Εισαγωγή

«Ἄδηλος ἡμῖν ἡ ἱστορία τοῦ ἀνδρὸς τούτου,
ἐπειδὴ ἀλλαχόθεν αὐτὸν οὐκ οἴδαμεν εἰμὴ ἐκ τῆς φυσικοϊατρικῆς». Αυτά
σημείωνε ο Γεώργιος Ζαβίρας (1744-1804) στο λήμμα «Εὐστάθιος Ἀθανάσιος Ἰατροφιλόσοφος», όταν συνέτασσε στο κατώφλι του 19ου αιώνα τη
Νέα Ελλάδα ή Ελληνικόν Θέατρον, το πρώτο εγχειρίδιο νεοελληνικής προσωπογραφίας.1 Ο Ευστάθιος Αθανασίου παραμένει ένας από το πλήθος
των αγνώστων που συναντά ο ερευνητής της ιστορίας του προεπαναστατικού ελληνισμού, σε όποια έκφανσή της και αν εστιάζει. Χιλιάδες ονόματα που συνοδεύονται το πολύ από κάποιον τόπο καταγωγής ή επάγγελμα·
πρόσωπα χωρίς πρόσωπο, που τα προσπερνάμε, επειδή δεν βρίσκουμε εύκολα ίχνη, για να ανασυστήσουμε τις πορείες τους. Τι θα γινόταν όμως
εάν κοντοστεκόμασταν; Αν ψάχναμε πιο επίμονα; Εάν ξεκινούσαμε να
συγκροτούμε μια πινακοθήκη των αγνώστων και μια ιστορία των σιωπηλών; Δεν θα ήταν αυτός ένας τρόπος για να ελέγξουμε τη διάδοση και
την πυκνότητα των φαινομένων; Να βυθομετρήσουμε την εγκυρότητα
των ερμηνειών μας, την ισχύ των σχημάτων που κατασκευάζουμε για το
παρελθόν;
Η προσωπογραφία του προεπαναστατικού ελληνισμού είναι ένα πεδίο ακαλλιέργητο, για λόγους πολλούς και γνωστούς. Τα κρατικά και τα
1

Γεώργιος Ιωάννου Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, επιμ. Γ. Π. Κρέμος, Αθήνα: Εφημερίς των συζητήσεων, 1872, σ. 302. Το έργο του Ζαβίρα συντάχθηκε σταδια
κά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Ο συγγραφέας εργαζόταν σε αυτό
πιθανότατα έως τον θάνατό του (1804). Το λήμμα για τον Αθανασίου έχει γραφτεί μετά το 1794, έτος έκδοσης της διδακτορικής διατριβής του, χάρη στην οποία το όνομα
του ιατροφιλόσοφου συμπεριλήφθηκε στη Νέα Ελλάδα.
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εκκλησιαστικά αρχεία δεν βοηθούν συνήθως την έρευνα για μεμονωμένα
άτομα, παρά μόνο όταν η εμπλοκή τους στη διοικητική ή δικαστική πράξη
ή η σύγκρουσή τους με την κοσμική ή εκκλησιαστική εξουσία έδωσε αφορμή για την παραγωγή επίσημων εγγράφων που αφορούν τη ζωή τους. Αλλά και οι πηγές που παράχθηκαν έξω από το κρατικό ή το εκκλησιαστικό
πλαίσιο δεν είναι οπωσδήποτε πλουσιότερες.
Η αργή εξατομίκευση της ελληνικής κοινωνίας, σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς χώρους, και η επίσης σχετικά αργή διάδοση του αλφαβητισμού
καθυστέρησαν την ανάπτυξη του ελληνικού αυτοβιογραφικού λόγου έως
τη δεκαετία του 1820. Έτσι, οι κατεξοχήν πηγές της προσωπογραφίας,
τα αυτοβιογραφικά και βιογραφικά κείμενα, είναι μέχρι την Ελληνική
Επανάσταση ευάριθμες και προέρχονται αποκλειστικά από τις κοινωνικές
ομάδες που διέθεταν ένα ανώτερο μορφωτικό επίπεδο. Ανάλογα ισχύουν
και για τα ελάχιστα προσωπικά αρχεία που συγκροτήθηκαν στα προεπαναστατικά χρόνια.
