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'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel καί Brunet de Presle 
A' Τά «νεοελληνικά» κατάλοιπα του Claude Fauriel, Β' Ή Συλλογή 
τραγουδιών τοϋ W. Brunet de Presle. 'Αναλυτικός Κατάλογος. 'Αθήνα, 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε. 25,1980, ο. λβ' + 102 + 5 πίνακες. 

Ό τίτλος, όπως ταιριάζει για τέ
τοια εγχειρίδια, είναι αναλυτικός τόσο, 
πού ή αντιγραφή του εδώ μας απαλ
λάσσει άπό τήν ανάγκη να δώσουμε 
πολία περιγραφικά στοιχεία για τό 
βιβλίο: αναλυτικός κατάλογος όσων 
από τα κατάλοιπα τοϋ Fauriel «περι
έχουν χαρτιά είτε ατά νεοελληνικά, εί
τε σχετικά μέ τι) νεώτερη και μεααιω-
νική Ελλάδα», ατό μέγιστο τμήμα 
τους δημοτικά τραγούδια, πού φυλάσ
σονται ατά Institut de France και τι) 
Βιβλιοθήκη V. Cousin στή Σορβόνη· 
κι ακόμη της συλλογής τραγουδιών 
τον συνεχιστή τοϋ Fauriel, τοΰ 
Brunei de Presle, πού φυλάσσεται 
στην 'Ελληνική 'Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Δεν είναι ή πρώτη φορά πού αγγί
ζονται αυτά τά χαρτιά. ΟΙ πρόδρομοι 
της παρουσίασης πού Ιχουμε τώρα 
ατά χέρια μας, για πολλούς λόγους, 
πού είναι της αρμοδιότητας τοΰ Ιστο
ρικού των νεοελληνικών σπουδών, πα
ρουσίασαν λειψά τό αρχείο Fauriel. 
Έτσι θεωρήθηκε λατομημένο στή συ

νείδηση τών νεοελληνιστών èva τόσο 
σπουδαίο υλικό, με ύποτυπωμένες πά
νω του τις προσπάθειες συλΑογής και 
επεξεργασίας από έναν άνθρωπο πού 
τόσο γόνιμα^ ανταποκρίθηκε στις επι
ταγές της εποχής του και στο σταυ
ροδρόμι τοΰ ρομαντισμού xal τοϋ φι
λελληνισμού, θησαύρισε πολύτιμα στοι
χεία τί}ς ελληνικής προφορικής παρά
δοσης μέ τή συνεργασία τοϋ ακμαίου 
ηαροικιαχον ελληνισμού, κυρίως τής 
Γαλλίας καΐ τής 'Ιταλίας. 

Ό 'Αλέξης Πολίτης ξέφυγε άπό 
δύο κινδύνους πού μας συντροφεύουν 
δταν προσεγγίζουμε xal παρουσία·' 
ζονμε αρχειακό υλικό : 6 ίνας είναι να 
παρουσιάσουμε τά «άγνωστα» καί τά 
«ανέκδοτα» προτού γνωρίσουμε τό 
οργανικό σύνολο. Ό άλλος κίνδυνος 
είναι νά μείνουμε στην «τυπική» κα-

ταλογογράφηση τοϋ ύλικοϋ, μέ àvxmo-
ψίαστο προσπέρασμα τών προβλημά
των πού παρουσιάζει ή μέ απόκρυψη 
δλων εκείνων τών ύπομνηματιστικών 
στοιχείων πού υπηρετούν τό βάθεμα 

τής γνώσης μας μέ τό συσχετισμό γνω
στών καί άγνωστων, συγγενών καί 
παράλληλων, πού προέρχεται άπό βα-

I σανιστικούς ερευνητικούς έλεγχους. 

ΊΙ απάντηση του α' αυτούς τους 
κινδύνους στάθηκε ή συνολική με).έτη 
μέ ψηλάφηση καί αναψηλάφηση δλων 

! τών προβλημάτων πού γεννιούνται άπό 
; τήν ανάγνωση τοϋ ύλικοϋ. "Ετσι ίφτα-

• σε στην καταλογογράφησή του μέ πλού
σια συνοδευτική πληροφόρηση, σν-

ί χνούς συσχετισμούς, δήλωση τών ά-
γνοιών. ΊΙ δλη παρουσίαση θέλησε 
να αναδείξει αρθρωμένη τή συλλε
κτική προσπάθεια τοΰ Fauriel, τΙς 

1 προσεγγίσεις και τις επεξεργασίες του. 
Ι Στα προλεγόμενα τοϋ βιβλίου ή Λού

κια Δρούλια, Διευθύντρια τοϋ Κ.Ν.Ε.-
| Ε.Ι.Ε., τοποθετεί μέ αδρές γραμμές τύν 

Fauriel, συλλΛκτη και εκδότη των δη
μοτικών τραγουδιών, στα Ιδεολογικά 
ρεύματα τής εποχής του, ένώ ό επι
μελητής του 'ιστορεί τήν τύχη καί τή 
χρήση τών συλλογών Fauriel καί 
Brunet de Presle καί αναφέρεται στή 
συγκρότηση και τά περιεχόμενα τους. 
'Η προσέγγιση αυτή τοΰ καταλ.ογο-
γραφούμενου ύλικοϋ, χωρίς νά παρα-

' Μπει τήν επισήμανση απαραίτητων 
τεχνικότερων στοιχείων, γίνεται ου
σιαστική σε πολλά της σημεία, μέ τήν 

; άνεση τής τέταρτης δοκιμής τοϋ επι
μελητή τοϋ καταλόγου ατό ?(5io θέμα 
καί μέ τήν προοπτική «νά προχωρήσει 
καί αέ άλλου είδους προσπελάσεις, κα
θώς και αέ έκδοση, ενός τουλάχιστον 

• τμήματος τοΰ ύλικοϋ». 
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