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Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 1700-1830. Ο δι-
άλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και στην πράξη, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 115, Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των 
Ιδεών – 7, Αθήνα 2010, σελ. 576, ISBN 978-960-7916 -93-8, τιμή βιβλίου 25 €.

Νεοελληνική πεζογραφία: από τις δοκιμές και τις αμηχανίες στην εποχή της ωριμότητας

Η μετάβαση από τον έμμετρο λόγο 
της μεταβυζαντινής παράδοσης και 

η ανάδυση της αφηγηματικής πεζογραφί-
ας (διήγημα, μυθιστόρημα), που εκτυλίσ-
σεται μέσα στον «μακρό» 18ο αιώνα και 
στις πρώτες δεκαετίες του 19ου, αποτελούν 
τον πυρήνα της συστηματικής μονογρα-
φίας της νεοελληνίστριας Στέσης Αθήνη, 
επίκουρης καθηγήτριας στο τμήμα Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η 
περίοδος 1700-1830 ορίζει, σύμφωνα με 
τις νεότερες θεωρήσεις της έρευνας, τις 
διαδοχικές φάσεις του νεοελληνικού Δια-
φωτισμού, από τη μετριοπαθή εκδοχή του 
«πρώιμου Διαφωτισμού» ως τα ριζοσπα-
στικά μορφώματα του τέλους του 18ου 
αιώνα και από την εθνεγερτική προσμονή 
των προεπαναστατικών χρόνων ως την 
ίδρυση του εθνικού κράτους. 

Πρόκειται για εξαντλητική και προ-
σεκτικά τεκμηριωμένη πραγμάτευση του 
αντικειμένου, κάτι που συνάδει άλλωστε 
με τη φύση της αρχικής έρευνας, αφού 
στην αφετηρία της ήταν διδακτορική δι-
ατριβή, η οποία υποστηρίχθηκε το 2001 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης. Το ξετύλιγμα του μίτου οδηγεί 
προσεκτικά τον αναγνώστη/μελετητή, 
μέσα από τον λαβύρινθο των εμμονών σε 
παλαιότερα λογοτεχνικά είδη που άνθι-

σαν κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, στην 
αναδυόμενη «περιέργεια» και τις νέες 
νεωτερικές ροπές, στοιχεία που καθορί-
ζουν τον 18ο  αιώνα. Παρακολουθούμε τη 
βαθμιαία υιοθέτηση λογοτεχνικών ειδών 
που αρμόζουν στα ιδεολογικά και αισθη-
τικά σχήματα του νεοελληνικού Διαφω-
τισμού, την επίδραση ρευμάτων όπως ο 
νεοκλασικισμός ή ο προρομαντισμός και 
την άρθρωση ενός σημαίνοντος διαλόγου 
γύρω από τη θεωρία και την κριτική της 
λογοτεχνίας, αδρά περιχαρακωμένου στο 
δεύτερο μισό του 18ου, περισσότερο έκδη-
λου στον αρχόμενο 19ο  αιώνα μέσα από 
εγχειρίδια ρητορικής και αισθητικής και 
μέσα από την καθοριστική παρέμβαση του 
Αδαμάντιου Κοραή.

Έχοντας υπόψη της η συγγραφέας τη 
σημασιολογική ευρυχωρία της εποχής, 
εντάσσει στο υπό μελέτη corpus μια με-
γάλη κατηγορία αφηγηματικών κειμένων, 
όπως επιτάσσει η ερμηνεία του επικρατού-
ντος τότε όρου Belles-Lettres. Με ευθυ-
κρισία προσεγγίζει στο πρώτο μέρος του 
βιβλίου («Η αφηγηματική πεζογραφία και 
τα είδη της») τα ποικίλα επιφαινόμενα και 
οδηγείται στην ειδολογική τους κατάτα-
ξη (αισθηματική πεζογραφία: ερωτικό-
περιπετειώδες μυθιστόρημα, ειδυλλιακή 
πεζογραφία, ηθικοπλαστική, ανατολικά 
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αφηγήματα, ηθογραφίες της πόλης, «ιστο-
ρικά» αφηγήματα, παιδική και νεανική 
λογοτεχνία, κ.λπ.). Βασικό γνώρισμα απο-
τελεί η συνύπαρξη των γραμματειακών 
παραδόσεων, η επιβίωση της ελληνιστι-
κής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής πα-
ράδοσης, η όσμωση Ανατολής και Δύσης, 
η συμπαράταξη των λαϊκών «αναγνω-
σμάτων του Νέου Ελληνισμού» με νεω-
τερικά είδη, στα οποία ενοφθαλμίζονται, 
προϊόντος του αιώνος, μέσω της δυτικής 
παιδείας, και κείμενα «αρχαιογνωσίας», 
γενικότερα μυθιστορήματα «μύησης», που 
πραγματεύονται το παιδαγωγικό-φιλοσο-
φικό ταξίδι στον αρχαίο κόσμο ή υιοθε-
τούν το αγαπητό στον 18ο αι. μοτίβο της 
«ανατολικής σοφίας». Αποκρυσταλλώνε-
ται, όπως επισημαίνει η συγγραφέας, ένας 
«γραμματειακός συγκρητισμός, η σύναψη 
διαλόγου με λογοτεχνικά συστήματα που 
ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιό-
δους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννη-
ση, Μπαρόκ, Διαφωτισμός)».

