisto ci ravvivò le più dolci rimembranze dell᾿egregio sig. 
Morrochesi, ed in varie sue azioni mediante gli slanci 
del suo genio ci ha illusi al sogno da crederlo l᾿istesso 
suo istruttore; in quest᾿occasione si è effetivamente 
veduto su i nostri teatri sostenere con verità e 
grandezza tragica il personaggio di Agamennone, e ciò 
mediante la rara abilità del Sig. Andrea Calbi (sic), il 
quale seppe interessare il onore degli uditori al segno 
di riportarne costantemente gli universali applausi. 
La sig. Anna Barsotti, nella parte di Elettra, ottenne 
il comune aggradimento, e valorosamente sostenne 
(non scarsa lode in vero) il difficile paragone de᾿ 
prelodati Sigg. Galleni, e Calbi (sic), e la Sig. Giuditta Morrocchesi, nipote del 
celebrato Professore, si disimpegnò lodevolmente del Carattere di Clitennestra 
sebbene per la prima volta si cimentasse nel teatrale arringo. L᾿effetto della 
rappresentanza preso nella sua totalità non poteva essere più felice a lode 
del sig. Prof. Morrocchesi, che in così breve tempo ha saputo con i suoi 
insegnamenti portare i giovani Alunni ad un così eminente grado di perfezione 
come lo attestano i progressi dello stabilimento cui presiede, e che a pubblica 
utilità mantiene, ed incoraggisce il nostro savio, ed illuminato Governo.

Ιταλία [...]= πρόκειται για το σονέτο του Carlo Innocenzo Frugoni (1692-1768) με τίτλο «Annibale 
Vincitore che per la prima volta dalle Alpi rimirò l’Italia» από τον κύκλο Sonetti Lirici (Sonetto 
VIII): «Ferocemente la visiera bruna […]», βλ. Opere poetiche del signor abate Carlo Innocenzo 
Frugoni, fra gli Arcadi Comante Eginetico, τόμ. 2, Stamperia Reale [Bodoni], Πάρμα 1779, σ. 186· 
[...] για τον θάνατο του Ασδρούβαλου [...]= γίνεται λόγος για το σονέτο του Salomone Fiorentino 
(1743-1815) με τίτλο «La testa d’Asdrubale gettata nel campo d’Annibale»: «Piombò dall’ alto, diè 
tre balzi in terra […]», βλ. Poesie di Salomone Fiorentino, τόμ. 1, Λιβόρνο 1815, σ. 23· [...] στην 
παραβολή του Pignotti «I Progetti<sti>»[...]=ο αρθρογράφος, μεταφέρει λανθασμένα τον τίτλο 
ως «I Progetti».  Συμπληρώνεται εδώ κανονικά.  Bλ. Favole e novellе del dottore Lorenzo Pignotti, 
Cazin, Παρίσι 1786, σ. 67, (Favola IX, «I Progettisti»): «Ad onta dei Filosofi , che l’umana ragione 
onoran tanto […]».
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ66 

Την Πέμπτη το βράδυ, στις 14 του μηνός, οι μαθητές της Σχολής Απαγγελίας, 
παρουσίασαν στο εν λόγω θέατρο μια από τις συνήθεις δημόσιες επιδείξεις, 
και συγκεκριμένα τον Αgamennone του Αλφιέρι. Ο κ. Valeriano Galleni ερ-
μηνεύοντας τον τρομερό χαρακτήρα του Αίγισθου, ζωντάνεψε μέσα μας τις 
πιο γλυκές αναμνήσεις του εξαίρετου κ. Morrocchesi, και σε κάποιες κινήσεις 
του, μέσω των εξάρσεων του πνεύματός του, μας ξεγέλασε σε σημείο που να 
θεωρούμε ότι βλέπουμε τον ίδιο τον δάσκαλό του. Σε αυτή την περίσταση, 
είδαμε πραγματικά, στα θέατρά μας, να ερμηνεύεται με αληθοφάνεια και 
τραγική μεγαλοπρέπεια το πρόσωπο του Αγαμέμνονα, και αυτό μέσω της 
σπάνιας ικανότητας του κ. Ανδρέα Κάλβου, o οποίος κατόρθωσε να ελκύσει 
το ενδιαφέρον των θεατών, όπως έδειξε το γενικό συνεχές χειροκρότημα. 
Η κ. Anna Barsotti, στον ρόλο της Ηλέκτρας, προκάλεσε τη γενική ικανο-
ποίηση, [και] ερμήνευσε τον ρόλο της αντέχοντας επάξια (καθόλου μικρός 
έπαινος, στ᾿ αλήθεια) τη δύσκολη σύγκριση με τους κ.κ. Galleni και Κάλβο 
που επαινέθηκαν προηγουμένως. Η κ. Giuditta Morrocchesi, ανηψιά του 
ένδοξου καθηγητή, παρουσίασε με αξιέπαινη επάρκεια τον χαρακτήρα της 
Κλυταιμνήστρας, αν και ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάστηκε στη θεατρική 
αρένα. Το αποτέλεσμα της παράστασης, στο σύνολό της, δεν θα μπορούσε 
να είναι πιο ευτυχές, προς έπαινο του καθηγητή κ. Morrocchesi, ο οποίος σε 
τόσο λίγο χρόνο κατόρθωσε να οδηγήσει τους νεαρούς μαθητές του, σε έναν 
τέτοιο υψηλό βαθμό τελειότητας, όπως μαρτυρούν οι πρόοδοι του ιδρύματος, 
το οποίο αυτός διευθύνει και προς γενικό όφελος, συντηρεί και ενθαρρύνει η 
σοφή και φωτισμένη μας Κυβέρνηση.

6  Στο δημοσίευμα το όνομα του Κάλβου αποδίδεται εκ παραδρομής από τον αρθρογράφο ως 
«Andrea Calbi», αντί για το σωστό «Andrea Calbo». To Teatro Santa Maria μετονομάστηκε στα 
1828, μετά και την εκτεταμένη ανακαίνισή του σε Teatro Alfi eri (κατεδαφίστηκε στον μεσοπόλεμο 
από τη φασιστική κυβέρνηση, κατά την ανάπλαση της περιοχής Santa Croce), προς τιμή του μεγάλου 
δραματουργού, ο οποίος στο ίδιο αυτό θέατρο είχε παρακολουθήσει την αξεπέραστη ερμηνεία 
του Antonio Morrocchesi στον Saul τον Ιανουάριο του 1794 (βλ. https://it.wikipedia.org/wiki/
Teatro_Alfieri_(Firenze)). Στη συγκεκριμένη ιστορική παράσταση, μαρτυρείται ότι ο κορυφαίος 
αλφιερικός ηθοποιός, έχοντας ταυτιστεί πλήρως με τον ρόλο του, σε μια στιγμή έξαρσης, με τα 
τελευταία λόγια του ήρωα: «[...] Empia Filiste, me troverai, ma almen da re, qui…mortο», έπεσε 
στ᾿ αλήθεια επάνω στο σπαθί του –κατά τη σχετική οδηγία– και αυτοτραυματίστηκε, ευτυχώς 
όχι σοβαρά. Το περαστατικό μεταφέρεται με γλαφυρότητα και από τον ίδιο τον Morrocchesi στην 
–κατά το μεγαλύτερο μέρος της– ανέκδοτη, τρίτομη αυτοβιογραφία του, που απόκειται σήμερα 
στο τμήμα χειρογράφων της Biblioteca Marucelliana (βλ. fondo Martelli, D. 19,  τόμ. II, σ. 69). 
Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσομε εύκολα τη δικαιολογημένη συγκίνηση και το δέος που θα πρέπει 
να ένιωσε ο νεαρός Κάλβος, όταν στα 1815 εκλήθη να ερμηνεύσει στο ίδιο ιστορικό θέατρο, «με 
χιτώνα σιδώνιον, με σάνδαλα χρυσόδετα», ως μαθητής του Morrocchesi, τον ομώνυμο ρόλο από τον 
Agamennone του Αλφιέρι.
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Τα παραπάνω δημοσιεύματα, που αποτελούν και τις παλαιότερες έντυπες καλ-
βικές μαρτυρίες που διαθέτομε, μας γνωστοποιούν για πρώτη φόρα το γεγονός 
ότι ο νεαρός Ανδρέας Κάλβος, παράλληλα με τα πρώτα του βήματα ως poeta 
tragicο,  βρέθηκε ανάμεσα στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 με 14 Δεκεμβρίου 1815 (το 
διάστημα αυτό ορίζεται ενδεικτικά από τα δύο δημοσιεύματα και δεν αποκλείει 
μια επέκταση τόσο προς ένα προγενέστερο, όσο και προς ένα μεταγενέστερο 
χρονικό σημείο) να σπουδάζει επιτυχώς «Απαγγελία και Θεατρικές Τέχνες» 
(Declamazione e Arti Teatrale) στη δεύτερη τάξη της περίφημης «Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας» («Accademia di Belle Arti di Firenze», στο εξής: 
ΑBAFi) με καθηγητή τον Antonio Morrocchesi (1768-1838), τον κορυφαίο, στην 
εποχή του, ηθοποιό του ιταλικού θεάτρου, με ειδίκευση στα έργα του Aλφιέρι, 
αξιόλογο θεατρικό συγγραφέα και σπουδαίο διδάσκαλο της υποκριτικής και της 
ρητορικής τέχνης, ο οποίος από το 1811, με απόφαση της Μεγάλης Δούκισσας 
Eliza Bonaparte-Baciocchi (1777-1820) και έχοντας εγκαταλείψει επί τούτου τη 
σκηνική του σταδιοδρομία, ανέλαβε την έδρα της ομώνυμης σχολής.7

Η συγκεκριμένη σχολή, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό λειτουργίας 
της ΑBAFi του έτους 1813, είχε ως στόχο 

[...] να προωθήσει τη μελέτη της ρητορικής απαγγελίας και σκοπό να εκ-
παιδεύσει άτομα άξια να παρουσιάσουν τέλεια στα θέατρα τα διάφορα είδη 
της Δραματικής Τέχνης 

και επίσης

[...] να δίδονται οι κατάλληλες διδαχές σχετικά με την εκφορά, την τονικότητα 
και τη διαμόρφωση της φωνής, κατά τρόπο ώστε, εμπλουτισμένες μέσω μιας 
προσαρμοσμένης αναλογίας, οι απλές χάρες της φύσης να λαμβάνουν τον 
στολισμό της Τέχνης, με αποτέλεσμα μιαν έκφραση ενδιαφέρουσα, αξιοπρεπή 
και συμβατή με το [εκάστοτε] θέμα.8

7  Για τον Antonio Morrocchesi, βλ. Teressa Megale, «Μorrocchesi Antonio», Dizionario Biografi co 
degli Italiani, τόμ. 77, Istituto della Enciclopedia Italiana, Ρώμη 2012, σ. 197-199 [= http://www.
treccani.it/ encyclopedia/antonio-morrocchesi_(Dizionario-Biografi co)/]· Μelchiorre Missirini, Antonio 
Morrocchesi: memorie, Φλωρεντία 1838· Vito Pandolfi , Antologia del grande attore, Laterza, Μπάρι 
1954, σ. 25-29· Leonardo Bragaglia, Shakespeare in Italia: personaggi ed interpreti: fortuna scenica del 
teatro di William Shakespeare in Italia, 1792-2005, Persiani Editore, Mπολόνια 2005, σ. 18-20· Claudio 
Meldolesi-Ferdinando Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Laterza, Ρώμη-Μπάρι 2010, σ. 
192-200. H «Scuola di Declamazione e Arti Teatrale» (που συναποτελούσε με τη «Scuola di 
Musica», τη δεύτερη τάξη της ABAFi) δημιουργήθηκε με ειδικό διάταγμα τον Ιούνιο του 1811, 
στο οποίο οριζόταν επίσημα ο Morrocchesi ως πρώτος καθηγητής στην έδρα της σχολής. Το 
ιδρυτικό αυτό διάταγμα σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο της ABAFi, με τον τίτλο «Decreto del 
Sig. Prefetto del Dipartimento dell’Arno» (AABAFi, Carteggio e Atti, Filza Prima, 1811-1812, ins. 4).

8 Βλ. Statuti e Metodo d’ Istruzione per l’ Accademia delle Belle Arti di Firenze, Φλωρεντία 
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Bλέπομε, λοιπόν, ότι επισήμως η φοίτηση είχε ως κύριο στόχο την προετοιμασία 
νέων που προορίζονταν για το επάγγελμα του ηθοποιού και παράλληλα αποσκο-
πούσε στην εντελέστερη κατάρτιση και καλλιέργεια κάθε ενδιαφερόμενου, γύρω 
από την ορθή χρήση της φωνής και των γενικών εκφραστικών μέσων, στο πεδίο 
του «δημοσίως εκφράζεσθαι» ενώπιον συγκεκριμένου ακροατηρίου, εφαρμόζοντας 
στην πράξη όλες τις έως τότε κατακτήσεις της ευρύτερης ρητορικής τέχνης.9 

Σε γενικότερους κοινωνικούς όρους, η συγκεκριμένη κατάρτιση αποτελούσε 
ένα ιδιαίτερα εκτιμητέο προσόν, όπως εκδηλωνόταν στις συναναστροφές και τις 
δραστηριότητες της φιλότεχνης φλωρεντινής κοινωνίας, που είχε το προνόμιο, 

1813, σ. 36:  «[...] 1. La Scuola di Declamazione ha in mira di favorire lo studio della declamazione 
oratoria, e lo scopo di formare dei soggeti capaci di eseguire a perfezione nei Teatri I diversi generi 
dell’ Arte Drammatica. / 2.  Vi si danno I precetti relative al portamento, ed alla infl essione, e 
modulazione della voce, dimodochè arricchite per mezzo di una aggiustata proporzione le semplici 
grazie della natura cogli ornamenti dell’ Arte ne· resulti una espressione interessante, decente, 
e conforme al soggeto. [...]». Έχει σημασία εδώ να τονιστεί, με αφορμή τον παραπάνω επίσημο 
προσδιορισμό «declamazione oratoria», ότι εκτός από τη γενική εκπαίδευση στην απαγγελία (και 
ιδιαίτερα την, ευκόλως εννοούμενη, θεατρική), δίνονταν στους σπουδαστές και όλα τα απαραίτητα  
εφόδια της ευρύτερης ρητορικής τέχνης. Με την αναφορά, επίσης, «formare dei soggeti capaci di 
eseguire a perfezione nei Teatri» δηλώνεται η έμφαση της εκπαίδευσης στο πρακτικό σκέλος και τη 
σκηνική εμπειρία και προετοιμασία των σπουδαστών που θα ακολουθούσαν αργότερα το επάγγελμα 
του ηθοποιού. Στην ίδια σελίδα του λειτουργικού κανονισμού οριζόταν επίσης ότι η σχολή «ήταν 
ανοιχτή τα πρωινά της Δευτέρας, της Πέμπτης και του Σαββάτου, από τις 9 έως τις 12», ένα σαφώς 
ευέλικτο πρόγραμμα, που άφηνε απαραίτητο περιθώριο στον Κάλβο ώστε να μπορεί παράλληλα 
να εργάζεται και να μελετά.

9  Από την εκτενή βιβλιογραφία, κυρίως βλ. στα κλασικά Thomas Sheridan, A course of lectures 
on elocution..., W. Strahan,  Λονδίνο 1762· Luigi Riccoboni, Declamation; or, an essay on the art 
of speaking in public; with an historical and critical account of the theatres in Europe, R. Dodsley, 
Λονδίνο 1790· Gilbert Austin, Chironomia: or, a treatise on rhetorical delivery..., T. Cadell  & W. 
Davies, Λονδίνο 1806· John Quincy Adams, Lectures on rhetoric and oratory, Hilliard & Metcalf, 
Κέιμπριτζ 1810· Ηugh Blair, Lectures on rhetoric and Belles Lettres, Baynes & son, Walker & 
Co., Λονδίνο 1823·  James Rush, The philosophy of the human voice..., J. Manwell, Φιλαδέλφεια 
1827· και επίσης Τhomas M. Conley, Rhetoric in the european tradition, Longman, Νέα Υόρκη 
1990· Rhetoric and Pedagogy: its History, Philosophy, and Practice. Essays in honor of James J. 
Murphy, Winifred Bryan Horner, Michael Leff  (επιμ.), Routledge, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1995· Scottish 
rhetoric and its infl uences, Lynee Lewis Gaillet (επιμ.), Routledge, Nέα Υόρκη 1998· Theresa Enos, 
Encyclopedia of rhetoric and composition: communication from ancient times to the information age, 
Routledge, Νέα Υόρκη 2013, σ. 210-214. Θα άξιζε με την ευκαιρία να υπενθυμίσομε ότι ο Thomas 
Sheridan (1719-1788) και ο Luigi Riccoboni (1676-1753) εκτός από σημαντικοί θεωρητικοί, υπήρξαν, 
πρωτίστως, στην εποχή τους εξαιρετικά επιτυχημένοι ηθοποιοί, ένας συνδυασμός ιδιοτήτων που 
μας παραπέμπει και στο μεταγενέστερο παράδειγμα του ηθοποιού Antonio Morrocchesi, ο οποίος 
θα γινόταν αργότερα «Professore Teorico-pratico di Declamazione e Arti Teatrale» στην ΑΒΑFi.
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εκτός των ιδιωτικών συναθροίσεων, να απολαμβάνει και δημόσια, μέσω των τα-
κτικών ακαδημαϊκών επιδείξεων του καθηγητή Μοrrocchesi, την καλλιτεχνική 
πρόοδο και τις επιδόσεις των ταλαντούχων νέων της στη θεατρική απαγγελία 
και την ευγλωττία.10

Εντούτοις, στην περίπτωση του Κάλβου, η σύνθετη αυτή κατάρτιση φαίνεται 
πως εξυπηρετούσε, επιπλέον, βαθύτερες αισθητικές και ηθικές ανάγκες, μέσα 
στο πνεύμα του νεοκλασικισμού και της αναζήτησης του «υψηλού» στην τέχνη 
και στην έκφραση  –απαραίτητα στοιχεια για κάθε φιλόδοξο, εκκολαπτόμενο 
δραματουργό–, που αξίωνε από τον φορέα της έναν γενικότερο διδακτικό και 
κυρίως «ηθοπλαστικό» ρόλο, μέσω της «διαπλοκής ρητορικής και ποίησης» και 
με απώτερο σκοπό τη «συναισθηματική πρόκληση» και «ηθική διαπαιδαγώγηση» 
του κοινού, όπως σημείωνε παλαιότερα, με αφορμή τις καλβικές ωδές, ο Δημήτρης 
Τζιόβας, ενώ αξίζει, συμπληρωματικά, να αναφερθεί και η ακόλουθη εύστοχη 
διαπίστωση του Γιάννη Δάλλα: 

[...] Η ρητορική, στην εποχή του [Κάλβου], είναι και θεραπαινίδα της ποιη-
τικής. Από τη φιλοσοφία ως την πολιτική και από την πολιτική ως τη γραφή 
ενός κειμένου, η εποχή του επιχειρηματολογεί με σκεπτικά ρητορικής και 
«ποιεί» συχνά με τη δική της γλώσσα. [...].11  

10  Βλ. στη μεταγενέστερη αγγλική μαρτυρία του 1830 για την εκπαίδευση στην Τοσκάνη την 
αναφορά  στον σημαντικό ρόλο του Μorrocchesi, το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της σχολής, τη 
σημασία των δημόσιων και των ιδιωτικών απαγγελιών και τα διαχρονικά οφέλη που αποκόμιζε η 
φλωρεντινή νεολαία από τη διδασκαλία του (State of education in Tuscany in the year 1830) (Βλ. 
[Society for the Diff usion of Useful Knowledge], Τhe Quarterly Journal of Education, τόμ. 2 
(Ιούλιος-Οκτώβριος), Charles Knight, Λονδίνο 1831, σ. 60-61).

11 Βλ. Δημήτρης Τζιόβας, «Nεοκλασικές απηχήσεις και μετωνυμική δομή στις Ωδές του Κάλβου» 
στο Μετά την Αισθητική. Θεωρητικές δοκιμές και ερμηνευτικές αναγνώσεις της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, Γνώση, Αθήνα 1987, σ. 168· Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί. Η Λύρα-Λυρικά-Απόσπασμα 
άτιτλου ποιήματος, επιμ. Γιάννης Δάλλας, Ωκεανίδα, Αθήνα 2009, σ. 98. Το μεγάλο ζήτημα της 
διαφαινόμενης σχέσης μεταξύ ποίησης και ρητορικής όπως εντοπίζεται στις Ωδές του Κάλβου –και 
επαληθεύεται από τα εδώ παρουσιαζόμενα ευρήματα–, έχει εξεταστεί διεξοδικά από διάφορους 
μελετητές. Ο αναγνώστης, που θα ήθελε να εμβαθύνει στο σημαντικό αυτό κεφάλαιο, μπορεί 
να βρεί αναλυτικότερα στοιχεία και χρήσιμες παρατηρήσεις στα εξής μελετήματα: Βαγγέλης 
Αθανασόπουλος, «Εικονοποιΐα και επιχείρημα στις Ωδές του Κάλβου», Περίπλους, Χρόνος Θ΄, τχ. 
34-35, Ζάκυνθος 1993, σ. 145-156. Στην εργασία αυτή, ο Αθανασόπουλος ανιχνεύει τις δυνητικές 
επιδράσεις από τη Ρητορική Τέχνη του Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, που τυπώθηκε στη Βιέννη στα 
1815· Γιάννης Δάλλας, Η ποιητική του Ανδρέα Κάλβου. Η πνευματική συγκρότηση και η τεχνική 
των Ωδών, Συνέχεια, Αθήνα 1994, σ. 279-293· Κ. Γ. Κασίνης, Η των προσφυών λέξεων εφάρμοσις 
εις τα πράγματα. Η ρητορική των ωδών του Κάλβου. Συμβολή,  Χατζηνικολή, Αθήνα 1995. Στη 
μελέτη του Κασίνη αποδεικνύεται ότι ο Κάλβος γνώριζε την πρώτη έκδοση της περίφημης Ρητορικής 
του Νεόφυτου Βάμβα, που τυπώθηκε στο Παρίσι στα 1813. Από τα «Προλεγόμενα» της έκδοσης 
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Από βιογραφικής άποψης, η τεκμηρίωση της σύνδεσης του Αntonio 
Morrocchesi (εναλλακτικά και Marocchesi) με τον Κάλβο μέσα στο διάστημα 
1814-1815 είναι πολύτιμη, καθώς ο εν λόγω καθηγητής μπορεί πλέον να ταυτι-
στεί οριστικά και με κάθε ασφάλεια με τον αναφερόμενο εκείνο (μεταξύ των πιο 
στενών φίλων του Κάλβου) Αntonio Morrocchesi, που μαρτυρείται σε απόρρητη 
αναφορά του Giovanni Chiarini, αστυνομικού επιθεωρητή της Φλωρεντίας, σε 
σχέση με την υπόθεση των καρμπονάρων, με ημερομηνία 27 Απριλίου 1821,12 ενώ 
θα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι η σχέση αυτή, ήδη σε στενότερο επίπεδο, 
υφίστατο τουλάχιστον από τα τέλη του 1813, όπως αφήνεται να εννοηθεί μέσα 
από μια επιστολή του Φόσκολο προς τον Κάλβο, σταλμένη από το Μιλάνο, με 
ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 1813, στο τέλος της οποίας αναφέρονταν δύο εναλ-
λακτικές διευθύνσεις παραλήπτη: «Στον κύριο Ανδρέα Κάλβο / Να αναζητηθεί 
στο σπίτι του κυρίου Μarocchesi ή της κυρίας Libri […]».13 Ως ένα επιπρόσθετο 

αυτής προέρχονται και οι χειρόγραφες σημειώσεις ρητορικής του Κάλβου, που σώζονται στον 
κώδικα Α 1883 του Αρχιγυμνασίου της Μπολόνια, εκ των καταλοίπων του Francesco Benedetti, 
που εξέδωσε ο M. Vitti στα 1960: «appunti di retorica con solo elenco terminologico, in greco» (βλ. 
Mario Vitti, A. Kalvos e suoi scritti in italiano, Istituto Universitario Orientale, Νάπολη 1960, 
σ. 13)· Αγγέλα Γιώτη, Εκδοχές του υψηλού στη νεοελληνική ποίηση. Το παράδειγμα του Ανδρέα 
Κάλβου και η πρόσληψή του από τους ποιητές, διδακτορική διατριβή – ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2009, 
σ. 63-157 (και ιδίως σ. 68-70). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο πρώτος που διέκρινε σαφείς και 
συγκεκριμενες επιδράσεις της ρητορικής στην ποίηση του Κάλβου (μιλώντας ήδη από το 1934 για 
«ρητορικές χειρονομίες του ποιητή» και για «θεατρικά κινήματα του κορμιού του», με αφορμή την 
ανάλυση των στροφών Θ΄-ΙΓ΄ από τα «Ηφαίστεια») ήταν o αυστηρότατος κριτής των καλβικών ωδών 
Γιάννης Αποστολάκης: «[...] Μ᾿ ένα λόγο η ποίηση του Κάλβου είναι γεμάτη σχήματα λεχτικά, από 
᾿κείνα που αναφέρουν τα συνταχτικά  και τα εγχειρίδια ρητορικής. Αυτά είχα να πώ και νομίζω να 
έγινε ο σκοπός που έβαλα στην αρχή της μελέτης ν᾿ αποδείξω για ρητορική κατασκευή το τραγούδι 
του Κάλβου» (βλ. Γιάννης Μ. Αποστολάκης, Τα τραγούδια μας, Πυρσός, Αθήνα 1934, σ. 364-365· 
πρβλ. και Παναγιώτης Σ. Πίστας, «Μια άγνωστη (ή μάλλον λανθάνουσα) μελέτη για τον Κάλβο», 
περ. Αντί, τχ. 510 (Δεκέμβριος 1992), σ. 38-41).