Αλλά και ο ελληνικός περιοδικός τύπος συμβάλλει ουσιαστικά στις
προσωπογραφικές έρευνες μόλις από τη δεκαετία του 1810, όταν αρχίζουν
να κυκλοφορούν ο Λόγιος Ερμής (1811-1821) και ο Ελληνικός Τηλέγραφος
(1812-1836) ― έντυπα με έμφαση στην πνευματική ζωή το πρώτο και με
μια θεματικά διευρυμένη ύλη το δεύτερο. Όμως και εκεί όπου ο όγκος του
υλικού πυκνώνει, όπως συμβαίνει με την επιστολογραφία, η έλλειψη φιλολογικής, ειδικότερα εκδοτικής, υποδομής, αν δεν αποθαρρύνει τον μελετητή ήδη πριν να καταπιαστεί με την έρευνα, καθυστερεί το έργο του.
Σχολιασμένες εκδόσεις αλληλογραφίας, όπως εκείνες που διαθέτουμε για
τον Αναστάσιο Γόρδιο ή τον Κωνσταντίνο Οικονόμο, αποτελούν ακόμη τις
λίγες, φωτεινές εξαιρέσεις.2
Η καχεξία των πηγών και η έλλειψη υποδομής συνοδεύονται από δυσκολίες εντοπισμού, πρόσβασης και προσπέλασης του υλικού που παραδίδεται. Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών πληθυσμών στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία,
Γόρδιος, Αλληλογραφία (1675-1728), επιμ. Χαρίτων Καρανάσιος με συνεργασία της Ι. Κόλλια, προλεγόμενα-σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος, 2 τόμοι, Αθήνα:
Ακαδημία Αθηνών, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε., 2011· και Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων,
Αλληλογραφία, επιμ. Κ. Λάππας – Ρ. Σταμούλη, 2 τόμοι, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών,
Κ.Ε.Μ.Ν.Ε., 1989-2002.

2	Αναστάσιος

Εισαγωγή

13

και στις εμπορικές παροικίες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και της
βόρειας Μαύρης Θάλασσας, επέφερε μια αντίστοιχη διασπορά των πηγών
που διαθέτουμε σήμερα για τον ελληνισμό αλλά και μια ευρεία γλωσσική
ποικιλία των γραπτών μαρτυριών, οι οποίες, επιπλέον, παραδίδονται σε
μεγάλο μέρος τους σε χειρόγραφα.
Σαν να μην αρκούσαν τα παραπάνω, η απλοϊκή ταύτιση της προσωπογραφικής έρευνας με τον βιογραφισμό ιστοριοδιφικού τύπου καλλιεργεί
έναν φλύαρο εξορκισμό του θετικισμού που αποτρέπει τις έρευνες υποδομής και εμπεδώνει τον συμβιβασμό με την απουσία μιας θεμελιώδους, επιστημονικά ελεγμένης, πραγματολογικής γνώσης την οποία θα προσκόμιζε
ένας επαρκής αριθμός εξειδικευμένων προσωπογραφικών μελετών και η
δημιουργία ενός όσο το δυνατόν εξαντλητικού, έγκυρου βιογραφικού λεξικού του προεπαναστατικού ελληνισμού.
Οι ελλείψεις της υποδομής και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες έδωσαν το
ερέθισμα για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων με προσωπογραφικά δεδομένα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ομάδες ατόμων με κοινή γεωγραφική καταγωγή. Οι βάσεις που δημιουργήθηκαν, όσες είναι ελεύθερα προσβάσιμες,
αποτελούν ένα πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα. Από την προδρομική θέση
τους απορρέουν όμως κάποιες αναπόφευκτες αδυναμίες. Το λημματολόγιό
τους περιορίζεται συνήθως στις επιφανείς μορφές, ενώ τα προσωπογραφικά σημειώματα συνοψίζουν τη διαθέσιμη δευτερογενή βιβλιογραφία, χωρίς να την ελέγχουν και να την εμπλουτίζουν μέσω πρωτογενούς έρευνας.
