
  

  The Gleaner

   Vol 24 (2003)

  

 

  

  Η «Έκθεσις της Ταυρικής Χερσονήσου», ένα έργο
του Ευγένιου Βούλγαρη πού έχει εκδοθεί 

  Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος   

  doi: 10.12681/er.16 

 

  

  

   

To cite this article:
  
Αποστολόπουλος Δ. Γ. (2003). Η «Έκθεσις της Ταυρικής Χερσονήσου», ένα έργο του Ευγένιου Βούλγαρη πού έχει
εκδοθεί. The Gleaner, 24, 200–201. https://doi.org/10.12681/er.16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:27:29



200 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 24 (2003) 

«ΕΚΘΕΣΙΣ Τ Η Σ ΤΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

ΕΝΑ ΕΡΓΟ TOT ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 

Ο BORIS L. FONKICH, ΣΤΟΝ τόμο στον όποιο συγκέντρωσε παλαιότερες δη
μοσιευμένες και νεότερες ανέκδοτες μελέτες του και δημοσίευσε με τον τίτ
λο Manuscrits Grecs dans les Collections Européennes. Etudes Paléogra
phiques et Codicologiques 1988-1998 (Μόσχα 1999), συμπεριέλαβε και ενα 
(ανέκδοτο) μελέτημα του με τον τίτλο «Νέα αυτόγραφα του Ευγένιου 
Βούλγαρη». Έκεΐ υποδεικνύει πώς το χειρόγραφο πού σώζεται στην 
Sächsische Landesbibliothek της Δρέσδης με τον ταξινομικό αριθμό Da 54 
περιέχει ενα έργο του Βούλγαρη με τόν τίτλο (("Εκθεσις της Ταυρικής χερ
σονήσου». Τό Ονομα του Βούλγαρη δεν σημειώνεται στο χειρόγραφο της 
Δρέσδης, τό γεγονός όμως Οτι είναι γραμμένο με τό χέρι του, συνδυαζόμενο 
με Οσα άλλα στοιχεία αναφέρει ό Fonkich, τόν οδηγεί στό συμπέρασμα Οτι 
πρόκειται για αυτόγραφο έργο του Βούλγαρη πού θα πρέπει να τό χρονολο
γήσουμε στό 1781 —και πάντως πριν άπό τό 1788. 

Τις ίδιες σκέψεις έπαναδιατυπώνει στό τέλος μιας μελέτης του στην 
όποια παρουσίασε ενα μαθητικό τετράδιο του Ελευθέριου (Ευγένιου) Βούλ
γαρη, μελέτη πού δημοσίευσε στον εικοστό δεύτερο τόμο του 'Ερανιστή.1 

Έκεΐ ό Fonkich επαναλαμβάνει την πεποίθηση του ότι τό χειρόγραφο της 
Δρέσδης και τό έργο πού περιέχει «ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο μελέ
της των ερευνητών του Βούλγαρη». 

Και όμως τό έργο παραδίδεται και άπό ενα άλλο χειρόγραφο και τό 
κείμενο του έχει δημοσιευτεί ήδη άπό τό 1853. Τα στοιχεία αυτά, τα όποια 
δεν τα είχα εντοπίσει όταν ό εκλεκτός φίλος έστειλε στό περιοδικό μας για 
δημοσίευση τήν πιο πάνω μελέτη του, κρίνω σκόπιμο να τα θυμίσω εδώ 
σαν συμπλήρωμα σε Οσα έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί για τόν Βούλγαρη. 

Στον πρώτο τόμο του περιοδικού Ό Φοίνιξ, πού άρχισε να εκδίδεται στην 
Κέρκυρα τό 1853, αποδόθηκε στον Ευγένιο Βούλγαρη και δημοσιεύτηκε τό 
έργο (("Εκθεσις της Ταυρικής Χερσονήσου ήτοι της λεγομένης Μικράς Τα-
ταρίας». Δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στα «Φυλλάδια» στ'-η' του περιοδικού 
άπό τόν Μ. 'Ιδρωμένο. Με ενα σύντομο σημείωμα, πού δημοσιεύεται στην 
αρχή της έκδοσης του έργου,2 ό Μ. Τδρωμένος αναφέρει τα σχετικά με τό 
χειρόγραφο πού χρησιμοποίησε. 

