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Ηαρχαία Ελλάδα, κατά την παρακμή της, μετέδιδε στον πολιτισμένο κόσμο,
μεταξύ άλλων πολιτιστικών στοιχείων, μία πολύτιμη γλώσσα: ήταν η

γλώσσα του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη, του Ισοκράτη, για να περιοριστούμε
στον πεζό λόγο, που είναι το θέμα του λόγου μας εδώ. Οι συγγραφείς αυτοί,
οι ενάμιλλοί τους, οι συνεχιστές τους, είχαν πλήρη συνείδηση της ποιότητας,
της αξίας, της σημασίας που είχε αυτή η γλώσσα για την πρόοδο της ευφυΐας
και της κοινωνικής ζωής.

Εντούτοις, η τελειότητα αυτή, ή ακριβέστερα, η τιμή αυτή, ουσιαστικά
δίχως όρους, η οποία προσφέρθηκε στην ελληνική της κλασικής περιόδου, κα-
τέληξε σε μία διακλάδωση. Το γεγονός ήταν απρόβλεπτο την εποχή που συ-
νέβη. Όσο για εμάς, ιστορικούς, μάντεις post eventum, μας φαίνεται ομαλό το
ότι συνέβη. Η προφορική ελληνική όχι μόνο  συνέχιζε τη διαδρομή της, αλλά
επιπλέον -για λόγους που δεν αφορούν στον παρόντα σκοπό μας- ακολουθών-
τας έναν επιταχυνόμενο ρυθμό, αναπτυσσόταν με ταχύτητα και υφίστατο βα-
θιές μεταβολές τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη διάρθρωσή της. 

Αντίθετα, η κλασική ελληνική γλώσσα, του «αιώνα του Περικλή», όπως
την εγκωμίαζαν και τη δίδασκαν οι γραμματιστές, αμετακίνητη, είχε μετατρα-
πεί σε γλώσσα της παιδείας υπό τη στενότερη έννοια του όρου, καλή αποκλει-
στικά για τις σχέσεις μεταξύ λογίων και στερημένη από κάθε επαφή με την
τρέχουσα γλώσσα. Ως συνέπεια, μεταξύ μίας γλώσσας με ταχεία εξέλιξη και
μίας αποστεοποιημένης καθ᾽ ορισμόν, λόγῳ της επιθυμίας αυτών που τη χρη-
σιμοποιούν, η απόσταση όφειλε να αυξηθεί, και τελικά αύξανε χωρίς διακοπή.

Η εμφάνιση του χριστιανισμού δεν άλλαξε κατά αισθητό τρόπο την κα-
τάσταση: οι μεγάλοι Πατέρες της ανατολικής Εκκλησίας, έχοντας συλλέξει τη
γλωσσική διδασκαλία που είχαν προτείνει οι εθνικοί ρήτορες, δεν απoμακρύν-
θηκαν. Κατά τους πρώτους αιώνες έκαναν τίποτε ή περιορίστηκαν σε πολύ
λίγα πράγματα για να ανακοινώσουν στο ποίμνιό τους την καλή είδηση. Οι
διατριβές τους απευθύνονταν στους ομοίους τους, και αν επετίθεντο κατά της
εθνικής θρησκείας, το έκαναν στη γλώσσα της.
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Ο αναγνώστης θα αισθανόταν στο σημείο αυτό τον πειρασμό να ανα-
φερθεί στη χρήση της λατινικής κατά τον Δυτικό Μεσαίωνα. Αυτό θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης. Εντούτοις, οφείλουμε να είμαστε
βέβαιοι ότι η σκέψη του συγγραφέα μας, όταν αποφάσισε να συγγράψει το μυ-
θιστόρημά του στην αρχαία ελληνική, δεν ήταν εντελώς ξένη από έναν παρό-
μοιο παραλληλισμό: ένα τέτοιο επίτευγμα, η σύνταξη ενός τέτοιου έργου, ήταν
εντελώς ξένα για την κοινότητα στην οποία ανήκε, εθνική ή κοινωνική. Κατά
συνέπεια, πριν ξεκινήσει, θα έπρεπε να καταμετρήσει προσεκτικά όλα τα στη-
ρίγματα στα οποία θα μπορούσε να θεμελιωθεί το σχέδιό του. Άρα, μία εξί-
σωση: Δύση: η λατινική γλώσσα της παιδείας = Ανατολή: η αρχαία ελληνική
γλώσσα της παιδείας, δεν ήταν κάτι που τον δυσαρεστούσε.

