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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, "COLLECTIO EPISTOLICA" 

Το αθησαύριστο «Έπιστολάριό» του και το ζήτημα 

της διπλής χειρόγραφης παράδοσης τής επιστολογραφίας του 

Στη μνήμη του ''Αλκή 'Αγγέλου 

Ι 

Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ζωής του φαί

νεται πώς έγραψε Ινα μεγάλο αριθμό επιστολών. Οι συχνές μετακινή

σεις του, ή ευκολία πού είχε στο γράψιμο και το γεγονός πώς έμεινε 

ακμαίος πνευματικά ώς το τέλος τής ένενηντάχρονης ζωής του (Κέρκυρα 

1716 - 'Αγία Πετρούπολη 1806), είναι κάποιες άπο τις αίτιες πού ò^riyouv 
αβίαστα στην εκτίμηση πώς οι ((έγγραφοι λόγοι» του ((προς άπόντας» πρέ

πει να ήταν πολυάριθμοι. 

Ή σημασία των επιστολών του Βούλγαρη ώς τεκμηρίων τα όποια 

θα βοηθούσαν στην καλύτερη γνωριμία τής ζωής πού βίωσε και τής 

πνευματικής πορείας πού διένυσε άλλα και ώς ιστορικών μαρτυριών για 

την κατανόηση προβλημάτων τής εποχής στην όποια έζησε, έχει άπό πα

λαιά επισημανθεί. 

Δέν είναι λίγες οι επιστολές του πού, τόν 19ο κυρίως αιώνα, δημοσι

εύτηκαν και σχολιάστηκαν άπό σημαντικούς μελετητές.1 Και δέν έχει 

περάσει απαρατήρητη ή επισήμανση πού έκανε το 1955 ό κατεξοχήν 

ερευνητής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ό Κ. Θ. Δημαράς: (('Όποιος 

δέν γνωρίζει τις ιδιωτικές επιστολές του Βούλγαρη, δέν μπορεί να τόν 

καταλάβει κι όποιος δέν καταλάβει τόν Βούλγαρη, δέν γνωρίζει τήν νεο

ελληνική Αναγέννηση. Αυτό τό στοιχείο τής έλευθεροφροσύνης στον σε

βάσμιο ιεράρχη, τής αφέλειας στον περίτεχνο λόγιο, μας δίνει τό κλίμα 

τών αντιθέσεων άπό όπου έξεκίνησε ό ελληνικός διαφωτισμός».2 

Μέ τήν προεργασία πού είχε γίνει και μέ μια τέτοια εκτίμηση για τή 

1. Θυμίζω τα ονόματα του Γεωργίου Αινιάνος, Παναγιώτη Άραβαντινου, Νικο

λάου Λογάδη, Σοφοκλή Οικονόμου, Ιωάννη Σακκελίωνος, 'Ηλία Τανταλίδη και κατε

ξοχήν εκείνο του Μανουήλ Γεδεών. 

2. Νεοελληνική 'Επιστολογραφία, 'Αθήνα 1955, σ. 94. 
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σημασία της επιστολογραφίας του Βούλγαρη δεν προκαλεί έκπληξη πώς 

ενα άπό τα εκδοτικά σχέδια του Όμίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφω

τισμού, του ΟΜΕΔ, ό όποιος ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

ήταν ή έκδοση της αλληλογραφίας του Ευγένιου —όπως στα σχέδια του 

ήταν και ή έκδοση προσωπικών ημερολογίων και της αλληλογραφίας λο

γίων πού χρονολογούνται στην «πενηνταετία πού προηγείται από τον 

'Αγώνα [του 1821] ».3 

Θυμίζω πώς το πρώτο δημοσίευμα του ΟΜΕΔ ήταν το προσωπικό 

ημερολόγιο, οι «Εφημερίδες», του Παναγιώτη Κοδρικά πού, με την επι

μέλεια του "Αλκή 'Αγγέλου, δημοσιεύτηκε το 1963.4 'Ακολούθησε τον 

επόμενο χρόνο, το 1964, ό πρώτος τόμος της αλληλογραφίας του Κοραή, 

την έκδοση της όποιας είχε αναλάβει μια τετραμελής ομάδα,5 ενώ ή 

έκδοση της αλληλογραφίας τών Δανιήλ Φιλιππίδη, Barbie du Bocage, 

"Ανθιμου Γαζή, πού είχε αναλάβει ή Αικατερίνη Κουμαριανού, δημοσιεύ

τηκε τό 1966.6 Τα χρόνια Ομως πέρασαν, ό θάνατος πήρε τόν "Αλκή 

χωρίς ή αλληλογραφία του Βούλγαρη να δει τό φώς τής δημοσιότητας. 