12  Βλ. Κ. Πορφύρης, Ο Ανδρέας Κάλβος Καρμπονάρος. Η μυστική δίκη των Καρμπονάρων 
της Τοσκάνης, Κέδρος, Αθήνα 1992, σ.  96-97, και Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Η δευτέρα διαμονή του 
Κάλβου εις Φλωρεντίαν και η απέλασις αυτού (Άγνωστα έγγραφα)», περ. Παρνασσός, περ. Β΄, τχ. 
11 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 541-542.

13 Βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄ (1813-1818), ό.π., επ. αρ. 5, σ. 123-130. (O 
εναλλακτικός τύπος του ονόματος «Marocchesi» φαίνεται πως βρισκόταν σε παράλληλη χρήση από 
πιο παλιά, καθώς τον συναντούμε και στον κατάλογο των μελών της φιλοβοναπαρτικής τεκτονικής 
Στοάς «Gli Amici dell᾿Onore» (1808-1810) στην Μπολόνια, στην οποία συμμετείχε ο Morrocchesi 
κατά το διάστημα που δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στη συγκεκριμένη πόλη: «Μarocchesi 
Antonio, Estensor comico» (βλ. Carlo Manelli, Eugenio Bonvicini, Sergio Sarri, La massoneria a 
Bologna dal XVIII al XX secolo, You can print Self-Publishing, 2014, σ. 52-53)). Στο σημείο αυτό, 
με την ευκαιρία, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εισδοχή των σπουδαστών στην ABAFi (Amissione 
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όφελος από την παραπάνω σύνδεση μπορεί να θεωρηθεί και η ταυτοποίηση της 
αινιγματικής Giuditta Morrocchesi (1788-1861), που παρέμενε ένα διαχρονικό 
και επίμονο πρόβλημα για την καλβική έρευνα.14 Η εν λόγω γυναίκα, η οποία 
γνωρίζαμε ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον –κατά τέσσερα έτη νεότερό 
της, όπως τώρα διαπιστώνομε– Κάλβο, που διακόπηκε αιφνίδια μετά και την 
απόφασή του να ακολουθήσει τον αυτοεξόριστο Φόσκολο, αποδεικνύεται τελικά 
ότι ήταν ανηψιά του καθηγητή Morrocchesi («nipote del celebrato Professore»), 
συμμαθήτρια του Κάλβου στη σχολή της ABAFi και συμπρωταγωνίστριά του στην 
πρώτη της θεατρική παρουσία στην παράσταση του 1815.15

degli Scolari) γινόταν στην αρχή και στη μέση κάθε σπουδαστικού έτους, το οποίο διαρκούσε από 
τις 25 Νοεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου (βλ. Statuti e Metodo d’ Istruzione per l’ Accademia..., 
ό.π., σ. 47-48). Συνεπώς, αν ο Κάλβος, τον Δεκέμβριο του 1813 είχε πια βεβαιωμένες  σχέσεις 
με τον Μοrrocchesi (αλλά και με το σπίτι της «κ. Libri», ο γιός της οποίας ήδη από τον Ιούνιο 
του 1813 σπούδαζε στη σχολή του Morrocchesi και είχε λάβει μέρος σε σχετική επίδειξη (βλ. και 
σημείωση 44 του παρόντος)), αυτό θα πρέπει να υποδηλώνει ότι πιθανότατα ο Κάλβος ενεγράφη 
στη σχολή, αν όχι στη μέση του τρέχοντος σπουδαστικού έτους, δηλαδή γύρω στον Απρίλιο του 
1813 (οπότε ο Φόσκολο, ενδεχομένως, θα το γνώριζε), τότε, το αργότερο στις 25 Νοεμβρίου του 
1813 (δηλαδή δέκα ημέρες μετά την αναχώριση του Φόσκολο από τη Φλωρεντία και εφόσον θα 
είχε προηγηθεί η γνωριμία με τον Morrocchesi και τον Niccolini). Η πιθανότητα εγγραφής στο 
επόμενο προβλεπόμενο διάστημα, δηλαδή τον Απριλίο του 1814, μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, 
καθώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια μόλις πεντάμηνη περίοδο η αντιμετώπιση του Κάλβου 
ως ιδιαίτερα προχωρημένου σπουδαστή, όπως μαρτυρά το γεγονός της ερμηνείας αποσπασμάτων 
από δύο κανονικούς θεατρικούς ρόλους (αντί για τη συνηθισμένη απαγγελία κάποιου ποιήματος) 
στην επίδειξη της 14ης Σεπτεμβρίου 1814.

14 Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄(1813-1818), ό.π.· πρβλ. τα σχόλια και τις υποθέσεις, 
σ. 129-139,  σε σχέση με τον καθηγητή Morrocchesi και την Giuditta Morrocchesi. Για την ευρύτερη 
προβληματική της ταυτοποίησης, βλ. στα σχόλια  και τα σχετικά: επ. αρ. 45, σ. 272-273, επ. αρ. 30, 
σ. 238-242 αλλά κ.ε. αρ. 31, σ. 242-243. Ο Κάλβος, ως γνωστόν, είχε χρησιμοποιήσει το όνομα της 
υπαρκτής Giuditta Morrocchesi με συνθηματικό τρόπο, προκειμένου να κρύψει από τον Φόσκολο 
την οικονομική ενίσχυση από την Quirina Magiotti.

15 Η Giuditta Μοrrocchesi, που αργότερα φαίνεται ότι παντρεύτηκε κάποιον Piccini, αγνώστων 
λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούνται από την επιτύμβια επιγραφή 
του τάφου της, ήταν γεννημένη στις 19 Ιουλίου 1788 και απεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου 1861 στη 
Φλωρεντία, όπου και ετάφη στο κοιμητήριο του San Miniato Al Monte. Mε οδηγό μια αναφορά στο 
«indice dei sepolti» του έτους 1861 και ένα παλαιό σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου, από το βιβλίο 
Il cimiterio di San Miniato al Monte illustrato da F. Cerboni, Tipografia militare La Minerva, 
Φλωρεντία 1865, σ. 88, κατέστη τελικά εφικτός ο εντοπισμός του ακριβούς σημείου ταφής της 
Morrocchesi (Spartimento 1, Tomba 32) στις 2 Φεβρουαρίου 2017. Η διαφωτιστική επιτύμβια 
επιγραφή, έχει ως εξής: A [ΧΡ] Ω / QUI GIACE / GIUDITTA MORROCCHESI NE᾿ PICCINI / NATA IL DI 19 

LUGLIO 1788 / CHE COME VISSE CRISTIANAMENTE MORIVA / IL DI 23 GENNAIO 1861. Συνεπώς, στα 
1815 «η νεαρά κόρη ονόματι Ιουδήθ» ήταν μια κανονική γυναίκα είκοσι επτά ετών, ενώ ο Κάλβος 
ήταν τότε είκοσι τριών, γεγονός που μάλλον φαίνεται να τον απαλλάσσει από την παλαιότερα 
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Οπωσδήποτε, η τωρινή μας γνώση για την πρώιμη αυτή σχέση του Κάλβου 
με τον καθηγητή Morrocchesi, και κατ᾿ επέκταση με τον χώρο της ABAFi, δίνει 
επιπλέον νόημα και στη συμπληρωματική παράκληση του Φόσκολο, στην ίδια 
επιστολή προς τον Κάλβο, να «φιλήσει τον Νiccolini, όταν τον δεί», αναφερό-
μενος προφανώς στον στενό του φίλο, Giovanni Battista Niccolini (1782-1861), 
τον σπουδαίο λόγιο, θεατρικό συγγραφέα και «φανατικό δημοκράτη», ο οποίος, 
εκτός από συνάδελφος του Morrocchesi –ως καθηγητής Ιστορίας και Μυθολογίας 
στην πρώτη τάξη– υπήρξε, όπως γνωρίζομε, γραμματέας και βιβλιοθηκάριος της 
ΑBAFi.16  Το γεγονός αυτό μας υποψιάζει θετικά και για μια περαιτέρω γόνιμη 
σχέση του Κάλβου με τον Niccolini, μέσω των κοινών τους επαφών, αλλά και 
λόγω της χρήσης της πλούσιας βιβλιοθήκης στην οποία εκείνος προΐστατο· μιας 
χρήσης που προβλεπόταν, άλλωστε, για όλους τους μαθητές της σχολής του 
Morrocchesi με ειδική ρύθμιση στον ειρημένο λειτουργικό κανονισμό του 1813: 

[Η Βιβλιοθήκη] Διαθέτει τα καλύτερα Έργα που σχετίζονται με τις Καλές 
Τέχνες, την Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Μουσική και τις Τέχνες της μη-
χανικής καθώς και εκείνα τα Έργα, τα οποία –τόσο σε πρόζα όσο και σε 
στίχο– είναι τα πλέον ενδεικνυόμενα για την εξάσκηση των Σπουδαστών 
[«esercizio degli Scolari»] στην Απαγγελία και τη Θεατρική Τέχνη. [...].17

Ακολούθως, σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρημένες πρώιμες σχέσεις και το 
γνωστικό αντικείμενο της σχολής, δεν θα ήταν άσκοπο εδώ να υποθέσομε ότι ο 
Κάλβος μάλλον κυριολεκτούσε στο γνωστό εκείνο απόσπασμα της πρωτοπρό-
σωπης, ενδέκατης σημείωσης στην «Ωδή στους Ιονίους» («Ode agli Ionii», 1814) 
όταν έγραφε: «[...] Ζήτησα να μου δώσουν να διαβάσω έναν από τους κλασικούς 

διατυπωμένη κατηγορία του «διαφθορέα», ο οποίος τάχα εκμεταλλεύτηκε την «αθωότητα» μιας 
«νεαράς κόρης», δικαιολογώντας έτσι και το αρχικό συμπέρασμα του Ζώρα (με μοιρασμένες πλέον 
τις ευθύνες) περί των «πολύ προχωρημένων σχέσεών» τους (βλ. Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Ο Κάλβος και 
αι σχέσεις του», Παρνασσός, τόμ. Κ΄, αρ. 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 458-460).

16  Για τον G. B. Niccolini, ενδεικτικά βλ. Ignazio Veca, «Niccolini, Giovanni Battista», Dizionario 
Biografi co degli Italiani, τόμ. 78, Istituto della Enciclopedia Italiana, Ρώμη 2013 [=http://www.
treccani.it/enciclopedia/giοvanni-battista-niccolini_(Dizionario-Biografi co)/], και επίσης Δημήτρης 
Αρβανιτάκης, «Ένας ξένος στο ιταλικό Πάνθεο: οι τύχες του Ρήγα στην Ιταλία κατά τον δέκατο ένατο 
αιώνα», περ. Τα Ιστορικά, τόμ. 24, τχ. 47 (Δεκέμβριος 2007), σ. 323-327. Θα πρέπει να σημειώσομε 
ότι στα 1861 το περίφημο Teatro Cocomero της Φλωρεντίας μετονομάστηκε σε Teatro Niccolini 
τιμώντας τη μνήμη του σπουδαιότατου αυτού  θεατρικού συγγραφέα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο 
G. B. Niccolini ήταν εκείνος που είχε γράψει και το επιτύμβιο επίγραμμα για τον φίλο και συνάδελφό 
του Αntonio Morrocchesi (βλ. Opere di G.-B. Niccolini, Edizione ordinate e rivista dall’ Autore, 
τόμ. 3, Felice Le Monnier, Φλωρεντία 1847, σ. 420).

17  Βλ. Statuti e Metodo d’ Istruzione per l’ Accademia..., ό.π., σ. 45.
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συγγραφείς, όταν κουράστηκα ν᾿ ακούω σελίδες με ρητορικά σχήματα [...]» (μιας 
και η διατύπωση «d᾿ascoltar» μοιάζει να εννοεί την «ακρόαση παραδόσεων»),18 ενώ 
επιβάλλεται να επαναξιολογηθεί και η χρήσιμη είδηση που ανέδειξε πρόσφατα 
ο Luigi Trenti, στην εισαγωγή της έκδοσης των Le Danaidi από το Μουσείο 
Μπενάκη, ότι ο καθηγητής Morrocchesi στις 30 Ιανουαρίου 1815 (δηλαδή σε μια 
εποχή που ο Κάλβος εξακολουθούσε να σπουδάζει στη σχολή του) είχε σκηνοθε-
τήσει επιτυχώς τη δεύτερη παράσταση της τραγωδίας Il Druso τoυ Κoρτονέζου 
τραγικού ποιητή και αυτόχειρα Francesco Benedetti (1785-1821), που ανέβηκε 
από τον περίφημο Θίασο Andolfati στο Teatro Nuovo της Φλωρεντίας.19

Με την ευκαιρία, ο Trenti, υπέθετε εκεί –και πλέον απολύτως βάσιμα– ότι 
ο Κάλβος δεν αποκλείεται να είχε παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη παράσταση 
του Druso, συμπληρώνοντας διαισθητικά ότι: 

[...] Πιθανώς, ακόμη πιο πριν, να ήξερε την παράσταση της Polissena (Πολυξέ-
νη) του Giovan Battista Niccolini (1813), του σημαντικότατου τραγωδού κατά 

18  Βλ.  Ανδρέας Κάλβος, Άπαντα 1792-1960, επιμ. Ρ. Γαρταγάνης, Ο Κεραμεύς, Αθήνα 1960, 
σ. 72· Γεώργιος Θ. Ζώρας, Ανδρέου Κάλβου Ωδή εις Ιονίους και άλλα μελετήματα, Σπουδαστήριον 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αρ. 27, Αθήνα 1960, σ. 
19, 29-30.

19  Βλ.  Ανδρέας Κάλβος: Έργα. Τόμος. Α΄..., ό.π., σ. 28-29 (σημ. 36). Περισσότερα βιοεργογραφικά 
για τον Benedetti, βλ. Opere di Francesco Benedetti, publicate per cura di F.-S. Orlandini, τόμ. 1, 
Felice Le Monnier, Φλωρεντία 1858, σ. 1-46 (I-XLVI). Πάντως, η βεβαιωμένη σχέση που θα δούμε 
και αργότερα ανάμεσα στον Βеnedetti και τον καθηγητή Morrocchesi φαίνεται ότι οδηγήθηκε μετά 
το 1816 σε ρήξη, χωρίς ωστόσο αυτό το γεγονός να επηρεάσει τη φιλική σχέση που διατηρούσαν και 
οι δύο με τον Κάλβο (αλλά και με τον Niccolini), όπως μαρτυρείται από την αστυνομική έκθεση του 
1821. Η οριστική ρήξη διαπιστώνεται μέσα από μια  υβριστική οκτάβα (που τοποθετείται ανάμεσα 
στα τέλη του 1816 - αρχές 1817 και έμενε ανέκδοτη έως το 1858), με τον τίτλο «Ad un Professore di 
Declamazione», η οποία περιείχε  βαρύτατους χαρακτηρισμούς (βλ. Opere di Francesco Benedetti..., 
ό.π., τόμ. 2 (Rime liriche e satiriche inedite), σ. 369). Από επιστολή του Benedetti προς τον Antonio 
Lorini, με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 1817, φαίνεται πως γύρω στα τέλη του 1816 κατηγορούσε 
τον Μοrrocchesi ότι κινούμενος από αίσθημα ζηλοφθονίας είχε κινήσει διάφορες παρασκηνιακές 
διαδικασίες προκειμένου να εμποδιστεί το ανέβασμα θεατρικών έργων του Benedetti στη Φλωρεντία. 
Ο Orlandini, μάλιστα, στο εισαγωγικό του κείμενο εντόπιζε την πηγή του «άγριου ανταγωνισμού» 
στο γεγονός ότι ο Benedetti –που είχε δημιουργήσει, άλλωστε, σοβαρούς εχθρούς στο συνάφι των 
ηθοποιών, λόγω του προκλητικού του Discorso sul Teatro– απαξίωνε και υποτιμούσε τον Morrocchesi 
ως θεατρικό συγγραφέα, τον οποίο και κατηγορούσε αργότερα ως συνεργάτη των αστυνομικών 
αρχών, για την εξέταση της πολιτικής «ορθότητας» και του βαθμού «επικινδυνότητας» των έργων 
του, με απώτερο σκοπό την υπονόμευση (βλ. ό.π., τόμ. 1, σ. 30-31 (ΧΧΧ-ΧΧΧΙ)). Συνεπώς, οι 
τελευταίες φωτεινές μέρες στη σχέση των δύο ανδρών, η οποία μαρτυρείται από το 1814, θα πρέπει 
να ανιχνευθούν λίγο μετά τον Απρίλιο του 1816, από τη φιλολογική εκδήλωση για τον Τasso που 
θα δούμε στη συνέχεια έως και το τέλος του έτους.
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το πρώτο μισό του αιώνα, εξαίρετου ελληνιστή (μαθητή του Giovanni Battista 
Zannoni, [...]) και θιασώτη του ρεύματος των «δημοκρατικών γιβελίνων» [...],

ενώ στον απόηχο όλων των παραπάνω, αποκτούν ειδικό ενδιαφέρον και όσα 
φέρεται να έγραφε αργότερα ο Κάλβος, σε μια ανυπόγραφη θεατρική κριτική 
στην Ape Italiana (1819) –την πατρότητα της οποίας υποστήριξε πρόσφατα με 
επιχειρήματα ο Νάσος Βαγενάς–, για τις κωμωδίες του Alberto Nota (1775-1847):

[...] Ο ανανεωτής, θα έλεγα ο εφευρέτης σχεδόν, της καλής μας τραγωδίας, 
ο αθάνατος Alfieri, που δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί όπως θα έπρεπε ούτε στην 
πατρίδα, ξύπνησε το τραγικό μας πνεύμα. Ο ευγενέστερος των μιμητών του 
είναι εκείνος ο Monti, στον οποίο εναπόκειται σήμερα ένα μεγάλο μέρος της 
ποιητικής και λογοτεχνικής μας δόξας· αλλά δεν έκαναν ανώφελες προσπάθει-
ες ακολουθώντας τα βήματα του Alfieri και οι δύο Pindemonte, o Pepoli και 
διάφοροι άλλοι σύγχρονοι. Από τους οποίους αρέσει να φέρνουμε στον νού τον 
Niccolini για την Polissena του καθώς και τον Benedetti για τον Druso του· 
του οποίου, ωστόσο, δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω μερικά απερίσκεπτα 
σχόλια για τον Σοφοκλή μας, την ίδια στιγμή που έπαιρνε σχεδόν ολόκληρες 
σκηνές από την Οttavia για να τις μεταφέρει στον Druso. […]20

Θεωρώντας δεδομένη, λοιπόν, τη στενή σχέση με τον καθηγητή Morrocchesi, 
τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 1813, πιθανολογούμε ότι ο Κάλβος θα είχε 
παρακολουθήσει έναν μήνα αργότερα (Ιανουάριος 1814) και το ανέβασμα του 
Filippo του Αλφιέρι, στο Teatro Cocomero, σε σκηνοθεσία του Morrocchesi, με 
την περίφημη μαθήτριά του, την Carlotta Marchionni (1796-1864), στον ρόλο 
της Isabella,21 ενώ επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό του Trenti για τον 

20  Βλ. Νάσος Βαγενάς, «Ένα λανθάνον κριτικό κείμενο του Κάλβου. Θέατρο και εθνική προοπτική», 
The Athens Review of books, τχ. 50 (Απρίλιος 2014), σ. 55.

21  Βλ. Giornale del Dipartimento dell’ Arno, Σάββατο 22 Ιανουαρίου 1814, αρ. φ. 10, σ. 4: «TEATRO 

DEL COCOMERO. Filippo, di Vittorio Alfi eri. [...] Morrocchesi in questa rappresentazione giunse all’ 
apice della gloria; […] La signora Marchioni sostenne talora nell’ carattere d’ Isabella […]». Για τη 
σπουδαία ηθοποιό Carlotta Marchionni, παλαιά διαπρεπή μαθήτρια της σχολής του Morrocchesi, που 
θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια, βλ. Alessandra Favino, «Carlotta Marchionni», Dizionario 
Biografi co degli Italiani, τόμ. 69, Istituto della Enciclopedia Italiana, Ρώμη 2007 [=http://www.
treccani.it/enciclopedia/carlotta-marchionni_(Dizionario-Biografi co)/]. Υπενθυμίζομε ότι η Carlotta 
Marchionni προερχόταν από γνωστή οικογένεια ηθοποιών· ήταν κόρη του Φλωρεντινού ηθοποιού 
Αngelo Marchionni (;-1802) και της Elisabetta Baldesi (1776-1835), ενώ και ο αδελφός της, Luigi 
Marchionni (1791-1864, ακολούθησε καριέρα ηθοποιού. Συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στον 
ομώνυμο θίασο της μητέρας της (Compania comica Marchionni) στο Μιλάνο και αλλού, διαπρέποντας 
κυρίως σε αλφιερικούς ρόλους και σε έργα του Silvio Pellico. Στις 18 Αυγούστου 1815, στο Teatro 
Re του Μιλάνου, ο ίδιος θίασος ανέβασε για πρώτη φορά τη Francesca da Rimini του Pellico, όπου 
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Druso του Benedetti, μπορούμε κάλλιστα να υποθέσομε ότι ο Κάλβος θα γνώ-
ρισε, ενόσω σπούδαζε, και την επόμενη παράσταση του Μitridate, που ανέβηκε 
μετά από λίγους μήνες, στις 7 Αυγούστου 1815 στο Teatro della Pergola, από 
τον σπουδαίο Θίασο Pellandi & Blanes.22  

Αφήνοντας για λίγο κατά μέρος τις θεατρικές αναφορές και το περιβάλλον 
της АBAFi, αξίζει να επιμείνομε λίγο περισσότερο στην έμμεση υπόμνηση στο 
σχόλιο του Trenti τού ονόματος του αββά Giovanni Battista Zannoni (1774-1832), 
για να κάνομε εδώ μια χρήσιμη παρένθεση, καθώς το όνομά του συνειρμικά μας 
οδηγεί αφενός στην Accademia della Crusca (όπου και θα καταλήξομε) αλλά και 
στην περίφημη Biblioteca Magliabechiana,23 με την οποία έχομε κάθε λόγο να 
πιστεύομε ότι ο Κάλβος διατηρούσε επίσης κάποιου είδους αναγνωστική σχέση, 

η Carlotta Marchionni είχε ερμηνεύσει μοναδικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο (βλ. Giornale Italiano, 
Παρασκευή 18 Αυγούστου 1815, αρ. φ. 230, σ. 3). Ο Silvio Pellico είχε ευρύτερες σχέσεις με την 
οικογένεια Marchionni και ειδικά με την Carlotta, την οποία μάλιστα, σε αρκετά μεταγενέστερη 
επιστολή τού 1832, αποκαλούσε «Αδελφή Καρλόττα», δείγμα της αφοσιωμένης και διαχρονικής 
φιλίας τους (βλ. Epistolario di Silvio Pellico, raccolto e pubblicato per cura di Guglielmo Stefani, 
Felice Le Monnier, Φλωρεντία 1856, σ. 86, επ. αρ. 64).