Στην πραγματικότητα, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ανήκε σε μία πρό-
σφατα δημιουργημένη κοινωνική ομάδα, ή πιο σωστά, η οποία εδημιουργείτο
ακόμη. Οι ιθύνοντες της χριστιανικής Αυτοκρατορίας της Ανατολής δεν υπήρχαν
πια, δεν υπήρχαν πια ως ιθύνοντες: ορισμένοι είχαν αυτοεξοριστεί εγκαίρως με
τις οικογένειές τους και είχαν εγκατασταθεί σε τόπους ευρισκόμενους μακριά
από την οθωμανική εξουσία, άλλοι είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια της πολιορκίας
της Κωνσταντινούπολης ή κατά τη διάρκεια των σφαγών που ακολούθησαν
την κατάληψη της πόλης, τελικά άλλοι, εξομώτες, είχαν απομακρυνθεί από το
έθνος τους. Παρ᾽ όλ᾽ αυτά, με τη βοήθεια του χαρακτήρα και των αναγκών της
οθωμανικής διοίκησης, πολύ σύντομα μετά τον βίαιο σεισμό που προκλήθηκε
από την πτώση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, οι νέοι υπήκοοι του σουλτάνου
θα συνεχίσουν να ασχολούνται με τις εργασίες τους, με τις εμπορικές δραστη-
ριότητές τους. Πράγματι, οι Τούρκοι, άφοβοι στρατιώτες, οδηγούμενοι στις
μάχες από σκληραγωγημένους ηγέτες, προσαρμόζονταν με λιγότερη επιτυχία
στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής σε αστικό περιβάλλον.

Μέσα σ᾽ αυτή την πραγματικότητα πρέπει να δει κάποιος τα οθωμανικά
στρατεύματα να πολιορκούν την πρωτεύουσα της χριστιανικής Αυτοκρατορίας
της Ανατολής (ό,τι ήλεγχε ακόμη) και να την καταλαμβάνουν. Μετά την αναμε-
νόμενη λεηλασία, η οποία διήρκεσε λίγο, ο πληθυσμός, Έλληνες, Αρμένιοι, Ιου-
δαίοι, επανήλθε στις ασχολίες του σε ό,τι αφορούσε στον εφοδιασμό της πόλης.
Επρόκειτο, συμπληρώνοντας επιπλέον τα κενά που είχαν προκληθεί από τα γε-
γονότα, για όχι σοβαρά καθήκοντα, τρέχοντα, διαχείρισης, αλλά, επίσης, για πιο
οργανωμένες επιχειρήσεις (η εξασφάλιση της ύδρευσης της πόλης, κ.λπ.). Τόσο
για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως και για τις μεγάλες, οι Έλληνες κατείχαν υψηλό
επίπεδο σ᾽ αυτήν τη νέα πολυεθνική αυτοκρατορία, διαθέτοντας την αίσθηση
των επιχειρήσεων, όσο και οι Αρμένιοι και οι Ιουδαίοι· δρούσαν, συναγωνιζόμενοι
αυτούς, έμποροι, μεσίτες, τραπεζίτες. Όταν τίθεται θέμα, αργότερα, των φανα-
ριώτικων οικογενειών, θα πρέπει να μη λησμονείται ότι ανεξάρτητα από τις άλλες
ασχολίες που τους προσήλκυσαν στη συνέχεια, οι πρώτες δραστηριότητες που
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άσκησαν ευρίσκονταν σ᾽ αυτό το περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας, όπου
οι οικογένειες αυτές δημιούργησαν περιουσίες, μεσαίες ή μεγάλες. Αναμφισβή-
τητα υπήρξαν πολλές αποτυχίες, εντούτοις δεν λαμβάνονται υπόψη στην ιστορία
που παραθέτουμε εδώ.

