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ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΗΤΑΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στή μνήμη τής Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη

Στην απόφαση μου να προχωρήσω στην έκδοση των δύο εκθέσεων του Χρι
στόφορου Φιλητά, πού ακολουθούν στο τέλος αυτής εδώ της μελέτης, κατέληξα
δχι μόνο γιατί πίστευα ότι θ' άξιζε να εκπληρωθεί ή επιθυμία του 'Ηπειρώτη
δάσκαλου, να δουν δηλαδή οί λόγοι του αυτοί το φως τής δημοσιότητας (σχεδι
ασμένη δημοσίευση τους στον Έρμη τον Λόγιο δεν πραγματοποιήθηκε), αλλά
καί, κυρίως, γιατί ή ποικιλία των προβληματισμών γύρω από το ζήτημα τής
γλώσσας, καθώς καί ή μεθοδική συγκέντρωση υποδείξεων για τή διδασκαλία
τών μαθημάτων στις αρχές του 19ου αιώνα αφήνουν να διαφαίνονται οί πολλα
πλές αποχρώσεις καί τάσεις στο ρεύμα τοΰ Διαφωτισμού τήν εποχή αυτή. Στό
χος μου, λοιπόν, δεν είναι να προσθέσω κάποια βιογραφικά στοιχεία στή μελέτη
τής πολύπλευρης προσωπικότητας τοΰ Φιλητά — πού ακόμη περιμένει το βιο
γράφο της. Μεγαλύτερο θα είναι το γνωστικό κέρδος μας αν επισημανθεί, σε
άλλη μια περίπτωση, ή προσπάθεια τοΰ δάσκαλου-στοχαστή να συμβάλει στην
αλλαγή τοΰ πνεύματος τής διδασκαλίας στις αρχές τοΰ 19ου αι., μια προσπάθεια
πού προσέκρουσε σε πολλά εμπόδια καί προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα
περισσότερα ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα. Οί συγκρούσεις πού κι εδώ παρου
σιάσθηκαν άφησαν ανολοκλήρωτα τα οράματα τών πρωτεργατών τους καί συγ
κεκριμένα τοΰ Κωνσταντίνου ' Ασώπιου καί τοΰ Χριστόφορου Φιλητά καθώς καί
τοΰ φιλικού τους κύκλου.
Ό Φιλητας στην κοινή πορεία του μέ το συμπατριώτη του Κ. ' Ασώπιο —μα
θητές καί οί δύο τοΰ 'Αθανασίου Ψαλίδα, είχαν ξεκινήσει μαζί, το 1812, για
σπουδές στην ' Ιταλία— έφτασε στην Τεργέστη τον ' Οκτώβριο τοΰ 1818. Λίγους
μήνες νωρίτερα είχε αποδεχθεί τήν πρόσκληση τής ελληνικής κοινότητας,
υστέρα από σύσταση τοΰ 'Ασώπιου, κοινοτικού δάσκαλου ως τον 'Ιούλιο τοΰ
1818. 'Επρόκειτο να αναλάβει ολα τα καθήκοντα τοΰ προκατόχου του, ακόμη καί
τή θέση του στην εποπτεία τής σχολής μαζί μέ το φίλο τοΰ Κοραή 'Ιάκωβο
Ρώτα, άλλα θα αντιμετώπιζε καί θα ξεπερνοΰσε δυσκολότερα καί εξαιτίας τοΰ
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χαρακτήρα του, τις ένδοκοινοτικές-ένδοπαροικιακές κοινωνικές και πνευματι
κές συγκρούσεις. Στην αδυναμία του, λοιπόν, ν' αντιδράσει, θα δεχθεί το 1819 με
μεγάλη ανακούφιση τήν προσφορά του λόρδου Guilford για σπουδές στην 'Οξ
φόρδη. Προοριζόταν να διδάξει αργότερα, δταν θα ιδρυόταν, στην 'Ιόνιο 'Ακα
δημία, όπως και ό ' Ασώπιος, πού σπούδασε κι αυτός ως υπότροφος του Guilford
στο Göttingen1.
Τα εφόδια μέ τα όποια έφτανε στην Τεργέστη ήταν ή διδακτορική του δια
τριβή στην 'Ιατρική, πού είχε δεχθεί τό Πανεπιστήμιο της Νάπολης, και οί
ευρύτερες σπουδές του στο Παρίσι. Του έλειπαν όμως ή ψυχική αντοχή, ή ικανό
τητα προσαρμογής, ή δύναμη για συμβιβασμό. Τήν αδυναμία του να αντεπεξέλ
θει στις αντιξοότητεςένέτειναν ό «μελαγχολικός του χαρακτήρας», όπως έλεγε ό
ίδιος2, και ή έλλειψη «παιδικής ανατροφής», όπως σημείωνε ό Κοραής προς τον
Ρώτα3. Αυστηρός στην κρίση του ό Κοραής —όπως συνήθιζε για πρόσωπα οχι
του άμεσου περιβάλλοντος του, πολύ περισσότερο πού στην προκειμένη περί
πτωση είχε πληροφορίες για επαφές του Φιλητα μέ τον «δημοπίθηκον» Κοδρι·
κά— σημείωνε για τον Φιλητά και ένα φίλο του πού τον επισκέφθηκαν τό 1818:
«Οί νέοι μας άφίνουν τήν πατρίδα κακώς άναθραμμένοι, και κολοβωμένοι τάς
ψυχάς άπό τήν τρυφήν, αν ήναι άπό δυνατών οίκους, και τήν καταφρόνησιν
πάσης ισονομίας και ευνομίας, ή άπό τήν βαναυσίαν, αν έγεννήθησαν άπό βάναυ
σους. Αί έπιστήμαι είς τοιαύτας ψυχάς γίνονται φυσικά όπλα εις μωρών ή μαινό
μενων χείρας, μέ τα όποια κτυπούν τυφλά οτινα άπαντήσωσιν, οί μεν, επιθυμούν
τες να έχωσι τήν αυτήν ύπεροχήν, τήν οποίαν είχαν εις τήν πατρίδα δια τον
πλούτον ή τήν δύναμιν οί δε βάναυσοι, εκδικούμενοι δια τήν οποίαν έδοκίμαζαν
καταφρόνησιν άπό τους υπερέχοντας, οχι κατ' αυτών τών υπερεχόντων μόνων,
άλλα κατά παντός, όστις κατά δυστυχίαν του τους απάντηση»4. Αυτή ή «καταφρόνησις άπό τους υπερέχοντας» ώθησε τον Φιλητα να αποδεχθεί κάποια πρόσκλη
ση του Κοδρικδ [στα 1818], κατά τήν πρώτη διαμονή του στο Παρίσι 5 . c Η περι
στασιακή όμως συναναστροφή του δέν σήμαινε και τήν ένταξη του στον κύκλο
του Κοδρικα, άπό τον όποιο γρήγορα κατάλαβε οτι τον χώριζαν βασικές αντιθέ
σεις στην αντιμετώπιση τών γλωσσικών και άλλων θεμάτων, όπως θα εξομολο
γηθεί αργότερα (1820) στο φίλο του ' Ασώπιο6.

1. Περισσότερες λεπτομέρειες για τό διάστημα διδασκαλίας του Άσώπιου και του Φιλητα στην
Τεργέστη βλ. "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Ή ελληνική παροικία της Τεργέστης, 1751-1830, 'Αθήνα
1986, σ. 273-277, στις σ. 251-306 αναλυτικά για τό ελληνικό σχολείο της Τεργέστης.
2. Κων. Άθ. Διαμαντής, «Ό Χριστόφορος Φιλητδς είς τήν Έσπερίαν», 'Ηπειρωτική 'Εστία, 10
(1961) 890, Φιλητδς (Όξφόρδη) 23 Φεβρ. 1820 προς Άσώπιο (Göttingen).
3. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Δ' (1817-1822), 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1982, σ. 99, 9 Ίουλ.
1818.
4. "Ο.π., σ. 105, 9 Σεπτ. 1818, Κοραής προς Ρώτα.
5. Διαμαντής, ο.π., σ. 889-890.
6. "Ο.π., σ. 890.
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Κατά «ειρωνική» συγκυρία έφτανε στην Τεργέστη χωρίς να έχει κατορθώσει
να είναι τελείως αποδεκτός άπό καμιά ομάδα άπό όσες επηρέαζαν τα πνευματικά
πράγματα της εποχής. ' Ο Κοραής, τον όποιο, όμως, ò Φιλητάς θαύμαζε (όπως θα
7
δούμε και στίς δημοσιευμένες πιο κάτω εκθέσεις του) , κρατούσε μια εξαιρετικά
δύσπιστη στάση απέναντι του. Έναπόκειτο στον Ρώτα να τον «εισαγάγει» στον
κύκλο του Κοραή. Οί άντικοραϊστές, άπό τήν άλλη μεριά, δύσκολα μπορούσαν
να τον αποδεχθούν μια και τον είχαν συστήσει ό Άσώπιος και ό Ρώτας. «"Ας
εύχαριστουμεν τήν Θείαν Πρόνοιαν οτι ημείς είμεθα φίλοι του Κοραή», έγραφε
ό Ρώτας προς τον' Ασώπιο, τον Αύγουστο τού 1818, και συνέχιζε: «'Ελπίζω δτι
τής ενταύθα ελληνικής Σχολής τα πράγματα θέλουν υπάγει κατ' εύχήν, αν αί
φατρίαι καί οί άντικοραϊσταί δεν τ' αναποδογυρίσουν. Σύ, φίλε ' Ασώπιε, πρέπει
με τάς νουθεσίας σου να παρακινής τον Φιλητάν να στέκεται ακλόνητος εις τα
ελληνικά του φρονήματα, καί να μή δίδη άκρόασιν εις των ανθρωπάριων τους
λόγους σκοπόν άλλον μήν έχοντας, εί μή τήν ψευδή καί μάταιον δόξαν»8. Για να
συμπληρώσουμε τή χαράκτηριολογική εικόνα του Φιλητα ας ακούσουμε καί τον
Γεώργιο Τυπάλδο-Ίακωβάτο, μάλιστα όχι άπό τους άμεσους υποστηρικτές του,
πού μερικά χρόνια αργότερα, ορμώμενος άπό άλλες αιτίες, έγραφε για τον
'Ηπειρώτη δάσκαλο τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας. «Σαν άνθρωπος ήσυχος, δεν του
έλειπε μια κάποια νοστιμάδα στα φιλολογικά του πράγματα, απόφευγε τές μηχα
νορραφίες καί τα σχολαστικά. ' Ο μαθητής έπαραπονιόταν μόνον πώς στα μαθή
ματα του ήτανε κομμάτι αμελής»9.
Ή προϊστορία καί ή διάσωση των δύο εκθέσεων του Φιλητα, πού δημοσιεύ
ονται εδώ, σχετίζονται άμεσα με το κλίμα των αντιθέσεων στην Τεργέστη. "Ως
ενα σημείο γνωστές, θα επισημανθούν εδώ οί λεπτομέρειες πού θα φωτίσουν το
παρασκήνιο, κοινωνικό καί πνευματικό, πού ώθησε τον Φιλητα στή σύνταξη
τους.
-Καί οί δύο εκθέσεις είναι χειρόγραφες καί σώζονται στο αρχείο τής ελληνι
κής κοινότητας τής Τεργέστης. Ή μία (Α') είναι ενυπόγραφη άλλα χωρίς ημε
ρομηνία, ή άλλη (Β') ανυπόγραφη· στην τελευταία σελίδα της όμως σημειώνε
ται: «' Ομιλία έκφωνηθεΐσα παρά Χρ. Φιλητα εις το άνοιγμα των εξετάσεων τής
εν Τεργέστη τού ελληνικού γένους σχολής τή 27 'Ιουλίου 1819». Είναι ή δεύτερη
χρονικά ομιλία, αφού εσωτερικά καί άλλα στοιχεία μας οδηγούν να χρονολογή
σουμε τήν πρώτη γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου ή τίς αρχές Μαρτίου τού 181910.

7. Πβ. καί δ χ , σ. 888 «[...] μ' δλον τούτο, αν θέλωμεν να νοήσωμεν τήν κλασσικήν λεγομένην
μάθησιν μέ τοιαύτην εκεί [εν Παρισίοις] δεν ει ναι κανείς παρά μόνον ό Κοραής πρώτος καί τελευταί
ος».
8. 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδος (EBE), Τμήμα χειρογράφων, 'Αρχείο Άσώπιου., άρ. 122,
Ρώτας (Τεργέστη) 1 Αύγ. 1818 προς ' Ασώπιο (Βιέννη).
9. Γεώργιος Τυπάλδος-Ίακωβάτος, Ιστορία τής 'Ιόνιας 'Λχ-α^/itaç. "Εκδοση-είσαγωγή-σχόλια:
Σπύρος Ί . Άσδραχδς, 'Αθήνα, 'Ερμής, 1982, σ. 28. Τό απόσπασμα αναφέρεται στα 1824.
10. 'Αρχείο 'Ελληνικής Κοινότητος Τεργέστης (ΑΕΚΤ), φακ. 1819. Στό εξής αναφέρομαι στην
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Ή πρώτη ομιλία (Α') είναι λοιπόν μια έκθεση-άπολογισμός πεπραγμένων του
Φιλητα, πού είχε τή συνεποπτεία της σχολής με τον 'Ιάκωβο Ρώτα άπο τον
'Οκτώβριο του 1818, αμέσως μετά την άφιξη του στην Τεργέστη. Ή χρονολό
γηση συνάγεται άπο σημείωση στην αρχή τής έκθεσης του («'Επειδή εις το
διάστημα περίπου μηνών εξ αφού έχω τον τόπον εις το Σχολεΐον ώς διδάσκαλος
[...] και επειδή τήν αυτήν έπιστασίαν μήτε ό κύριος Ρώτας μήτε εγώ μέλλομεν
πλέον εις το έξης 'να ένεργώμεν...»), άλλα καί σε συνδυασμό προς τό γεγονός ότι
τό Capitolo τής κοινότητας τής Τεργέστης κατά τή συνεδρίαση του τής 2/14
Φεβρουαρίου 1819 εξέλεξε νέα τριμελή επιτροπή εποπτείας των σχολείων, πού
τήν αποτελούσαν οί Νικόλαος Ζωγράφος, 'Αλέξιος Ησαΐας καί Νικόλαος
Στρατής". 'Επρόκειτο για τήν ομιλία πού τό περιεχόμενο της, λίγους μήνες
αργότερα, οί κατήγοροι του, μπροστά στο αδιαμφισβήτητα θετικό αποτέλεσμα
τής εργασίας του, θα θεωρούσαν πρότυπο για τήν ανανέωση τοΰ σχολικού προ
γράμματος12. ' Η αναγνώριση ήλθε πολύ αργά, άφοΰ ήδη ό Φιλητάς αναχωρούσε
για τήν 'Οξφόρδη. Καί έφευγε με πολλή πικρία, όπως έξομολογεΐτο σε αλλεπάλ
ληλες επιστολές του προς τό φίλο του ΆσώπιοΊ
Στο αποκορύφωμα τους έφτασαν οί αντιθέσεις τον Φεβρουάριο τοΰ 1819, με
θύμα τον Φιλητα. Στον ερχομό του στην Τεργέστη είχαν συμβάλει εκτός άπο τον
Κ. ' Ασώπιο καί ό 'Ιωάννης Βορδώνης, πρόεδρος, καθώς καί οί επίτροποι Νικό
λαος Ρενιέρης καί Πέτρος Μωραϊτίνης14· ό τελευταίος καί για ιδιοτελείς σκο
πούς, όπως αποδείχθηκε, αποβλέποντας να εξασφαλίσει κι ένα καλό ιδιωτικό
δάσκαλο για τις κόρες του, κατά τό προηγούμενο τοΰ Άσώπιου. Πλούσιος με
γαλέμπορος ό Σμυρναίος Μωραίτίνης15, δεν εννοούσε, κατά τή συνήθεια άλλω
στε τής εποχής, να στείλει τα παιδιά του στο κοινοτικό σχολείο. "Ετσι όταν
ωρίμασαν οί προσωπικές καί Ιδεολογικές αντιθέσεις, βρέθηκε ό Φιλητάς κατη
γορούμενος για αμέλεια των καθηκόντων του εξαιτίας τής ιδιωτικής διδασκαλί
ας, πού, όπως ό'ίδιος ομολογούσε, με βάρος είχε αναλάβει16. 'Από τή φύση του
κλειστός στις κοινωνικές συναναστροφές, βρέθηκε χωρίς στήριγμα, μέ εξαίρεση
'ίσως τον Ρώτα, τον άνθρωπο πού λιγότερο τώρα μπορούσε να τον βοηθήσει, καί
τον Νικ. Ρενιέρη. Καί γρήγορα οί κοινωνικές αντιζηλίες καλύφτηκαν μέ λογιοτατίστικο περίβλημα. Κύριος αντίπαλος του ήταν ό 'Αθηναίος έμπορος Νικόλα
ος Ζωγράφος, μέλος τής Φιλόμουσου Εταιρείας των 'Αθηνών. Μέ λόγο του

'Ομιλία Α' (αυτή τοο Φεβρουαρίου 1819) καί τήν 'Ομιλία Β' (27 Ίουλ. 1819).
11. Κατσιαρδή-Hering, Παροικία, σ. 262, πίν. 28.
12. Διαμαντής, ο.π., σ. 508.
13,'Ό.π.,σ. 393-396, 8 καί 12 Αύγ. 1819.
14. ΑΕΚΤ, φάκ. 1818, «Αλληλογραφία», ΙΟΊουν. 1818, επίτροποι τής κοινότητας τής Τεργέστης
προς Φιλητα (Παρίσι).
15. 'Υπήρξε πλοιοκτήτης καί συμπλοιοκτήτης, μέλος καί διευθυντής σέ αρκετές ασφαλιστικές
εταιρείες στην Τεργέστη (Κατσιαρδή-Hering, δ.π., σ. 465-467, 472 κ.ά., καθώς καί πίν. 42, 43, Θ').
16. Διαμαντής, δ.π., σ. 507-510.
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προς το Capitolo υποσχόταν αναθεώρηση του σχολικού προγράμματος. Στο
ενεργητικό του καταγράφεται ή παλαιότερη προσπάθεια του να τυπωθεί στην
Τεργέστη ή «Δοκίμι γραμματικίς τις γλόσας μας» του Γεωργίου Καλαρά (1815),
18
προσπάθεια πού προσέκρουσε στην κοινοτική αντίδραση . 'Επίτροποι ήταν και
τότε οί Βορδώνης, Μωραϊτίνης, Ρενιέρης. Είναι καί ή μόνη γνωστή εκδήλωση
του πού θα μπορούσε να τον περιλάβει στους υποστηρικτές του δημοτικισμού ή
καλύτερα της λαϊκής γλώσσας. Άλλα λείπουν σαφέστερες ενέργειες του πού θα
ενίσχυαν μια τέτοια άποψη. "Ας μείνουμε με τήν εικόνα τοΰ ανθρώπου πού
ενδιαφέρεται για τα εκπαιδευτικά κοινοτικά θέματα.
Τό 1819, όμως, είχε αλλάξει καί το σκηνικό στή διοίκηση της κοινότητας.
' Επίτροποι από τις αρχές τού χρόνου ήταν μαζί με τον Ί . Βορδώνη, ό Πελοποννήσιος μεγαλέμπορος 'Αντώνιος Μ. 'Αντωνόπουλος καί ό Σμυρναίος Φραγκούλης Γλυκοφρύδης καί σύνδικοι ό Σμυρναίος Νικόλαος Στρατής καί ό Πελοποννήσιος Κωνσταντίνος Τρίγωνης. Ό 'Αντωνόπουλος, κατά τον Φιλητά, «αυστη
ρός επίτροπος», κρατούσε μάλλον εχθρική στάση απέναντι του19, καί θα είναι
άπό εκείνους πού θα πρωτοστατήσουν στον ερχομό καί τή στήριξη τοΰ συντη
ρητικού άντικοραϊκοΰ δάσκαλου αρχιμανδρίτη 'Ιγνατίου Σκαλιώρα (1822) καί
θα προσπαθήσουν να ματαιωθεί ή μετάκληση τοΰ 'Αθανασίου Ψαλίδα (1826)20.
"Ας σημειωθεί επίσης ότι τό 1819 απουσίαζε στην Πελοπόννησο ό Προκόπιος
Καρτσιώτης, βασικό στήριγμα τοΰ Ρώτα καί τοΰ κύκλου του· έτσι ό δρόμος ήταν
πια ελεύθερος για τον Ζωγράφο. 'Ο 'Ιωάννης Βορδώνης, άξιος επιστήμονας
γιατρός, όχι όμως με βαθειές γνώσεις τής ελληνικής καί πάντως όχι μυημένος
στις γλωσσικές διαμάχες, άλλα άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό καί καλοπροαίρε
τος, παρασυρόταν εύκολα άπό τίς κρίσεις των εκάστοτε άμεσων συμβούλων του,
όταν μάλιστα κατόρθωναν να τον πείσουν οτι οί προσπάθειες τους στόχευαν στο
κοινοτικό καλό. Εύπειστος, λοιπόν, ό Βορδώνης εισάκουσε τίς επικρίσεις τοΰ
Ζωγράφου καί έτσι βρέθηκε ό Φιλητάς (Φεβρ. 1819) νά κατηγορείται για πλημ
μελή εκτέλεση των καθηκόντων του (εξ αφορμής τής ίδιοδιδασκαλίας) άλλα καί
21,
για «λεβαντίνικο σχολαστικισμό» ακολούθησαν «ύβρεις καί διασυρμός τοΰ
ονόματος μου εις τον αυτόν καιρόν, προς τον Βορδώνιον καί τους άλλους φίλους
του»22. "Οταν αποφάσισε νά παύσει νά διδάσκει τα παιδιά τοΰ Μωραϊτίνη, ό
όποιος δέν εννοούσε νά τα στείλει στο σχολείο, βρέθηκε δυο φορές κατηγορού
μενος για παράλειψη καθηκόντων, καί ό πρώην υποστηρικτής του μεταβλήθηκε