Επιπλέον, η απουσία διασύνδεσης των επιμέρους προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων κατακερματίζει τη γνώση και ―στον βαθμό που τα λημματολόγια ταυτίζονται― προκαλεί την επανάληψη των ίδιων πληροφο
ριών. Στην ουσιαστική ανανέωση της ερευνητικής υποδομής θα οδηγήσει
μόνο η προώθηση της έρευνας για μεμονωμένα πρόσωπα ―επιφανή, ελάσσονα και άγνωστα― μέσω της αξιοποίησης νέων ή ανεπαρκώς γνωστών
πηγών, και η παράλληλη διασύνδεση των ερευνητικών προγραμμάτων σε
μια κοινή βάση δεδομένων. Η συνεργασία των ιδρυμάτων, όσων καλλιεργούν τις νεοελληνικές σπουδές, σε ένα συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα
με στόχο τη δημιουργία ενός επιστημονικού προσωπογραφικού λεξικού
για τον προεπαναστατικό ελληνισμό, το οποίο θα βελτιώνεται διαρκώς και
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θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακά, είναι ένα ζητούμενο που εκκρεμεί από καιρό.3
Η μελέτη για τον ιατροφιλόσοφο Ευστάθιο Αθανασίου δεν ξεκίνησε ως
προσωπογραφική έρευνα. Στην πορεία της όμως εξελίχθηκε σε μεγάλο
βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Αθανασίου είναι ένα πρόσωπο που
συνάντησα για πρώτη φορά στα συμφραζόμενα της φαναριώτικης ποίη
σης4 και του ελληνικού τεκτονισμού της εποχής του Διαφωτισμού.5 Οι
πηγές που εντοπίστηκαν τότε τεκμηρίωναν ότι γεννήθηκε στον Τύρναβο
το 1766 και σπούδασε ιατρική στη Χάλλη, πως εκεί μυήθηκε στον τεκτονισμό και δίδασκε νέα ελληνικά σε έναν γερμανό φίλο του, χρησιμοποιώντας φαναριώτικα στιχουργήματα ως δείγματα της γλώσσας, ότι το 1794
υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή του και ότι αργότερα έζησε στο Ιάσιο
3	Στον βαθμό που μπορώ να γνωρίζω, τα μόνα από τα έντυπα ή ηλεκτρονικά προσωπο-

4

5

γραφικά έργα των τελευταίων δεκαετιών τα οποία προχώρησαν προς την κατεύθυνση
που περιγράφω είναι αυτό του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Κυπριακή λογιοσύνη 15711878: προσωπογραφική θεώρηση, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2002,
και εκείνο του Αλέξη Πολίτη, «Νεοελληνική Προσωπογραφία: [ηλεκτρονικό αρχείο]»,
Ρέθυμνο 2017, αναρτημένο στην «Ανέμη», βλ. https:anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/d/0/
metadata-1513153293-591677-28685.tkl. Προς παρόμοια κατεύθυνση, αλλά εστιασμένο
σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και στα μετεπαναστατικά χρόνια, κινείται και το
ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα) «Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 1830-1974.
Καθηγητές – Μεταφραστές – Εκδότες», το οποίο διευθύνεται από την Ουρανία Πολυ
κανδριώτη και πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Το ‘‘Σχολείον των ντελικάτων εραστών” και το
‘‘Έρωτος αποτελέσματα”. Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά τους», Ο Ερανιστής 23
(2001), σ. 143-165: 149-150. Δύο προγενέστερες μελέτες είχαν παρουσιάσει τις λίγες
πληροφορίες για τον Αθανασίου που απαντούν σε άρθρα του περιοδικού Λόγιος Ερμής για την Ηγεμονική Ακαδημία στο Ιάσιο· βλ. Έκτωρ Σαραφίδης, Έλληνες ιατροί
εν Ρουμανία, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1940, σ. 19 και Ariadna Camariano-Cioran,
L’Épire et les Pays Roumains, Ιωάννινα: Éditions de l’Association d’Études Épirotes,
1984, σ. 222.
