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ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΠΌΠΕΙΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΓΕΜΟΝΊΕΣ 

Το πολύγλωσσο λεξι,κο 

του Λουκά Γί,αγκουλαίου Δελλά Ρ ώ κ κ α 

« ^ Λ Κ Τ Α Γ Λ Ω Σ Σ Ο Ν ΛΕΞΙΚΟΝ» ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ό λεξικογράφος στον πρό-

\_S λογό του. Παρόλο πού, καθώς θα δούμε, ή εξαγγελία αύτη δεν αν

τιστοιχεί απόλυτα με το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε ότι το χειρό

γραφο λεξικό, το όποιο παρουσιάζεται εδώ, αποτελεί μια περίπτωση πο

λύγλωσσης λεξικογραφίας πού πηγάζει άπο τον χώρο των 'Ηγεμονιών. 

Η αντιπαραβολή πολλών γλωσσών σε Ινα λεξικό είναι μια καινοτο

μία, θα λέγαμε, για τη νεοελληνική λεξικογραφία. Μέχρι στιγμής ή νεο

ελληνική γλώσσα εμπεριέχεται σε ορισμένα, δίγλωσσα κυρίως, ίταλο-

ελληνικά ή αντίστροφα, γλωσσάρια και λεξικά, τα όποια εντάχθηκαν στο 

πλαίσιο των λεξικογραφικών δραστηριοτήτων της ιταλικής 'Αναγέννη

σης καί της Άντιμεταρρύθμισης, γ ια να καλύψουν πρακτικές ανάγκες 

του εμπορίου ή τής περιήγησης ή για να εξυπηρετήσουν τους προπα

γανδιστικούς στόχους τών ίησουιτών στην Α ν α τ ο λ ή . 1 Τ α τετράγλωσσα 

λεξικά πού οφείλονταν στην πρωτοβουλία ελλήνων λογίων καί πού τυ

πώθηκαν στη Βενετία άπο τον Bortol i , τού Γεράσιμου Βλάχου 2 καί τού 

Γεωργίου Κωσταντίνου, 3 αντιπαραθέτουν δύο ζωντανές γλώσσες (νεο-

1. S t e p h a n o da Sabio, Introduttorio nuovo intitolato Corona Preciosa... 

Εισαγωγή νέα επιγραφομένη Στέφανος Χρήσιμος..., Βενετία 1527' Girolamo Ger

m a n o , Vocabolario italiano et greco, Ρώμη 1622· Simon P o r t i u s , Λεξικον λατι-

νικόν, ρωμαίκον και έλληνικον... Dictionarium latinum, graeco-barbarum et lit

térale..., Παρίσι 1635" Alessio da S o m a v e r a , Θησαυρός τής ρωμαϊκής και τής φράγ

κικης γλώσσας... Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana..., Παρίσι 1709· 

2. Θησαυρός τής εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλ.ωσσος... Thesaurus..., Βε

νετία, Bortoli, 1659. Βλ. καί Β. Ν. Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ό Κρής (1605/7-

1685). Φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Βενετία 1973, σ. 58-61. 

3. Dictionarium quatuor linguarum... Λεξικον τετράγ?.ο)σσον, περιέχον δη

λαδή τάς τεσσάρας ταύτας διαλέκτους, ελληνικήν, πεζήν ήτοι άπλήν ρωμαϊκήν, λατι-

νικήν και ιταλικήν..., Βενετία, Bortoli, 1757. Βλ. καί Κ. Λαζαρίδης, «Γεώργιος 

Κωνσταντίνου ή Κώνστας (ό διάσημος λεξικογράφος)», Ηπειρωτική 'Εστία 11 

(1962) 397-404. 'Ακόμη, έχει εκδοθεί το Λεξικόν τετράγλοίσσον τής ιταλικής, ρω

μαϊκής, ελληνικής και λατινικής γλώσσης..., Βενετία, Bortoli, 1750. 
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ελληνική, ιταλική) και δύο κλασικές (αρχαία ελληνική, λατινική) —με 

διαφορετική δμως επιλογή στη γλώσσα αφετηρίας (νεοελληνική/αρχαία). 

Ή διατήρηση και ή ταυτόχρονη διεύρυνση του δίγλωσσου /τετρά-

γλωσσου σχήματος στην περίπτωση πού εξετάζουμε ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες καί ιδιαιτερότητες του χώρου των Η γ ε μ ο ν ι ώ ν : ανάγκες της παι

δείας, π ρ ώ τ α ά π ' δλα, οι όποιες επιβάλλουν τήν κυρίαρχη παρουσία τών 

κλασικών γλωσσών —γλώσσα-πηγή είναι ή αρχαία ελληνική (δπως καί 

στο λεξικό του Κωνσταντίνου)— καί ανάγκες σε γλωσσομάθεια πού καλύ

πτονται με τήν ενσωμάτωση άλλων σύγχρονων γλωσσών. 

Σ τ ο σημείο αυτό ας κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία της δυτικής 

(ιταλικής κυρίως) λεξικογραφίας, 4 στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβά

νεται αρχικά ή νεοελληνική σε λεξικά, ενώ αργότερα (δπως καί στην 

περίπτωση μας) αυτή παρέχει πρότυπα στους έλληνες λεξικογράφους 

—άλλωστε κανένα λεξικό δεν έκφεύγει άπο τον κανόνα της αντιγραφής. 

'Απευθυνόμενα σε ένα ευρύτερο κοινό, σπουδαστών ή επαγγελματιών, 

τ α δίγλωσσα ή πολύγλωσσα λεξικά τής 'Αναγέννησης διαφέρουν άπο τα 

ογκώδη μονόγλωσσα λεξικά του Μεσαίωνα πού 'ίσχυαν ως κανονιστικά 

σώματα τών γλωσσικών καί πολιτισμικών πραγμάτων στο Βυζάντιο καί 

τή Δύση. άπο τα ουμανιστικά λεξικά του 16ου αιώνα, δπου αποθησαυρί

ζοντας οί ένδοξες κλασικές γλώσσες, ή, ακόμη, άπο τα λεξικά τών 'Ακα

δημιών πού στοχεύουν στην καλλιέργεια καί εξύψωση μιας εθνικής γλώσ

σας. I n s t r u m e n t a s t u d i o r u m στην ουσία, στο πρότυπο τών γλωσσάριων 

καί διαλόγων του όψιμου Μεσαίωνα (vocabular ia , col loquia) , 5 χρησι

μεύουν καταρχάς ως βοηθήματα γ ια τήν εκμάθηση τής λατινικής δια 

μέσου τής απλής γλώσσας (volgare), ενώ, βαθμιαία, αρχίζουν να αντι

παραβάλλουν τήν απλή με άλλες εθνικές γλώσσες 6 μέ στόχο τή μεταξύ 

4. Βλ. σχετικά Α. Rey, S. Delesalle, «Problèmes et conflits lexicographi-
ques», Langue Française 43 (1979) 4-26· C. Buridant, «Lexicographie et glos-
sographie médiévales. Esquisse de bilan et perspectives de recherche», La le
xicographie au Moyen Âge (εκδ. C. Buridant), Presses Universitaires de Lille, 
1986, σ. 7-46- D. Kibbee, «The Humanist Period in Renaissance Bilingual Lexi
cography», The History of Lexicography (εκδ. R. Hartmann), Άμστερνταμ 
1986, σ. 137-146· G. Tancke, Die italienischen Wörterbücher von den Anfän
gen bis zum Erscheinen des ((Vocabolario degli Academici della Crusca» (1612). 
Bestandsaufnahme und Analyse, Tübingen 1984. 

5. H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία τών 
Βυζαντινών, τ. 2, 'Αθήνα 1992, σ. 407 κέ. καί C. Buridant, δ.π., σ. 14 κέ. 

6. Στην πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζονται, σύμφωνα μέ τή σύγχρονη ορολο
γία, δίγλωσσα όμόγλωσσα, στή δεύτερη δίγλωσσα ή πολύγλωσσα έτερόγλωσσα, βλ. 
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τους επικοινωνία —αλλιώς τήν υπέρβαση της βιβλικής Βαβέλ. Ό πρα

κτικός προσανατολισμός τους, ό όποιος, άλλωστε, δέν θέτει αξιώσεις ευ

ρυμάθειας, επιτρέπει και τη στοιχειώδη επεξεργασία τών σύγχρονων 

γλωσσών. 

Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς μια άλλη κατηγορία δίγλωσσων ή πολύγλωσσων λεξικών 

συνεχίζουν τήν κλασική παράδοση και διατηρούν τον χαρακτήρα τοΰ με

σαιωνικού λεξικού πού δέν κάνει αυστηρή διάκριση ανάμεσα στα δεδομένα 

της γλώσσας καί σε εκείνα τού πολιτισμού (τά όρια, άλλωστε, ανάμεσα 

στο λεξικό καί τήν εγκυκλοπαίδεια είναι ακόμη ρευστά): αναπαράγουν, 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, το ογκώδες φιλολογικό καί π ρ α γ μ α 

τολογικό υλικό, κληροδοτημένο άπό τήν αρχαιότητα καί τον Μεσαίωνα, 

συνδυάζοντας γλωσσικές επεξηγήσεις με εγκυκλοπαιδικές αναφορές, με

σαιωνικές καί νεότερες, πού μεταδίδουν ένα πολιτισμικό σύμπαν. 'Αντι

προσωπευτικές αύτη ς της κατεύθυνσης είναι οι πολύγλωσσες εκδόσεις 

τοΰ Dictionarium τοΰ A m b r o g i o Calepino, αρχικά κανονιστικού της 

λατινικής (1502), τό όποιο σταδιακά ενσωμάτωσε πολλές ευρωπαϊκές 

γλώσσες για να καταλήξει σέ λεξικό ένδεκα γλωσσών, χωρίς όμως να 

αποβάλει τον αρχικό λατινογενή χαρακτήρα του. 7 Στο λεξικό αυτό θά 

επανέλθουμε. 

Ό λεξικογράφος. Βιογραφικά καί προθέσεις 

Τις λιγοστές πληροφορίες για τό πρόσωπο τοΰ λεξικογράφου αντλούμε άπό 

Β. Quémada , Les dictionnaires du français moderne (1539-1863), Παρίσι 1967, 
a. 38. 

7. Ambrosii Calepini Dictionarium undecim linguarum... Respondent au-
tem latinis vocabulis, hebraica, belgica, graeca, hispanica, gallica, polonica, ita
lica, ungarica, germanica, anglica..., Βασιλεία 1590. Κατά τον 18ο αιώνα είναι 
γνωστές πολλές εκδόσεις σέ επτά γλώσσες [Dictionarium Septem linguarum), ή 
πρώτη στή Βενετία άπό το τυπογραφείο τοΰ Α. Bortoli (1700), οι περισσότερες δ-
μως στην Πάδοβα (Seminar ium), βλ. Α. L a b a r r e , Bibliographie du Dictionarium 
d'Ambrogio Calepino (1502-1779), B a d e n - B a d e n 1975 καί G. T a n c k e , δ.π., σ. 
42-43. Για τα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα λεξικά τοΰ 18ου αιώνα βλ. τήν επισκόπηση 
τοΰ F . - J . H a u s m a n n , «Les d ict ionnaires bi l ingues (et multi l ingues) en E u r o p e 
au XVIIIe siècle. Acquis et suggestions de recherche», La lexicographie fran
çaise du XVIIIe au XXe siècle. Colloque international de lexicographie tenu à 
l'Institut de Langues et Littératures Romanes, Université de Düsseldorf, du 
23 au 26 septembre 1986 (εκδ. Β. von G e m m i n g e n , M. Höfler), Παρίσι 1988, 
σ. 11-32. 
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τα σημειώματα του προς τον φανκριώτη ηγεμόνα και τους αναγνώστες. 

Ό Λουκάς Γιαγκουλαΐος Δελλά Ρ ώ κ κ α ς «ό εν Κωνσταντινουπόλει γεν

νηθείς», καθώς υπογράφει, ακολουθώντας με την άδεια της Πύλης το 

επάγγελμα του πατέρα του, έχει χρηματίσει διερμηνέας και γραμματι

κός στην Πελοπόννησο, στο βασίλειο τών δύο Σικελ ιών 8 καί σε αυλές η 

γεμόνων της Μολδοβλαχίας. Το 1769 διαμένει στο Βουκουρέστι* εξαι

τίας, όμως, του ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, άφοΰ τον «έλεηλάτησαν έως τό

σον, όπου ένδυμα δεν [τον] ήχαν άφίση)), αναγκάζεται να διαφύγει με τα 

παιδιά του στο Μπράσοβο της Τρανσυλβανίας, καταφύγιο εμπόρων καί 

λογίων σε παρόμοιες περιστάσεις. 9 

Έ κ ε ΐ θα μείνει εξι χρόνια καί, παρά τις αντιξοότητες καί την έλλειψη 

κατάλληλων βοηθημάτων, θα επιχειρήσει τη σύνταξη του όκτάγλωσσου 

λεξικού γ ια λόγους προσωπικούς άλλα καί γ ια την κοινή ωφέλεια, όπως 

εξηγεί ό 'ίδιος: «... μήν ύποφέρωντας τήν άκραν άσχολίαν έστοχάσθην δτι 

καταπάντα ήτον άρμοδιώτερον τή ηλικία καί τή καταστάσει μου ό της 

μονότητος βίος, la v i t a sol i taria, εις το μεν δια να αποφύγω άπο βιοτι-

κάς τρυφάς και άργολογίας του καιρού εκείνου, το δε δια να προξενήσω 

κάποιαν ώφέλειαν τοις φιλομαθέσι άσκουμένοις εις τάς γλώσσας, διό έπι-

χειρίσθην να καταστρώσω τούτο το όκτάγλωσσον λεξικόν, και άγκαλά 

εις τήν πενιχρωτάτην κατάστασιν όπου ευρισκόμουν τότε, ήμουν έστερη-

μένος και άπο τα αναγκαία λεξικά, τα όποια κ α τ ' αρχάς ημπορούσαν να 

συντρέξουν και να ευκολύνουν καί να κατευθύνουν τον σκοπον καί τον πο-

θον μου, έτι δέ να ευτυχήσουν καί να προικίσουν πολλά περισσότερον το 

έργον μου τούτο (καθώς εις τάς ακαδημίας συνηθίζεται να μεταχειρίζον

ται παλαιούς συγγραφείς καί σοφωτάτους μεταφραστάς εις παρόμοια πο

νήματα)». Κατορθώνει, π α ρ ' δλα αυτά, να προμηθευτεί κάποια λεξικά 

στο Μπράσοβο — θ α τα δούμε στή συνέχεια. 

Ή αλληλουχία τών κινήσεων του δεν αναφέρεται ρητά" υποθέτουμε, 

ωστόσο, δτι επιστρέφοντας στο Βουκουρέστι, μετά το τέλος της ρωσικής 

8. Καθώς σημειώνει, χρημάτισε «πρώτος έρμηνεύς καί σεκρετάριος τοϋ Γαλη
νότατου άνακτος τών δύο Σικελιών δον Κάρλου δέ Μπουρμπόν»: πρόκειται προφανώς 
για τον Κάρολο Γ' τών Βουρβώνων (1716-1788), γιο τοϋ Φίλιππου Ε' της 'Ισπανίας, 
ό όποιος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Νεάπολης ή τών δύο Σικελιών το 1738, επονο
μαζόμενος Κάρολος Ζ ' , ενώ το 1759 παραιτήθηκε υπέρ τοϋ γιου του Φερδινάνδου Α', 
γ ια να ανακηρυχθεί βασιλιάς της 'Ισπανίας μέ τον τίτλο Κάρολος Γ ' . 

9. Στο Μπράσοβο (Brasov) είχε καταφύγει τήν ΐδια εποχή καί ό Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης, παρέμεινε εξι χρόνια καί δίδαξε στο σχολείο της ελληνικής κοινό
τητας, βλ. Α. C a m a r i a n o - C i o r a n , Les Académies Princières de Bucarest et de 
Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 415. 
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κατοχής (1775), συνεχίζει, τη σύνταξη του λεξικού καί, προτού ακόμη το 

ολοκληρώσει, γράφει ενα σημείωμα με αφιέρωση προς τον εύπαίδευτο η 

γεμόνα, γνωρίζοντας «την βαθυτάτην σχέσιν και κλίσιν όπου εκ νεότητος 

είχεν ή γαληνότης αυτού εις το να παρακινή τους νέους και φιλομαθείς 

του γένους να καταγίνωνται ακαταπαύστως εις την πολυμάθειαν δια στο-

λισμόν του γένους και των άλλων εθνών... οίας δήποτε αξίας καί τάξεως 

ήθελεν ήσθαι», καί παρακαλεί γ ια την εκδοσή του. Το κλίμα, άλλωστε, 

στις Η γ ε μ ο ν ί ε ς , δπου ή γλωσσομάθεια αποτελούσε την απαραίτητη προ

ϋπόθεση για την επαγγελματική καί κοινωνική ανέλιξη όσων άνηκαν σε 

φαναριώτικα ή εμπορικά περιβάλλοντα, 1 0 ήταν ευνοϊκό για ενα παρόμοιο 

εγχε ίρημα. 1 1 Ή στιγμή ήταν ακόμη ευνοϊκότερη στο Βουκουρέστι: ό νέος 

ηγεμόνας της Βλαχίας 'Αλέξανδρος Υψηλάντης αναδιοργάνωνε μετά το 

1774 τήν 'Ακαδημία, δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση στην παιδεία με το με

ταρρυθμιστικό διάταγμα του 1776, το όποιο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε 

τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, καθώς καί τήν ε ισαγωγή της διδα

σκαλίας των δυτικών γλωσσών (ιταλικά, γαλλικά) στο πρόγραμμα της 

'Ακαδημίας* 1 2 εκτός αυτού επαναλειτουργούσε τό τυπογραφείο της Μ η 

τρόπολης. 1 3 "Ομο^ς τό λεξικό έ'μεινε τελικά ανολοκλήρωτο καί, τό π ιθα

νότερο, δέν στάλθηκε ποτέ στον ηγεμόνα. 1 4 

Τό κοινό, στο όποιο απευθύνεται στό δεύτερο σημείωμα του, έμφανί-

10. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 4 1985, σ. 226, 286. 