Δεν είναι βέβαια άγνωστο τό φαινόμενο να ατονεί ή και να εγκαταλεί

πεται καθ' όδόν ενα εκδοτικό σχέδιο: ενώ δηλαδή έχει προγραμματιστεί 

μια έκδοση, τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του επιμελητή της να στρέφο

νται προς άλλες κατευθύνσεις και τό δημοσίευμα πού είχε προαναγγελθεί 

να καθυστερεί, να ατονεί ή και να εγκαταλείπεται, καθώς δεν τρέφεται 

πλέον άπό τόν ενθουσιασμό τής εποχής πού σχεδιάστηκε. Πιστεύω ωστό

σο πώς καμιά άπό τις εκδοχές αυτές δεν ταιριάζει στην περίπτωση του 

εκδοτικού σχεδίου τής 'Αλληλογραφίας του Βούλγαρη, διότι για τόν Άγ-

3. Ή φράση άπό τον Πρόλογο του Κ. Θ. Δημαρά στο πρώτο δημοσίευμα του 

Όμίλου στη σειρά πού τιτλοφορήθηκε ((Νέα Ελληνικά Κείμενα». Για τον ΟΜΕΔ και 

τις δραστηριότητες του ως τό 2003 βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, ((Σημείωμα για τα 

σαραντάχρονα του 'Ερανιστή ή ό ΟΜΕΔ, τό ΚΝΕ και Ό Ερανιστής», Ό 'Ερανιστής 24 

(2003), 5-9. 

4. Παναγιώτης Κοδρικάς, 'Εφημερίδες. 'Εκδότης "Αλκής 'Αγγέλου. Πρόλογος 

Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1963* ή φράση στην όποια αναφερθήκαμε πιο πάνω στη σ. ζ'. 

5. Την εκδοτική ομάδα αποτελούσαν ό Κ. Θ. Δημαράς, ό "Αλκής 'Αγγέλου, ή 

Αικατερίνη Κουμαριανού και ό 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος* ό έκτος τόμος κυκλοφό

ρησε το 1984. 

6. Δανιήλ Φιλιππίδης - Barbie du Bocage - "Ανθιμος Γαζής, 'Αλληλογραφία 

(1794-1819). "Εκδοση-Σχόλια Αικατερίνη Κουμαριανού. Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά, 

'Αθήνα 1966. 



Δ. Γ. Άποστολόπουλος, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 7 

γέλου ό Ευγένιος αποτελούσε ενα άπο τα βασικά θέματα των επιστημο

νικών του ενασχολήσεων σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.7 

'Όλες δμως αυτές οι διαπιστώσεις θέτουν ενα αμείλικτο ερώτημα: 

γιατί τότε ό 'Αγγέλου δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει τον επιστημονικό 

του πόθο να δημοσιεύσει την αλληλογραφία του Βούλγαρη, μολονότι είχε 

διανύσει με επιτυχία ολα τα προπαρασκευαστικά στάδια: είχε καταγρά

ψει τη χειρόγραφη παράδοση των επιστολών του Βούλγαρη, είχε μετα

γράψει τα κείμενα τους, είχε εντοπίσει και συγκεντρώσει τις ήδη δημοσι

ευμένες.8 Γιατί άραγε δεν προχώρησε σε μια συνολική έκδοση τής επι

στολογραφίας του Βούλγαρη, αφού είχε εδώ και χρόνια προετοιμαστεί 

για ενα τέτοιο έργο; 

Ή δική μου απάντηση, πού θα προσπαθήσω να τή θεμελιώσω στή 

μελέτη πού ακολουθεί, είναι πώς δεν προχώρησε επειδή δεν μπόρεσε να 

λύσει το θέμα το όποιο, προφανώς, εντόπισε: εκείνο τής διπλής χειρό

γραφης παράδοσης πού παρουσιάζουν αρκετά από τα επιστολικά κείμενα 

του Βούλγαρη. 