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Αθήνα: Περίπλους, 2010, σ. 65, 97,
126, 169, 183, 212-213. Χωρίς σύνδεση με την έρευνα που είχε ήδη διεξαχθεί από την
ελληνική πλευρά, παρουσιάστηκαν αργότερα, το 2012, ενδιαφέροντα στοιχεία για τη
ζωή του Αθανασίου ως γιατρού στο Ιάσιο (περ. 1797/8-1831) από τον Sorin Grigoruță,
«Doctorul Eustathius Athanasius Rolla și activitatea sa în Moldova începutului de secol
XIX», Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol 49 (2012), σ. 79-90.
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κερδίζοντας την εκτίμηση των συμπολιτών του. Το 2018, ερευνώντας για
τον σύντροφο του Ρήγα Γεώργιο Θεοχάρη, εντόπισα απρόσμενα ένα μέρος
της αλληλογραφίας του Αθανασίου με τον γερμανό εκδότη και βιβλιοπώλη Καρλ Άουγκουστ Σβέτσκε (1756-1839), ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε,
του προμήθευε για πολλά χρόνια βιβλία και περιοδικά. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό υλικό άνοιγε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
Η αλληλογραφία του Αθανασίου με τον Σβέτσκε ―μία από τις ελάχιστες
γνωστές μεταξύ ελλήνων λογίων και των βιβλιοπωλών τους― εμπλουτίζει, χάρη στις πολυάριθμες παραγγελίες που περιέχει επιστημονικών, λογοτεχνικών και άλλων εντύπων, τις πληροφορίες μας για την κυκλοφορία
δυτικών εντύπων στη νοτιοανατολική Ευρώπη του όψιμου Διαφωτισμού,
πολλαπλασιάζοντας έτσι τα τεκμήρια που διαθέτουμε για τη διάδοση σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, ιδεών και πολιτισμικών προτύπων από τη
Δύση στα Βαλκάνια. Οι επιστολές αναδεικνύουν τον άγνωστο μέχρι τώρα
Αθανασίου ως φορέα νεωτερικής γνώσης και ιδεών και ως μεσολαβητή
στην πολιτισμική επικοινωνία του κοινωνικού περιβάλλοντός του με τη
Δύση. Η πρόθεσή μου να αξιοποιήσω την αλληλογραφία του στο πλαίσιο
της έρευνας για τη μεταφορά γνώσης και για την ιστορία των ιδεών και του
βιβλίου, με ώθησε να αναζητήσω στοιχεία για την πνευματική συγκρότηση του τυρναβίτη ιατροφιλόσοφου.
Αρχειακά έγγραφα, περιηγητικά και αυτοβιογραφικά κείμενα, ο τύπος
και η επιστολογραφία της εποχής χρησιμοποιήθηκαν με όφελος, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή του Αθανασίου σε κύκλους οπαδών δημοκρατικών
ιδεών και τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία. Τα σημαντικότερα ίσως ευρήματα προήλθαν ωστόσο από τις φιλοθήκες, ένα είδος πηγών που δεν έχει
αξιοποιηθεί ακόμη από τους νεοελληνιστές. Για τον λόγο αυτό αξίζει να
παρουσιαστούν εδώ σύντομα.6
6	Οι ξενόγλωσσες φιλοθήκες έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα για τη μελέτη ελληνικών

θεμάτων και κατά κανόνα μέσω δευτερογενούς βιβλιογραφίας, όχι με αυτοψία των
χειρογράφων. Για τις ελληνικές φιλοθήκες, διαθέτουμε μόνο δύο μελέτες: Ευλόγιος
Κουρίλας, «Θεόκλητος ο Πολυειδής και το Λεύκωμα αυτού εν Γερμανίᾳ», Θρακικά 3
(1932), σ. 84-149, 4 (1933), σ. 129-199, 5 (1934), σ. 68-162, και Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, «Η φιλοθήκη του Μητροφάνους Κριτοπούλου», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 13 (1938), σ. 146-155. Γνωστό είναι επίσης το λεύκωμα του Ευφρόνιου Ραφαήλ
Πόποβιτς (1772-1853).