Εν τω μεταξύ, βεβαίως, η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η εμ-
φύτευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα στη νέα πρωτεύουσά της δη-
μιουργούσαν για αυτήν ανάγκες ευθυγράμμισης στον τομέα της κεντρικής και
επαρχιακής διοίκησης, όπως και της καγκελαρίας. Στο σημείο αυτό, οι κύριοι,
τα ανάκτορα, έκαναν ορισμένα πειράματα, λίγο πολύ καρποφόρα. Τελικά είχαν
καλύτερα αποτελέσματα με τους Έλληνες: αυτοί γνώριζαν τη γλώσσα της πα-
λαιάς γραφειοκρατίας, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος: σιγά σιγά έγι-
ναν χρήσιμοι και διείσδυσαν στις υπηρεσίες, έγιναν δεκτοί σε κατώτερες
θέσεις, γραφείς, γραμματείς, διερμηνείς (δραγουμάνοι-μεσάζοντες). Από το ση-
μείο αυτό, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή που έπρεπε να είναι: αρ-
χικά οικογενειακή αλληλοβοήθεια, μικρές εκδουλεύσεις μεταξύ συναδέλφων,
σχέσεις ακολουθούμενες έξω από τον χώρο της εργασίας, φιλίες, συμμαχίες
μεταξύ οικογενειών, συγγένειες, εν ολίγοις, μία κηλίδα λαδιού. Μερικές δεκαε-
τίες ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, μία ελληνική κάστα άρ-
χισε να δημιουργείται, στην αγκαλιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αργότερα οι δύο τρόποι ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες περιήλθαν σ᾽ αυτήν:
η πρόσβαση σε υψηλά επίπεδα, αλλά, επίσης, και η εξέλιξη των θέσεων. Ο
όρος Ἐξ Ἀπορρήτων, που συναντούμε επίσης μεταγλωττισμένο στη γαλλική,
Εxaporite, όφειλε να σημαίνει γραμματέας. Φυσικά, η γαλλική λέξη δεν είχε
χάσει εντελώς τη μνήμη της ετυμολογίας της, όμως στην ελληνική, η χρήση
μίας άχρηστης λέξης χρησιμοποιουμένης σε κακώς προσδιορισμένα από αυτήν
καθήκοντα, περιείχε ένα άρωμα ελαφρώς μυστηριώδες και προσέφερε μεγάλες
και πλούσιες ανταμοιβές. Αυτές αρκούσαν για να ικανοποιήσουν τον εγωισμό
του κατόχου της θέσης, την οικογένειά του, τους συγγενείς του, τους πελάτες
του. Εξάλλου, ο δραγουμάνος του στόλου, στην υπηρεσία του Τούρκου ναυάρ-
χου, δεύτερος στη βαθμίδα μετά τον δραγουμάνο των ανακτόρων, διέθετε
μεταξύ των Ελλήνων υπηκόων μία πολύ σημαντική ισχύ.

Τελικά, εκτοπίζοντας τους βογιάρους, φυσικούς ηγέτες της Βλαχίας και της
Μολδαβίας, οι Έλληνες απέκτησαν προσβάσεις στα καθήκοντα των οσποδάρων
των δύο ημιανεξάρτητων παραδανουβίων ηγεμονιών μέσα στο πλαίσιο της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Υπ᾽ αυτή την αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
συνήθειες της εποχής, οι ασκούντες τα καθήκοντα, οι οικογένειές τους, οι απόγο-
νοί τους, είχαν δικαίωμα στην πριγκιπική ιδιότητα. Έτσι, η φαναριώτικη κάστα
ισχυροποιείτο και εσταθεροποιείτο με μία ευρεία πελατεία, στο κέντρο των ελλη-
νικών δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχό της, και, μέσα σε ασταθείς συνθήκες, οι
υποτελείς αυτοί χωρίς υπόσταση κατάφερναν να δημιουργήσουν μία νοοτροπία
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ιθυνόντων, μία νοοτροπία πριγκίπων. Διέθεταν την ιδιαίτερη γενναιοδωρία των
κοινωνικών ομάδων, όταν ευρίσκονται στις αρχές της εξόρμησής τους: να βοη-
θήσουν στη διάδοση των γνώσεων και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τών
μη ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων. Πολύ αργότερα δυσπιστούν και χάνουν τη
γενναία διάθεση αυτοκτονίας.