Για να προσεγγίσουμε δμως το ζήτημα αυτό, για να κατανοήσουμε 

τή σημασία του και για να προτείνουμε μια λύση για τήν υπέρβαση του 

πρέπει νά αρχίσουμε και πάλι άπο τήν αρχή. 

II 

'Από το πλήθος τών επιστολών πού, δπως δλα δείχνουν, έγραψε και 

έστειλε ό Βούλγαρης, ενα τμήμα μόνο σώζεται. Για παράδειγμα, ή έπι-

7. Ή ενασχόληση τοΰ 'Αγγέλου με τον Ευγένιο Βούλγαρη αρχίζει άπο τα πρώτα 

χρόνια τών μεταπτυχιακών του σπουδών και θα συνεχιστεί ώς το θάνατο του* βλ. τα 

σχετικά βιβλιογραφικά στοιχεία στην εισήγηση μου στή Στρογγυλή Τράπεζα πού 

οργάνωσε ό ΟΜΕΔ για τα διακόσια χρόνια άπο το θάνατο τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη στο 

πλαίσιο τοΰ Διεθνοΰς Συνεδρίου «Ελλάδα και Ά γ ι α Πετρούπολη» τον 'Οκτώβριο τοΰ 

2006: Δ. Γ. Άποστολόπουλος^ « Ή ελληνική αλληλογραφία τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη. 

'Ένα εκδοτικό σχέδιο», Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης. Ελληνικό 

'Ινστιτούτο. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Ελλάδα και 'Αγία Πε

τρούπολη. Παρελθόν και παρόν. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 26-29 'Οκτωβρίου 

2006, Ά γ ι α Πετρούπολη 2008, σ. 123. 

8. Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε και άπο αυτοψία τήν προεργασία, τήν οποία 

ήμασταν βέβαιοι πώς είχε κάνει ό Αγγέλου, καθώς ή οικογένεια του ανταποκρίθηκε 

στο αίτημα μας και παρέδωσε στον ΟΜΕΔ τα κατάλοιπα του τα σχετικά με τήν έκδο

ση τής αλληλογραφίας τοΰ Βούλγαρη. 
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στολή, τό πρωτότυπο της επιστολής πού έγραψε ό Ευγένιος στις 29 Δε

κεμβρίου του 1758 και έστειλε άπό τήν Άθωνιάδα στην Κύπρο, στον «ιε-

ροδιδάσκαλον» Έφραίμ, τον μετέπειτα πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, σώζε

ται ως σήμερα στο αρχείο της αθωνικής μονής Παντελεήμονος.9 

Έκτος δμως άπο τις επιστολές του οι όποιες σώζονται στην αυθε

ντική μορφή τους, παραδίδονται και κάποιες άλλες πού αποδίδουν τήν 

εικόνα του πρωτοτύπου. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσω επιστολικά 

κείμενα πού σώζουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα όποια περιέχονται καταρ

χήν σε μια επιστολή: τήν προσφώνηση και τήν άποφώνηση, τήν ανα

γραφή του τόπου όπου γράφτηκε και τής χρονολογίας πού συντάχτηκε, 

τυχόν υστερόγραφο τό όποιο συνόδευε το (αρχικό) κείμενο τής επιστολής 

κτλ. 'Αντίγραφα πού έγιναν προφανώς με βάση τό πρωτότυπο και τα 

όποια σώζονται είτε σε λυτά φύλλα είτε αντιγραμμένα σε κάποιο χειρό

γραφο είτε δημοσιευμένα σε κάποιο έντυπο. 
,ΧΑς δούμε και άπό αυτή τήν κατηγορία δύο, ενδεικτικά, παραδείγ