Αναδιφώντας στις εκδεδομένες αλλά 
και ανέκδοτες πηγές της εποχής, η κ. Αθή-
νη, εκκινώντας από τα παλαιότερα ψήγ-
ματα κανονιστικής προσέγγισης που βρί-
σκουμε στον κύκλο των Μαυροκορδάτων, 
ανασύροντας τις απόψεις λογίων Φανα-
ριωτών, που κινούνται, όπως ο Δημ. Κα-
ταρτζής στο κλίμα του γαλλικού εγκυκλο-
παιδισμού, μέσα από την αρχική αμήχανη 
συσσώρευση όρων (ρομάντσο, πλάσμα 
ηθικόν, πλασματικόν ιστόρημα, κ.λπ.), κα-
ταλήγει στην πολυσήμαντη συμβολή του 
Αδ. Κοραή, που ανατροφοδοτεί τον όρο 
«μυθιστορία», και την παράλληλη χρήση 

από άλλους λογίους του όρου «μυθιστό-
ρημα» (Κ. Κούμας). Οι πρώτες λανθάνου-
σες θεωρίες, η κοραϊκή θέση, η πραγμά-
τευση του όρου σε εγχειρίδια ρητορικής 
(Κ. Βαρδαλάχος) και ποιητικής (Κ. Οικο-
νόμος), η εμπλοκή του περιοδικού τύπου, 
καθώς και όσες αντιδράσεις και επικρίσεις 
διατυπώθηκαν εξιστορούνται στο δεύτερο 
μέρος του βιβλίου με τίτλο: «Αισθητικές 
και θεωρητικές αντιλήψεις».