22  Bλ. εφ. Gazzetta di Firenze, 128.1815, αρ. φ. 96, σ. 4. Στην εν λόγω παράσταση αξίζει να 
σημειωθεί ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μιθριδάτη ερμήνευσε ο μεγάλος Pellegrino Blanes 
(1774-1823). Ο ίδιος θίασος θυμίζομε ότι στις 15 Ιανουαρίου 1813 είχε ανεβάσει στη Φλωρεντία 
και την Polissena του Niccolini.

23 Ο αββάς G. B. Zannoni, λόγω της μεγάλης του μόρφωσης και του υψηλού πνευματικού κύρους 
που διέθετε, είχε αναλάβει διάφορες σημαντικές θέσεις και αξιώματα, με αποκορύφωμα εκείνο του 
Βασιλικού Αρχαιολόγου στην Πινακοθήκη των Ufi zzi στα 1811, ενώ γνωρίζομε ότι είχε θητεύσει στην 
Bibliοteca Μagliabechiana μεταξύ των ετών 1800-1811, για να εκλεγεί τελικά στα 1817 γραμματέας 
στην Αccademia della Crusca (βλ. Fruttuoso Becchi, Elogio del cav. Gio. Battista Zannoni, Coi tipi 
della Galileiana, Φλωρεντία 1838)· http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-zannoni/. 
Γνωρίζομε ότι ο Κάλβος είχε παλαιότερη γνωριμία με τον αββά Zannoni, η αρχή της οποίας θα πρέπει 
μάλλον να τοποθετηθεί στα χρόνια της πρώτης διαμονής του στη Φλωρεντία. Από μεταγενέστερη 
επιστολή του Κάλβου προς τον Zannoni από τη Γενεύη, με ημερομηνία 21 Αυγούστου 1823, όπου 
του παρουσίαζε τον Ελβετό ζωγράφο François-Gédéon Reverdin (1772-1828), φανερώνεται η βαθιά 
εκτίμηση και ο σεβασμός που έτρεφε ο Κάλβος προς τον σοφό Φλωρεντινό λόγιο, εγκωμιάζοντας 
παράλληλα την «έμφυτή του ευγένεια και την καλοσύνη με την οποία πάντοτε τον δέχτηκε» (βλ. 
Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Β΄, ό.π., επ. αρ. 279, σ. 297-301). Η σχέση του Κάλβου με 
την οικία του αββά Zannoni πιστοποιείται και από την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές, στις 
22 Απριλίου 1821, όπου εκεί  επιβεβαίωνε ορισμένες από τις σχέσεις του: «Οι σχέσεις μου είναι με 
την οικία Φίντσι, με την οικία Ρεάλι, με του Μαρκήσιου Τορριτζιάνι, του δικ. Κολλίνι, του κυρίου 
αββά Ζαν(ν)όνι, του Δρος Μπενεντέττι Κόστα, του αββά Ρέντζι, του δικ. Λεόνι, δικ. Ντελ᾿ Όστε και 
άλλους  [...]» (βλ. Κ. Πορφύρης, Ο Ανδρέας Κάλβος Καρμπονάρος..., ό.π., σ. 98-100). Ο Zannoni, 
εκτός των άλλων ιδιοτήτων, υπήρξε και επιτυχημένος κωμωδιογράφος και, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, είχε συνεργαστεί  επιτυχώς με τον Μorrocchesi στα 1819.



  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ

692

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ 1874

πάντα στο ίδιο πνεύμα των όσων ανέφερε για τις ευρύτερες «μελέτες του σε 
βιβλιοθήκες της Φλωρεντίας» στην ίδια ενδέκατη σημείωση της «Ωδής στους 
Ιονίους» που είδαμε νωρίτερα. 

Έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο που ενισχύει την παραπάνω υπόθεση φα-
νερώνει δυνητικά η ταυτοποίηση του άγνωστου, έως σήμερα, επιστολογράφου 
Vincenzio Masini (1791-1822), ο οποίος στις 14 Οκτωβρίου 1815 είχε στείλει 
στον Κάλβο μια αναλυτική, επαινετική επιστολή, με εύστοχες παρατηρήσεις για 
την τραγωδία Le Danaidi, υπό την ιδιότητα ενός έγκριτου «συμβούλου ανάγνω-
σης».24 Αυτός, λοιπόν, ο ιδιαίτερα καλλιεργημένος και προσεκτικός αναγνώστης 
(που φαίνεται ότι γνωριζόταν με τον Κάλβο από πιο παλιά, καθώς στην αρχή 
της επιστολής επιβεβαίωνε «την εκτίμηση που εδώ και πολύν καιρό ένιωθε για 
την αξία» του) υπήρξε ένας πολλά υποσχόμενος νέος του καιρού του, δεινός φι-
λόλογος και γλωσσομαθής, ο πρόωρος θάνατος του οποίου –σε ηλικία μόλις 31 
ετών, τον Απρίλιο του 1822– στέρησε τη φλωρεντινή λογιοσύνη από ένα λαμπρό, 
ανερχόμενο μέλος της. Ο εν λόγω Masini, που εντάχθηκε λίγο αργότερα στους 
κόλπους της ιεροσύνης, γνωρίζομε από τις διαθέσιμες πηγές ότι ανήκε στο βασικό 
προσωπικό της Magliabechiana και συγκεκριμένα υπήρξε βοηθός βιβλιοθηκάριος 
(Ajuto del Βibliotecariο) τόσο του κύριου βιβλιοθηκάριου αββά Vincenzo Follini 
(1759-1836), όσο και του υποβιβλιοθηκάριου αββά Tommaso Gelli (1786-1859), 
του οποίου ήταν μαθητής στα ελληνικά, ενώ πληροφορούμαστε, παράλληλα, 
ότι υπήρξε παλαιότερα και μαθητής στα εβραϊκά τού προαναφερόμενου αββά 
Zannoni, που είχε διατελέσει επίσης υποβιβλιοθηκάριος στη Μagliabechiana25 

24  Βλ.  Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 13, σ. 166-174.  Εκτός από τη 
γνώμη του Masini για τις Δαναΐδες, o Kάλβος είχε ζητήσει τη γνώμη για τις δύο τραγωδίες του και 
από άλλα έγκριτα πρόσωπα: βλ. idem, Carlo Mengoni (επ. αρ. 6, σ. 130-141), Ferdinando Gelli (επ. 
αρ. 7, σ. 141-147) και  D. Palloni (επ. αρ. 2, σ. 114-117 κ.ε., αρ. 14, σ. 174-175).

25  Βλ. Continuazione delle memorie istoriche dell’ Ambrοsiana Imperial Basilica di S. Lorenzo 
di Firenze, dalla erezione della chiesa presente a tutto il regno mediceo, raccolte dal Can. Domenico 
Moreni, τόμ. 2, Presso Francesco Daddi in Borgo Ognissanti, Φλωρεντία 1817, σ. 398. Ο Μasini, 
στον ολιγόχρονο βίο του, κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση μέσω της σπουδαίας φιλολογικής 
εργασίας του επάνω στο βοκκακικό έργο. Στα 1820 ο περίφημος Φλωρεντινός εκδότης Giuseppe 
Molini (μέλος της γνωστής οικογένειας των εκδοτών, βλ. και Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, 
τόμ. Β΄, ό.π., επ. αρ. 192, σ. 80-83· προσωπικός βιβλιοθηκάριος του Αρχιδούκα της Τοσκάνης και 
στενός φίλος του αββά Ζannoni και του Masini) ανέθεσε στον νεαρό λόγιο το δύσκολο έργο της 
φιλολογικής επεξεργασίας του Δεκαημέρου, μέσω συγκριτικής μελέτης χειρογράφων, στο πλαίσιο 
μιας αναθεωρημένης έκδοσης (βλ. Il Decamerone di Messer Gio. Boccaccio, Presso Gius. Molini e 
Comp., Φλωρεντία 1820). H έκδοση ήταν αφιερωμένη στον αββά Zannoni, o oποίος είχε συμβάλει 
με τον τρόπο του στο εγχείρημα, διευκολύνοντας τις μελέτες του Мasini, όπως διαπιστώνομε από 
μια επιστολή του, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 1820, προς τον φίλο του, μαρκήσιο Gino Capponi 
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και θα διαδεχόταν αργότερα, στην Accademia della Crusca, τον περίφημο –και 
«συνήθη ύποπτο» για τις ριζοσπαστικές ιδέες του– δικηγόρο Lorenzo Collini 
(1764-1829).26

(1792-1876), ζητώντας τη μεσολάβησή του προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση ο Masini σε τρείς 
χειρόγραφες παρισινές παραλλαγές του Δεκαημέρου (βλ. Lettere di Gino Capponi e di altri a lui, 
raccolte e pubblicate da Alessandro Carraresi, τόμ. 1, Successori le Monnier, Φλωρεντία 1882, 
σ. 53-54). Για τη σημαντική φιλολογική παρακαταθήκη του Masini και για την αξία του εν γένει, 
βλ. στα μεταγενέστερα:  Decameron di Giovanni Boccaccio, corretto ed illustrato con note, επιμ. 
Ignazio Moutier, τόμ. 1, Per il Magheri, Φλωρεντία 1827, σ. 41-42 (XLI-XLII)· και την εγκωμιαστική 
μνεία του βιβλιοθηκάριου αββά Follini, στο σχετικό μάθημά του στην Crusca: «Sopra il più antico 
codice del Decamerone del Boccaccio contenente solo una parte di quest’ opera. E scritto vivente 
il Boccaccio Medesimo circa il 1354 o 1355. Lezione di Vincenzo Follini. Detta nell’ Adunanza 
del di 11 Febbraia 1823», Atti dell’ Imp. e Reale Accademia della Crusca, τόμ. 3, Τipografi a all’ 
Insegna di Dante, Φλωρεντία 1829, σ. 125-126· I novelieri italiani in prosa, indicate e descritti 
da Giambattista Passano, Libreria Antica e Moderna di Gaetano Schiepati, Μιλάνο 1864, σ. 82. 
Αξίζει, τέλος, να σημειώσομε ότι ο Masini, σε αναγνώριση των ικανοτήτων του, εξελέγη στις 14 
Μαΐου 1821 μέλος της Società Colombaria (του σπουδαίου αυτού πνευματικού «περιστερώνα» της 
Φλωρεντίας) λαμβάνοντας το προσωνύμιο «L᾿ Accovacciato» (πρβλ. http://www.colombaria.it/
elenco-dei-soci/). Χαρακτηριστικό δείγμα της ευρυμάθειας και των δυνατοτήτων του αδικοχαμένου 
αυτού νέου, αποτελεί μια παλαιότερη, εμβριθής βιβλιοκριτική που έγραψε για το έργο Memorie di 
Iacopo Antiquari, e degli studj d᾿amena letteratura essercitati in Perugia nel secolo XV. con un᾿ 
appendice di monumenti, raccolte da Gio. Batista Vermiglioli, Περούτζια 1813, στο Collezione d’ 
opuscoli sientifi ci e letterarj ed estratti d’ opera interessanti, τόμ. 19, Nella stamperia di Borgo 
Ognissanti, Φλωρεντία 1814, σ. 52-63.

26  Βλ. Annali della Scuola normale superiore di Pisa: Lettere, storia e filosofia, τόμ. 27, Università 
di Pisa, Tip. Nistri, Πίζα 1915, σ. 119: «[...] ad agitare idée, fu l’ avv. Lorenzo Collini già ricordato, 
il quale durante tutto il periodο dal 1814 al ’21 fu sospettato continuamente dalla Polizia [...]».  Ο 
περιβόητος δικηγόρος και λόγιος Lorenzo Collini διετέλεσε γραμματέας της Crusca από το 1812 
έως και το 1817.  Μαζί με τον αββά Zannoni κατονομαζόταν από τον Κάλβο στην προαναφερόμενη 
κατάθεση του 1821 ως μια από τις σχέσεις του εκείνης της εποχής (βλ. και σημ. 23 του παρόντος). 
Υποθέτομε ότι ο Κάλβος γνωριζόταν με τον δικηγόρο Collini, επίσης από την πρώτη διαμονή του 
στη Φλωρεντία, καθώς διατηρούσε φιλία με τον Φόσκολο (βλ. Umberto Capri, Letteratura e società 
nella Toscana del risorgimento, gli intellettualli dell᾿ Antologia, De Donato, Mπάρι 1974, σ. 88) 
και είναι γνωστό ότι μαζί με τον Niccolini και άλλους κοινούς φίλους υπήρξε  τακτικός επισκέπτης 
στο Bellosguardo, όπου συζητούσαν με τον Φόσκολο για «πολιτική, ποίηση και τέχνη» (βλ. Ricordi 
della vita e delle opere di G.-B. Niccolini..., ό.π., σ. 104). Ο Collini, αναφέρεται επίσης και ως 
φίλος του Μοrrocchesi (βλ. Stefano Geraci «Notizia su alcuni fatti taciuti nelle memorie di Antonio 
Morrocchesi», Teatro e storia, τόμ. 9, Ιl Mulino, Μπολόνια 1994, σ. 80), ενώ ανήκε, παλαιότερα, ως 
ερασιτέχνης ηθοποιός, στο στενό φιλικό περιβάλλον του Αλφιέρι, στο σπίτι του οποίου στις αρχές του 
1793 έλαβε μέρος στην ιδιωτική παρουσίαση του Saul (με Saul τον ίδιο τον Αλφιέρι και David τον 
περίφημο πιζάνο νομικό, Giovanni Carmignani, 1768-1847) ερμηνεύοντας τον ρόλο του Gionata (βλ. 
Il poeta e il tempo: la Biblioteca Laurenziana per Vittorio Alfieri, επιμέλεια: Clara Domenici, Paola 
Luciani, Roberta Turchi, Biblioteca Medicea Laurenziana, Φλωρεντία 2003, σ. 228)· πρβλ. Lettere 
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Λεπτολογούμε κάπως περισσότερο στη σχέση του Κάλβου με τον Masini 
της Magliabechiana, καθώς το γεγονός ότι τόσο οι βιβλιοθηκάριοι προϊστάμενοί 
του όσο και ο δάσκαλός του αββάς Ζannoni υπήρξαν ακαδημαϊκοί της Crusca 
(όπως φυσικά και ο Niccolini, που ήταν ήδη βραβευμένος στον ποιητικό δια-
γωνισμό της για την Polisenna του, ενώ από το 1812 ήταν και αντεπιστέλλον 
μέλος), αναλυόμενο στα συμφραζόμενά του, μας υποβάλλει σε αναπόφευκτους 
συνειρμούς για μια πρώιμη προσπάθεια επαφής του Κάλβου με συγκεκριμένες 
πνευματικές εστίες της Φλωρεντίας και καθιερωμένα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, 
που λειτουργούσαν –και μέσω των βιβλιοθηκών– ως συγκοινωνούντα δοχεία, 
δείχνοντας, ίσως, έναν βαθύτερο ευγενή πόθο του για μια ενδεχόμενη, μελλοντική 
ενσωμάτωση και ανάδειξη σε αυτά, όπως φανερώνεται, εμμέσως πλην σαφώς, 
από τις παρατηρήσεις του «αντιακαδημαϊκού» Φόσκολο στη γνωστή απαντητική 
επιστολή της 17ης Δεκεμβρίου 1815 (δύο μήνες μετά την επιστολή του Masini). 
Εκεί, υπενθυμίζομε ότι ο «duca e maestro» Φόσκολο έδινε πατρικές συμβουλές 
στον νεαρό συμπατριώτη του προκειμένου «να βγεί από τη μετριότητα» μέσω 
μιας ουσιαστικής μελέτης και επικοινωνίας του με τους αρχαίους συγγραφείς, 
δίχως να παραλείπει να σχολιάσει με κάπως δηκτικό τρόπο τόσο τις προηγούμενες 
αρκαδικές ποιητικές ενασχολήσεις του όσο και τις όποιες άλλες εκδηλωμένες επι-
διώξεις του για την τυπική απόκτηση τίτλων και «ακαδημαϊκών διπλωμάτων».27

Αυτός, λοιπόν, ο εύγλωττος συσχετισμός χώρων και προσώπων δύναται να 

inedite di Vittorio Alfi eri alla Madre, a Mario Bianci e a Teresa Mocenni…, επιμ. Ι. Βernardi, C. 
Milanesi, Felice Le Monnier, Φλωρεντία 1864, επ. αρ. 62, σ. 226-227). Πλούσια και ενδιαφέροντα 
στοιχεία για την παλαιά συνομωτική και τεκτονική δραστηριότητα του δικηγόρου Collini (ο οποίος 
ήταν διακεκριμένο μέλος της Στοάς «Νаpoleone», στο διάστημα 1807-1814, μαζί με άλλα γνωστά 
μας πρόσωπα) υπάρχουν στο Cronache segrete della polizia Toscana trascritte da G. Marcotti, G. 
Barbèra, Φλωρεντία 1898, σ. 93-97 και passim.

27  Bλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 16, σ. 183. Για τα μεγάλα και 
ανοιχτά γλωσσικά ζητήματα, τους προβληματισμούς της λογιοσύνης για τη διαμόρφωση της 
πνευματικής ιταλικής φυσιογνωμίας και τις θέσεις των καθαρολόγων της Crusca, αναλυτικότερα 
βλ. Δημήτρης Αρβανιτάκης, Στον δρόμο για τις πατρίδες. Η Ape Italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, 
η ιστορία, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 282-294. Είναι πάντως ενδεικτικό το γεγονός ότι 
ανάμεσα στους «Accademici Residenti» της Crusca, έως το 1819 περιλαμβάνονταν σε μεγάλο 
ποσοστό βιβλιοθηκάριοι των κυριότερων βιβλιοθηκών: Francesco Del Furia (Bibliotecario delle II. 
e RR. Librerie Laurenziana, e Marucelliana), Ab. Vincenzio Follini (Bibliotecario dell’ Imp. e Reale 
Libreria Magliabechiana), G. B. Niccolini (Bibliotecario nell’ I. e R. Accademia delle Belle Arti), 
Dott. Francesco Tassi (Bibliotecario Palatino), Can. Gaspero Bencini (Sotto-bibliotecario dell’ Imp. 
e R. Libreria Laurenziana), Ab. Luigi Rigoli (Bibliotecario dell’ Imp. e R. Libreria Riccardiana)· 
βλ. Atti dell’ Imp. e Reale Accademia della Crusca, τόμ. 1, Dalla Stamperia Piatti, Φλωρεντία 
1819, σ. 141-142 (CXLI-CXLII).
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εξηγήσει και από μια επιπλέον σκοπιά, ως απολύτως φυσική εξέλιξη, την τολ-
μηρή απόφαση του νεαρού και φιλόδοξου Κάλβου να λάβει μέρος στον ποιητικό 
διαγωνισμό της Ακαδημίας της Crusca του έτους 1813 με την τραγωδία του 
Teramene, τον Φεβρουάριο του 1814 –αν και τελικά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε 
υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων στην Τοσκάνη–, δικαιολογώντας, μάλ-
λον, μια τέτοια συμμετοχή με τη λογική μιας πρώτης γνωριμίας και επίσημου 
δημιουργικού «φανερώματος» ενώπιον της Crusca, παρά ως πραγματική αξίωση 
για τα πεντακόσια ναπολεόνια που συνόδευαν τη βράβευση. Η ιδιαίτερη εκείνη 
λεπτομέρεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού, που αποκτά για εμάς ξεχωριστή 
αξία υπό το φώς των νέων δεδομένων, είναι ότι μαζί με τον Κάλβο είχε λάβει 
τότε μέρος, μεταξύ άλλων αναγνωρισμένων συγγραφέων, τόσο ο Niccolini όσο και 
ο καθηγητής Antonio Morrocchesi, ο οποίος, αντιστοίχως, είχε υποβάλει προς 
κρίση ένα έργο καταχωρημένο με τον γενικόλογο τίτλο: Lezioni di Morrocchesi 
(Μαθήματα του Morrocchesi).28

Η σπουδαιότητα της υποψηφιότητας του Morrocchesi, τον Φεβρουάριο του 
1814, έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι πολλά χρόνια αργότερα, στα 1832, θα 
εξέδιδε ο ίδιος ένα έργο που θεωρείται σήμερα κλασικό στο είδος του, με τον 
τίτλο Lezioni di Declamazione e d᾿Arte Teatrale (Μαθήματα Απαγγελίας και 
Θεατρικής Τέχνης), στο οποίο συνόψιζε, υπό τη μορφή μαθημάτων, την πολύ-
χρονη θεατρική του εμπειρία, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι μέσα σε αυτό, 
παρουσιαζόταν κωδικοποιημένο ολόκληρο το διδακτικό σύστημα που χρησιμο-
ποιούσε από παλιά στη σχολή του. Πραγματικά, διατρέχοντας το τυπωμένο έργο 
του 1832 παρατηρούμε ότι το όγδοο μάθημα που φέρει τον τίτλο «Lezione del 
muover gli affetti» μας παραπέμπει ευθέως στην ομότιτλη εναρκτήρια ομιλία 
του Morrocchesi, που είδαμε νωρίτερα στο πρώτο δημοσίευμα της 20ής Σεπτεμ-
βρίου 1814 με θέμα «Riguardo al muover gli affetti» («Περί κινητοποιήσεως 
των αισθημάτων»), όπου εκεί ο καθηγητής θα επαναλάμβανε, σαφέστατα, τα 
βασικότερα σημεία του σχετικού μαθήματος, διαφωτίζοντας έτσι το φιλότεχνο 
φλωρεντινό κοινό για ορισμένες από τις βασικές αρχές της διδασκαλίας του που 
εφαρμόζονταν εμπράκτως και στην επικείμενη παράσταση.29  Ως εκ τούτου, μέσω 

28 Ειδικότερα για όλα αυτά, βλ. Δημήτρης Αρβανιτάκης, «Ο “Θηραμένης” του Ανδρέα Κάλβου: 
ένα αθέλητο work in progress», περ. Τα Ιστορικά, τόμ. 29, τχ. 57 (Δεκέμβριος 2012), σ. 345-366.

