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Πόνῳ δὲ καὶ δεξιότητι… 

Ο επίπονος τοκετός της Νεωτερικότητας μέσα από την Ιστορία του Βιβλίου 

 

Η συναρπαστική ιστορία που μας διηγείται ο Στίβεν Γκρίνμπλατ στην Παρέγκλιση1 δεν 

είναι άγνωστη, τουλάχιστον στους ειδικούς, όμως ο στόχος του μελετητή δεν είναι τόσο 

η ανάδειξη άδηλων πρωτογενών πηγών, όσο η αναστοχαστική επανεξέταση ενός 

λιγότερο ή περισσότερο μελετημένου αρχειακού συνεχούς. Αυτό έχει ως κέντρο την 

ανακάλυψη, κι επομένως διάσωση από την οριστική λήθη, ενός χειρογράφου του De 

rerum Natura του Λουκρήτιου από τον τοσκανικής καταγωγής ουμανιστή Πότζο 

Μπρατσολίνι το 1417. Η αφήγηση του Γκρίνμπλατ, εστιάζοντας στην ανακάλυψη του 

Μπρατσολίνι και τη σκιαγράφηση του ευρύτερου και του εγγύτερου περιβάλλοντος του 

Τοσκανού, εξακτινώνεται στα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και στις τύχες 

και την πρόσληψη του έργου του Λουκρήτιου, από τον Μακιαβέλλι έως τον Τόμας 

Τζέφερσον.  

Δύο είναι τα κεντρικά ζητήματα γύρω απ’ τα οποία αρθρώνεται η προβληματική 

του μελετητή: η Ιστορία του Βιβλίου, και ιδιαίτερα του χειρόγραφου βιβλίου στα χρόνια 

των ουμανιστών διανοουμένων, και κυρίως ο αγώνας του υπό διαμόρφωση νεωτερικού 

υποκειμένου της Αναγέννησης να προσδιορίσει εκ νέου το γνωσιακό του ορίζοντα, ενώ 

ολοένα και απομακρύνεται από τα διακυβεύματα του Μεσαίωνα και του σύγχρονου 

θεοκρατικού κόσμου. Με λίγα λόγια, η ανακάλυψη του επικούρειου De rerum Natura 

από τον Μπρατσολίνι γίνεται στα χέρια του Γκρίνμπλατ η ιδανική μαγιά για μια 

πολεμική και σχεδόν στρατευμένη αφήγηση για την αγωνία του αναγεννησιακού 

ανθρώπου να απαρνηθεί την κοσμοθεωρία του memento mori και να αγκαλιάσει τη 

διακήρυξη του memento vivere, μέσα από την επαναπραγμάτευση των αρχαίων 

μοντέλων. Ας δούμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά.           

Ο ταπεινής καταγωγής Μπρατσολίνι υπήρξε από τους τελευταίους ευνοημένους 

του Κολούτσιο Σαλουτάτι (1331-1406), καγκελάριου της Σινιορίας στη Φλωρεντία, ο 

οποίος ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα συγκροτούσε ένα δίκτυο ουμανιστών λογίων, 

με στόχο τη διάσωση και τη συγκέντρωση ελληνικών και λατινικών χειρογράφων, και 

τη συγκρότηση των πρώτων βιβλιοθηκών. Ο σπόρος του Πετράρχη –ο Σαλουτάτι 

αλληλογραφούσε συχνά με τον ποιητή– είχε καρπίσει. Παράλληλα, ο ικανός 

Μπρατσολίνι αναρριχήθηκε γρήγορα κι αποτελεσματικά στην ιεραρχία του Βατικανού 

και έφτασε στο υψηλό αξίωμα του αποστολικού γραφέα, όπου εργάστηκε δίπλα σε εφτά 

πάπες. Μπορεί η γραφειοκρατική πλευρά του Μπρατσολίνι να του έφερε αναγνώριση, 

να του έδωσε κύρος και χρήματα, ωστόσο δεν κατέσβησε ποτέ τον πόθο του για τα 

αρχαία κείμενα, την εύρεση και τη διάσωση χειρογράφων, κυρίως μέσω της αντιγραφής 

τους. Άλλωστε, η «στρογγυλόσχημη, κομψή μικρογράμματη γραφή»2 του ήταν αυτή 

που τον βοήθησε να ανελιχθεί επαγγελματικά. Ο Μπρατσολίνι μαζί με τον εύπορο κι 

εστέτ ουμανιστή και φίλο του Νικολό Νίκκολι (1364-1437) θα καλλιεργήσουν το πάθος 

 
1 Stephen Greenblatt, Παρέγκλισις. Ο Λουκρήτιος και οι απαρχές της Νεωτερικότητας, μτφρ. Δέσποινα 

Κανελλοπούλου, ΜΙΕΤ: Αθήνα 2017. Οι παραπομπές στις σελίδες του βιβλίου πραγματοποιούνται μέσα 

στο κείμενο.  
2 Anthony Grafton, «Ο ουμανιστής ως αναγνώστης», μτφρ. Αφροδίτη Θεοδωρακάκου, στο: Ιστορία της 

Ανάγνωσης στον Δυτικό Κόσμο, επιμ. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, Μεταίχμιο: Αθήνα 2006, σ. 

