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ΜΙΑ, ΑΚΟΜΑ, ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΚΟΡΑΗ 

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1820 

Ι 

Σ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΩΣΟΥ βυζαντινολόγου Νικολάι 

Λιχατσέφ (1862-1936), πού φυλάσσεται στην Πετρούπολη, έκτος 

άπο τα βυζαντινά και τα πρωτότυπα ελληνικά έγγραφα πού ανατρέχουν 

στη λεγόμενη μεταβυζαντινή εποχή —έγγραφα πού στις αρχές του 20οϋ 

αιώνα δημοσίευσε ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς—1 σώζονται και πρωτό

τυπες, αθησαύριστες, επιστολές Ελλήνων της νεότερης εποχής.2 'Ανάμε

σα τους μία αυτόγραφη επιστολή του Κοραή, πού είναι γραμμένη τήν 1η 

Αυγούστου του 1820 στο Παρίσι και απευθύνεται σέ άδηλο αποδέκτη. 

Ή επιστολή αυτή, τήν όποια μελέτησα γιά πρώτη φορά τον 'Οκτώ

βριο του 2003 στην Πετρούπολη και γιά τήν όποια έγραψα Ινα σύντομο 

σημείωμα σέ αθηναϊκή εφημερίδα,3 τήν δημοσιεύω σήμερα στον «φυσι

κό» της χώρο, στο επιστημονικό περιοδικό του Όμίλου Μελέτης του Ελ

ληνικού Διαφωτισμού. 

II 

Μονόφυλλο, διαστάσεων 24,5X18,5' το verso του φ. 1 λευκό. Πρωτότυπο. 

Συλλογή Νικολάι Λιχατσέφ, 'Αγία Πετρούπολη 

Σοφέ και σεβάσμιε πάτερ, 

| 2 Την εις την Πανιερότητά σου σύσταση του κυρίου Cousin, προφέσ-

σορος της | 3 φιλοσοφίας, ελπίζω δτι μέλλει ν' άρέση και τους 8ύω. Γνωρί-

1. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Διάφορα, ελληνικά, γράμματα, εκ του εν Πε-

τρουπόλει Μουσείου της Α. Ε. του Κυρίου Nikolas Likhatcheff, Πετρούπολη, Έ κ του 

τυπογραφείου Β. Κφσβάουμ, 1907. 

2. Βλ. το δημοσίευμα του Igor Medvedev, «Gretcheskij karton ν arkhive Ν. P. Lik-

hatcheva: predvaritelnyj obzor materialov», Istoritcheskoe istotchnikovedenie i problemy 

vspomogatelnykh istoritcheskikh distsiplin, 'Αγία Πετρούπολη 2002, σ. 44-46. 

3. «To Βήμα», Κυρί,ακή 18 'Ιανουαρίου 2004. 
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ζων, θέλεις | 4 τον άγαπησειν οχι μόνον ως διδάσκαλον, άλλα και ως ά-

σκητην της ίερας φίλο}5σοφίας' και γνωριζόμενος, τον άναγκάσειν να 

μακαρίση τους "Ελληνας, δτι | 6 και δυστηχουντες όμως εχουσι ακόμη να 

καυχώνται εις Ίεράρχας φιλοσόφους. 

17 Έκ Παρισίων, 1 Αύγουστου, 1820. Ό πρόθυμος εις τ ας προσταγάς 

18 της Πανιερότητός σου και φίλος 

Κοραής. 

Τό πρόσωπο το όποιο ρητά αναφέρεται στο κείμενο της επιστολής 

είναι βέβαια ό Γάλλος ιστορικός της φιλοσοφίας Victor Cousin (1792-

1867). Tò μη ρητά κατονομαζόμενο πρόσωπο στο οποϊο απευθύνει ό Κο

ραής την επιστολή του πρέπει να είναι ό Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας και, αν 

τα στοιχεία πού θα παραθέσουμε πείσουν για τήν ταυτότητα του αποδέ

κτη, ό τόπος προορισμού της επιστολής ήταν ή Πίζα. 

S , j ι / ' • • / J ' ft — t s ^ n 

/ ' J4 *Jf / t ' / l
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V p r f ^ */ y * f \ ~q f / / * 

/ tf / ; f 

fH ταυτότητα του αποδέκτη τής επιστολής, πού δεν αναφέρεται 

ρητά στην προσφώνηση και δεν αναγράφεται στο πίσω μέρος τής έπι-



Δ. Γ. 'Αποστολόπονλος, ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΚΟΡΑΗ 237 

στολής, προκύπτει άπό το συνδυασμό (α) του γεγονότος πώς είναι ιερω

μένος, (β) του λόγου για τον όποιο γράφτηκε ή επιστολή και (γ) των 

στοιχείων πού δίνουν τρεις άλλες παρόμοιου περιεχομένου κοραϊκές επι

στολές μέ ταυτόσημη χρονολογία* συγκεκριμένα. 