11 . 'Ας σημειωθεί ότι καί το λεξικό τοΰ Γεωργίου Κωνσταντίνου ((προσφωνεί

ται.» στον Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο, ηγεμόνα της Βλαχίας στα 1756-1758. Ό 

Μαυροκορδάτος, πολύγλωσσος ό ίδιος, υποστήριζε τη διδασκαλία των γ λ ω σ σ ώ ν οι 

Η γ ε μ ο ν ί ε ς ήταν, άλλωστε, πρόσφορες για τη διάδοση τοΰ ελληνικού βιβλίου, βλ. Α. 

C a m a r i a n o - C i o r a n , δ.π., σ. 92, 315. 

12. Τα λατινικά εΐχαν εισαχθεί νωρίτερα, ϊσως γύρω στα 1740, ενώ τα ιταλικά 

καί τα γαλλικά αποτελούσαν αντικείμενο διδασκαλίας ήδη πριν άπα τήν επίσημη κα

θιέρωση τους. Στην 'Ακαδημία τοΰ 'Ιασίου τά λατινικά καί τα αραβικά εισήχθησαν 

κατά τή δεύτερη ηγεμονία τοΰ Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου (1741-1743)· άγνω

στο μένει αν ή διδασκαλία τους παρέμεινε σταθερή, βλ. Α. C a m a r i a n o - C i o r a n , δ.π., 

σ. 45 κέ., 92, 251 κέ., 

13. Σ τ α 1767 τυπώθηκε εκεί ή Όρθόοοξος 'Ομολογία της Καθολικής και ''Α

ποστολικής Εκκλησίας με διορθωτή τον Γεώργιο Κωνσταντίνου, ό όποιος φαίνεται 

δτι συνέβαλε στην επαναλειτουργία του, βλ. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Τά εν Βλαχία ελ

ληνικά τυπογραφεία καί αϊ εκδόσεις αυτών (1690-1821)», 'Αθηνά 76 (1976-1977) 

59-102 (: σ. 80, 81). 

14. Το όνομα τοΰ ηγεμόνα δέν αναφέρεται. Συνάγουμε, ωστόσο, δτι πρόκειται 

για τον Υψηλάντη, άφοΰ ή αφιέρωση πρέπει να έχει γραφεί ανάμεσα στα 1775-

1780, ό δε 'Υψηλάντης διετέλεσε ηγεμόνας της Βλαχίας ως το 1782. 
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ζεται αρκετά ευρύ: συμπεριλαμβάνονται, «φιλόλογοι.)), «φιλόμουσοι άνα-

γνώσται», «φιλαλήθεις έμπειροι των πραγμάτων»* κατά κύριο λόγο, 6-

μως, σπουδαστές καί μάλιστα οι «πρωτόπειροι ζηλωταί και έπιθυμηταί 

της γνώσεως τούτων των διαλέκτων)), οι όποιοι θα «επιτύχουν μίαν ώφέ-

λιμον διδασκαλίαν». Υ π ό σ χ ε τ α ι σ' αυτούς ενα έργο, αν Ι'σως δχι εφάμιλ

λο με άλλα έγκυρα καί γνωστά λεξικά «σπουδαίων έρμηνέων καί σοφωτά-

των λεξικοποιών», εφοδιασμένο τουλάχιστον με σαφήνεια καί μέθοδο κα

τάλληλη γ ια την εκμάθηση των γλωσσών. Κλείνοντας το προλογικό ση-

μείοομά του προς τους αναγνώστες, επανέρχεται στην πρακτική ωφέλεια 

της γλωσσομάθειας με την επισήμανση ότι «με την προκοπήν καί εΐδησιν 

των γλωσσών, πολλοί έπροχώρησαν εις επιστασίας καί βαθμούς εγκρί

τους)). 'Αναφέρεται εδώ κυρίως στους Φαναριώτες καί στα επαγγελμα

τικά οφέλη πού αποκόμισαν ακριβώς χάρη στή γλωσσομάθεια τους. Ά λ -

λσ. καί ό 'ίδιος ομολογεί ότι «βάσις της κυβερνήσεως» του στις αυλές των 

ηγεμόνων όπου χρημάτισε «έρμηνεύς καί σεκρετάριος» στάθηκε ή γλωσ

σομάθεια. Πρόκειται επομένως γ ια έναν επαγγελματία του είδους. 

Παρουσίαση τον χειρογράφου. Πήγες καί επεξεργασία 

Τό χειρόγραφο απόκειται στην Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 

«M. E m i n e s c u » του 'Ιασίου. Στον κατάλογο τ η ς 1 5 φέρει τον ταξινομικό 

αριθμό VI 31 (154) καί χρονολογείται στα 1769-1780. 'Αποτελείται άπό 

εννέα τόμους, μέ σύνολο περίπου 2.350 φύλλα (μέ ξεχωριστή αρίθμηση σε 

κάθε τόμο, πού όμως παρουσιάζει κάποια κενά). 

Ό πρώτος τόμος αρχίζει μέ τήν αναγραφή αριθμών (ενα-δώδεκα) καί 

αριθμητικών (α ο ς -ε ο ς ) στην ελληνική, λατινική, ιταλική, γαλλική, οθω

μανική, πού καταλαμβάνουν τό πρώτο φύλλο (χωρίς αρίθμηση). 'Ακολου

θούν (φ. 2Γ) συντομογραφίες λέξεων, στην ελληνική καί τή λατινική, σχε

τικές μέ τις γραμματικές κατηγορίες (γένος, αριθμός, πτώσις κ.ά.), κα

θώς καί μέ κάποιες άλλες λέξεις πού θα περιληφθούν στο εσωτερικό τών 

άρθρων (αθηναίοι, ιατρική, ανατομία). Συντομογραφοΰνται ακόμη ο'ι οκτώ 

γλώσσες τοΰ λεξικού: ή ελληνική (ελλ.: l i n g u a elenica [[greca]]), ή οποία 

διακρίνεται σέ διαλέκτους (ιωνική, δωρική, αιολική, αττική) καί σέ ποιη

τική γλώσσα (dictio poet ica) , ή απλή (άπλ. : απλή λέξις, g reca vu lga

ris), οι τρεις δυτικές γλώσσες (λατινική, ιταλική, γαλλική), οι τρεις όθοο-

15. D a n Simonescii, Catalogici Manuscriselor Biblioteca Centrale Univer

sitäre «M. Eminescu» din Jasi, 'Ιάσιο 1950-1951 (δακτυλ. κατάλογος). 
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μανικές γλώσσες (αραβική, περσική, τουρκική), τέλος ή εβραϊκή και ή 

ρουμανική- στις δύο τελευταίες, διευκρινίζει, δεν έχει μεταφράσει συστη

ματικά, «έσπειρε» μόνο μερικές λέξεις ((της παλαιάς καί νεωτέρας εβραϊ

κής και της βλάχικης», τις όποιες είχε μάθει σέ νεαρή ηλικία καί «εν π ά 

ρεργοι». 

Σ τ ή συνέχεια (φ. 2 ν ) αναγράφονται καί συντομογραφοΰνται τα ονόμα

τα των «παλαιών σοφωτάτων λεξικοποιών» πού χρησιμοποίησε «ποος 

διόρθωσιν καί αύξησιν» του έργου του: Σουίδας, δηλαδή το βυζαντινό λε

ξικό της Σούδας, 1 6 καί 'Ερρίκος Στέφανος, 1 7 Σ κ ά π ο υ λ α ς , 1 8 Βαρίνος, 1 9 

τα μεγάλα λεξικά της ουμανιστικής παράδοσης του 16ου αιώνα. 2 0 Π ρ ο 

σθέτει παρακάτω ότι συμβουλεύθηκε «μαρτυρίας τινών σοφωτάτων αν

δρών παλαιών τε καί νέων, τόσον της ημετέρας γλώσσης δσον καί των 

λοιπών γλωσσών»: εδώ σημειώνονται, χωρίς άλλη επεξήγηση, τα ονόμα

τα ελλήνων καί λατίνων κλασικών (Λουκιανός, Κικέρων, Ό β ί δ ι ο ς ) , του 

γάλλου ουμανιστή G u i l l a u m e B u d e (Βουδαΐος), 2 1 ιταλών συγγραφέων 

16. λΐέ μεγάλη χειρόγραφη παράδοση καί πολλές εκδόσεις (ή πρώτη το 1499)· 

κριτική έκδοση άπό την Α. Adler, Suidae Lexicon, Lexicographii Graeci, τ. 1, 

Στουτγάρδη 1971. Πρβ. καί Η . H u n g e r , δ.π., σ. 417-419. 