226. 
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τους για την Αρχαιότητα και τις αρχαιότητες, πάθος το οποίο άρχισε να κατακλύζει τη 

Δύση από τα τέλη του 14ου αιώνα κι έπειτα, για να κορυφωθεί στα μέσα του 15ου αιώνα 

ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης, με τους Μεδίκους και την ουμανιστική 

έκρηξη της Φλωρεντίας. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Γκρίνμπλατ: «Η συλλογή του 

Νίκκολι στη Φλωρεντία αντανακλούσε μια πολύ διαφορετική ενόρμηση: όχι τη 

συσσώρευση τροπαίων αλλά τη στοργική εκτίμηση αντικειμένων με αισθητική αξία» 

(σ. 203). Ο Μπρατσολίνι είναι όχι μόνο μέρος της αρχικής αυτής ορμής προς την εκ 

νέου ανακάλυψη της Αρχαιότητας, αλλά και συνδιαμορφωτής της, μαζί με τους 

υπόλοιπους βιβλιομανείς ουμανιστές.  

Όμως, τι νέο και ριζοσπαστικό κόμισαν οι ουμανιστές βιβλιοθήρες, αντιγραφείς 

και αναγνώστες την εποχή εκείνη, ως προς την Ιστορία του Βιβλίου; Η καθαρή και 

μικρογράμματη γραφή, σε συνδυασμό με τα κενά ανάμεσα στις αράδες αλλά και η 

πρόβλεψη περιθωρίων στις σελίδες υπήρξαν κάτι παραπάνω από απλές αισθητικές ή 

χρηστικές παρεμβάσεις. Εγκαινίασαν μια νέα πολιτική ανάγνωσης, άρα άλλαξαν τον 

τρόπο που οι λόγιοι και οι αναγνώστες εν γένει προσέγγιζαν τον κόσμο στη συγχρονία 

του και τη διαχρονία του. Όπως σημειώνει ο Γκρίνμπλατ για τα ευανάγνωστα γράμματα 

και τα κενά: «Ήταν σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο και να αφήνεις τον αέρα να μπει σ’ 

ένα ερμητικά κλειστό δωμάτιο» (σ. 182).  

Οι ουμανιστές δεν έβρισκαν στα βιβλία μόνον ψυχαγωγία, αλλά ζητούσαν 

κυρίως καθοδήγηση και πρότυπα, και ιδιαίτερα από τα ιστορικά βιβλία ή από τα έργα 

των αρχαίων συγγραφέων. Η καθοδήγηση αυτή αποσκοπούσε στην πρακτική πολιτική 

δράση, και όπως παρατηρεί ο Άντονι Γκράφτον, με αφορμή τον Μακιαβέλλι, ο οποίος, 

να σημειωθεί, υπήρξε από τους φανατικούς αναγνώστες του De rerum Natura: «μας 

είναι εύκολο να φανταστούμε την ανάγνωση αρχαίων βιβλίων ως παραμυθία στις 

παρούσες δυσκολίες και ως διέγερση ερωτικών αισθημάτων, μας είναι όμως υποθετικά 

πιο δύσκολο να φανταστούμε την ανάγνωση για μαθήματα τα οποία μπορούν να 

καθοδηγήσουν μία κυβέρνηση σε περίοδο κρίσης ή να εξηγήσουν την αποτυχία ενός 

στρατού και ενός κράτους».3  

Επομένως, η αντικατάσταση της δυσανάγνωστης και στριφνής γοτθικής γραφής 

ή των μικροσκοπικών και κολλητών χαρακτήρων, τους οποίους τόσο απεχθανόταν ο 

Πετράρχης,4 από τα κομψά γράμματα του Μπρατοσλίνι ή του Νίκκολι υπήρξε κομβικής 

σημασίας. Επιπλέον, η σωστή απόσταση μεταξύ των αράδων –πράγμα αυτονόητο 

σήμερα– προσέδιδε μιαν αίσθηση ελευθερίας και ξεκούρασης στην επίπονη διαδικασία 

της ανάγνωσης αλλά και της αντιγραφής. Aς φανταστούμε, λοιπόν, τα περιθώρια σαν 

ένα φιλόξενο forum, στο οποίο ο δυναμικός αναγνώστης μπορούσε να ανοίξει διάλογο 

με τους ένδοξους νεκρούς. Αυτός ο διάλογος βασιζόταν σε δυο δίκτυα λόγων: στη 

μίμηση αλλά και στην κριτική. Ο δυναμικός ουμανιστής εξέταζε τα αρχαία κείμενα με 

διάθεση κριτική, και ταυτόχρονα με μια επιθυμία μίμησης των προτύπων αυτών, σε 

επίπεδο εξωτερικό (ρητορική, ποιητική) και σε εσωτερικό (ιδεολογία, ηθική). Σχετικά 

με τον μαθητευόμενο λόγιο, στον οποίον απέβλεπαν έμμεσα και άμεσα οι ουμανιστές 

βιβλιοθήρες, η Έιπριλ Σέλφορντ παρατηρεί ότι: «μέσω της μίμησης, ο μαθητής 

 
3 Ό.π., σ. 223. Όπως σημειώνει ο Γκρίνμπλατ (σ. 341), ο Μακιαβέλλι είχε αντιγράψει το έργο του 

Λουκρήτιου για προσωπική χρήση. Το χειρόγραφο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, με κωδικό 