15
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Πρόκειται για τα λευκώματα τα οποία οι κάτοχοί τους προσέφεραν σε
συγγενείς, φίλους και γνωστούς, ή σε διακεκριμένα πρόσωπα που θαύμαζαν, για να απαθανατίσουν με ένα σύντομο κείμενο τη φιλία, τη γνωριμία
ή τη συνάντησή τους. Η κατοχή φιλοθήκης υπήρξε μία από τις πρακτικές
προβολής της ατομικότητας οι οποίες συνόδευσαν την ανάδυση του νεωτερικού υποκειμένου. Καθιερώθηκε στην Αναγέννηση αρχικά ως ανδρική
συνήθεια, κορυφώθηκε κατά τον όψιμο 18ο και τον αρχόμενο 19ο αιώνα,
στα χρόνια δηλαδή της εξιδανίκευσης της φιλίας από τον Αισθαντισμό και
τον Ρομαντισμό, για να περιοριστεί σταδιακά στη συνέχεια σε ένα νεανικό
γυναικείο κοινό και να σβήσει στα τέλη του περασμένου αιώνα.
Τα λευκώματα διατήρησαν στην πάροδο του χρόνου τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά: οι εγγραφές, σχεδόν πάντα τοποχρονολογημένες, ξεκινούν
κατά κανόνα με ένα μότο, το οποίο ορίζει το θέμα των σκέψεων που διατυπώνονται στη συνέχεια, και κλείνουν συνήθως με την ανάμνηση κοινών
στιγμών και την υπόσχεση αιώνιας φιλίας ή, τουλάχιστον, παντοτινής θύμησης. Ενίοτε οι εγγραφές κοσμούνται με σκίτσα, ακουαρέλες, επικολλημένα χαρακτικά ή με άλλα εικονογραφικά μέσα, ανάλογα με την εποχή.
Τύπος λοιπόν χειρόγραφου σημειωματαρίου αλλά και σώμα κειμένων τα
οποία συνιστούν διακριτό είδος μικρής φόρμας, τα λευκώματα φιλίας είναι
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πηγή. Η τοποχρονολόγηση των εγγραφών διευκολύνει τον εντοπισμό της πορείας των συγγραφέων τους αλλά και του
κατόχου της φιλοθήκης στον χώρο και στον χρόνο, ενώ το κείμενό τους με
το μότο του, με τα βιώματα που μνημονεύει και τις ιδέες που εκφράζει, περικλείει πληροφορίες για τον συγγραφέα του και στοιχεία της σκέψης του.
Στις φιλοθήκες εγγράφονταν ποικίλα ανθρώπινα δίκτυα που διασταυρώνονταν στο πρόσωπο του κτήτορα του λευκώματος και τα οποία συγκροτούνταν με βάση τους δεσμούς που δημιουργούσε η συγγένεια, η φιλία, οι
κοινές σπουδές ή το επάγγελμα, τα ίδια ενδιαφέροντα, η κοινή ιδεολογία
ή η συμμετοχή στις ίδιες ομάδες και ενώσεις. Οι φιλοθήκες αποτυπώνουν
το ειδικό χρονικό, γεωγραφικό και πολιτισμικό στίγμα των δικτύων που
βρίσκονται πίσω από τις εγγραφές. Έτσι η εμφάνιση ενός προσώπου μεταξύ εκείνων που γράφουν σε ένα λεύκωμα οδηγεί στα δίκτυα στα οποία
συμμετείχε και αποκαλύπτει στοιχεία της ταυτότητάς του.
Οι εγγραφές του Αθανασίου σε φιλοθήκες φοιτητών του Πανεπιστημίου της Χάλλης φαίνεται να είναι, μαζί με την αλληλογραφία του με τον
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Σβέτσκε και τη διδακτορική διατριβή του, τα μόνα κείμενα που άφησε ή
που έχουμε από αυτόν. Οι φιλοθήκες στάθηκαν πολύτιμες για την έρευνα της πορείας του, καθώς οι πληροφορίες και οι ενδείξεις που περιέχουν
επιβεβαίωσαν την επαφή του με ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης.
