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13ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 11–13 Νοεμβρίου 2021  
 
Ανοικτή Συζήτηση:  
Ο επιστημονικός λόγος κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

Μεταφραστικές και ορολογικές πρακτικές με εκπαιδευτική στόχευση στον 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό 

Τιτίκα Δημητρούλια 

1. Εισαγωγή  

Στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της συστράτευσης των λογίων και των 
δασκάλων για τον φωτισμό του γένους, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία, 
αναπτύσσεται, στις αρχές του 19ου αιώνα, μια προσπάθεια εκπόνησης διδακτικού υλικού 
για τη σχολική τάξη, με στόχο την κάλυψη της ύλης μιας σειράς μαθημάτων στην ελληνική 
γλώσσα και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα. Στη βάση των εγχειριδίων, στα οποία η 
επιστημονική προοπτική συνδυάζεται με την παιδαγωγική, βρίσκεται η μεταγραφή 
(rewriting) στις ποικίλες μορφές της, ως μετασχηματισμός προγενέστερων κειμένων μέσα 
σε συγκεκριμένες ιδεολογικές και αισθητικές δομές και με πιο αναγνωρίσιμη μορφή της τη 
μετάφραση (Lefevere 1992, 6-9). Στα διδακτικά αυτά βιβλία, εισάγονται νέες 
επιστημονικές ιδέες και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι οποίες βρίσκουν την 
εφαρμογή τους στο περιεχόμενο αλλά και στον τρόπο οργάνωσης της γνώσης, οπως και 
ειδική ορολογία που αφορά καθημερινές κοινωνικές πρακτικές. Η μελέτη τους έτσι φωτίζει 
την προσπάθεια διάχυσης του επιστημονικού λόγου στην εκπαίδευση, την ευρεία 
ανακύκλωση ιδεών και κειμένων που λαμβάνει ελεύθερα χώρα στις ελληνικές κοινότητες 
κατά τον Νεοελληνικό διαφωτισμό, τις πρακτικές εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας, 
αλλά και τις ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης της γνώσης και ορολογίας στο πλαίσιό τους –
πρακτικές που κινούνται ανάμεσα στην εγκυκλοπαιδική και σύγχρονη οντολογική 
προσέγγιση, με άξονα εννοιολογικές ταξινομήσεις.   

Στην παρούσα εργασία, συνεξετάζουμε τρία σημασιολογικά οργανωμένα έργα, τρία 
ονομαστικά, που αποτελούν ποικιλότροπες μεταγραφές ευρωπαϊκών έργων και/ή των 
μεταφράσεών τους, στο διάστημα 1806-1827. Είναι έργα δύο Θεσσαλών λογίων, του 
ιεροδιάκονου, δασκάλου Άνθιμου Παπά από την Τρίκη και του ιερομόναχου, δασκάλου 
Στέφανου Κομμητά από τους Κωφούς, οι οποίοι πραγματοποιούν σπουδές στην Ευρώπη 
και ζουν και διδάσκουν στις ελληνικές κοινότητες των Βαλκανίων και της Κεντρικής 
Ευρώπης, με την Πέστη να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς τους. Πρόκειται για τη 
μετάφραση-μεταγραφή του Orbis pictus ή Orbis sensualium pictus [Ο κόσμος σε εικόνες ή Ο 
κόσμος των αισθητών σε εικόνες] του Jan Amos Comenius, του γνωστού Κομένιου, το 1806 
στην Πέστη από τον Άνθιμο Παπά· και τα δύο Ονομαστικά του Στέφανου Κομμητά, στην 
Εγκυκλοπαιδεία γραμματικής, ρητορικής και ποιητικής («Ονομαστικόν. Περιέχον τας εις τον 
κοινωνικόν βίον αναγκαιοτάτας διαφόρων πραγμάτων σημαντικάς λέξεις εν διαφόροις 
υποθέσεσιν»,  τόμος α’, Βιέννη, 1812) και στα Παιδαγωγικά μαθήματα (Αναγνωστικά, 
Ονομαστικόν. Περιέχον όσα συμβάλλουσιν ου μόνον εις έτι ευχερεστέραν ανάγνωσιν εν 
επιγνώσει, αλλά και εις γνώσιν πραγμάτων οικιακών τε και φυσικών, Πέστη, 1827). Κοινή 
ρητή επιδίωξη και των δύο δασκάλων είναι, σύμφωνα και με τη νεότερη παιδαγωγική, οι 
μαθητές να μαθαίνουν ευχερέστερα και πιο ευχάριστα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες της 
ηλικίας τους, και, κυρίως, να μαθαίνουν τα ονόματα των πραγμάτων και των φαινομένων 
στη γλώσσα τους: τα εννοιολογικά-ονομαστικά (και εγκυκλοπαιδικά λεξικά) που εν τοις 
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πράγμασι δημιουργούν με τις μεταγραφές τους, μετασχηματίζοντας προγενέστερα 
ευρωπαϊκά κείμενα με αναφορά σε αρχαία ελληνικά πρότυπα και υπηρετούν την 
επείγουσα ανάγκη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (και ορολογίας), την «εντελή της 
Ελληνικής φωνής μάθησιν» (Κομμητάς, 1812, η’), με αναφορά σε όλα τα πεδία της 
καθημερινής ζωής και σε συγκεκριμένα πεδία των επιστημών.  