MS Ross. 884.  
4 Ό.π., σ. 226. 
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απορροφούσε τόσο διεξοδικά τα αρχαία μοντέλα στη διανοητική του σκευή, ώστε 

δημιουργούσε μαζί με αυτά και μέσω αυτών».5     

Παράλληλα, ο ουμανιστής αναγνώστης επιθυμούσε να απεγκλωβιστεί από τον 

αποπνικτικό και πολλές φορές παραμορφωτικό υπομνηματισμό των σχολιαστών του 

Μεσαίωνα, και ανυπομονούσε να εισέλθει στον κόσμο των αρχαίων με τρόπο 

αδιαμεσολάβητο. Είχε ανάγκη το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να διαμορφώσει ο ίδιος την 

κριτική του προσέγγιση· η στείρα μίμηση ή η διαμεσολαβημένη προσέγγιση μέσω 

σχολίων προηγούμενων αναγνωστών δεν ήταν πρακτικές που ενέπιπταν στον 

πνευματικό του ορίζοντα. Ας θυμηθούμε τον Νικκολό Μακιαβέλλι, ο οποίος τα βράδια 

κλεινόταν στο απομονωμένο γραφείο τού εξοχικού του και συζητούσε με τους 

αρχαίους, όπως γράφει σε μια επιστολή του τον Δεκέμβριο του 1513: «πετάω από πάνω 

μου τα καθημερινά ρούχα, που’ ναι γιομάτα λάσπη και λέρα, και βάνω φορέματα 

βασιλικά κι αυλικά· και ντυμένος καθώς ταιριάζει, μπαίνω στις αρχαίες αυλές των 

αρχαίων ανθρώπων, όπου γίνομαι καλόδεχτος και τρέφομαι από την τροφή εκείνη που’ 

ναι μοναχά δική μου και που γι’ αυτή γεννήθηκα· εκεί μέσα δεν ντρέπομαι να μιλάω 

μαζί τους και να ρωτάω την αιτία των πράξεών τους· […] και για τέσσερις ώρες δε 

νιώθω κανένα βάρος, απολησμονώ κάθε θλίψη, δε φοβάμαι τη φτώχεια, δε με σκιάζει 

ο θάνατος».6 Ας κρατήσουμε τα τελευταία λόγια για λίγο αργότερα.  

* 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ουμανιστές προώθησαν το κυνήγι των αρχαίων κειμένων, και 

την προσεκτική, όσο γινόταν, αντιγραφή τους ή και μετάφρασή τους (συνήθως από τα 

αρχαία ελληνικά στα λατινικά), προκειμένου να τα διασώσουν από τους βιβλιοτάφους 

των απρόσιτων μοναστικών βιβλιοθηκών, και στη συνέχεια να τα διαδώσουν, κυρίως, 

στους ομότεχνούς τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία αφορούσε τα 

νεοανακαλυφθέντα έργα ή τα βιβλία εν γένει, υπήρξε εκτενής και πραγματοποιούνταν 

μέσω εντατικής αλληλογραφίας. Η αλληλογραφία μεταξύ λογίων εντατικοποιήθηκε 

τόσο πολύ τον 17ο και 18ο αιώνα, ώστε καταστάθηκε σημαίνον χαρακτηριστικό της 

ιδιότητάς τους και κατ’ επέκταση της ταυτότητάς τους. Ο Ντ’ Αλαμπέρ, μάλιστα, θα 

γράψει σε μια επιστολή του ότι «τίποτα δεν είναι καλύτερο για την καλλιέργεια της 

φήμης ενός ανθρώπου των Γραμμάτων από τις επιστολές».7 Η ανάγκη αυτή να 

κοινωνείται και να συζητείται η γνώση, στα χρόνια της πρώιμης νεωτερικότητας 

μετατρέπεται σταδιακά σε οργανωμένο μηχανισμό απόκτησης κύρους και δύναμης. Η 

ιδεατή Δημοκρατία των Γραμμάτων κατέστη δυνατή μέσα από τη μείωση πραγματικών 

αλλά και διανοητικών και πνευματικών αποστάσεων, λόγω της συστηματικής 

αλληλογραφίας των «κατοίκων» της.      

Έτσι και ο πρωταγωνιστής τού βιβλίου τού Γκρίνμπλατ αναπτύσσει έντονη 

επιστολική δραστηριότητα, και διαμορφώνει ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνίας. Οι πρώιμοι 

αυτοί ουμανιστές καλλιέργησαν ένα τέτοιο κλίμα υπέρ της συγκέντρωσης και διάσωσης 

 
5 April G. Shelford, Transforming the Republic of Letters: Pierre-Daniel Huet and European Intellectual 

Life, 1650-1720, University of Rochester Press: Νέα Yόρκη 2007, σ. 48. Απόδοση δική μου. Ο τονισμός 

στο πρωτότυπο.  
6 Το παράθεμα στο Grafton, ό.π., σ. 221. 
7 Βλ. Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment, Cornel 

University Press 1994, σ. 17.  
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των βιβλίων (μιλάμε ακόμα για τα χειρόγραφα βιβλία), το οποίο έφτασε έως και τον 