17. ΑΕΚΤ, Protocollo IV, Capitolare della Narione Greca del Rito e lingua orientale stabilita in questa
città e Porto franco di Trieste, 1814-1832, σ. 156-157.
18. Κατσιαρδή-Hering ö.n.. σ. 272 καί σημ. 119. Για τον Ν. Ζωγράφο βλ. καί σ. 330 κ.ά.
19. Διαμαντής, δ.π., σ. 394.
20. Κατσιαρόή-Henng, δ.π., σ. 279-280.
21. Διαμαντής, δ χ , σ. 394.
22. " Ο Χ . σ. 507.
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κι αυτός σε κατήγορο του. Ό Φιλητάς διηγείται παραστατικά τήν κατάσταση
του στον ' Ασώπιο: «' Ηξεύρεις τι έφθασε να με είπή ό Φίλαυτος ούτος άνθρωπος
[Μωραϊτίνης]; Έγώ ένόμιζα δια τα παιδία μου και έδωκα τήν γνώμην μου να
ελθης, είδε τί με έμελλε, ούτως ήρχοντο και ό Κωνσταντίνος και ό Άσώπιος εις
τήν οΐκίαν μου· υπάγει να είπής ότι είχα χρέος άπαραίτητον να αναβαίνω τάς
σκάλας του, να διδάσκω τα παιδία του και πού τέλος πάντων; ματαξύ του μαγει
23
ρείου του και της χρείας του εις τα έγκοίμηθρα των θεραπαινίδων του» . Ό
δάσκαλος γι' άλλη μια φορά βρισκόταν χωρίς έρεισμα μπροστά στους κοινωνι
κά Ισχυρούς εμπόρους."Αν θυμηθούμε και τήν περίπτωση τοΰ 'Ιωάννη Μαρμαροτούρη, πού 26 χρόνια πρίν, δηλώνοντας ως επάγγελμα το διδακτικό, αδυνατού
σε να αποκτήσει τήν αυστριακή υπηκοότητα —ενώ πληρούσε τους άλλους
ορούς— επειδή βέβαια ή διδασκαλία δεν συνεπαγόταν και μόνιμη οικονομική
επάρκεια- αν προσθέσουμε και τήν άρνηση τότε της κοινότητας να τον καλύ
ψει24, έχουμε άλλο ενα συγκεκριμένο παράδειγμα τοΰ κατώτερου κοινωνικού
ρόλου τοΰ δάσκαλου στο ευρύτερο σώμα της παροικίας. ' Ενδείξεις άπό παράπο
να δασκάλων και ιερέων για χαμηλές μισθολογικές αμοιβές, τόσο στην περί
πτωση της Τεργέστης, οσο και σ' άλλες κοινότητες, ενισχύουν τήν εικόνα τών
δυσκολιών πού αντιμετώπιζαν οί διδάσκοντες ακόμη και σ' αυτά τα χρόνια τοΰ
Διαφωτισμοΰ. 'Αλλά και στην περίπτωση τοΰ Φιλητά ή «ανάνηψη» τών υπευθύ
νων θα ερχόταν μετά τήν αναχώρηση του και ύστερα άπό τήν αδυναμία τους να
άνεύρουν άξιο αντικαταστάτη του. «Ό Βορδώνης», έγραφε ό Φιλητάς στον
'Ασώπιο και πάλι25, «έπέμενεν ώς τόσο εις τήν περί έμοΰ κακήν ύπόληψίν του
εως σχεδόν τάς αρχάς τοΰ 'Ιουνίου μηνός οτε, δεν ήξεύρω πώς άπέκαμε να
ύποφέρη τους άττικισμούς, άρχισε να ύποπτεύη μήν δεν ήμουν τόσον ευκαταφρό
νητος όσον με ήθελε προς αυτόν ό 'Αττικός εκείνος [Ν. Ζωγράφος], και δια
ταύτα άρχισεν ολίγον να γαληνεύεται προς έμέ και να ζήτηση δια να ανάγνωση
κατ' ίδίαν τήν εκθεσιν της καταστάσεως της σχολής τήν ρηθεΐσαν επί Καπιτώλου» [Α'].
Ζει, λοιπόν, και ή Τεργέστη στα 1819, στο δικό της βαθμό, μία κρίση πού
περισσότερο Ισχυρά και σε ευρύτερα στρώματα ταράζει άλλα ελληνικά κέντρα
(Σμύρνη26, Βιέννη, Παρίσι). "Ισως εδώ φτάνει ό απόηχος μόνο τών Ισχυρών
κοινωνικών και ιδεολογικών διαφορών. "Ισως λείπουν εδώ οί κυρίαρχες πνευμα
τικές προσωπικότητες πού θα κρατήσουν αναμένο το φυτίλι τών αντιθέσεων.

23. "Ο.π.
24. Κατσιαρδή-Hering, O.K., σ. 390-391.
25. Διαμαντής, ο.π., σ. 508.
26. Φίλιππος'Ηλιου, Κοινωνικοί αγώνες καί Διαφωτισμός. Ήκερίητωση της Σμύρνης (1819), (μετ.
άπό τα γαλλικά), 'Αθήνα, Μνήμων, σειρά: Θεωρία και Μελέτες 'Ιστορίας, άρ. 3,21986. Βλ. επίσης,
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «'Ιδεολογικές συνέπειες της κοινωνικής διαμάχης στή Σμύρνη (18091810)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σκουδών, 3 (1982) 9-39.
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Για να υποστηρίξει, λοιπόν, το έργο του αποφάσισε ό Φιλητας να εκφωνήσει
στο Capitolo τήν Α' ομιλία του27, πού αποτελεί και τον καθρέφτη τού διδακτικού
του προγράμματος, άλλα και περιέχει ταυτόχρονα ενα σύνολο μεθοδικά διαρ
θρωμένων απόψεων γύρω άπό τα κρατούντα τότε ρεύματα και τις εκδηλώσεις του
Διαφωτισμού. Για τη Β' ομιλία του, βέβαιος πια δτι «ελευθερωνόταν» άπό τήν
κοινοτική εξάρτηση, έγραφε ό'ίδιος στον Άσώπιο ενα χρόνο αργότερα: «"Ισως
σε στείλω καί τήν ύστερινήν όμιλίαν της Τεργέστης, όχι δι' άλλο παρά οτι είναι
κάποια τα όποια καλά είναι να διαβάσουν καί οί Τεργεστίνοι καί οί άλλοι. Δηλ.
τους χτυπώ ολίγον είς τον έξιταλισμόν της οικιακής ανατροφής τόσον όσον καί
τήν γλώσσαν των να μήν καταδέχωνται πλέον να λαλώσι»28. Πρόθεση του ήταν
οί δύο εκθέσεις του να δημοσιευθούν καί μάλιστα στο Λόγιο -'Ερμή29. Για τις
αίτιες πού δεν ευοδώθηκε ή επιθυμία του, εικασίες μόνο μπορούν να διατυπω
θούν. Ά π ό τήν αλληλογραφία Θεόκλητου Φαρμακίδη - Κ. Άσώπιου (ΊούλιοςΑΰγουστος 1819) φαίνεται οτι ò κύκλος του Λόγιου Έρμη τον αποδεχόταν30. Το
182031 οί στήλες του φιλοξένησαν απόσπασμα επιστολής τού Φιλητα προς τον
Άσώπιο, σχετικά με τον Βησσαρίωνα Μακρή. "Ας σημειωθεί όμως οτι ενώ
ετοιμαζόταν ή δημοσίευση, ό Φιλητας σε γράμμα του, εμπιστευόταν στον Άσώ
πιο 32 τις αμφιβολίες του για τήν πρωτοτυπία των μελετημάτων πού έβλεπαν τό
φως τής δημοσιότητας στο Λόγιο Έρμη καί ευχόταν βελτίωση. Δεν αποκλείε
ται, λίγο αργότερα, να ψυχράνθηκαν οί σχέσεις τών δύο φίλων με τους « Ερμογράφους ή Έρμογλείχους», όπως τους ονόμαζε ό Άσώπιος, εκφράζοντας τις
σκέψεις του στον Φιλητα32α, επειδή αποκαλύφθηκαν κάποιες τεχνικής(;) φύσης
επαφές Φιλητα-Κοδρικά, μολονότι, κατά τις εξομολογήσεις τού Φιλητα ή επι
κοινωνία αυτή δεν στηρίχθηκε σε άπροβλημάτιστη πνευματική συμφωνία.

27. Ίσως μάλιστα το έπραξε μετά τήν κοινοποίηση τής απόφασης (9 Μάρτ. 1819: ΑΕΚΤ Copia
Lettere Ι, σ. 62), σύμφωνα με τήν οποία ό Φιλητάς όφειλε να γνωρίζει «ως αρχηγούς υπακούων εις δσα
αυτοί σας διορίσωσι μέ προθυμίαν καί σέβας» τους τρεις νέους επιτρόπους πού αναλάμβαναν να
διορθώσουν τήν «άναρχίαν καί άκαταστασίαν τής σχολής», χωρίς δμως άμεσο αποτέλεσμα.
28. Διαμαντής, δ.π., σ. 1076, Φιλητδς (Λονδίνο) 22 Αύγ. 1820 προς Άσώπιο (Göttingen).
29. "Ο.π. Βλ. καί EBE, Άρχεΐον Φιλολογικόν, Φ. 18*, Άσώπιος (Göttingen) 3-7 Σεπτ. 1820 προς
Φιλητα. ' Ο Πέτρος ' Ιαννακόπουλος σε έκθεση του για τις εξετάσεις τής σχολής τής Τεργέστης, 26-29
Ίουλ. 1819, σημείωνε οτι σκόπευε να κοινοποιήσει «δια του ' Ερμού καί ταύτην τήν όμιλίαν, καί τήν
οποίαν ακόμη εκφώνησε τον περασμένον χρόνον έλθών άπό Παρισίους»- Έρμης ό Λόγιος, & (1819)
809. Μνεία τής ομιλίας αυτής καί στοιχεία της αναφέρει ό Φιλητδς σ επιστολή του προς τον Άσώ
πιο, 12 Όκτ. 1818 (Διαμαντής, δ.π., σ. 3). Άπό τή λοιπή αλληλογραφία δέν φαίνεται ποιες άλλες,
έκτος άπό τήν ομιλία τής 27 'Ιουλίου 1819, επιθυμούσε ό ίδιος να εκδοθούν.
30. Αίκ. Κουμαριανοΰ, «Θεόκλητος Φαρμακίδης προς Κωνσταντίνο Άσώπιο, 1819-1832», Πρακτι
κά τον Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, Α' (Κέρκυρα 1980) 103, 104.
31. Έρμης ό Λόγιος, Γ (1820) 592-595. Είδηση για τή σύντομη αυτή μελέτη βλ. EBE, Άρχεΐον
Φιλολογικόν, Φ. 18, Άσώπιος (Göttingen) 3-17 Σεπτ. 1820 προς Φιλητα.
32. Διαμαντής, δ.π., σ. 889, 23 Φεβρ. 1820.
32α. EBE, δ.π., Φ. 20, Άσώπιος προς Φιλητα, χ. χρονολογία, άλλα μάλλον στα 1820-1821.
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Ή καταγραφή των παρασκηνίων σκόπευε να δώσει μια μερική εικόνα των
σημαντικών ή περιθωριακών κοινωνικών, πνευματικών ή και απλώς ανθρώπινων
αντιθέσεων μέσα στις όποιες έκαλεΐτο να δράσει ένας φωτισμένος δάσκαλος. ' Η
33
παρουσίαση τών ομιλιών τοϋ Φιλητα , πού ακολουθεί, έχει ως στόχο να διαγρά
ψει το προοδευτικό διδακτικό πρόγραμμα τού Φιλητα, πού με ενθουσιασμό επι
θυμούσε να εφαρμόσει άπό τις πρώτες κιόλας μέρες της διαμονής του στην
34
Τεργέστη . Με αφορμή τις υποδείξεις του για τή διδασκαλία συγκεκριμένων
μαθημάτων θα προχωρήσω σε μια πρώτη αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος τής
διδασκαλίας τής γραμματικής και σε θεωρητικό επίπεδο. Θα προσπαθήσω να
δικαιολογήσω τήν πρόκριση συγκεκριμένων εγχειριδίων μέσα άπό τή θέση πού
αυτά κατείχαν ως τότε στην ιστορία και θεωρία τής γλώσσας και τής γραμματι
κής.
Τό σχήμα τοϋ Φιλητα είναι ενα ολοκληρωμένο και μεθοδικά στοχαστικό
σύστημα, βασισμένο στις αρχές τού Διαφωτισμού και επηρεασμένο άπό τις διαδιδόμενες ήδη Ιδέες περί εθνικισμού. Ό Φιλητάς δέχεται τα μηνύματα τών 'Ιδε
ολόγων και παρακολουθεί στενά τή σύγχρονη εξέλιξη τών επιστημών, ιδιαίτερα
στους τομείς πού εντάσσονται στα διδακτικά προγράμματα, όπως τα προτείνει.
«Η καθαρά ηθική, εκείνη ήτις διδάσκει τον άνθρωπον να γνωρίση τα χρέη του
γινόμενος φρόνιμος εις τον εαυτόν του, επιεικής προς τους ομοίους του, και
ευσεβής προς τον ύπέρτατον δημιουργόν»35, μ ενα λόγο ή «χρηστοήθεια» πού
διαμορφώνει «ενα νέον χρήσιμον εις τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν»36, δηλαδή τα
διδάγματα τής ηθικής φιλοσοφίας, ή εξύψωση τής ανθρώπινης ηθικής, άποτελοΰν τον πρώτο του γνώμονα. « Η συντήρησις τής μητρικής γλώσσης και ή δια
ταύτης στερέωσις εις τα διδάγματα τής άμωμήτου ημών Πίστεως»37, τό δίπτυχο
τών κελευσμάτων τοϋ έθνικισμοΰ, συνιστούν τό δεύτερο στόχο του. Καλούνται
γονείς και σχολεία, οί δύο βασικοί φορείς παιδείας, σε συνεργασία για τήν
ολοκλήρωση τής μόρφωσης τών νέων. Στο ρόλο τών γονέων επιμένει στή Β'
ομιλία του. Τήν κατάσταση τής σχολικής παιδείας προσπάθησε ό ίδιος έμπρα
κτα να βελτιώσει καθολικά και να μεταρρυθμίσει «με τήν έκλογήν τών διδακτέων
πραγμάτων, τον τρόπον τής διδασκαλίας, και τελευταΐον τό μεθοδικόν σύστημα
38
δια καθέν άπό τα διδακτέα» . «Προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ άναντίρρητον είναι
οτι συμβάλλει ή παλαιά ελληνική γλώσσα»39- παράλληλα όμως τονίζει τήν

33. Στην ανάλυση τών θέσεων του Φιλητα δεν θ' ακολουθήσω το περιεχόμενο τών ομιλιών του κατά
παραγράφους, άλλα θα προσπαθήσω να δώσω τό συνολικό, μεθοδικό ενιαίο πρόγραμμα του.
34. Διαμαντής, ο.π., σ. 3, 12 'Οκτ. 1818, Φιλητάς προς Άσώπιο.
35. 'Ομιλία Α', σ. 35.
36.'Ομιλία Β', σ. 39.
37. 'Ομιλία Α', σ. 34.
38. "Ο.π., σ. 34.
39. "Ο.π., σ. 35.
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ανάγκη τής εξάσκησης στην ομιλούμενη, τη γραικική. Τήν εξάσκηση αυτή τήν
αναλαμβάνει ως ένα βαθμό το σχολείο — και θα αναλύσει μεθοδικά το σύστημα
του, πού αρχίζει άπο τήν επιλογή κειμένων και το μεταφραστικό ως τήν ολη
διάρθρωση τής πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας τής γλώσσας. ' Απευθυνό
μενος σε ομάδα Ελλήνων «οπού δια καιρικάς περιστάσεις ευρισκόμεθα έξω από
τής πατρίου γης», θεωρεί ντροπή «αντί να ομιλούν οί νεώτεροι τήν γλώσσαν των
γερόντων, γλώσσαν ουδέ βάρβαρον ουδέ χυδαίαν, ως εκ προλήψεως ή άμαθίας
στοχάζονται, συγκαταβαίνουσιν οί Γέροντες αυτοί Va βαρβαροϊταλίζωσι μέ τα
παιδάρια και μέ τάς γυναίκας»40. Μέ μια φράση ρίχνει τα βέλη του καί αποσαφη
νίζει μαχητικά τή θέση του σέ σχέση μέ δύο σύγχρονα του σοβαρά προβλήματα:
το γλωσσικό και τό κοινωνικό, πού εδώ άλληλοσυμπλέκονται. Κτυπά τις ακραί
ες απόψεις περί γλώσσας, πού τώρα στα 1819 έχουν φτάσει σέ περισσή οξύτητα,
ακολουθώντας τήν κοραϊκή «μέση οδό», καί θίγει τό ευπαθές σημείο του συνό
λου σχεδόν των ' Ελλήνων τής Διασποράς: τή γλωσσική αποξένωση. Φαινόμενο
πολυσύνθετο: ή χρόνια απουσία άπό τήν πατρίδα, συχνά ή έλλειψη των κατάλ
ληλων δασκάλων, ή πρακτική ανάγκη άλλα καί ό συρμός, καθώς καί οί μειωμέ
νες δυνάμεις αντίστασης στο κοινωνικό περιβάλλον κάνουν τους Έλληνες να
λησμονούν τή γλώσσα τους. Δέν είναι, λοιπόν, παράδοξο πού τό πρόβλημα
εγγίζει τίς ευαίσθητες στα γλωσσικά θέματα χορδές των περισσότερων λογίων
καί κυρίως εκείνων πού έχουν θέσει ώς αποστολή τους τή μόρφωση των ομογε
νών νέων.
Πρώτος τό επισημαίνει ό Δημήτριος Δάρβαρις για τους Έλληνόπαιδες τής
Βιέννης. Τό προοίμιο των Γραικογερμανικών Διαλόγων του (1809) είναι τό πιο
εύγλωττο κείμενο: « Η κοινή τών Γραικών διάλεκτος είναι ξένη εις τα παιδία τών
εν τή τοΰ Καίσαρος έπι-κρατεία παροικούντων ομογενών, καί πρέπει να τήν
μάθωσι δια τής εγχωρίου φωνής. ' Η ωφέλεια όπου προξενούν οί διάλογοι εις
τους πρωτόπειρους μιας ξένης γλώσσης είναι πασίδηλος καί αποδεδειγμένη·
όθεν πολλάκις έστοχάσθην, ότι ήταν καλόν να γένη μία Συλλογή διαλόγων
γραικογερμανικών δια τα παιδία τών ομοφύλων προς εύκολωτέραν μάθησιν τής
πατρίου αυτών γλώσσης»4|(!) ' Η γραικική δηλαδή, έχει φτάσει να αντιμετωπίζε
ται ώς ξένη γλώσσα καί για τή διδασκαλία της απαιτούνται οί μέθοδοι πού
ακολουθούνται σέ ανάλογες περιπτώσεις. Τήν πρόταση αυτή έκανε ό Δάρβαρις
σέ δεύτερο στάδιο· τρία χρόνια νωρίτερα, στα 1806, είχε συντάξει Γραμματική
άπλοελληνική για να καλύψει ένα κενό42. "Ισως μάλιστα ήθελε να καλύψει τό

