AΦIEPΩMA

Tα ελληνικά γράμματα
Oι συλλογές καταδεικνύουν τη χρονική τους αλληλουχία και την πολιτισμική τους συνέχεια
φία των εκδσεων (Aμβέρσα,
Aμστερνταμ, Bασιλεία, Bενετία, Γενεύη, Kολωνία, Λειψία, Λουβαίν,
Λυών, Στρασβούργο, Παρίσι), η αλληλουχία των τυπογραφείων (ο Joh.
Froben, ο Wechel, ο Da Sabio, οι
«Στέφανοι» –O Pοβέρτος δηλαδή
και ο Eρρίκος Etienne– ο Zαχαρίας
Kαλλιέργης, ο Aλδος Mανούτιος), σοι συνέβαλαν στο εκδοτικ ραμα
και θαύμα των πρώτων αιώνων της
τυπογραφίας κοσμούν τη συλλογή
της Γενναδείου. Mια πληθώρα αρχαίων Eλλήνων, ο Aίσωπος, ο Πίνδαρος, οι τρεις τραγικοί Aισχύλος, Σοφοκλής, Eυριπίδης– ο Aριστοφάνης,
ιστορικοί, πως ο Hσίοδος, ο Hρδοτος, ο Παυσανίας, ο Ξενοφών, φιλσοφοι, που περίοπτη θέση κατέχει προφανώς ο Aριστοτέλης, ο
Πλάτων, ρητρων, πως ο Δημοσθένης, ο Iσοκράτης, και τσοι άλλοι, απηχούν το βασικ ανθρωπιστικ ιδεώδες εκείνων των χρνων, την εξοικείωση και αναστροφή με τα κλασικά κείμενα.

Tης Aννας Tαμπάκη
Eρευνήτριας Kέντρου Nεοελληνικών Eρευνών EIE

ANHΦOPIZONTAΣ προς τη Γεννάδειο συντελείται, θα έλεγα, βαθμιαία, εντς μας μια προετοιμασία για
την πνευματική τέρψη και ψυχική ανάταση που θα μας προσφέρει σε λίγο η μελέτη και αναδίφηση στον αρμονικ αυτ Nα της παιδείας. H ρήση του Iσοκράτη που κοσμεί ως προμετωπίδα την είσοδο της βιβλιοθήκης «Eλληνες καλούνται οι της ημετέρας Παιδείας μετέχοντες» μας
προτρέπει να θυμηθούμε πως είμαστε κοινωνοί μιας μακραίωνης παράδοσης, μέτοχοι μιας ιδεατής κοινωνίας, που μοναδικ γνώρισμα
και ταυττητα του ατμου παραμένει η κοινή παρακαταθήκη παιδείας.
Aυτή ακριβώς η κληρονομιά, τα
ελληνικά γράμματα στη χρονική
τους αλληλουχία και την πολιτισμική τους συνοχή –Aρχαιτητα, Bυζάντιο, Nεώτερος Eλληνισμς– αποτελούν την ψυχή της Γενναδείου. Tα
αντίστοιχα σώματα των συλλογών
της αναδεικνύουν με τον πιο ανάγλυφο τρπο χι μνον τις ποικίλες
πτυχές της ιστορίας του ελληνικού
βιβλίου(1) αλλά και αποκρυσταλλώνουν την πορεία των νεοελληνικών
μας σπουδών. Kαίρια τομή στάθηκε
η διάνοιξη του τελευταίου αυτού
γνωστικού πεδίου.
Tην περιχαράκωση του «νεοελληνικού» και την αυτάρκειά του ως χώρου έρευνας οφείλουμε σε πρωτοπρους στοχαστές· ξεχωριστή τιμή
ανήκει εδώ στον K. Θ. Δημαρά, που
έδωσε πραγματικά πνοή και άλλη
διάσταση στις νεοελληνικές σπουδές. Γιατί αυτ που φαίνεται αυτονητο στις μέρες μας, η δυναττητα
δηλαδή να οροθετήσουμε αυτοτελώς ,τι ονομάζουμε νεοελληνική
παιδεία, υπήρξε μια σημαντική καινοτομία και μια πραγματική κατάκτηση. Oπως κατάκτηση στάθηκε
και η ανάδειξη σε ανεξάρτητη εντητα μιας καίριας περιδου της νεώτερης ιστορίας μας, της εποχής του
Διαφωτισμού.
Aυτά τα στοιχεία υπήρξαν, νομίζω,
σύμφυτα με τον αρχικ ιστ της
Γενναδείου βιβλιοθήκης, αφού ο
πρώτος πυρήνας του οφείλεται
στην προσωπική συλλογή του Διδασκάλου του Γένους Γεωργίου Γενναδίου (1786 - 1854), πατέρα του μετέπειτα ιδρυτή της Iωάννη, ενς
πραγματικά φωτισμένου λογίου, μαθητή του Λάμπρου Φωτιάδη στην
Aυθεντική Aκαδημία του Bουκουρεστίου, με πολυσχιδή εκπαιδευτική
και συγγραφική δραστηριτητα κατά τα προεπαναστατικά χρνια στον
μείζονα γεωγραφικ χώρο που εκάλυπτε ττε ο ελληνισμς και κατά τα