Πάπα Νικόλαο Ε΄. Ο τελευταίος μέσα στα χρόνια 1447-1455, οπόταν κατείχε τον 

παπικό θρόνο, συγκέντρωσε όλη την προσοχή του στην επίσημη βιβλιοθήκη, την οποία 

εμπλούτισε σημαντικά αλλά και εκσυγχρόνισε.8 Το φαινόμενο «βιβλιοθήκη», θεσμική 

ή ιδιωτική, παίζει έναν βαρύνοντα ρόλο στα πολιτικά και πολιτισμικά τεκταινόμενα από 

τον 15ο αιώνα κι έπειτα. Τα βιβλία και οι συλλογές αρχαιοτήτων προσλαμβάνονταν με 

τρόπο πανομοιότυπο· ήταν «δοχεία γνώσης».9 Το βιβλίο ως υλικό, συλλέξιμο αγαθό, 

πολλές φορές μεγάλης οικονομικής αξίας, αλλά και ως πολιτισμικό, γνωσιακό αγαθό 

μαζί με τις συλλογές αρχαιοτήτων «ενσωματώνουν τις πολιτικές και πολιτισμικές 

τάσεις της περιόδου, επειδή και τα δύο εγκαλούν τις νεωτερικές έννοιες της μάθησης 

και της ιδιοκτησίας».10 Οι βιβλιοθήκες λογίων ή ηγεμόνων (είτε αυτός ήταν ο Πάπας 

είτε ο Κόζιμο των Μεδίκων) μπορούν να ιδωθούν ως συλλογές που απέβλεπαν στην 

ιστοριογράφηση και στη χαρτογράφηση του παρελθόντος της ιδεατής Δημοκρατίας των 

Γραμμάτων, επομένως και στη νομιμοποίησή της στο παρόν. Παράλληλα, ο πλούτος 

και το εύρος μιας συλλογής βιβλίων δεν ήταν μόνον υπόθεση κύρους ή επίδειξης, αλλά 

αφορούσε ταυτόχρονα και τη νεωτερική έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Όπως 

παρατηρεί η Μπάρμπαρα Μπένεντικτ: «Όπως με το να συλλέγει κανείς αντικείμενα, 

έτσι και η συλλογή, και το δυνητικό διάβασμα, των βιβλίων δήλωνε τη φιλοδοξία του 

[του αναγνώστη και του συλλέκτη] να βελτιώσει τον εαυτό του μέσω της γνώσης».11       

Αυτός είναι ο κόσμος που εγκαινιάζουν οι πρώιμοι ουμανιστές και στην 

αφήγηση του Γκρίνμπλατ λειτουργεί ως ένας ευρύς καμβάς, όπου αναπτύσσεται στο 

φόντο. Ωστόσο, το φόντο δεν είναι παραμελημένο, αλλά έχει ζωγραφιστεί με εξαιρετική 

λεπτομέρεια, σαν σε αναγεννησιακή τοιχογραφία ή πίνακα. Η στόχευση του βιβλίου, 

όμως, δεν μπορεί επικεντρώνεται στη διαγραφή ενός φόντου, όσο λεπτομερές και 

ενδιαφέρον κι αν είναι. Το βιβλίο τού Γκρίνμπλατ παίρνει θέση, και λόγω της θέσης 

αυτής κάποια στοιχεία που αφορούν τον κόσμο του βιβλίου την εποχή εκείνη, βγαίνουν 

πιο μπροστά, κι άλλα μένουν πίσω. Ο συγγραφέας επιθυμεί να συνδέσει την εύρεση 

ενός έργου, όπως το De Rerum Natura, με την ανάδυση του νεωτερικού υποκειμένου 

σε έναν κόσμο που σταδιακά εκκοσμικεύεται και αμφισβητεί παλαιότερες δομές, με 

γνώμονα την κριτική προσέγγιση στη γνώση και στα παλαιότερα κείμενα. Ο 

Λουκρήτιος παρουσιάζει μια κοσμοθεωρία βασισμένη όχι στη μοίρα ή στους θεούς, 

αλλά στην τυχαιότητα και στις παρεγκλίσεις των ατόμων. Οι μεταφυσικές θέσεις για το 

Επέκεινα και για τη μετά θάνατον ζωή υποσκελίζονται, ενώ προωθείται η καταφατική 

στάση απέναντι στο «εδώ και το τώρα» και απέναντι στην ηδονή της ζωής. Και ο 

Γκρίνμπλατ βρίσκει σε αυτή τη θεωρία, και συγκεκριμένα στην περιπέτεια της 

ανακάλυψης του έργου από έναν ουμανιστή λόγιο, ένα ιδανικό σύμβολο για την απαρχή 

της νεωτερικότητας. 

