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Συλλογές της νεώτερης ιστορίας
Aποτελούν μοναδικά ντοκουμέντα για την πορεία του Eθνους απ τον 19ο ώς τις αρχές του 20ού αιώνα
Tης Λουκίας Δρούλια
Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/ Eθνικ Iδρυμα
Eρευνών

Xάρτης των Aθηνών σχεδιασμένος απ τον Coubault, 1800.

ΔEN EINAI μνο η σπανιτητα των αντιτύπων, η πολυτελής τους στάχωση, η ποικιλία των εικνων και τα μοναδικά έντυπα ή χειργραφα που χαρακτηρίζουν τις λαμπρές συλλογές
της Γενναδείου βιβλιοθήκης· είναι
–για τον κσμο των μελετητών– η αξιλογη πληρτητά τους ως προς τα
θεματικά αντικείμενα που καλύπτουν. Φυσικά, στο βαθμ που μπορεί κανείς να μιλάει για πληρτητα
σε τέτοιες περιπτώσεις, που πάντα
υπάρχει κάτι που διαφεύγει.
Tο βέβαιο είναι πάντως τι ο ενδιαφερμενος να μελετήσει θέματα
του ελληνισμού στη διαχρονία και
στο ευρύ γεωγραφικ του πλαίσιο,
της Aνατολικής Mεσογείου, της NA.
Eυρώπης και γενικτερα της διασποράς, προστρέχει οπωσδήποτε στη
Γεννάδειο, βέβαιος τι θα ικανοποιήσει τις ζητήσεις του. Kαι λίγες είναι
οι φορές που απογοητεύεται.
H ειδική μέριμνα για πληρτητα
που κατέβαλε ο ιδρυτής της βιβλιοθήκης («Σπανίως ησθάνθην την καρδίαν μου πάλλουσαν ζωηρτερα ή
ευτυχέστερα...» έγραφε ταν ανεκάλυψε το χειργραφο της Iστορίας

των Aθηνών του Iωάννου Mπενιζέλου) και σοι μετέπειτα ακολούθησαν το φωτειν του παράδειγμα και
τις επιθυμίες του, γίνεται φανερή σε
κάθε βήμα ταν διερευνά κανείς τις
συλλογές. Πέρα απ την ανεύρεση
του ζητουμένου υπάρχει ακμα πάμπολλη συμπληρωματική πολύτιμη
πληροφρηση που έχει συγκεντρωθεί χάρη στις φροντίδες αυτές και
που ίσως δεν θα ήταν εύκολο ή και
δυνατ να εντοπιστεί απ τους ερευνητές αν δεν την έβρισκαν μέσα
στα ίδια τα αντίτυπα. Xειργραφες
σημειώσεις, αποσπάσματα απ καταλγους δημοπρασιών, αποκμματα
εφημερίδων με αναγγελίες και βιβλιοπαρουσιάσεις, σπαράγματα φυλλαδίων κ.λπ. «παραγεμίζουν» τα βιβλία, συνοδεύουν τους χάρτες ή την
πληθώρα των ποικίλων εικονογραφιών του Γεννάδιου ή περιλαμβάνονται στα μεγάλα κατάστιχά του, τα
γνωστά ως scrap - books, προσφέροντας στον αναγνώστη ακμα μια διάσταση του κάθε εντύπου: την ίδια
του τη διαδρομή και ιστορία, ενώ παράλληλα τον οδηγούν σε πρσθετες
βιβλιογραφικές πληροφορίες.
Mανιώδης βιβλιφιλος αλλά και
ταυτχρονα φιλέρευνος μελετητής
ο Iωάννης Γεννάδιος θα συνδυάσει
Συνέχεια στην 8η σελίδα
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Aριστερά: H «Aδελφική διδασκαλία» του Aδαμάντιου Kοραή. Eνα απ τα πρώτα μανιφέστα της ελληνικής εθνικής χειραφέτησης. Pώμη (Παρίσι), 1798. Kέντρο:
Tο «Xρονικν» του Γεωργίου Φραντζή. Eκδοση των Mαρκίδων Πούλιου, Bιέννη, 1796. Δεξιά: Tο Προσωριν Πολίτευμα της Eλλάδος (Πρώτο Eλληνικ Σύνταγμα) με ιδιχειρη υπογραφή του Θ. Nέγρη (1822).
Συνέχεια απ την 7η σελίδα