40.'Ομιλία Β', σ. 40.
41. Διάλογοι Γραικο-Γερμανικοί χάριν των μικρών παιδιών τών εν τή επικράτεια τοΰ Καίσαρος
παροικούντων ομογενών, εκδοθέντες προς εύκολωτέραν μάθησιν καί κατάληψιντής κοινής τών Γραι
κών διαλέκτου υπό Δημ. Ν. Δαρβάρεως..., Βιέννη 1809, σ. 3.
42. Γραμματική άπλοελληνική σχεδιασθείσα ύπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως τοΰ εκ Κλεισού
ρας τής Μακεδονίας εις χρήσιν τών ομογενών νέων καί εκδοθείσα Φιλοτιμώ Δαπάνη τών Κυρίων
Αύταδέλφων Δαρβάρεων, Βιέννη 1806.
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αρνητικό αποτέλεσμα της «στείρας» γλωσσικής διδασκαλίας του Νεόφυτου Δού
κα, πού στα 1803-1808 σχολαρχοΰσε στή Βιέννη ή ακόμη να ενισχύσει το πρό
γραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής στα παιδιά των βλαχόφωνων πάροι
κων.
Τό πρόβλημα για τη Βιέννη εξακολουθούσε να παραμένει όξύ, καθώς επιση
μαίνεται από επιστολή ομογενούς προς τό Λόγιο Έρμη, πού κρύβεται πίσω άπό
τα αρχικά Ε.Π., στα 181643. Ό τελευταίος παρατηρεί με τή σειρά του τή μεγάλη
«άδυναμίαν [των νέων] εις τήν όμιλουμένην ' Ελληνικήν», πού οφείλεται α) στην
ελλιπή ως εσφαλμένη, κατά τή γνώμη του, γλωσσική διδασκαλία στα ελληνικά
σχολεία της Βιέννης, οπού τό βάρος δίνεται στην αρχαία ελληνική —ή παράδο
ση του Ν. Δούκα συνεχιζόταν—, β) στην έλλειψη κατάλληλων εγχειριδίων καί
κυρίως γ) στην «άξιοκατάκριτον άμέλειαν καί άδιαφορίαν των γονέων». Στο
Υπόμνημα του ό 'Αναστάσιος Παλλατίδης, στα 184544, στηλιτεύει με πικρία τα
αποτελέσματα τής συνήθειας των ομογενών του, πού άπό μόδα προτιμούν Γάλ
λους, Γερμανούς ή "Αγγλους ως οίκοδιδασκάλους των τέκνων τους, ενώ δεν
παραλείπει να επιρρίψει τις ευθύνες στην πλημμελή επάνδρωση του ελληνικού
σχολείου τής Βιέννης καί στην έλλειψη, πλην φωτεινών διαλειμμάτων, συστη
ματικού διδακτικού προγράμματος. Οί συνέπειες του έκγερμανισμοΰ (ό Φιλητάς
υπονοεί αντίστοιχα έξιταλισμό), πού δεν είναι βέβαια μόνο συνάρτηση τής
γλωσσικής αποξένωσης άλλα καί τής υπεροχής του κοινωνικού περιβάλλοντος,
επισημαίνονται ως κίνδυνοι για τήν «εθνική αποξένωση».
Δεν είναι υπερβολή αν προσθέσουμε οτι ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπιζόταν
καί στην 'Οδησσό, όπου μάλιστα, στα 182045, τονιζόταν ή ανάγκη διδασκαλίας
τής γραικικής καί τής ελληνικής γλώσσας καί εφαρμοζόταν σε γενικές γραμμές
τόΐδιο συνολικά σύστημα μαθημάτων, όπως τό οραματίσθηκε ό Φιλητδς. Μάλι
στα ή 'Οδησσός αποτελούσε, κατά τον Φιλητα46, τό αντιπροσωπευτικότερο πα
ράδειγμα σχολικής οργάνωσης, άφοΰ παράλληλα προς τό προοδευτικό σχολικό
πρόγραμμα θεράπευε και τή Μούσα τοΰ Θεάτρου, τή Μελπομένη, ακολουθώντας
έτσι τα χνάρια τής παιδευτικής προόδου τών αρχαίων ' Ελλήνων. ' Η προσφορά
τοΰ θεάτρου στην ενίσχυση τοΰ έθνικοΰ συναισθήματος, μέσα στα πλαίσια μά
47
λιστα τής «κλασσικίζουσας πτέρυγας τοΰ Ευρωπαϊκού διαφωτισμού» , τονιζό-

43. «'Επιστολή λογίου τινός τών εν Βιέννη προς τον εαυτού φίλον κύριον Φ. - Π. - εις... τήν 30
Σεπτεμβρίου 1816»,. Έρμης ό Λόγιος, ΣΤ (1816) 355-362.
44. 'Αναστάσιος Παλλατίδης, 'Υπόμνημα Ιστορικόν περί αρχής καί προόδου καί τής σημερινής
ακμής τον εν Βιέννη ελληνικού συνοικισμού, αύτοσχεδιασθέν αφορμή τής νεωστί γενομένης μεταρ
ρυθμίσεως τής εκκλησιαστικής ημών Μουσικής εις τό τετράφωνον, Βιέννη 1845 (ανατύπωση 'Αθήνα,
Ν. Καραβιάς, 1968), σ. 38 κ.έ.
45. Έρμης ό Λόγιος, Γ (1820) 612-623.
46. 'Ομιλία Β', σ. 41. 'Ανάλογη υπόμνηση είχε κάνει καί ό ' Ασώπιος τό 1817' Ερμής ό Λόγιος, ΐ
(1817) 374.
47. Δημ. Σπάθης, «' Ο "Φιλοκτήτης" τοΰ Σοφοκλή διασκευασμένος άπό τον Νικόλαο Πίκκολο. ' Η
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ταν ιδιαίτερα και καλούνταν οι ΤεργεστίνοΓΕλληνες να ακολουθήσουν το παρά
δειγμα των ομογενών τους της Νότιας Ρωσίας. ' Η θεατρική παράδοση (τουλάχι
48
στον άπό τα 1814) των ' Ελλήνων της ' Οδησσού και οί παροτρύνσεις του Φιλητά καρποφόρησαν και «φιλόμουσα τίνα μειράκια, μαθηταί του εδώ γυμνασίου,
μετέφρασαν άπό το Ίταλικόν μίαν τραγωδίαν (τον θάνατον του 'Ιουλίου Καίσα
ρος) και με θέλησιν και προθυμίαν όλων τών ενταύθα ομογενών μας, τήν παρέ
49
στησαν κατά τήν 9 Φεβρουαρίου με πολλήν χαράν όλων ημών καί κρότον» .
Πρόκειται για το θεατρικό έργο του Βολταίρου πού τον ' Ιανουάριο του 1819 είχε
παιχθεί στο Βουκουρέστι με τον «ακίνδυνο» τίτλο «'Ιούλιος Καίσαρ», υστέρα
άπό επεμβάσεις, για λόγους τακτικής, τού Φαναριώτη 'Ιάκωβου Ρίζου-Ραγκαβή 50 . Στή θεατρική παράσταση, πού επαναλήφθηκε με πολλή επιτυχία στις 16
Φεβρουαρίου, συνέδραμαν καί οί υπεύθυνοι του τοπικού θεάτρου της Τεργέστης·
συχνά άλλωστε συγκαταλέγονταν καί "Ελληνες στή διοίκηση του51.
Με αφετηρία λοιπόν αυτές τις βασικές αρχές προχωρεί ό Φιλητας στην
ολοκλήρωση του προγράμματος του. Δέν ξεφεύγει άπό τήν προσοχή του οτι
πολλοί άπό τους μαθητές του σχολείου της Τεργέστης θα ακολουθήσουν το
εμπορικό επάγγελμα, γι' αυτό καί θεωρεί απαραίτητα μαθήματα, εκτός τών άλ
λων, τήν ιταλική καί τή γερμανική, τήν καλλιγραφία, τήν αριθμητική, τήν πολι
τική γεωγραφία, τήν επιτομή 'Ιδεολογίας, τή Γενική «λελογισμένη» Γραμματι
κή 52 . 'Ανάλογα μαθήματα διδάσκονταν καί στην 'Οδησσό 53 καί συνιστούσαν
άλλωστε τον κορμό τών μαθημάτων τών «κανονικών» σχολείων (Normalschulen)

πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο», Ό 'Ερανιστής, 15 (1978-1979) 277.
48. "Αννα Ταμπάκη, «Το ελληνικό θέατρο στην 'Οδησσό (1814-1818). 'Αθησαύριστα στοιχεία», Ό
'Ερανιστής, 16 (1980) 229-238, δπου καί προηγούμενη βιβλιογραφία.
49. 'Ερμής ό Λόγιος, Γ (1820) 263. Δέν κατόρθωσα να εντοπίσω τό χειρόγραφο της μετάφρασης,
ούτε καί τον ύποκινήσαντα δάσκαλο. Πάντως, άπ' όσο γνωρίζω, παρά τις ελπίδες τους, δέν δημοσιεύ
θηκε. "Αγνωστο είναι επίσης ποια ιταλική μετάφραση του έργου του Βολταίρου είχαν ως πρότυπο οί
μαθητές. Μάλλον επρόκειτο για τή μετάφραση του άββα Melchior Cesarotti (Voltaire, François Marie
Arouet, La morte di Cesare - Tragedia di Voltaire, rappresentata nel 1719. Traduzione dell' abate
Melchior Cesarotti, στή σειρά: Biblioteca Teatrale della Nazione francese, ossia Raccolta de più scelti
componimenti Tragici, Comici etc., No 27/2, Βενετία 1796. Για τον Cesarotti βλ. Nuova Enciclopedia
Italiana ovvero Dizionario generale di Scienze, Lettere, Industrie. 6η έκδοση, Τορίνο 1878, τ. V, σ.
532-535.
50. Νικ. Ι. Λάσκαρης, 'Ιστορία τον νεοελληνικού θεάτρου, 'Αθήνα 1938, Α', σ. 225-228.
51."Ας σημειωθεί ότι έπί 9 χρόνια [μάλλον άπό τό 1801] στή διεύθυνση του θεάτρου της Τεργέστης
άνηκε ό ' Ιωάννης-Δρόσος Πλασταράς. ' Η εποχή αυτή χαρακτηριζόταν ως ή «epoca aurea del Teatro di
Trieste». Ώ ς μέλος της διοίκησης του συμμετείχε τό 1821 ό Νικόλαος Στρατής (Girolamo Agapito,
Descrizione storico-pittorica della fedelissimma città e Portofranco di Trieste, Τεργέστη 1824 (ανατύπω
ση 1972), σ. 133-134).
52. 'Ομιλία Α', σ. 35.
53. Έρμης ό Λόγιος, Γ (1820) 618-619.
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και των εμπορικών ευρωπαϊκών σχολείων της εποχής54. 'Ενημερωμένος για τήν
πρόοδο της επιστήμης και στοχεύοντας στην επικράτηση ενός σχολείου για
όλους τους έλληνόπαιδες τής Τεργέστης, φυσικό είναι να τάσσεται υπέρ τής
αλληλοδιδακτικής μεθόδου, τής «αμοιβαίας» λεγομένης, ή οποία «και διάλληλος
είναι εν ταυτω καί σύνολος καί πλέον απλή καί δραστήριος»55. ' Η λαγκαστερινή
μέθοδος, εμπνευσμένη άπό τίς απόψεις του Adam Smith για τή γενική εκπαίδευ
ση καί άπό τήν ιδεολογία τής βιομηχανικής επανάστασης πού απαιτούσε ενα
κόσμο μορφωμένο καί πολιτισμένο56, προβλήθηκε Ιδιαίτερα άπό τον κύκλο του
Κοραή/Ο Λόγιος Έρμης, επανακυκλοφορώντας το 1816, φιλοξενούσε ήδη άπό
το πρώτο φύλλο του57 άρθρο σε συνέχειες πού ανέλυε καί επαινούσε τή μέθοδο
αυτή. Φωτισμένοι δάσκαλοι ανέλαβαν τή μεταγραφή καί τή σύνταξη τών απα
ραίτητων πινάκων καί βιβλίων για τήν εφαρμογή της58. Κάποια καθυστέρηση
όμως στην ολοκλήρωση τους59, άλλα καί το γεγονός οτι στο σχολείο τής Τεργέ
στης ό αριθμός τών μαθητών δεν ήταν τόσο μεγάλος, ώστε να καθιστά αδύνατη
τήν εφαρμογή άλλων μεθόδων, οδήγησαν τον Φιλητδ στή μερική παράλληλη
χρήση τής «ατομικής» καί τής «συνόλου» μεθόδου.
Μετά τήν αποσαφήνιση του μεθοδολογικού πλαισίου τής δουλειάς του, ό
Φιλητδς εκθέτει σ ελάχιστες παραγράφους το φιλολογικό-στοχαστικό περί
γραμμα τών διδακτέων μαθημάτων: βασικός άξονας του προγράμματος του ή
γραμματική, άλλα αυτή «πού γυμνάζει το μνημονικόν τών παιδιών καί φωτίζει
είς τον ίδιον καιρόν τήν κρίσιν αυτών»60. Πίσω άπό αυτή τή φράση κρύβεται ô
στοχασμός πού όδή,γησε τον Φιλητδ στην επιλογή τής διδασκαλίας τής Λογικής

54. Κ. Κούμας, «Παιδαγωγία. Περί παιδείας καί σχολείων», Έρμης ό Λόγιος, & (1819), κυρίως σ.
734-736. Καί στο λόγο του μέ τήν ευκαιρία τής λήξης τών μαθημάτων στην ' Ιόνιο ' Ακαδημία τό 1825,
επαινούσε ό Φιλητάς τήν εισαγωγή τής διδασκαλίας ξένων γλωσσών, τής τέχνης του εμπορίου καί τής
γεωγραφίας (βλ. μετάφρ. του λόγου του στην ιταλική: Osservatore Triestino, No 19, 28 Ίουλ. 1825, σ.
76).
55. 'Ομιλία Α', σ. 36.
56. Antonio Santoni - Rugiu. Storia sociale dell' educazione, Μιλάνο (31980), σ. 360-362· στις σ.
376-379 τα τής μεθόδου καί τή; συμβολής του Joseph Lancaster (1778-1838) καί τοΰ Andrew Bell
(1753-1832).
57. Έρμης ό Λόγιος, ΣΤ (1816)3-9, 17-21,3343,113-124, ανώνυμο άρθρο μέ τίτλο: «Παιδαγωγική».
Για τα παιδαγωγικά άρθρα πού δημοσιεύτηκαν στην α' περίοδο έκδοσης τοΰ Λόγιου Έρμη βλ.
Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου, «'" Ερμής ό Λόγιος". Τα παιδαγωγικά άρθρα. Πρώτο Μέρος. Τόμοι
Α'-Δ' (1811-1814)», Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών,
περίοδος δεύτερη, τ. ΚΗ' (1979-1985) 71-106.
58. Βιβλιογραφία για τήν προσπάθεια επιβολής τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα ελληνικά σχο
λεία βλ. Ή Μεταρρύθμιση πού δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας). 'Επιμέλεια 'Αλέξης Δημαράς, τ. Α'
(1821-1894), 'Αθήνα 1973, σ. κδ' καί μάλιστα σημ. 4.
59. Πρβλ. τα προβλήματα πού μνημονεύονται στον Ερμή τον Λόγιο, Γ (1820) 20-21.
60.'Ομιλία Α', σ. 37.
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καί, συγκεκριμένα, της 'Ιδεολογίας και Γενικής Έλλόγου Γραμματικής, άλλα
και ερμηνεύει τήν απόφαση του να δώσει βάρος στην ομιλούμενη ώστε να επι
τευχθεί ή «έντελεστέρα μάθησις της παλαιάς και ό καλλωπισμός τής νεωτέρας
[γλώσσης]»61. Το πρόβλημα συζητούσαν και άλλοι στοχαστές. Ό Δανιήλ Φι
λιππίδης, παρουσιάζοντας τή μετάφραση του τής Λογικής του Condillac62, ταυ
τίζει ρητά το πρόβλημα τής διδασκαλίας τής γλώσσας με τις μεθόδους τής
Λογικής: «Τα παιδία... ήξεύρουν τήν μητρικήν τους γλώσσαν, καί εις αυτήν ή είς
καμμίαν άλλην, ώμιλημένην άφ' ου τήν μάθουν ολίγον, είναι όπου πρέπει απα
ραιτήτως ό διδάσκαλος να τα ενασχόληση το πρώτον, κάμνοντας τα να παρατη
ρήσουν τάς ομοιότητας καί ανομοιότητας των λέξεων, τάς συμφωνίας καί δια
φωνίας όπου έχουν αναμεταξύ τους, φυλαττόμενος όσον το δυνατόν νά είπή
τίποτε, χωρίς να είναι ό μαθητής προπαρασκευασμένος εις "τήν κατάληψιν
(Αναλυτική μέθοδος)». Στο λογικό θεώρημα, λοιπόν, ότι το παιδί πρέπει να
προχωρεί άπό τα γνωστά προς τα άγνωστα, βασίζει τήν πρόκριση τής ομιλούμε
νης για τή γλωσσική παιδεία.
Είναι ή εποχή των συζητήσεων για τή σχέση μεταξύ τής Λογικής καί τής
Γραμματικής, τής Φιλοσοφικής Γραμματικής, όπως θα τήν ονόμαζε ό Κοραής63.
Ό Φιλητας για νά εδραιώσει τίς αποφάσεις του για τή διδασκαλία τής γραμμα
τικής, πού απαιτεί «τήν φιλόσοφον καί άναλογικήν άνάλυσιν τής ελληνικής
γλώσσης»64 καί κινούμενος κάτω άπό τήν επίδραση των ' Ιδεολόγων65, παρουσιά
ζει επιγραμματικά το μεθοδικό σύστημα του'τής διδασκαλίας τής γραμματικής
καί τής γλώσσας.