* 

 
8 Βλ. ενδεικτικά, Antonio Manfredi, «The Vatican Library of Pope Nicholas V: the Project of a 

Universal Library in the Age of Humanism», Library & Information History, τ. 14, τχ. 2 (1998), 103-

110.   
9 Βλ. Barbara Benedict, «Reading Collections: The Literary Discourse of Eighteenth-Century Libraries», 

Bookish Histories. Books, Literature, and Commercial Modernity, 1700-1900, επιμ. Ina Ferris - Paul 

Keen, Palgrave Macmillan UK 2009, σ. 169. 
10 Ό.π., σ. 169. Απόδοση δική μου.  
11 Ό.π., σ. 170. Απόδοση δική μου.  
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Το πρόσφατο μεσαιωνικό παρελθόν και η σύγχρονη εποχή τού γραφειοκράτη 

Μπρατσολίνι, είναι, κατά τον συγγραφέα, απολύτως συνυφασμένες με τις έννοιες του 

«πόνου» και της «οδύνης» –σε υπαρξιακό και πρακτικό επίπεδο– καθώς και με τον 

αγώνα των ανθρώπων να τις υπερβούν ή έστω να τις εκλογικεύσουν, στο πλαίσιο μιας 

σταδιακής διαδικασίας εκκοσμίκευσης των συνειδήσεων. «Σε μια από τις μεγάλες 

πολιτισμικές μεταστροφές στην ιστορία της Δύσης, το κυνήγι του πόνου νίκησε 

θριαμβευτικά το κυνήγι της ηδονής» (σ. 164), σημειώνει με πικρία ο Γκρίνμπλατ, με 

αφορμή τη μοναστική ζωή από τον 6ο αιώνα κι εξής. Όταν ο συγγραφέας παρουσιάζει 

τις βασικές θέσεις του ποιήματος τού Λουκρήτιου, εν είδει μανιφέστου με τον 

εμπρηστικό υπότιτλο «Τα Πράγματα Όπως Είναι», και με τους ερμηνευτικούς του 

μηχανισμούς πλήρως ενεργοποιημένους, σημειώνει ότι «είναι απολύτως λογικό να 

επιδιώκει κανείς την αποφυγή του πόνου: αυτή η αποφυγή αποτελεί έναν από τους 

στυλοβάτες ολόκληρου του συστήματος ηθικής του Λουκρήτιου» (σ. 304). Να 

επαναφέρουμε εδώ τα προαναφερθέντα λόγια του Μακιαβέλλι: «για τέσσερις ώρες δε 

νιώθω κανένα βάρος, απολησμονώ κάθε θλίψη, δε φοβάμαι τη φτώχεια, δε με σκιάζει 

ο θάνατος».   

Η ίδια αίσθηση οδύνης και μόχθου κυριαρχεί στους χώρους παραγωγής του 

χειρόγραφου βιβλίου του Μεσαίωνα, στις φυλακές βιβλίων των μοναστηριών, όπου 

αντιγραφείς σε κατάσταση εξαναγκασμού και κλινικής κατάθλιψης (σ. 47) έσκυβαν για 

δεκαπέντε τουλάχιστον ώρες την ημέρα πάνω στα κείμενα. Και τα μαργκινάλιά τους 

και οι σημειώσεις τους βρίθουν δηλητηριωδών σχολίων και χολής. Η διάσωση των 

κειμένων δεν είχε λάβει ακόμα τις ουμανιστικές διαστάσεις της εποχής του 

Μπρατσολίνι, καθώς ακόμα η ίδια η ζωή είχε πολύ μικρή αξία, ενώ η αντιγραφή των 

βιβλίων εξισωνόταν με τη χειρονακτική εργασία. Στον κανονισμό ενός Γάλλου 

Βενεδικτίνου του 6ου αιώνα σημειώνεται: «Αυτός που δεν οργώνει τη γη με το άροτρο 

οφείλει να γράψει την περγαμηνή με τα χέρια» (σ. 65). Τέτοιες περιπτώσεις οδηγούν 

τον Γκρίνμπλατ στην παρακάτω διαφωτιστική διαπίστωση: «Εφόσον η αντιγραφή 

αποτελούσε ένα είδος πειθαρχίας (μια άσκηση ταπεινοφροσύνης και μια οικειοθελή 

αποδοχή πόνου), η απέχθεια ή απλώς η έλλειψη κατανόησης ίσως να ήταν προτιμότερες 

από τη συμμετοχή. Η περιέργεια έπρεπε να αποφευχθεί πάση θυσία» (σ. 69-70).  

Έχοντας τα παραπάνω ως βάση, η περίπτωση του Μπρατσολίνι παρουσιάζεται 

μέσα από την αντίφαση πόνου – ηδονής, κατά την αφήγηση του Γκρίνμπλατ. Ο 

εριστικός γραφειοκράτης τού Βατικανού σκιαγραφείται σε αντιδιαστολή με τον 

ουμανιστή βιβλιοθήρα, ο οποίος βρίσκει την ελευθερία του μέσα στα αρχαία κείμενα 

και στη διάσωση και την αντιγραφή χειρογράφων. Ωστόσο, το πάθος τού Μπρατσολίνι, 

και των υπόλοιπων ουμανιστών της εποχής για το βιβλίο και τα αρχαία κείμενα, θα ήταν 

άδικο να παρουσιαστούν αποκλειστικά στο πλαίσιο ενός λόγου περί «φυγής» ή 

«παραμυθίας». Εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι ουμανιστές έφερναν την αρχαιότητα στα 

μέτρα τους, και επιθυμούσαν να κατανοήσουν πρωτίστως την εποχή τους μέσω αυτών, 

πρέπει να αναρωτηθεί κανείς σε τι συνίστατο αυτή η αίσθηση της «φυγής» που έβρισκε 

Μπρατσολίνι στα βιβλία.12 Σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για φυγή από την 

 
12 Βλ. ιδιαίτερα το κεφάλαιο, «Στο Ψεματοκοπείο» (σ. 212-241). 
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πραγματικότητα. Ήταν κάτι βαθύτερο και ουσιαστικά ανθρωπολογικό· ήταν ζήτημα 

ταυτότητας.  