το κυνήγι του σπάνιου, του ιδιαίτερου, με την επιδίωξη της εξαντλητικής και σφαιρικής πληροφρησης.
Πληροφρηση που φθάνει σε υψηλές βαθμίδες πληρτητας εκεί που
ταυτίζεται με τα δικά του προσωπικά
ενδιαφέροντα. H Eλλάδα της αρχαιτητας, η Eλλάδα που ξαναγεννιέται
στους νεώτερους χρνους αποτελούν πρωταρχικά τα σημεία αιχμής
για τον ιδρυτή της βιβλιοθήκης. H
μέση περίοδος, η βυζαντινή, κάπως ισχνή στην αρχή, θα εμπλουτισθεί σημαντικά αργτερα, με τις νέες προσκτήσεις τις οποίες φρντισαν να εντάξουν στη βιβλιοθήκη οι πρώτοι βιβλιοθηκάριοι που ανέλαβαν τη διεύθυνσή της. Ξεχωρίζει ανάμεσα στις
προσκτήσεις αυτές η αγορά στα 1933
της σημαντικής συλλογής έργων για
την ιστορία του Bυζαντίου και της
Φραγκοκρατίας του διακεκριμένου
Γερμανού ανθρωπιστή Ernst Gerland
(1870 - 1934).

Σπάνια αντίτυπα
Mουσείο εκλεκτών και σπανίων αντιτύπων, λοιπν, η Γεννάδειος, αλλά και σχολείο, εργαστήριο γνώσης
υψηλού επιπέδου προάγει τις ελληνικές σπουδές απ μνη την έρευνα
στις συλλογές της. Για τη νεοελληνική ιστορία και φιλολογία η αλήθεια
αυτή γίνεται γρήγορα φανερή ταν
πλησιάσει κανείς τους διάφορους
τομείς, έτσι πως του διέκρινε απ
την αρχή ο ίδιος ο Γεννάδιος. Διαχωρισμοί που συχνά κατοπτρίζουν τα
θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο ίδιος ως μελετητής της ιστορίας, ως
διπλωματικς εκπρσωπος, ως πολιτικ πρσωπο, προσπαθώντας πάντοτε να παραθέσει εξαντλητικά τη
σχετική βιβλιογραφία. Xαρακτηριστική στην περίπτωση αυτή είναι η θέση
του απέναντι στο έργο του «εθνικού
ιστοριογράφου», του Kωνσταντίνου
Παπαρρηγπουλου, το οποίο χαρακτηρίζει ως «πελαγώδες σύγγραμ-
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μα», «ωκεανν αχανή, ον οφείλει ο
ταλαίπωρος αναγνώστης να διεξέλθη άνευ πυξίδος...», τέλος «ως συνονθύλευμα», καθτι ο συγγραφέας
δεν παρέχει στον αναγνώστη τη δυναττητα να ελέγξει τις πηγές των
πληροφοριών του.
Aυτ, λοιπν, είναι το πνεύμα που
πρυτάνευσε στη συγκρτηση της
συλλογής: η προσφορά κάθε δυνατής μαρτυρίας. Kαι τούτο, καθώς
φαίνεται, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο τμήμα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Kατά τον
Peter Topping, παλαι διευθυντή της
Γενναδείου, η συλλογή των εντύπων
και του τεκμηριωτικού υλικού που αφορά στην περίοδο της Tουρκοκρατίας και του νεώτερου ελληνικού
κράτους είναι μοναδική στην Eυρώπη και την Aμερική. Aπορρέει, θα
μπορούσαμε να πούμε σχηματικά, απ τον θαυμασμ και την εκτίμηση
του Iωάννη Γεννάδιου για τον φιλελεύθερο λγιο και αγωνιστή του ’21
πατέρα του Γεώργιο, τον «σωτήρα
της πατρίδος», πως αποκαλέσθηκε,
και απ τη δική του αφοσίωση στην
ελληνική υπθεση και τη συνεχή παρουσία του στο ελληνικ πολιτικ
προσκήνιο, κατά το δεύτερο μισ
του 19ου αι. και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού.
Eυνητο είναι τι η τεκμηρίωση για
την περίοδο της Tουρκοκρατίας και
της νεώτερης ελληνικής ιστορίας
δεν θα ήταν πλήρης αν δεν συμπεριλάβαινε τη βιβλιογραφία για τους λαούς και τις χώρες με τις οποίες ο ελληνισμς βρισκταν κατά την ιστορική του διαδρομή σε άμεση συνάφεια.
Eτσι, στη Γεννάδειο ο αναγώστης
βρίσκει πλούσιες συλλογές βιβλίων
για την ιστορία της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας, για τις επιμέρους βαλκανικές χώρες, καθώς και για εκείνες
της Mέσης Aνατολής. Παράλληλα,
συμπεριλαμβάνονται σα αφορούν
τις πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις των κρατών της Δυτικής Eυρώ-

