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BILINGUAL DICTIONARIES IN VENICE.
ΔΊΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΆ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΊΑ (1527-2013)
Ελληνική ομιλούμενη γλώσσα στην Βενετία
και δίγλωσσα λεξικά
Caterina Carpinato*
Στις αρχές του δεκάτου έκτου αιώνα, στη Βενετία, στους δρόμους γύρω
από την πλατεία του San Marco (nn. 1-2), και στην εμπορική περιοχή,
κοντά στη γέφυρα του Ριάλτο (nn. 3-4) (η οποία δεν είχε ακόμη λάβει την
σημερινή εμφάνισή της), στο λιμάνι και σε όλα τα κανάλια, σε πολυτελή
κτίρια όπως στις ταβέρνες, σε εργαστήρια και σε βιβλιοπωλεία, πολλοί μιλούσαν και καταλάβαιναν ελληνικά: τα ελληνικά στο στόμα των Βενετών
και των Λεβαντίνων δεν ήταν, βέβαια, η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων.

n. 1. Canaletto (1697-1768), Metropolitan Museum of Art
https://www.metmuseum.org/it/art/collection/search/435839

n. 2. Piazza San Marco, 2017, Il Messaggero
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/venezia_
accesso_controllato_piazza_san_marco-2560453.html
*

Caterina Carpinato, Professore associato, Lingua e letteratura noegreca, Dipartimento
di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari, Venezia, https://www.unive.it/data/persone/5592538/curriculum, carpinat@unive.it
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n. 3. Rialto, Jacopo de Barbari (1500), http://www.canalgrandevenezia.it/index.php/dipintisul-canal-grande-venezia/dipinti-lato-destro/382-jacopo-de-barbari-il-ponte-di-rialto

n. 4. Ponte di Rialto, https://mondointasca.it/2018/02/20/veneto-turismo-the-land-of-venice/

Πράγματι, η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν ήταν τότε ακόμη πολύ διαδεδομένη στην Δύση και, παρά τον εξαιρετικό ενθουσιασμό για την ανακάλυψη των
κλασικών και της αρχαίας πνευματικής κληρονομιάς, λίγοι στη Βενετία γνώριζαν σωστά τη γλώσσα του Ομήρου και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Μερικοί Βενετσιάνοι όμως αναγκάζονταν να μάθουν την ομιλούμενη
γλώσσα, την λεγόμενη τότε ιδιωτικήν γλώσσα των Γραικών1 όπως χαρακτηρίζεται η δημώδης ελληνική στο λεξικό Corona Preciosa (n. 5) 2, που τυπωθήκε από τον Stefano da Sabbio το 1527, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους
οι άνθρωποι που είχαν επαφή με την Βενετία, άνδρες και γυναίκες, που προέρχονταν από τα εδάφη της στερεάς Ελλάδας, από τα νησιά της Αδριατικής ή
του Αιγαίου, από την Κωνσταντινούπολη ή την Μικρά Ασία. Το λεξικό, όπως
είναι αυτονόητο, ήταν χρήσιμο και για τους Βενετσιάνους.
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n. 5. Corona Preciosa, 1527 https://books.google.it/books?id=RYxNAAAAcAAJ&printse
c=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ο βενετσιάνος λόγιος και συγγραφέας Πιέτρο Μπέμπο (1470-1547)3
(n. 6), -μια από τις σημαντικότερες μορφές της ιταλικής Αναγέννησης, με
τις ιδέες του για την χρήση, την δομή και την αξία της ομιλούμενης ιταλικής γλώσσας, υπήρξε παράδειγμα και για μερικούς ελληνόφωνους που
ζούσαν στην Βενετία την ίδια περίοδο και που συνεργαζόταν με την βιομηχανική παραγωγή του τυπωμένου βιβλίου.

n. 6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Raffaello_Sanzio_- Pietro
Bembo | 54 × 39 cm | Budapest, Magyar Szépmüvészeti Múzeum, στην εικόνα –αν είναι
ο ίδιος όπως πιστεύανε μερικοί- ο Μπέμπο εμφανίζεται με την εκφραση που ο ζωγράφος
Ραφαήλ Raffaello Sanzio (1483-1520)4 αντιλήφθηκε όταν τον απεικόνισε με το έξυπνο
αριστοκρατικό του βλέμμα.