Η ενασχόλησή του με την ανεύρεση χειρογράφων και την αντιγραφή 

αρχαιοελληνικών και λατινικών έργων ήταν ο τρόπος του να αποτινάξει την ταυτότητα 

του γραφειοκράτη/διοικητικού και να ενδυθεί την περισσότερο οικεία σε αυτόν 

ταυτότητα του ουμανιστή λογίου-βιβλιοθήρα, ο οποίος έχει ως αποστολή τη διάσωση 

και τη διάδοση της γνώσης. Τα γραφειοκρατικά του κατάστιχα δεν θα τον οδηγούσαν 

στην αθανασία· και δεν πρέπει να λησμονούμε τη φιλοδοξία και ενίοτε τη μεγαλομανία 

αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα, η εύρεση του ποιήματος του Λουκρήτιου ή ορισμένων 

χαμένων έως τότε ρητορικών λόγων του Κικέρωνα θα του εξασφάλιζαν μια θέση στις 

αιώνιες, μαρμάρινες και επιβλητικές αίθουσες της Δημοκρατίας των Γραμμάτων, έτσι 

τουλάχιστον όπως την ονειρεύτηκαν οι ουμανιστές διανοούμενοι. Επιπλέον, οι 

αμέτρητες ενθουσιώδεις επιστολές γνωστοποίησης των βιβλιακών ευρημάτων του δεν 

δείχνουν παρά την ανάγκη του Μπρατσολίνι να κοινωνήσει τις γνώσεις αυτές, και κατ’ 

επέκταση να εδραιώσει την ταυτότητά του ως ενός βιβλιομανή κυνηγού και διασώστη 

της αρχαιότητας. Το ταυτοτικό αυτό ζήτημα αναδεικνύεται ως κομβικό, και εξαιρετικά 

κρίσιμο στον λόγο του Γκρίνμπλατ. 

Η αφηγηματική σκηνοθεσία τού συγγραφέα, λοιπόν, στηρίζεται σε αυτές τις 

ταυτοτικές αντιθέσεις, και κυρίως στις αντίπαλες και εκ των πραγμάτων συγκρουόμενες 

κοσμοθεωρίες προνεωτερικών και νεωτερικών υποκειμένων. Να επισημανθεί ότι στον 

πρόλογό του ο Γκρίνμπλατ συζητά το τραύμα που του άφησε η θανατοφοβική μητέρα 

του, και την προσπάθεια να το υπερβεί μέσω της ενασχόλησής του με τη μεταιχμιακή 

αυτή εποχή (σ. 12-15). Με αυτό τον τρόπο υποβάλλει τον αναγνώστη σε μιαν αφήγηση 

σχεδόν βιωματική, μέσα από την οποία ξετυλίγεται η ιστορία του Μπρατσολίνι, ως 

σχεδόν αλληγορική απεικόνιση της προσπάθειας του ανθρώπου να καταπολεμήσει τον 

φόβο και να διαχειριστεί το αναπόφευκτο.  

Έως ποιον βαθμό, λοιπόν, ο Μπρατσολίνι κατανόησε τη βαρύτητα του 

ευρήματός του; Οι πηγές είναι πενιχρές, και ο Γκρίνμπλατ ειλικρινής. Ο ιστορικός 

ορίζει την ίδια την περιπέτεια της εύρεσης του De rerum Natura και όχι το ιστορικό 

πρόσωπο του Μπρατσολίνι, ως τις απαρχές της νεωτερικότητας,. Σε αυτό το 

ανθρωπολογικό και υπαρξιακό σχεδόν πλαίσιο της αναζήτησης της γνώσης –δηλαδή 

της ελευθερίας– αρθρώνεται με αγωνία το ερώτημα, το οποίο επανέρχεται εν είδει 

επωδού μέσα στο κείμενο: «μα που πήγαν όλα αυτά τα βιβλία»;  

Η ξεκάθαρη αυτή θέση μέσω της οποίας ο συγγραφέας ιστορικοποιεί τον 

παραπάνω αγώνα, γέννησε και πολλές αντιδράσεις, κυρίως από μεσαιωνολόγους, οι 

οποίοι τον κατηγόρησαν ότι εξοβελίζει ουμανιστικές πρακτικές του Μεσαίωνα.13 Κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα, καθώς η προβλεπόμενη βιβλιογραφία διατρέχεται και 

συζητείται, ωστόσο σίγουρα ο Γκρίνμπλατ τραβάει το σεντόνι προς τη μεριά του· κάτι 

αναμενόμενο, βέβαια, για ένα έργο που παίρνει ξεκάθαρη θέση μέσα στην 

ιστοριογραφία της Αναγέννησης και του Ουμανισμού. 