29 Βλ. Antonio Morrocchesi, Lezione di declamazione e d’ arte teatrale, Tipografi a all’ insegna di 
Dante, Φλωρεντία 1832: «Lezione Ottava. Del muover gli aff etti», σ. 159-169. Έχει εδώ ιδιαίτερη 
σημασία, αναφορικά με τις επιδράσεις που δέχτηκε ο Κάλβος από τον Μorrocchesi, η συγκριτική 
ανάγνωση λ.χ. του παρακάτω αποσπάσματος από το επίμαχο όγδοο μάθημα (σ. 166): «[...] Πράγματι, 
η εσωτερική συγκίνηση του ομιλούντος  προσθέτει στα λόγια του, στο βλέμμα του, στις κινήσεις 
του ένα τέτοιο πάθος που εξασκεί μια δύναμη σχεδόν ακατανίκητη σε όλους εκείνους που τον ακούν: 
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του τυπωμένου αυτού έργου, είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζομε επακριβώς τις 
θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο Κάλβος μεταξύ των ετών 1814-1815 ως 
σπουδαστής στη «Scuola di Declamazione e Arti Teatrale», με ό,τι συνεπάγεται 
για τη βαθύτερη κατανόηση των επιδράσεων (παράλληλα με τον Φόσκολο) που 
δέχτηκε από τη σχέση μαθητείας με τον Morrocchesi, όπως αποτυπώνεται κυρίως 
στην ιταλόγλωσση δραματουργική του παραγωγή, καθώς και για την πληρέστερη 
διερεύνηση των διαπιστωμένων οφειλών του, εντέλει, στο έργο του Αλφιέρι.30

Ας περάσουμε όμως τώρα σε μια διεξοδικότερη  ανάλυση των δύο δημοσι-

εξάλλου, είναι απαραίτητη η γνώση [της] χρήσης της γλώσσας του πάθους. Γι’ αυτό τον λόγο,   
πρέπει να εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο που εκφράζεται κάποιος ο οποίος συνταράσσεται από 
ένα πάθος δυνατό και πραγματικό, έτσι ώστε να συγκινούμε τις ψυχές των θεατών. Η ψυχή ενός 
παθιασμένου ανθρώπου είναι γεμάτη από το υποκείμενο που τη θερμαίνει, άλλο δεν αποζητά παρά να 
το αποδίδει σε κάθε δυνατή περίσταση και με όλη τη δύναμη με την οποία το νιώθει. Και έτσι πρέπει 
να είναι και ο ομιλών όταν θέλει να φαίνεται παθιασμένος, και θα το πετύχει  όταν ομιλεί σύμφωνα 
με ένα πραγματικό και οικείο συναίσθημα, μαζί με ένα τρόπο ειλικρινή, απλό, θερμό, διεισδυτικό 
[...]», με το εξής απόσπασμα από το εκπαιδευτικό διάγραμμα του Κάλβου «Σχέδιο νέων αρχών της 
λογοτεχνίας που μπορούν να εφαρμοστούν στις καλές τέχνες» («Progetto di nuovi principi di Belle 
Lettere, applicabili alle Belle Arti») όπου, μεταξύ άλλων, προέβλεπε και την ανάλυση δημηγοριών του 
Δημοσθένη και του Κικέρωνα και στο οποίο διακρίνονται, επίσης, σαφείς επιδράσεις από το κλασικό 
έργο: Principi di una scienza nuova, του Giambattista Vico (1668-1743), όπως είχε παρατηρήσει 
στο παρελθόν ο Κ. Σολδάτος: «[...] Επειδή, μιλώντας σε σένα, πώς θα μπορέσω να σε πείσω, όταν 
εγώ, αγνοώντας με ποιό τρόπο σε προσελκύει ένα αντικείμενο, θα πλανιέμαι από λέξη σε λέξη, μην 
αποβλέποντας παρά στη μηχανική σύνδεση των λέξεων και παραβλέποντας τον ρόλο των ιδικών σου 
παθών; Όταν θα γνωρίζω πώς θα μπορέσω να σε υπερνικήσω, κάνοντας να συνταυτισθεί στους δυό 
μας η φρικίαση των παθών τότε θα προσπαθήσω κλαίοντας να κάμω να κυλήσουν τα δάκρυά σου: 
και ούτε θα σε κάμω να κλάψεις, εάν, προηγουμένως, δεν κυριαρχήσω επάνω σου· και εδώ παίρνει 
αξία η δύναμη, ώστε  να φανεί κατώτερη κάθε άλλη σκέψη έξω από την ιδική μου· αλλά δεν θα 
μπορέσω να κυριαρχήσω επάνω σου, εαν πριν δεν τραβήξω ολόκληρη την προσοχή σου· και τούτο 
συχνά το βλέπουμε στους ρήτορες, που πρώτα σημειώνοντας την σπουδαιότητα, έπειτα με την 
δύναμη της φαντασίας, διαθέτουν την ψυχή σου, είτε στο κλάμμα, είτε στην οργή· και κλαίοντας 
εκείνοι ή θυμώνοντας κάνουν και σένα να κλαίς ή να θυμώνεις.[...]» (βλ. Κωνσταντίνος Ε. Σολδάτος, 
«Ανδρέας Κάλβος. Η πρώτη καθηγεσία του στην Ιόνιο Ακαδημία (1826-1827)», ανάτυπο από την 
Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, Αθήνα 1960, σ. 27).

30  Για την επίδραση του Αλφιέρι στο έργο του Κάλβου, βλ. κυρίως Mario Vitti, A. Kalvos e 
suoi scritti in italiano, ό.π., 35-47, καθώς και τις παρατηρήσεις του Trenti, στο Ανδρέας Κάλβος. 
Έργα. Τόμος Α΄, ό.π., σ. 54-55, 77-78 και 82-84. Η δραματουργική εξέλιξη του Κάλβου, από τη 
συγγραφή του Teramene έως τη συγγραφή των Le Danaidi, που συμπίπτει χρονικά με τη μαθητεία 
του δίπλα στον Morrocchesi, αποκτά έτσι συγκεκριμένη βάση και υπόσταση, ακριβώς λόγω των 
αλφιερικών καταβολών και κατευθύνσεών της. Είναι επίσης σαφές ότι από τη μαθητεία στη σχολή 
του Μοrrocchesi προκύπτει και όλη αυτή η «εκ των ένδον» θεατρική γνώση του Κάλβου, όπως 
φανερώνεται στη σχετική κριτικογραφία του για τις κωμωδίες του Alberto Nota στην Ape Italiana 
(1819) και για το βιβλίο Il Poeta di Teatro του Filippo Pananti  (1825).
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ευμάτων της Gazzetta di Firenze, και ας εξετάσομε ορισμένα δεδομένα με τη 
βοήθεια στοιχείων που αντλούνται από παλαιότερες αλλά και από μεταγενέ-
στερες πηγές, προκειμένου να διευκρινιστούν πρόσωπα, σχέσεις και άγνωστες 
πτυχές που συνδέονται με την πρώτη διαμονή του Κάλβου στη Φλωρεντία  και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκουν προέκταση και στη δεύτερη, περιπετειώδη 
διαμονή του (1820-1821).

Στην πρώτη, λοιπόν, παράσταση που δόθηκε στις εγκαταστάσεις του 
«Conservatorio delle Arti e Mestieri», στις 14 Σεπτεμβρίου 1814,31 πέρα από 
την αναφορά των έργων που παρουσιάστηκαν, συναντούμε ορισμένα ονόματα, 
ταλαντούχων και άξιων νέων, που έμελλε να διακριθούν αργότερα στις τέχνες 
και στα γράμματα.32  

31  Η σχολή του Morrocchesi αποτελούσε, όπως αναφέραμε, μαζί με τη μουσική σχολή, τη 
δεύτερη τάξη της ABAFi, με βάση την αναδιοργάνωση του 1813, η οποία αφιέρωνε την πρώτη 
τάξη στις σχεδιαστικές και απεικονιστικές τέχνες (Arti del Disegno, αποτελούμενη συνολικά από 
δεκατέσσερις σχολές) και την ευρύτερη, τρίτη τάξη στην τεχνολογία και τις τεχνικές δεξιότητες (Arti, 
e i Mestieri, αποτελούμενη από δύο σχολές), ουσιαστικά ως διάδοχο και συνεχιστή του παλαιότερου 
και περισσότερο εμπειρικού «Corpo degli Artigiani» (1807) και του «Conservatorio delle Arti e 
Mestieri», που ιδρύθηκε στα 1809 κατά το πρότυπο του αντίστοιχου παρισινού «Conservatoire des 
Arts et Métiers», το οποίο με τη θαυμαστή υλικοτεχνική υποδομή και τις επιστημονικές συλλογές 
του αποτελούσε υπόδειγμα για κάθε ανάλογο ίδρυμα που παρείχε υψηλού επιπέδου τεχνική 
εκπαίδευση. Το Conservatorio αυτό λειτουργούσε σταθερά σε συνεργασία με την ΑBAFi, η διοίκηση 
της οποίας επέβλεπε το νεοσύστατο αυτό ίδρυμα, έως και την οριστική αφομοίωσή του στα 1813 με 
την προαναφερόμενη αναδιοργάνωση. Το Concervatorio από τα 1811 είχε βρεί στέγη στο πρώην 
μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, μαζί με τη Βιβλιοθήκη και 
το Αρχείο της ΑBAFi, και από το 1813 διέθετε τον φιλόξενο χώρο του στη δεύτερη τάξη, για τις 
καθιερωμένες μουσικές και θεατρικές επιδείξεις. Για την εξέλιξή του και τη σχέση με την ABAFi, βλ. 
Paolo Brenni, «Τhe Physics Cabinet of the Istituto Tecnico Toscano», στο: Cabinets of Experimental 
Philosophy in Eighteenth-Century Europe, επιμέλεια: Jim Bennett, Sofi a Talas, Βrill, 2013, σ. 222· 
πρβλ. Anna Gallo Martucci, «Il Conservatorio d’ Arti e Mestieri (1811-1850)», στο Accademia delle 
Arti del Disegno, studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia, επιμέλεια: Bert W. Meijer, 
Luigi Zangheri, Leo S. Olschki, Φλωρεντία 2015, σ. 393-410.

32 Όπως ενημερώθηκα από τον Dott. Mazzolai, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου της ABAFi, λόγω 
εκτεταμένων καταστροφών σε διάφορες ιστορικές φάσεις (με αποκορύφωμα τη μεγάλη πλημμύρα 
τον Νοέμβριο του 1966), παρουσιάζονται σήμερα, δυστυχώς, αρκετές ελλείψεις και σοβαρά αρχειακά 
κενά. Μια από τις μεγαλύτερες απώλειες για εμάς είναι και η καταστροφή των μαθητολογίων της 
σχολής του Morrocchesi των ετών 1813-1814-1815, στα οποία θα υπήρχε ασφαλώς και η εγγραφή 
του Κάλβου. Στο σωζόμενο «Ruolo degli Scolari dell’Accademia delle Belle Arti degli anni 1813, 1814 
e 1815», που είναι και το παλαιότερο του Αρχείου, υπάρχουν λίστες σπουδαστών του «Conservatorio 
di Arti e Mestieri» μόνο για τους τομείς της Φυσικής (Fisica) και της Χημείας (Chimica), ενώ από 
την δεύτερη τάξη σώζονται λίστες με ονόματα σπουδαστών μόνο από μερικούς τομείς της Μουσικής 
σχολής (Composizione musicale, Scuola di canto e pianoforte, Scuola di violino), όχι όμως και από 
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Έτσι, στην αρχή του πρώτου δημοσιεύματος, διαπιστώνομε ότι μεταξύ των 
συμμαθητών του Κάλβου ήταν ο περίφημος, Αρετινός αυτοσχεδιαστής ποιητής 
Τommaso Sgricci (1789-1836), ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης που θα κέρδιζε στα 
επόμενα χρόνια, με τις θρυλικές εμφανίσεις του, τον γενικό θαυμασμό του ευρω-
παϊκού κοινού, για τον οποίο πληροφορούμαστε από το παρόν δημοσίευμα ότι ήδη 
από τότε έχαιρε μιας πρώιμης εκτίμησης των δυνατοτήτων του, ως «νέος αρκετά 
γνωστός για την ευφυΐα  του στην αυτοσχέδια ποίηση» και παρά το γεγονός ότι 
υπήρξε προφανώς προχωρημένος στη σκηνική παρουσίαση, εντούτοις γίνεται 
σαφές ότι μέσω της σχολής του Мorrocchesi επεδίωκε την επαγγελματική του 
τελειοποίηση σε ένα ανώτερο θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.33

την τάξη «Απαγγελίας και Θεατρικών Τεχνών» που μας ενδιαφέρει. Ως εκ τούτου, τα υπάρχοντα, 
παλαιά δημοσιεύματα των εφημερίδων που αναφέρονται στις θεατρικές επιδείξεις της σχολής 
του Morrocchesi αποτελούν ουσιαστικά τη μόνη διαθέσιμη και πολύτιμη πηγή πληροφοριών, 
που αναπληρώνει ως έναν βαθμό την τεράστια αυτή απώλεια, διασώζοντας τα ονόματα αρκετών 
σπουδαστων (μεταξύ αυτών και του Κάλβου) καθώς και τα έργα που παρουσίασαν επί σκηνής. Το 
γεγονός της συγκεκριμένης απώλειας θα πρέπει να μας κάνει περισσότερο επιφυλακτικούς και ως 
προς την αβασάνιστη εξαγωγή συμπερασμάτων, για την αποκλειστική «αυτοδιδαχή» του Κάλβου, 
καθώς δεν αποκλείεται παρόμοιες αρχειακές απώλειες να εξηγούν έως σήμερα την αδυναμία της 
έρευνας να δώσει σαφείς απαντήσεις περί των όποιων (άλλων) σπουδών του Κάλβου. Ας θυμηθούμε 
με την ευκαιρία και όσα σχετικά ανέφερε παλαιότερα ο Ν. Τωμαδάκης: «[...] Διαμείνας επί εν έτος εις 
Pisa και εις Φλωρεντία και επισκεπτόμενος συχνά το γειτονικόν Livorno […] πρώτον μεν ανεζήτησα 
αυτόν [τον Κάλβο] μεταξύ των σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πίσης των ετών 1805-1815, αλλ᾿ 
η απουσία των πανεπιστημιακών μητρώων ενίων εκ των ναπολεονίων χρόνων και συγκεκριμένως 
από 30 Νοεμβρίου 1810-7 Ιουνίου 1815, αποκλείει το ασφαλές πάσης ερεύνης· εκ της γενομένης 
δε δεν εξήγχθη τι το θετικόν [...]» (βλ. Νικόλαος Τωμαδάκης, «Ο Ανδρέας Κάλβος από Λιβόρνου 
εις Φλωρεντίαν», Αφιέρωμα εις Κ. Ι. Άμαντον, Αθήνα 1940 [= Νεοελληνικά δοκίμια και μελέται, 
τόμ. Β΄, Εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία, Αθήνα 1983,  σ. 164-165]).

33 Υπήρξε, μάλιστα, παροιμιώδης η ικανότητα του Sgricci, στο τελευταίο μέρος των μελλοντικών 
παραστάσεών του, να αυτοσχεδιάζει επί σκηνής μια ολόκληρη τραγωδία, συχνά με αρκετές 
πράξεις, επάνω σε θέματα που του έδιναν οι θεατές, ερμηνεύοντας παράλληλα τα μέρη ανδρικών 
και γυναικείων ρόλων με εναλλαγές στην τονικότητα της φωνής του, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα 
και τα μέρη του χορού. Περισσότερα για τον μυθικό Tommaso Sgricci, βλ. Ugo Viviani, Un genio 
Aretino, Tommaso Sgricci, poeta tragicο e improvvisatore, Αρέτσο, 1928· Angela Esterhammer, 
«Coleridge, Sgricci, and the shows of London: Improvising in print and performance», στο Dante 
and Italy in British Romanticism, F. Burwick and P. Douglass, Νέα Υόρκη 2011, σ. 143-159. Για 
τη σχέση του Sgricci με τον Λόρδο Byron καθώς και με τα αδέλφια Shelley, βλ. Gioia Angeletti, «“I 
Feel the Improvisatore”: Byron, Improvisation, and Romantic Poetics», στο British Romanticism 
and Italian Literature: translating, reviewing, rewriting, επιμέλεια: Laura Bandiera, Diego 
Saglia, Rodopi, 2005, σ. 165-180· James Bieri, Percy Busshe Shelley: A biography: Exile of 
unfulfi lled reknown, 1816-1822, τόμ. 2, University of Delaware Press, Nιούαρκ 2005, σ. 215-218· 
και ιδίως στο Angela Esterhammer, «Improvisational Aesthetics: Byron, the Shelley Circle, and 
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Ακολούθως, συναντούμε το όνομα κάποιου «κ. Sorelli» που πρέπει αναμ-
φίβολα να ταυτιστεί με τον φλωρεντινό λόγιο και ποιητή Guido Sorelli (1796-
1847), ο οποίος μας άφησε μια ιδιαίτερα χρήσιμη αυτοβιογραφία στα 1836 υπό 
τη μορφή υποτιθέμενων εξομολογήσεων προς τον Silvio Pellico (1789-1854).34 
Στην αυτοβιογραφία αυτή, ο Sorelli, όπου με υπερηφάνεια μας πληροφορούσε 
ότι υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Morrocchesi –του «Talma της ιταλικής 
σκηνής»–,35 ανασυστήνει με γλαφυρό τρόπο μια ολόκληρη εποχή και μας δίνει 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διάφορες ζυμώσεις και σχέσεις που σε μια 
ευρύτερη αναγωγή τους δεν μοιάζουν άσχετες με τα βιογραφικά του Κάλβου και, 
ιδίως, με όσα εδώ μας απασχολούν. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί 
η περιγραφή ενός διαγωνισμού για το βραβείο θεατρικής απαγγελίας στο Teatro 
Goldoni, o οποίος παρότι έγινε στα 1819, μας μεταφέρει θαυμάσια την ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε στις παραστάσεις της σχολής του Morrocchesi.36 Στον 
διαγωνισμό αυτό, όπου συμμετείχαν και άλλοι παλιοί συμμαθητές του Κάλβου, 
αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κύρια παράσταση του αλφιερικού Oreste 
ανέβηκε η έμμετρη κωμωδία του Carlo Goldoni (1707-1793), Cavaliere di Spirito 
(1757), ενώ ειδικά για την περίσταση παίχτηκε τότε και μια ανέκδοτη κωμωδία 
του αββά Ζannoni, ο οποίος την είχε εμπιστευτεί στον Antoniο Morrocchesi, 
προκειμένου να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο φλωρεντινό κοινό από ομάδα 
μαθητών της σχολής του, με ό,τι μπορεί να φανερώνει αυτή η ιδιαίτερη επιλογή 
για τη σχέση εκτίμησης ανάμεσα στους δύο ακαδημαϊκούς και για το γενικότερο 
επίπεδο της σχολής.37

Tommaso Sgricci», Romanticism on the Net, αρ. 43, 2006, βλ. στον ιστότοπο: http://id.erudit.
org/iderudit/013592ar όπου ανιχνεύονται οι πιθανές επιδράσεις των αυτοσχεδιαστικών 
τεχνικών και των εκφραστικών τρόπων του Sgricci στο έργο του Byron αλλά και στο 
έργο των αδελφών Shelley· Arnold A. Schmidt, Byron and the Rhetoric of Italian Nationalism, 
Springer 2010, σ. 150. Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσομε ότι η πτώση του Μεσολογγίου απασχόλησε 
δραματουργικά τον Sgricci, ο οποίος σε θεατρική σκηνή του Παρισιού αυτοσχεδίασε μια σχετική 
τραγωδία (βλ. La caduta di Missolonghi, tragedia divisa in cinque atti improvvisata da Tommaso 
Sgricci Aretino, Presso Pasquale Pagni, Φλωρεντία 1827).

34  Το έργο τυπώθηκε στο Λονδίνο ταυτόχρονα στα ιταλικά και στα αγγλικά: Le mie confessioni 
a Silvio Pellico. Memorie di Guido Sorelli da Firenze, Λονδίνο 1836 / Μy confessions to Silvio 
Pellico. The autobiography of Guido Sorelli, Λονδίνο 1836. Στο εξής, οι παραπομπές των σελίδων 
από το εν λόγω βιβλίο θα γίνονται με βάση την αγγλική του μετάφραση.

35  Βλ.  Guido Sorelli, My confessions…, ό.π., σ. 60, 172.
36  Ό.π., σ. 192-195.
37  Για τον διαγωνισμό των μαθητών του Morrocchesi στο Teatro Goldoni στις 5 Μαΐου 1819 και 

τα έργα που παίχτηκαν, αναλυτικότερα βλ. εφ. Gazzetta di Firenze, Τρίτη, 8 Ιουνίου 1819, αρ. φ. 
68, σ. 4. (Η διανομή για την κωμωδία του Goldoni είχε ως εξής: Zanobi Mancini – Fattore, Lorenzo 
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Μέσα από τις ζωηρές αφηγήσεις του Sorelli, που απηχούν κοινούς τόπους 
και σημεία αναφοράς των ανήσυχων νέων της εποχής, πληροφορούμαστε, 
εκτός των άλλων, τη σταθερή και μακροχρόνια αναγνωστική σχέση του με τη 
Magliabechiana –τη «λαμπρή δημόσια βιβλιοθήκη» όπου «μελετούσε, διάβαζε, ή 
ψιλοκουβέντιαζε χαμηλόφωνα με σπουδαστές που γνώριζε εκεί» και στην οποία 
είχε περάσει «τις φωτεινότερες ώρες της [νεανικής] ύπαρξής του»–,38 την ιδιαί-
τερη φιλική σχέση (παρά την ηλικιακή διαφορά των είκοσι δύο ετών) με τον σοφό 
αββά Zannoni, στον οποίο είχε απευθυνθεί στα 1819 προκειμένου να ζητήσει την 
πολύτιμη γνώμη του για μια μετάφραση ενός θεατρικού έργου που είχε ετοιμά-
σει προς έκδοση,39 ενώ ξεχωριστή θέση μεταξύ των περιγραφών του, αποκτούν 
οι πρώιμες αναφορές στον καρμποναρισμό, όπου φέρονταν αναμεμιγμένοι από 
παλιά «οι περισσότεροι γνωστοί του», αλλά και η μεταγενέστερη προσωπική 
του περιπέτεια χάρη σε ένα «επαναστατικό σονέτο» που έγραψε σε μια στιγμή 
πατριωτικής έξαρσης και σε ανύποπτο χρόνο βρέθηκε άθελά του «στο στόμα 
κάθε Καρμπονάρου της Φλωρεντίας».40 Από τις πρώιμες «ιταλικές» αφηγήσεις 
του Sorelli, που σταματούν στον Ιούνιο του 1821, οπότε και εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στο Λονδίνο,41 θα πρέπει, τέλος, να μνημονεύσομε και μια περιγραφή 

Giordarengi – D. Flavio, Guido Sorelli – Claudio, Adriana Morrocchesi (η μικρότερη αδελφή της 
Giuditta) – Donna Florida, Valeriano Galleni – Conte Roberto)· εφ. Gazzetta Piemontese, Τρίτη, 
11 Μαΐου 1819, αρ. φ. 56, σ. 250. (Η διανομή για τον Oreste του Αλφιέρι ειχε ως εξής: Valeriano 
Galleni – Oreste, Adriana Morrocchesi – Elettra, Guido Sorelli – Pilade, Sig. Sferra – Egisto, 
Giuditta Morrocchesi – Clittenestra). Το ανέκδοτο έργο του αββά Zannoni ήταν το La ragazza 
vana e civetta, που τυπώθηκε το ίδιο έτος (βλ. Saggio di scherzi comici, Nella Stamperia del Giglio, 
Φλωρεντία 1819 («L᾿ amicizia rinnovata ossia La ragazza vana e civetta, comedia in tre atti»), σ. 
47-174)· πρβλ. και τα εισαγωγικά σχόλια στο μεταγενέστερο Saggio di scherzi comici di Gio. Batt. 
Zannoni, Dalla tipografi a di Gio. Silves, Μιλάνο 1850, σ. 19.  Για τους νικητές του διαγωνισμού (με 
μεγάλους θριαμβευτές τoν Valeriano Galleni και την Adriana Morrocchesi, που κέρδισαν, αντίστοιχα, 
τα πρώτα βραβεία ανδρικού και γυναικείου ρόλου), βλ. Elogio di Leon Batista Alberti composto da 
Gio. Batista Niccolini segretario dell’ Imp. e R. Accademia delle Belle Arti di Firenze e letto da 
esso nel giorno della solenne distribuzione dei premi maggiori l’ anno 1819, Presso Niccolò Carli, 
Φλωρεντία [1819], σ. 66.

38  Βλ. Guido Sorelli, My confessions..., ό.π., σ. 228-235.
39  Ό.π., σ. 182-184. (Πρόκειται για το έργο: Saff o, Tragedia in cinque atti del signor Francesco 

Grillparzer, versione italiana di Guido Sorelli fi orentino, Presso Giovanni Marenigh, Φλωρεντία 
1819).