Ο Μπέμπο, στην νεαρή του ηλικία, το 1492, ζήτησε να πάει μέχρι την
Μεσίνα στην Σικελία για να παρακολουθήσει μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας πλάι στον Κωνσταντίνο Λάσκαρη (1434-1501), που είχε
εγκατασταθεί εκεί μετά από την άλωση της Πόλης. Δεν έβρισκε κοντά του
καλύτερο μέρος για να εκπαιδευθεί σωστά στα Αρχαία. Από τον χάρτη της
Ιταλίας βλέπουμε τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη Βενετία από την
Μεσίνα. Είναι περίπου 1200 χλμ (n. 7).
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n. 7.

Όταν γύρισε στη Βενετία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πολιτισμικής και πολιτικής ζωής της πόλης. Το βιβλίο του
Prose della Volgar Lingua διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην τυποποίηση της ιταλικής καθομιλουμένης γλώσσας. Στα κυκλώματα των Ελλήνων
της Βενετίας το βιβλίο αυτό και το γλωσσικό ζήτημα που φούντωσε δεν
έμειναν απαρατήρητα.
Οι εκδοτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Βενετίας εντάσσονται
στο πνευματικό κλίμα που δημιούργησε ο Μπέμπο, σε μία εποχή που η
δύναμη των ομιλουμένων γλωσσών γινόταν όλο και πιο σημαντική στις
εμπορικές, πολιτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές επαφές, και θα έπρεπε να εξεταστεί η παραγωγή σε δημώδη ελληνική γλώσσα στην Βενετία
της δεκαετίας 1525-1535 σε σύγκριση με το γλωσσικό ζήτημα που ξέσπασε λόγω του Μπέμπο και των οπαδών του5.
Σε εκείνη την εποχή η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών άρχιζε να
είναι όλο και πιο πολύ διαδεδομένη και από τις τυπογραφίες της Βενετίας
η αρχαία ελληνική λογιοσύνη έβρισκε έναν τρόπο πιο οικονομικό και εύκολο για να ξανακυκλοφορήσει στην Δύση.
Πρέπει να έχουμε υπόψη ταυτόχρονα ότι η ομιλούμενη γραικική γλώσσα κυκλοφορούσε στα πλούσια και στα φτωχά σπίτια της πόλης: ο ίδιος
ο δόγης, στις πρώτες δεκαετίες του δεκάτου έκτου αιώνα, ο Andrea Gritti
(1455-1538) (n. 8), μιλούσε δημώδη ελληνικά όπως και άλλα μέλη των
επιφανών βενετσιάνικων οικογενειών που είχαν περιουσίες στα ελληνόφωνα εδάφη. Στον Gritti είναι αφιερωμένη η Corona Preciosa (n. 9).
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n. 8. Tiziano Vecellio, Il doge Andrea Gritti, National Gallery of Art in Washington D. C.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritratto_del_Doge_Andrea_Gritti_-_
Tiziano_059FXD.jpg

n. 9.

Στη λιμνοθάλασσα, η κατάσταση σχετικά με την ελληνική παράδοση
και την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών γρήγορα είχε εξελιχθεί, ειδικά
μετά την Άλωση: όπως ξέρουμε ο Καρδινάλιος Βησσαρίωνας (1408-1472)
(n. 10) είχε δωρίσει το 1468 την πλούσια συλλογή των ελληνικών χειρογράφων του για δημόσια χρήση (η βιβλιοθήκη του θα αποτελέσει τον
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πρώτο πυρήνα της Εθνικής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης)6.

n. 10. Βησσαρίων, Studiolo di Federico da Montefeltro
Louvre 1476, https://it.wikipedia.org/wiki/Bessarione_(cardinale)#/media/File:Bessarion_1476.JPG (Louvre)