Tίτλοι

«Eρωτκριτος» του Bιτζέντζου Kορνάρου. Πρώτη έκδοση, Bενετία, Bostoli, 1713.

μετεπαναστατικά χρνια στο ελεύθερο κράτος.
H περιδιάβαση στις συλλογές της
Γενναδείου αποτελεί χαρά οφθαλμών, τέρψη μοναδική για τον βιβλιφιλο και μια γερή μαθητεία για το
νέο φιλλογο και τον ερευνητή.
Mας παρέχει ένα συναρπαστικ πανραμα έξι αιώνων φιλολογικών
σπουδών και κατακτήσεων.

Aρχέτυπες εκδ σεις
Aπ τους πρώτους αιώνες της τυπογραφίας, διασώζει στις συλλογές
της σημαντικ αριθμ αρχετύπων
εκδσεων (incunabula, in cuna «εν
τω λίκνω», εκδσεις δηλαδή που
πραγματοποιήθηκαν πριν απ το
1500). Θα αναφερθώ εδώ ενδεικτικά
στη θαυμάσια διακοσμημένη έκδοση της Iλιάδας και της Oδύσσειας,
με πρλογο του Δημ. Xαλκοκονδύλη

(Φλωρεντία, 1488), στην Aνθολογία
διαφρων επιγραμμάτων του Iανού
Λάσκαρι (Φλωρεντία 1494), στους
Διαλγους του Λουκιανού (1496).
Eπίσης κατέχει αντίτυπα απ τις
πρώτες εκδσεις (editiones princepes) κλασικών συγγραφέων, πως
λγου χάρη την πρώτη έκδοση του
Aνακρέοντα (Παρίσι, Eρρ. Στέφανος, 1554) και τον Aριστοτέλη που
τύπωσε ο Aλδος Mανούτιος (14951498).
Aκμη και μια απλή περιδιάβαση
στις δελτιοθήκες της Γενναδείου
μπορεί να αποβεί αποκαλυπτική αρκεί να τεθούν τα σωστά ερωτήματα:
οι καρποί του πρώτου βυζαντινού
ουμανισμού, η συμβολή των Bυζαντινών λογίων στη δυτική Aναγέννηση (Bησσαρίων, Iανς Λάσκαρις,
Mάρκος Mουσούρος, Δ. Xαλκοκονδύλης, Λέων Aλλάτιος), η γεωγρα-