61."0.π.,
62. Ή Λογική, ή αί πρώται αναπτύξεις τής τέχνης τοΰ στοχάζεσθαι. Σύγγραμμα στοιχειώδες όπου
το συμβούλων των Παλατινών σχολών έζήτησε καί ενέκρινε. Συγγραφέν παρά τον Κονδιλλιάκ καί
μεταφρασθέν είς τήν ώμιλωμένην έλληνικήν διάλεκτον παρά Δανιήλ Δημητρίου Ιερομόναχου τοΰ
Φιλιππίδου..., Βιέννη 1801, σ. ιβ'.
63. 'Αδαμάντιος Κοραής, Στοχασμοί Αυτοσχέδιοι. Περί τής 'Ελληνικής παιδείας καί γλώσσης...,
('Επανέκδοση άπό το Μορφωτικό Ίδρυμα τής 'Εθνικής Τράπεζας: Άδ. Κοραή, Προλεγόμενα στους
αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς καί ή Αυτοβιογραφία του, τ. Α', ' Αθήνα 1984. σ. 118, βλ. καί σ. 178).
64. 'Ομιλία Α', σ. 37. κατά τό παράδειγμα τής 'Ολλανδικής σχολής αναφέρει. Σέ προγενέστερη
επιστολή του. 12 'Οκτ. 1818, προς τον Άσώπιο έγραφε ότι σκεφτόταν νά εισάγει ως μάθημα τής
θεωρίας τής ελληνικής γλώσσας «κατά τό παράδειγμα του Έμστερουσίου καί Ούαλκεναίρου». Πρό
κειται για τους ' Ολλανδούς ελληνιστές Tiberius Hemsterhuys ( 1685-1766) καί Ludwig Gaspar Walckenaer (1715-1785)· βλ. Διαμαντής, δ.π., σ. 3 καί σημ. 49. 50.
65. Γιά τους 'Ιδεολόγους βλ. Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία τής Φιλοσοφίας, 19ος αιώνας.
Ρομαντικοί-Κοινωνιολόγοι {μεχ. Τίτου Πατρικίου -Π. Χριστοδουλίδη),'Αθήνα 1978. σ. 142-171,τό
ειδικό κεφάλαιο τοΰ Α. Canivez. Γιά τίς σχέσεις Κοραή - 'Ιδεολόγων βλ. Φίλιππος Ήλιου, «Στην
τροχιά των'Ιδεολόγων. Κοραής^υηου-Φουρναράκης». Χιακά Χρονικά 10 (1978) 36-68. 'Ενδεικτική
βιβλιογραφία γιά τους 'Ιδεολόγους βλ. Ρωξάνη Δ. 'Αργυροπούλου, «Ή σκέψη των 'Ιδεολόγων στό
έργο τοΰ ' Αδαμαντίου Κοραή», Πρακτικά Συνεδρίου 'Κοραής καί Χίος'. (Χίος, 11-15 Μαΐου 1983), τ.
Β','Αθήνα 1985, σ. 31, σημ. Ι.
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Ξεκινά άπο τη Grammaire Générale et Raisonnée του Port Royal (Πορτοροϋάλ] 66 , προχωρεί στους κατεξοχήν θεωρητικούς της Γενικής Έλλόγου Γραμματι
κής και της ' Ιδεολογίας: α) τον César Chesneau Dumarsais ( 1676-1756), συγγρα
φέα Λογικής, βασικών αρχών γραμματικής, καθώς και συντάκτη άρθρων γραμ
ματικής στην Encyclopédie και κυρίως μιας Exposition α" une méthode raisonnée
pour apprendre la langue latine (1722)67, β) τον Etienne Bonnot de Condillac
(1714-1780), τον θεωρητικό τής σύγχρονης Λογικής68, ως μεταφυσικής και ως
τέχνης του συλλογίζεσθαι· γ) τον "Αγγλο James Harris (1708-1780), τον «Άρρίς», κατά τον Φιλητά, τον όποιο είχε, φαίνεται, υπόψη του άπό τή γαλλική
μετάφραση του έργου του: Hermes or a philosophical Inquiry concerning Language
and Universal Grammar (17'51)69· δ) τον κατεξοχήν ' Ιδεολόγο καί θεωρητικό τής
Γραμματικής Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836). ' Ο Dumarsais,
«le premier des Grammairiens»70, σημείωνε σ' ενα άπό τα έργα του: «θα ήταν
αξιοσημείωτο πλεονέκτημα για τα παιδιά αν μπορούσαν να μάθουν τή γραμματι
κή με αληθινές αρχές (principes). Αυτή ή άσκηση θα τους ανέπτυσσε τό σωστό
πνεύμα ώστε καθένας ξεχωριστά θα ήταν ικανός να αντιλαμβάνεται τήν ορθότη
τα καί θα συνήθιζαν να κάνουν χρήση τής λογικής τους καί στις άλλες λειτουρ
γίες τής ζωής τους· αυτός πρέπει να είναι ό σκοπός όλων τών σπουδών»71.
c

Ο Dumarsais βλέπει γενικά τήν ωφέλεια άπό τή διδασκαλία τής γραμματι
κής για τήν ενίσχυση τής νοητικής δύναμης72. Σ' αυτήν τήν παράδοση, πού
ξεκινάει άπό τήν Grammaire Générale et Raisonnée καί τή Λογική του Port
Royal καί πού εξελίχθηκε μέσα άπό τις στήλες τής Γαλλικής
Εγκυκλοπαίδειας
καί τα έργα τών Γραμματικών του 18ου αιώνα, κινείται καί ό Φιλητας. Στο Λόγιο
'Ερμήτου 1816 δίνονται τα κύρια στοιχεία αυτής τής παράδοσης: «Ο λόγος
είναι ή εΐκών του νοός μας, καί ό νους είναι τό πρωτότυπον του λόγου [...]' Η
ορθή λογική είναι τής Γραμματικής τό θεμέλιον [...] Άπό τήν Φιλοσοφίαν
λοιπόν, ήγουν άπό τήν άνάλυσιν του ανθρωπίνου νοός, τήν Λογικήν, έπρεπε ν'
άρχίζωσι καί οί παιδαγωγοί, οί τα πρώτα γράμματα καί στοιχεία διδάσκοντες [...]

66. Βλ. πιο κάτω σ. 23.
67. Βλ. πιο κάτω σ. 25.
68. Βλ. πιο πάνω σημ. 62.
69. Ή γαλλική μετάφραση εκδόθηκε με τίτλο: Hermès, ou recherches philosophiques sur la Grammaire Universelle. Ouvrage traduit de l'anglois, de Jacques Harris, avec des remarques et des additions,
par François Thurot, Παρίσι, Messidor an IV [1796].
70. César Chesneau Dumarsais, Essai sur les préjugés ou de l'influence des opinions sur les moeurs et
sur le bonheur des hommes. Nouvelle édition, Παρίσι 1822 (α παρουσίαση τό 1750 σε συλλογή
«Nouvelles libertés de penser», α εκδ. 1760), σ. 58 του βιογραφικού σημειώματος για τόν Dumarsais.
71. Tò παράθεμα άπό τό έργο του: Véritables principes de la Grammaire (1729)· βλ. στης Irene
Monreal -Wickert, Die Sprachforschung der Aufklärung im Spiegel der grossen französischen Enzyklopädie, Tübingen 1977, σ. 137.
72. Monreal-Wickert, ö.n.
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'Οποίαν λέξιν πρέπει να μεταχειρισθώσιν οί άνθρωποι, πρέπει αυτή να παρασταίνη αντιλήψεις, κρίσεις, συλλογισμούς- τους χρειάζεται λέξις δια να φανε
ρώνουν τα αντικείμενα των ιδίων ιδεών, τών τροπολογιών, τών σχέσεων [...]
"Ολαι αί γλώσσαι έχουν προτάσεις, υποκείμενα, αντικείμενα [...] Εις ολας τάς
γλώσσας αί ατελείς λέξεις έχουσιν, ή άμεσον ή έμμεσον συμπλήρωμα. Είς ένα
λόγον, ολαι αί γλώσσαι υπόκεινται εις τους δρους της λογικής αναλύσεως τού
νοός, και οί οροί ούτοι εΐναι πάντοτε καί πανταχού οί αυτοί.
»Πρέπει λοιπόν να ύπάρχωσι θεμελιώδεις άρχαΐ κοιναί όλων τών γλωσσών,
τών οποίων αρχών ή αλήθεια προϋπάρχει άπ' δλας τάς κατ' άρέσκειαν ή κατά
τύχην συνθήκας, αί όποϊαι έπροξένησαν τα διάφορα ιδιώματα, καί εκ τούτων τάς
διαφόρους γλώσσας καί διαλέκτους. Πρέπει λοιπόν να ύπάρχη Γενική Γραμμα
τική όλων τών γλωσσών [...] Ή Γενική Γραμματική είναι 'Επιστήμη- διότι το
ύποκείμενόν της είναι λογική θεωρία τών αμεταβλήτων καί γενικών άρχων του
λόγου. Ή μερική Γραμματική είναι τέχνη· διότι θεωρεί τήν πρακτικήν έφαρμογήν τών κανόνων της μερικής γλώσσης είς τους γενικούς κανόνας του λόγου»73.
Στο απόσπασμα αυτό μεταφέρονται επιγραμματικά συζητήσεις πού απασχό
λησαν τους φιλοσόφους άπό τα μέσα του Που ως τις αρχές τού 19ου αίώνα. Καί
ήταν ή ενασχόληση με τή γλώσσα ένα άπό τα προσφορότερα θέματα τού Διαφω
τισμού74. Σταθμό στην ιστορία της γλώσσας καί της γραμματικής αποτέλεσε ή
Grammaire Générale et Raisonnée contenant les fondemens de l'art de parler
expliqués d' une manière claire et naturelle. Les raisons de ce qui est commun à
toutes les langues et des principales différences qui s'y rencontrent, πού εκδόθηκε
άπό τον κύκλο τής μονής του Port Royal, τού κέντρου τού Jansénisme75, στα 1660
καί γνώρισε πολλές επανεκδόσεις, επηρέασε τίς γλωσσολογικές συζητήσεις ως
τίς αρχές τού 19ου αι., για να αναβιώσει ή θεώρηση της στίς μέρες μας. Οί
γλωσσολόγοι σήμερα δεν ασχολούνται μόνο με τήν έκδοση καί τήν υποδοχή τής
γραμματικής αυτής, δηλαδή με τήν ιστορία της, άλλα αντλούν άπ' αυτήν νέες
σκέψεις καί οδηγούνται σε νέους προβληματισμούς.
Οί συγγραφείς τής Grammaire, Antoine Arnauld καί Claude Lancelot, ξεκι
νώντας άπό τή σκέψη ότι «Γραμματική είναι ή τέχνη τής ομιλίας (τού «όμιλεΐν»)» καί ότι «ομιλία είναι να εξηγεί (κανείς) τίς σκέψεις του με τα σημεία πού
επινόησαν οί άνθρωποι γι' αυτό το σκοπό»76, διαίρεσαν τή γραμματική τους σε
δύο μέρη: στο α' ασχολούνται με τα γράμματα, με τα φωνήεντα, μέ τα σύμφωνα,
ενδιαφερόμενοι δηλαδή για το φωνητικό μέρος τού λόγου, καί στο β' μέ «τίς
αρχές καί τους λόγους (des principes et des raisons) στους οποίους βασίζονται οί

73. Έρμης ό Λόγιος, ΣΓ (1816) 90-92.
74. Monreal-Wickert, δ.π., σ. 15.
75. Για το Port Royal βλ. το άρθρο: The Port Royalists, «The Edinburgh Review», CXLVIII (Ίούλ.
1841) 309-365.
76. [A. Arnauld - CI. Lancelot], Grammaire Générale..., εκδ. Βρυξέλλες 1676, σχ. 16°. σ. 1.
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ποικίλες μορφές της σημασίας των λέξεων», — όπως ανέφεραν στα περιεχόμενα
του βιβλίου τους.
Μετά τήν μελέτη των επιμέρους γλωσσών, από την οποία είχαν προέλθει και
οι μέθοδοι του για τή λατινική, ελληνική, ιταλική και ισπανική77, προχώρησε ό
Lancelot στή συγγραφή της Γενικής Γραμματικής σε συνεργασία με τον ώριμο
στοχαστή Arnauld (πού στα 1662 μαζί με τον Pierre Nicole κυκλοφόρησε τή
Λογική του)78. Έ Γενική αυτή Γραμματική δεν είναι συγκριτική, πού εξάγει
κανόνες άπό τή μελέτη των διαφόρων γλωσσών ή πού εισάγει τέτοιους κατάλλη
λους για χρήση σε κάθε γλώσσα, «κι αυτό γιατί ή γενικότητα της δεν συνίσταται
στο να βρει τους καθαυτό γραμματικούς νόμους, πού θα ήσαν κοινοί σε όλους
τους γλωσσολογικούς τομείς και θα φανέρωναν, μέσα σε μια ιδεατή πειθαναγκαστική ενότητα, τή δομή κάθε δυνατής γλώσσας· αν είναι γενική, αυτό συμβαίνει
στο βαθμό πού προτίθεται να φανερώσει, κάτω άπό τους γραμματικούς κανόνες,
άλλα στο επίπεδο του θεμελίου τους, τήν παραστατική λειτουργία του λόγου
—είτε είναι ή κάθετη λειτουργία πού υποδηλώνει ενα άναπαριστάμενο είτε ή
οριζόντια πού το συνδέει όπως ή σκέψη... [ Η Γενική Γραμματική] θα καθιδρύ
σει τήν ταξινομία κάθε γλώσσας, τουτέστι το στοιχείο πού μέσα σε καθεμιά άπό
αυτές θεμελιώνει τή δυνατότητα εκφοράς ενός λόγου»79. Στην εισαγωγή της
επανέκδοσης της Grammaire Générale, το 1969, εξηγεί ό Michel Foucault τον
öpo «raisonnée»: «'raison' qui traverse la singularité des langues n'est pas de Γ
ordre du fait historique ou de l'accident; elle est de l'ordre de ce que les hommes en
général peuvent vouloir dire. Inversement une grammaire peut très bien être générale et faire abstraction des faits linguistiques dans leur diversité: elle n'en vaudra
pas moins - et toujours - comme une grammaire raisonnée [...] Plus la grammaire
d'une langue sera raisonnée, plus elle approchera d'une grammaire générale»80.
' H υποδοχή της Grammaire Générale του Port Royal ήταν ευρύτατη. Σε λιγό
τερο άπό 50 χρόνια κυκλοφόρησαν 4 επανεκδόσεις (1664, 1676, 1679, 1709).
Βιβλία γραμματικής, ιδίως της γαλλικής, επηρεάσθηκαν άμεσα81. Περίπου έναν

77. Roland Donzé, La Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal: Contribution à l'histoire des
idées grammaticales en France, Βέρνη 1967, σ. 7-8.
78. Συμβουλεύτηκα τήν έκδοση: [Ant.] Arnauld, Logique de Port Royal. Objections contre les méditations de Descartes. Traité des vraies et des fausses idées par Arnauld. Edition publiée avec une introduction et des notes par C. Jourdain, Παρίσι 1846.
79. Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Παρίσι 1966, σ.
106. Τό παράθεμα χρησιμοποίησα άπό τήν πρόσφατη έκδοση τοϋ βιβλίου του Foucault στα ελληνικά:
ΟΙ λέξεις καί τα πράγματα. Μια αρχαιολογία των επιστημών τον ανθρώπου, μετ. Κωστής Παπαγιώργης, 'Αθήνα. «Γνώση», 1986, σ. 143-144.
80. Arnauld - Lancelot, Grammaire Générale et Raisonnée..., préface Michel Foucault, Παρίσι, Publi
cations Paulet, 1969, σ. X.
81. Cener-J and Rational Grammar: The Port Royal Grammar by Antoine Arnauld and Claude
Lancelot, edited and translated with an introduction and notice by Jacques Rieux and Bernard E. Rollin
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αιώνα αργότερα άρχισε να εκδίδεται σχολιασμένη (1753 από τον Charles
Duclos82, 1756 από τον'Αββα Fromant) καί στα 1753 μεταφράστηκε για πρώτη
φορά στ' αγγλικά83. 'Αναπτύχθηκε έτσι ή «σχολή» της Καθολικής (Universelle)
ή Γενικής (Générale) Γραμματικής, πού γνώρισε διάφορους εκφραστές άπό τον
Dumarsais, τον πλησιέστερο 'ίσως οπαδό της, ως τον Condillac, τον "Αγγλο
Harris καί τον περισσότερο κριτικό άπ' όλους, τον Destutt de Tracy.
"Αμεσα επηρεασμένος ό Dumarsais άπό τήν Καθολική Λογική Γραμματική,
συνέταξε τό πρώτο 'έργο του Exposition a" une méthode raisonnéepour apprendre
la langue latine (1722). "Ηθελε ν' αποφύγει τις παραδοσιακές μεθόδους, κατά τις
όποιες «μαθαίνει κανείς τή λατινική σχεδόν σαν να επρόκειτο για ένα άνθρωπο,
πού για να διδάξει σ ένα παιδί να μιλάει, θα άρχιζε να του δείχνει τή μηχανική
των οργάνων τής ομιλίας»84. Χώριζε λοιπόν τή μέθοδο του σέ δύο ενότητες, στή
«Routine» καί στή «Raison». Στην πρώτη περιλάμβανε τή σημασία των λατινι
κών λέξεων, κάποιες συντακτικές Ιδιαιτερότητες τής λατινικής, ορισμένους λατινισμούς· στή δεύτερη, τή «Grammaire raisonnée», οί μαθητές όφειλαν να μά
θουν τό μηχανισμό τής construction τής λατινικής γλώσσας, τή δομή των φρά
σεων. «Αυτοί πού λέγουν», έγραφε στην εισαγωγή του, «ότι όνομα ουσιαστικό
είναι ή λέξη μπροστά άπό τήν οποία μπορούμε να θέσουμε τό ό ή τό ή δέν δίνουν
καθόλου μια ιδέα του βάθους των πραγμάτων καί κατά συνέπεια δέν ακολουθούν
τή Λογική Γραμματική, σύμφωνα με τήν οποία θάπρεπε να πούμε ότι όνομα
ουσιαστικό είναι ή λέξη πού σημαίνει μια ουσία (substance), ή κάποιο πράγμα
πού θεωρείται ώς υφιστάμενο (subsistant)»85. ' Ο Dumarsais συνέβαλε κατεξοχήν
στην εξέλιξη τής Γενικής Γραμματικής86. Οί'ίδιες στοχαστικές αρχές διέπουν τα
έργα του: Les véritables Principes de la Grammaire (1729) καί κυρίως Les tropes
(άπό τό ελληνικό: τρόπος) (1730)87. Στα έργα αυτά ασχολείται μέ τις κύριες καί
μεταφορικές έννοιες των λέξεων, εξετάζει γραμματικά καί εκφραστικά φαινόμε
να (μετωνυμία, συνεκδοχή, υπερβολή, μεταφορά κ.ά.) καί εμβαθύνει στο νόημα

with a preface by Arthur C. Danto and a critical Essay by Normann Kretzmann, Παρίσι 1975, σ. 22 τής
Εισαγωγής των μεταφραστών.
82. Ή έκδοση αύτη ανατυπώθηκε μέ πρόλογο του Michel Foucault το 1969.
83. Εισαγωγή τών Rieux - Rollin στην έκδοση του 1975 (δ.π., σημ. 81), σ. 24.
84. [Dumarsais], Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine, Παρίσι 1722, σ.
2.
85. "O.K., σ.

35.