Η ανάλυση και η ερμηνεία του υλικού των ποικίλων πηγών που παρουσιάστηκαν παραπάνω προσανατολίστηκε στην ανασύσταση του βίου και
της πνευματικής συγκρότησης του Αθανασίου ως μορφής αντιπροσωπευτικής για τον κοινωνικό τύπο του «ιατροφιλόσοφου», όπως ονομάζονταν
στη νεοελληνική κοινωνία, από τον 17ο αιώνα περίπου έως τις πρώτες
δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι γιατροί με πανεπιστημιακή μόρφωση λόγω
της τότε ακόμη αδιάρρηκτης και εμφανούς σχέσης της ιατρικής με τον
φιλοσοφικό στοχασμό για τον Άνθρωπο. Η επεξεργασία του υλικού στόχευσε έτσι στη διερεύνηση του ρόλου που διαδραμάτισε ο Αθανασίου, ως
μεμονωμένο άτομο και ως κοινωνικός τύπος, στη μεταφορά σύγχρονης
επιστημονικής γνώσης και νεωτερικών ιδεών από τη Δύση στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η μελέτη δομήθηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο αποτελεί μια σύντομη
εποπτεία της ιστορίας της ιατρικής στους Νέους Χρόνους με έμφαση στις
εξελίξεις που καθόρισαν τον χαρακτήρα της στο μεταίχμιο του 18ου και
του 19ου αιώνα, στα χρόνια δηλαδή στα οποία εμπίπτουν οι σπουδές του
Αθανασίου και οι παραγγελίες 35 ιατρικών βιβλίων και 13 σειρών επιστημονικών περιοδικών τις οποίες έκανε στον γερμανό βιβλιοπώλη του.
Σκιαγραφούνται οι επιστημονικοί και κοινωνικοί παράγοντες που οδήγησαν στη συγκρότηση της ιατρικής σε μοντέρνα επιστήμη κατά την εποχή του όψιμου Διαφωτισμού και του πρώιμου Ρομαντισμού και οι οποίοι
καθόρισαν τη νεωτερικότητα της γνώσης που μετέφεραν από τη Δύση οι
τελευταίοι ιατροφιλόσοφοι ― οι πρώτοι εξειδικευμένοι επιστήμονες που
έκαναν την εμφάνισή τους στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το
ευρύτερο πλαίσιο εξετάζεται συγκριτικά η εξέλιξη της ελληνικής ιατρικής και επιχειρείται μια πρώτη διερεύνηση δύο φαινομένων που εγκαι
νιάζονται στο δεύτερο μισό του αιώνα των Φώτων: της ιατροποίησης της
κοινωνίας και της επαγγελματοποίησης της ιατρικής.
Το δεύτερο μέρος της μελέτης έχει προσωπογραφικό χαρακτήρα.
Ανασυστήνει την πορεία του Ευστάθιου Αθανασίου μέσα στον χρόνο και
τον χώρο. Ιχνηλατεί καθοριστικές εμπειρίες του οι οποίες συνδέονται με
17
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αναβαθμούς της πολιτικής συνειδητοποίησής του: τις σπουδές του στη
Δύση, τη συμμετοχή του στον τεκτονισμό, τη γνωριμία του με τα πολιτικά αιτήματα του Διαφωτισμού και με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, την πιθανή επαφή του με τον κύκλο του Ρήγα, τη βέβαιη συναναστροφή του με οπαδούς δημοκρατικών ιδεών στο Ιάσιο και τη μύησή
του στη Φιλική Εταιρεία. Οι καίριες αυτές εμπειρίες εικονογραφούν την
ιδεολογική διαμόρφωση ενός μετέπειτα μέλους των βαλκανικών ελίτ αλλά
και τον ρόλο του τεκτονισμού ως παράγοντα ενίσχυσης του Διαφωτισμού
και προετοιμασίας για τη μύηση στη Φιλική Εταιρεία. Η προσωπογραφική έρευνα συναντά εδώ την έρευνα για τον βαλκανικό ριζοσπαστισμό,
επιτρέποντάς μας «να αναπλάσουμε επαγωγικά την ταυτότητα όσων ενστερνίζονταν τις ριζοσπαστικές ιδέες» και «κάνοντας έτσι δυνατή και την
ερμηνεία της συμπεριφοράς τους».7 Συγκρίσεις με άλλους, λίγο-πολύ συνομήλικους ιατροφιλόσοφους της εποχής ―με τον Γεώργιο Σακελλάριο, τον
Μιχαήλο Περδικάρη, τον Κυριάκο Πολύζο ή τον Κωνσταντίνο Καρακάση―, εξετάζουν εάν κάποια χαρακτηριστικά της ζωής και της δράσης του
Αθανασίου συνιστούν εκδηλώσεις ατομικών νοοτροπιών και στάσεων ή εκφράζουν συλλογικές τάσεις και επιλογές μιας συγκεκριμένης κοινωνικής
ομάδας.