Ωστσο, θα ήταν σοβαρή παράλειψη εάν στεκμασταν μνον στις επιβλητικές παλαιές εκδσεις. Γιατί ως
προς τον κάθε κλασικ συγγραφέα
η συλλογή επιδιώκει να προσφέρει
στον μελετητή μια διαχρονική επάρκεια, παρέχοντάς του τη δυναττητα να παρακολουθήσει τις διαδρομές της φιλολογικής κριτικής και τη
σφραγίδα που έθεσαν στα κείμενα
με τις ερμηνείες και τα σχλιά τους
οι σημαντικτεροι φιλλογοι - επιμελητές και μεταφραστές των νεωτέρων χρνων.
Eτσι παίρνουμε μια καλή γεύση
των ερμηνευτικών μεταλλαγών που
αποκρυσταλλώνουν το ιδεολογικ
κλίμα, τις δεκτικτητες και τις θεωρητικές αντιλήψεις της κάθε περιδου, το πνεύμα με το οποίο προσεγγίζονται οι κλασικοί, και που ασφαλώς δεσπζουν διαδοχικά τα μεγάλα ρεύματα της ευρωπαϊκής Aναγέννησης, του κλασικισμού, του
Διαφωτισμού και του ρομαντισμού.
Για παράδειγμα, ο Aισχύλος εκπροσωπείται χι μνον με τις παλαιές εκδσεις του Aλδου Mανούτιου
(editio princeps, Bενετία 1518), του
Eρρίκου Στεφάνου (Παρίσι, 1557),
που φέρει μάλιστα και το ex-libris
του A. Firmin-Didot, αλλά και νεώτερες φιλολογικές εκδσεις του La
Porte du Theil (1795), του Boissonade (1825), του Nεφυτου Δούκα (Aίγινα, 1839), της Λειψίας (1852,
1884). Eνώ για τον Aριστοτέλη, ξεχωρίζω ενδεικτικά μέσα απ έναν
πραγματικ εντυπωσιακ αριθμ
τίτλων, την έκδοση που επιμελήθηΣυνέχεια στην 14η σελίδα
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Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ων, πως του Iα. Aργυρπουλου,
του Πλήθωνος Γεμιστού, του Φώτιου, του Eυσέβιου, του Γεωργίου
Tραπεζούντιου, του Nικ. Bλεμμύδη,
του Nικ. Bρυέννιου, του Προκπιου,
του Mαλάλα, του Mιχαήλ Ψελλού. H
βυζαντινή λγια εκκλησιαστική παράδοση αναδεικνύεται επίσης με τα
κείμενα των Πατέρων της Eκκλησίας, του Mεγάλου Bασιλείου, του
Iω. Xρυσοστμου, του Γρηγ. Nαζιανζηνού κ.ά.

κε ο Eρασμος (Bασιλεία, 1539), και
άλλες που επιμελήθηκαν ο W.
Wilkinson (Oξφρδη, 1716), ο Carl
Hermann Weisse (στερετυπη έκδοση, Λειψία, 1843), ο A. Firmin-Didot
(Παρίσι, 1854, 1874, 1878), αλλά και ο
Aδαμ. Kοραής (Hθικά Nικομάχεια,
Παρίσι, 1821) και Iω. Συκουτρής
(Ποιητική, Eστία, 1937).
Σχλια και μεταφράσεις του Iω.
Camerarius, του Iσάακ Casaubon,
του Iερώνυμου Wolf, του Villoison,
του André Dacier, της Mme Dacier,
του Charles Bateux, του Angelo Mai,
του Φριδερίκου Aυγούστου Wolf και
πολυάριθμων άλλων σημαντικών
λογίων συγκροτούν τις οδούς δεξίωσης των κλασικών συγγραφέων
στην ευρωπαϊκή παιδεία διά μέσου
των αιώνων.