2.  Τα διδακτικά εγχειρίδια ως μεταγραφές και παλίμψηστα: ιδεολογία και 
χειρισμός  

   
   

Εικόνα 1. Orbis sensualium pictus (1658) και Ονομαστικόν περί του παντός (1806).  

Ο Άνθιμος Παπάς (~1775-;) γεννήθηκε στα Τρίκαλα, μαθήτευσε στη γενέτειρά του στον 
ιερέα δάσκαλο Πολυζώη και στη συνέχεια, χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και μετέβη στη 
Γερμανία για συμπλήρωση των σπουδών του. Προσελήφθη ως δάσκαλος στο ελληνικό 
σχολείο της Πέστης και όταν εκδόθηκε η μετάφρασή του, το 1806, από το τυπογραφείο του 
Ματθαίου Τρατνέρ που εξέδιδε πολλά ελληνικά βιβλία, είχε ήδη μετοικήσει και δίδασκε στο 
ελληνικό σχολείο του Νεόφυτου (σημερινό Νόβι Σαντ) (Νημάς 1995, 236-237· Füves 1973, 
299). Το Orbis pictus το οποίο μεταγράφει, θεωρείται το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο-
αναγνωστικό για παιδιά, προδρομικό της σύγχρονης πολυσημειωτικής εκπαίδευσης, είναι 
ένα από τα δύο σημαντικότερα έργα του Κομένιου –μαζί με το Janua Linguarum Reserata–, 
χρησιμοποιείται αδιαλείπτως για διακόσια χρόνια, ενώ συνεχίζει να μεταφράζεται ως 
σήμερα.  

Η ακτινοβολία των παιδαγωγικών αντιλήψεων και των έργων του Κομένιου σε ολόκληρο 
τον κόσμο και ειδικά στην Ουγγαρία εξηγεί και το ενδιαφέρον της ελληνικο-ουγγρικής 
κοινότητας για τις ιδέες του, αλλά και τη μεταγραφή των κειμένων του στην ελληνική. Στη 
βιβλιοθήκη του έμπορου, λόγιου και δάσκαλου Γεώργιου Ζαβίρα, που έζησε επί σχεδόν μία 
πεντηκονταετία σε διάφορες πόλεις της Ουγγαρίας, βρέθηκαν έργα του Κομένιου στα 
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οποία είχε ανατρέξει –το σύγγραμμα Janua Linguarum Reserata, που είχε στην κατοχή του ο 
Ζαβίρας, αποτέλεσε μία από τις πηγές του πρωτοποριακού έργου του Ονοματολογία 
βοτανική (1787) (Horwath 1937, 26 και 57) –, όπως και μια χειρόγραφη μετάφραση του 
Orbis pictus,1 από τα λατινικά στα ελληνικά και στα ουγγρικά, η οποία όμως δεν εκδόθηκε 
(Füves 1973, 297· Horwath, 1937, 25-26).2 Ο Horwath σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο 
Ζαβίρας θα προόρισε το ουγγροελληνικό «Orbis Pictus» για τα ελληνόπουλα των 
ορθόδοξων σχολείων του τόπου, λαμβάνοντας, μάλιστα, υπ’ όψη του κι’ εκείνα, που είχαν 
πια αφομοιωθή προς το ουγγρικό περιβάλλον και μιλούσαν στο σπίτι ουγγρικά. Θα ήταν το 
βιβλίο του πολύ ωφέλιμο, εάν είχε τυπωθεί τότε ακόμη» (1937, 26).   