πης και αργτερα των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής με τις χώρες
της Aνατολικής Mεσογείου.

Eλληνική ανεξαρτησία
Eιδική εντητα, που φέρει και το νομά του, αποτελεί ο αγώνας της ελληνικής ανεξαρτησίας (Independence), που περιλαμβάνονται βιβλία, φυλλάδια, χειργραφα και έγγραφα, εικονογράφηση, χάρτες κ.λπ.
που αφορούν στον αγώνα και στα γεγοντα που προηγήθηκαν και τον
προετοίμασαν. Kοντά στα απομνημονεύματα των αγωνιστών, τις αφηγήσεις των ξένων εθελοντών, τα υπομνήματα και τις εκθέσεις των ξένων
πρακτρων και απεσταλμένων ή ακμα των φιλοπερίεργων περιηγητών
βρίσκονται οι ιστορικές συνθέσεις
που αποτλμησαν να συγγράψουν
σύγχρονοι του Aγώνα Eλληνες και
ξένοι αυτπτες εν πολλοίς μάρτυρες, θέλοντας να αποτυπώσουν, ο
καθένας απ τη μεριά του, με τη δική
του οπτική και τις δικές του σκοπιμτητες και πάντα με το επιχείρημα της
αντικειμενικτητας, το μεγάλο αυτ
γεγονς, τον Mεγάλο Ξεσηκωμ.
Aνάμεσα σε λα αυτά συγκαταλέγεται μια πλούσια συλλογή φιλελληνικών εντύπων, αυτοτελή δημοσιεύματα ή άρθρα απ τον καθημεριν Tύπο, που κυκλοφρησαν σε διάφορες
γλώσσες στη Δυτική Eυρώπη και την
Aμερική για να συμπαρασταθούν και
να ενισχύσουν τον ελληνικ αγώνα·
φυσικά υπήρξαν και αντίθετες φωνές που αμφισβητούσαν τη νομιμτητά του και υποστήριζαν την ανάγκη να μη διαμελισθεί η Oθωμανική
Aυτοκρατορία. O Γεννάδιος στην
προσπάθειά του να συμπληρώσει τις
συλλογές του ζητεί ακμα και να αντιγραφούν στο χέρι ορισμένα φυλλάδια· «χειργραφο αντίγραφο καμωμένο για μένα απ το αντίτυπο
του Bρετανικού Mουσείου» σημειώνει στον κατάλογ του, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε την επιμονή

του να ταυτίζει τους συγγραφείς ανώνυμων έργων και να συγκεντρώνει
σχετικές πληροφορίες απ διαφορετικές πηγές. H βιβλιογραφία για τον
Aγώνα συνεχίζεται ως σήμερα, περιλαμβάνοντας ανελλιπώς, θα λέγαμε,
λες τις πρσφαστες εκδσεις.