17. H e n r i E s t i e n n e (Henricus S t e p h a n u s ) : Θησαυρός της ελληνικής γλώσ

σης... Thesaurus graecae linguae, τ. 1-5, Γενεύη 1572. 

18. Lexicon graeco-latinum... Ioannis Scapulae, Βασιλεία 1579. 

19. F a v o l i n o Guer ino (Varinus F a v o r i n u s Camers) : Μέγα καί πάνυ ώφέ-

λιμον λεξικον όπερ Γαρινος Φαβωρ'ινος Κάμηρς, ό Νονκαιρίας επίσκοπος εκ πολλών 

και διαφόρων βιβλίων κατά στοιχεϊον σννελεξατο... Magnum ac perniile dictiona-

rium..., Ρ ώ μ η 1523. 

20. Τα δύο άπό τα τρία μεγάλα λεξικά, μαζί μέ το λεξικό της Σούδας, αναφέρει 

καί στην αφιέρωση του προς τον ηγεμόνα («έπέτυχον εις την άνωτέραν πόλιν αξιό

λογα λεξικά, ωσάν του Ερρίκου Στεφάνου, Σουΐδα καί του Σκάπουλα, άπό τα όποια 

βοηθούμενος ήκολούθησα το πόνημα μου»), καθώς καί στον πρόλογο προς τους ανα

γνώστες («αρκετά έβοηθήθην κάγώ άπό τον θησαυρον του 'Ερρίκου Στεφάνου, του 

Σουΐδα καί τοϋ Σκάπουλα όπου επέτυχα εις εκείνα τα μέρη»). Τα δυτικά ουμανιστικά 

λεξικά ήταν γνωστά στους έλληνες λεξικογράφους, οι όποιοι τα χρησιμοποιούσαν ώς 

πηγές μέ λιγότερο ή περισσότερο κριτικό πνεύμα. Για παράδειγμα, ό Κωνσταντίνου, 

στον πρόλογο του λεξικοΰ του, τα χαρακτηρίζει μέ κριτική διάθεση ατελή, δύσχρη

στα, δυσεύρετα, πολυέξοδα, αϊτια «πολυκαιρίας», έξηγοϋν «το ασαφές δια του ασα

φούς»· μέ λίγα λόγια «τα τοιαύτα εις τά ημέτερα σχολεία εΐναι παντί άχρηστα», «το 

χρήσιμον καί επωφελές, το πρόχειρον καί σαφές του λεξικοΰ» εΐναι απαραίτητο, οί 

ερμηνείες οφείλουν να είναι «ε'ις τήν πάτριον καί κοινήν ή άπλήν διάλεκτον», καθώς 

«φυλάττουσι εις τά σχολεία της Ευρώπης». 

21 . Στή συγκριτική μελέτη Commentarli linguae graecae (1529) του Guil

l a u m e Bude (Gulielmus Budaeus) καί σέ άλλα χειρόγραφα του βασίστηκαν διάφο-
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της πρώιμης 'Αναγέννησης (Πετράρχης) και του 16ου αιώνα (Τάσσος),22 

κ α! άπο τους σχεδόν συγχρόνους δ Μεταστάσιος.23 'Ορισμένα άπο τα ονό

ματα αυτά αναφέρονται και στο εσωτερικό των άρθρων, μαζί με κάποια 

άλλα έργα, δπως τα λεξικά του 'Ησύχιου,2 4 του Somavera και του Βλά

χου, καθώς και τη γραμματική του Αασκάρεως πού κυκλοφορούσε ευρέως 

ως διδακτικό εγχειρίδιο στις 'Ηγεμονίες.2 5 Οι συντομογραφίες Calep. 

(((vedi Calep.», «voyez le dictionnaire de Calep.») και Vener. παρα

πέμπουν προφανώς στο πολύγλωσσο λεξικό τού Calepino 2 6 και το δί-

ρα ουμανιστικά λεξικά πού κυκλοφορούσαν με προσθήκες άπο άλλους συγγραφείς, 

όπως το Lexicon Graeco-latinum seu Thesaurus linguae graecae... ex ipsius G. 

Budaei manuscriplo lexico..., Γενεύη 1554 ή το Λεξικον έλληνορωμαϊκον hoc est. 

Dictionarium graecolatinum... G. Budaei, I. Tusani, C. Gesneri, H. lumi, R. 

Constantini, Io. Hartongi..., Βασιλεία 1563. Βλ. και Ν. Τσάγκος, Γουλιέλμος 

Μπνντε (Guillaume Bude), ό πρώτος γάλλος ελληνιστής, 1468-1540, 'Αθήνα 1991, 

σ. 105-106. 

22. 'Αναφέρεται Ίσως σε έργα του P e t r a r c a και του Tasso, Ίσως δμως και σε 

γλωσσάρια άπο αυτά πού κυκλοφορούσαν ήδη άπο τον 15ο αιώνα στην 'Ιταλία, δη

λαδή κατάλογοι λέξεων άπο συγκεκριμένα έργα συγγραφέων, κυρίως του T r e c e n t o 

(π.χ. F . Alunno, Osserva tioni sopra il Petrarca (χφ), G.-M. Lanfranco, Rimario 

nouo di tutte de concordaze del Petrarcha, Brescia 1531), βλ. G. T a n c k e , δ.π., 

σ. 100 κέ. 

23. Ό Metastas io ήταν γνωστός στην ηγεμονική αυλή της Βλαχίας μέσω των 

σχέσεων της με τή Βιέννη: ό επίσημος ποιητής της αυτοκρατορικής αυλής θα λάβει 

πρόσκληση άπο τον 'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη λίγο πριν ό τελευταίος εξαναγκαστεί σε 

παραίτηση άπο τον ηγεμονικό θρόνο, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτι

σμός, ο.π., σ. 223. 

24. Ilesychii Alexandrini Lexicon, έκδ. Κ. L a t t e , τ. 1-2, Κοπεγχάγη 1953-

1966. Πρβ. Η . H u n g e r , δ.π., σ. 409-412. 

25. Ή πρώτη έκδοση τής 'Επιτομής των οκτώ μερών τον λόγου τοΰ Κωνσταν

τίνου Αάσκαρη έγινε το 1476 και ακολούθησαν πολυάριθμες επανεκδόσεις. Στις ' Η 

γεμονίες κυκλοφορούσαν επίσης έργα των Κικέρωνα και Όβίδιου σε μετάφραση, κα

θώς καί παραφράσεις τοΰ Λουκιανού, βλ. Α. C a m a r i a n o - C i o r a n , ο.π., σ. 149 κέ. 

'Ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτές ο'ι πηγές του εΐναι μεταφράσεις 

ή πρωτότυπα ή γλωσσάρια, καί, ακόμη, αν εΐναι άμεσες ή έμμεσες. 

26. Σημειώνουμε μία έκδοση τοΰ λεξικού αυτού σε οκτώ γλώσσες: Dictiona

rium odo linguarum, Βασιλεία 1584 (καί επανεκδόσεις). TÒ λεξικό κυκλοφορούσε, 

καθώς φαίνεται, καί στον ελληνικό χώρο, μάλιστα τήν εποχή πού εξετάζουμε. Σ τ η 

βιβλιοθήκη τής Πάτμου, στον κατάλογο τοΰ 1769, καταγράφεται ώς «χαλεπίνος δω-

δεκάγλωσσος, εις τήν πάλαιαν γραφήν» (πρόκειται για μια ένδεκάγλωσση έκδοση 

τοΰ 1598), ενώ στον μεταγενέστερο κατάλογο τοΰ Ποθητού Νικολαΐδη (1829) υπάρξει ή σημείωση «Λεξικον Έπτάγλωσσον ε'ις τρεις τόμους τύπου παλαιού δυσεύρετον 

he διαφημίζεται καί ζητούμενον έπί πολή», βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, αΔιάκ. Χρυ-
7. 
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γλωσσο/τετράγλωσσο του V e n e r o n i . 2 7 'Ακόμη υπάρχει αναφορά στο μο-

νόγλωσσο λεξικό του Riche le t («voyez Richele t , Le g r a n d D i c t i o n n a i 

r e » ) . 2 8 Για τις άλλες γλώσσες, γ ια τις όποιες δεν αναφέρονται πηγές, Ί'σως 

αρκούσε ή πείρα του μ ε τ α φ ρ α σ τ ή . 2 9 

"Επονται τα σημειώματα του λεξικογράφου προς τον ηγεμόνα και 

τους αναγνώστες (φ. 3-6). Σ τ η συνέχεια (φ. 7) υπάρχει ένας πίνακας με 

τα ονόματα τών μηνών στην αρχαία ελληνική (μουνυχιών, Θαργηλίων κτλ.) 