Αντ’ αυτού, θα κυκλοφορήσει στην Πέστη, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ζαβίρα, μια 
δίγλωσση, αντικριστή, μετάφραση-μεταγραφή του έργου, στα ελληνικά και στα γερμανικά, 
από τον Άνθιμο Παπά.3 Η επιλογή του Παπά να εκδώσει το συγκεκριμένο σύγγραμμα 
συναρτάται προφανώς προς την ευρύτερη συζήτηση για το έργο του Κομένιου στο πλαίσιο 
της κοινότητας και, ενδεχομένως, και προς τη συνομιλία του με τον Γεώργιο Ζαβίρα, παρότι 
το δικό του έργο δεν απευθύνεται σε μαθητές που μιλούν ουγγρικά, αλλά και δεν 
διαθέτουμε σχετικές μαρτυρίες. Απαντά δε στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που διαπιστώνει στη σχολική τάξη, στην οποία θέλει, όπως 
εξηγεί ο ίδιος στον πρόλογό του, να εισαγάγει νέες μεθόδους στην εκπαιδευτική πράξη, 
σύμφωνες με τα ρηξικέλευθα διδάγματα του Κομένιου –που είχαν ήδη βρει γόνιμο έδαφος 
στο έργο μεταγενέστερων στοχαστών, όπως ο Jean-Jacques Rousseau και ο Johann 
Heinrich Pestalozzi. Tο κύριο κίνητρο της μεταγραφής του, πάντως, όπως επισημαίνει και  
Füves, δεν μπορεί παρά να ήταν η πρόθεσή του να συμβάλει στη  διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας, στην οποία απέδιδε ιδιαίτερη σημασία ο Κομένιος και η οποία αποτελούσε το 
κύριο μέλημα των δασκάλων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο στον ευρύτερο χώρο του 
ελληνισμού (1973, 297).4  

                                                           
1 Ιωάννου Κομενίου Γραπτός Κόσμος, μεταφρασθείς εκ της λατινικής εις την ημετέραν απλήν 
διάλεκτον, προστεθείσης κατ’ αντίκρυ και της ουγγαρικής μεταφράσεως (Horwath, 1937, 25).  
2 Για τον Ζαβίρα, βλ. την αυτοβιογραφία του που περιλαμβάνεται στο έργο του Νέα Ελλάς ή 
Ελληνικόν Θέατρον (1972 [1872]), όπως επίσης και Howath 1937 και 1940· Φιούβες (Füves) 1964-
1965 και 1973· και Στασινοπούλου 2005.  
3 Ονομαστικόν Περί του παντός, Ιωάννου Αμωσού Κομενίου. Μεταφρασθέν εκ της Λατινικής 
διαλέκτου, εις την Ελληνικήν παρά του εν Ιεροδιακόνοις ελαχίστου Ανθίμου Παπά, του από της Τρίκκης 
της Θεσσαλίας. Διδασκάλου δε του φιλοτίμω δαπάνη του εκ των κατά την αυτήν πόλιν Νεόφυτον 
Γραικών, χρησιμωτάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Ιωάννου Σταϊκη, του Μακεδόνος. Εν Πέστη. Εν τη 
τυπογραφία του Ματθαίου Τρατνέρ. 1806. Δεν γνωρίζουμε το πρωτότυπο από το οποίο γίνεται η 
μετάφραση του Παπά (Füves 1973, 299).   
4 Σημειώνουμε επίσης την είδηση, το 1819, για μια νέα έκδοση του εγχειριδίου, J. Amos Comenius, 
Orbis pictus (Εικονισμένος κόσμος), σε μια σειρά από περιοδικά (Λόγιος Ερμής, Καλλιόπη, 
Φιλολογικός Ταχυδρόμος), η οποία δεν πραγματοποιήθηκε (Φραγκίσκος 2005, 181), αλλά είναι 
ενδεικτική του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο έργο.  
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Εικόνα 2. Η «Πρόσκληση» στη γνώση που απευθύνει ο δάσκαλος στον μαθητή με την οποία 
ανοίγει το βιβλίο του Κομένιου, η οποία στη μεταγραφή του Παπά παραλείπεται.  