Κι αυτή βέβαια είναι η μεγάλη αρετή του βιβλίου. Πρόκειται για ένα 

επιστημονικό έργο γραμμένο σε ύφος συναρπαστικό και μυθιστορηματικό, έχοντας ως 

κέντρο του μιαν ανθρωπιστική Ιστορία του Βιβλίου, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί και 

 
13 Βλ. ενδεικτικά, το βιβλιοκριτικό αφιέρωμα (book review forum) στο βιβλίο τού Γκρίνμπλατ στο 

περιοδικό Exemplaria, τ. 25, αρ. 4 (Χειμώνας 2013), 313-370.  
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σχολιάζει τις ουμανιστικές πρακτικές και την κληρονομιά τους. Μέσω της εξιστόρησης 

αυτής, η οποία παλινδρομεί και διακλαδώνεται μεταξύ Αναγέννησης, ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, Μεσαίωνα, επικουρικής φιλοσοφίας και πρώιμου Διαφωτισμού, ο 

αναγνώστης κατανοεί πολύ καλύτερα τον ρόλο που έπαιξαν οι ουμανιστές στην 

εγκαθίδρυση του χειρόγραφου και λίγο αργότερα έντυπου βιβλίου στην ιστορία του 

δυτικού κόσμου· από τον Τζιορντάνο Μπρούνο και τον Γαλιλαίο, έως τον Βολταίρο.  

Η διαχρονική επίδραση του ποιήματος του Λουκρήτιου στη δυτική σκέψη 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν το πρωί της 1ης Νοεμβρίου του 1755 ο 

σαρωτικός σεισμός της Λισαβόνας συγκλονίζει τα θεμέλια της Ευρώπης, σε 

κυριολεκτικό αλλά και σε μεταφορικό επίπεδο, ο Βολταίρος αρχίζει να σκαρώνει το 

πολυσυζητημένο «Ποίημα για τον σεισμό της Λισαβόνας», στο οποίο ξεκινά να 

πραγματεύεται το ζήτημα της Θείας Πρόνοιας και του Κακού. Με αφορμή αυτή την 

καταστροφή, ο φιλοσοφικός θρήνος του Βολταίρου, δίχως να λείπει η ειρωνική 

διάθεση, αρθρώνεται σε ένα σημείο ως εξής: 

 
 Το μίγμα ετούτο από αίμα, χώμα και υγρά 

αφού συντέθηκε θα πρέπει να διαλυθεί ξανά, 

κι οι άκρες κάθε λεπτού νεύρου μας από ύλη θνητή 

φτιάχτηκαν να νιώθουν τον πόνο που χαλά τη ζωή: 

Είν’ η φωνή της φύσης που με διδάσκει αυτό. 

Τον Πλάτων’ αφήνω και τον Επίκουρο ξεχνώ.14    

 

Και λίγο παρακάτω: 

 

 Ένας χαλίφης κάποτε, την ώρα που ξεψυχούσε 

είπε σαν τελευταία προσευχή στον Θεό π’ αγαπούσε: 

«Σου φέρνω ω απροσμέτρητε, ω μοναδικέ βασιλιά, 

όλα όσα λείπουν απ’ τη μεγαλοσύνη σου την κραταιά: 

Ελαττώματα, λύπες, δεινά κι όλη την άγνοια που είδα». 

Θα μπορούσε εδώ να ’χε προσθέσει: και την ελπίδα.15 

 

Ως σημείωση στους παραπάνω στίχους, ο Βολταίρος προσέθετε: «Οι περισσότεροι 

άνθρωποι είχαν μια τέτοια ελπίδα, ακόμα και πριν αποκτήσουν τη βοήθεια της θείας 

αποκάλυψης. Η ελπίδα μιας ύπαρξης μετά το θάνατο θεμελιώνεται στην αγάπη για την 

ύπαρξη κατά τη διάρκεια της ζωής. Θεμελιώνεται στην πιθανότητα ότι το νυν 

σκεπτόμενο θα σκέπτεται εσαεί. Δεν έχουμε καμία απόδειξη γι αυτό […] Ο 

Λουκρήτιος, για να υπονομεύσει αυτή την ελπίδα, θέτει, στο τρίτο βιβλίο του, 

επιχειρήματα που η ισχύς τους είναι συντριπτική· όμως δεν κάνει τίποτε περισσότερο 

από το να αντιπαραβάλλει ορισμένα πειστικά συμπεράσματα με άλλα πειστικότερα. 

[…] Όμως το ένστικτο, η λογική, η ανάγκη παραμυθίας, το καλό της κοινωνίας, 

υπερισχύουν και οι άνθρωποι πάντα διατηρούν την ελπίδα μιας μελλοντικής ζωής».16  

 
14 Βολταίρος, Ποίημα για την καταστροφή της Λισαβόνας, μτφρ.-επιμ. Μίλτος Φραγκόπουλος, Πόλις: 

Αθήνα 2018, σ. 39. 
15 Ό.π., σ. 41-42. 
16 Ό.π., σ. 55 και 57.  
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Στην αναθεωρημένη έκδοση του ποιήματος, το 1775, ο Βολταίρος, απόλυτα 

κατασταλαγμένος και πιο θαρραλέος για τα πιστεύω του, προσθέτει στη σημείωση 

αυτή: «Όμως είναι απαίσιο να πρέπει διαρκώς να ερίζουμε για τη θεία αποκάλυψη, να 

βλέπουμε τη χριστιανική κοινωνία ακοινώνητη, κατακερματισμένη σε δέκα σέκτες για 

την αποκάλυψη, να βρίζουμε, να καταδιώκουμε να καταστρέφουμε για την αποκάλυψη 

[…] Ω Θεέ, αποκάλυψέ μας επί τέλους ότι πρέπει να είμαστε ανθρώπινοι και 

ανεκτικοί!».17 Στη μακρά αυτή διαδρομή που διένυσε ο φιλόσοφος των Φώτων, είχε 

στο προσκεφάλι του, μεταξύ άλλων, και τον Λουκρήτιο. Το έργο που, κατά τον 

Γκρινμπλατ, έσπρωξε τον κόσμο προς την νεωτερικότητα, έθρεψε διαχρονικές ιδέες, 

όπως αυτές του ανθρωπισμού και της ανεκτικότητας· ιδέες, οι οποίες, παραδόξως, 

αμφισβητούνται ακόμα και σήμερα. Αλλά ο χρόνος είναι μάλλον σχετικός, όπως 

υποστήριζε και ένας άλλος θαυμαστής του Λουκρήτιου, ο Αϊνστάιν.  

