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Πραγματεία πάνω σε ένα σπουδαίο
μεσαιωνικό έμμετρο μυθιστόρημα

μπρούντζινων ίππων στη βασιλική του Αγίου Μάρκου

KOSTAS YIAVIS
Ιμπέριος και Μαργαρώνα
Imper ios and Margarona
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with Introduction Commentary
and Index-Glossary
εκδ Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής
Τραπέζης σελ 450

ΓουΝΤΕΪΒΙΝΤΧΟΑΤΟΝ

Τα μεσαιωνικά έμμετρα μυθιστορήματα
us λογοτεχνικό είδθ5 είναι

îocûs γνωστά σε ttcMoùs αναγνώστη
τουλάχιστον ms 5ikös μου

γενιά5 Kupicos από τον τόμο που
επιμελήθηκε ο αείμνηστοε Εμμανουήλ

Kpiapös στην περίφημη σειρά

Βασική Βιβλιοθήκη 1955 Ο
τίτλθ5 εκείνου του τόμου Βυζαντινά

ιπποτικά μυθιστορήματα είναι
σήμερα κάποκ προβληματικόβ κάθε
λέξη εγείρει συζήτηση Tis τελευ
ταίε5 δεκαετίεε οι έρευνεβ για τα
κείμενα αυτά έχουν τροποποιήσει
τιε naAaiés υποθέσει όσον αφορά
τΐ5 χρονολογίε5 τΐ5 πηγέ5 τα πολιτισμικά

συμφραζόμενα κ.λπ Αντίθετα

ô]ias το ζήτημα ms επιστη
μονικήε έκδοσα των κειμένων δεν
έχει προχωρήσει και τόσο Υπάρχουν

εξαιρέσει διαθέτουμε τώρα

δύο εξαιρετικέ εκδόσειε διασκευών
ms Αφήγησα Λιβίστρου και

Ροδάμνα χάρη στην Τίνα Λεντά
ρη και τον Παναγιώτη Αγαπητό ο
TicopYos Κεχαγιόγλου μά5 έχει δώσει

έναν πλουσιότατο Απολλώνιο
ms Τύρου και η Carolina Cupane
συγκέντρωσε Kpiraés εκδόσειε έξι
μυθιστοριών σε έναν τόμο 1995
με εισαγωγή στα ιταλικά

Ειδική περίπτωση αποτελεί το
Ιμπέριοβ και Μαργαρώνα που

υφίσταται σε δύο εκδοχέ μια παλαιότερη

ανομοιοκατάληκτη που
σώζεται σε πέντε χειρόγραφα και
μια ομοιοκατάληκτη ριμάδα που
τυπώθηκε πολλέε cpopés στη Βενετία

από το 1543 και μετά Η παλαιότερη

εκδοχή εκδόθηκε πρόχειρα
δύο popés κατά τον 19ο αιώνα και
το 1955 ο Kpiapàs δημιούργησε ένα
ενιαίο κείμενο αντλώνταε craxous
από τα διάφορα χειρόγραφα που
όμωε διαφέρουν αρκετά μεταξύ
tous Μια νέα έκδοση που να πληροί

xis σημερνά εκδοτικέβ apxés
παραμένει desideratum

Ο Γμπέριοε αποτελεί ελεύθερη
διασκευή/μετάφραση zvös γαλλικού

υστερομεσαιωνικού μυθιστο
ρήματοβ που έγινε πολύ δημοφιλέ5
και σε γερμανικέβ και σε αγγλικέβ

Βενετία Βυζαντινό μνημείο τεσσάρων

Γα σχόλια του Κώστα
Γιαβή εκτείνονται
σε 163 σελίδες και
περιλαμβάνουν τεράστια
ποικιλία ζητημάτων
που προκύπτουν
από το κείμενο
διασκευέε Στα ελληνικά η δημοφι
λία του αυξήθηκε αφάνταστα όταν
ριμαρίστηκε πιθανοί από ανώνυμο

Κρητικό και έφτασε στο τυπογραφείο

στη Βενετία Δεν σώζεται
αντίτυπο ms πρώτα έκδοσα του
1543 αλλά διαθέτουμε πολύτιμεβ
έμμεσεε πληροφορίεβ που βεβαιώνουν