Εν πάσῃ περιπτώσει, για να ασκήσουν τα καθήκοντα τα οποία επωμίστη-
καν σιωπηλά, οι Φαναριώτες διαθέτουν δύο σαφή παραδείγματα: διαχρονικά,
τις βυζαντινές παραδόσεις των πολιτικών διαθηκών των αυτοκρατόρων, ή Κά-
τοπτρα των ηγεμόνων, σύγχρονά τους, τα κράτη (μικρά ή μεγάλα) που γειτ-
νιάζουν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία -τόσο στον Βορρά όσο και στη
Δύση-, όπου τα Φώτα διεισδύουν κατά διάφορο τρόπο, εξαρτώμενο από προ-
σωπικές ή άλλες συγκυρίες. Γενικά, οι Φαναριώτες υπέστησαν, σε θέματα
έχοντα σχέση με την παιδεία και τον τρόπο σκέψης και ζωής, την επίδραση
των κύριων ευρωπαϊκών ρευμάτων. Βεβαίως, η αυλή των μικρών γερμανικών
κρατών ανταποκρίνεται περισσότερο, σε έκταση και διεθνή ακτινοβολία, σε
διπλωματική ισχύ, με την εικόνα που παρουσιάζουν τα φαναριώτικα πριγκι-
πάτα. Αυλικοί, επιλεγμένοι για την παιδεία τους, μερικοί αυλικοί σύμβουλοι άξιοι
της θέσης τους, αλληλογραφίες επί φιλοσοφικών ή λογοτεχνικών θεμάτων με
λογίους εξαιρετικής φήμης, ίδρυση βιβλιοθηκών όπου υπερτερούν συγγράμ-
ματα στη λατινική ή στις δυτικές γλώσσες. Και ακόμα, ιδιαίτερα μέτρα σχετικά
με την παιδεία: ίδρυση και χρηματοδότηση σχολικών ιδρυμάτων, χορήγηση
υποτροφιών, εκπαίδευση δασκάλων. Τελικά, όσον αφορά στις εκδόσεις: εν-
θάρρυνση των μεταφραστών και των συγγραφέων, συνδρομές σε προαναγ-
γελθέντα έργα. Εξάλλου, οι Φαναριώτες, αμέσως μετά την είσοδό τους στην
αριστοκρατία, εκτός από έργα πριγκιπικής δεοντολογίας τα οποία προαναφέ-
ραμε, ασχολήθηκαν και οι ίδιοι με επιστημονικά και φιλολογικά έργα. Υπ᾽ αυτό
το πνεύμα, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πρώτος Έλληνας οσποδάρος στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες, και γιος τού Ἐξ Ἀπορρήτων, μας άφησε, μεταξύ
άλλων έργων, ένα μυθιστόρημα, το Φιλοθέου Πάρεργα.

Είναι όμως καιρός να δώσω τον λόγο στον νέον εκδότη αυτού του βι-
βλίου. Η πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος, η μόνη μέχρι τώρα, έγινε το 1800
με τη φροντίδα του Γρηγορίου Κωνσταντά. Βασισμένη σε ένα μοναδικό χει-
ρόγραφο, ελαττωματικό και ελλειπές, είναι πολύ ισχνή για τις σύγχρονες απαι-
τήσεις μας. Τώρα ο Jacques Bouchard μάς προσφέρει, τελικά, μία έκδοση η
οποία, αν δεν απατώμαι, αποτελεί έναν ουσιώδη σταθμό στον τεχνικό τομέα
της νεοελληνικής φιλολογίας. Παρουσίαση η οποία έχει συλληφθεί τέλεια και
έχει εκτελεστεί τέλεια, η οποία στο μέλλον θα αποτελέσει έργο αναφοράς.

Βασισμένη σε έναν εντυπωσιακό αριθμό χειρογράφων τα οποία ο εκδότης
μπόρεσε να εντοπίσει παντού, κατεξοχήν κριτική εργασία (διότι ο συγγραφέας
παρουσίαζε πολλές διαφορές κατά χειρόγραφο, δίχως να γνωρίζουμε ποια ήταν
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η τελική προτίμησή του), το έργο αυτό αποκαθιστά ένα σύνολο που μας διέ-
φευγε μέχρι σήμερα. Έτσι, η παρούσα έκδοση δημιουργεί ένα προηγούμενο το
οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να παρέλθει δίχως τα εγκώμια που του οφεί-
λονται.

Στην παρουσίαση αυτή, ο εκδότης είχε την εξαιρετική ιδέα να προσθέσει
τη γαλλική μετάφραση. Πράγματι, μετά την προσπάθεια που κατέβαλε για να
αποκαταστήσει το κείμενο, ήταν ο μόνος που μπορούσε να αναδείξει όλα τα
λεπτά νοήματα της διατύπωσης, γεγονός το οποίο μπορούσε να προσφέρει η
μετάφρασή του. Επιπλέον, το έργο γίνεται προσβάσιμο σε έναν ευρύ κύκλο
αναγνωστών ή ερευνητών. Η αρχή αυτής της μετάφρασης στηρίζεται, όπως
νομίζω, σε μία καλή συνταγή: η μετάφραση οφείλει να προκαλέσει στον ανα-
γνώστη της τις αντιδράσεις που προκαλεί η ανάγνωση του πρωτοτύπου σ᾽
αυτόν που το διαβάζει. Δεν νομίζω ότι προδίδω τη σκέψη του P.-L. Courier,
μεταφραστή του Δάφνις και Χλόη. Ούτως ή άλλως, εύχομαι το βιβλίο, τόσο το
κείμενο όσο και η μετάφραση, να μπορέσει να γνωρίσει το ευρύ κοινό που του
αξίζει, ώστε η παραδειγματική εργασία του Jacques Bouchard να αποδώσει
διπλά εύγευστους καρπούς.

Κ.Θ. Δημαράς
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