Στο τρίτο μέρος του πονήματος «Μετά-
φραση: η δεσπόζουσα μορφή του διαλόγου 
με τις ξένες γραμματείες», η συγγραφέας 
αντιμετωπίζει ένα πολυσήμαντο ζήτημα, το 
οποίο εξαιτίας της δυναμικής του λειτουρ-
γικότητας μέσα στην εθνική γραμματεία 
εγείρει το ενδιαφέρον των μεταφραστικών 
σπουδών για πολλούς λόγους. Ως εργα-
λείο, η συγγραφέας υιοθετεί τη θεωρία του 
«λογοτεχνικού πολυσυστήματος», ικανή 
να ερμηνεύσει κατά τη γνώμη μου, όπως 
το έχω υποστηρίξει αλλού, την αποφασι-
στική εμπλοκή του μεταφραστικού εγχει-
ρήματος στην ανανέωση της νεοελληνικής 
γραμματείας. Στον αιώνα του Διαφωτι-
σμού, η μετάφραση καθίσταται όχημα με-
ταφοράς νέων ιδεών, νέων γνώσεων, αλλά 
και αγωγός ανανέωσης των λογοτεχνικών 
ειδών για την ελληνική παιδεία και τον ευ-
ρύτερο χώρο ακτινοβολίας της. Η μελέτη 
επικεντρώνεται εδώ στην «ανάγνωση» της 
δοκιμασίας με το αλλότριο (l’épreuve de 
l’étranger), σύμφωνα με τη γνωστή ρήση 
του Antoine Berman, χαρτογραφώντας το 
πεδίο της «αφηγηματικής πλασματικής πε-
ζογραφίας». Εκκινώντας από τη «στοιχει-
οθέτηση της βιβλιογραφικής ταυτότητας» 
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(πατρότητα, αποσιώπηση ή επινόηση ενός 
συγγραφέα), βαίνει προς τη θέαση του με-
ταφραστικού εγχειρήματος μέσα στα πολι-
τισμικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της 
εποχής. Από τα ολίγον ασαφή αλλά γοη-
τευτικά δείγματα της πρώιμης περιόδου, 
η μεταφραστική εργασία αναγνωρίζεται, 
μεσούντος του 18ου αιώνα, ως απαραί-
τητη διαδικασία για τον εμπλουτισμό της 
εθνικής παιδείας, «πράγμα περισπούδαστο 
και τώρα σ᾽ όλα τα βασίλεια», σύμφωνα 
με τον φαναριώτη λόγιο Δημ. Καταρτζή. 
Καθώς ωριμάζουν τα διαφωτιστικά αιτή-
ματα, η μετάφραση καθίσταται αποτελε-
σματικός αγωγός εκσυγχρονισμού, όπως 
αναδεικνύεται από τη σύντομη, ωστόσο 
εύγλωττη μεταφραστική στρατηγική του 
Ρήγα και αργότερα από τις σύντονες προ-
σπάθειες του Κοραή και την επιταγή της 
«μετακένωσης». Στο πόνημα ανιχνεύο-
νται τα πρώιμα ψήγματα μιας μεταφρα-
στικής θεωρίας, σε συνάρτηση κυρίως με 
τις ιδέες του Γαλλικού εγκυκλοπαιδισμού. 
Μια από τις μεγάλες αρετές του βιβλί-
ου είναι η σαφήνεια, που δεν εξαντλείται 
όμως σε μια παραδοσιακή προσέγγιση 
του υλικού. Η συγγραφέας, εντρυφώντας 
στις σύγχρονες θεωρίες περί αφηγηματο-
λογίας, θεωρίας της πρόσληψης  και μετα-
φρασεολογίας, επιλέγει κάθε φορά εκείνη 
τη θεωρητική σκευή που της χρειάζεται 
για να προχωρήσει στην ερμηνευτική της 
σύνθεση. Ο συνεχής διάλογος του συγ-
γράμματος με τη διεθνή βιβλιογραφία και 
με τη συναφή ελληνική είναι γόνιμος και 
έντιμος. Εμπλουτίζει την οπτική μας και 
προσφέρει γερές βάσεις για μια γοητευτι-

κή περιήγηση στις αφετηρίες του κυρίαρ-
χου λογοτεχνικού είδους που ονομάζουμε 
πλέον στις μέρες μας «μυθιστόρημα». 

Άννα Ταμπάκη
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ernest Renan, Παιδικές και νεανικές 
αναμνήσεις, Εισαγωγή-Επιμέλεια Ιφιγέ-
νεια Μποτουροπούλου, Εκδόσεις Δ. Κο-
ροντζής, 2010,  σελ. 172 

Η έκδοση αυτή είναι προϊόν του Δια-
πανεπιστημιακού Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» του Εθ-
νικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου 
Αθηνών.  Πρόκειται για τη μετάφραση 
του έργου του Ernest Renan (1823-1892) 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse, που δη-
μοσιεύθηκε για πρώτη φορά αυτοτελώς 
στα 1883 και έκτοτε γνώρισε πολλές επα-
νεκδόσεις και μεταφράσεις. Τη μετάφρα-
ση στα ελληνικά εκπόνησαν οι φοιτήτριες 
Χρυσούλα Αγκυρανοπούλου, Γεωργία Γι-
αννάτου, Ηλιάνα Μήτσιου, Μαρίνα Νάσιου 
και Όλγα Τσατσάνη, με την επιμέλεια της 
αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Τμήμα 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Ιφιγένειας Μποτου-
ροπούλου, η οποία υπογράφει και την Ει-
σαγωγή. Ας σημειωθεί ότι η Ιφιγένεια Μπο-
τουροπούλου είναι μελετήτρια του Renan 
και η διδακτορική της διατριβή με τίτλο Ο 
Ernest Renan και η σύγχρονη Ελλάδα κυ-
κλοφορεί μεταφρασμένη στα ελληνικά από 
τις εκδόσεις Χατζηνικολή (1993).
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