Ο Παπάς αποδίδει τον τίτλο του έργου  ως Ονομαστικόν περί του παντός, δίνοντας έμφαση 
στο Nomenclatura στον υπότιτλο του Κομένιου και συνοψίζοντας, κατά τα άλλα, τον τίτλο 
μαζί και τον υπόλοιπο υπότιτλο στο «του παντός» (Orbis Sensualium Pictus: Hoc Est, 
Omnium Principalium in Mundo Rerum, & in Vita Actionum, Pictura & Nomenclatura). Οι 
εικόνες απαλείφονται τόσο από τον τίτλο όσο και από τη μεταγραφή, μια παρέμβαση που 
τροποποιεί ριζικά τη διάρθρωση και τη φιλοσοφία του κειμένου και ενδεχομένως 
οφείλεται σε λόγους πρακτικούς και/ή οικονομικούς –όπως μπορούμε να υποθέσουμε από 
την ανάλογη μαρτυρία του Κομμητά, ο οποίος ήθελε να προσθέσει χάρτες στη Γεωγραφία 
του, αλλά «ο τεχνίτης, λαβών εις χείρας την προκαταβολήν, εδιστρόπησε, και έγεινεν αίτιος 
να γείνη και η ζημία των καταβληθέντων χρημάτων˙ και να παύση το έργον» (1828, VIΙ-
VIII). Αλλάζει επίσης την δομή του κειμένου του Κομένιου, που λειτουργεί τρόπον τινά (και) 
ως γλωσσάρι, με δείκτες στους σύστοιχους όρους των δύο γλωσσών (λατινικά και 
γερμανικά), προς διευκόλυνση της εκμάθησής τους από τους μαθητές, οι οποίοι 
απαλείφονται στη μεταγραφή. Η αλλαγή αυτή εξηγείται από τη σκοπιμότητά της 
μεταγραφής, η οποία εστιάζει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας –ασχέτως αν η 
μετάφραση εκδίδεται σε μορφή δικειμένου, η αντιστοίχηση του οποίου είναι συχνά 
προβληματική, λόγω επαυξήσεων και προσθηκών.  

Τέλος, παραλείπει μεγάλο μέρος του έργου του Κομένιου, όλα τα λήμματα που 
αναφέρονται στη γραφή και την ανάγνωση, την τυπογραφία και το βιβλίο, τις τέχνες, τη 
ρητορική, τα παιχνίδια και τους αγώνες, τη φιλοσοφία, τις θρησκείες, την αστρονομία και 
τη γεωμετρία, τις αρετές και τις αφηρημένες έννοιες εν γένει, την Ευρώπη και τις χώρες 
της, αλλά και τις μηχανές, τα ορυχεία, το λουτρό, το κουρείο, τα ρολόγια, τους καθρέφτες, 
τον στρατό, τις οχυρώσεις, τις μάχες κ.ά. Απουσιάζουν τέλο τα δύο πρώτα λήμματα, 
αφιερωμένα στον Θεό και στον κόσμο (Deus, Mundus), με την πρώτη παράλειψη να είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, ειδικά σε συνδυασμό με την παράλειψη στη συνέχεια των 
λημμάτων για τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό («Homo») –η αναφορά στον 
άνθρωπο ξεκινά απευθείας με τις «Επτά ηλικίες του ανθρώπου» – και την ανθρώπινη ψυχή 
(«Animus Homini»).  
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Εικόνα 5. Orbis sensualium pictus, DEUS, 1658.  

Γράφει ένα εντελώς διαφορετικό, εκτεταμένο δικό του κείμενο για τον ουρανό, χωρίς 
γερμανικό σύστοιχο, όπου παραθέτει πολύ περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες, σε 
σχέση με τον Κομένιο, για τη γη, τα είδη των αστέρων και τον ήλιο.  

 

Εικόνα 6. Ο ουρανός στο Orbis pictus. Σε κόκκινο κύκλο οι δείκτες των όρων.  

Ενθέτει λήμματα για τις φωνές των πουλιών (27 –ο Κομένιος διδάσκει μετά την 
«Πρόσκληση» το αλφάβητο μέσα από τις φωνές των ζώων) και τα είδη των ψαριών (40), 
συνοψίζει τα της συγγένειας, όπως επίσης προσθέτει στο τέλος λήμματα για την αρίθμηση.  
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Εικόνα 7. Μαθαίνοντας το αλφάβητο μέσα από τις φωνές των ζώων στο Orbis Pictus.  

Εν ολίγοις, ο ριζικός χειρισμός του κειμένου από τον Παπά, ο οποίος κάνει στον πρόλογό 
του λόγο απλώς για κάποιες προσθήκες («μικρά δ’ άττα πανταχού προσθείς», 1806, IV),  
γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα συμφραζόμενα της έκδοσης, τις υφιστάμενες τεχνικές και 
οικονομικές δυνατότητες, την εκτίμησή του για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και 
συνάδουν προς το επίπεδο των μαθητών –στο πλαίσιο της γενικότερης ιδεολογίας του 
Διαφωτισμού, του εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας και της εκμάθησής της στα 
σχολεία, και με νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι επιλογές και οι παραλείψεις αυτές, όπως 
και οι συγκεκριμένες επαυξήσεις των λημμάτων, αξίζει να μελετηθούν περαιτέρω, με 
αναφορά στην ιδεολογία της μεταγραφής –π.χ. σε σχέση με τα λήμματα που 
παραλείπονται–, στην οποία εντάσσεται και η επιλογή της αρχαΐζουσας, όπως και με 
αναφορά στην ιστορία της μετάφρασης.  