καί την κοινή (μάρτιος), στή λατινική ( m a r t i u s ) , ιταλική ( m a r t e ) , γαλ

λική (le m o i s de m a r s ) καί τουρκική με ελληνικούς χαρακτήρες (μάρτ, 

νισάν κτλ.), καθώς καί συμπληρωματικά στοιχεία, στα ελληνικά καί τα 

λατινικά, για τις υποδιαιρέσεις ενός μήνα (μεσοΰντος, λήγοντος, νουμηνία 

κ.ά.) . Ή «ερμηνεία περί του Α ψηφίου» πού ακολουθεί, δηλαδή οι διαφο

ρετικές χρήσεις καί σημασίες του ανάλογα με τον τόνο, το πνεύμα, σε σύν-

σόστομος Φλωρεντής», Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών εντύπων (15ος-19ος 

αι.), Α', 1479-1800, 'Αθήνα, Κ Ν Ε / Ε Ι Ε , 1993, σ. 64, 329, 373. 

27. Giovanni Veneroni, Dictionnaire italien et françois..., Παρίσι 1681. Tò 
λεξικό αυτό συμπληρώνει το ίταλογαλλικο λεξικό του Antoine Oudin (Recher

ches italiennes et françaises, Παρίσι 1639). Tò 1700 θα κυκλοφορήσει ως τετρά

γλωσσο «αυτοκρατορικό» λεξικό με προσθήκη της λατινικής καί της γερμανικής (Le 

Dictionnaire Impérial), ενώ θα συνεχίσει να επανεκδίδεται καί ώς δίγλωσσο, βλ. 

F . - J . H a u s m a n n , δ.π., σ. 17. Τα λεξικά αυτά δεν εγγράφονται στη μεσαιωνική π α 

ράδοση τών απλών γλωσσάριων ούτε στη συνέχεια του Calepino- αποδεσμεύονται 

άπο τη λατινική παράδοση καί στοχεύουν στην ανάδειξη τών εθνικών γ λ ω σ σ ώ ν π η 

γές τους εΐναι το μονόγλωσσο λεξικό της 'Ακαδημίας της Crusca (Vocabolario de

gli Academici della Crusca, Βενετία 1612), καθώς καί το ίταλοαγγλικο λεξικό του 

J o h n Florio, New World of Words, Λονδίνο 1611, το όποιο αποτελούσε το πληρέ

στερο λεξικό για τήν ιταλική γλώσσα στην εποχή του, βλ. G. T a n c k e , δ.π., σ. 73-74. 

28. César-Pierre Richelet , Dictionnaire françois contenant les mots et les 

choses..., Γενεύη 1680 καί αρκετές επανεκδόσεις κατά τον 18ο αιώνα (συνολικά 60 

ώς το 1811). Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικά μονόγλωσσο λεξικό της γαλλικής 

γλώσσας, σε μεγάλο βαθμό πρωτότυπο, οφειλόμενο στή συλλεκτική εργασία τοϋ λε

ξικογράφου καί διακρινόμενο για τον ρεαλισμό τών ορισμών του, βλ. L. Bray, César-

Pierre Richelet (1626-1698). Biographie et œuvre le xi co graphique, Tüb ingen 
1986, σ. 36-37. 

29. Σημειώνουμε, ωστόσο, κάποια λεξικά πού συνδύαζαν τήν ελληνική ή τήν 

ιταλική μέ άλλες γλώσσες: για τήν τουρκική το Vocabulario nuovo... italiano gre

co, italiano et turco, italiano tedesco..., Βενετία 1582 (φραγκοχιώτικα), για τήν 

εβραϊκή (έκτος άπο τον Calepino) το Dittionario nuovo Hebraico, molto copioso, 

dechiarato in tre lingue, Βενετία 1587, τοϋ Dav id de Pomis . 'Ακόμη τον Thesau

rus polygloltus του H i e r o n y m u s Mesigerius (Φραγκφούρτη 1603). Βλ. G. T a n 

cke, δ.π., σ. 86-87. 
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θετές λέξεις κ.ά., καταλαμβάνει 12 ολόκληρα φύλλα (φ. 8-20). ' Α π ό το 

φύλλο 2 1 Γ ξεκινούν τα καθαυτό άρθρα. 

"Οσα προτάσσονται αποδεικνύουν τις όφειλες του λεξικογράφου στα 

μεγάλα ουμανιστικά λεξικά του 16ου αιώνα: ή περιγραφή του γράμματος 

Α παρουσιάζει αναλογίες με εκείνη πού περιέχεται στο λεξικό του S t e -

p h a n u s (άλλα συντομευμένη)· οι πίνακες με τους αριθμούς και τα ονόμα

τα των μηνών, καθώς και ό επιμερισμός της ελληνικής σε διαλέκτους, π α 

ραπέμπουν στους αντίστοιχους του λεξικού του S c a p u l a . 3 0 

Μακροόομή - Μικροδομή - Λήμματα 

Το λεξικό αρχίζει άπο το άρθρο Αα και τελειώνει στο άρθρο Ώ χ ρ α ί ν ω . 

Είναι διαρθρωμένο σε αλφαβητικές κατηγορίες (Α, Β, Γ κτλ.) και σε υπο

κατηγορίες μετά άπο επικεφαλίδες του τύπου «Το Α μετά του Α», «Το 

Α μετά του Β», «Το συνεχόμενον Α μετά του Δ» κτλ., οι όποιες συνήθως 

συντέμνονται (π.χ. το Αε, Αθ, Αι, Α κ ) . 3 1 Οί επικεφαλίδες τών υποκατη

γοριών στα γ ρ ά μ μ α τ α Β καί Γ έχουν επίσης συντμηθει (Βα, Βδ, Βε κτλ.), 

ενώ άπο το γράμμα Δ καί έξης εναλλάσσονται στή σύντομη ή εκτενέστερη 

εκδοχή τους ή παραλείπονται εντελώς. Τ α λεξικογραφικά άρθρα καταλαμ

βάνουν μία στήλη στο δεξιό μέρος της σελίδας· στο αριστερό αναγράφον

ται συχνά προσθήκες ή πρόχειρες σημειώσεις, το 'ίδιο καί στα περιθώρια 

ή στα διάστιχα, οί όποιες, μαζί με τις (συχνές επίσης) διαγραφές, καθι

στούν το χειρόγραφο δυσανάγνωστο. 

Πάνω άπο το μισό λεξικό, δηλαδή οί τέσσερις πρώτοι τόμοι καί τα 15 

π ρ ώ τ α φύλλα του πέμπτου τόμου (σύνολο 1230 φύλλα), καταλαμβάνεται 

άπο το γράμμα Α. Το «Α μετά του Α» περιλαμβάνει 67 άρθρα, υπερβαίνει 

δηλαδή τον εκτενέστερο, συγκριτικά με τους άλλους, S t e p h a r m s (πρβ. Σου-

ίδας 10 άρθρα, S t e p h a r m s 56, Var i rms 27, S c a p u l a 3, Κωνσταντίνου 39). 

Ό αυξημένος αριθμός τών άρθρων οφείλεται καί στο γεγονός ότι στην πε

ρίπτωση ομωνύμων ή πολυσήμων οί διαφορετικές σημασίες της 'ίδιας λέ

ξης συγκροτούν κατά κανόνα διαφορετικά άρθρα (π.χ. ακρίβεια: 6 άρθρα). 

30. Οί πίνακες αυτοί απουσιάζουν άπο τά λεξικά τών Stephanus καί Varinus. 
Έκτος άπο το λεξικό τοϋ Scapula, περιέχονται, μαζί με μιά πραγματεία «Περί ελ
ληνικών διαλέκτων», καί στο Λεξικον έλληνορωμαϊκόν. 'Ωστόσο τη διάταξη αύτη 
ακολουθούν καί αρκετά άπο τα μεγάλα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα λεξικά της έποχης. 

31. Μακρές επικεφαλίδες περιέχει το λεξικό τοϋ Varinus, καθώς καί το Λεξι-
κον έλληνορωμαϊκόν επίσης τα λεξικά τών Βλάχου καί Κωνσταντίνου* σύντομες επι
κεφαλίδες, τα λεξικά τών Somavera καί Scapula. 
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Τ α υπόλοιπα γ ρ ά μ μ α τ α καταλαμβάνουν ολα μαζί άλλους τέσσερις 

τόμους (5ος, 6ος, 7ος, 9ος), πού αριθμούν συνολικά μόλις 824 φύλλα: Β : 

128, Γ : 78, Δ : 46, Ε : 73, Κ: 65, Μ: 48, Π : 54, Σ : 4 1 , Η, Θ, Ι, Λ, Ν, Ξ, 

Ο, Ρ , Τ , Υ, Φ, Χ άπο 15 ως 25 φύλλα, Ζ, Ψ, Ω άπο 10 φύλλα περίπου. 

Ό όγδοος τόμος (296 φύλλα) περιέχει λήμματα άπο δλα τα γ ρ ά μ μ α τ α 

της αλφαβήτου. 