Nεώτερος ελληνισμ ς

Γραμματικές και λεξικά
Kαθώς ο αναγεννησιακς άνθρωπος στρέφεται προς τη μελέτη της
γλώσσας, οι γραμματικές και τα λεξικά πληθαίνουν. Aποτελούν, εξάλλου, την απαραίτητη προϋπθεση
για την ουσιαστική αναμέτρηση με
τα ίδια τα κείμενα.
Πλούσια η συλλογή της Γενναδείου και ως προς αυτν τον τομέα.
Mνημονεύω τη Γραμματική (Eπιτομή
των οκτώ του λγου μερών) του
Kωνσταντίνου Λάσκαρι, το πρώτο
ελληνικ βιβλίο «με πλήρη στοιχεία
της ταυττητάς του», που τυπώθηκε στο Mιλάνο (1476), τα Eρωτήματα
του Xρυσολωρά (1514), έργο που
γνώρισε πολλές επανεκδσεις και
την «Γραμματική του Θ. Γαζή (Bασιλεία, Joh. Froben, 1516). Eτσι ακμη
λαμπρ δείγμα των απαρχών της τυπογραφίας κοσμεί τη συλλογή της,
το «Mέγα Eτυμολογικν» του Zαχαρία Kαλλιέργη (Bενετία, 1499). Aριστούργημα της τυπογραφίας καθώς
το αποκάλεσε ο A. Firmin-Didot εί-

Iανς Λάσκαρις, «Aνθολογία διαφρων επιγραμμάτων», Φλωρεντία, L.-F. di
Alopa, 1494. Tα περίφημα στοιχεία, μικρά κεφάλαια, έμπνευση και δημιουργία
του Iανού Λάσκαρι.

ναι ταυτοχρνως και ένα εξαιρετικ
δείγμα συλλογικού μχθου. Aπ
τους επωνύμους συντελεστές του,
εκτς απ τον Zαχαρία Kαλλιέργη, ο

Nικλαος Bλαστς, ο Mάρκος Mουσούρος κ.ά.
H Γεννάδειος είναι πλουσιτατη
σε εκδσεις βυζαντινών συγγραφέ-

Θείες Λειτουργίες των Iωάννου Xρυσοστμου, Bασιλείου του Mεγάλου και η των Προηγιασμένων. Xειργραφο, περίπου 1660.
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Eπισημάναμε πιο πάνω, και χι αναίτια, την σημαίνουσα θέση που
καταλαμβάνει στις συλλογές της
Γενναδείου η εντητα του Nεώτερου Eλληνισμού. Mια συγκλίνουσα
θέση σχετικά με το ζήτημα αυτ υποστηρίχθηκε πρσφατα απ τον κ.
David Jordan στην περιοδική έκδοση της Γενναδείου «The Griffon»
(σειρά 3, αρ. 1, Iούν. 1993): «H δωρεά
(του Iω. Γενναδίου) περιλάμβανε
25.000 περίπου τμους –βιβλίων, άρθρων, φυλλαδίων, περιοδικών, χειρογράφων– που αφορούν χι μνον την
Eλλάδα, τον πολιτισμ και την ιστορική
της πορεία, αλλά και την εκ νέου ανακάλυψη και υποδοχή αυτού του πολιτισμού απ τη δυτική Eυρώπη της Aναγέννησης και των μεταγενέστερων χρνων (...). H Bυζαντινή αυτοκρατορία
με τη λογοτεχνία και τη θεολογία της
κατέχουν σημαντική θέση μέσα στη
συλλογή, αλλά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μεταβυζαντινή περίοδο: τεκμήρια της μακρχρονης οθωμανικής
κυριαρχίας, του “Aνατολικού ζητήματος”, που διατυπώθηκε απ την αυτοκρατορία αυτή, του Aγώνα για την
Aνεξαρτησία, του Φιλελληνισμού και
του νέου Bασιλείου της Eλλάδος».
Ως προς τη φιλολογική ιστορία
του Nεώτερου Eλληνισμού, την ιστορία και την «προδο» των γραμμάτων του, για τους νέους άξονες
που ανασυνθέτουν τις εκδοτικές
δραστηριτητές του (το επίκεντρο
είναι τώρα τα τυπογραφεία της Bενετίας, ο Γλυκύς, ο Σάρος, ο Bρτολις, ο Θεοδοσίου και αργτερα, γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα, οι ανανεωτές τυπογράφοι της Bιέννης, ο
Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης, ο Γεώργιος Bενττης, οι συνεργάτες του
Pήγα Mαρκίδες Πούλιοι) και τις βαθμιαίες ουσιώδεις μεταβολές και διευρύνσεις του γνωστικού του πεδίου, αν και χι εξαντλητικς, ασφαλής και επαρκής δείκτης και πολύτιμος βοηθς αποβαίνει για τον σύγχρονο μελετητή η συλλογή της Γενναδείου.
Για την μακρά περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, νομίζω πως θα
ήταν άσκοπο να συνεχίσουμε απαριθμώντας ξερούς τίτλους. Aς συγκρατήσουμε καλύτερα ορισμένες
ενδεικτικές και μείζονες κατηγορίες: θρησκευτικς ουμανισμς, εκκλησιαστική, παραινετική φιλολογία, λαϊκ βιβλίο, μεταφράσεις-διασκευές λαϊκών βιβλίων (Iστορία του
ρε της Σκτζιας, Aνθος Xαρίτων),
πρώτες μεταφράσεις έργων της αφηγηματικής λογοτεχνίας (άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι το κομψ Θησέος και γάμοι της Eμηλίας απ τη
Θησηΐδα του Bοκκάκιου, Bενετία,
Da Sabio, 1529), πρωττυπα έργα, πως τα Aνθη Eυλαβείας (Bενετία,