Ένα τελευταίο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης μεταγραφής αποτελεί το λεξικό που 
ο Παπάς παραθέτει στο τέλος του κειμένου του, πριν από τα πρόσθετα λήμματα για την 
αρίθμηση, έναν αλφαβητικό πίνακα λέξεων μαζί με τις ερμηνείες τους, εμπλουτίζοντας έτσι 
την ελληνική έκδοση με ένα ερμηνευτικό, ή «εξηγητικό» όπως ονομάζει ο Κομμητάς το 
αντίστοιχο δικό του, λεξικό το προσαρμοσμένο, εγκυκλοπαιδικό-ονομαστικό λεξικό που 
δημιουργεί βασισμένος στο έργο του Κομένιου. Στον κατάλογο αυτόν παραθέτει συχνά και 
λέξεις της καθομιλουμένης ή και ξένες ακόμη: 
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Περιλαμβάνει επίσης και ορισμένους επιστημονικούς όρους της ιατρικής, ερμηνεύοντάς 
τους και δίνοντας ενίοτε και τους σχετικούς δημώδεις όρους, όπως π.χ. «ποντικοί» για τους 
μυώνες και η «άντζα», η γάμπα δηλαδή, για τη γαστροκνημία:  
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Ο Καραμπερόπουλος αναφέρει, στο έργο του για την ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον 
ελληνικό χώρο στο διάστημα 1745-1821 (2003, 134), τη μεταγραφή του Κομένιου από τον 
Παπά στην κατηγορία των «μη ιατρικών βιβλίων που περιέχουν ιατρικά θέματα», ειδικά ως 
προς τις ενότητες  σχετικά με το ανθρώπινο σώμα (λήμ. 42-47). Πέραν τούτου, ο Παπάς σε 
κάποια λήμματα που αναφέρονται σε πράγματα και πρακτικές του καθημερινού κόσμου, 
τα οποία γενικά επαυξάνει, εισάγει ενίοτε βασικές έννοιες διαφόρων επιστημών, όπως 
λόγου χάρη τις ροπές των σωμάτων στην περιγραφή των ζυγών (σ. 102). Όπως και να έχει, 
πάντως, η κύρια συμβολή του Παπά δεν έγκειται στην απόδοση της νέας επιστημονικής 
ορολογίας –όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Γεώργιου Ζαβίρα, λόγου χάρη, στα έργα 
του Ιατρικαί παραινέσεις και Ονοματολογία Βοτανική (Πέστη, 1787), αλλά στην εισαγωγή 
της στο σχολείο, στη διάχυση και εμπέδωσή της στην κοινότητα και στον συνακόλουθο 
εμπλουτισμό τόσο της γνώσης όσο και της γλώσσας σε χρήση.  

Ο Παπάς εκθέτει την παιδαγωγική αυτή στόχευση του εγχειρήματός του στον πρόλογό του, 
απευθυνόμενος κατά πρώτο λόγο στα παιδιά, τους μαθητές, και κατά δεύτερο στους 
αναγνώστες εν γένει: «φίλε παι, και αναγνώστα», οι οποίοι, απόγονοι των «περικλεών 
προγόνων, είναι σωστό και δίκαιο να επωφελούνται από τη γνώση του καλού και να μην 
υπολείπονται των μαθητών των άλλων εθνών (1806, ΙΙΙ). Στη συνέχεια, αναφέρεται στην 
παιδαγωγική ωφέλεια του συγκεκριμένου έργου, σε σύγκριση με τα υφιστάμενα 
εγχειρίδια, λόγω του διαφορετικού προσανατολισμού που το χαρακτηρίζει, ο οποίος 
συνοψίζεται στο ότι οι μαθητές «ευχερώς… γνώσονται» όσα σε άλλες περιπτώσεις 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν, βρίσκοντας στις σελίδες του βιβλίου τις «ονομασίες, 
ιδιότητες, γενέσεις και χρήσεις» «πάντων σχεδόν των όσαπερ εν τω μετά σώματος βίω ήκει 
ες χρήσιν» (1806, IV), στη γλώσσα τους, «μηκέτι ξένων δεόμενοι ρημάτων, και φωνών» 
(1806, V). Με τη μεταγραφή του αυτή, ο Παπάς προσφέρει έτσι ένα παιδαγωγικά 
καινοτόμο –παρά τη σημαίνουσα παράλειψη των εικόνων– διδακτικό υλικό για «τα 
ημέτερα των Ελλήνων αρτιπαγή, και αρτίπειρα παιδάρια τε, και μειράκια» (1806: ΙΙΙ). 