Το λεξικό είναι μονής κατεύθυνσης, δηλαδή καλύπτει μόνο μία λει

τουργία μάθησης, την ενεργητική, κατά την οποία γλώσσα αφετηρίας εί

ναι ή μ η τ ρ ι κ ή , 3 2 διακρινόμενη σε ελληνική και απλή. Σύντομα, δμως, δια

πιστώνει κανείς δτι ή διάκριση δεν τηρείται στην πράξη και δτι τα δρια 

ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της ελληνικής εμφανίζονται ρευστά, ακόμη 

και στην ονοματολογία του λεξικού, ή οποία είναι κατά βάση στην αρχαία* 

εντάσσονται, δμως, και αρκετοί τύποι της απλής διάσπαρτοι, πού πυκνώ

νουν μετά άπο τον π έ μ π τ ο τόμο, καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος του ο

γδόου. Πολλοί άπο αυτούς απαντούν στον Βλάχο και τον S o m a v e r a (π.χ. 

άβάνης, άβοκάτος, άκαβαλίκεντος, άλαιοτρονβιό, άλάτερον, άλαφρόπονος, 

άλειμματοκέρια, άλετροπίασμα, άλλαξοπιστ ίζω, λαβομένος, παραθύρι, 

σιδηρικά, φονσκαλίδα, φνλάκοψα, ψωμοζητώ, χωριατώ). Λημματογρα-

φοΰνται επίσης αρκετές εύχρηστες τουρκικές λέξεις, ιδίως στον όγδοο τό

μο (π.χ. αγάς, άχμάκης, έγλενδίζω, ζαϊφλίκι, ζαχιρές, ζορμπάς, καδιλίκι, 

καυγάς, σαράφης, τζαμπάζης). Ή αλφαβητική σειρά δεν τηρείται πάν

τοτε, ενώ δέν ισχύει αποκλειστικά το αλφαβητικό κριτήριο διάταξης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ομαδοποίηση τών λέξεων καθ ' ύλην —ένα 

είδος θεματικού λεξιλογίου αναφερόμενο σε ενα συγκεκριμένο εννοιολογι

κό πεδίο ή τεχνικό δρο, στον τύπο τών μεσαιωνικών γλωσσάριων. 3 3 Γ ια 

παράδειγμα, στο άρθρο άλογο έχουμε έναν κατάλογο με ε'ίδη άλογων, κα

τά ε'ίδη, χρώματα, ιδιότητες, λειτουργίες κτλ. Μικρότερης έκτασης γ λ ω σ 

σάρια υπάρχουν και στα άρθρα ανατομία, αέρας, άνεμος, ζώον, ηλικία, 

κεφάλι, πλανήτης, σώμα, φύσις κ.ά. (πολλά άπο αυτά στον όγδοο τόμο). 

Τ α γλωσσάρια αυτά παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με εκείνα πού πε-

32. Σύμφωνα με τή σύγχρονη ορολογία dictionnaire monodirectionnel/mo
nofonctionnel, dictionnaire de thème/actif, βλ. F.-J. Hausmann, δ.π., a. 14. Για 
θεωρητικά ζητήματα, βλ. επίσης L. Zgusta, Manual of Lexicography, Πράγα/ 
Χάγη 1971 και του ΐδιου (εκδ.), Theory and Method in Lexicography: western 
and non-western Perspectives, Columbia - South Carolina 1980. 

33. Βλ. παραπάνω, σημ. 5. 
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ριέχονται στα λεξικά των C a l e p i n o 3 4 και Richele t . Τέτοιου τύπου γλωσ

σάρια («κατάστιχα») συναντούμε και στα δίγλωσσα ίταλοελληνικά ή αν

τίστροφα λεξικά —κυρίως στον S o m a v e r a — άλλα και στο τετράγλωσσο 

του Βλάχου. Περιέχονται ακόμη ομαδοποιήσεις κατά ετυμολογικές κα

τηγορίες (παράγωγα, σύνθετα, συνώνυμ,α). συνηθέστερες στα ουμανιστι

κά λεξικά —κατεξοχήν στον S c a p u l a . 

" Ο π ω ς φαίνεται άπο την κατανομή αυτή, δηλαδή άπο το σύνολο των 

άρθρων πού συγκροτούν κάθε γράμμα χωριστά, άλλα και άπο τή δομή 

των άρθρων, καθώς θα δούμε στή συνέχεια, ο λεξικογράφος μοιάζει να 

μεταβάλλει σταδιακά τον αρχικό σχεδιασμό της δομής τού λεξικού καί, 

ταυτόχρονα, να εγκαταλείπει — γ ι α λόγους πού δεν γνωρίζουμε (ας λά

βουμε πάντως υπόψη δτι ήταν σε προχωρημένη η λ ι κ ί α 3 5 ) — τή συστημα

τική σύνταξη του, εμφανέστερα μετά το γράμμα Γ (5ος τόμος), οπότε 

συμφύρονται πρόχειρες σημειώσεις και πολλά κενά, τα οποία προβλε

πόταν ϊσως να συμπληρωθούν αργότερα. 'Επιπρόσθετα δεν πραγματο

ποιεί το σχέδιο πού έχει αναγγείλει στον πρόλογο προς τους αναγνώστες 

σχετικά με την προσθήκη αλφαβητικών i n d e x —παρόμοιων προφανώς 

με αυτούς πού περιέχονται στον S c a p u l a (ελληνικός) ή τον Βλάχο (λα

τινικός, ιταλικός). 

Τ α λεξικογραφικά άρθρα παρουσιάζουν μια υποτυπώδη, ασταθή ορ

γάνωση. Συγκροτούνται (ως σχεδιασμός) με τον ακόλουθο τρόπο: 1. λημ-

ματικος τύπος - 2. γραμματική κατηγορία, μορφο-συντακτική περιγραφή 

—καί φωνολογική ενίοτε— (συνήθως ή γενική τού ουσιαστικού, τα γένη 

τού επιθέτου, ό χρόνος τού ρήματος καί ο τύπος τού ενεστώτα)' 3. ορισμός 

στην ελληνική, μονολεκτικός ή περιφραστικός, με συχνή παράθεση συ

νωνύμων ή ισοδυνάμων άπο Ολα τα επίπεδα της ελληνικής, καθώς καί 

τουρκικών λέξεων, δταν αυτές είναι τρέχουσες - ενίοτε δίνεται ή ετυμο

λογία (ή παρετυμολογία), πραγματολογικές παρατηρήσεις ή άλλες εγκυ

κλοπαιδικού τύπου αναφορές, παραδείγματα ή παραθέματα - 4. μετάφρα

ση στή λατινική, κάποτε με πρόσθετες επεξηγήσεις καί παραθέματα - 5. 

μετάφραση στην ιταλική - 6. μετάφραση στή γαλλική - 7. μετάφραση στην 

τουρκική (αραβική ή περσική), με οθωμανικούς χαρακτήρες καί μετα

γραφή με ελληνικούς (καραμανδίλικα). Μετά άπο τον π έ μ π τ ο τόμο δεν 

34. "Οπως μέ την έπτάγλωσση έκδοση τοϋ 1700 (Bortoli), όπου προσαρτάται 
στο τέλος ένα «Vocabulario volgare et lat ino» μέ αρκετά θεματικά γλωσσάρια. 

35. Στην αφιέρωση προς τον ηγεμόνα: «... το εσχατον γήρας θείον καί ταχύ, 
ωσάν τούτους τους έσχατους καί ορμητικούς χρόνους της ηλικίας μου όπου δεν έξαρ-
κοΰσι δια να πληρώσω τό προς το άνθρώπινον γένος χρέος μου...». 
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υπάρχει καμιά σταθερότητα στη δομή των άρθρων, μέχρι, του σημείου να 

δίνεται ή μετάφραση σε μία ή δύο άπο τις δυτικές γλώσσες (κυρίως στη 

λατινική ή τήν ιταλική) ή/καί στα οθωμανικά, ή, ακόμη, να παραλείπεται 

εντελώς. Παραδείγματα: 

Αϊξ, γός, δ καί ή, του καί της αίγός, γεν. gen., και γεν. πλ. gen. plur. αιγών, δωρ. 
dor. δε αίγαν, το κατζίκι και ή κατζίκα, ή αΐγα (έξ ής το τράγιον γάλα), Ήρωδ. 
σέβονται, δε πάντες τάς αίγας, καί Άριστοτ. αΐξ άγριος, καί "Ομηρ. αΐξ αγρία, και 
ΙΓρόκλ. άίσσω, μ. άίξω, π. χα, όθεν γίνεται αΐξ, δηλ. κινούμαι ώσπερ λαΐλαψ. Sicut 
procella cum impetu ruo, επειδή ή αΐγα είναι ορμητική, capra enim impetuosum 
animal et insuttans. A. caper, pri, m.g. Virg. et capra, prae, f.g. a carpendo 
dicta, quod virgulta carpat. Plin. differì, autem caper ab hirco in hoc, quod 
hircus sit mas non castratus, caper vero castratus, unde \ rirg. abusive usus 
capro loco hirci in lelogis, cum dicit, dux gregis ipse caper, id est hircus et Plin. 
capra generale nomen est ad omnes caprarum species, quarum triplex est dif
ferentia. I. il capro, la capra, ed il becco. Γ. la chèvre, le bouc. 
"Ακυβέρνητος, άδιοίκητος, χωρίς κυβερνήτην. Λ. gnberiiatore carens, sine rectore. 
I. privo di chi governa, non governato, senza direttore. Γ. privé de gouverneur. 
Ακυβέρνητος, ó δίχως κυβέρνησιν της ζωοτροφίας. Α. egenus, inops. Ι. povero, 
senza ajuto, senza roba. Γ. indigent, pauvre. 