Το τρίτο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στη σωζόμενη αλληλογραφία του Αθανασίου με τον γερμανό εκδότη και βιβλιοπώλη Καρλ Άουγκουστ Σβέτσκε. Ένα μέρος της γραπτής επικοινωνίας τους ―επιστολές,
σημειώματα, κατάλογοι απεσταλμένων βιβλίων και περιοδικών―, το
οποίο προέρχεται από τα χρόνια 1788-1811, απόκειται σήμερα στο «Αρχείο του εκδοτικού οίκου Γκεμπάουερ και Σβέτσκε» («Verlagsarchiv Gebauer und Schwetschke») στο «Αρχείο της πόλης της Χάλλης» («Stadtarchiv
Halle») και εκδίδεται εδώ για πρώτη φορά (Παράρτημα Β).8 Η σωζόμενη
7
8

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη,
Αθήνα: Πορεία, 22000, σ. 161.
Stadtarchiv Halle (Saale), Verlagsarchiv Gebauer & Schwetschke. Το αρχείο καταλογογραφήθηκε και ευρετηριάστηκε από ομάδα που επόπτευσαν οι Daniel Fulda, Chri
stine Haug, Ralf Jacob, Marcus Conrad και Manuel Schulz. Το περιεχόμενό του ψηφιο
ποιήθηκε και είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμο στην πλατφόρμα: http://www.gebauerschwetschke.halle.de/gs/home/Projekt. — Οι εκδότες και βιβλιοπώλες της Χάλλης
Σβέτσκε και Γκεμπάουερ συνεργάζονταν. Μετά τον γάμο του πρώτου με την κόρη
του δεύτερου οι επιχειρήσεις τους σταδιακά συγχωνεύτηκαν. Για τις παραπομπές στο

19

Εισαγωγή

αλληλογραφία προσφέρει άμεσες και έμμεσες πληροφορίες για τη ζωή του
Αθανασίου και για την πνευματική και επιστημονική συγκρότησή του. Ενδιαφέρει όμως και πολλά άλλα πεδία.
Η ιστορία του βιβλίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκει στο υλικό αυτό πληροφορίες για τις συνθήκες και τα δίκτυα διακίνησης δυτικών
εντύπων, όπως επίσης σπάνιες μαρτυρίες για τη σχέση αναγνώστη-βιβλιο
πώλη και για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι βιβλιοπώλες ως μεσολαβητές
στη μεταφορά γνώσης και στην πολιτισμική μεταφορά. Η αλληλογραφία
του Αθανασίου και του Σβέτσκε συμβάλλει ακόμη στην έρευνα για τις ελληνικές ιδιωτικές βιβλιοθήκες του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα.
Οι παραγγελίες του ιατροφιλόσοφου, παρότι επιτρέπουν την ανασύσταση
ενός μόνο μέρους της βιβλιοθήκης του, δείχνουν τις γενικές αγοραστικές
και αναγνωστικές τάσεις του, ενώ συχνά αποκαλύπτουν τα κίνητρα της
παραγγελίας συγκεκριμένων εκδόσεων. Επίσης, αντίθετα από καταλόγους
βιβλιοθηκών, η αλληλογραφία για τις παραγγελίες του Αθανασίου παρέχει
τις πληροφορίες που απαιτούνται, για να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία του
χαρακτήρα της βιβλιοθήκης του, λ.χ. να αξιολογήσουμε τη χρονική απόκλιση μεταξύ της έκδοσης των εντύπων και της αγοράς τους.