Ο Aldo Manuzio (1449-1515)7 υπήρξε, ως γνωστό, ένας από τους ισχυρότερους οπαδούς της πολιτιστικής επανάστασης που έδωσε στη Βενετία
το ρόλο της «πρωτεύουσας του βιβλίου». To 1495 είχε τυπώσει, με την
βοήθεια του Βέμπο, την Ελληνική Γραμματική του Λάσκαρη. Το 2015, με
αφορμή τα 500 χρόνια από το θάνατο του Άλδου υπήρξαν διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με την πνευματική παραγωγή του και το γενικότερο πολιτιστικό κλίμα που ήταν το φυτώριο των εκδόσεων στην volgare, δηλαδή
στην ομιλούμενη ιταλική γλώσσα του λαού.
Ας γυρίσουμε στη «βενετσιάνικη βιομηχανική» παραγωγή δίγλωσσων
ελληνοϊταλικών λεξικών και στο 1527 που αρχίζει η μακρά της ιστορία.
Την εποχή αυτή αρχίζουν να δημοσιεύονται τακτικά και τα βιβλία που
προορίζονται για τους αναγνώστες που χρησιμοποιούσαν την δημώδη
ελληνική γλώσσα. Όπως μας είναι γνωστό, το πρώτο τυπωμένο λεξικό
της ελληνικής και ιταλικής γλώσσας, που κοινώς ονομάζεται Corona
Preciosa, κυκλοφόρησε στη Βενετία από το τυπογραφείο του Stefano da

BILINGUAL DICTIONARIES IN VENICE. ΔΊΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΆ...

237

Sabbio εκείνη την χρονιά. Από το 1530 ο ίδιος ο Βέμπο τυπώνει έναν λογοτεχνικό διάλογο, Gli Asolani (n. 11), στο τυπογραφείο των Νικολίνι δα
Σάββιο, στο ίδιο τυπογραφείο δηλαδή όπου ο Νικόλαος Λουκάνης από τη
Ζάκυνθο, είχε τυπώσει, το 1526, την Ιλιάδα σε δημώδη μετάφραση και
όπου τυπώνονταν τα βιβλία σε δημώδη ελληνικά. Δεν πιστεύω ότι αυτό
είναι τυχαίο.

n. 11.

Μόνο δυο λόγια ακόμα για την Corona Preciosa, που τελευταία και
μπορεί κανείς να την κατεβάσει εύκολα από το google book. Σκοπός
της έκδοσης του λεξικού ήταν να αποτελέσει εργαλείο για τις επικοινωνιακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, ταυτόχρονα, να συμβάλλει
στην καλύτερη ανθρώπινη επικοινωνία (n. 12).

n. 12.

Πρόκειται για ένα λεξικό με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του
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Solenissimo Vocabulista8, ένα πολύγλωσσο λεξικό που είχε τυπωθεί από τα
τέλη του δεκάτου πέμπτου αιώνα για τις γυναίκες και για τους απλούς εργάτες που θέλανε να μάθουν τις γλώσσες χωρίς να πάνε σχολείο. Ωστόσο,
την ίδια στιγμή ήταν ένα βιβλίο με κάποιες φιλοδοξίες παραπάνω επειδή
συγκρίνει την ελληνική και λατινική με τα μεταγενέστερα αποτελέσματα
των δύο αρχαίων γλωσσών.
Το εν λόγω λεξικό (το οποίο καταγράφει μόνο μερικές χιλιάδες λήμματα) είναι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα πολύτιμο για την ιστορία της ελληνικής
γλώσσας στην Ιταλία, ακριβώς επειδή περιέχει λέξεις στην ιδιωτικήν και
στην αττικήν γλώσσα των Γραικών, στην ιταλική και τη λατινική γλώσσα.
Δε θα αναφέρω άλλα λεξικά του δεκάτου έκτου αιώνα, ούτε τα δίγλωσσα
ιταλοελληνικά λεξικά που τυπώθηκαν κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα, για
τα οποία έχω ήδη γράψει στο παρελθόν αλλά, κάνοντας ένα άλμα μερικών
αιώνων, παρουσιάζω ενδεικτικά μεταγενέστερες περιπτώσεις.
Πρόκειται για δύο δίγλωσσα λεξικά του δεκάτου όγδοου και ενάτου
αιώνα (που εύστοχα έχει καθοριστεί ως ο λεξικομανής αιώνας)9.
Το πρώτο είναι ένα πολύ πετυχημένο δίγλωσσο λεξικό που τυπώθηκε
επανειλημμένα στην Βενετία από το δεύτερο μισό του δεκάτου ογδόου
αιώνα, με εξαιρετικούς διαλόγους στο τέλος:
Λεξικόν ιταλικών και ρωμαϊκών απλούν πρόχειρον και ωφελιμώτατον
εις το να μάθει, όστις επιθυμά, με ευκολίαν εκείνην την γλώσσαν ….
εις κοινήν ωφέλιαν του Ρωμαϊκού και Ιταλικού Γένος, …. con licenza
de’ Superiori e Privilegio 1776 Vocabolario italiano e greco volgare
utilissimo ad ognuno per apprendere le due lingue che gli fosse a grado.
Contiene inoltre l’orazione domenicale; e altre orazioni della Beata
Vergine con utilissime notizie Stampato con nuove aggiunte a commun
vantaggio della Nazion greca ed italiana e con tutta diligenza corretto.
Το δεύτερο βρίσκεται στο βιβλίο Grammatica e dizionari του Βερναρδίνο Πιανζόλα (1721-1803), που πρωτοκυκλοφόρησε το 1789 στην Πάδοβα από το τυπογραφείο Κονζάττι, (διαθέσιμο στο διαδύκτιο στην βενετσιάνικη επανέκδοση στο τυπογραφείο του Ζάττα το 1801) (n. 13).