"Αλαϊμποζάνης, λέξις σύνθετος τούρκικη, ην και απλώς μεταχειρίζονται, άλάι ή πα-
ράταξις και μποζάνης ό συγχύζων, δηλ. ό τάς ευθυμίας συγχύζων. Α. hilaritatis 
turbator, conturbator. I. qui disturba le feste, le allegrie. Γ. qui trouble les 
fêtes et les réjouissances. 
Άλλαντοπώλης, ό, τζεβρεντζής, ό πωλών έσωθηκά και έντερα ζώων, qui vent les 
boyaux et les entrailles des moutons. 
Βιβλιογραφία, ας, ή, librorum conseriplio. 
Γραμματεύω, μ. εύσω, π. ευκα, ενεργώ το επάγγελμα τοΰ γραμματικού. Λ. sum 
scriba, scriba partes ago. I. esser cancelliere. 
Εθνικός, ethnicus, gentilis, is, gentile, [οθωμανικά|. 
Κερματζής, οϋ, ό, σαράφης, άπλ. καί τουρκ., οποίος με διάφορον αλλάζει τήν μεγά-
λην ε'ις μικράν μονέδαν, nummulariiis, banchiere. 
Ξυλογάτα, ας, ή, καί απλώς καί τουρκιστί καπάντζα εις τήν οποίαν πιάνονται οι 
ποντικοί, μυάγρα, ας, ή. Έπιγραμ. καί μυσφόνον, muscipula, descipula ad ca-
piendor mures, la trapola per prender i sorci. 
Τέχνη, τέχνασμα, μηχανή, δολιότης, δόλια τεχνήματα, κακορραφία, κακομηχανία, 
machinatio, machinatione. 

Ελάχιστες φορές παρατίθεται ή μετάφραση στή ρουμανική ή τήν ε

βραϊκή, στο χρίτο τ μ ή μ α μέ ελληνικούς χαρακτήρες, ή, κατόπιν, μέ λα

τινικούς χαρακτήρες: 

"Αβλος, εος, τό, είδος αγγείου ξύλινου, όπου αρμέγουν το γάλα, καί Μοραΐτ. βεδού-
ρα, καί βλαχ. δόνιτζα, ή καί χαλκοΰν, το τουρκιστί καί απλώς καζάνι. Α. mulctrum, 
Ι ri n.g. Hör. et mulctrale, lis n.g. Virg. libr. 3 Georg. I. sacchi, ο sacchia da late, 
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ο da mangere, ο mungere il latte, ο spremere le poppe degl mammella e ogni 
vaso nel quale si munge. Γ. un pot ou vaisseau dans lequel on tire le lait ou 
pour tirer le lait, [οθωμανικά]. 
"Αγαθή, ης, ή, καλή, έβραϊστί buéna, βλαχ. buna. Λ. bona. Ι. buona. Γ. bonne. 
[οθωμανικά]. 
Άλικη, άλοπήγιον, βλαχιστί οκνα, το δε άλας λέγεται σάρτ και έβραϊστί σάλ και μί-
λιχ, μίλχ άραβ. Λ. salinae Ι. saline Γ. les salines. 

Τ α τ μ ή μ α τ α 1 ως 4 των άρθρων δανείζονται, πολλά από τα ουμανι

στικά λεξικά. Κύριο πρότυπο γ ι α την ονοματολογία και τους ορισμούς 

(στην ελληνική και τή λατινική) είναι προφανώς ό S t e p h a r m s . Ω σ τ ό σ ο 

κάποια άρθρα φαίνεται να έχουν πρότυπο και άλλα λεξικά. Για π α ρ ά 

δειγμα, το άρθρο άασμος παραπέμπει στο Λεξικον έλληνορίομαϊκόν. Σ ε 

γενικές γραμμές τα άρθρα του λεξικού (τουλάχιστον στο γ ρ ά μ μ α Α) είναι 

εκτενή καί περιλαμβάνουν αρκετά συνώνυμα ή περιφραστικούς ορισμούς: 

Slephanus 
Άασμός, οϋ, ό, exhalatio, halitus, calidi efflatio [Arist. Proble. 34,7]. "Εστί δε 
άασμός, άθρόον έκπνευσις. Differì auf em a φυσιασμός, sicut άάζονα φυσώ in loco 
proxime praecedent [laudat s.v. άάζω], Bud. 
Λεξικον ελληνορωμαϊκον 
Άασμός, οϋ, ό, exhalatio, halitus ab άάζω, εστί δε άασμος άθρόον εκπνευσις, dif-
fert τοΰ φυσαν καί φυσιασμοϋ vel φυσασμοΰ. 
Κωνσταντίνου 
Άασμός, ου, ό, Ρ. αθρόα εκπνευσις, αναπνοή θερμού, ήγουν κοινώς άνα/ασμός. Λ. 
exhalatio, halitus, calidi, efflatio. I. esalazione, fiato caldo. 
Δελλά Ρώκκας 
Άασμός, ου, ό, παρά τοΰ άάζω, εκπνέω, exhalo, εστί δε άασμός, άθρόον εκπνευσις, 
ήγουν αναπνοή, εκπνοή, δηλ. ανοίγοντας το στόμα καί εύγάζωντας άχνόν, τοΰτο δια
φέρει differì του φυσαν καί φυσιασμοϋ ή φυσασμοΰ. Α. exhalatio, onis, expiratio, 
onis seu halitus, us. I. esalazione, alito, respiro caldo. Γ. exalation, halaine et 
respiration chaude, [οθωμανικά]. 
Stephanus 

Αίθρινός, matutinus. Αίθρινόν, πρωινόν, Hesych. 
Vari nus 
Αίθρινόν, πρωινόν. 
Δελλά Ρώκκας 
Αίθρινός, οΰ, ό, νή, νόν. Ήσύχ. πουρνίσιος, έωθινός, ορθρινός, πρωινός καί ταχυνός. 
Α. matutinus, na, num. I. malutino, na. Γ. de bon heure, de bon matin. 

Τ α κύρια ονόματα, άνθρωπωνύμια καί τοπωνύμια, έπεξηγοΰνται συ

νήθως μέ παράθεση εγκυκλοπαιδικών αναφορών. Σπανίως εντάσσονται 

χο^ρία, συνηθέστερη είναι ή απλή παραπομπή σέ συγγραφείς στους ο

ποίους μαρτυρεΐται ή λέξη (Παυσανία, Θουκυδίδη, 'Αριστοτέλη κ.ά.), ή 
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σε λεξικογράφους (κυρίως στον Η σ ύ χ ι ο ) . "Ενα παράδειγμα, αντλημένο 

κ α τ ά πάσα πιθανότητα άπα τον S t e p h a n u s , οπού άπαντα ή τρίτη σημα

σία, άλλα συντομότερο" εκτενέστερο πάντως άπο το αντίστοιχο του Κων

σταντίνου : 

Κωνσταντίνου 
"Αβαρις, εος, ό, στεραιώτης, στεργιώτης, ήπειρώτις, δ κάτοικων εις ξηράν. [μετά
φραση ]. 
"Άβαρις Σκύθης, υιός του Σκύθη (Σου'ίδας). [μετάφραση]. 
Δελλά Ρώκκας 
Άβαρις, εος, ό και ή, ΙΙαυσ., Θουκυδ., ήπειρώτης, όπου κατοικεί ε'ις το μεσόγειον, 
εις την ξηράν καί στερεάν γήν και δεν έχει χρείαν άπο πλοΐον, καΐκι, βάρις, ιος και 
βάριδος γαρ το πλοΐον, το καΐκι, [μετάφραση]. 
"Άβαρις, Σκύθης, υιός του Σκύθη, τάταρης. [μετάφραση]. 
Άβαρις, ονομασία βιβλίου ΊΙράκλ. Περί αθανασίας καί αφθαρσίας ψυχής. Πλουτ. 
Ή γαρ φθάρσις, εστί φθάρμα, φθιρμός. corruptio. [μετάφραση]. 