40  Ό.π., σ. 171, 279-281.
41  Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο ποιητικό βιβλίο του Sorelli στο Λονδίνο είχε ως εκδότη τον 

A. Dulau (τον ίδιο που διένειμε παλαιότερα και τα Italian Lessons του Κάλβου), ενώ τυπώθηκε από 
τον G. Schulze, δηλαδή τον τυπογράφο του περιοδικού L᾿Ape Italiana (Poesie di Guido Sorelli da 
Firenze, Presso Dulau e Co. Soho Square, Dalla stamperia di G. Schulze, Polland Street, Λονδίνο 
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ενός ταξιδιού του στη Ρώμη, τον Δεκέμβριο του 1820, όπου εκεί συναντήθηκε 
με έναν παλαιό φίλο και συμμαθητή του που είχε ακολουθήσει το επάγγελμα 
του ηθοποιού, για τον οποίο δεν παρέλειπε να μας δώσει ορισμένες χρήσιμες 
συνοδευτικές πληροφορίες:

[...] Προτού ανατείλλει ο ήλιος, στεκόμουν στην πόρτα ενός αγαπητού φίλου 
και συμπατριώτη μου, του Ferdinando Petzet, ο οποίος ήταν επίσης μαθη-
τής του Morrocchesi, και είχε γίνει τώρα μέλος, μαζί με τη σύζυγό του, του 
«Θιάσου Blanes» [...],

ενώ στην πορεία μας ενημέρωνε πως σε κάποιο από τα επόμενα βράδια κατέφτα-
σε στο Teatro Argentina, όπου ήξερε ότι «[...] ο Ferdinando και η σύζυγός του 
επρόκειτο να εμφανιστούν σε μια από τις κωμωδίες του Goldoni [...]».42

Ασφαλώς, στο πρόσωπο του «αγαπητού φίλου, συμπατριώτη και συμμαθητή» 
του Sorelli αναγνωρίζομε αυτόν τον «κ. Pezzet», που είδαμε ότι στην επίδειξη 
του 1814 ερμήνευσε τον ρόλο του Αίγισθου δίπλα στον Κάλβο. Ως Ferdinando 
Pelzet (1791-1889) –μετά και την καλλιτεχνική παραλλαγή του επωνύμου του– 
γνωρίζομε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα παντρευόταν με μια συμμαθήτριά 
του από τη σχολή του Morrocchesi, τη Maddalena Signorini, συμμετέχοντας 
έκτοτε μαζί της, επαγγελματικά, σε διάφορους γνωστούς θιάσους. Κανείς, βέ-
βαια, δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί τότε ότι η εν λόγω νεαρή μαθητευόμενη «κ. 
Signorini», που σύμφωνα με το δημοσίευμα απέδωσε στην επίδειξη «με αφέλεια 
και τρυφερότητα» μια καντάτα του Metastasio, θα εκδήλωνε στην πορεία, ως 
Μaddalena Signorini-Pelzet (1801-1854), ένα τέτοιο εκρηκτικό ταλέντο, που 
θα την καταξίωνε –μαζί με την προαναφερόμενη Carlotta Marchionni– ως τη 
λαμπρότερη ηθοποιό που βγήκε από τη σχολή του Morrocchesi και ίσως την κορυ-
φαία πρωταγωνίστρια του ιταλικού θεάτρου κατά τον 19ο αιώνα, καταγράφοντας 
εμβληματικές ερμηνείες στο ενεργητικό της, κυρίως σε αλφιερικούς ρόλους αλλά 

1823). Αργότερα, στα 1825, όταν κάποια νεαρή αγγλίδα είχε απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο των 
Dulau προκειμένου να την βοηθήσουν στην εξεύρεση διδασκάλου ιταλικής, μαθαίνομε ότι εκείνοι 
της πρότειναν τότε τρία ονόματα από μια σχετική λίστα που διέθεταν, μεταξύ αυτών και του Sorelli, 
ο οποίος τελικά και επελέγη (βλ. Guido Sorelli, My confessions..., ό.π., σ. 350). Η αναφορά αυτή 
έχει ενδιαφέρον διότι μας δείχνει κάτι από τις διασυνδέσεις και τα ευρύτερα δίκτυα υποστήριξης 
των Ιταλών λογίων του Λονδίνου, από τα οποία, ασφαλώς, θα επωφελήθηκε νωρίτερα κι ο Κάλβος 
(πρβλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 56, σ. 291-292).

42  Ό.π., σ. 212, 220, 226.  Ο Sorelli, λίγο νωρίτερα (σ. 206-207) μας πληροφορούσε ότι και ο ίδιος, 
προτού φύγει για την Αγγλία, βρέθηκε πολύ κοντά στην επιλογή μιας θεατρικής σταδιοδρομίας, όταν 
έλαβε μια άκρως δελεαστική και καλά αμοιβόμενη πρόταση συνεργασίας εκ μέρους του σπουδαίου 
ηθοποιού και θιασάρχη Pietro Andolfati (1750-1828/1830) προκειμένου να μείνει στην Ιταλία και 
να εργαστεί επαγγελματικά ως  πρωταγωνιστής (Primo uomo) στον περίφημο θίασό του.



  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ

702

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ 1874

και σε έργα του Νiccolini και του Pellico, με τους οποίους, παράλληλα, διατηρούσε 
στενή φιλική σχέση και αλληλογραφία.43

Από την ίδια γενιά των νεότερων μαθητών της σχολής, αίσθηση φαίνεται 
πως προκάλεσε στη συγκεκριμένη επίδειξη, η «δυναμική απαγγελία» του δωδε-
καετούς «κ. Libri», ο οποίος θα πρέπει να ταυτιστεί με τον μετέπειτα διάσημο 
φλωρεντινό μαθηματικό και συγγραφέα, γόνο παλαιάς αρχοντικής οικογένειας, 
Guglielmo Libri (1802-1869), το όνομα του οποίου, κατά μια τραγική ειρωνεία, 
έμελλε αργότερα να συνδεθεί –λόγω ενός ακατανίκητου βιβλιοφιλικού και συλλε-
κτικού του πάθους – με τη μεγαλύτερη στα χρονικά υπόθεση κλοπής πολύτιμων 
χειρογράφων και σπάνιων εκδόσεων, στο διάστημα όπου είχε διοριστεί γενικός 

43  Ο Ferdinando Pelzet μαρτυρείται ότι υπήρξε ένας κωμικός ηθοποιός μάλλον περιορισμένης 
εμβέλειας, που είχε, ωστόσο, περισσότερη επιτυχία σαν διδάσκαλος της υποκριτικής (βλ. Antonio 
Gamberucci, Roberto Lunardi, Antoine: libretto di ricordi inedito di Antonio Gamberucci, pagliaiolo 
del Porto di Mezzo nel XIX secolo,  Museo della Paglia e dell‘Intreccio “Domenico Michelacci”, τόμ. 
5, Polistampa, Φλωρεντία 2000, σ. 66). Για την κορυφαία ηθοποιό Maddalena Pelzet, ενδεικτικά 
βλ. Dizionario Biografi co dei più celebri poeti ed artisti melodrammatici, tragici e comici, maestri, 
concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, giornalisti, impresarii, ecc. ecc. che fiorirono 
in Italia dal 1800 al 1860  compilato dal Cav. Dott. Francesco Regli, Tipi di Enrico Dalmazzo, 
Τορίνο 1860, σ. 388-394. Αδιάψευστος μάρτυρας της ραγδαίας υποκριτικής εξέλιξης και του σπάνιου 
ταλέντου της Pelzet αποτελεί το εξής γλαφυρό περιστατικό: ο Λόρδος Byron, παρακολουθώντας 
στις 11 Αυγούστου 1819 τη δεκαοκτάχρονη ηθοποιό στην Μπολόνια στον ρόλο της αλφιερικής 
Mirra, κατέρρευσε από τη συγκινησιακή φόρτιση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το θεατρο, 
υποβασταζόμενος και μέσα σε λυγμούς (η συγκλονιστική εμπειρία διεσώθη από τον ίδιο σε 
ημερολογιακή καταγραφή του) (βλ. Peter Cochran, «Byron and Alfi eri», στο Dante and Italy in 
British Romanticism..., ό.π., σ. 56)· Lord Byron’s life in Italy (Vie de Lord Byron en Italie) by 
Teresa Guiccioli, μτφρ. Michael Rees, επιμ. Peter Cochran, University of Delaware Press, Nιούαρκ 
2005, σ. 164-165. Η Pelzet (όπως και ο σύζυγός της) είχαν μακροχρόνια φιλία με τον G. B. Niccolini, 
ο οποίος μάλιστα γνώριζε και όλα τα προσωπικά μυστικά και τους κρυφούς έρωτες της κορυφαίας 
ερμηνεύτριας των έργων του. Μέσα από το Epistolario του Niccolini μαθαίνομε, λ.χ., για τον 
θυελλώδη δεσμό της εικοσιεξάχρονης Pelzet, στα 1827, με τον εξηντατριάχρονο προαναφερόμενο 
δικηγόρο Lorenzo Collini, ο οποίος, πληροφορούμαστε επιπροσθέτως, από επιστολή με ημερομηνία 
3 Σεπτεμβρίου 1827, ότι είχε συνδράμει εκείνη την εποχή και τον Θίασο Rattopulo (Compagnia 
Antonio Rattopulo) σε μια από τις πρόβες του για το ανέβασμα μιας τραγωδίας του Niccolini. 
Αναλυτικότερα, για όλα αυτά, βλ. Riccordi della vita e delle opere di G.-B. Niccolini, raccolti da 
Atto Vannucci, τόμ. 2  (Lettere dal 1824-1857), Felice Le Monnier, Φλωρεντία 1866, επ. αρ. 101 
(σ. 75), επ. αρ. 79 (σ. 41), επ. αρ. 88 (σ. 54), επ. αρ. 91 (σ. 61), επ. αρ. 103 (σ. 78-79), επ. αρ. 104 
(σ. 81). Θα πρέπει, τέλος να σημειωθεί ότι η Pelzet έχει αφήσει το στίγμα της και στον σύντομο 
βίο του Giacomo Leopardi (1798-1837), χάρη στο ειδύλλιό της με τον Antonio Ranieri (1806-1888) 
(ενδεικτικά βλ. Gli amori di G. Leopardi e pensieri..., επιμ. C.U. Posocco, L. Zoppelli, Vittorio 
1891, σ. 20-24)· Frank Rosengarten, Giacomo Leopardi’s search for a common life through poetry: 
a diff erent nobility, a diff erent love, Fairleigh Dickinson University Press, Νιού Τζέρσεϋ 2012, σ. 66.
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επιθεωρητής των βιβλιοθηκών της Γαλλίας, φυγαδεύοντας τελικά στην Αγγλία, 
μετά την επανάσταση του 1838, περισσότερους από 30.000 σπάνιους τόμους και 
ανεκτίμητα χειρόγραφα που σχετίζονταν κυρίως με την ιστορία των επιστημών 
(μεταξύ των οποίων: του Galilei, του Copernicus, του Descartes, του Kepler, του 
Laplace, του Leibniz κ.ά.).44

Kρίνοντας τώρα από την προαναφερόμενη επιστολή του Φόσκολο (17 Δεκεμ-
βρίου 1813), στην οποία δίνονταν οι δύο εναλλακτικές διευθύνσεις αναζήτησης 
του παραλήπτη Κάλβου (δηλαδή, τη γνωστή οικία του Morrocchesi ή της «κυρίας 
Libri, η οποία κατοικεί στην οδό Solitaria, που από το Λουγκάρνο, στη Γέφυρα 
των Χαρίτων, οδηγεί στα τείχη, στην πύλη του [Τιμίου] Σταυρού»), μπορούμε 
κάλλιστα να υποθέσομε ότι ο Κάλβος εκτός από συμμαθητής υπήρξε κατά τα 
φαινόμενα και οικοδιδάσκαλος του νεαρού αυτού Libri, καθώς δεν προκύπτει 
άλλος εμφανής λόγος που να δικαιολογεί μια τέτοια στενή σχέση με την οικία 
της μητέρας του, της κόμισσας Rosa del Rosso-Libri (c.1783-1849), η οποία 
γνωρίζομε ότι από το 1807 ήταν και επισήμως διαζευγμένη με τον αυτοεξόριστο 
σύζυγό της, τον παλαιό ιακωβίνο και πλάνητα επαναστάτη Giorgio Libri, κόμη 
του Bagnano (1780-1836).45

Από την ίδια ακαδημαϊκή επίδειξη, ξεχωρίζομε οπωσδήποτε αυτόν τον «κ. 
Pecchioli», που είδαμε ότι ερμήνευσε ένα απόσπασμα από τον ρόλο του Abner 
στον Saul, και θα πρέπει να ταυτιστεί ασφαλώς με τον γνωστό μας Vittorio 

44  Από την εκτενέστατη βιβλιογραφία για τον Guglielmo Libri, κυρίως βλ. P. Alessandra Maccioni 
Ruju, Marco Mostert, The Life and Times of Guglielmo Libri (1802-1869), scientist, patriot, scholar, 
journalist and thief. A nineteenth-century story, Verloren Publishers, Χίλβερσουμ, 1995· Livia 
Giacardi, «Libri, Guglielmo», Dizionario Biografi co degli Italiani, τόμ. 65, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Ρώμη 2005 (=http://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-libri_(Dizionario-
Biografi co)/)· Αξίζει να σημειώσομε ότι το πλήρες όνομα του Libri ήταν «Bruto Icilio Timoleone 
Guglielmo Libri-Carucci dalla Sommaja». Τα τρία πρώτα ονόματα (προς τιμή του Μάρκου Ιούνιου 
Βρούτου, του Λεύκιου Ικίλιου, και του Τιμολέοντος του Κορινθίου), που τα συναντούμε άλλωστε 
και ως ηρωικά πρότυπα σε ανάλογα έργα του Αλφιέρι (Βruto Secondο, Virginia, Timoleone), είχαν 
συνειδητά επιλεγεί για να υπογραμμίζουν τις αντιτυραννικές αξίες και τις φιλελεύθερες παραδόσεις 
της οικογένειας Libri. Για τη μεταγενέστερη συμμετοχή του Guglielmo Libri στο Risorgimento, 
ενδεικτικά βλ. Denis Mack Smith, The making of Italy (1796-1866), Palgrave, 1988, σ. 59. Τέλος, 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο νεαρός Guglielmo Libri συμμετείχε ήδη από το προηγούμενο έτος σε 
ανάλογη επίδειξη της σχολής (μαζί με τη Maddalena Signorini, τον Guido Sorelli, τον Valeriano 
Galleni, την Giuditta Morrocchesi και άλλους), που έλαβε χώρα στις 6 Ιουνίου 1813 στη Φλωρεντία 
(βλ. εφ. Giornale Italiano, Κυριακή, 20 Ιουνίου 1813, αρ. φ. 171, σ. 686).

45  Περισσότερα για τον κόμη Giorgio Libri-Bagnano, βλ. https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_
Libri-Bagnano· Maria Fubini Leuzzi, «Giorgio a Guglielmo Libri: lettera di un ex-giacobino al fi glio», 
Labyrinthos, αρ. 5/6, Le Monnier, Φλωρεντία, 1984, σ. 250-289.
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Pecchioli (1788-1870), τον αλληλογράφο και επιστήθιο φίλο του Κάλβου (αλλά 
και του προαναφερόμενου Sorelli, όπως προκύπτει από την αυτοβιογραφία του), 
ο οποίος, μέσω μιας συναισθηματικά φορτισμένης επιστολής, με ημερομηνία 6 
Ιανουαρίου 1817, ενημέρωνε τον Κάλβο στο Λονδίνο για την απελπιστική κα-
τάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Giuditta Morrocchesi, μετά την απότομη 
απόφαση του Κάλβου να την εγκαταλείψει οριστικά για να ακολουθήσει τον 
Φόσκολο, εγκαλώντας τον φίλο του για την απόμακρη στάση του, τόσο προς 
την κοινή τους συμμαθήτρια –και πρώην ερωμένη του– όσο και προς τον ίδιο.46

46  Βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 45, σ. 270-273. Στα σχόλια της 
επιστολής μοιάζει να προκρίνεται η εκδοχή ενός πιθανού διαχωρισμού προσώπων με το ίδιο όνομα, 
που γεννήθηκαν ωστόσο σε διαφορετικά μέρη (Πίζα και Φλωρεντία). Αυτή η σύγχυση οφείλεται 
σε ένα σφάλμα που παρουσίαζε τον φυσιοδίφη Vittorio Pecchioli ως Πιζάνο και όχι ως Φλωρεντινό, 
το οποίο αναπαρήγαγαν και άλλα σύγχρονα δημοσιεύματα περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την 
υπόθεση. Η αρχή της σύγχυσης εντοπίζεται στα πρακτικά της επιστημονικής συγκέντρωσης (Prima 
unione de᾿ naturalisti, medici ed altri scienziati italiani) που έγινε στην Πίζα μεταξύ 1-15 Οκτωβρίου 
1839 και εκδόθηκαν στα 1840 (βλ. Atti della Riunione degli scienziati italiani, τόμ. 1, Φλωρεντία 
1840, σ. 169): «[...] Vittorio Pecchioli di Pisa, presenta, e dimostra come si adoperi, una specie di 
trivella […]». Εντούτοις, μέσα από τον προγενέστερο επίσημο κατάλογο των συμμετεχόντων του 
έτους 1839, αποδεικνύεται ότι μόνο ένας φυσιοδίφης Vittorio Pecchioli εκ Φλωρεντίας έλαβε μέρος 
στη συγκεκριμένη επιστημονική συγκέντρωση, διαχωριζόμενος από τον συνεπώνυμο ιατρό Zanobi 
Pecchioli (από τη Σιένα) και τον παιδαγωγό Gaspero Pecchioli (όντως από την Πίζα), που κατά τα 
φαινόμενα προκάλεσε τη σύγχυση (βλ. Elenco dei componenti la prima riunione de‘ naturalisti, 
medici ed altri scienziati italiani tenuta in Pisa nell‘ottobre 1839, Tipografi a Nistri, Πίζα 1839, 
σ. 18 (XVIII)). Συνεπώς, ο φίλος και συμμαθητής του Κάλβου (αλλά και «γλυκύτατος φίλος» του 
Sorelli, με τον οποίο γνωρίζομε ότι συνέπραξε σκηνικά στον διαγωνισμό του 1819 στην κωμωδία του 
αββά Zannoni (βλ. Guido Sorelli, My confessions…, ό.π., σ. 195)), θα πρέπει να ταυτιστεί με τον 
συγκεκριμένο Φλωρεντινό λόγιο, γνωστό φυσιοδίφη αλλά και μεταφραστή του William Roscoe και του 
Walter Scott. Ο Τωμαδάκης ανέφερε και μια ακόμα ανέκδοτη –και δυστυχώς απωλεσμένη– επιστολή 
του Pecchioli προς τον Κάλβο, σταλμένη από τη Λυών, με ημερομηνία 27 Ιουνίου 1817, με στοιχεία 
και πάλι για την Giuditta Morrocchesi (βλ. Νικόλαος Τωμαδάκης, «Ο Ανδρέας Κάλβος από Λιβόρνου 
εις Φλωρεντίαν», ό.π., σ. 196).  Για την ιδιαίτερη σχέση του Vittorio Pecchioli με την προαναφερόμενη 
Βiblioteca Magliabechiana, βλ. Paola Pirolo, Isabella Truci, L’Archivio Magliabechiano della 
Biblioteca nazionale central di Firenze, (Toscana Beni Librari, inventari e Cataloghi, 7), Φλωρεντία 
1996, σ. 287: «[...] PECCHIOLI VITTORIO: F. 36, c42r; F. 37, p. 139; F. 55, cc. 39v, 40v, 43r; F. 59, c. 
12r; F. 62, pp. 82, 83, 85 […]». Με αφορμή τις μεταγενέστερες υποψηφιότητες για την πλήρωση της 
κενής θέσης του βιβλιοθηκάριου της περίφημης Biblioteca Palatina di Firenze, μαθαίνομε από την 
περιγραφή της υποψηφιότητας του Vittorio Pecchioli τα εξής ενδιαφέροντα, που χρήζουν, ωστόσο, 
περαιτέρω διερεύνησης: «[…] La richiesta decimaterza è di un Vittorio Pecchioli, all᾿ epoca della 
scrittura quaranteseienne (σημ. με δεδομένη τη γέννησή του στα 1788, όταν ο Molini ξεκινούσε τις 
διαδικασίες για τη διαδοχή του στα 1834, ο Pecchioli ήταν όντως 46 ετών) ma non datata, in carta 
bollata, che vanta come titolo un decennio di servizio nella Pubblica libreria Magliabechiana […]» 
(βλ. Archivio Stato di Firenze, I. e R. Corte 5401, Inserto D, c. 439-444).
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Προκαλεί, ομολογουμένως, εντύπωση το γεγονός ότι στην επίδειξη του 1814 
το όνομα του Έλληνα Κάλβου καταλαμβάνει περίοπτη θέση, καθώς παρατηρούμε 
ότι είναι ο μοναδικός μαθητής που όχι μόνο δεν αρκέστηκε σε κάποια συνηθισμένη 
απαγγελία, αλλά εμφανίστηκε ως κανονικός ηθοποιός, και μάλιστα δύο φορές επί 
σκηνής, να ερμηνεύει «με αληθοφάνεια και μαεστρία» αποσπάσματα πρωταγω-
νιστικών ρόλων από δύο διαφορετικά έργα του Αλφιέρι (Oreste, Agamennone), 
συνυπάρχοντας και στις δύο αυτές περιπτώσεις με διαφορετικούς συμμαθητές του, 
που πλαισίωναν επάξια τις δικές του κεντρικές εμφανίσεις. Η επιλογή, ακριβώς, 
του καθηγητή Morrocchesi –του μέγιστου αλφιερικού ηθοποιού– να αναθέσει 
ουσιαστικά σε έναν «ξένο», έστω κι αν η προφορά του ήταν «τελείως τοσκανική», 
το βάρος της ερμηνείας δύο τέτοιων ρόλων, θα πρέπει να υποδηλώνει, αν μη τι 
άλλο, την τεχνική αρτιότητα του Κάλβου και τις υψηλές του επιδόσεις, ώστε να 
δικαιολογείται μια τέτοια εμπιστοσύνη στις υποκριτικές του δυνατότητες, που 
αναγνωρίζονταν, άλλωστε, και με τη χαρακτηριστικη έκφραση «rara abilità» έναν 
χρόνο αργότερα, στο επόμενο δημοσίευμα της παράστασης του 1815. 