'Από το corpus τής σωζόμενης αλληλογραφίας του Κοραή γνωρίζαμε 

τρεις επιστολές του γραμμένες και οι τρεις τήν ίδια ημέρα: ((Έκ Παρισίων, 

1 Αυγούστου, 1820», επιστολές μέ τις όποιες ό Κοραής έθετε στή διάθεση 

του Cousin το ((δίκτυο» των φίλων καί γνωστών του σε ιταλικές πόλεις 

προκειμένου να τον βοηθήσουν στις εκεί έρευνες του. (("Εχει χρείαν να πε-

ριέλθη τάς έπισημοτέρας πόλεις τής Ιταλίας, δσαι έχουν δημοσίας βιβλιο-

θήκας», γράφει στην επιστολή του προς τον Ευστάθιο Μουσπινιώτη*4 ((με

λέτα να περιέλθη τάς έπισημοτέρας πόλεις τής 'Ιταλίας, δσαι έχουν δημο

σίας βιβλιοθήκας», αναφέρει στην επιστολή του προς τον Θωμά Σπανιω-

λάκη.5 Πανομοιότυπη είναι καί ή δήλωση του στην τρίτη επιστολή προς 

τον Μιχαήλ Ροδοκανάκη: ((έχει σκοπόν να περιέλθη τάς έπισημοτέρας πό

λεις τής Ιταλίας, δπου ευρίσκονται δημόσιαι βιβλιοθήκαι».6 Στο πλαίσιο 

αυτού του ερευνητικού ταξιδιού τού Cousin σέ πόλεις τής 'Ιταλίας, ό Κο

ραής κρίνει σκόπιμο να τον εφοδιάσει μέ μία ακόμα συστατική επιστολή, 

αυτή πού έδώ δημοσιεύσαμε, τήν όποια έγραψε τήν ίδια ήμερα μέ τις άλλες. 

Στο κείμενο της δέν αναφέρεται ό σκοπός τού ταξιδιού τού Cousin, 

δπως στις άλλες τρεις, άλλα καί ό αποδέκτης τής συστατικής επιστολής 

δέν είναι τόσο οικείος μέ τον Κοραή, δπως οι άλλοι τρεις* κατά συνέπεια 

προτιμά να εισαγάγει τον επισκέπτη, αφήνοντας σέ εκείνον να υποβάλει 

κατά τή συνάντηση τους τά αιτήματα του. 

"Επειτα, τήν ιδιότητα τού ιερωμένου, καί ειδικότερα τού αρχιερέα, 

τήν όποια είχε ό αποδέκτης τής επιστολής, τήν αναδεικνύουν Οχι μόνο ή 

προσφώνηση καί ή άποφώνηση άλλα καί εσωτερικά στοιχεία: «πανιερώ-

τατος» αποκαλείται καί ως ((ιεράρχης» προσδιορίζεται. 'Ενώ ή φράση μέ 

τήν όποια κλείνει το κείμενο τής επιστολής, στην όποια ό ιεράρχης αυτός 

χαρακτηρίζεται ((φιλόσοφος», μάς οδηγεί σέ κάποιον λόγιο κληρικό. 
,ΧΑν τώρα συνδυάσουμε τήν επιστολή αυτή μέ τό σχεδιαζόμενο ερευ

νητικό ταξίδι τού Cousin σέ ιταλικές πόλεις, τότε ό 'Ιγνάτιος Ούγγρο-

4. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. 4, 'Αθήνα 1982, σ. 248 

στ. 22-23. Για τήν πρώτη δημοσίευση αυτής καί των επόμενων δύο επιστολικών κει

μένων του Κοραή βλ. δσα αναφέρονται στις σημειώσεις 8 καί 10. 

5. r/0.7T., σ. 248 στ. 7-8. 

6. "Ο.π., σ. 247 στ. 22-23. 
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βλαχίας, ό οποίος άπό το 1818 διέμενε στην Πίζα,7 είναι ό πιθανότερος 

αποδέκτης της επιστολής. 

III 

,ΧΑς δούμε τώρα πώς τα επιστημονικά σχέδια του Γάλλου ιστορικού της 

φιλοσοφίας συνδυάζονται με τα επιστολικά κείμενα πού αναφέραμε. 