Tυπογραφικ σήμα Zαχαρία Kαλλιέργη. «Eτυμολογικν Mέγα», Bενετία 1499.

1708) του Φλαγγινιανού Δροντιστηρίου. Aπ τη λογοτεχνία της κρητικής ακμής, αξίζει να συγκρατήσουμε την πολύτιμη πρώτη έκδοση του
Eρωτκριτου (Bενετία, 1713) και τον
κατά πολύ παλαιτερο εκδοτικά Bασιλέα Pοδολίνο του Iωάννη Tρωίλου
(Bενετία, 1574).

Διαφωτισμ ς
H έλευση και η κορύφωση του νεοελληνικού Διαφωτισμού σε λη την
πολυμορφία των εκφάνσεών του αντικατοπτρίζεται στις συλλογές της
Γενναδείου. Aπ τις απαρχές του ας
αναφερθούμε στη μετάφραση του
έργου του Ambrosius Martlanus, Θέατρον Πολιτικν (Λειψία, 1758) απ
τον Iωάννη Aβράμιο, πνημα που αποδιδταν στον φωτισμένο λγιο ηγεμνα Nικλαο Mαυροκορδάτο, πως και στο σημαντικ σύγγραμμα
του τελευταίου Περί Kαθηκντων (α΄
εκδ. Bουκουρέστι, 1719). Tα έργα
των κορυφαίων εκπροσώπων του
ρεύματος (Mεθδιος Aνθρακίτης, Θ.
Kορυδαλέας, Eυγ. Bούλγαρις, Pήγας, Aθαν. Ψαλλίδας, Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρ. Kωνσταντάς, Kωνστ. Bαρδαλάχος, Kων. Oικονμος, N. Bάμβας, K. Kούμας, Δημ. Δάρβαρης, M.
Xρισταρής και τσων άλλων) κοσμούν τα ράφια της. Σημαντική εντητα καλύπτει το μνημειώδες φιλολογικ έργο του Aδαμ. Kοραή, η
Eλληνική Bιβλιοθήκη.
H σημασία της κοραϊκής προτροπής για τη «μετεκένωση» της δυτικής γνώσης αποτυπώνεται με ενάργεια σε μια αξιλογη σειρά μεταφράσεων έργων ηθικού, φιλοσοφικού και επιστημονικού στοχασμού· ενδεικτικά αναφέρω την Hθική Φιλοσοφία του Muratori,σε μετάφραση Iω. Mοισιδακα, το Περί
πληθύος κσμων του Fontenelle σε
μετάφραση Παν. Kοδρικά, το Περί
αδικημάτων και ποινών του
Beccaria, σε μετάφραση Aδαμ. Kοραή.
Στη χορεία των μεταφράσεων συγκαταλέγονται έργα του Torquato
Tasso, του Marmontel, του Fenelon,
του Bοκκάκιου, του αββά Bart-

Σελίδα απ το έργο «Tα λυρικά και βακχικά» του Aθανασίου Xριστπουλου. Eκ της Tυπογραφίας των Aθηνών, 1825.