Aνατολικ Zήτημα
Mια άλλη μεγάλη εντητα αποτελεί το Aνατολικ Zήτημα (Eastern
Question), πως την ονομάτισε ο ιδρυτής της βιβλιοθήκης. O ίδιος σημειώνει στον χειργραφο κατάλογο
της συλλογής του, τι πάσχισε επί
πολλά χρνια για να συλλέξει παντοειδές υλικ σχετικά με το θέμα αυτ:
βιβλία, φυλλάδια, άρθρα απ εφημερίδες και περιοδικά καταταγμένα θεματικά και χρονολογικά και δεμένα
μαζί καλύπτουν την ποικιλία των επιμέρους θεμάτων που υπάγονταν σ’
αυτ που αποκλήθηκε Aνατολικ Zήτημα. H γένεσή του, η πολιτική των
μεγάλων δυνάμεων, ο πανσλαβισμς, οι εθντητες των Bαλκανίων,
αλλά και οι Kούρδοι, οι Δρούζοι, οι
Mαρωνίτες, οι λαοί της Mέσης Aνατολής και της Bρειας Aφρικής, οι
Eβραίοι και οι Γύφτοι, το βουλγαρικ
ζήτημα, η ελληνική μοναστική περιουσία στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
και άλλα παρεμφερή θέματα μπορούν να μελετηθούν διεξοδικά μέσα
απ τη συλλογή αυτή.
Mε λίγα λγια, λη η ελληνική ιστορία του 19ου αιώνα και του αρχμενου 20ού, η καποδιστριακή περίοδος, οι βασιλείες του Oθωνα και του
Γεωργίου, η αγγλική κατοχή των Iονίων Nήσων και η ένωσή τους με την
Eλλάδα, ο αγγλογαλλικς αποκλεισμς στον Kριμαϊκ Πλεμο, οι κρητικές επαναστάσεις, ο Mακεδονικς
Aγώνας, ο πλεμος του ’97, οι Bαλκανικοί Πλεμοι και τα μετέπειτα γεγοντα υπήρξαν αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας του Γεννάδιου, ο οποίος συγκέντρωσε γι’ αυτά θαυμάσιο ιστορικ υλικ. Aναφέρονται ενδει-

AΦIEPΩMA
κτικά οι πλήρεις σειρές τω διπλωματικών βρετανικών γαλάζιων και γαλλικών κίτρινων βιβλίων για την
Eλλάδα και την Tουρκία, των βρετανικών προξενικών εκθέσεων, των
ελληνικών προϋπολογισμών, καθώς
και οι αγορεύσεις του Σπ. Tρικούπη
και άλλων πολιτικών ανδρών στη
Bουλή, ποικίλα κυβερνητικά εγχειρίδια ή άλλο παρμοιο υλικ.
Aς μνημονευθούν εδώ και τα σώματα των παλαιών ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών που εκδθηκαν στην Eλλάδα ή το εξωτερικ.
Aν και χι πολυπληθές το τμήμα αυτ, περιλαμβάνει ωστσο ορισμένες
πολύ σπάνιες σειρές ή αντίτυπα.

Bιογραφίες
Iδιαίτερη εντητα σχημάτισαν επίσης οι βιογραφίες προσωπικοτήτων
της Eλλάδας ή της Aνατολής απ
τον 15ο αιώνα. Ξεχωριστά εντούτοις
κατατάσσονται τα αποκτήματα της
βιβλιοθήκης που αφορούν στον
Aδαμάντιο Kοραή και τον λρδο
Mπάυρον, για τους οποίους ο Γεννάδιος, πέρα απ το έντυπο και χειργραφο υλικ, συγκέντρωσε ακμα προσωπικά τους αντικείμενα και
ενθύμια.
Φυσικά, πλούσιο τεκμηριωτικ υλικ για τη νεώτερη ιστορία βρίσκεται ακμα και σε άλλες εντητες, πως είναι το τμήμα της Θεολογίας ή
της Γεωγραφίας και Περιήγησης με
την πλούσια συλλογή χαρτών, τα
τμήματα των χειρογράφων, των αρχείων και του εικονογραφικού υλικού. Aξιλογος εικαστικς θησαυρς η σειρά των 24 υδατογραφιών
με σκηνές απ την Eλληνική Eπανάσταση που φιλοτέχνησε ο Παναγιώτης Zωγράφος κατά παραγγελία και
με τις υποδείξεις του στρατηγού
Mακρυγιάννη.
Oλες αυτές οι πολύτιμες συλλογές του Γεννάδιου έχουν με τον καιρ σημαντικά αυξηθεί με νέες προσκτήσεις και δωρεές, που εμπλουτίζουν το αρχικ περιεχμενο της βιβλιοθήκης και το συμπληρώνουν ως
προς τη μεταγενέστερη περίοδο, ενημερώνοντας τη βιβλιογραφία ως
τις μέρες μας. Eίναι κοινή συνείδηση και αποδοχή τι η Γεννάδειος ανταποκρίνεται επάξια στους σκοπούς τους οποίους της είχε τάξει ο
ιδρυτής της.
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Yδατογραφία του Παναγιώτη Zωγράφου κατά παραγγελία του Στρατηγού Mακρυγιάννη (1836-1839).
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