Όσο για τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη επίδειξη 
(14 Σεπτεμβρίου 1814), οφείλομε να δεχτούμε ότι δεν υπήρξε τυχαία, και θα 
πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως ένα άτυπο προοίμιο των επίσημων εορταστικών 
εκδηλώσεων που θα κορυφώνονταν τρείς μέρες μετά, στις 17 Σεπτεμβρίου 1814, 
με αφορμή την αποκατάσταση και τη θριαμβευτική επάνοδο του Αρχιδούκα 
Φερδινάνδου Γ΄ (1769-1824) στο Δουκάτο της Τοσκάνης. Σε αυτή τη διαπίστωση, 
μας οδηγεί το γεγονός ότι στην οργάνωση των εορτασμών η ηγεσία της ABAFi 
είχε παίξει τότε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκφράζοντας την αφοσίωσή της στο 
πρόσωπο του λαοφιλούς και προοδευτικού Αρχιδούκα Φερδινάνδου Γ΄, ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι την ημέρα εκείνη ο καθηγητής Morrocchesi υπήρξε από τους 
πρώτους επίσημους εκπροσώπους της τοσκανικής διανόησης που είχε σπεύσει 
προσωπικά να υποδεχτεί τον Αρχιδούκα, μαζί με τον Francesco Benedetti και 
τον Πιζάνο ποιητή και καθηγητή ελληνικών και λατινικών στο Πανεπιστήμιο 
της Πίζας αββά Pietro Bagnoli (1767-1847), ο οποίος, για την περίσταση, είχε 
συνθέσει ένα τιμητικό ποίημα το οποίο απήγγειλαν εν χορώ.47 Επιπλέον, με την 

47  Βλ. Guido Biagi, «Politica e bel mondo. Cronache fi orentine dal 1815 al 1831» στο: La vita 
italiana nel Risorgimento (1815-1831), R. Bemporad & fi glio, Φλωρεντία 1897, σ. 176-177· 
Για την ωδή του Bagnoli, βλ. Per il faustissimo ritorno in Toscana di S.A.I.E.R. il Gran-Duca 
Ferdinando Terzo nostro augusto Sovrano, poemetto dell’ abate Pietro Bagnoli, Nella stamperia 
Piatti, Φλωρεντία 1814. Ο Βenedetti, ακολουθώντας το παράδειγμα του Bagnoli, είχε γράψει 
επίσης μια τιμητική ωδή για την επιστροφή του Αρχιδούκα Φερδινάνδου, βλ. Opere di Francesco 
Benedetti…, ό.π., τόμ. 2, (Ode VI, «Pel ritorno del Granduca Ferdinando III in Toscana»), σ. 285-
289. Στο ίδιο φύλλο της 20ής Σεπτεμβρίου 1814 της εφ. Gazzetta di Firenze, όπου δημοσιευόταν 
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ευκαιρία, θα παιζόταν αργότερα, στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο που εί-
χαν στήσει οι καλλιτέχνες της ΑΒΑFi στην κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
και ένα αλληγορικό θεατρικό έργο του Μοrrocchesi, με τον τίτλο La Pace dell᾿ 
Etruria (Η Ειρήνη της Ετρουρίας), που είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Ιουνίο 
του 1814 με σκοπό να χαιρετήσει, ακριβώς, την είδηση για την αποκατάσταση 
του Φερδινάνδου Γ΄ στην Τοσκάνη και να τιμήσει παράλληλα τον Πρόεδρο της 
ABAFi, Giovanni Degli Alessandri (1765-1830), τον «εραστή και προστάτη 
των Καλών Τεχνών» και τον «απολύτως και δικαίως αφοσιωμένο σε εκείνον τον 
εξαιρετικό Άνακτα, ο οποίος από τον ουρανό, μετά από 15 χρόνια απουσίας» (ο 
Φερδινάνδος, θυμίζομε ότι είχε εκδιωχθεί στα 1799) «απεδόθη και πάλι» στον 
λαό της Τοσκάνης.48

και το άρθρο για την επίδειξη του Morrocchesi με τη συμμετοχή του Κάλβου, στις πρώτες σελίδες 
υπήρχε ένα εκτενέστατο αφιέρωμα που περιέγραφε λεπτομερώς τη λαμπρή υποδοχή του Αρχιδούκα 
και τον κεντρικό ρόλο της ηγεσίας της ABAFi στην προετοιμασία της εντυπωσιακής φιέστας (σ. 
1-3). Όπως με ενημέρωσε ο Dott. Mazzolai, στο Ιστορικό Αρχείο της ABAFi (AABAFi, Carteggio 
e Atti, Filza 3, 1814, ins. 47) σώζονται αρκετά διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται ακριβώς με 
τις προετοιμασίες των εορταστικών εκδηλώσεων καθώς και το άσμα που είχε μελοποιήσει τότε ο 
χορωδός και καθηγητής τραγουδιού στη δεύτερη τάξη της ABAFi Gaspero Pelleschi (1782-1861), 
«Coro da cantarsi sulla Piazza di S. Marco in occasione del faustissimo ingresso di S.A.I. e R. il 
Gran Duca Ferdinando III, messo in musica dal Sig. Gaspero Pelleschi».  Πάντως, δεν θα πρέπει 
να μας εκπλήσσει το γεγονός της λαοφιλίας του Αρχιδούκα Φερδινάνδου, αν λάβομε υπόψη μας 
την ευρύτερη σύνδεση του ονόματος των Λορένα στη συνείδηση του λαού της Τοσκάνης, με ήπιες, 
προοδευτικές και διαφωτιστικές πολιτικές. Με παντοδύναμη πλέον την Παλινόρθωση μετά και τη 
Συνθήκη της Βιέννης και τη διάψευση των ελπίδων ως προς μια ευνοϊκή διαχείριση και προώθηση 
του ιταλικού ζητήματος από τον Ναπολέοντα, η επάνοδος των Λορένα στο Δουκάτο της Τοσκάνης  
μάλλον θα έμοιαζε στη δεδομένη χρονική συγκυρία σαν «δώρο εξ ουρανού», ελλείψει καλύτερων 
επιλογών, έως ότου διαφανούν τελικά στο μέλλον κάποιες αμυδρές ελπίδες για την προοπτική του 
Risorgimento, με το σταδιακό ωρίμασμα και τη διαμόρφωση μιας «εθνικής» συνείδησης. Εντούτοις, 
και παρά το κοινό όραμα που θα ωθούσε αργότερα τους πλέον ριζοσπαστικοποιημένους πατριώτες 
στο αποτυχημένο καρμποναρικό κίνημα (1820-1821), ο Φερδινάνδος δεν έπαυε να αναγνωρίζεται 
ως ένας ενάρετος και δίκαιος ηγεμόνας· τέτοιος που, κατά μια σχεδόν «υπερβατική» εκμυστήρευση 
ενός καρμπονάρου, φίλου του Sorelli, θα μπορούσε άνετα και ο ίδιος να γίνει δυνητικά ένας άξιος 
«αδελφός Καρμπονάρος»(!), ακριβώς λόγω της ηθικής του ακεραιότητας και των αναμφισβήτητων 
αρετών που διέθετε (βλ. Guido Sorelli, My confessions…, ό.π., σ. 170-171). Για την προστασία και 
την άνθηση των τεχνών και των γραμμάτων στη Φλωρεντία, μετά την επάνοδο του Φερδινάνδου 
Γ΄, περαιτέρω, βλ. Aubrey S. Garlington, Society, Culture and Opera in Florence, 1814-1830: 
Dilettantes in an “earthly Paradise”, Ashgate publishing, Φάρναμ 2005.

48 Όπως ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου της АBAFi, δεν σώθηκαν στοιχεία 
για την παράσταση του Μοrrocchesi στο αμφιθέατρο ή για τους συντελεστές της, και συνεπώς η 
μόνη διαθέσιμη μαρτυρία προέρχεται από το πρωτοσέλιδο του ίδιου φύλλου της εφ. Gazzetta di 
Firenze: «[...] In tale occasione fu dispensate anumerosissimi spettatori un’ elegante composizione 
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Ακολούθως, στο επόμενο δημοσίευμα για την παράσταση του 181549  διαπι-
στώνομε ότι δεν επιχειρήθηκε ένα παρόμοιο «απάνθισμα» με πολλαπλές συμμε-
τοχές μαθητών, αλλά παρουσιάστηκε μια τραγωδία του Αλφιέρι (Agamennone) 
με συγκεκριμένη διανομή ρόλων, στην οποία συμμετείχε ο Ανδρέας Κάλβος, 
ερμηνεύοντας με «αληθοφάνεια και τραγική μεγαλοπρέπεια» τον ρόλο του Αγαμέ-
μνονα, αποσπώντας με την προαναφερόμενη «σπάνια ικανότητά του» το «γενικό 
και συνεχές χειροκρότημα» του κοινού. Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε στην 
κάπως επιτηδευμένη και υπερβολική έκφραση του αρθρογράφου («veduto su i 
nostri teatri»), η οποία φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο Αγαμέμνονας του Κάλβου 
όχι μόνο υπήρξε επιτυχής, αλλά επισκίασε και όλες τις προηγούμενες ερμηνείες 
του ρόλου που είχαν παρουσιαστεί έως τότε στα θέατρα της Φλωρεντίας. Στην 
ίδια παράσταση συμμετείχε επίσης η Anna Barsotti ως Ηλέκτρα, που είδαμε ότι 
είχε παίξει μαζί με τον Κάλβο και στην επίδειξη του 1814 σε ένα απόσπασμα από 
τον Oreste, ενώ τον ρόλο της Κλυταιμνήστρας ερμήνευσε τότε, όπως αναφέραμε, 
η Giuditta Morrocchesi στην παρθενική της εμφάνιση, που θα αποτελούσε την 
αφετηρία για μια μελλοντική θεατρική καριέρα, τα τελευταία ίχνη της οποίας 
εντοπίζονται στο Teatro S. Benedetto στη Βενετία, το Φθινόπωρο του 1824, 
στον περίφημο Θίασο Fabbrichesi.50 Στην εν λόγω παράσταση, τον «τρομερό 

intitolata la Pace dell’ Etruria festa Teatrale-allegorico-favolosa, Produzione del ben cognito sig. 
Antonio Morrocchesi Professore di declamazione nel Conservatorio delle Arti ec. e che incontrò l’ 
universale gradimento.[…]». Βλ. και το τυπωμένο έργο με την εύγλωττη αφιέρωση του Morrocchesi 
προς τον Πρόεδρο Degli Alessandri στην εισαγωγή:  La Pace dell’ Etruria, Festa teatrale allegοrico-
favolosa di Antonio Morrocchesi, dedicate al nobil’ uomo il Sig. Cavaliere Giovanni Degli Alessandri, 
Presidente delle Belle Arti, [Φλωρεντία 1814].

49  Ουσιαστικά, αυτή η δημόσια επίδειξη στα τέλη του 1815 όπου συμμετείχε ο Κάλβος ήταν η 
δεύτερη και καταληκτική για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς η πρώτη είχε ήδη γίνει στα 
μέσα του χρόνου (9 Μαΐου 1815), δίχως ομως τη συμμετοχή του Κάλβου στη διανομή των ρόλων. Τότε, 
είχε παρουσιαστεί η Olimpiade του Metastasio και στην εν λόγω επίδειξη είχαν λάβει μέρος οι εξής 
μαθητές: sig. [Valeriano] Galleni (ως Megacle), sig. [Anna] Barsotti (ως Aristea), sig. [Ferdinando] 
Pezzet (ως Licida), sig. [Maddalena] Signorini (ως Argene). Βλ. εφ. Giornale Italiano, Τρίτη, 30 
Μαΐου 1815, αρ. φ. 150, σ. 1: «La sera del 9 corrente nel teatro degli Arrischiati, in Piazza Vecchia, 
gli alunni della scuola dei declamazione di questa città didero il primo loro esperimento pubblico in 
quest’anno, colla rappresentazione del drama l’ Olimpiade dell’ incomparabile Metastasio […]»· βλ. 
και αναλυτικότερα στην εφ. Gazzetta di Firenze, Τρίτη, 16 Μαΐου 1815, αρ. φ. 58, σ. 6.

50  Βλ. Alberto Bentoglio, L’arte del capocomico: biografi a critica di Salvatore Fabbrichesi 
(1772-1827), Bulzoni, Ρώμη 1994, σ. 163. H Giuditta Morrocchesi, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε 
μαθήτρια της σχολής τουλάχιστον από το έτος 1813, όπου στην επίδειξη της 6ης  Μαΐου 1813 είχε 
απαγγείλει μια πινδαρική ωδή. Τρείς μήνες αργότερα, στις 8 Αυγούστου 1813, μαθαίνομε από σπάνια 
ανακοίνωση, που απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο της ABAFi  με τίτλο «Primo Esperimento degli 
Scuolari di Musica e di Declamazione dell‘Accademia delle Belle Arti di Firenze. degli 8. agosto 1813», 
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χαρακτήρα» του Αίγισθου ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία ο Valeriano Galleni, 
ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος νέος («αντίπαλον δέος» του Sorelli και μεγάλος 
θριαμβευτής στον διαγωνισμό του 1819), που γνωρίζομε παράλληλα ότι υπήρξε 
ένας από τους καλύτερους και πλέον αγαπημένους μαθητές του Morrocchesi. 

Το όνομα του προικισμένου αυτού μαθητή θα το συναντήσουμε ξανά και 
τέσσερις μήνες μετά την εν λόγω παράσταση, στις 10 Απριλίου του 1816, με 
αφορμή μια ενδιαφέρουσα ιδιωτική συνάθροιση λογίων και καλλιτεχνών (στην 
οποία έχομε κάθε λόγο να πιστεύομε ότι παρευρέθη και ο Κάλβος) στη Φλω-
ρεντία, στο σπίτι του Λουκέζου Giovanni Caselli (1774-1831) για τον εορτασμό 
της επετείου από τη γέννηση του ποιητή Torquato Tasso (1544-1595).51 Στην 

ότι έλαβε μέρος και στη συγκεκριμένη επίδειξη απαγγέλοντας το Πέμπτο Άσμα από την «Κόλαση» 
του Δάντη (συμμετείχαν επίσης οι: Valeriano Galleni,  Guido Sorelli, Maddalena Signorini κ.α.) 
(βλ. AABAFi, Carteggio e Atti, Filza 2, 1813, ins. 39). Από διάφορα μεταγενέστερα δημοσιεύματα, 
προκύπτει ότι η Giuditta Morrocchesi, από την πρώτη της επίσημη θεατρική εμφάνιση δίπλα στον 
Κάλβο στα 1815 και σίγουρα έως τον Ιούλιο του 1820, εξακολουθούσε να συμμετέχει ενεργά στα 
μαθήματα και τις δραστηριότητες της σχολής ως κανονική ηθοποιός, οπότε και τη συναντούμε 
για τελευταία φορά σε δημόσια επίδειξη, στην αλφιερική Antigone στον ρόλο της Argia. Στην ίδια 
παράσταση συμμετείχε και η μικρότερη αδελφή της, η Adriana Morrocchesi (με την οποία θα 
συνεργαζόταν αργότερα και στον θίασο Fabbrichesi), που κρατούσε τότε τον ρόλο της Antigone, 
δίπλα στoν Valeriano Galleni (ως Emone) και τον Lorenzo Giordarengo (ως Creonte) (βλ. εφ. 
Gazzetta di Firenze, Σάββατο, 8 Ιουλίου 1820, αρ. φ. 82, σ. 4).  Στις 27 Σεπτεμβρίου 1818 θα κάνει 
την πρώτη της σκηνική εμφάνιση σε δημόσια επίδειξη της σχολής και η τρίτη κατά σειρά αδελφή, 
η Gaetana Morrocchesi, με την απαγγελία της παραβολής του Lorenzo Pignotti «Il topo Romito» 
(βλ. εφ. Gazzetta di Firenze, Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 1818, αρ. φ. 120, σ. 4). Και οι τρεις αδελφές 
Μοrrocchesi (Giuditta, Adriana, Gaetana), με την υποστήριξη του διάσημου θείου και καθηγητή τους, 
ακολούθησαν το επάγγελμα του ηθοποιού, με την Gaetana να έχει τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, 
καθώς τη συναντούμε για τελευταία γνωστή φορά στα 1832 στη Σιένα να ερμηνεύει τον ρόλο της 
Ginevra, σε μια ανέκδοτη κωμωδία του Αlberto Nota, με τίτλο Ludovico Ariosto (γραμμένη στα 1823, 
παιγμένη όμως για πρώτη φορά στο Μιλάνο την Άνοιξη του 1830) (βλ. Antologia giornale di scienze, 
lettere e arti, vol.  ΧLVII della collezione, Volume Settimo del secondo decennio (Luglio, Agosto e 
Settembre 1832) - Νο. 140 della collezione, No. 20 del secondo decennio Agosto 1832, Al Gabineto 
Sientifi co e Letterario di G.P. Vieusseux, Tipografi a di Luigi Pezzati, Φλωρεντία 1832,  σ. 86).

51  O Giovanni Caselli θα τύπωνε στα επόμενα χρόνια τις επιτυχημένες μεταφράσεις του από τα 
αρχαία ελληνικά στα ιταλικά των ωδών του Ανακρέοντος και της Σαπφούς (βλ.  Le Odi di Anacreonte 
e di Saff o recate in versi italiani dal cav. Giovanni Caselli, Dalla stamperia di Carlantonio Ostinelli, 
Κόμο 1823). Με το ίδιο έργο ο Caselli ειχε λάβει μέρος και στον ποιητικό διαγωνισμό της Ακαδημίας 
της Crusca του έτους 1820, έχοντας ως συνυποψήφιo τον φίλο του Francesco Benedetti, ο οποίος 
διαγωνιζόταν με δύο τραγωδίες του, τον Pelopea και τον Druso (θα συμμετείχε ξανά μόνος,  και 
νωρίτερα, στους διαγωνισμούς των ετών 1810, 1811). Οι δύο φίλοι υπήρξαν συνυποψήφιοι και στον 
παλαιότερο διαγωνισμό του έτους 1812, όπου ο Βenedetti είχε λάβει μέρος με τον Telegono, ενώ ο 
Caselli συμμετείχε με το εξής έργο: Ι Rimedi dell᾿ amoredi P. Ovidio Nasone recati in altrettanti 
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τιμητική αυτή εκδήλωση –την πρώτη του είδους– πρωτοστατούσε ο Francesco 
Benedetti (ο οποίος θυμίζομε ότι λίγο πριν την αυτοκτονία του είχε βρεί καταφύ-
γιο, στα τέλη Απριλίου 1821, στην έπαυλη του Caselli στο Vico-Pelago),52 ενώ 
την οργάνωση είχε αναλάβει ο επιστήθιος φίλος και συμπατριώτης του –γνω-
στός, μετέπειτα, επίσης για την καρμποναρική του δράση– γεωγράφος Zanobi 
Zucchini. Στην πρωτότυπη αυτή εκδήλωση μαθαίνομε ότι συμμετείχε μεταξύ 
άλλων, ο περίφημος διευθυντής και καθηγητής σχεδιασμού στην πρώτη τάξη της 
ABAFi, Pietro Benvenutti (1769-1844) καθώς και ο γλύπτης Francesco Pozzi 
(1779-1844), ο οποίος υπό την καθοδήγηση του Benvenutti είχε φτιάξει ειδικά 
για την περίσταση μια πήλινη προτομή του τιμώμενου ποιητή, ενώ ο Francesco 
Benedetti απήγγειλε ένα τιμητικό ποίημα και έδωσε μια συγκινητική ομιλία 
«που σε άλλους έφερε δάκρυα και σε άλλους ρίγη» αποκαθιστώντας τη μνήμη 
του Tasso και κατακεραυνώνοντας τους μεγαλύτερους διώκτες του (Bastiano de 
Rossi, Leonardo Salviati). Προς το τέλος της εκδήλωσης, πληροφορούμαστε ότι 
ο προαναφερόμενος Galleni 

[...] μαθητής στη Σχολή Απαγγελίας, απήγγειλε ένα απόσπασμα από τον 
Αμύντα, και απέδωσε θαυμάσια με τη φωνή του τη γλυκύτητα και τη γοητεία 
του θείου αυτού ποιήματος [...], 

ενώ αμέσως μετά ο καθηγητής Αntonio Morrocchesi

[...] έκλεισε τη φιλολογική εκδήλωση απαγγέλοντας με τη γνωστή του 
μαεστρία το επεισόδιο της Ερμίνιας, και –από τα χείλη του– οι στίχοι του 
Torquato φάνταζαν ακόμα πιο όμορφοι και καλοδεχούμενοι [...].53

Το παραπάνω ενδεικτικό περιστατικό, παρά την αμιγώς φιλολογική αφορμή 
του, δεν θα πρέπει να ειδωθεί απομονωμένο από τη μεταγενέστερη πατριωτική 
συσπείρωση λογίων και καλλιτεχνών, σε συνθήκες που θα αναπτέρωναν –παρά 
τη λαοφιλία και τη συνετή διακυβέρνηση του Φερδινάνδου– τις όποιες ελπίδες για 
μια «δραστική» (πλήν άκαιρη και ατελέσφορη, όπως αποδείχτηκε) επίτευξη του 

versi italiani da Giovanni Caselli. (Αναλυτικά βλ. στο Αrchivio Digitale Accademia della Crusca: 
http://www.adcrusca.it).

52  Βλ. Κ. Πορφύρης, Ο Ανδρέας Κάλβος Καρμπονάρος..., ό.π., σ.  104-107.
53  Βλ. περ. Lo Spettatore, τόμ. 6, Presso l᾿ editore Antonio Fortunato Stella, Μιλάνο 1816 

(parte italiana, miscellanea, corrispondenza), σ. 57-59· για το ίδιο γεγονός, πρβλ. και τη γλαφυρή 
μαρτυρία του Benedetti σε επιστολή της 11ης Απριλίου 1816 προς τον Antonio Lorini: Silvio Marioni, 
Francesco Benedetti (1785-1821), con ritratte del poeta e appendice di lettere e poesie inedite, Prem. 
Stab. Tip. Operaio E. Sinatti, Αρέτσο 1897, σ. 341-342. Για τη σχετική ομιλία του Benedetti, βλ. 
Francesco Benedetti, Orazione per l’ anniversario della nascita di Torquato Tasso, Dalla tipografi a 
all’ insegna dell’ Ancora, Φλωρεντία 1816.
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πολυπόθητου ιταλικού Risorgimento. Υπό αυτή την έννοια, δεν μοιάζει τυχαίο και 
το γεγονός, ότι ανάμεσα στις μαρτυρημένες σχέσεις του Κάλβου, τον Απρίλιο του 
1821, στη γνωστή αναφορά του επιθεωρητή Chiarini, εκτός από τα φανταχτερά 
«θεατρικά» ονόματα του Francesco Benedetti και του Antonio Morrocchesi, θα 
περιλαμβανόταν και το όνομα ενός Emilio Poggi, ο οποίος γνωρίζομε από τις 
διαθέσιμες πηγές ότι υπήρξε παλαίμαχος, επαγγελματίας ηθοποιός,54 το όνομα 
κάποιου Eβραίου Passigli, που θα πρέπει να ταυτιστεί με τον λόγιο, Αρετινό 
πατριώτη και σημαντικό εκδότη David Passigli (1783-1857) –υπεύθυνο μεταξύ 
άλλων και για μια υποδειγματική έκδοση των κωμωδιών του Goldoni–, το τυ-
πογραφείο του οποίου θα δεχόταν αργότερα (ως ύποπτη καρμποναρική vendita) 
την έφοδο της αστυνομίας και θα ετίθετο υπό στενή παρακολούθηση,55 καθώς 

54  O Emilio Poggi ανιχνεύεται ως ενεργός ηθοποιός για τελευταία φορά στο διάστημα 26 
Δεκεμβρίου 1808-9 Φεβρουαρίου 1809, και έπειτα από τις 17 έως τις 24 Μαρτίου 1809 συνεργαζόμενος 
ως πρωταγωνιστής (primo uomo) σταθερά με τον Θίασο Maldotti (Compagnia Comica di Ermenegildo 
Maldotti) στο Μιλάνο, όπου συμμετείχε και κατά τη θεατρική περίοδο 1804-1805 (βλ. Μariagabriella 
Cambiaghi, La scena drammatica del teatro alla Canobbiana in Milano (1779-1892), Bulzoni 
Editore, Ρώμη 1996, σ. 287, 302).  Για λογαριασμό του μαθαίνομε ότι το Φθινόπωρο του 1807 είχε 
ανεβεί στο Teatro del Lentasio από τον ίδιο θίασο η τραγωδία  Aristodemo του Vincenzo Monti 
(βλ. Giornale Italiano, 16 Oκτωβρίου 1807, αρ. 289, σ. 1156). Ο Εmilio Poggi (έχοντας πλέον 
εγκαταλείψει την ηθοποιΐα) υπήρξε ήδη σεσημασμένος από τις αστυνομικές αρχές, λόγω της 
συμμετοχής του στη φιλοβοναπαρτική Στοά «Napoleone» (μαζί με άλλους γνωστούς μας, όπως ο 
δικηγόρος Lorenzo Collini, o μαρκήσιος Pietro Torrigiani, ο Finzi, o αββάς G. B. Zannoni κ.ά.), 
ενώ τον Μάιο του 1814 έφερε τον τίτλο του Τελετάρχη: «Emilio Poggi, ex comico F. M. maestro di 
cerimonie». Συμπληρωματικά, σε άλλη αστυνομική αναφορά του ίδιου μήνα, περιλαμβανόταν σε 
λίστα 130 μελών της προαναφερόμενης Στοάς, με την ένδειξη «l᾿ex comico Poggi marito della vedova 
nobile Gori» (βλ. Cronache segrete della polizia Toscana, ό.π, σ. 247 και La massoneria a Firenze: 
dall’ età dei lumi al secondο Novocento, επιμ. Fulvio Conti, Casa Editrice Il Mulino, Μπολόνια 
2007, σ. 93). Θυμίζομε ότι ο αββάς Antonio Renzi (1780-1823) –ο οποίος υπήρξε παλαιότερα μαζί 
με τον Niccolini από τους βασικούς συντάκτες του περιοδικού Giornale di letteratura e belle arti 
που εξέδιδε ο  Francesco Benedetti στη Φλωρεντία, μεταξύ 1816-1818–, στην κατάθεσή του στις 
17 Απριλίου 1821, κατονόμαζε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον Еmilio Poggi («[...] ο κωμικός Αιμίλιο 
Πότζι, που παντρεύτηκε τη χήρα Γκόνι (sic) [...]») ανάμεσα σε άλλους υπόπτους, καθώς και τον 
σπουδαίο Ναπολιτάνο αρχικωμικό Francesco «Ciccio» Taddei (1770-1830) (βλ. Κ. Πορφύρης, Ο 
Ανδρέας Κάλβος Καρμπονάρος..., ό.π., σ. 87).