Στις παιδαγωγικές αυτές επιδιώξεις του αυτές, ο Παπάς συναντά τον Στέφανο Κομμητά 
(1762-1830), του οποίου το πλουσιότατο έργο έχει αμιγώς παιδαγωγικό προσανατολισμό, 
και τα δικά του Ονομαστικά. Ο Στέφανος Κομμητάς γεννήθηκε στο χωριό Κωφοί της 
περιοχής του Αλμυρού, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα, για να ολοκληρώσει στη συνέχεια 
την εγκύκλια παιδεία του, οικότροφος στη Σχολή του Τυρνάβου, πλάι στον ιερέα και 
δάσκαλο Ιωάννη Πέζαρο. Αφού εργάστηκε για κάποιο διάστημα σε σχολεία της περιοχής, 
πήγε στη Βιέννη για να συνεχίσει τις σπουδές του, όπου δημοσίευσε την Εγκυκλοπαίδεια 
των Ελληνικών Μαθημάτων, Γραμματικής, Ρητορικής και Ποιητικής (1812-1814). Στον 
πρώτο τόμο της Εγκυκλοπαίδειας, ενσωματώνει για πρώτη φορά ένα Ονομαστικόν (1812, 
340-414), στο οποίο συγκεντρώνει, κατά τα λεγόμενά του, όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
για τους μαθητές σε σχέση με τον κόσμο γύρω τους. Έχει ήδη λάβει θέση στη γλωσσική 
διαμάχη στο πλευρό των αρχαϊστών και του Νεόφυτου Δούκα και θα είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους πολέμιους του Κοραή. Το 1815 θα βρεθεί στο Βουκουρέστι, κατόπιν 
πρόσκλησης του Νεόφυτου Δούκα, διευθυντή του Γυμνασίου του Βουκουρεστίου. Θα 
αναλάβει τη θέση του υποδιευθυντή και θα συνεχίσει να διδάσκει ως το 1818, οπότε και θα 
παραιτηθεί μαζί με τον Δούκα, παραμένοντας ωστόσο στο Βουκουρέστι. Γίνεται μέλος της 
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Φιλικής Εταιρείας και μετά το ξέσπασμα της επανάστασης στη Μολδοβλαχία διαμένει έως 
το 1826 στη Στεφανούπολη. Το 1827 μετοικεί στην Πέστη, όπου, λίγο πριν πεθάνει, εκδίδει 
τα Παιδαγωγικά μαθήματα σε δεκαέξι τόμους (1827-1828), όπου και ένα πολύ εκτενέστερο 
Ονομαστικόν.5  

Το πρώτο Ονομαστικόν του Κομμητά παρουσιάζει εντυπωσιακές αναλογίες με το έργο του 
Κομένιου, αλλά και με τη μεταγραφή του Παπά. Ο Κομμητάς παραφράζει τον πλήρη 
υπότιτλο του Κομένιου, χωρίς αναφορά στις εικόνες και δίνοντας και αυτός έμφαση στη 
Nomenclatura: Ονομαστικόν. Περιέχον τας εις τον κοινωνικόν βίον αναγκαιοτάτας διαφόρων 
πραγμάτων σημαντικάς λέξεις εν διαφόροις Υποθέσεσιν. Και αυτός δεν ξεκινά το 
Ονομαστικόν του με το λήμμα «Θεός», αλλά με το λήμμα «Κόσμος», το οποίο ο Παπάς 
παραλείπει. Συνεχίζει με τον «Ουρανό», μένοντας κοντά στο κείμενο του Κομένιου, 
παρεμβάλλει ένα δικό του κείμενο για τον «Χρόνο» και στη συνέχεια παρακολουθεί πιστά 
τις ενότητες του Orbis Pictus στη μεταγραφή του Παπά, με κάποιες παραλλαγές (ενώνει π.χ. 
τα δύο ξεχωριστά στον Κομένιο λήμματα «Γη» και «Γεννήματα της Γης»· διαχωρίζει την 
«Κεφαλή» από τα «Χέρια» και τις «Φλέβες» από τα «Οστά», που στον Κομένιο είναι 
λήμματα ενωμένα, κ.ά.), με κάποιες παραλλαγές και παραλείψεις (παραλείπει π.χ. το λήμμα 
για τη λευκαντική («Insolatio linteorum»), ή αλλάζει τη σειρά κάποιων λημμάτων). Στο 
τέλος παραθέτει και αυτός «λεξικόν εξηγητικόν», όπως ακριβώς και ο Παπάς, παρότι και οι 
λέξεις που καταγράφονται και οι ορισμοί τους παρουσιάζουν διαφορές, όπως άλλωστε 
διαφέρει και η απόδοση του κειμένου. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Κομμητάς γνώριζε τη 
μεταγραφή του Παπά είναι αδιαμφισβήτητο. Το πιστοποιούν στοιχεία της δομής και του 
περιεχομένου των δύο έργων: η ίδια η λογική του τίτλου, καθώς γνωρίζουμε ότι ο τίτλος 
έχει αποδοθεί διαφορετικά από άλλους (Γραπτός κόσμος, Εζωγραφισμένος κόσμος, 
Εικονισμένος κόσμος)· η ύπαρξη του «εξηγητικού λεξικού»· η ύπαρξη πρόσθετων ενοτήτων 
και η παράλειψη των άλλων. Δεν αναφέρει ωστόσο κανένα από τα δύο έργα και κανέναν 
από τους δύο δημιουργούς.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημείωσή του περί ενδυμάτων και όπλων στο τέλος 
του κειμένου του (1812, 373-374) και πριν το εξηγητικό λεξικό του, στην οποία διατυπώνει 
τον προβληματισμό του περί ορολογίας, «ονοματοθεσίας», δανεισμού, προσαρμογής και 
απόδοσης.  