Ό Cousin μετά το 1818 ενδιαφέρθηκε, δπως αφηγείται ό ίδιος, για 

τους 'Αλεξανδρινούς μαθητές του Πλάτωνα. Το ενδιαφέρον του το επικέ

ντρωσε στον νεοπλατωνιστή Πρόκλο και αναζήτησε ανέκδοτα έργα του 

στα χειρόγραφα τής, Βασιλικής τότε, Βιβλιοθήκης στο Παρίσι. Χειρό

γραφα δμως με έργα του Πρόκλου δεν σώζονταν μόνο στο Παρίσι* για το 

λόγο αυτό θέλησε να επισκεφτεί και βιβλιοθήκες ιταλικών πόλεων ανα

ζητώντας ευρήματα. Κοινοποιώντας προφανώς τα σχέδια του στον 'Έλ

ληνα φίλο του, ό Κοραής θέλησε με τις επιστολές πού έγραψε τήν 1η 

Αυγούστου του 1820 σε 'Έλληνες πού ζούσαν στο Αιβόρνο και τήν Πίζα 

να διευκολύνει τις έρευνες του. 

Πότε δμως και ως ποιο σημείο ό Γάλλος ιστορικός τής φιλοσοφίας 

πραγματοποίησε τις ερευνητικές αποστολές πού είχε σχεδιάσει; 

Στή Βιβλιοθήκη Querini Stampalia στή Βενετία σώζεται μία επι

στολή του 'Ανδρέα Μουστοξύδη με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 1820 προς 

τον Pietro Bettio, Vice Bibliotecario della R. Libreria di S. Marco, με τήν 

όποια του αναγγέλλει πώς ό καθηγητής Cousin, πού βρισκόταν ως τότε 

στο Μιλάνο, έρχεται στή Βενετία για να συμβουλευτεί στή Βιβλιοθήκη με

ρικούς κώδικες του Πρόκλου.8 'Επιστολή πού μας επιτρέπει να υποθέσου

με πώς ως εκείνη τήν εποχή δεν είχε φτάσει στή Βενετία, ενώ στον τόμο 

80 του 'Αρχείου Cousin, πού επιγράφεται ((Notes sur Proclus», περιέχονται 

οι προσωπικές του σημειώσεις άπό τήν επίσκεψη του στην Άμβροσιανή 

Βιβλιοθήκη στο Μιλάνο και στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στή Βενετία. 

Τα δύο αυτά στοιχεία μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε δχι μόνο 

πώς ως τήν 23η Σεπτεμβρίου του 1820 δεν είχε φτάσει στή Βενετία, άλλα 

πώς, πιθανότατα, αρκέστηκε στο υλικό πού του προσέφεραν οι βιβλιοθή

κες του Μιλάνου και τής Βενετίας. Μέ άλλα λόγια, μολονότι άπό τήν έπι-

7. Βλ. Έμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, 'Ιγνάτιος μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας 

(1766-1828), Ι. Βιογραφία, Αθήνα 1959, σ. 150-164. 

8. Τήν επιστολή έχει επισημάνει ή 'Αγαθή Νικοκάβουρα, (('Έρευνα έργων και 

χειρογράφων του 'Ανδρέα Μουστοξύδη», Θησαυρίσματα 1 (1962), 93. 
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στολή του Κοραή προς τον Ροδοκανάκη φαίνεται πώς τα αρχικά σχέδια 

του Cousin ήταν πολύ πιο φιλόδοξα, ήθελε να επισκεφθεί πολλές ιταλικές 

πόλεις, τελικά αρκέστηκε στο υλικό πού του προσέφεραν οι βιβλιοθήκες 

των δύο αυτών ιταλικών πόλεων, υλικό πού συνέλεξε είτε ό ίδιος προσω

πικά είτε οι συνεργάτες του.9 

Τό γεγονός αυτό μπορεί, νομίζω, να ερμηνεύσει το γιατί τα πρωτό

τυπα τών τριών επιστολών του Κοραή προς τους φίλους στό Λιβόρνο, τόν 

Ευστάθιο Μουσπινιώτη, τόν Θωμά Σπανιωλάκη και τόν Μιχαήλ Ροδο

κανάκη, βρίσκονται στό 'Αρχείο Cousin στό Παρίσι: δέν τα χρησιμοποί

ησε, δέν τα επέδωσε στους αποδέκτες τους και για αυτό έμειναν στό 

Αρχείο του. Πραγματικά σε έναν από τους κώδικες πού περιέχουν τήν 

αλληλογραφία του, τόν άρ. 223, σώζονται συσταχωμένες οι τρεις αυτές 

επιστολές του Κοραή.10 Έκεΐ τις εντόπισε ό Πολύχρονης Ένεπεκίδης, τις 

δημοσίευσε σέ δύο μελέτες του11 και έντάχτηκαν έκτοτε στό corpus τής 

«Αλληλογραφίας» του Κοραή πού επιμελήθηκε και δημοσίευσε ό 'Όμι

λος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.12 

Στό 'Αρχείο όμως δέν βρίσκεται και ή επιστολή του Κοραή μέ τήν 

9. Βλ. για παράδειγμα τήν επιστολή του 'Ανδρέα Μουστοξύδη μέ ημερομηνία 5 

Νοεμβρίου 1820 πού του στέλνει άπό το Μιλάνο: «Mr Pelecassi et moi nous nous 

sommes occupés pendant ces derniers jours de la collation des manuscrits de Proclus. 