την ύπαρξή τα Η δεύτερη
έκδοση πραγματοποιήθηκε δέκα
χρόνια αργότερα Εχουν συγκεντρωθεί

πληροφορίεβ για δεκατέσ¬

σερα βενετικέβ εκδόσεα που
χρονολογούνται

από το 1553 μέχρι το
1806 iatos λανθάνουν και άλλε5
Σήμερα χάρη στον Κώστα Γιαβή
επίκουρο καθηγητή Φιλολογίαε
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκα έχουμε αποκτήσει
την πρώτη έγκυρη επιστημονική
έκδοση tos Pmàôas του Ιμπέρι
ου δημοσιευμένη στην αξιόλογη
σειρά Βυζαντινή και Νεοελληνική
Βιβλιοθήκη του ΜΙΕΤ

Πρόκειται για σημαντικό φιλολογικό

γεγονόε πρώτον λόγω tos
εξαιρετικήε noiomras tos σχολιασμένα

έκδοσα του κ Γιαβή Και
δεύτερον γιατί ο Ιμπέριοε ανήκει

στην κατηγορία των φυλλάδων
φτηνών έντυπων εκδόσεων που
κυκλοφορούσαν ευρέοα κατά την
Τουρκοκρατία αλλά και μετά και οι
οποίεβ αποτελούσαν τα αναγνώσματα

των πάππων μαε για να
δανειστώ την εύστοχη φράση του

Σπ Λάμπρου Και δεν τα διάβαζε
μόνο ο απλό5 Xaôs αλλά και μορφωμένοι

άνθρωποι
Η Διήγησιε του θαυμαστού Ιμπε

ρίου είναι η ιστορία ms αγάπα
evös ζευγαριού και των περιπετειών

tous που βέβαια έχουν αίσιο

τέλθ5 Η Ριμάδα είναι σχετικά
σύντομο κείμενο αποτελούμενο
από 1.046 πολιτικού5 crcixous μόνο

με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία
και στην έκδοση του Γιαβή καλύπτει

μόλιε 32 σελίδε5 Τα σχόλια
του επιμελητή όμωβ εκτείνονται
σε 163 σελίδε5 και περιλαμβάνουν
μια τεράστια ποικιλία ζητημάτων
που προκύπτουν από το κείμενο
Αλλοι επιμελητέ3 iacos θα άφηναν
τα πιο ακανθώδη ζητήματα ασχολίαστα

Οχι ο KcboTOS Tiaßns Mas
ενημερώνει όχι μόνο για τη γλώσσα

Tis πηγέε και x\s σχέσειε με
άλλα κείμενα αλλά και για navros
έίδου3 realia τοπωνύμια νομισμα

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από σαφήνεια

ευφυΐα και μια πραγματική
πρωτοτυπία

xwzs αξίεε κονταρομαχίε5 ρούχα
τα ψάρια ms Μεσογείου ιατρική
περίθαλψη κοσμήματα και πολλά
άλλα Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται
στην ιχνηλάτηση λογοτεχνικών
μοτίβων και επεισοδίων σε άλλα
κείμενα δυτικοευρωπαϊκά αλλά και
αραβοπερσικά Ο Γιαβήβ εφαρμόζει
συγκριτολογικέ5 προσεγγίσει και
στα σχόλια και επίσα στην εκτενή

εισαγωγή του Ο τόμοβ κλείνει
με μια γενναιόδωρη επιλογή φωτογραφικών

εικόνων δηλαδή με πανομοιότυπα

σελίδων από x\s βενε
xmis εκδόσεα του Ιμπέριου και
ένα φύλλο χειρογράφου

Σε αυτή την υποδειγματική έκδοση

ενό3 ελάχιστα γνωστού έργου
ms πρώιμα νεοελληνικήε λογοτε
xvias ο Kcboras Tiaßns διεισδύει
στο mind-set του ανώνυμου ριμα
δόρου που αγωνίζεται να απεικονίσει

τον μεσαιωνικό κόσμο ms
icrtopias του μέσα από τον φακό
ms αναγεννησιακήβ σκέψα Εντέλει

το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται
από σαφήνεια ευφυΐα και μια πραγματική

πρωτοτυπία

0 κ Ντέιβιντ Χόλτον είναι ομότιμος
καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ
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