86. Gunvor Sahlin, César Chesneau Du Marsais et son wie dans Γ évolution de la Grammaire
Générale, Παρίσι 1928.
87. ' Ο πλήρης τίτλος: Des tropes ou des diférens sens dans lesquels on peut prendre un même mot
dans une même langue. Συμβουλεύτηκα τήν έκδοση: Les tropes de Dumarsais, avec un commentaire
raisonné, destiné à rendre plus utile que jamais pour Γ étude de la grammaire, de la littéruture, et de la
philosophie, cet excellent ouvrage classique, encore unique dans son genre, par M. Fontanier, τ. 2.
Παρίσι 1818.
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τών ονομάτων. Στο Ίδιο ορθολογικό πνεΰμα κινούνται και τα άλλα έργα του, πού
τυπώθηκαν μετά το θάνατο του: Logique ou réflexions sur les principales opérations de Γ esprit (1792), Fragmens sur les causes de la parole88 και οπωσδήποτε το
Essai sur les préjugés89. Στο τελευταίο στηλιτεύει τις αιτίες της δυστυχίας των
νέων της εποχής του, τις όποιες εντοπίζει σε μεγάλο βαθμό στις προλήψεις,
επικρίνοντας έτσι έμμεσα το ρόλο τής καθολικής εκκλησίας στην εκπαίδευση
των νέων. Για τή θεραπεία του κακού συνιστά κι αυτός τή Λογική.
Τή στροφή άπό τήν ορθολογιστική προς τήν αίσθησιοκρατική αντιμετώπιση
τής γλώσσας και τής σχέσης μεταξύ τής σκέψης και τοΰ λόγου εκφράζει ό
Condillac με το έργο του Essai sur Γ origine des connaissances humaines (1746)90.
«Πώς ή φύσις ή ίδία μας διδάσκει τήν άνάλυσιν και πώς, κατ' αυτήν τήν μέθοδον, εξηγεί τινάς τήν αρχήν και τήν γένεσιν, τόσον τών ιδεών, όσον καί των
δυνάμεων τής ψυχής», τιτλοφορείται το πρώτο μέρος τής Λογικής του Condillac
κατά μετάφραση τοΰ Δανιήλ Φιλιππίδη91.
Στις υποδοχές τής Grammaire Générale εντάσσεται και το έργο Hermes τοΰ
"Αγγλου στοχαστή James Harris,92 πού προέκρινε τον όρο Grammatica Universa
lis93 καί προσάρμοσε στή θεωρία του «τις δυο απόψεις περί γλώσσας άπό τήν
εποχή τής 'Αναγέννησης: τήν universelle καί τήν individuelle»94.
Άλλα ό στοχαστής πού στενότερα συνέδεσε το ονομά του με τήν «Ιδεολο
γία» —τήν οποία θεωρεί ό Φιλητας απαραίτητο να διδάσκονται οί μαθητές— καί
πού επινόησε άλλωστε καί τον όρο95, είναι ό Destutt de Tracy. 'Αξιωματικός τοΰ
γαλλικοΰ στρατού, μέ κλασικές σπουδές, συνειδητός δημοκράτης, δρα στή Γαλ-

88. Monreal - Wickert, δ.π., σ. 18.
89. Συμβουλεύτηκα τήν έκδοση : Essai sur les préjugés ou de Γ influence des opinions sur les moeurs et
sur le bonheur des hommes, Nouvelle Edition, Παρίσι 1822. 'Ανάλυση καί κριτική τών φιλοσοφικών
κυρίως έργων τοΰ Dumarsais βλ. στοϋ Georg Gross, «César Chesneau Dumarsais. Ein Beitrag zur
Geschichte der französischen Aufklärungsliteratur», Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 5 (1955/56) 125-182.
90. Μια σαφή ανάλυση τών διαφορετικών αντιλήψεων περί γλώσσας ανάμεσα στον ορθολογιστικό
καί αίσθησιοκρατικό στοχασμό το 18ο αιώνα, βλ. Monreal - Wickert, δ.π., σ. 95-106 καί κυρίως σ.
97-98. Οί Rieux - Rollin (βλ. πιο πάνω σημ. 81), σ. 25 σημειώνουν δτι τα έργα τοΰ Condillac αντιπρο
σωπεύουν τό κύριο παράδειγμα τής ανάπτυξης τοΰ «Lockean Sensationalism» στή Γαλλία. Ό Condillac
δημοσίευσε το 1775 τά Principes de la Grammaire Française..
91. Για τή Λογική τοΰ Condillac βλ. Α. Camariano-Cioran, Les Académies Princières de Bucarest et
de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 201-203 κ.ά. Βλ. για τον Condillac καί Peter Gay,
The Enlightenment: An Interpretation. The Rise of Modern Pagamism, Νέα 'Υόρκη 1968, σ. 139-141
κ.ά.
92. Βλ. πιο πάνω σημ. 69. Τά άλλα φιλοσοφικά έργα τοΰ Harris τυπώθηκαν τό 1783 σέ 4 τόμους
(Hermès, δ.π., μετά τή σ. CXIX).
93. Monreal - Wickert, δ.π., σ. 26.
94. "Ο.π., σ. 37, παράθεμα τοΰ Otto Funke για τόν Harris.
95. 'Αργυροπούλου, «Ή σκέψη τών Ιδεολόγων», δ.π., σ. 32, σημ. 8.
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λική 'Επανάσταση, βρίσκεται αντίθετος προς την Τρομοκρατία καί φυλακίζεται
μαζί με τον Daunou και τον Volney, ενώ ό Condorcet για να γλυτώσει τή λαιμητό
μο παίρνει δηλητήριο96. Στη φυλακή (1793) περνά άπό τή μελέτη της φυσικής
καί τής χημείας στή μελέτη του άνθρωπου* «ό Lavoisier με οδήγησε στον Condillac», έλεγε97. 'Αφιερώνεται στή συγγραφή τής'Ιδεολογίας του (Élémens d'Idéologie) πού θα ολοκληρωθεί σέ 4 τόμους (1801-1815) καί τους τιτλοφορεί: α)
Idéologie, proprement dite, β) Grammaire, γ) Logique, δ) Traité de la volonté et de
ses effets98. Ή διάρθρωση αυτή ανταποκρίνεται στο πλήρες σύστημα του: «αυτή
ή επιστήμη ονομάζεται "Ιδεολογία" αν αναφερθούμε στο υποκείμενο* "Γενική
Γραμματική", αν λάβουμε όπόψη το μέσο [πού χρησιμοποιεί], καί "Λογική", αν
θεωρήσουμε το σκοπό της»99, «το σκέπτεσθαι ή το αίσθάνεσθαι, είναι για μας το
'ίδιο πράγμα με το ύφίστασθαι»100. "Οπως καί ό Condillac, πού τον θεωρούσε
ιδρυτή τής 'Ιδεολογίας άλλα πού δεν είχε κατορθώσει να ολοκληρώσει το σύ
στημα του101, αντιλαμβανόταν τήν αίσθηση (sensation) ως το πρώτο καί μοναδι
κό φαινόμενο τής ύπαρξης μας102. «La faculté de penser ou d' avoir des perceptions renferme dans les quatre facultés élémentaires appelées la sensisibilité proprement dite, la mémoire, le jugement et la vobntém. Οί τρεις πρώτες χαρίζουν στον
άνθρωπο τα μέσα τής γνώσης, ή τέταρτη τή δύναμη τής δράσης. Σ' αυτό τό
ολοκληρωμένο σύστημα εντάσσει τή Γραμματική του, πού δεν τή θεωρεί «απλώς
επιστήμη τών σημείων, άλλα συνέχεια τής επιστήμης τών ιδεών»104. 'Ακολου
θώντας τις γενικές αρχές τής Γενικής Γραμματικής, επικρίνει τή Grammaire
Générale του Port Royal για αοριστίες καί ασάφειες, παρά τή θετική προσφορά
της, ενώ για τον Dumarsais, πού του επιφυλάσσει τον τίτλο τοΰ «πρώτου τών
Γραμματικών», πιστεύει οτι δεν ολοκλήρωσε τό έργο του. "Ετσι ό Destutt de
Tracy, ό συνιδρυτής τοΰ Institut National τής Γαλλίας, εισάγει τή μελέτη τής
Γενικής Γραμματικής στις Écoles Centrales (1803) καί τό έργο του επηρεάζει
τους σύγχρονους του "Ελληνες στοχαστές105.

96. Α. Canivez, «Οί Ιδεολόγοι» (βλ. πιο πάνω σημ. 65), σ. 143.
97. M. Mignet, «Notice Historique sur la vie et des travaux de M. le conte Destutt de Tracy», στό:
M. Mignet Notices et Mémoires, Παρίσι 1843, τ. A', σ. 262.
98. Ό α τόμος εκδόθηκε τό 1801, β': 1803, γ': 1805, δ': 1815.
99. Destutt de Tracy, Elémens d'Idéologie. Première partie: Idéologie proprepment dite, Παρίσι
(31817), σ. 4, σημ. 1.
100. "O.K., σ.

391.

101. Destutt de Tracy, Elémens d'Idéologie. Seconde partie, Grammaire, Παρίσι (21817), σ. 9.
102. Mignet, o.n., σ. 264· πβ. καί Caniver, σ. 151.
103. Destutt de Tracy, δ.π. (σημ. 99), σ. 391.
104. "O.n., Grammaire (σημ. 101), σ. 394.
105. Βλ. συχνές αναφορές για τό έργο του στό: 'Ερμής ό Λόγιος ÏÏ (1812) 275,280- Ζ' (1817) 202· Η'
(1818) 428-430. ' Η Γραμματική του Tracy αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα τής Γραμματικής της ελλη
νικής γλώσσης καί της Γραμματικής τής ομιλούμενης ελληνικής γλώσσης (1829) πού συνέταξε ό
Κων. Βαρδαλάχος (βλ. Camariano - Cioran, δ.π., σ. 480).
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Ό Φιλητας επηρεασμένος από αυτό το στοχαστικό περιβάλλον έγραψε τη
Γραμματική τής Λατινικής Γλώσσης (1827) με πρότυπο, ανάμεσα στ' άλλα, τήν
αντίστοιχη μέθοδο του Πορτορηγαλίου106, ενώ στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία, οπού
υπήρξε καθηγητής, αναφέρεται ή 'Ιδεολογία στο διδακτικό της πρόγραμμα107.
Ή υποδοχή τής Grammaire Générale συνεχίσθηκε στην Ευρώπη ως τις πρώτες
δεκαετίες του 19ου αιώνα. "Εξι εκδόσεις τής Γραμματικής του Port Royal κυ
κλοφόρησαν ανάμεσα στο 1803 και 1846108, άλλα για ενα αιώνα περίπου άτόνισε
το ενδιαφέρον, όταν ή γλωσσολογική έρευνα στράφηκε σ' άλλες κατευθύν
σεις109. Χάρη στις μελέτες του Noam Chomsky, και κυρίως στο έργο του Cartesi
an Linguistics (1966)"°, αναβίωσε το ενδιαφέρον για τή Γραμματική του Port
Royal, αφού σε μεγάλο βαθμό ή γενετική μετασχηματιστική γραμματική «is
foreshadowed by Port Royal»1". Στις μέρες μας ή Γραμματική του Port Royal
επανεκδόθηκε στα γαλλικά και σε αγγλική μετάφραση (1966,1967,1969,1975)'ι2
καί οί απόψεις του Chomsky για τήν Καρτεσιανή παράδοση της προκάλεσαν
γόνιμες επιστημονικές συζητήσεις στους σύγχρονους γλωσσολογικούς κύ
κλους"3.
Βασισμένη στή συζήτηση για τή γενική καί μερική γραμματική εξελίσσεται
καί ή «φιλολογία» γύρω από τα εγχειρίδια τής γραμματικής τής ελληνικής
γλώσσας, τής αρχαίας καί τής ομιλούμενης, στις αρχές του 19ου αιώνα. Το

106. Γραμματική τής Λατινικής Γλώσσης συνταχθείσα προς χρήσιν του εν Κέρκυρα 'Ακαδημαϊκού
Έφηβείον υπό Χριστ. Φιλητά, I.A., Προφέσσορος δημοσίου 'Ελλήνων Γραμμάτων εις τήν Ίόνιον
Άκαδημίαν. Έν Κέρκυρα, εκ τής Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως, 1827, σ. VII-VIII.
107. Γ. Τυπάλδος - Ίακωβάτος, 'Ιστορία τής 'Ιόνιας 'Ακαδημίας, ο.π., σ. 46, 73, 79, 123' πβ. Ρ.
Αργυροπούλου, «Ή σκέψη των Ιδεολόγων», σ. 32, σημ. 8.
108. Rieux - Rollin, Εισαγωγή στή General Grammar (βλ. πιο πάνω σημ. 81), σ. 26.
109. Noam Chomsky, «Βασικές έννοιες» (μετ. 'Αναστασία Κλάδη), 'Εποπτεία, 32 (1979) 203-205,
εξηγεί τους λόγους τής διακοπής αυτής καί προσπαθεί ν ανασκευάσει τις εσφαλμένες απόψεις των
γλωσσολόγων, άπό τα μέσα τοΰ 19ου αι. ως τήν εποχή του, προκειμένου για τήν «Καθολική Γραμματι
κή».
110. Noam Chomsky, Cartesian Linguistics. A Chapter in the hsitory of rational thought, Νέα ' Υόρκη
-Λονδίνο 1966.
111. Rieux - Rollin, δ.π., σ. 18.
112. Tò 1966 άπό τον Herbert Brekle (Rieux - Rollin, σ. 18). Tò 1967 άπό τον Roland Donzé (βλ. πιο
πάνω σημ. 77), το 1969 μέ εισαγωγή του Michel Foucault (βλ. σημ. 82), το 1975 μέ εισαγωγή -μετάφρα
ση των Rieux - Rollin.
113. Βλ. κυρίως τα σημειωνόμενα άρθρα στην εισαγωγή των Rieux - Rollin, σ. 18-20, σημ. 1-9.
' Ιδιαίτερα βλ. το πρόσφατο έργο τοΰ Harry Μ. Bracken, Mind and Language. Essays on Descartes and
Chomsky, Dordrecht - Holland / Cinnaminson - USA 1984, πού αποτελεί ουσιαστικά ανασκευή τής
αρνητικής θέσης του Hans Aarsleff άλλα καί άλλων ερευνητών απέναντι στις απόψεις τού Chomsky.
Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των σύγχρονων θεωριών περί Γραμματικής βλ. Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Εισαγωγή στην Θεωρία τής Συντάξεως. Γενετική - Μετασχηματιστική Γραμματι
κή, Αθήνα 1982, σ. 1-16.
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μέλημα του Φιλητα να ακολουθεί τις αρχές της γραμματικής, «αϊτινες ενώ γυμνά
ζουν το μνημονικον των παιδιών, φωτίζουν εις τον 'ίδιον καιρόν την κρίσιν
αυτών», δεν φαίνεται να απασχολούσε εξίσου όλες τις «σχολές» διδασκαλίας της
ελληνικής γραμματικής στην εποχή του. Γενική ήταν, πάντως, ή διαπίστωση
τής ανάγκης για σύνταξη νέων εγχειριδίων. ' Η έλλειψη παρουσιαζόταν σημαν
τική στην εκμάθηση τής ομιλούμενης. Ένμέρει μόνον καλύφθηκε το κενό από
τή Γραμματική άπλοελληνική του Δάρβαρι (1806)"4 και τα άλλα σχολικά του
εγχειρίδια. Το πρόβλημα δεν ήταν μικρότερο προκειμένου για τήν αρχαία ελλη
νική. Οί Γραμματικές του Θεοδώρου Γαζή και του. Κωνσταντίνου Λασκάρεως,
άλλα και άλλες πού είχαν θρέψει τόσες γενιές μαθητών κατά τήν Τουρκοκρατία,
θεωρούνταν άπό τους περισσότερους στοχαστές ώς ανεπαρκείς115. Τρία σφάλμα
τα διαπίστωνε ό Κοραής116 στίς υπάρχουσες Γραμματικές: α) γράφονται «ελλη
νιστί οί κανόνες τής γλώσσης», β) είναι διεξοδικότατες, γ) κυριαρχεί ή «άμεθοδία». Άλλα καί οί προσπάθειες στις αρχές του 19ου αι. για αναπλήρωση τών
ελλείψεων δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τίς απαιτήσεις τών φωτισμένων λογίων
πού κινούνταν στα δεδομένα τής Φιλοσοφικής Γραμματικής. "Ετσι φυσικό ήταν
τα πονήματα τών «μαθητών τοΰ Λ. Φωτιάδη στο Βουκουρέστι»117, καθώς καί ή
στεγνή Γραμματική Τερψιθέατοΰ Νεοφύτου Δούκα να αντιμετωπισθούν αρνητι
κά" 8 άπό τους οπαδούς τοΰ Γαλλικού Διαφωτισμού.
Μπροστά στην έλλειψη κατάλληλων εγχειριδίων τής αρχαίας ελληνικής,
ξένοι λόγιοι καί κυρίως Γερμανοί (Βουτμάννος: Philipp Karl Buttmann, Έ ρ μάννος: Gottfried [Godofredus] Hermann, Ματθίας: August Heinrich Matthiä
κ.ά.)" 9 , πού είχαν δεχθεί τήν αλληλουχία Λογικής καί Γραμματικής, χάριζαν μέ
τα συγγράμματα τους στους "Ελληνες δασκάλους τή δυνατότητα να άναπληρώ-

114. Γραμματική άπλοελληνική (βλ. πιο πάνω σημ. 42). Για τον Δ. Δάρβαρι βλ. τήν πρόσφατη μελέτη
τοΰ Joannis Α. Papadrianos, «The Greeks and the Serbs as an integrated Society in Zemun during the
eighteenth century. A contribution to the history of Greek and Serbian Collaboration in the spiritual and
cultural fields», Balkan Studies, 242 (1983), κυρίως σ. 570-580.
115. Βλ. κυρίως τίς απόψεις τοΰ Κοραή γιά τίς υφιστάμενες Γραμματικές, Κοραής, Προλεγόμενα
(ό\π., σημ. 63), σ. 67 κ.έ. Βλ. επίσης τίς κρίσεις του Κ. Μ. Κούμα, Γραμματική δια σχολεία, Βιέννη
1833, κυρίως σ. θ'-ιστ'. Σέ αναδρομή στίς προϋπάρχουσες Γραμματικές προβαίνει ό Στ. Κομμητάς,
'Εγκυκλοπαίδεια 'Ελληνικών Μαθημάτων, γραμματικής, ρητορικής καί ποιητικής, τήν διδασκαλίαν
αυτών περιέχουσα, καί Σνλλογήνμετ εκλογής εκ τών 'Αρίστων 'Ελλήνων Συγγραφέων καί ποιητών,
μετά τών αναγκαίων ' Υποσημειώσεων, καί Λεξικών 'Ονοματικού τε καί Λεκτικού, εις τε τών δυσχερών
σαφήνειαν, καί τών λέξεων έξήγησιν, σνντεθείσα τεκαί συλλεγεισα παρά Στεφάνου Κομμητά, τοΰέκ
Φθίης, Βιέννη, τ. Β', 1814, σ. W-p.
116. Κοραής, Προλεγόμενα, O.K., σ. 70-74.
117. Κούμας, Γραμματική δια σχολεία, ó'./r., σ. ιστ'.
118. Βλ. κυρίως το άρθρο του Κ. Κούμα στό: 'Ερμής ό Λόγιος, Γ (1813) 285-305, «Διατριβή είς
κατηγορίας τινάς τής τοΰ Δούκα ' Αργούς», δπου (σ. 292) γράφει: «άνωφελεστέρα γραμματική είς το
γένος δεν έφάνη παρά τήν Τερψιθέαν, καί δια τήν άτέλειαν καί δια τήν στρυφνότητα τής φράσεως».
119.'Ομιλία Α' (Φιλητά), σ. 37.
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νουν το κενό. Ά π ό τίς Γραμματικές των τριών αυτών Γερμανών φιλολόγων, πού
εξέδωσαν και σχολίασαν άλλωστε και αρχαία ελληνικά κείμενα120, κυρίως εκτι
μήθηκε ή Γραμματική τής 'Ελληνικής Γλώσσης του Βουτμάννου121. Το 1810
κιόλας ό Κοραής συνιστούσε στον Κούμα να τή μεταφράσει στα ελληνικά122. ' Ο
Κούμας όμως ήταν πολύ απασχολημένος κι έτσι το έργο ανέλαβε ό Στέφανος
Οικονόμος, γιατρός, αδελφός του άλλου δασκάλου του Φιλολογικού Γυμνασίου
τής Σμύρνης, Κωνσταντίνου Οικονόμου123. ' Η μετάφραση της Γραμματικής, πού
θεωρήθηκε υπόδειγμα μερικής Γραμματικής, έγινε ευμενώς δεκτή άπό τον κύκλο
του Λόγιου Έρμήη* —όχι βέβαια και άπό τον Ν. Δούκα125— περιλήφθηκε στα
διδακτικά προγράμματα τών σχολείων126 και χρησίμευσε ως πρότυπο στή σύντα
ξη τής Γραμματικής του Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου127 κ.ά.
Τή διδασκαλία τής Γραμματικής συμπλήρωνε ό Φιλητάς «Προς μάθησιν
έντελεστέραν τής παλαιάς και Καλλωπισμόν τής νεωτέρας» με τήν «καθημερινήν μετάφρασιν μερών εκλεκτών άπό "Ελληνας συγγραφείς λογογράφους τε και
Ποιητάς»128. Τα κείμενα πού χρησιμοποιούσε ή συνιστούσε εναρμονίζονταν με
τα διδάγματα του Διαφωτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι διάλεγε ως βασικό εγχειρί
διο τή «Συλλογή του Ίακόπ». Πρόκειται για το Elementarbuch der griechischen
Sprache für Anfänger του Γερμανού φιλολόγου Friedrich Jacobs, πού εξέδωσε
στα ελληνικά ό θ . Φαρμακίδης με τίτλο Στοιχεία τής 'Ελληνικής γλώσσης
(1815-1818)129. Στή φάση αυτή οί Διαφωτιστές είχαν αποδοκιμάσει τήν Έγκυ-