hélemy, του Montesquieu, του
Salomon Gesner κ.ά.
O έντονος προσανατολισμς του
νεοελληνικού Διαφωτισμού σε
γλωσσικά και εκπαιδευτικά ζητήματα απεικονίζεται στην πλούσια σειρά
των παιδαγωγικών συγγραμμάτων,
των Λεξικών, των Γραμματικών, των
βιβλίων ρητορικής και αισθητικής.
Aκμη ο προεπαναστατικς φιλολο-

γικς Tύπος, με κορυφαίο του χορού τον Λγιο Eρμή, η λογοτεχνία
και το θέατρο, με μεταφράσεις έργων του Mεταστάσιου, του Mολιέρου, του Γκολντν, έργων της «φιλοσοφικής προπαγάνδας» του Bολταίρου, αντιτυραννικών του Aλφιέρι
κ.λπ., καθώς και σπάνιες εκδσεις
πρωτοτύπων έργων της περιδου
(π.χ. Aθανάσιος Xριστπουλος, Γε-

Ξυλογραφία του G. M. Verdizotti απ τους «Mύθους» του Aισώπου. Bενετία, Σαληκάτη, 1644.

ώργιος Λασσάνης, Iω. Zαμπέλιος, Iάκωβος Pίζος Nερουλς) συγκαταλέγονται στις σειρές της.
Aυτή η εμμονή στη συλλεκτική
πληρτητα προκειμένου να είναι ικανή η βιβλιοθήκη να ανταποκρίνεται θετικά σε ευρύτερες ιστορικοφιλολογικές ζητήσεις και έρευνες
αντικατοπτρίζεται και στα επμενα
μεγάλα κεφάλαια της ιστορίας της
παιδείας μας. Mπορούμε να προσεγγίσουμε με πολλαπλ τρπο τον 19ο
αιώνα –Aπομνημονεύματα αγωνιστών, λογοτεχνία, θέατρο, κριτική
και δοκίμιο– και τον αρχμενο 20,
να ψηλαφήσουμε τις εκπαιδευτικές
του πραγματικτητες, την ποικιλία
των συνειδήσεων, τις λογοτεχνικές
μεταμορφώσεις, την ωρίμανση του
αφηγηματικού λγου (κλασικισμς,
ρομαντισμς, επτανησιακή σχολή,
Aθηναϊκή σχολή, γενιά του ’80, ρεαλισμς και νατουραλισμς, εκπαιδευτικς δημοτικισμς), τη δεκτικτητα στο καινούργιο, το «ξένο», πως αποτυπώνεται μέσα απ τις μεταφραστικές επιλογές, την ιδεολογική χρήση του «εθνικού», την εύθραυστη νεωτερικτητα του περιοδικού εντύπου, να σταθούμε τέλος
κατά βούληση στους εξέχοντες δημιουργούς (Kάλβος, Σολωμς, Bαλαωρίτης, Παλαμάς, Ψυχάρης, Σικελιανς, Σεφέρης) αλλά και στους
ήσσονες, στους «μέσους ρους».
Eίναι δυνατν μέσα στο γαλήνιο
αναγνωστήριο της Γενναδείου Bιβλιοθήκης –που μας προτρέπει να
νιώσουμε τη χαρακτηριστική πνευματική ευφορία που συνέχει αυτν
που ξετυλίγει το μίτο της γνώσης–
να προχωρήσουμε παραπέρα είτε
ως νεοελληνιστές-φιλλογοι είτε
ως ιστορικοί των ιδεών ένα ζωνταν
ακμη και ανεξάντλητο κεφάλαιο
της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας,
το κεφάλαιο του Nεώτερου Eλληνισμού.
Σημείωση:
1) Σημαντικ βοήθημα για την προσέγγιση του ζητήματος αποτελεί το συλλογικ έργο: Aικατερίνη KOYMAPIANOY, Λουκία
ΔPOYΛIA, Eυτο LAYTON, «Tο ελληνικ
βιβλίο, 1476-1830, Aθήνα, ETE, 1986.
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