Δια μέσου αναφορών σε έξωγλωσσικές πραγματικότητες σημασιολο-

γοΰνται και τα κοινά ονόματα - αξιοσημείωτες είναι όσες καταγράφουν 

πραγματολογικά δεδομένα, αξιολογικές κρίσεις ή, ακόμη, παρατηρήσεις 

γ ι α την προφορά τοπικού (ιδιωματικού) χαρακτήρα, πού αντλούνται άπο 

τον καθημερινό λόγο, την κοινωνική πρακτική και ιδεολογία, προσδίδον

τας ιδιαίτερες σημασιολογικές αποχρώσεις σε λέξεις, αρχαίες ή τρέχουσες, 

οπού το νέο σημαινόμενο παρατίθεται μετά άπο το υπάρχον. Παρατηρείται 

διαγλοοσσική συνωνυμία (αβδέλλα, αβρωμα) άλλα καί διαφορές στις απο

δόσεις (αΐτιτά. άποστάτις, κνίσα)' άπο τή μέχρι στιγμής έρευνα φαίνεται 

οτι στοι/εΐα τών π η γ ώ ν του συνδυάζονται με προσωπικές του παρεμβά

σεις ή συνεισφορές. Παραδείγματα: 

'Αβδέλλα καί βδέλλα, μεταφ. metaph. λέγεται εκείνος όπου αρπάζει ληστρικώς άπο 
το ύπήκοον, ωσάν να ρουφά την δύναμιν καί το αίμα του. Α. liirudo, sanguisuga, 
metaph. dicüur is qui surtim surripit aliquid a subditis quasi vires et sangui-
nem eorum sugens vet Sorbens. I. mignattone si dice per quello che succhia 
quasi il sangue del populo che non gli lascia forza ne vigere. Γ. sangsue du 
peuple, on dit à celui qui arrache la force et la viguer des pauvres peuples.:ir> 

[οθωμανικά]. 
"Αβρωμα, ατός, τό, είδος παλαιον στολής γυναικείας, τανΰν τουρκ. καί απλώς λέ
γεται φεραιτζές, ονπερ ενδύονται αϊ γυναίκες εις την Τουρκίαν, ώς εν έπάνωφόριον, 
με αυτό σκεπάζονται άπο τους ώμους καί τον τράχηλον, έμπροσθεν καί όπισθεν εως 

36. Πρβ. Richelet (έκδοση 1728): «infame sang-suë du peuple... Celui qui 
ruine, qui dévore le peuple et en tire toute la substance pour s'engraisser lui et 
les siens...». 
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την γήν. Λ. stola ve amictus muliebris genus. I. una specie di veste di temine, 
che portano ogidi in Turchia su gl'ali ri vestimenti e si coprono dalle spalle 
sino giù di piedi. Γ. c'est une espece ou une sorte d'habit dont les femmes de 
Turquie portent actuellement, quand ils sortent de leurs maisons, se couvrant 
depuis les epauls jusqu'aux pieds. 
Αΐτιτά τα κατ' ερανον διδόμενα, έρανος γαρ ή κοινή συνεισφορά, το δόσιμον όπου έ
καστος δίδει εις τήν σύναξιν του κοινού δοσίματος. Λ. collatio, onis, tributum, ve-
ctigal, contributio, collecta pecunia, quod a pluribus colligitur. I. raccolta del 
tributo della commune, contribuzione che si fa dalla communità, ed ogn'uno 
paga quello che gli spetta a dare. Γ. collation. 
Αποστάτις, ου, ο συνομωτός, ρεμ—έλος, στασιαστής, ό αποχωριστής. Α. defector, 

oris, seditiosus, seditionum, semitator, et exitator. I. ribello, ribelle, man-
cator di fede, un apostato, sedizioso. Γ. un apostat, un révolté qui a quitté 
son Prince et son Seigneur et s'est rendu ailleurs, [οθωμανικά]. 
Κνίσα, ή, κνϊσσα, ης, ή, ό καπνός άπο το καιόμενον παχύ κρέας και ή μυρωδιά τοΰ 
κρέατος, το απλώς τζίκνα, ώς οι μορα'ίται εις χώραν ύδροπολιτσάς έκφωνοΰσι το τζ 
λεπτον αντί το κι και το κι αντί το τζι. nidor, il fumo del grasso abbracciato. 

"Αποτίμηση τον χειρογράφου 

Ή σύλληψη τοΰ όκτάγλωσσου (τουλάχιστον ώς σχεδιασμός) λεξικού άφο

ρα κοινό μέ λόγια παιδεία —προορίζεται άλλωστε γ ια σχολική χρήση στις 

' Η γ ε μ ο ν ί ε ς — και κατευθύνει, ευλόγα, τον λεξικογράφο στο κλασικό λεξι

κογραφικό πρότυπο, δηλαδή στα βυζαντινά και τα δυτικά ουμανιστικά λε

ξικά (κυρίως στον S t e p h a n u s ) . Ω σ τ ό σ ο ό πραγματισμός πού συνοδεύει 

τον φιλολογικό στόχο και ή αντιπαραβολή πολλών σύγχρονων γλωσσών 

(για πρώτη (popò, της γαλλικής καί της οθωμανικής 3 7 ) , σε συνδυασμό μέ 

το αισθητήριο τοΰ έπαγελματία μεταφραστή γ ια το τί εΐναι χρήσιμο σε 

έναν επίδοξο ομότεχνο του, το κοσμοπολίτικο πνεΰμα του, τήν απουσία 

θεωρητικών καί γλωσσικών προβληματισμών και το αμέθοδο της προ

σπάθειας, συντελούν, προφανώς, στην ανατροπή τού αρχικού σχεδίου: στην 

παρεμβολή πολλών άρθρων μέ αφετηρία τήν απλή — κ ά π ο ι α άπο αυτά δά-

37. Εΐναι γνωστό δτι ή γαλλική προστέθηκε στο λεξικό του Βλάχου στην έκ
δοση του Γλυκή, το 1784, ή τουρκική (καραμανλίδικα) στο Λεξικόν τονρκικον καί 
γραικικόν, Βενετία 1804 του Ζαχαρία 'Αγιορείτη, ενώ ό συνδυασμός έλληνικής-τουρ-
κικής-γαλλικής δεν φαίνεται να πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον στα τυπωμένα λε
ξικά. Βλ. καί W. Voigt, Tà πο?.νγλ.ωσσα καί τα οίγλωσσα λεξικά, λεξιλόγια και 
γλ,ωσσάρια της νέας ελληνικής από τον Μεσαίωνα εως σήμερα (και μέ τράπεζες δεδο
μένων), 'Αμβούργο 1994-1997, σ. 185 κέ. (δακτυλ. κατάλογος, βλ. παρουσίαση στα 
Πρακτικά τοΰ Ιου Συνεδρίου 'Ελληνική Γλ.ώσσα καί 'Ορολογία, 'Αθήνα 1997, σ. 
351-359). 
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νεια άπο το λεξικό του Βλάχου ή του S o m a v e r a (στα όποια καί π α ρ α π έ μ 

πει ενίοτε), άλλα μάλλον άπο μνήμης—, στην ένταξη χρηστικών γ λ ω σ 

σάριων, στην ενσωμάτωση ενός πιο σύγχρονου γλωσσικού και π ρ α γ μ α τ ο 

λογικού υλικού (δικού του ή/και δανεισμένου άπο τις πηγές του) στους 

ορισμούς ή τις αποδόσεις· και τελικά στην εγκατάλειψη του (επίπονου 

άλλωστε και χρονοβόρου) φιλολογικού εγχειρήματος και τη στροφή προς 

το χρήσιμο, το πρακτικό, δηλαδή προς το π ρ α γ μ α τ ι κ ό ' τούτο δεν σημαί

νει δτι αποδεσμεύεται εντελώς άπό το κλασικό λεξικογραφικό πρότυ

πο, εφόσον, παρά τις αυξανόμενες απλοποιήσεις, διατηρεί την τάση προς 

τή λόγια ονοματολογία και τή μή χρηστική συσσώρευση άρχαιογνοοσίας. 

Αυτά βέβαια στο πρωτόλειο' δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα είχε μια δεύ

τερη επεξεργασία εκ μέρους του καί. ακόμη περισσότερο, οι παρεμβάσεις 

(επί το οίκονομικότερον και έμπορικότερον) ενός εκδότη ή τυπογράφου 

— δ π ω ς δεν γνωρίζουμε ποια ήταν ή αρχική μορφή των λεξικών του 

Βλάχου ή τού Κωνσταντίνου. 3 8 

Πρόκειται με λίγα λόγια γ ια ενα συμπίλημα με λόγιο υπόβαθρο. Ή 

διεξοδική περιγραφή τών επιμέρους γλωσσικών συστημάτων και των με

ταξύ τους σχέσεο^ν (πού υπερβαίνει τα δρια αυτής της παρουσίασης) θα 

αποσκοπούσε στον προσδιορισμό τών δανείων δσο καί στην αποκάλυψη 

της προσωπικής συμβολής τού λεξικογράφου στή μερική αποτύπωση 

τών γλωσσικών καί πολιτισμικών επιλογών ενός περιβάλλοντος και τών 

αντινομιών τους. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ Φ Ο Ι Μ Ι 

38. Για το λεξικό του Κωνσταντίνου ό Βεντότης σημειώνει: ατυπωθέν είναι α
τελές διότι ό τυπογράφος δειλιάσας δια τα πολλά έξοδα έκαμε καί το ευνούχισαν»· 
το 'ίδιο παρατηρεί καί ό Κούμας, βλ. Κ. Λαζαρίδης, δ.π., σ. 399-400. 
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