120. Για το έργο του Hermann βλ. Έρμης ό Λόγιος, ΣΤ (1816) 166-168,233,258,345· Ζ' (1817) 63· Γ
(1820) 88-99· για τον Matthiä, δ.η., ΣΤ (1816) 229-230, Η' (1818) 45. Δεν κατόρθωσα να ταυτίσω τον
Γραμματικό Φίσχερο (Fischer), πού αναφέρει ό Φιλητδς.
121. Γραμματική τής ελληνικής γλώσσης εκ τής γερμανιστί γεγραμμένης φιλίππου Βουτμάννου
μεταφρασθεϊσα και μεταρρυϋμισθεϊσα υπό Στεφάνου Οικονόμου ίατροΰ, εις χρήσιν τοϋ κατά τήν
Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου, Βιέννη 1812. Τις δύο γραμματικές θα συνιστούσε ό Φιλητδς και το
1828 σέ έκθεση του σχετικά μέ τή διδασκαλία τών μαθημάτων στα Δευτερεύοντα σχολεία τής Ιόνιας
Πολιτείας. ' Η έκθεση δημοσιεύτηκε εντελώς πρόσφατα άπό τον Στέφ. Μπέτη, «Χριστόφορου Φιλητά,
Δύο ανέκδοτα κείμενα», Δελτίον Ιονίου 'Ακαδημίας, 2 (1986) 283-293, και ένώ το χειρόγραφο τής
μελέτης μου εϊχε ήδη παραδοθεί για δημοσίευση.
122. Κούμας, Γραμματική δια σχολεία, δ.π., σ. ιη'.
123. Βλ. τήν εισαγωγή τοϋ Στ. Οικονόμου, στή Γραμματική, σ. γ'-ιη'.
124. Έρμης ό Λόγιος, Γ α (1813) 62-63, 280 και ΣΤ (1816) 93.
125. Ήρωδιανοϋ τής μετά Μάρκου βασιλείας Ιστοριών βιβλία οκτώ. Έπεξεργασθέντα και εκδοθέν
τα ύπό Νεοφύτου Δούκα, Βιέννη 1813, εισαγωγή του μέ τίτλο: «'Αργώ ή έπιστασίαι τινές. Κριτική εις
τίνα τών νεωστί εκδοθέντων βιβλίων», σ. ζ', ι' -ια\ 'Απάντηση βλ. Ερμής ό Λόγιος, Γ (1813) 177-178.
126. Έρμης ό Λόγιος, Η' (1818) 119, ό Κωνσταντίνος Γεωργιάδης δάσκαλος στην Πάρο χρησιμο
ποιούσε τή Γραμματική τοΰ Βουτμάννου. Χρησίμευσε επίσης ώς διδακτικό εγχειρίδιο τών σχολείων
τής 'Ιονίου Πολιτείας (Κούμας, Γραμματική δια σχολεία, δ.π., σ. ιθ').
127. Ή Γραμματική τής Ελληνικής Γλώσσης. Έκ πολλών συνερανισθεϊσα ύπό Κωνσταντίνου
Βαρδαλάχου, 'Οδησσός 1829, σ. ιστ', ιη'.
128.'Ομιλία Α', σ. 37.
129. 'Εκδόθηκε στα γερμανικά στην Jena, 1807-1815. Για τήν ευνοϊκή υποδοχή τοΰ έργου τοΰ Jacobs,
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κλοπαιδεία Φιλολογική του Πατούσα130, δηλαδή το κατεξοχήν εγχειρίδιο διδα
σκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων το 18ο αίώνα. Σχετικά με τήν επιλογή μιας
συλλογής κειμένων για τή διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής ό Κοραής σημεί
ωνε το 1 §05 : «Αΰτη πρέπει να ήναι όχι κατά τήν συνερανισθεΐσαν εις τεσσάρας
τόμους και ονομασθεΐσαν ' Εγκυκλοπαιδείαν, τήν πεμπομένην άπο τους Βενετι
κούς τύπους εις των Γραικών τα σχολεία, άλλα τοιαύτη συλλογή, είς τήν οποίαν
να ήναι φιλοσοφικώς (τούτο θέλει να ε'ίπη με νουν και κρίσιν) συγκερασμένη με
τήν ήδονήν ή ωφέλεια, δια να προξενή και σπουδήν, και τής σπουδής άνεσιν και
ψυχαγωγίαν, να κάμνη εν ταύτω τον άναγινώσκοντα και σοφόν και ήμερον, να
έμπνέη εις τήν ψυχήν του και τα μεγάλα τής ελευθερίας φρονήματα, και τάς
χάριτας και κομψείας τής προγονικής του γλώσσης»131. Στις απαιτήσεις αυτές,
κοινές άλλωστε στους διαφωτιστές, έπαγγελλόταν να ανταποκριθεί ό Jacobs,
όπως βεβαίωνε στο προοίμιο τής Συλλογής του: «[...] Τήν γύμνασιν τών νοερών
δυνάμεων πρέπει να έχη τις έξάπαντος ως πρώτιστον σκοπόν, εν ω διδάσκει τήν
νεολαίαν [...] Καμμία διδασκαλίας μέθοδος δεν δύναται να προκόψη, εάν δεν
προξενή ήδονήν εις το μανθάνειν [,..]»132. Δεν επαναπαυόταν στή στεγνή διδα
σκαλία του τυπικού, δεν φόρτιζε τή μνήμη τών μαθητών με λέξεις καί κανόνες,
άλλα διάλεγε τα προσφερόμενα κείμενα με τούτο το κριτήριο: «Τό να διδάσκηται
ή νεολαία όμοΰ με τάς λέξεις και πράγματα πρέπει να ήναι ό παντοτινός άγων
τών διδασκάλων»133. Για τήν πραγμάτωση του σκοπού του περιέλαβε στή Συλλο
γή του Αίσώπειους μύθους, 'Ανέκδοτα Φιλοσόφων, κείμενα για τον πλουτισμό
τών γνώσεων άπό τή Φυσική 'Ιστορία, τή Γεωγραφία, τήν 'Εθνογραφία καί
προπαντός τήν Ιστορία, «κατά τήν πλατυτέραν της εννοιαν καθ' ην σιμά τών
πολιτικών συμβάντων σημαίνει καί τήν γνώσιν τών ηθών καί του χαράκτη ρος
ενός έθνους»134. Μια συλλογή με τέτοιες προδιαγραφές ήταν φυσικό να αντιμε
τωπισθεί ευνοϊκά135 άπό τό φωτισμένο κοινό κι έτσι καί ή μεταφραστική καί
εκδοτική προσπάθεια του Φαρμακίδη ερχόταν σε αντιπαράθεση με τήν Έγκν-

Anthologia graeca βλ. Έρμης ό Λόγιος, Γ ( 1813) 255-259, ΣΤ' (1819) 327-356. Τή συλλογή του Jacobs
θα συνιστούσε καί το 1825 ό Φιλητάς καί θα αναφερόταν διεξοδικά για χρήση της στή διδασκαλία τής
γλώσσας καί γεωγραφίας (Μπέτης, ο.π., σ. 285 κ.έ.).
130. Βλ. τή μελέτη τής 'Αθανασίας Κ. Άβδάλη, Ή 'Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική του 'Ιωάννη
Πατούσα. Συμβολή στην Ιστορία τής Παιδείας του Νέου 'Ελληνισμού (1710-1839), Αθήνα 1984,
ιδιαίτερα βλ. τις σ. 268-284, για τις συγκρίσεις ανάμεσα στις ' Εγκυκλοπαίδειες πού κυκλοφορούσαν
στις αρχές του 19ου αίώνα.
131. Κοραής, Προλεγόμενα, δ.π., σ. 164.
132. Στοιχεία της 'Ελληνικής γλώσσης υπό Ρ. Ίακωβσίου μεθαρμοσθέντα υπό Θ. Φαρμακίδου...,
τ. Α', [ανατύπωση Κέρκυρα 1829, σ. η' τής μετάφρασης του προοιμίου του συγγραφέα].
133. "Ο.π., σ. ιγ'.
134. "Ο.π., τ. Β', (ανατύπωση Κέρκυρα 1829. σ. ε', «προοίμιον συγγραφέως»). Γι αυτό τή Συλλογή
συγκροτούσαν κείμενα άπό τον 'Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Δημοσθένη, Ξενοφώντα, 'Ισοκράτη, Λυσία,
Πλούταρχο. Στον Γ' τόμο περιλήφθηκαν φιλοσοφικά κείμενα.
135. Άβδάλη, ο.π-., σ. 280-281.

32

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

κλοπαώεία 'ΕλληνικώνΜαθημάτων γραμματικής, ρητορικής και ποιητικής τοϋ
Στ. Κομμητά (1812-1814 σε 12 τόμους), πού φαίνεται δτι δεν είχε ξεπεράσει τα
κλασικά συντηρητικά πρότυπα στη διάρθρωση της ύλης και τα επιλεγόμενα
κείμενα136.
Για να ολοκληρώσει το μεθοδικό του σύστημα ό Φιλητάς —και μολονότι το
βασικό πρόβλημα πού αντιμετώπισε ήταν το γλωσσικό/φιλολογικό— προτείνει
φυσικά και τή διδασκαλία της Γεωγραφίας. Γνωρίζει άλλωστε δτι απευθύνεται
σ ένα σχολείο πού οί περισσότεροι απόφοιτοι του θ' ακολουθούσαν το εμπορι
κό επάγγελμα. Παράλληλα δμως έχει πάντοτε κατά νου δτι πρέπει να τονώνεται
και ή εθνική συνείδηση των νέων. "Ετσι δεν είναι τυχαίο δτι προκρίνει τή
«Γεωγραφία του Γερμανού Γασπάρεως». ' Ο Διαφωτισμός, κοντά στα άλλα, είχε
συμβάλει στή συνειδητοποίηση του χώρου, του διαστήματος137. Δεν διέπονται
όμως δλες οί ελληνικές Γεωγραφίες τού 18ου αι. από το πνεύμα των Διαφωτι
στών. Με εξαίρεση τή Θεωρία τής Γεωγραφίας τού Ίωσήπου Μοισιόδακος
(1781) και τή Νεωτερική Γεωγραφία των Γρηγορίου Κωνσταντδ και Δανιήλ
Φιλιππίδη (1791), πού όμως μικρή αποδοχή γνώρισε στα σχολικά προγράμματα,
οί Γεωγραφίες τού Χρύσανθου Νοταρά (1716), τού Μελετίου (1728), ή Γραμματι
κή Γεωγραφία του Γεωργίου Φατζέα (1760) δεν μπορούν να θεωρηθούν κείμενα
τού Διαφωτισμού. Γι' αυτό και ή βελτιωμένη επανέκδοση στα 1807 τής Γεωγρα
φίας τού Μελετίου άπό τόν'Άνθιμο Γαζή δεν χαιρετίστηκε Ιδιαίτερα ευνοϊκά
άπό τους όπαδούς-τοΰ Διαφωτισμού. "Ετσι με ανακούφιση έγινε δεκτή ή μετά
φραση και ή έκδοση άπό τους αδελφούς Μανουήλ και Κυριάκο Καπετανάκη των
γεωγραφικών έργων τού Adam Chr. Gaspar138. «Περιεκτική των ουσιωδών γνώ-

136. Βλ. τις κάποιες έμμεσες παρατηρήσεις τοΰ Φαρμακίδη, Στοιχεία, δ.π., Α', σ. γ'-δ'. Βλ. και
Άβδάλη, δ.π., σ. 282.
137. Paschalis Μ. Kitromilides, Tradition, Enlightenment and Revolution. Ideological change in
eighteenth and nineteenth century Greece, Harvard Univ. (Ph. D.) 1978, σ. 117. Στις σ. 117-162 μια καλή
θεωρητική ανάλυση τής σκέψης των Διαφωτιστών για τή γεωγραφία, καθώς και τών ελληνικών
γεωγραφιών του 18ου αιώνα. Για τή Θεωρία τής Γεωγραφίας τοΰ Μοισιόδακα βλ. Πασχάλης Μ.
Κιτρομηλίδης, Ίώσηπος Μοισιόδαξ. Οί συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, ' Αθή
να 1985, σ. 131 κ.έ., 178-189. Στις σ. 357-368 επανεκδίδεται τό προοίμιον τής Θεωρίας τής Γεωγραφίας.
Για τήν «ηθική φιλοσοφία» και τή θέση του Ίωσήπου Μοισιόδακα, ειδικά, βλ. σ. 61 κ.έ. Στις σ.
323-344 επανεκδίδεται τό προοίμιο τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας τοδ Μοισιόδακα (μετ. τοΰ έργου τοΰ
Ludovico Antonio Muratori).
138. α) Α.Χ. τοΰ Γασπάρεως ό νέος μεθοδικός σχολαστικός "Ατλας εκ νέου χαραχθείς προς χρήσιν
των 'ΕλληνικώνΣχολείων αξιώσει μεν τοΰ κυρίου Στεφάνου Μπούμπα επιστασία δε Κυριάκου Καπε
τανάκη], Πρώτη Περίοδος, Βιέννη 1808. β) Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική τοΰ νέου μεθοδικού
σχολαστικού "Ατλαντος. Συντεθεϊσα Γερμανιστί υπό 'Αδάμ Χριστιανού Γασπάρεως... μεταφρασθεϊσα
εις τήν Έλληνικήν διάλεκτον... υπό του Κυριάκου Καπετανάκη..., Βιέννη 1808. γ) Περί τής μεθοδικής
παραδόσεως τής Γεωγραφίας και τών αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων. Τοΰ Α.Χ. τοΰ Γασπά
ρεως. Διερμηνευθέν έκ τής Γερμανικής εις τήν νΰν Έλληνικήν διάλεκτον υπό τοΰ Κ. Καπετανάκη,
Βιέννη 1808. δ) Εισαγωγή γενική τής Γεωγραφίας εις πλήρη τής γής γνώσιν. Συντεθεϊσα μεν Γερμανι-
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σεων της Μαθηματικής, Φυσικής και Πολιτικής Γεωγραφίας»139, ή Εισαγωγή
Γενική τής Γεωγραφίας εξυπηρετούσε τους διδακτικούς στόχους τοΰ Φιλητδ.
'Αποσκοπώντας να δημιουργήσει ιστορική συνείδηση στους μαθητές του και
συνείδηση τοΰ χώρου οπού θα ζούσαν και θα εργάζονταν, συμφωνούσε, οπωσδή
ποτε, με τον Gaspar πού έγραφε στα 1791: «Πλην ολίγοι τινές μόνον γνωρίζουσι
τήν εαυτών πατρίδα, τήν αληθή Γερμανικήν έλευθερίαν, και τήν όρθήν χρήσιν
αυτής. Είναι χρέος εις καθένα πολίτην νά διδάσκηται κατά τούτο, δια να αποκτά
τον προς τήν διοίκησιν τής πατρίδος του έρωτα, να γνωρίζη και να έκτελή το
προς αυτήν χρέος του, καί να δύναται να κρίνη ορθώς περί τών πολιτικών συμβεβηκότων»140, και μέ τους μεταφραστές πού σχολίαζαν: «"Ολος ό νους τοΰ συγ
γραφέως τούτου αποβλέπει εις διακόσμησιν τού πνεύματος τών ομογενών νέων
κοινώς, καί μάλιστα τών προετοιμαζόμενων εις το έμπορικον επάγγελμα, προς
τους οποίους κρίνεται άναγκαιότατον τούτο το είδος τής μαθήσεως, καθώς καί
προς πάντα πεπαιδευμένον πολίτην»141.
Μέ στόχο πάντοτε τήν παίδευση μελλοντικών εμπόρων προτείνει νά διδά
σκεται ή αριθμητική από τό Στοιχείων τής 'ΑριθμητικήςΔοκίμιοντου 'Ιωάννου
'Εμμανουήλ τού Καστοριανού (Βιέννη 1797)142, συντρόφου καί όμότυχου τοΰ
Ρήγα Βελεστινλή143. Για τή διδασκαλία τής ιστορίας δεν τοποθετείται μέ σαφή
νεια, άλλα σκοπεύει νά κινηθεί στο'ίδιο παιδευτικό πλαίσιο συμβουλευόμενος τα
καταλληλότερα εγχειρίδια.
Μια γενική παρατήρηση θα αρκούσε για να κλείσουν τα σχόλια στις διδα
κτικές απόψεις τοΰ Φιλητα. Μπορεί σέ βασικές γραμμές να μή διαφέρουν οι
προτάσεις του άπό ανάλογα προγράμματα ελλαδικών σχολείων άλλα ή διαφορο
ποίηση καί ή πρόοδος φαίνεται στα επιμέρους εγχειρίδια πού πρότειναν ή χρη
σιμοποιούσαν οι φωτισμένοι δάσκαλοι, χωρίς βέβαια νά εννοούμε ότι ή Τεργέ
στη έφτασε νά γίνει προπύργιο τού νεοελληνικού Διαφωτισμού.

στι ίπό 'Αδάμ Χ. τον Γασπάρεως. έξελληνισθείσα υπό τών αδελφών Καπετανάκη, τ. Α' -Β', Βιέννη
1816. Για τήν τύχη του χειρόγραφοι τής μετάφρασης έργων τού Γασπάρεως άπό τον Δανιήλ Φιλιππί
δη, προγενέστερης δηλ. τής προσπάθειας τών Καπετανάκη, β/.. Camariano - Goran, Les Académies
Princières, ο.π.. σ. 249.
139. Εισαγωγή Γενική τής Γεωγραφίας, ο.π.. σ. γ' τής εισαγωγής τών αδελφών Καπετανάκη.
140. Περί τής μεθοδικής παραδόσεως τής Γεωγραφίας, ο.π.. σ. 24. Προοίμιο. 29 Σεπτ. 1791. τού Α.
Chr. Gaspar.
141. 'Ερμής ό Αόγιος, Β (1812) 369.
142. Γ. Γ. Λαδάς καί'Αθ. Δ. Χατζηδήμος. 'Ελληνική βιβλιογραφία τών ετών 1796-1797. Αθήνα 1973.
σ. 96, άρ. 73.
143. "Ενα αντίτυπο τής Αριθμητικής συγκαταλεγόταν στα βιβλία πού κατασχέσθηκαν στην κατοχή
τού Ρήγα κατά τή σύλληψη του στην Τεργέστη το 1797. Κ. "Αμαντος, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα
Βελεστινλή, ' Αθήνα 1930, σ. 144-145, άρ. 52. Γιά τον ' Ιωάννη ' Εμμανουήλ, φοιτητή τής 'Ιατρικής, τον
αδελφό του Παναγιώτη καί τίς σχέσεις μέ τον Ρήγα βλ. Αίμ. Λεγράνδ - [Σπυρ. Λάμπρος], «'Ανέκδοτα
έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή». Λελτίον τής Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος.
3(1889)κ.έ."Αμαντος, ο.π.,σ. 152-155, 162-165, 168-169, 180-181.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ Α'

