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Ορεςτης Καραβας

Ό Jacques Bompaire γεννήθηκε στην Άγγέρη, την «Αθήνα τής 
Δύσης», στις 16 Ιανουάριου του 1925 καί, πέθανε στις Βερσαλλίες, 
στις 6 Μαΐου του 2009. Ήταν παντρεμένος κα'ι πατέρας έξι παιδιών.

Είσήχθη στην Ecole Normale Supérieure το 1943 κα'ι τον επόμε
νο χρόνο πολέμησε έθελοντικά στον Γαλλικό στρατό. Το 1948 έγινε 
μέλος τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στήν Αθήνα. Δίδαξε στα 
πανεπιστήμια τής Rennes, τής Nantes, του Nancy κα'ι τής Σορβόννης 
(Paris IV). Χρημάτισε, μεταξύ άλλων, Κοσμήτωρ κα'ι Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου κα'ι τής Ακαδημίας τής Nantes, Διευθυντής του Τομέα 
Αρχαίων Ελληνικών τοϋ Πανεπιστημίου τής Σορβόννης κα'ι Πρόε
δρος του εν λόγω Πανεπιστημίου, Πρόεδρος τής Association pour 
l’encouragement des Etudes Grecques κα'ι Πρόεδρος τής Association 
Guillaume Bude.

Το συγγραφικό κα'ι ερευνητικό του έργο είναι σημαντικώτατο. 
Μελέτησε κα'ι άγάπησε εξίσου το Βυζάντιο κα'ι τον Λουκιανό, συγ
γραφέα του 2ου μεταχριστιανικοΰ α’ιώνα κα'ι έξέχοντα έκπρόσωπο 
τής λεγομένης Δεύτερης Σοφιστικής. Μία άπδ τις πρώτες του δημο
σιεύσεις έγινε στο περιοδικό Ελληνικά (13 [1954] σσ. 71-110) κα'ι 
αφορά τον Βίο του αγίου Συμεών τοϋ Στυλίτου τοϋ Νέου. Το 1956 
ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή γιά τον Λουκιανό, άλλα 
κα'ι τήν πρώτη του εκδοτική έργασία σχετικά με τά άθωνικά άρχεία, ή 
όποια συμπεριελήφθη οκτώ χρόνια αργότερα στήν σειρά Archives de 
l’Athos, τόμ. 3, με τίτλο Actes de Xéropotamou: édition diplomatique.
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Στην Γδια σειρά έξέδωσε το 2001 άκόμη έναν τόμο, Actes de Vatopédi: 
I, des origines à 1329 (Archives de l’Athos, 21), μαζί με τους Jacques 
Lefort, Vassiliki Kravari καί Christophe Giros.

Ή οκτακόσιων σελίδων διδακτορική του διατριβή με θέμα τον 
Λουκιανό δημοσιεΰθηκε το 1958 στην σειρά τής Bibliothèque des 
Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, τόμ. 190, με τίτλο Lucien 
écrivain. Imitation et création (άνατυπώθηκε το 2000 με νέο πρόλο
γο τοϋ συγγραφέα). Σε αυτήν ô Bompaire άνέστησε το φιλολογικό 
ενδιαφέρον για τον σατιρικό συγγραφέα άπό τα Σαμόσατα κα'ι 
ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις των συγχρόνων λουκιάνειων σπουδών. 
Χωρίς υπερβολή, ό,τι έγράφη άπό το 1958 έως καί σήμερα συνομιλεί 
με τήν εργασία αυτή.

Το 1977 έπιμελήθηκε με τους Jean Glénisson κα'ι Jean Irigoin τα 
πρακτικά του συνεδρίου La paléographie grecque et byzantine, που 
είχαν οργανώσει οί τρεις τους στο Παρίσι στις 21-25/10/1974, κα'ι 
το 2001 έξέδωσε στήν Nîmes ένα μικρό βιβλίο 76 σελίδων για τήν 
Ιστορία τοϋ προτεσταντισμού στήν Ευρώπη: Esquisse historique du 
protestantisme européen. Στο μεταξύ είδαν το φώς τής δημοσιότητας 
περίπου εξήντα επιστημονικά άρθρα του γιά τήν άρχαιοελληνική 
λογοτεχνία γενικώτερα, τον Λουκιανό κα'ι τήν λογοτεχνία τής Αύτο- 
κρατορικής εποχής είδικώτερα, άλλά κα'ι τό Βυζάντιο.

Τό 1990 άναγορεϋθηκε ομότιμος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Σορβόννης. Τότε μπόρεσε νά έπιδοθή άπερίσπαστος σε αυτό που 
ώνόμαζε «έργο τής σύνταξής του», τήν έκδοση τών έργων τοϋ Λου- 
κιανοϋ στήν σειρά CUF τών Belles Lettres, ή οποία άποτελεΐ και τό 
opus magnum του. Μέχρι τον θάνατό του πρόλαβαν νά κυκλοφορη- 
θοΰν τέσσερις τόμοι: ό πρώτος τό 1993 (περιλαμβάνει εκτενέστατη 
εισαγωγή 164 σελίδων και τά δέκα πρώτα έργα τοϋ Λουκιανοΰ), ό 
δεύτερος τό 1998 (έργα 11-20), ό τρίτος τό 2003 (έργα 21-25) κα'ι ό 
τέταρτος τό 2008 (έργα 26-29). Στον ίδιο εκδοτικό οικο, στήν σειρά 
Classiques en poche, έξέδωσε δυο τόμους με έργα τοϋ Λουκιανοΰ, σε 
συνεργασία με τήν Anne-Marie Ozanam: τόν ’Οκτώβριο τοϋ 2008 τόν 
πρώτο, με τίτλο Portraits de philosophes, κα'ι τρεις μήνες αργότερα 
τόν δεύτερο, με τίτλο Voyages extraordinaires.

Τό 2001 έκδόθηκε πρός τιμήν του ό τόμος Όπώρα. La belle saison 
de l’hellénisme. Etudes de littérature antique offertes au Recteur Jacques 
Bompaire, σε έπιμέλεια τοϋ Alain Billault.
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Ό Jacques Bompaire έπόπτευσε πολλές διδακτορικές διατριβές 
καί, άρκετο'ι μεγάλοι φιλόλογοι υπήρξαν φοιτητές του. Άναφέρομε 
ενδεικτικά τους Danièle Aubriot-Sévin, Alain Billault, Marie-Pierre 
Delaygue, Bernard Gallet, Corinne Jouanno, Sophie Joubert, Hubert 
Laizé, André Laks, Marie-Françoise Marein, Laurent Pernot, Bryan P. 
Reardon, Αννα-Μαρία Βιδάλη και Ήλία Κ. Νικολάου.