55 Βλ. Ricordi biografi ci di David Passigli tipografo-editore, raccolti da Piero Barbèra, Tipografi a 
di G. Barbèra, Φλωρεντία 1877, σ. 33. Για τα παραδοσιακά γιακωβινικά φρονήματα της οικογένειας 
Passigli και την φυγή τους από το Αρέτσο για τη Φλωρεντία, βλ. Ada Gigli Marchetti, Patrizia 
Landi, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Editori italiani dell’ Ottocento: repertorio, τόμ. 
2, F. Agneli, Mιλάνο 2004, σ. 813: «[...] David Passigli (1783-1857), nato in una famiglia di idée 
giacobine di origine ebrea di Arezzo e costretto a fuggire con la famiglia a causa dei moti del “Viva 
Maria”, nel 1799 si stabili a Firenze […]».
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και ενός ακόμη Eβραίου, του Πιτιλιανέζου Giuseppe Consiglio (1785-1853), ο 
οποίος μαθαίνομε από τις διαθέσιμες πηγές ότι είχε υπάρξει επίσης επιτυχημένος 
μαθητής του Morrocchesi, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα μιας παλαιότερης 
γνωριμίας –ίσως και συμμαθητείας– του με τον Κάλβο.56

Όλα αυτά, βέβαια, θα συνέβαιναν αργότερα. Τώρα, σχεδόν έναν μήνα μετά 
την προαναφερόμενη καλλιτεχνική εκδήλωση για τον Torquato Tasso στο αρ-
χοντικό του Caselli, βρισκόμαστε σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, κατά την 
οποία ο Κάλβος, έχοντας αποδεχτεί πρόθυμα το κάλεσμα του αυτοεξόριστου 
Φόσκολο, επρόκειτο να εγκαταλείψει τη Φλωρεντία στις 21 Μαΐου 1816 για 
να μεταβεί στην Ελβετία, προκειμένου να εργαστεί κοντά του ως γραμματικός. 
Εντούτοις, στη μετάβαση αυτή, και για να μην κινήσει ενδεχομένως υποψίες,57 θα 

56  Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφ. Gazzetta di Firenze, ο Giuseppe Consiglio συμμετείχε στις 9 
Φεβρουαρίου  1817 ως μαθητής του Morrocchesi (μαζί με τον προαναφερόμενο Valeriano Galleni, τις 
αδελφές Giuditta και Adriana Morrocchesi, τον Francesco Donnini και άλλους) σε μια σπάνια δημόσια 
παρουσίαση μαθήματος της σχολής, στην έδρα της ABAFi, όπου ένα «επιλεγμένο, ευάριθμο κοινό» 
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις επιδόσεις ενός μικτού τμήματος σπουδαστών διαφόρων 
ηλικιών (βλ. εφ. Gazzetta di Firenze, Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 1817, αρ. φ. 19, σ. 3-4). Αυτός 
λοιπόν ο Giuseppe Consiglio, μερικούς μήνες αργότερα, στις 4 Ιουλίου 1817, θα ελάμβανε μέρος 
και στον επίσημο διαγωνισμό της ABAFi, κερδίζοντας μάλιστα το πρώτο ανδρικό βραβείο θεατρικής 
απαγγελίας, ενώ αντίστοιχα η Giuditta Morrocchesi είχε κερδίσει τότε το πρώτο γυναικείο (βλ. εφ. 
Gazzetta di Firenze, Σάββατο, 5 Ιουλίου 1817, αρ. φ. 80, σ. 3). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο εν λόγω Giuseppe Consiglio προερχόταν από την ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα του Πιτιλιάνο 
και είχε μείνει ορφανός από μικρός, μαζί με την αδελφή του Aff ortunata. Τα δύο αδέλφια έζησαν 
αρχικά στο Λιβόρνο και μετά αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Φλωρεντία, όπου με τα χρόνια ο 
Consiglio κατάφερε να αποκτήσει σημαντική περιουσία ως αντικέρης και να ανελιχθεί κοινωνικά, 
συναναστρεφόμενος με την υψηλή φλωρεντινή κοινωνία και τον κόσμο της διανόησης. Μετά τον 
θάνατό του, φρόντισε να δημιουργηθεί στη γενέτειρά του το «Pio Istituto Consiglio», με σκοπό την 
ανακούφιση των οικονομικά αδυνάμων και κυρίως την τεχνική εκπαίδευση των φτωχών παιδιών, 
προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Περισσότερα για τον 
Consiglio, βλ. στον επίσημο ιστότοπο της Comune di Pitigliano «La Piccola Gerusalemme»: http://
www.lapiccolagerusalemme.it/manifeσταstazioni/Depliant_esplicativo_restauro_G.Consiglio.pdf.

57  Ο Κάλβος, όπως γνωρίζομε, φεύγοντας για να συναντήσει τον αυτοεξόριστο Φόσκολο, 
άφηνε πίσω του μια καλή θέση οικοδιδασκάλου στη φιλική οικία του τραπεζίτη Raff aello Finzi, 
με εξασφαλισμένο «σπίτι, φαγητό και δέκα σκούδα τον μήνα» (βλ. Ugo Foscolo, Epistolario, 
τόμ. 6 (1 aprile 1815-1817 settembre 1816), Giovanni Gambarin-Francesco Tropeano, Felice Le 
Monnier, Φλωρεντία 1966, σ. 414). Θα πρέπει να λάβομε υπόψη μας ότι η οικογένεια Finzi ήταν 
ήδη σεσημασμένη από τις αστυνομικές αρχές, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων και της έντονης 
ανάμειξης μελών της στις φιλοβοναπαρτικές Στοές της Φλωρεντίας «Napoleone» και «Eliza». Ήδη 
από τον Μάρτιο του 1815, ο τότε αστυνομικός επιθεωρητής Giovanni Fabbrini, σε σημείωμα για 
τα φρονήματα και την επικινδυνότητα διαφόρων προσώπων, υπό τον ιδιαίτερα εύγλωττο τίτλο «Di 
altri soggeti partitanti napoleonisti e napoletani, contrari a Sovrano e all᾿ attual Governo, amanti 
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επιστράτευε για μια ακόμα φορά το μέσο της «αληθοφάνειας», ώστε να εισέλθει 
στο Μιλάνο στις 26 Μαΐου 1816 υποδυόμενος τον «έμπορο εκ Φλωρεντίας» με 
τη «συνεταιρική κάλυψη» κάποιου «κ. Ventenati», αγνώστων λοιπών στοιχείων, 
όπως προκύπτει, εμμέσως πλην σαφώς, από μια αθησαύριστη κοινή αναφορά 
στον κατάλογο των εισερχόμενων ταξιδιωτών, που δημοσιεύθηκε στην Gazzetta 
di Milano στις 28 Μαΐου 1816.58    

di un nuovo ordine di cose, meno esecrati dal pubblico, ma forse più pericolosi per le loro riunioni 
e aderenze», περιελάμβανε και τα ονόματα των αδελφών Finzi με τον εξής χαρακτηριστικό τρόπο: 
«[...] Finzi Raff aello e Graziadio ebrei, amici intrinseci del marchese Torrigiani. [...]». Η σύνδεση των 
Finzi με τον μαρκήσιο Pietro Torrigiani (1773-1848) δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς και το δικό του 
όνομα είχε περιληφθεί σε ανάλογη λίστα και μάλιστα με τρόπο o οποίος, εκτός των φρονημάτων, έθιγε 
και άλλα σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξης, καθώς τον παρουσίαζε ως «cicisbeo» (δηλαδή ως επίσημο 
συνοδό και εραστή, με τη συγκατάβαση του συζύγου) της Allegrina Finzi: «[…] Torrigiani marchese 
Pietro: cicisbeo dell’ ebreina moglie di Raff aello Finzi: uno de’ primi massoni, fedele a Napoleone […]» 
(βλ. Cronache segrete della polizia Toscana…, ό.π., σ. 161-162, 165· πρβλ. Roberto G. Salvadori, The 
Jews of Florence, from the Origins of the Community up to the Present, Giuntina, Φλωρεντία 2000, 
σ. 65). Επανερχόμενοι λοιπόν, παρατηρούμε ότι ο χαρακτηρισμός «intrinseci» (ραδιούργοι) 
του 1815 εξακολουθεί να συνοδεύει το όνομα των Finzi και στα 1821, στη γνωστή αναφορά 
του επιθεωρητή Chiarini, που είναι καλό εδώ να θυμηθούμε: «Ο Ανδρέας Κάλβος, Έλληνας 
γεννημένος στη Ζάκυνθο, επάγγελμα λόγιος, ήταν δάσκαλος στην οικία του Ραφαέλο Φίντσι, χήρου 
της γνωστής Αλλεγκρίνας (σημ.: η Αllegrina Finzi είχε ήδη αποβιώσει στις 18 Οκτωβρίου 1819 σε 
ηλικία μόλις 32 ετών (βλ.  Gazzetta di Firenze, Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 1819, αρ. φ. 129, σ. 4)). 
«Αυτό το άτομο ήταν γνωστός φιλελεύθερος και οι σχέσεις του επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα, ενώ 
οι πιο στενοί φίλοι του θεωρούνταν τα ακόλουθα πρόσωπα: Φλαμμίνιο Φίντσι, Αλεσσάντρο Φίντσι, 
Γκράτσια Ντίο Φίντσι, Γκιουζέπε Κονσίλιο, Πασίλι, όλοι Εβραίοι, Μαρκήσιος Πιέτρο Τορριτζιάνι, 
Αντόνιο Μορροκέζι, Αιμίλιο Πότζι, Φραντσέσκο Μπενεντέττι, ποιητής Κορτονέζος, όλοι τους άτομα 
γνωστά για τις ριζοσπαστικές αρχές που πρεσβεύουν, κι όσο για τους Εβραίους Φίντσι και για την 
επιδοκιμασία τους επιπλέον σε διάφορες μεγάλες ραδιουργίες. [...]» (βλ. Κ. Πορφύρης, Ο Ανδρέας 
Κάλβος Καρμπονάρος..., ό.π., σ. 96-97). Συνεπώς,  με δεδομένο ότι η οικογένεια των Finzi αλλά 
και ο κύκλος της (στον οποίο φυσικά ανήκε και ο Κάλβος ως φίλος και οικοδιδάσκαλος) τουλάχιστον 
από τα μέσα του 1815 είχε μπεί για τα καλά στο στόχαστρο του Buon Governo, που πιθανότατα 
παρακολουθούσε κάθε τους κίνηση, μας κάνει να υποπτευόμαστε ότι ο Κάλβος, εγκαταλείποντας τη 
Φλωρεντία τον Μάιο του 1816 με προορισμό τη Ζυρίχη, θα είχε μάλλον συγκεκριμένους λόγους για να 
αισθάνεται ανασφάλεια, ώστε να καταφύγει στην ανεξήγητη «κάλυψη» που θα δούμε ευθύς αμέσως.

58  Βλ. εφ. Gazzetta di Milano, Τρίτη, 28 Μαΐου 1816, αρ. φ. 149, σ. 584. Στο «Arrivi in Milano del 
giorno 26 maggio» υπάρχει η αθησαύριστη κοινή εγγραφή τους: «Ventenati e Calbo, negoz.[ianti], 
da Firenze». Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα έφτασε στο Μιλάνο και ο ζακυνθινός Σπυρίδων 
Φορέστης (;-1822): «Foresti, ministro plenipotenziario inglese, da Ancona» (θα αναχωρούσε στις 
29 Μαΐου 1816 επίσης με προορισμό τη Ζυρίχη), ενώ μέσα από τον ίδιο κατάλογο των εισερχόμενων 
μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και εκείνο τον κουραστικό συνταξιδιώτη του Κάλβου, έναν «[…] 
στρατιωτικό, 70 χρονών, ζηλιάρη με τη γυναίκα του, ωραία σαν την Ήβη του Canova και 21 χρονών 
[…]» για τον οποίο ο Κάλβος έγραφε στη Magiotti, στις 27 Μαΐου 1816 (βλ. Ανδρέας Κάλβος. 
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Κατά την ολιγοήμερη στάση του Ανδρέα Κάλβου στο Μιλάνο (26-29 Μαΐου 
1816), γνωρίζομε ότι είχε την ευκαιρία να γνωριστεί εκεί με τον Silvio Pellico, 
τον Μιλανέζο θεατρικό συγγραφέα και εμβληματικό αγωνιστή του ιταλικού 
Risorgimento, ο οποίος προοριζόταν αρχικά για τη θέση του γραμματικού, που 
επρόκειτο τώρα να αναλάβει ο Κάλβος δίπλα στον Φόσκολο, με τη μεσολάβη-
ση της Quirina Maggioti (1781-1847).59 Η γνωριμία των δύο ανδρών υπήρξε 
ιδιαίτερα εγκάρδια, με αφετηρία την κοινή τους ενασχόληση με το θέατρο και 
την αφοσιωμένη αγάπη που έτρεφαν τόσο για τον Φόσκολο όσο και για την 
«Donna Gentile», τον φύλακα άγγελο του μεγάλου ποιητικού τους ινδάλματος. 
Στο Μιλάνο, ο Κάλβος δεν θα έχανε, ασφαλώς, την ευκαιρία να πάρει μια γεύση 
και από την περίφημη θεατρική ζωή της πόλης, με οδηγό τον Pellico, ο οποίος 
τον συνόδευσε για δύο συνεχόμενες βραδιές στο θέατρο και φρόντισε εκεί να τον 
γνωρίσει με τον σπουδαίο φίλο του, τον αββά Ludovico di Breme (1780-1820), 
την ψυχή του Ιl Conciliatore, αλλά και με άλλους παράγοντες της μιλανέζικης 
διανόησης.60 Όσο για τα έργα που παρακολούθησε τότε ο Κάλβος μαζί με τον 
Pellico, μπορούμε με ακρίβεια να τα προσδιορίσομε μέσα από τον κατάλογο των 
ημερήσιων θεαμάτων («Spettacoli d᾿ Oggi») όπως δημοσιεύτηκε στην Gazzetta 
di Milano στις ημέρες που μας ενδιαφέρουν (26-27 Μαΐου) και ήταν, σαφώς, οι 
δύο κωμωδίες (Le tre Annette, L᾿ arrivo del generale) του Βενετσιάνου ηθοποιού 
και κωμωδιογράφου Francesco Antonio Avelloni (1756-1837), που παίχτηκαν στο 

Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 19, σ. 198-203). Πραγματικά, στον σχετικό κατάλογο, ο μόνος 
ταξιδιώτης που έφερε στρατιωτικό βαθμό ήταν κάποιος «Conte Nuzzi, colonnello, da Modena». 
Αυτός ο συνταγματάρχης, κόμης Nuzzi, όπως προκύπτει από ταξιδιωτική εγγραφή του επόμενου 
έτους, υπήρξε υπασπιστής («ciambellano di S. A. R. il Duca di Modena») του Δούκα της Μοδένας, 
Francesco IV d᾿ Asburgo-Este (1779-1841) (βλ. εφ. Gazzetta di Milano, Κυριακή, 11 Μαΐου 1817, 
αρ. φ. 131, σ. 521), ενώ από την ίδια θέση φαίνεται πως υπηρετούσε και τον προκάτοχό του Δούκα 
Ercole III d᾿Este (1727-1803) τουλάχιστον από το έτος 1775, μιας και από τότε αναφέρεται ως 
«Ciamberlano e primo Scudiere del Serenissimo Duca di Modena» (βλ. Tomo decimo delle Gazzette 
Toscane, uscite settimana per settimana nell’ anno 1775, (Gazzetta Toscana, 1775, αρ. 23, σ. 89), 
Apresso Anton-Giuseppe Pagani Stampatore, Φλωρεντία 1775).

59  Βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 17, σ. 190-196, επ. αρ. 18, σ. 
196-198 κ.ε., αρ.19, σ. 198-203.

60  Ό.π., επ. αρ. 19, σ. 198-203 κ.ε., αρ. 20, σ. 203-205. Από  επιστολή του Pellico προς τη  
Maggioti, με ημερομηνία 29 Μαΐου 1816, πληροφορούμαστε ότι: «Την Κυριακή, [26 Μαΐου] ημέρα 
της αφίξεώς του [του Κάλβου], ήμην ευτυχώς ελεύθερος και ηδυνήθην να διέλθω όλην ημέραν μαζί 
του· [...] Το βράδυ κατελήξαμεν εις το θεάτρον, όπου τον παρουσίασα εις τον Αββάν di Breme και 
εις μερικούς άλλους φίλους μου. Την Δευτέραν [27 Μαΐου] ήμην απασχολημένος όλον το πρωΐ και 
δεν κατόρθωσα να μείνω με τον Ανδρέαν, παρά μόνον καμμιά ώρα την ημέρα και έπειτα το βράδυ 
εις το θέατρον. [...]» (βλ. Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Ανδρέας Κάλβος και Σύλβιος Πέλλικο», Νέα Εστία, 
έτος ΛΔ΄, τόμ. 67, τχ. 788 (1 Μαΐου 1960), σ. 577-578).
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Teatro Re από τον Θίασο Marchionni, ο οποίος εκείνη την εποχή εξακολουθούσε 
να δραστηριοποιείται στο Μιλάνο.61

Στην εύλογη ταυτοποίηση των συγκεκριμένων παραστάσεων μας οδηγεί 
αφενός η γνώση της στενής φιλίας ανάμεσα στην Carlotta Marchionni και τον 
Pellico και αφετέρου το ειδύλλιο της Marchionni με τον αδικοχαμένο αββά Di 
Breme, καθώς και το γεγονός ότι στον ίδιο θίασο συμμετείχε τότε η Teresa 
«Gegia» Marchionni (1785-1879) –πρώτη εξαδέλφη της Carlotta–, με την οποία 
επρόκειτο αργότερα ο Pellico να συνάψει σχέση, αλλά και ο Τορινέζος ηθοποιός 
και θεατρικός συγγραφέας Angelo Canova (1781-1854), που θα ήταν στα 1821 
βασικός συγκατηγορούμενος του Pellico στην πολύκροτη καρμποναρική δίκη «Il 
processo Pellico-Maroncelli» και θα καταδικαζόταν επίσης σε θάνατο για εσχάτη 
προδοσία – ποινή που επρόκειτο να μετατραπεί σε πενταετή εγκλεισμό, στο 
κάστρο της Λουμπλιάνας.62 

Μετά από τη σύντομη (αλλά όχι και ανεκμετάλλευτη) αυτή στάση στο Μιλάνο, 
ο Κάλβος θα αναχωρούσε τελικά στις 29 Μαΐου 1816 για τη Ζυρίχη, όπου και 
κατέφτασε στις 9 Ιουνίου για να συναντήσει επιτέλους τον Φόσκολο, ο οποίος υπο-
πτευόμαστε ότι θα αντίκρυζε τώρα μπροστά του έναν αρκετά διαφορετικό Κάλβο, 
σαφώς εμπειρότερο, ωριμότερο και πνευματικά πιο προχωρημένο από εκείνον 

61  Εφ. Gazzetta di Milano, Κυριακή 26 Μαΐου 1816, αρ. φ. 147, σ. 576, και επίσης Gazzetta di 
Milano, Δευτέρα 27 Μαΐου 1816, αρ. φ. 148, σ. 579 (η κωμωδία L᾿ arrivo del generale, που ήταν 
ανέκδοτη έως εκείνη τη στιγμή, επρόκειτο τελικά να τυπωθεί μέσα στο ίδιο έτος με τον επίσημο τίτλο: 
L᾿ arrivο del Governatore, comedia brilante del signor Avelloni). Αξίζει επίσης να σημειώσομε ότι 
στις 29 Μαΐου 1816, ανήμερα της αναχώρισης του Κάλβου, ο ίδιος θίασος θα ανέβαζε τον σαιξπηρικό 
Ερρίκο τον 8ο  (βλ. εφ. Gazzetta di Milano, Τετάρτη, 29 Μαΐου 1816, αρ. φ. 150, σ. 588), ενώ δύο 
μέρες μετά θα ανέβαζε ξανά στο Teatro Re τη Francesca da Rimini (βλ. εφ. Gazzetta di Milano, 
Παρασκευή, 31 Μαΐου 1816, αρ. φ.  152, σ. 596), την οποία νωρίτερα ο ίδιος ο Pellico είχε φροντίσει 
να διαβάσει στον Κάλβο, αναπληρώνοντας ίσως με αυτό τον συμβολικό τρόπο το γεγονός ότι ο νέος 
φίλος του θα έχανε την προγραμματισμένη της παράσταση (βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, 
τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 19, σ. 198-203).