'Εντιμότατοι κύριοι 'Επίτροποι και λοιποί Καπιτολάριοι / του εν Τεργέστη Γένους
των ανατολικών ορθοδόξων Γραικών:
'Επειδή εις το διάστημα περίπου μηνών εξ μηνών αφού έχω τον τόπον εις το
Σχολεϊον ώς διδάσκαλος της ελληνικής Γλώσσης και φιλολογίας, συμμετείχα ένταυτω και εις τήν επιστασίαν μετά του κυρίου 'Ρώτα καθόσον μάλιστα αποβλέπει τήν
έσωτερικήν διάταξιν διδασκαλίας και μεθοδικού συστήματος, και επειδή τήν αυτήν
επιστασίαν μήτε ό κύριος 'Ρώτας μήτε εγώ μέλλομεν πλέον εις το εξής 'να ενεργώμεν, δια τούτο κρίνω πράγμα δίκαιον και άναγκαϊον 'να Παρρησιάσω έμπροσθεν εις
τον Πανέντιμον σύλλογον τών αξιοπρεπών Προκαθημένων τοΰ Γένους, μίαν καταγραφήν της καταστάσεως εις τήν οποίαν, έκπληρούντες τό χρέος μας, έδννήθημεν
'να βάλωμεν τά τού αυτού Σχολείου, εις τό έξαμηνιαΐον τούτο διάστημα τού καιρού,
αναλόγως με τάμέσα οπού εις χείρας μας ήταν: Παρακαλώ δε ταπεινώς τον Πανέντι
μον Σύλλογον 'να κρίνη και 'να άποφασίση με τήν συνειθισμένην αυτού φρόνησιν
ποία από τά πραχθέντα ή διαταχθέντα έστάθησαν όπωσούν ωφέλιμα, και ποία περιτ
τά και ανωφελή, διά 'να εύρεθώσιν εκ τούτου οι αληθείς όροι τού ζητουμένου.
»Τό σχολεϊον προ εξ μηνών ήτον διηρημένον εις τέσσαρα Μέρη, Α' της Ανα
γνώσεως και γραφής, Β' τής αναγνώσεως και γραφής διά τους ολίγον τι προβεβηκότας, Γ τών στοιχείων τής ελληνικής και 'Ιταλικής Γλώσσης και Δ' τών ανωτέρων
μαθημάτων τής ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας. 'Ημείς εστοχάσθημεν αμέσως
αν έδύνατο νά γίνη καθολική βελτίωσις καί μεταρρύθμισις αποβλέπουσα: τήν έκλογήν τών διδακτέων πραγμάτων, τον τρόπον τής διδασκαλίας, καί τελευταϊον τό μεθοδικόν σύστημα διά καθέν από τά διδακτέα.
»Άρχίζοντες άπό τήν έκλογήν τών μαθημάτων διά 'να προσδιορίσωμεν ταύτην
έπρεπε 'να λάβωμεν κατά νουν αυτόν τον απευθείας σκοπόν, διά τον όποιον έσυστήθη καταρχάς τό σχολεϊον, ό σκοπός τών κτιτόρωνβέβαια, καθώς καί ό τού υμετέρου
Πανεντίμου Συλλόγου όπου τό προστατεύει καί τό διοικεί, 'δεν ήτον άλλος ό Κεφα
λαιώδης καί κύριος, παρά ή συντήρησις τής μητρικής γλώσσης καί ή διά ταύτης
στερέωσις εις τά δόγματα τής άμωμήτου ημών Πίστεως, ωσάν όπου τά δύο ταύτα
συνέχονται εν με τό άλλο, καθώς τό μαρτυρεί καθημερινώς ή πείρα καίμέ τήνπεϊραν
ομού τό παράδειγμα πολλοτάτων χιλιάδων ομογενών μας καί όμοπίστων, οϊτινες
μέτοικοι προ ολίγων αιώνων εις Σικελίαν, κάτω Ίταλίαν καί Κορσικήν, δι' ελλειψιν
σχολείων τής γλώσσης των, έχασαν καί τήν γλώσσαν ομού καί τήν θρησκείαν.
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»Προς έπιτυχίαν τον σκοπού άναντίρρητον είναι δτι συμβάλλει ή παλαιά ελληνι
κή γλώσσα, ήτις εκτός τούτου έχει και πολλά καλά προτερήματα, και δια νά άφίσω
τά άλλα αυτή ημερεύει τά ήθη και τά αποτελεί πλέον σεμνότερα δια τήν ύψηλήν
εκείνην ήθικήν δπου παντού λάμπει εις τά συγγράμματα των παλαιών συγγραφέων
της 'Ελλάδος, και τους γραικούς χωριστά τους αυτήν σπουδάζοντας, κάμνει 'να
συλλαμβάνωσιν άγάπην και σέβας προς το γένος των, επειδή παρατηρημένον είναι
δτι δχι μόνον αδιάφοροι άλλα και καταφρονηταί τον γένους ώσεπιτοπλεϊστον έχρημάτισαν δσοι μεταξύ αλλογενών ζώντες Γραικοί ταύτην τήν σπουδήν αμέλησαν ως
μή άξίαν καθώς έξεναντίας και αυτοί oi ξένοι έγεύθησαν τήν έλληνικήν παιδείαν και
γλώσσαν σννέλαβαν σέβας και σνμπάθειαν προς έλληνας και συνεργούν εις τήν
βελτίωσίν των.
»Πρώτον λοιπόν και άναγκαιον σπονδαζόμενον μάθημα καθώς και οι προ ημών
οντω και ημείς έσυστήσαμεν και ύπεστηρίξαμεν τήν έλληνικήν γλώσσαν.
»Δεύτερον δια 'να δυνηθούν τά παιδία από μιας αρχής 'να τρυγήσωσι τους καρ
πούς τής ηθικής και της εύκοσμίας δπου επαγγέλλεται ή σπουδή της ελληνικής
γλώσσης, 'δεν έλείψαμεν 'να κάμωμεν εκλογήν τών Καλλιτέρων συγγραφών δσαι
όποβλέπονν εις τούτο, και ή Σνλλογή τον Ίακόπμάς εύκόλννε πολύ το πράγμα, διότι
εις αυτήν περιέχονται κάλλιστα αποφθέγματα μεγάλων ανδρών τής αρχαιότητος,
ανέκδοτα, άπόλογοι, μύθοι, ίστορίαι, δλα απλώς αποβλέποντα εις τήν πλέον καθαράν
ήθικήν, εκείνην εννοούμεν ήτις διδάσκει τον άνθρωπον 'να γνωρίζη τά χρέη του
γινόμενος φρόνιμος εις τον εαυτόν του, επιεικής προς τους ομοίους τον, και ευσεβής
προς τον νπέρτατον δημιονργόν.
»Γ. 'Επειδή τά παιδία αφού φθάσωσιν εις μίαν τίνα ήλικίαν εμβαίνονν σχεδόν
δλα εις τον έμπορικόν βίον ώς τον πλέον άνάλογον εις τάς χρείας των και εις τήν
θέσιν δπον ευρίσκονται, έχρειάζοντο ακολούθως 'να διδαχθώσι και άλλα τίνα μαθή
ματα χρήσιμα εις το επάγγελμα τής εμπορίας και εις τήν μετά τών ανθρωπίνων
ούχήττον άναστροφήν και συμπ'ολίτευσιν, και τοιαύτα δσον από μέρους μας έκρίναμεν τά έξης. Τάς δύο γλώσσας τοΰ τόπον τάς κνριωτέρας τήν τε Ίταλικήν δηλαδή και
τήν Γερμανικήν, τήν Καλλιγραφίαν ενα σύστημα τέλειον αριθμητικής, τήν Γεωγραφίαν εξόχως τήν πολιτικήν, επιτομήν 'Ιδεολογίας, τήν φιλοσοφίαν ακολούθως τον
προφορικού λόγον, ήτοι τήν Γενικήν λελογισμένην Γραμματικήν, και τέλος δια νά
λαμβάνωσινέξ απαλών ονύχων τάς περί πίστεως γνώσεις επισνστήσαμεν ώς και ήδη
ήτον, τήν παράδοσιν τής Ιεράς κατηχήσεως και 'Ιεράς 'Ιστορίας.
»Α'. Δια τό 'να είναι ό Κεφαλαιώδης σκοπός τού σχολείον, ώς πρότερον ειπον ή
σνντήρησις και ή Καλλιέργεια τής κοινής Γλώσσης, έκρίναμε ακολούθως άναγκαιον
δχι μόνον δλα τά παιδία χωρίς εξαίρεσιν, ενώ εις τό σχολείον ευρίσκονται, 'να
όμιλώσι καί 'να γράφωσινείς τήνμητρικήν αντών γλώσσαν, άλλα και δσαμαθήματα
εχονν 'να διδάσκωνται, δλα απλώς, αν ήναι δννατόν, 'να τά άκροάζωνται από τους
διδασκάλους εις τήν έδικήν των καί δχι ποτέ εις άλλην ξένην γλώσσαν, δια 'να
έμφυτευθή εις αυτά ή έξις άπ αυτής τής ηλικίας 'να συλλαμβάνωσι τους στοχασμούς
εις τήν γλώσσαν των ώστε 'να μήν άναγκάζωνται έπειτα, δταν ή χρεία τό καλή 'να
ομιλούν ή 'νά γράφωσι με ξενικήν φράσιν καί με ξενικόν είρμόν.
»Τά μαθήματα ταύτα αφού έδιορίσαμεν ούτως, τά διετάξαμεν εις τρόπον ώστε 'να
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έμπεριέχωνται είς τρεις Γενικός διαιρέσεις, μίαν της 'Αναγνώσεως και γραφής, την
αλλην των στοιχείων της ελληνικής γλώσσης και εν μέρει τής Ιταλικής, και την
τρίτην δια μεν τάς προμεσημβρινάς ώρας, των ανωτέρων μαθημάτων τής ελληνικής
γλώσσης και φιλολογίας, δια δε τάς μεταμεσημβρινός, δλων τών άλλων οσα όπισθεν
έπαρίθμησα, διαδοχικώς όμως και κατά σειράν.
»Έπόμενον ήτονμετά ταύτα και ποίον είδος διδασκαλίας ήρμοζεν 'να στοχασθώμεν, είδος το όποιον να ενώνη οίκονομίαν εις τά μέσα, ταχύτητα εις τάς προόδους,
και ώφέλειαν δια τους διδασκόμενους: εύκολος ήτον ή ενρεσις μιας τοιαύτης διδα
σκαλίας, όχι όμως τοιαύτη και ή εκτέλεσις. Τρία είδη διδασκαλίας ύπάρχουσιν,
ατομική ή μία, σύνολος ή άλλη και ή τρίτη σύνολος και αμοιβαία, και ή μεν ατομική
επειδή απαιτεί 'να λαμβάντ,'έναπρος'έναό διδάσκαλος τούςμαθητάς τον διά 'να τους
διδάσκη, είναι δια τούτο και ή πλέον ανάρμοστος εις διδασκαλίαν πολλών παιδίων, ή
σύνολος διδασκαλία παριστά καθεαυτήν βαθμόν πολύτιμον άπλότητος: τό μάθημα
τοΰ διδασκάλου δίδεται ένταυτω εις πολλούς, μ όλον τούτο διά 'να ευδοκίμηση,
υποθέτει τους μαθητάς 'να έχωσιν ισας δυνάμεις και 'να πολλαπλασιάση τις τάς
κλάσεις πρέπει 'να πολλαπλασιάση τους διδασκάλους. Τό τρίτον είδος τής διδασκα
λίας ή αμοιβαία λεγομένη και διάλληλος είναι ένταυτω και σύνολος και πλέον απλή
και δραστήριος. Εις ταύτην δύνανται 'να είναι διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις, και
πάλιν κάθε μαθητής 'να ευρίσκεται είς τον άληθινόν τόπον του μέσα εις τον κόλπον
τοΰ αυτού σώματος και ύποκάτω είς τους οφθαλμούς τοΰ αύτοΰ διδασκάλου, εκ τού
του έβλέπαμεν φανερά δτι έπρεπε 'να είσαχθή τό τρίτον αυτό είδος, αλλά είς τάς
επιθυμίας μας δεν ήτον τόσον ανάλογα καί τά μέσα, ή μάλλον ειπείν έλειπαν παντε
λώς, αρμόδιος τόπος, πίνακας καί ό λοιπρς επί τούτω αναγκαίος οργανισμός, άφίνω
'να είπώ έπειτα δτι δια τήν Κλασσικήν Γραμματείαν ουδέ είς τήν Γαλλίαν αυτήν
έφαρμόσθη ακόμη, μ' δλον τούτο 'δέν έλείψαμεν 'να φροντίσωμεν τήν καθεξής εϊσαξιν της καί έφαρμογήν διά τό μέρος τής αναγνώσεως, Γραφής, καί αριθμήσεως, τό
όποιον είναι καί μόνον άφειμένον είς τήν άτομικήν διδασκαλίαν, άνθότον καί προ
τριών μηνών ήδη έγράφαμεν 'να μας σταλθούν από Παρισίους οί αναγκαίοι Πίνακες
καί τά βιβλία, είς τά άλλα μέρη τοΰ σχολείου γενικώς αφέθη ή σύνολος, δσον όμως
έδέχετο έπροσαρμόσθη καί ή άλληλοδιδασκαλία τόσον είς τά περί γλώσσης δσον
καί είς τά άλλα μαθήματα.
»"Οπως καί αν έχη τό πράγμα, είτε ένας είτε άλλος τρόπος διδασκαλίας ευρίσκε
ται είσαγμένος, μία μέθοδος δμως αποβλέπουσα καταμέρος τά διδακτέα ήτον ανάγκη
'να συστηθή προ παντός άλλου, καί εάν ή ήδη συστημένη πληροί καθ' δλα τον
σκοπόν, τούτο ας τό κρίνωσιν οί ειδήμονες, εγώ τουλάχιστον αρκούμαι 'να είπώ τά
καθεξής διά καθέν έστοχάσθην προσφορώτερον. καί πρώτον μεν ως προς τήν γραμματικήν, έπάσχισα δσον τό δυνατόν 'να εφαρμόσω είς τήν γλώσσαν τοΰ Δημοσθέ
νους τάς αρχάς τής γραμματικής, αϊτινες ενώ γυμνάζουν τό μνημονικόν τών παιδίων,
φωτίζουν είς τον ίδιον καιρόν τήν κρίσιν αυτών: ή μέθοδος είναι ή αυτή εκείνη τήν
οποίαν καταρχάς υπέδειξαν οί περιώνυμοι Γραμματικοί τοΰ Πορτοροϋάλ καί έπηύξησαν έπειτα είς τήν Γερμανίαν διά πολλών σοφών παρατηρήσεων ό Φισχέρος, ό
Έρμάνος, ό Βιτμάνος, ό Ματθίας καί άλλοι, ή μέθοδος τήν οποίαν ό άριστος ομογε
νής μας Κοραής ό Κορυφαίος τών νΰν 'Ελληνιστών, έσύστησεν είς τό γένος τον. Τό

Χριστόφορος Φιλητάς και όιόασκαλια τής γλώσσας

37

μεθοδικον τούτο σύστημα ώφελιμότατον δια την στοιχείωσιν τής Γλώσσης έφρόντισα 'να συνοδεύεται με την φιλόσοφον και άναλογικήν ανάλυση* της ελληνικής
Γλώσσης, ακολουθών το παράδειγμα τής ολλανδικής σχολής.
»Προς μάθησιν εντελεστέραν τής παλαιάς και Καλλωπισμόν τής νεωτέρας εσύστησα τήν καθημερινήνμετάφρασινμερών εκλεκτών άπό έλληνας συγγραφείς λογογράφους τε και Ποιητάς. δια μεν το στοιχειώδες εκ τής Συλλογής του Ίακόπ, όσα
ηθικά και ιστορικά, δια δε τήν Κλασικήν φιλολογίαν, πολλά τών "Ηροδότου, Ξενο
φώντος, Δημοσθένους, Όμηρου, Σοφοκλέους, Εύρυπίδου και καθεξής, εις τήν μετά
φρασιν ταύτην παρατηρούν καθεκάστην οί μαθηταί οσα ανήκουν εις τήν πάλαιαν
γλώσσαν, λαμβάνουν άφορμήν 'να γυμνάζωνται εις τήν καθομιλουμένην συλλέγοντες εις τήν πάλαιαν τά άνθη καί καλλωπισμούς, λαμβάνουν εις αυτά τά πρωτότυπα
τάς ιδέας τής Ποιήσεως καί τής ρητορείας, καί άποκτώσι τελευταΐον τήν αϊσθησιν
τού καλού, άπαξ ή δις τής εβδομάδος, όπως αϊ περιστάσεις το συγχωρούν, μεταφράζουσι καί τοανάπαλιν, άπό τήν όμιλουμένην δηλαδή εις τήν πάλαιαν πάντοτε όμως
παλαιών συγγραφέων τεμάχια μεταφρασμένα επίτηδες εις τήν κοινήν.
»Δια δε τά άλλα μαθήματα έφρόντισα ωσαύτως τά οσα δυνατόν μεθοδικά συστή
ματα, ως προς τήν Γεωγραφίαν το τού Γερμανού Γασπάρεωςμέ εφάνη το καλλίτερον
άπ' οσα 'έως τώρα έπρόκυψαν, καί αυτό ακολουθώ έρανιζόμενος άπ' άλλα νεώτερα
συγγράμματα οσα ai πολιτικοί μεταβολαί πολλών τόπων έκαμαν αναγκαία, δια τήν
άριθμητικήνένα σύστημα τό όποιονμέμαθηματικήν τάξινκαίμέ πολλήνσαφήνειαν
χάριν τών εις τον έμπορικόν βίον 'να άσχοληθώσι μέλλουν συνέγραψεν προ χρόνων
ένα ομογενής μας Ιωάννης 'Εμμανουήλ ό Καστοριανός, δια τήν Ίστορίαν ωσαύτως
ήθελα συμβουλευθή εν καιρώ τά πλέον εις τούτο συντείνοντα. τό αυτό δια τήν Ίδεολογίαν καί Γενικήν Γραμματικήν έλλογον ακολουθούν τάς διδασκαλίας Κονδυλλιάκου, Τρασή, Δουμαρσαί, Άρρίς καί άλλων φιλοσόφων δκου έπραγματεύθησαν ταύ
τας τάς υλας.
»Ιδού κύριοι αξιοπρεπείς, οσα άποβλέπουσι τά έκλεχθέντα μαθήματα τού σχο
λείου, Ιδού αϊ Ιδέαι μας περί τού είδους ένμέρει τής διδασκαλίας δι' ης ήθελε διδάσκωνται, καί τελευταϊον ιδού οσα άνήκουσιν εις τό μεθοδικόν σύστημα ενός εκά
στου. 'Εάν δε εις αυτό τό ολίγον διάστημα τού καιρού έγινε κάνεις καρπός άπό
ταύτας τάς διατάξεις εγώ δεν τολμώ 'να τό καυχηθώ αρκούμαι όμως 'να φανερώσω ότι
σχεδόν 25 παιδία υπό τον διδάσκαλον Παπαλεξόπουλον, τά όποια μόλις άνεγίγνωσκον καί έγραφον, έγυμνάσθησαν ήδη 'να διακρίνωσιν ίκανώς τά μέρη τού λόγου,
καί νά σχηματίζωσι καί νά κλίνωσιν όπωσούν ελευθέρως, καί 'να προβαίνωσιν εις
τήν όρθογραφίαν ως δείχνουν ai εξετάσεις όπου καθέκαστονμήνα έσυστήσαμεν 'να
γίνωνται. τό αυτό φαίνεται καί εις τό μέρος τού κυρίου Πρεβέτου. καί διά 'να κάμω
μνείαν ίδιαιτέραν περί τών εδικών μου κλάσεων ή μεν κατωτέρα μετέφρασεν έως
τώρα ένα μέρος τής Κυροπαιδείας τού Ξενοφώντος καί τήν Κλειώ τού 'Ηροδότου,
έγυμνάσθη ίκανώς εις τό τεχνολογικόν καί όρθογραφικόν, έλαβαν αρχάς τής γενικής
Συντάξεως μέ όλον όπου τίνες έμβήκαν εις τήν κλάσιν πολλά αδύνατοι, έσπούδασαν
ένταυτώ μέρος 'Αριθμητικής τό περί απλών καί συνθέτων ολοσχερών αριθμών, ή
ανωτέρα εξήγησε μιαν Τραγφδίαν τού Σοφοκλέους τον Οιδίποδα Τύραννον, τεσσά
ρας λόγους τού Δημοσθένους άπό τους Φιλιππικούς. έδιδάχθησαν άπό τήν Άριθμη-
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τικήν δλον το περί απολύτων αριθμών κεφάλαιον ολοσχερών τε καί Κλασματικών,
της Γεωγραφίας το Περί της Ευρώπης βιβλίον όλόκληρον. Περισσότερα μαθήματα
να επιφορτίσω τους νέους 'δεν ημπορούσα όταν ό σκοπός μου ήτον 'να κάμω και
κανένα καρπόν, έπειτα και τα μαθήματα διαδέχονται ένα το άλλο, και το εν υποθέτει
την προϋπάρχουσαν του άλλου Γνώσιν.
»Ή Ευταξία τών παίδων και ή εύπείθεια προς τους μεγαλύτερους έφυλάχθη όσον
να ημπορούσε 'να έλπισθεϊ από παιδία τα περισσότερα στερημένα οίκειακής ανα
τροφής, και από τήν θέσι / του τόπου του σχολείου δπου δύσκολον είναι 'να μήν
ακόλουθη παντελώς ταραχή και θόρυβος, διότι πρέπει 'να είσέρχωνται και 'να έξέρχωνται από στενάς εισόδους και αναβάσεις. Ταΰτα είναι κύριοι δσα κρίνω αναγκαία
'να παραπεμφθώσιν είς τήν εϊδησίν σας περί τών πραχθέντων ή διαταχθέντων από τε
έμέ και κύριον 'Ρώτανενώ κατά γνώμην και θέλησιν ύμετέρανέίχομεν το ύπούργημα
τής επιστασίας, εγώ δε μένων προθυμότατος είς τάς Προσταγάς σας ύποσημειοΰμαι.
Χριστόφορος Φιλητάς.
ΑΕΚΤ, φάκ. 1819. "Εκθεση Φιλητά για τήν κατάσταση του σχολείου τής Τεργέστης στο τέλος
τής εξαμηνιαίας επιστασίας με τον Ρώτα, χ. ήμερ. [1819].