Η αλληλογραφία του ιατροφιλόσοφου και του βιβλιοπώλη αξιοποιείται, τέλος, αφενός για την ιστορία των επιστημών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ειδικότερα για την ιστορία της ιατρικής, αφετέρου για την έρευνα
της πρόσληψης συγκεκριμένων ευρωπαϊκών φιλοσοφικών και λογοτεχνικών έργων. Τα τεκμήρια που προσφέρει η αλληλογραφία για τη διάδοση
της ιατρικής γνώσης στην ελληνική κοινωνία συμβάλλουν στον εντοπισμό
και στην κατανόηση των ανθρωπολογικών δημόσιων λόγων (discours) που
τροφοδότησε η γνώση αυτή και οι οποίοι αποτυπώθηκαν ποικιλοτρόπως
στην ελληνική λογοτεχνία και γενικότερα στη γραμματεία της εποχής.
Παράλληλα, τα έργα ιστορίας, πολιτικής ή ηθικής φιλοσοφίας, και λογοτε
χνίας που παρήγγειλε ο Αθανασίου ή επέλεξε με δική του πρωτοβουλία
ο Σβέτσκε αποκαλύπτουν συχνά νέες, άγνωστες έως τώρα, διόδους των
αρχείο Γκεμπάουερ και Σβέτσκε χρησιμοποιείται στη συνέχεια η συντομογραφία:
«SAH, VG&S». Οι παραπομπές σε επιστολές, σημειώματα και καταλόγους εντύπων
που προέρχονται από το αρχείο Γκεμπάουερ και Σβέτσκε γίνονται στην έκδοσή τους
στο Παράρτημα Β της μελέτης και στον αριθμό που φέρουν εκεί.
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ιδεών του Διαφωτισμού, του τεκτονισμού και της φιλοσοφίας του Ρομαντισμού προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η μελέτη κλείνει με τέσσερα παραρτήματα. Επειδή η ανάγνωση των
ανέκδοτων χειρόγραφων κειμένων του Αθανασίου, των εγγραφών του στις
φιλοθήκες και της αλληλογραφίας του, απαιτεί ειδικές γνώσεις γερμανικής παλαιογραφίας, κρίθηκε χρήσιμη η δημοσίευσή τους. Έτσι, το πρώτο
παράρτημα περιλαμβάνει τη σχολιασμένη έκδοση και μετάφραση των εγγραφών του Αθανασίου σε λευκώματα φίλων του, ενώ το δεύτερο περιέχει
τη σχολιασμένη έκδοση της αλληλογραφίας του με τον Σβέτσκε και περιλήψεις των εκδιδόμενων επιστολών και σημειωμάτων. Στο τρίτο παράρτημα συγκεντρώνονται και βιβλιογραφούνται τα έντυπα που παρήγγειλε ο
ιατροφιλόσοφος στον γερμανό βιβλιοπώλη, τα οποία στην αλληλογραφία
τους εμφανίζονται διάσπαρτα, με συντομευμένους τίτλους και συνήθως
χωρίς αναφορά του τόπου και χρόνου της έκδοσης. Στο τέταρτο και τελευταίο παράρτημα καταλογογραφούνται τα ελληνικά έντυπα στων οποίων
την έκδοση υπήρξε συνδρομητής.
Στην άδηλη ιστορία του Ευστάθιου Αθανασίου συναντιούνται η προσωπογραφική έρευνα, η ιστορία του βιβλίου, η ιστορία των ιδεών και των
επιστημών. Μέσα από τη συνάντησή τους αναδεικνύεται η ποικιλία των
προσώπων, των δικτύων και των τρόπων μέσω των οποίων συντελέστηκε
η μεταφορά γνώσης, ιδεών, πολιτισμικών κωδίκων και αγαθών στη νοτιο
ανατολική Ευρώπη του όψιμου Διαφωτισμού, στις τρεις δεκαετίες που
προηγήθηκαν της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ιατροφιλόσοφος Ευστάθιος
Αθανασίου δεν είναι παρά ένα κόκκινο νήμα, για να διανύσουμε μαζί του
και μέσα από τη δική του προοπτική τη μεταβατική εποχή που βιώνει ο ελληνικός κόσμος από τη Γαλλική έως τη δική του Επανάσταση. Η «άδηλος»
ιστορία του Αθανασίου γίνεται έτσι μία από τις ιστορίες για την εποχή του.