La collation d'un de ces manuscrits a été achevée ; mais pour les deux autres il nous a 

été impossible d'avancer au delà de la moitié, car Mr Pelecassi a été obligé de se rendre 

à Paris, et moi qui suis un pauvre nomade je m'en vais rester absent de Milan pendant 

deux semaines...». Ή επιστολή σώζεται και αύτη στο 'Αρχείο του Cousin μέ τον ταξι

νομικό αριθμό 3688 στον Cod. 240 και το κείμενο της έχει δημοσιευτεί από τον Πο

λύχρονη Ένεπεκίδη, «Documents et nouvelles lettres inédites d'Adamantios Coray 

tirées des Bibliothèques et Archives européennes (Paris - Besançon - Amsterdam -

Leyden - Vienne - Munich - Berlin)», Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen 

Gesellschaft 5 (1956), 121-122· το χωρίο στη σ. 121. 

10. Bibliothèque Victor Cousin à la Sorbonne, Cod. 223, μέ τους ταξινομικούς 

αριθμούς 1398, 1399, 1400. 

11. Ή απευθυνόμενη στον Μιχαήλ Ροδοκανάκη, στην ανακοίνωση του στο Θ' 

Διεθνές Βυζαντινολογικο Συνέδριο, ((Les sources manuscrites de l'histoire littéraire 

hellénique du début du 19e siècle conservées dans les archives de l'Europe centrale et 

occidentale», Πεπραγμένα, του Θ' Αιεθνοϋς Βυζαντινολογίχοϋ Συνεδρίου (Θεσσαλονί

κη, 12-19 'Απριλίου 1953), τ. 2, 'Αθήνα 1956, σ. 379, ενώ οι δύο επόμενες στη μελέτη 

του «Documents et nouvelles lettres inédites...», 108. 

12. Δημοσιεύονται και οι τρεις στον τέταρτο τόμο της (('Αλληλογραφίας»' βλ. 

τις επιμέρους παραπομπές πιο πάνω στίς σημειώσεις 4, 5 και 6. 
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όποια τον συνιστούσε στον 'Ιγνάτιο* γιατί; Στην εύλογη αύτη απορία δεν 

μπορούμε, με τα ως τώρα στοιχεία πού διαθέτουμε, να δώσουμε μιαν 

απάντηση. Διότι ακόμα και αν υποθέσουμε πώς ή επιστολή αύτη έφτασε, 

με οποιοδήποτε τρόπο στα χέρια του αποδέκτη της, στο Αρχείο του 

Ιγνάτιου Ούγγροβλαχίας έπρεπε να βρίσκεται. Στο 'Αρχείο του βέβαια 

—ή καλύτερα, σε τμήμα του 'Αρχείου του— πού απόκειται σήμερα στα 

Γενικά 'Αρχεία του Κράτους13 δεν περιέχεται ή επίμαχη επιστολή. Ή 

απουσία της ωστόσο δεν αποτελεί και ακλόνητο τεκμήριο πώς δεν τήν 

έλαβε ό 'Ιγνάτιος, αφού στην ίδια αρχειακή μονάδα δεν σώζεται ούτε ή 

επιστολή πού ό Κοραής του έστειλε με ημερομηνία 20 'Ιουλίου του 1825, 

το κείμενο της όποιας το γνωρίζουμε από τό σχέδιο πού κράτησε ό επι

στολογράφος και τό οποίο σώζεται στα κατάλοιπα Κοραή στή βιβλιοθή

κη τής Χίου.14 

Μένει, κατά συνέπεια, να εντοπίσουμε, κάποτε, τους δρόμους πού 

ακολούθησε αυτό τό κοραϊκό επιστολικό κείμενο άπό τό 'Αρχείο του 

Cousin —ή εκείνο του 'Ιγνάτιου— ως να φτάσει στην 'Αγία Πετρούπολη 

και να πλουτίσει τή συλλογή του Ρώσου βυζαντινολόγου Νικολάι Λιχα-

τσέφ. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

13. Βλ. τις σχετί,κές πληροφορίες στο Έμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, 'Ιγνάτιος μη

τροπολίτης Ούγγροβλαχίας..., σ. θ'. 

14. Βλ. το κείμενο της στον πέμπτο τόμο της έκδοσης της (('Αλληλογραφίας» 

του Κοραή από τον ΟΜΕΔ, 'Αθήνα 1983, σ. 244-245. 
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