ΟΜΙΛΙΑ Β'

Φιλογενεϊς και Φιλόμουσοι κύριοι!
Είναι βέβαια αξιέπαινος ό σκοπός δια τον όποιον ή ήμερα αυτή έδιορίσθη είς όλα τα
παιδευτήρια τής σοφής Ευρώπης καί πρόξενος όχι μικρός ωφελείας, επειδή είς αυτήν
τήν ήμέραν ό τρόφιμος νέος μέλλει 'να δώση ενώπιον εξεταστών καί ενώπιον θεατών
παντοίων, λόγον δι' δσα εντός χρονικού διαστήματος έκαρποφορήθη από τους κό
πους του- είς αυτήν μέλλει 'να απόλαυση τόνέπαινον καί τάς ευφημίας, έάνέσύλλεξε
τους καρπούς άξιους, 'να συνάντηση τήν υβριν καί τήν καταφρόνησιν, εάν έδείχθη
γή άγονος καί ξηρά- είς αυτήν ό Γονεύς μέλλει 'να συλλαβή τάς πλέον γλυκείας
ελπίδας περί του υίού εάν ίπιμένη είς τάς προόδους, μέλλει 'να φροντίση τους έλεγ
χους, τάς επιπλήξεις, τάς πατρικάς διορθώσεις καί ποινάς, εάν κακή τύχη βραδύς καί
νωθρός μακρόθεν πατεί τα βήματα τών συνοδοιπόρων του. πλην ουδέ είς τους νέους ή
ήμερα αύτη δύναται 'να έγγυηθη σπέρματα γενναία επαινετής συνερίσεως καί φιλο
τιμίας δια τό έξης, ουδέ εϊς τους γονείς τήν χαράν καί τήν παρηγορίαν ή καί τήν
ελπίδα τέως τής μελλούσης διορθώσεως τών τεκνών των, όταν δεν είναι ή συνδρομή
πολλή τόσον αυτών, καθώς ακόμη καί τών άλλων δσοι προύχοντες, καί επίσημοι
μιας κοινότητας, μιας πόλεως, μιιάς εταιρείας.
Τοιαύτη συνδρομή αν έγινε κατά τό παρόν καί είς τό σχολείον τούτο, άνίσως εδώ
παρευρίσκονται οι Πατέρες, οί Συγγενείς, οί σημαντικοί τής υμετέρας κοινότητος,
εγώ χαίρω δικαίως είς αυτήν τήν περίστασιν, διότι έπλήρωσαν ένα από τά πλέον ιερά
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χρέη συνελθόντες διά 'να έπισκεφθώσι τήν κατάστασιν των προόδων των νεαρών
βλαστημάτων τούτων, τα όποια θέλουν εϊσθαι μίαν ήμέραν ή παρηγοριά του γήρως
των, ή χρηστή έλπίς του Γένους. 'Αγαθή τύχη. και λοιπόν επαίνων την καλήν ταύτην
προθυμίαν, αρκούμαι κατά το παρόν ώς εϊσοδον εις τα εξετάσεις, 'να προτάξω ολίγα
τινάένεϊδει ύπομνήσεως προς τους Γονείς μάλιστα, άνδχι άλλο, συντείνοντα τουλά
χιστον εις την βελτίωσιν των ηθών και καλήν άγωγήν των νέων.
Ή χρηστοήθεια, με φαίνεται ώ φίλοι είναι το πρώτον μάθημα τό όποιον οί Γεννή
τορες επιμελούνται 'να διδάξωσινέξ απαλών ονύχων τους παιδας αυτών, τουτέστιν ό
προς θεον φόβος, το προς τους γονείς σέβας, ή προς τον πλησίον αγάπη, ή Γαλήνη
και ή ήμερότης της ψυχής, το κόσμων, τό εύπροσήγορον, τό εύέντευκτον, τό φιλοδίκαιον τών τρόπων, και όλος ό λοιπός εσμός τών αρετών εκείνων, δσαι απεργάζονται
'ένα νέονχρήσιμονεις την άνθρωπίνην κοινωνίαν. Τούτο ώς πρώτιστον όμολογούσιν
όλοι, και ώς άναγκαϊον γνωρίζουν, και ευθύς κοινόν, και 'να τελειοποιή δια τούτο
νεαρά ακόμη φέρουσιν εις τό σχολεϊον τά τέκνα, και τά παραδίδουσιν εις τα χείρας
τών διδασκάλων, και δεν ήθελαν ψευσθή βέβαια μέγα μέρος εις τάς ελπίδας των, εάν
και τό σχολεϊον είχε τήν μορφήν τών πολλών δσα ευρίσκονται εις τήν Εύρώπην
αγωγής και παιδεύσεως συσσίτια και κοινόβια, ήτοι τά γνωστά εις όλους γυμνάσια:
δσα ονομάζονται Κολλέγια και σεμνεϊα, επειδή μέσα εις ταύτα, αφού παραδοθή ό
νέος εις τους Γυμνασιάρχας, μένει σχεδόν πάντα και ήμέραν και νύκτα, και είς όλον
τον δρόμον τού καιρού τής παιδεύσεως, δεν βλέπει πλέον τήν πατρικήν ο'ικίαν, ειμή
μόνον εκ διαλειμμάτων πολλά μακρών και εκτεταμένων, και λοιπόν κρέμαται είς τήν
οποιανδήποτε διαταγήν τού Γυμνασίου εκείνου, είς τήν χρηστότητα τών διδασκόν
των και προϊσταμένων πολύ μέρος τής αγωγής του, ήτις δμως τουλάχιστον είς τά
πλέον φωτισμένα τής Ευρώπης μέρη, λαμβάνει ώσεπιτοπλείστον τήν εξαρχής πο
θούμενη ν έκβασιν. εάν δμως τό σχολεϊον ύποτεθή τοιούτον, δπου ολίγας ώρας μένουσινοί νέοι όσον 'να άκροασθώσι τά μαθήματα τών διδασκάλων, είναι φανερόν δτι
δεν ελπίζεται άλλέως ή τελείωσις τής ποθούμενης ανατροφής, ειμή δταν και ό πατρι
κός οίκος λογισθή ώς ηθικής και κοσμιότητος σχολεϊον άλλο, ώστε 'να άναπληροϊ
όπωσούν δσα λείπωσιν είς τό κοινόν, και 'να τελειοποιή δσα είς αυτό ακροθιγώς
αποκτώνται σπέρματα ευταξίας και ήθους διαρρυθμίσεως.
'Αφού τό πράγμα εχη ούτως, είς τον οίκον λοιπόν και είς τους κόλπους τής
πατρικής φαμίλιας πρέπει, ώ φίλοι ομογενείς, τό νεαρόν εκείνο παιδάριον, 'να άρύεται τά πρώτιστα μαθήματα τής ηθικής και τής ευταξίας, εις τους γονείς 'να εχη τους
1
πρώτους και τους καλλίτερους περί τούτου διδασκάλους οί γονείς πρέπει 'να παρα
τηρούν τά διαβήματα, τήν διαγωγήν, τήν έπιμέλειάν του περί τά μαθήματα, αυτοί 'να
έπιπλήττωσι τήν προπέτειάν του τήν ακαιρον, τήν σκανδαλώδη άνευλάβειαν τήν
περί τά θεια, αν, κακή τύχη, αρχησενεϊς τήνάπαλήν του ψυχήν 'να καταβάλλη ρίζας
ύποτρεφομένη από τό κακόν παράδειγμα οπού περιστοιχεϊ πανταχόθεν, αυτοί νά τό
συμβουλεύωσι κατά μέρος, 'να τό ελέγχωσι δημοσία, και είς τάς κοινάς ακόμη παρα
δόσεις αυτοί 'να συχνάζωσι ν έμψυχόνοντες τους μικρούς αγώνας του, ύποστέλλοντες
τό κατάφορον αυτού προς τήν άμέλειαν και διαστροφήν είς'έναλόγον αυτοί και τον
τόπον αυτών επέχοντες, πρέπει 'να έπαγρυπνώσι πάντοτε είς τά κινήματα του τόσον
όσον αυτοί οί διδάσκαλοι ενώ εύρίσκετο είς τό σχολεϊον.
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Οί Γονείς έχουν χρέος ακόμη 'να προσέχωσι καί εις άλλο τι όχι όλιγωτέρας
προσοχής καί παρατηρήσεως άξιον: καθο διότι άπαραίτητον δια τήν άνατροφήν των
παίδων αυτών εις τούτον τον τόπον: καθο αποτελεί, να ειπώ ούτως, τον έθνικόν
χαρακτήρα των και στηρίζουν το κυριώτερον, τήν πίστιν αυτών εις τα πάτρια θρη
σκευτικά δόγματα, ή ενταύθα κοινότης είναι καίλέγεται κοινότης 'Ελλήνων ή Γραι
κών, δχι με φαίνεται δι' άλλον λόγον, παρά διότι συνίσταται από "Ελληνας όμιλούντας τήν αυτήν γλώσσαν καί τήν αυτήν θρησκείαν πρεσβεύοντας. Τά μέλη τά όποια
συνιστούν τήν κοινότητα αυτήν, ή είναι γεννημένοι εις ελληνικούς τόπους, ή καί
έγεννήθησαν ενταύθα από γραικούς γονείς, έπεται λοιπόν έκτούτου δτι καί τά τέκνα
αυτών πρέπει καθώς τήν θρησκείαν ούτω καί τήν γλώσσαν 'να διαλέγωνται τών
γεννητόρων από πρώτης αρχής, διότι ή Γλώσσα αύτη ανήκει εις εν όλόκληρον
γένος, διότι είναι ο'ικειωμένη τόσον με τού έθνους τήν θρησκείαν, ώστε πολλά δύσκολον είναι τά δόγματα ταύτης 'να μένωσι παντελώς ασάλευτα όταν ή γλώσσα ή
άμεληθή ή καί παντελώς άφεθή από το έθνος. Μάρτυρες τού λεγομένου χιλιάδες
ομογενών μας, τών οποίων ουδέ ίχνος τήν σήμερον σώζονται εις τά δυτικά τής
Ευρώπης εκείνα μέρη, οπού προ δύο καί τριών αιώνων είχαν μετοικισθή- καί διατί
άραγε τούτο; δχι δι άλλο βέβαια παρά διότι αμέλησαν 'να διδάξωσι τήν πατροπαράδοτον γλώσσαν είς τά τέκνα των. όταν δέ λέγω διδασκαλίαν, εννοώ δχι βέβαια έκείνην τήν τετριμμένην καί συνήθη είς τά σχολεία, επειδή αυτή γίνεται διαπαντός, καί
καθεκάστην άπάδεται είς τά παιδία τό λαλείν καί συνδιαλέγεσθαι γραικικά. ή κυριωτέρα διδασκαλία, φίλοι καί αδελφοί, καθώς δια τά άλλα, καί δια τούτο μάλιστα, είναι
ή πατρική οικία, είς αυτήν πρέπει ενωρίς 'να λάβη ό νέος τήν έξιν καί τήν συνήθειαν
τής ομιλίας με τους γεννήτορας, μέ τους αδελφούς, με τάς άδελφάς καί μέ τους
λοιπούς συγγενείς, αλλά... πώς να τό εκφωνήσω; οί Γεννήτορες καί οί στενοί αυτοί
συγγενείς κατά δυστυχίαν ή δέν ομιλούν παντάπασι Γραικικά, ή πολλά ολίγον καί
τούτο ξενικόν καί σφαλερόν καί πάρεργον. αντί 'να πολιτεύωνται είς τον οίκον μέ
τήν εθνικήν γλώσσαν, μεταχειρίζονται τήν ξένην καί είς τάς οίκιακάς και είς τάς
φιλικάς συνδιαλέξεις, αντί νά ομιλούν οί νεώτεροι τήν γλώσσαν τών γερόντων
γλώσσαν ουδέ βάρβαρον ουδέ χυδαίαν, ώς εκ προλήψεως ή άμαθίας στοχάζονται,
συγκαταβαίνουσιν οί Γέροντες αυτοί, 'να βαρβαροϊταλίζωσι μέ τά παιδάρια καί μέ
τάς γυναίκας. Τί θαυμαστόν ήθελε μέ ειπεί κανείς τί γαρ; 'δεν είναι καί άλλο έθνος τό
όποιον προ πολλών αιώνων έπαυσε να λαλή τήν ιδίαν αυτού γλώσσαν καί δμως δέν
χαρακτηρίζεται τίποτε όλιγώτερον ώς έθνος χωριστόν χωρίς μέ τάλλα παντάπασι 'να
συγχέεται,'ενώμάλιστα είς τους τεσσάρας άνεμους είναι διασκορπισμένον; άπαγε, ω
φίλοι! ημείς δέν είμεθα είς τήν αυτήν κατάστασιν. Ζήτω ό θεός, είμεθα ακόμη είς
έθνος όλόκληρον, κατοικούμεν τό αυτό έδαφος τών προγόνων ημών καί λαλούμεν
εκείνων τήν γλώσσαν. είναι καταισχύνη λοιπόν κατά πρόσωπον τών εθνών τών ξένων
εν πολλά μικρόν μέρος οπού δια καιρικός περιστάσεις ευρισκόμεθα έξω τής πατρίου
γής 'να άποποιούμεθα τών πατέρων καί τών αδελφών ημών τήν φωνήνχωρίςμεγάλην
ανάγκην: έπειτα σεις θέλετε, δτι ai σημεριναί σννοικίαι ή κοινότητες τών γραικών,
δσαι ευρίσκονται κατά διαφόρους τόπους τής ΕύρώπηΓ, έχουν τινά ομοιότητα μέ τάς
παλαιάς αποικίας τών 'Ελλήνων, καί μέ αυτό τό δνομα πολλάκις εύαρεστεϊσθε 'να
τάς ονομάζετε, τί λοιπόν έχαρακτήριζε τάς έλληνικάς αποικίας; έγώ νομίζω, φίλοι,
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κονδά εις πολλά άλλα ήτον ή διαψύλαξις τής γλώσσης, ώς καί αυτού ακόμη του
μερικού ιδιώματος της μητροπόλεως, πολλούς αιώνας συνεχώς εις τα παραθαλάσσια
της Ισπανίας και τή$ Γαλλίας, εις τον ΕϋξεινονΠόντον, εντός τού Φάσιος ποταμού,
εις το κέντρον αυτής της Περσίας, άναμέσον απειραρίθμων έτερογλώσσων λαών,
"Ελληνες πάντα, και εις τα ήθη, και εις τα έθιμα, και εις την θρησκείαν, και εις την
γλώσσαν αδιάσειστοι και αμετάβλητοι, ή Μασσαλία, ή Νεάπολις, ή Απολλωνία
ήταν ονομαστοί δια τάς έλληνικάς Μούσας όσον και αύται ai 'Αθήναι, έξεναντίας εις
τάς σημερινάς λεγομένας αποικίας τών Γραικών δια Κορωνίδα τών πολλωτάτων
συμφορών, δσας ελαβεν εις τους έσχατους καιρούς το γένος μας, δεν παρέρχεται δλη
εκατονταετή ρις μία, καί αυτού παύει πλέον 'να λαλήται ή γλώσσα, και χαρακτηρίζε
ται συχνάκις ό Γραικός δχι πλέον κατ' άλλο ειμή μόνον κατά θρησκείαν αν τύχη 'να
μείνη καί εις αυτήν τέλος πάντων, εμφιλοχωρεί ή ξένη διάλεκτος δι αμαθείς προλή
ψεις έως καί εις αύτάς τάςμεταξύ γονέων καί τέκνων ίδιολογίας. λάβετε λοιπόν κατά
νουν το άτοπον τούτο, φίλοι ομογενείς, καί ας είναι εις το μέλλον προ οφθαλμών σας
ή σπουδή καί ή προθυμία τού 'να γυμνάζετε όσον δύνασθε εξ απαλών ονύχων τά
τέκνα σας εις τήν έθνικήν ημών γλώσσαν δίδοντες μόνοι σας το καλόν παράδειγμα,
επειδή εις αυτόν τον τρόπον μόνον ημπορεί 'να διαιωνισθή εις ένα τόπον ξένον καί
το ήθος καί τό θρήσκευμα καί ό χαρακτήρ ό εθνικός, αποβλέψατε εις τός παλαιάς
αποικίας τών οποίων άπομίμημα λέγετε ότι παριστάνουν ai ήμέτεραι αύται συνοικίαι
και διασποραί. αποβλέψατε, αν θέλετε, καί εις μίαν νέαν σημερινήν αδελφών μας
ομοθρήσκων καί όμογλώσσων, ήτις μόλις συσταθείσα άρχισε 'να μιμήται αληθώς
τάς τών προγόνων, οι Καλοί καί αγαθοί τής 'Οδησσού έλληνες φίλοι τού γένους καί
τών ελληνικών μουσών καί σχολειον άξιόλογονέ σύστησαν καί διάφορα καλά καί εις
εαυτούς καί εις τήν Ελλάδα κοινώς έπρομήθευσαν έως καί τήν έλληνικήν Μελπομένην αυτοί πρώτοι χειραγωγήσαντες εκ νέου εις τήν σκηνήν. δχι όλιγώτερον καί από
σας ή αυτή σύμπνοια προσμένεται δια τό κοινόν καλόν, επειδή καί σεις δέν είσθε
όλιγώτερον ευγενών προγόνων απόγονοι παρά oi έλληνες τής 'Οδησσού, κατά τό
παρόν δμως φροντίσατε μόνον, ώς πράγμα άναγκαιότερον, έλληνικήν όγωγήν δια τά
τέκνα σας καί εις δλα καί εις τήν γλώσσαν.
Ταύτα, φίλοι ομογενείς, έκ τών πολλών πολλά ολίγα, δσα τό χρέος μέ επέβαλλε
'να υπενθυμίσω τήν έντιμον ταύτην όμήγυρίν σας, χρέος άπαραίτητον επειδή έλαχα
τήν τιμήν 'να εμπιστευθώ τήν διδασκαλικήν έπιστασίαν τού σχολείου τούτου, τήν
οποίαν δέν ημπορώ 'να σας εξηγηθώ αρκούντως μέ πόσην λύπην αναγκάζομαι τόσον
γλήγορα 'να παραιτηθώ. Παραιτούμενος δμως έξανάγκης, λαμβάνω τήν καλήν
άφορμήν τήν ήμέραν ταύτη 'να σας ομολογήσω πολλάς τάς χάριτας δι' δσην εΰνοιαν, καλοκάγαθίαν φερόμενοι έδείξατε προς έμέ εις δλον αυτό τό μικρόν διάστημα τού
καιρού, αν καί παρά τήν έμήν άξίαν. εύχομαι δέ, ευτυχής έκβασις 'να στεφάνωση τάς
έπαινετάς φροντίδας σας περί τού τιμιωτάτου χρήματος τής ανατροφής τών νέων σας,
τους οποίους καί συγχαίρω δια τάς ευφημίας καί άνταμοιβάς τών πόνων των όπου
εντός ολίγου τους άναμένουσι, έπιθυμών 'να ακούσω δια τό μέλλον πλέον γενναίαν
τήν έπικαρπίαν καί τήν έπίδοσίν των εις τά μαθήματα και εις τήν άρετήν προς δόξαν
τού ελληνικού ημών γένους.
'Ομιλία έκφωνηθείσα παρά Χρ. Φιλητά εις τό άνοιγμα τών εξετάσεων τής εν Τεργέστη του
ελληνικού γένους σχολής
τή 27 Ιουλίου 1819
(ΑΕΚΤ, φάκ. 1819).

• gixgw

H

ο ί»»-ί*Ί

t*<x\u

r* » ν Λ ; ^ ,£·' £',?/•>• K;.-»«Î<W

Yn.-~.

-^•KX4^ir tvKft'fbÊj

t£Li

j**Z

"L·'^^

1^fiU?Uv!*ji »^."i'cfjC, "rSC

y

<^t*. rtitj Hfji+tuJ^t

CV·»'·

fortify«'**.
fatiti

î'^Uù-

4A %'***»%*, »<L.

Λ*' U<*L· S <~> J)*>fi <*»A»s '"&'«'»***'&• «>>Λ^ * £ * - ' -

?Ζ,*ίΙ *.tyfi
Otti,

JU'y* •**&.'2'Api ^tLI/fitfC·*

*2.'é», lt»u O+su./laAJL,

irti Ä!«yi·» /if*/(h

w'ifclii,^.

*»<*étw&t ft ή Lntiotatij

Ί^

'x^.'J.f.i.n- 4fc*e>J*>* £'κ/*β«Γ Si'tyÀ/Z. 4X* Zi
hin'a. hr'irOrf^-fJt*.

fats*

<(«syy*&'«. ^ • J ^ t . j

rtAff\

W f o A ^ cA ^' Î^-ΕΛ'»^! Λ <^^/£» <?}/)<

$'$;

*»y<"Afyfa***dte •£$(,„» 4,1.

ft

1*fi'lp-,pJ<&A>

oflMf

Z*+1 òtti»

v&fK

Ή πρώτη σελίδα από τη Β' 'Ομιλία του Χριστόφ. Φιλητά

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