                                                           
5 Τα στοιχεία για τη ζωή του Κομμητά προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή του Δημοσθένη 
Χατζηλέλεκα (2019, 45-71).  
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Η σημείωσή του κλείνει με την έκκληση προς τους ενδόξους Έλληνες να αποδώσουν τους 
νέους όρους, ώστε στη συνέχεια, προφανώς, αυτοί να περάσουν στην εκπαιδευτική πράξη.  

Το δεύτερο Ονομαστικόν του, μέρος των Παιδαγωγικών μαθημάτων του, εκδόθηκε στην 
Πέστη το 1827 από το ίδιο τυπογραφείο στο οποίο είχε τυπωθεί και το Ονομαστικόν του 
παντός του Παπά, του Ματθαίου Τράτνερ, και ο υπότιλός του στη σελίδα του τίτλου είναι: 
«περιέχον όσα συμβάλλουσιν ου μόνον εις έτι ευχερεστέραν ανάγνωσιν εν επιγνώσει, αλλά 
και εις γνώσιν πραγμάτων οικιακών τε και φυσικών». Πρόκειται για μια εργασία με 
διαφορετική δομή σε σχέση με την πρώτη: έχουμε αναδιάρθρωση λόγου χάρη των 
λημμάτων (π.χ. τα του ανθρώπινου σώματος τίθενται στην αρχή του ονομαστικού)· 
προσθήκη νέων που αφορούν ειδικά την ελληνική πραγματικότητα· το περιεχόμενο στα 
λήμματα που παραμένουν ίδια είναι εμπλουτισμένο και περιλαμβάνει ελληνικά 
παραδείγματα και κάποιες φορές σχόλια που συγκρίνουν την ελληνική πραγματικότητα με 
την ευρωπαϊκή (π.χ. στην ενότητα «περί γεωργικής»). Πολύ σημαντική, τέλος, είναι η 
παράθεση διπλών τύπων των όρων, λόγιων και δημωδών, και η εν γένει απλοποίηση της 
γλώσσας στο έργο, που δηλώνουν μια σημαίνουσα αλλαγή προσανατολισμού του Κομμητά, 
ενδεχομένως υπό το κράτος της πραγματικότητας.  

Στη νέα αυτή μορφή του, το Ονομαστικόν συμβάλλει, κατά τον Χατζηλέλεκα, στη 
διαφύλαξη πολύτιμης γνώσης για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και θέτει, σε 
προεπιστημονικό επίπεδο, τα θεμέλια της λαογραφίας (2019). Ως δε επιστημονικός λόγος 
είναι επίσης ενισχυμένος, ειδικά στο β μέρος του Ονομαστικού, όπου ο Κομμητάς παραθέτει 
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στοιχεία φυσικών επιστημών. Εάν όμως ένα πρώτο κατά Genette υπο-κείμενο του 
Ονομαστικού είναι το Orbis Pictus, ένα δεύτερο, ειδικά για το συγκεκριμένο β μέρος, είναι το 
έργο του Karl Traugott Thieme Erste Nahrung für den gesunden Menschenverstand (1786), 
το οποίο έχει εκδοθεί σε μετάφραση Γεώργιου Γεννάδιου (Πρώτη τροφή του υγιούς 
ανθρώπινου νοός) το 1819 στη Μόσχα.  