8
9

Finoli (2003: 1-12).
Marazzini (2009).
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Η Γραμματική και τα λεξικά του Πιανζόλα θα χρειαστούν βαθύτερη
ανάλυση από αυτή που ήδη πρότεινα το 2000 στον τόμο Ενθύμησις εις
μνήμη του Ν. Παναγιωτάκη. Η προσπάθεια του Πιανζόλα είναι εξαιρετική για παιδαγωγικούς και γλωσσικούς λόγους, και περιλαμβάνει αποτελεσματικές και προοδευτικές μεθόδους διδασκαλίας: θα άξιζε ειδική επιστημονική έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο. Μόνο λίγα παραδείγματα με τις
πολιτικές παροιμίες και ένα με ένα μάθημα γεωγραφίας, μας επιτρέπει να
έχουμε υπόψη το υλικό που κρύβεται σε αυτό το εγχειρίδιο (n. 14, n. 15).
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Συνοψίζοντας:
1. Από τα πρώτα τυπωμένα δίγλωσσα λεξικά είναι φανερή η έγνοια του
εκδότη για την εμπορική επιτυχία. Η Corona Preciosa, που τυπώθηκε
με οικονομική υποστήριξη του πεθερού του Aldo Manuzio (impensis
vero Domine Andrea de Turresani de Asula),εξαφαλίζει copyright
για δέκα χρόνια (per ispatio di anni dieci non è possibile stampare o
far stampare oltre il volere di Maestro Stephano e senza sua espressa
licentia).
2. Η χρηστική φύση του δίγλωσσου λεξικού σημαίνει ότι το βιβλίο πρέπει να κατέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για την άμεση
επικοινωνία, και το σχήμα πρέπει να είναι ανάλογο με τις ανάγκες των
ανθρώπων που ταξιδεύουν: Μου αρέσει εις αυτό το σχήμα διατί έτζι
ημπορεί τινάς να το φέρνει εύκολα εις την τζέπην.
3. H διάδοση των ελληνοιταλικών λεξικών υπήρξε μεγάλη και σταθερή
μέχρι τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα.
4. Η μορφή, η ανακατάταξη των λημμάτων και η λειτουργικότητα τους
μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε ένα γενικό πλαίσιο με το οποίο μας
γίνεται πιο προσιτή η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Βενετία και
στα βενετσιάνικα εδάφη του Αιγαίου, και πιο εύληπτη η εξέλιξη της
ελληνικής προφορικής γλώσσας.
5. Η ιστορία των τυπωμένων λεξικών διηγείται, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέσο, τις ελληνοιταλικές επαφές και σχέσεις σε πολιτισμικό,
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οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν
ενδιαφέρουν όχι μόνο τους γλωσσολόγους, αλλά και τους ιστορικούς
και τους φιλολόγους.
Tελειώντας θα αναφέρω μόνο κάτι άλλο που γεννήθηκε στο χώρο των
δίγλωσσων λεξικών στην Βενετία, και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Ca’
Foscari. Πρόκειται για το Dizionario Greco moderno-italiano, Ιταλο-ελληνικό που κυκλοφόρησε το 2013 (16).
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Το λεξικό αυτό θα είναι μάλλον το τελευταίο δίγλωσσο ελληνοιταλικό
λεξικό τυπωμένο σε μορφή βιβλίου. Η κρίση των δίγλωσσων λεξικών λέγεται google dictionary.
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Abstract
In the essay I review some bilingual vocabularies (Greek-Italian) published in Italy from 1527 to 2013 to tell a few of the long story of linguistic,
cultural and exchange relations between Italian and Greek speakers.
The history of printed vocabularies has entered a crisis in the third millennium due to dictionaries available online.
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