 Κλείνοντας, και με αφορμή τον Βολταίρο, μού έρχεται στο νου μια εκτενής 

επιστολή του δικού μας «πατριάρχη» των Φώτων, του Αδαμάντιου Κοραή, στην οποία, 

μεταξύ άλλων, προσεγγίζει τον Βολταίρο και το έργο του. Η επιστολή αυτή σχετίζεται 

με τα παραπάνω ως προς την επίδραση που άσκησε ο παράγων «βιβλίο», ως υλικό αλλά 

και ως συμβολικό αγαθό στους λόγιους του Διαφωτισμού. Όπως εικάζει σοφά ο Αλέξης 

Πολίτης, πρόκειται ίσως για τη στιγμή κατά την οποία ο ιατροφιλόσοφος Κοραής 

αναλαμβάνει συνειδητά τον ρόλο του διαφωτιστή και εθνεγέρτη Κοραή.18 Η επίσημη 

κηδεία του Βολταίρου –η μετακομιδή των οστών του, ουσιαστικά– πραγματοποιήθηκε 

δεκατρία χρόνια μετά τον θάνατό του στο Παρίσι, εν είδει πανηγυρικού εορτασμού τον 

Ιούλιο του 1791, και ο Κοραής υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Γράφει στον Δημήτριο 

Λώτο στις 15/11/1791: «Δεν με εξέπληξε, φίλε μου, μήτε η μεγαλοπρέπεια της κηδείας· 

μήτε ο χρυσός και ο άργυρος, όστις ηστραποβόλει από όλα τα μέρη, εθάμβωσε τους 

οφθαλμούς μου. Αλλ’ όταν είδον τα βιβλία του φερόμενα εις θρίαμβον και 

περικυκλωμένα από πλήθος ακαδημιακών, τότε ήθελον να σε έχω πλησίον μου μάρτυρα 

και της αγανακτήσεώς μου και των δακρύων μου, δακρύων, φίλε μου, αληθινών, 

δακρύων απαρηγορήτων, τα οποία μ’ έκαμε να χύσω η ανάμνησις ότι ούτω και οι 

προπάτορές μου, οι αμίμητοι Έλληνες, ήξευρον να τιμώσι την σοφίαν».19  

Σίγουρα, με αυτή τη λογική, η κληρονομιά του De Rerum Natura θα μπορούσε 

να εξακτινωθεί προς εκατοντάδες κατευθύνσεις. Ωστόσο, ο Γκρίνμπλατ με την 

Παρέγκλισή του, νομίζω ότι μας δίδει ένα καλό φίλτρο, ένα αποτελεσματικό κόσκινο, 

ώστε να ιχνηλατίσουμε με κάποια σχετική ασφάλεια την κρίσιμη επιρροή που άσκησε 

το έργου του Λουκρήτιου στη δυτική σκέψη, κυρίως μέσω της επίπονης διαδικασίας 

ανακάλυψης και διάσωσής του.   

 
17 Ό.π., σ. 57.  
18 Βλ. Αλέξης Πολίτης, «Για τη γένεση της εθνικής συνείδησης, άλλη μια φορά. Κοραής και Βολταίρος», 

Ο Πολίτης, τχ. 60 (Ιανουάριος 1999), 47-50. Με τα δικά του λόγια (σ. 50): «Αν αναζητούμε να 

ψηλαφήσουμε τις στιγμές που το συναίσθημα ξεχειλίζει και παρασέρνει τα φράγματα αλλάζοντας τις 

συνειδήσεις, τις στιγμές που οι θαμπές διαθέσεις μορφοποιούνται σε νοητικές συλλήψεις –τις 

περιπτώσεις της cristallisation, όπως τις ονομάζει, μιλώντας για την ερωτική εμπειρία, ο Σταντάλ– 

είμαστε ίσως μπροστά σε μια από αυτές: είτε εκείνην την ώρα, δηλαδή στις 11 Ιουλίου 1791 ακριβώς 

είτε –εξίσου πιθανό– ενόσω ανασυνθέτει τη σκηνή γράφοντας στο φίλο-του, ο Κοραής νιώθει, πρώτη 

φορά νομίζω, πρώτος αυτός, Νεοέλληνας, ακριβώς με την έννοια που το εννοούμε και σήμερα».  
19 Αδαμάντιος Κοραής. Αλληλογραφία. τ. Α΄ (1774-1798), επιμ. Κ. Θ. Δημαράς κ.ά, ΟΜΕΔ, Εστία: 

Αθήνα 1964, σ. 198-199.  
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