     

Εικόνα 8. Η πρώτη έκδοση του έργου του Thieme και της μετάφρασης του Γεννάδιου.   

Αν διαβάσει κανείς συγκριτικά το β μέρος του Ονομαστικού του Κομμητά και τη 
μετάφραση του Γεννάδιου, θα διαπιστώσει πολύ μεγάλες αναλογίες ανάμεσα στα δύο 
κείμενα, που εξηγούν και τη διαφορετική διάρθρωσή του σε σχέση με το πρώτο –παρότι  
υπάρχουν επίσης και διαφορές, που οφείλονται στον χειρισμό της καθεμίας μεταγραφής, 
για παράδειγμα ο Κομμητάς ενίοτε εισάγει στα λήμματα πρόσθετες επιστημονικές 
πληροφορίες. Πέραν τούτου, πολλά μέρη των δύο κειμένων είναι αξιοσημείωτα όμοια, 
ασχέτως της διαφορετικής διάρθρωσης των ενοτήτων (ο Κομμητάς, π.χ., διασπά 
συστηματικά τις πληροφορίες σε περισσότερες ενότητες). Παραθέτουμε στη συνέχεια δύο 
αποσπάσματα από τα δύο έργα. Αρκεί κανείς να μεταθέσει τις «Σημειώσεις» του Κομμητά 
στο τέλος, για να διαβάσει δύο σχεδόν πανομοιότυπα κείμενα:  
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Εικόνα 9. Το λήμμα σχετικά με τα ημιμέταλλα, αριστερά το κείμενο του Κομμητά, δεξιά του 
Γεννάδιου. Στο κόκκινο πλαίσιο, οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στη σημείωση του 
Κομμητά.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν μεταγραφές, έως και 
μεταγραφικά παλίμψηστα, που αντανακλούν την αντίληψη για τη μετάφραση-μεταγραφή 
της εποχής, η οποία υπακούει σε συγκεκριμένες στοχεύσεις αλλά και επιτρέπει τον 
(ποικιλοτρόπως ελεύθερο) χειρισμό των κειμένων, μέσα από τα οποία, ασχέτως όλων των 
άλλων, διαχέεται η επιστημονική και η ειδική ορολογία.      
   

3. Αντί κατακλείδας: Ονομαστικά και επιστημονική ορολογία  

Πέραν των ευρωπαϊκών διδακτικών και εγκυκλοπαιδικών συγγραμμάτων, των οποίων η 
λειτουργία αναπροσδιορίζεται, υπάρχει επίσης ένα ελληνικό ισχυρό υπο-κείμενο, που 
αποτελεί, δυνάμει, τη βάση για τις συγκεκριμένες μεταγραφές υπό μορφή Ονομαστικών: το 
Ονομαστικόν του Ιούλιου Πολυδεύκη, το οποίο προφανώς γνώριζε και ο Κομένιος. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα συγκεκριμένα εγκυκλοπαιδικά, εν τοις πράγμασι, αλλ’ 
εντούτοις σημασιολογικά, εννοιολογικά οργανωμένα Ονομαστικά πόρρω απέχουν από τα 
ευρωπαϊκά λεξικογραφικά εγχειρήματα της ίδιας περιόδου, κατά την οποία συνέτασσε 
λόγου χάρη ο Mark Roget τον εμβληματικό Θησαυρό του. Αυτό δεν αναιρεί, όμως, τη 
διδακτική αξία τους, τη συνεισφορά τους στον εμπλουτισμό της γλώσσας και τη διάχυση 
της επιστημονικής και της ειδικής ορολογίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο 
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Βοσταντζόγλου θα ονομάσει επίσης το λογικό, εννοιολογικό εγχείρημά του Αντιλεξικόν ή 
Ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης6 –ενώ το Εικονόγραπτον Ονομαστικόν λεξικό του θα 
είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί σε σχέση με το Orbis Pictus.  Μια εξίσου σημαντική 
συνεισφορά των Ονομαστικών αυτών, πάντως, ειδικά του δεύτερου Ονομαστικού του 
Κομμητά, έγκειται στην καταγραφή της ειδικής ορολογίας του υλικού πολιτισμού και των 
κοινωνικών πρακτικών, η οποία ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, αναγκαία για τους 
έλληνες μαθητές και τη ζωή τους. Τέλος, η εξέτασή τους θέτει επίσης πολύ ενδιαφέροντα 
ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές της μεταγραφής στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, ως 
κατεξοχήν πρακτικής διάχυσης της γνώσης και της ονοματολογίας.  
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