1. Boris L. Fonkic, «Το μαθητικό τετράδιο του 'Ελευθέριου (Ευγένιου) Βούλγαρη», 

Ό 'Ερανιστής22 (1999), 80-89· το χωρίο πού ακολουθεί στη σ. 87. 

2. Ό Φοίνιξ, τ. Α', Φυλλάδιον στ' (Αύγουστος 1853), 137. 
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Tò χειρόγραφο άνηκε στον Νικόλαο Βάλσαμο, απόγονο του Βούλγαρη 
και έναν εκ των κληροδόχων του, σύμφωνα με οσα όριζε στη διαθήκη του. 
'Από το χειρόγραφο αυτό ό Κερκυραίος Ιωάννης Μυλωνόπουλος αντέγραψε 
το κείμενο (μαζί με κάποιες επιστολές του Ευγένιου) και παραχώρησε στον 
Μ. Ιδρωμένο το δικαίωμα να το δημοσιεύσει. 

Το χειρόγραφο ωστόσο πού χρησιμοποίησε ό Μ. Τδρωμένος σήμερα 
λανθάνει. Μια δειγματοληπτική σύγκριση πού επιχείρησα στα δύο χειρό
γραφα, της Δρέσδης και της Κέρκυρας (άπο κάποιες φωτογραφίες φύλλων 
του πρώτου σε σύγκριση με το δημοσιευμένο κείμενο του δεύτερου), με 
έπεισε πώς δεν παραδίδουν ταυτόσημο κείμενο. Γεγονός πάντως είναι πώς 
το κείμενο του Βούλγαρη δεν σώζεται άπό ενα και μόνο χειρόγραφο και 
πώς το έργο έχει γνωρίσει ήδη μία δημοσίευση. 

Ή σχέση των δύο χειρογράφων και κυρίως ή ανάλυση του περιεχομέ
νου του έργου περιμένουν τον ερευνητή πού θα τα επεξεργαστεί και θα τα 
αναδείξει.3 Και στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει, νομίζω, να συμπεριλάβει 
και τήν απάντηση στο ερώτημα αν το έργο του Βούλγαρη έχει κάποια σχέ
ση με το εκτενέστερο Ιστορία της Ταυριχης Χερσονήσου ήτοι Κριμίου Μι-
κρας Ταταρίας πού δημοσιεύτηκε σε δύο τόμους στή Βιέννη το 1792* μια 
ιστορία «εκ της ιταλικής διαλέκτου μετενεχθεΐσα».4 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

3. 'Όπως με πληροφορεί ή κυρία "Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, έχει ετοιμά

σει μελέτη για το έργο αυτό του Βούλγαρη ή όποια θα δημοσιευτεί στον τόμο Wiener 

Byzantinistik und Neograezistik. Beiträge zum Symposion «Vierzig Jahre Institut für 

Byzantinistik und Neograezistik der Universität Wien», πού θα κυκλοφορήσει στή Βιέν

νη το 2004. 

4. Περιγραφή της έκδοσης και αναγραφή των σωζόμενων αντιτύπων της βλ. Γ. Γ. 

Ααδας - Άθ. Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, 'Αθήνα 

1970, σ. 145, αρ. 78* Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466-1800), 

'Αθήνα 1984, σ. 203, αρ. 2734 και του ίδιου, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελλη

νικά έντυπα, 'Αθήνα 2000, σ. 208. Ό συνάδελφος και φίλος Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος μου 

επισημαίνει πώς στην καταγραφή των βιβλίων του Βιζύης Δανιήλ Πάντουβα, τα όποια 

κληροδότησε στή μονή της Πάτμου, αναφέρεται και το ((Περιγραφή της ταυρικής χερ

σονήσου»· βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος - Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Πατμιακή Βι

βλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων (15ος-19ος αι.), τ. 3, 'Αθήνα 1996, σ. 173. 
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