62  Για το άδοξο ειδύλλιo της Carlotta Marchionni με τον αββά Ludovico di Breme, βλ. Cristina 
Contili, Milano 1816: Carlotta e Ludovico, una ricostruzione della storia d᾿amore tra lo scrittore 
Ludovico Di Breme e l᾿ attrice Carlotta Marchionni, Lulu.com, Ράλεϋ 2013· για τη σχέση του Pellico 
με την οικογένεια Marchionni και για το δικό του ειδύλλιο με την «Gegia», βλ. Joseph Spencer 
Kennard, A Literary history of the Italian people, Macmillan, Νέα Υόρκη, 1941, σ. 358, και Silvio 
Pellico, Lettere d᾿ amore all᾿ attrice Teresa Marchionni (giugno-ottobre 1820), edizione critica di 
Cristina Contilli, Lulu.com, Ράλεϋ 2012· για τη σχέση του ηθοποιού Angelo Canova με τον θίασο 
Marchionni και τη μετέπειτα συμμετοχή του στην καρμποναρική δίκη «Pellico-Maroncelli», βλ. Sisto 
Sallusti, «Canova, Angelo», Dizionario Biografi co degli Italiani, τόμ. 18, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Ρώμη 1975 (=http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-canova_%28Dizionario-
Biografi co%29/).
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που είχε αφήσει πίσω του στη Φλωρεντία τον Νοέμβριο του 1813 τραβώντας τον 
δρόμο της αυτοεξορίας και της περιπλάνησης, συντηρώντας την ανάμνησή του, 
μέσα από μια μάλλον αραιή και ακανόνιστη αλληλογραφία στο διάστημα που 
μεσολάβησε έως και την τωρινή επανασύνδεσή τους στην Ελβετία.63

* * *

Συμπερασματικά, μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φαίνεται να επιβε-
βαιώνεται στο ακέραιο ο τίτλος του «espertissimo dilettante» ηθοποιού, που είδαμε 
αρχικά ότι απέδιδε ο Smeraldo Bugni στον Κάλβο και θα πρέπει από εδώ και στο 
εξής να συνοδεύει το όνομά του μαζί με τις υπόλοιπες γνωστές του ιδιότητες. Το 
γεγονός ότι ο Κάλβος υπήρξε μαθητής (εκτός από στενός φίλος) ενός ζωντανού 
μύθου του ιταλικού θεάτρου και σπουδαίου διδασκάλου της υποκριτικής, σε ένα 
τέτοιο οργανωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που παρείχε επαγγελματικού επι-
πέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, μας επιτρέπει δικαιωματικά να τον 
εγγράψομε στη χορεία των πρωτοπόρων Ελλήνων προεπαναστατικών ηθοποιών 
της διασποράς, και μάλιστα, ως τον πρώτο «δυνάμει επαγγελματία» Έλληνα 
ηθοποιό που βεβαιωμένα απέκτησε υποκριτική παιδεία μέσα από συστηματικές 
σπουδές, καθώς εξακολουθεί να εκκρεμεί η ανεύρεση ασφαλών στοιχείων που να 
τεκμηριώνουν τη φήμη περί ανάλογων σπουδών του Kωνσταντίνου Κυριάκου-
Αριστία (1800-1880) στη Γαλλία, και ειδικότερα δίπλα στον ξακουστό François 
Joseph Talma (1763-1826).64

63  Γνωρίζομε ότι η τελευταία συνύπαρξη του Φόσκολο με τον Κάλβο στη Φλωρεντία ήταν 
ανάμεσα στις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 1813, οπότε και έφυγε ο Φόσκολο για το 
Μιλάνο. Από εκείνη τη στιγμή η αλληλογραφία του με τον Κάλβο θα είναι οπωσδήποτε χασματική. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιστολή που έστειλε ο Κάλβος στον Φόσκολο στις 18 
Ιουνίου 1814 με την οποία συνόδευε την «Ωδή στους Ιονίους», (την οποία ο Φόσκολο έλαβε τελικά 
στις 9 Οκτωβρίου 1814) και δεν απαντήθηκε παρά μόνο στις 17 Δεκεμβρίου 1815, αφού νωρίτερα, 
στις 9 Δεκεμβρίου 1815, ο Κάλβος ανέφερε ότι «[...] του είχε γράψει πολλές φορές αλλά δεν είχε 
την ικανοποίηση να ασπαστεί τα γράμματά του [...]», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Φόσκολο έλαβε 
απαραιτήτως στα χέρια του τα συγκεκριμένα γράμματα που έμειναν αναπάντητα (βλ. Ανδρέας 
Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 8, σ. 147-152, επ. αρ. 15, σ. 176-179, επ. αρ. 16, σ, 
179-189).

64 Η παραμονή του Αριστία στο Παρίσι, όπου κατά τη βιβλιογραφία σπούδασε κοντά στον Talma, 
μένει να αποδειχτεί από κάποια γαλλικά έγγραφα. Η πληροφορία στηρίζεται σε μια ρουμανική 
πηγή, που αναφέρει το γεγονός από μεγάλη χρονική απόσταση (1887). Περισσότερα για το θέμα, 
βλ. Βάλτερ Πούχνερ, «Ζητήματα τεκμηρίωσης στην ιστορία του ελληνικού προεπαναστατικού 
θεάτρου», Παράβασις 10, 2010, σ. 279-294, ιδίως σ. 285-291. Από μεγάλη, επίσης, χρονική απόσταση 
(1875), μας παραδίδεται και μια πληροφορία από τον κερκυραίο βουλευτή Γεράσιμο Ζωχιό (1811-
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Από τα παρουσιαζόμενα στοιχεία, γίνεται επίσης σαφές ότι ο Κάλβος, ήδη 
από την πρώτη διαμονή του στη Φλωρεντία, μέσω της μαθητείας κοντά στον 
Morrocchesi, είχε διαμορφώσει όλες τις απαραίτητες βάσεις που θα του επέτρεπαν 
αργότερα να αναδειχθεί σε έναν χαρισματικό «δημόσιο ομιλητή» (public lecturer) 
με τις γνωστές διαλέξεις του, στα Argyll Rooms του Λονδίνου, για ζητήματα 
προφοράς της αρχαίας και της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας (1818-1819), όπου 
«με καλοζυγισμένη σοβαρότητα» υπερασπιζόταν τις θέσεις του, έχοντας «ύφος 
λείο και επακριβωμένο» και «λαλιά κομψή και ζωηρή».65      

Ειδομένη, λοιπόν, υπό το πρίσμα της παραπάνω προσωπικής εμπειρίας, 
μοιάζει να αποκτά ιδιαίτερο νόημα και εκείνη η διδακτική παραίνεση του Κάλβου, 
στην εισαγωγή των Italian Lessons, για τα οφέλη από την πρακτική εξάσκηση 
στην απαγγελία της δραματικής ποίησης για την τελειοποίηση της προφοράς 
σε κάθε γλώσσα:

[...] Οι κανόνες της προφοράς, σε κάθε γλώσσα, είναι τόσο αόριστοι που έχουν 
μικρή σημασία. Η πρακτική μονάχα μπορεί να εγγυηθεί την τελειότητά της, 
και καμία πρακτική δεν είναι τόσο χρήσιμη όσο η απαγγελία της δραματικής 
ποίησης, στην οποία η εμφαντική προφορά των λέξεων, σε συνδυασμό με την 
αρμονία του στίχου, εντυπωσιάζει περισσότερο τον νού και υποχρεώνει τη 
φωνή να υπακούει στον ρυθμό που υποβάλλεται από την ακοή. [...]66

1881), ο οποίος είχε υπάρξει σπουδαστής στην Ιόνιο Ακαδημία  –με αφορμή συζήτηση στη Βουλή 
για τη χρηματοδότηση του Θεάτρου–, κατά την οποία ο Κάλβος φέρεται να είχε λάβει μαθήματα 
υποκριτικής από τον François Talma στη Γαλλία, διδάσκοντας στη συνέχεια, με την υποστήριξη 
του Λόρδου Guilford, την υποκριτική τέχνη σε μαθητές της Ιονίου Ακαδημίας, τους καλύτερους των 
οποίων, υποτίθεται, ότι έστελνε ο Guilford στην Ευρώπη για να τελειοποιηθούν (βλ. «Εφημερίς των 
συζητήσεων της Βουλής», Περίοδος Ζ΄, Σύνοδος Α΄, τόμ. Γ΄, Συνεδρίασις 67, της 19 Δεκεμβρίου 1875, 
σ. 42).  Η παραπάνω ατεκμηρίωτη πληροφορία, που δεν είναι γνωστή από αλλού, θα πρέπει μάλλον 
να αποτελεί καταχρηστική, αν όχι «επευφημιστική», γενίκευση και συμφυρμό ονομάτων, καθώς αν 
κάποτε, υποθετικά, ο Κάλβος είχε πληροφορήσει κάποιον ότι υπήρξε μαθητής του Morrocchesi, του 
«Talma της ιταλικής σκηνής» (όπως είδαμε ότι τον αποκαλούσε και ο Sorelli στην αυτοβιογραφία 
του), δεν αποκλείεται με την πάροδο του χρόνου αυτή η μαρτυρία να εξέπεσε κατά την προφορική 
μεταφορά της, αφήνοντας τελικά την εντύπωση ότι ο Κάλβος υπήρξε όντως μαθητής του διάσημου 
ηθοποιού του Ναπολέοντα. Όσο για τη συνέχεια της αναφοράς, περί θεατρικής εκπαίδευσης των 
μαθητών της Ακαδημίας από τον Κάλβο, δεν έχει έως αυτή τη στιγμή επιβεβαιωθεί από άλλες 
πηγές και ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε επιφυλακτική θέση. Τέλος, για τη σχέση 
Κάλβου και Αριστία, βλ. Νίκος Α. Βέης, «Κωνσταντίνος Κυριακός-Αριστίας και Ανδρέας Κάλβος», 
Νέα Εστία, Έτος ΙΔ΄, τόμ. 27, τχ. 313 (1 Ιανουαρίου 1940), σ. 13-22.

65  Για τα δημοσιεύματα των διαλέξεων του Κάλβου, βλ. πρόχειρα Λεύκιος Ζαφειρίου, Ο βίος και 
το έργο του Ανδρέα Κάλβου (1792-1869), Μεταίχμιο, Αθήνα 2006, σ. 48.

66  Βλ.  Italian Lessons in four parts..., by Andrea Calbo, Alexander Black, Λονδίνο 1820, σ. 
14 (Part I, Preface): «[...] Τhe rules for pronunciation, in every language, are so indeterminate 
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ενώ φαίνεται, πλέον, να δικαιολογείται με τον πιο φυσικό τρόπο και η βεβαιωμένη 
σύνδεσή του με το περίφημο «Ινστιτούτο Ευγλωττίας» (Elocutionary Institute) του 
διάσημου John Thelwall (1764-1834), στο οποίο δεν αποκλείεται να εμπλούτισε 
τις προϋπάρχουσες ρητορικές του γνώσεις και να τελειοποίησε την έκφρασή του 
στην αγγλική γλώσσα.67

Συμπληρωματικά, στις ίδιες αυτές πρώιμες βάσεις που ετέθησαν στη Φλωρε-
ντία, θα πρέπει να ανιχνεύσομε σε μεγάλο βαθμό και τη μεταγενέστερη διδακτική 
φήμη του Κάλβου στην Ιόνιο Ακαδημία, όπου με τις ελκυστικές παραδόσεις 
των μαθημάτων του κατόρθωνε να γεμίζει ασφυκτικά τις αίθουσες, στις οποίες 
προσέρχονταν ακόμα και σπουδαστές άλλων τμημάτων για να τον απολαύσουν,68 

[...]» έως «[...] and obliges the voice to obey the cadence prompted by the ear; [...]» (Η ελληνική 
μετάφραση του αποσπάσματος αντλείται από το: Ανδρέας Κάλβος: Έργα. Τόμος. Α΄..., ό.π., σ. 79).

67 Για τη σχέση με τον Thelwall γενικότερα, βλ. Σπύρος Ν. Παππάς, «Ανδρέας Κάλβος. Άγνωστα 
στοιχεία...», ό.π., σ. 28-31· πρβλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Β΄, ό.π., επ. αρ. 177, σ. 56-58, 
επ. αρ. 273, σ. 266-268 και στις αχρονολόγητες, επ. αρ. 63, σ. 498-499. Μέσα στα ευρύτερα οφέλη 
που απέκτησε ο Κάλβος από τη σχέση του με τον John Thelwall και το Ινστιτούτο, είναι πιθανό να 
περιλαμβάνεται και η ραγδαία πρόοδός  του στην αγγλική γλώσσα και κυρίως στην ορθή προφορά και 
έκφρασή της. Ο Thelwall, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ινστιτούτου, παράλληλα με τις 
βασικές εφαρμογές της διδασκαλίας του, προέβλεπε στην πρώτη τάξη και ειδικό τμήμα αλλοδαπών, 
οι οποίοι επιθυμούσαν να μάθουν σωστά την προφορά της αγγλικής γλώσσας (αργότερα, το ίδιο 
τμήμα θα κάλυπτε και τις ανάγκες Άγγλων επαρχιωτών που ήθελαν να αποκτήσουν λονδρέζικη 
προφορά) και να έρθουν σε στενότερη επαφή με τα πιο εκλεκτά δείγματα της αγγλικής λογοτεχνίας: 
«Class I. […] FOREIGNERS desirous of being perfected in the Idiom and Pronunciation of the English 
Language, or of becoming critically acquainted with the best specimens of English Literature, &c. 
[…]» (βλ. Plan and Objects of Mr. Thelwall’s Institute, J. McCreery, Λονδίνο 1813, σ. 3, 8, 22). 
Για το θέμα που μας απασχολεί σε σχέση με τα σταθερά ενδιαφέροντα και την προπαρασκευή του 
Κάλβου, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η σύγκριση ανάμεσα σε ορισμένα μαθήματα από το βιβλίο του 
Моrrocchesi, λ.χ. «Lezione Prima della Voce», «Lezione Seconda dell’ Articolazione», «Lezione 
Terza della Pronunzia» και κυρίως το «Lezione Quarta, Μusica della Declamazione» με τις ανάλογες 
θεματικές που ανέπτυσσε ο Thelwall στη σημαντικότατη «Introductory Essay» του κλασικού του 
έργου Illustrations of the English Rhythmous..., J. McCreery, Λονδίνο 1812, σ. 1-72 (Ι-LXXII), καθώς 
και στο βασικό Mr. Thelwall‘s Introductory Discourse on the nature and objects of Elocutionary 
Science..., Β. Βοοthroyd, Λονδίνο 1805. Διαπιστώνομε, έτσι, ότι ο Κάλβος στο Λονδίνο, ερχόμενος 
σε επαφή με τον Thelwall και το «Ινστιτούτο Ευγλωττίας» του, ουσιαστικά έδινε προεκτάσεις 
στα γνώριμα πεδία που τον απασχολούσαν ήδη από τη Φλωρεντία. Για μια σπάνια και άκρως 
ενδιαφέρουσα πρώιμη περιγραφή από τον Samuel Bagster (μετέπειτα εκδότη του Κάλβου) της 
περίφημης ρητορικής δεινότητας του Thelwall, βλ. Samuel Bagster of London, An autobiography 
1772-1851, Samuel Bagster & Sons Ltd, Λονδίνο 1972,  σ. 138-140.

68  Βλ. τη σχετική αναφορά για τις διδακτικές ικανότητες του Κάλβου τού Εφόρου της Ιονίου 
Ακαδημίας Ιωάννη Καραντινού προς τον Αρμοστή Frederick Adam, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 
1827. Τη γνώμη του Καραντινού ενισχύει και η μαρτυρία του Γεωργίου Τυπάλδου-Ιακωβάτου, 
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ενώ αξίζει με την ευκαιρία να υπενθυμίσομε και όσα διαπίστωνε, πολύ εύστοχα,  
ο Παναγής Αλιπράντης για τη διδασκαλία του Κάλβου (στην οποία θα πρέπει 
να προστεθεί τόσο η καλλιεργημένη φωνή όσο και η χάρη του ηθοποιού), ότι 
δηλαδή, με τη συνειδητή επιλογή «ρητορικών σχημάτων (μεταφορά, παρομοί-
ωση, περίφραση, μετωνυμία, ερώτηση, ειρωνεία, επανάληψη, διάλογο κ.ά.)», 
αποκτούσαν «ευλυγισία και ποικιλία» οι παραδόσεις του, βοηθώντας να στραφεί 
«το ενδιαφέρον στα καίρια», και δημιουργώντας παράλληλα «καλό διδακτικό 
κλίμα, με λεπτότητα και ευγένεια προς τους μαθητές».69 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, με δεδομένη τη μαθητεία του Κάλβου στη 
φλωρεντινή «Ακαδημία Καλών Τεχνών», θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί η επιτα-
κτική ανάγκη μιας συνολικής αναθεώρησης των παλαιότερων εντυπώσεων περί 
της αποκλειστικής αυτοδιδαχής του Κάλβου, με το δικαιολογημένο άνοιγμα της 
έρευνας, από μηδενική βάση και προς πάσα πιθανή κατεύθυνση. Υπενθυμίζομε 
ότι ο ίδιος ο Κάλβος, σε σημαντική επιστολή του προς τον Λόρδο Guilford, με 

στην οποία, επιπλέον, περιλαμβάνονταν στοιχεία και για τη ζηλοφθονία ορισμένων καθηγητών της 
Ιονίου Ακαδημίας που προξενούσε η μεγάλη απήχηση και επιτυχία των παραδόσεων του Κάλβου· 
πρόχειρα βλ. Λεύκιος Ζαφειρίου, Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου..., ό.π., σ. 99, 102, και 
Γ. Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, επιμέλεια: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ερμής, 
Αθήνα 1982, σ. 57-58.

69  Βλ. Ανδρέου Κάλβου Μαθήματα Φιλοσοφίας. Πανεπιστημιακές παραδόσεις στην Ιόνιο 
Ακαδημία, Κέρκυρα 1840-41, εισαγ.-επιμ. Παναγής Δ. Αλιπράντης, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2002, 
σ. 48*. Και φυσικά όχι μόνο από το «ένδυμα» των παραδόσεων του Κάλβου, αλλά ακόμα και από 
συγκεκριμένες θέσεις  φανερωνόταν ξεκάθαρο το στίγμα του δόκιμου ρήτορα αλλά και του παλαιού 
εκείνου poeta tragico, που δίδασκε τώρα με το στόμα του φιλοσόφου: ό.π., σ. 113 («[...] Η σύλληψις 
επιδέχεται βαθμούς διαφόρους, και όσον ζωηροτέραν έχομεν την σύλληψιν ή την φαντασίαν, τόσον 
καθαρωτέρα εκφραζόμεθα, και ευκολώτερον κινούμεν τους ακροατάς μας εις οίκτον ή εις χαράν 
ή εις αγανάκτησιν. Ούτοι είναι γενικοί κανόνες της Ρητορικής. [...]» έως «[...] και εις όλα ταύτα 
έστωσαν μάρτυρες οι ποιηταί. [...]»), σ. 115 («[...] Επαρατηρήσαμεν ότι αι συλλήψεις λαμβάνουν 
διαφόρους βαθμούς, οι οποίοι εξαρτώνται από την διάφορον κατάστασιν των νεύρων μας και από 
την μάλλον ή ήττον έξιν, ότι είναι οι πρώτοι κανόνες της αισθητικής Ρητορικής, και εκείνος, όστις 
θέλει να πείση τους άλλους, πρέπει να συλλάβη καλώς και ζωηρώς την υπόθεσιν. Εαν δε έχωμεν 
αμυδράς ιδέας της υποθέσεως, δεν θέλομεν γράψει ποτέ καλώς, ούτε δυνάμεθα να εκφρασθώμεν 
ζωηρώς.[...]» έως «[...] έτι τα οικεία, τα μεγάλα και τα λαμπρά.[...]»), και κυρίως σ. 155 («[...] 
Από το ύψος του λαλούντος ή γράφοντος διαδίδονται εις τους ακροατάς αισθήματα ανάλογα με την 
έκθεσιν του πράγματος. Πρέπει λοιπόν όστις θέλει εγείρη τοιαύτα αισθήματα εις τους ακροατάς 
και αναγνώστας, να έχουν τα αισθήματά του και ανάλογον ένδυμα ή φράσιν, ει δε μή, εγείρει τον 
γέλωτα και την καταφρόνησιν των ακροατών [...] έως [...] εις την μεγαλειότητα των πραγμάτων 
[...]»)· πρβλ. και την 29η σημείωση του παρόντος συγκριτικά με τις ανάλογες απόψεις του Κάλβου 
στο πρώιμο «Progetto» και τις γενικές αντιστοιχίες με το όγδοο μάθημα του Morrocchesi «Περί 
κινητοποιήσεως των αισθημάτων».



719

Ο Κάλβος, σπουδαστής και ηθοποιός στη Φλωρεντία  (1814-1815) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1819, αναφερόταν με αποκαλυπτικό τρόπο σε γεγονότα 
που ανάγονται στην παλαιότερη εκείνη «προπαρασκευαστική» περίοδο των νεα-
νικών του χρόνων στην Τοσκάνη. Εκεί έκανε λόγο περί συγκεκριμένων σπουδών, 
επικαλούμενος, μάλιστα, και την ύπαρξη χειροπιαστών αποδεικτικών στοιχείων, 
τα οποία, υποτίθεται, ότι μπορούσε πάντοτε να θέσει στη διάθεση οποιουδήποτε 
(εν προκειμένω του Guilford) για την επαλήθευση των ισχυρισμών του: 

[...] Εγώ επεδήμουν από πόλιν εις πόλιν απανθίζων τα της Ιταλικής φιλολογίας 
συγγράμματα, και επρώτευσα εις αυτό, καθώς αι επιστολαί της εν Φλωρε-
ντία [Ακαδημίας] και τα Διπλώματα των άλλων Ακαδημιών αποδείχνουσιν. 
Έπεμψα τότε γράμμα προς τους τεσσαράκοντα της Ζακύνθου διοικιτάς, ζητών 
βοήθειαν, και λέγων, ότι η τότε έλλειψις του επιουσίου άρτου με απεμάκρυ-
νεν από το τέλος της σπουδής μου, και της επιθυμίας μου ᾿να δουλεύσω την 
πατρίδα· και οι μεν φίλοι μου και συγγενείς, έλαβον αρκετάς ελπίδας, εγώ 
όμως αμοίρησα και αποκρίσεως [...].70

Αν λοιπόν στο αίτημα της οικονομικής βοήθειας προς τους «τεσσαράκοντα της 
Ζακύνθου διοικιτάς» μπορούμε να αναγνωρίσομε τη γνωστή επιστολή (που είχε 
μάλιστα προσυπογράψει και ο Φόσκολο) της 1ης Οκτωβρίου 1813 προς «τους 
Κυβερνώντες τη Ζάκυνθο», οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν 
στον Κάλβο, έστω και αρνητικά («εγώ όμως αμοίρησα και αποκρίσεως»)71 και 
αν στις αναφερόμενες «επιστολές της εν Φλωρεντία [Ακαδημίας]», μπορούμε 
να υποθέσομε, ενδεχομένως, κάποιο βεβαιωτικό σπουδών, επαίνους επιδόσεων 
(«και επρώτευσα εις αυτό») ή κάποιες συστατικές επιστολές του Μorrocchesi, 
του γραμματέα Niccolini ή του προέδρου Degli Alessandri, για την επιτυχή πα-
ρακολούθηση μαθημάτων στην ABAFi, όπου υπό μια ευρύτερη έννοια ο Κάλβος 
«απάνθιζε τα της Ιταλικής φιλολογίας συγγράμματα», εμβαθύνοντας στους 
μεγάλους ποιητές και δραματουργούς, μέσα από όλα «εκείνα τα Έργα, τα οποία 

70  Βλ. Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Β΄, ό.π., επ. αρ. 247, σ. 195-199. Η βαρύτητα των 
γραφομένων του Κάλβου στην εν λόγω επιστολή ενισχύεται από το γεγονός ότι ήταν συνοδευτική 
της ωδής Ελπίς Πατρίδος, μέσω της οποίας ο Κάλβος επιχειρούσε, εμμέσως πλην σαφώς, να 
προσεταιριστεί τον Λόρδο Guilford με απώτερο σκοπό την επίτευξη του διορισμού του στην Ιόνιο 
Ακαδημία. Όταν λοιπόν ο Κάλβος, σε μια τέτοια λεπτή συγκυρία κατά την οποία διεκδικούσε την 
εύνοια και την εμπιστοσύνη του Guilford, επικαλείτο συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα 
μπορούσε να «μπλοφάρει» ή να ψεύδεται ενώπιον του μελλοντικού «δυνάμει» ευεργέτη του, και 
μάλιστα εκτιθέμενος με τέτοιο «αναπόδραστο» τρόπο.

71  Ανδρέας Κάλβος. Αλληλογραφία, τόμ. Α΄, ό.π., επ. αρ. 3, σ. 117-121 (πρβλ. τις υποστηρικτικές 
επιστολές του Φόσκολο, της ίδιας ημερομηνίας προς τον Διονύσιο Βούλτσο και τον Μιχαήλ Σικελιανό, 
στο Ugo Foscolo, Epistolario, τόμ. 4, επιμ. Plinio Carli, Felice Le Monnier, Φλωρεντία, 1954, σ. 
377-382).
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–τόσο σε πρόζα όσο και σε στίχο– είναι τα πλέον ενδεικνυόμενα για την εξάσκηση 
των Σπουδαστών στην Απαγγελία και τη Θεατρική Τέχνη», τότε εκείνο που μένει 
να αποκαλυφθεί στο μέλλον είναι το συνολικό γνωστικό εύρος αυτού του γενικά 
διατυπωμένου «απανθίσματος» (ενώ παραμένει μεγάλο ζητούμενο η απόκτηση 
των προχωρημένων γνώσεων του Κάλβου στις θετικές επιστήμες και σε άλλους 
τομείς) και, φυσικά, μέσω ποιών άλλων Ακαδημιών –εκτός της φλωρεντινής–  θα 
μπορούσε ο Κάλβος να είχε λάβει σχετικά διπλώματα, κατά την παραδεδεγμένη 
«επιδημία» των νεανικών του χρόνων «από πόλιν εις πόλιν».
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