ματα. Στο χειρόγραφο πού σώζεται σήμερα στην 'Αθήνα, στην 'Εθνική 

Βιβλιοθήκη με τόν αριθμό 2390 σώζεται αντιγραμμένο τό πλήρες κείμε

νο τής επιστολής τήν όποια ό Ευγένιος έγραψε και έστειλε στον Νεόφυτο 

Καυσοκαλυβίτη.10 'Όσον άφορα τήν περίπτωση επιστολής πού δημοσιεύ

τηκε με βάση τό πρωτότυπο της, μπορούμε να αναφέρουμε εκείνη πού ό 

Βούλγαρης έστειλε στον Σπυρίδωνα Βλαντή. Στην έκδοση ενός Έπιστο-

λαρίου τό όποιο τυπώθηκε στή Βενετία τό 1816, δημοσιεύεται τό κείμενο 

μιας επιστολής πού ό Ευγένιος, λίγο πριν άπό τό θάνατο του, έγραψε και 

έστειλε άπό τήν πόλη όπου ζούσε, ((Έκ Πετρουπόλεως Μαρτίου 5. 1805», 

στον Σπυρίδωνα Βλαντή, ό οποϊος διέμενε στή Βενετία. Ή επιγραφή πού 

εισάγει τή δημοσίευση του κειμένου τής επιστολής βεβαιώνει για τήν 

πηγή τής προέλευσης της: ((Επιστολή άπο το ί8ιόχειρον του άοι8ί-

μου 'Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως προς τον εν Βενετία Σπυ-

9. Βλ. Ν. Γρ. Ζαχαρόπουλος, Ή πνευματική κίνηση του IH' αιώνα στον ελλη

νικό χώρο μέσα άπο τή χειρόγραφη παράδοση. ('Εκδοση ανέκδοτων λυτών χειρογρά

φων), Θεσσαλονίκη 1984, σ. 52* πανομοιότυπο του recto του πρώτου φύλλου τής 

αυτόγραφης επιστολής του Βούλγαρη δίνεται στή σ. 269. 

10. Αίνος Πολίτης με τή συνεργασία τής Μαρίας Πολίτη, Κατάλογος χειρογρά

φων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, άρ. 1857-2500, 'Αθήνα 1991, σ. 382-385. 

Τό κείμενο παραδίδεται στις σελίδες 718-719 του χειρογράφου" βλ. περισσότερα στοι

χεία για τήν επιστολή αυτή πιο κάτω στο κείμενο. 
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ρίγωνα Βλαντη» άλλα και τό γεγονός πώς αποδίδονται δλα εκείνα τα 

στοιχεία πού περιέχονται καταρχήν σε μια επιστολή (χρόνος και τόπος 

γραφής της, προσφώνηση και άποφώνηση) πείθουν πώς το πρωτότυπο 

αναπαράγεται στο σύνολο του στην έκδοση.11 

Συμπέρασμα πρώτο: οι σωζόμενες πρωτότυπες επιστολές του και 

τα «ακριβή» αντίγραφα τους συνιστούν τον ενα πυλώνα τής παράδοσης 

τής επιστολογραφίας του Βούλγαρη. Υπάρχει δμως και ένας δεύτερος, 

αθησαύριστος ως τώρα άπό τήν έρευνα. 

III 

Ό Ευγένιος προς τα τέλη τής ζωής του θέλησε να ακολουθήσει το παρά

δειγμα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων και να συ

γκροτήσει και αυτός ενα «Έπιστολάριον» αντλώντας υλικό άπό τα αντί

γραφα των επιστολών πού κάποτε είχε στείλει, αντίγραφα τα όποια προ

φανώς κρατούσε στό προσωπικό του αρχείο.12 

Ή συγκρότηση Ομως αυτού του «Έπιστολαρίου» δεν προήλθε άπό 

μια μηχανική εργασία, δεν αντέγραψε δηλαδή τα κείμενα πού είχε στό 

αρχείο του άλλα με αυτό τό υλικό συνέθεσε μια συλλογή με επιστολικά 

κείμενα. Τή δημιουργική πλευρά του έργου πού εμπνεύστηκε τήν αναδει

κνύουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) δεν συμπεριέλαβε τό σύνολο τών επι

στολών του άλλα επέλεξε κάποιες άπό αυτές, β) επεξεργάστηκε, σε με

ρικές τουλάχιστον άπό αυτές, και πάλι τό κείμενο τους, γ) αφαίρεσε κά

ποια άπό τα στοιχεία πού περιέχονταν στό αρχικό κείμενο τής επιστολής 

11. Βλ. για τό έντυπο πού τήν παραδίδει,, Φίλιππος Ήλιου, Ελληνική Βιβλιο

γραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α' 1801-1818, 'Αθήνα 1997, αρ. 1811.27 

και για τό Έπιστολάριο στο όποιο δημοσιεύτηκε ή επιστολή του Βούλγαρη, Τριαντά-

φυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Τα έντυπα Έπιστολάρια τής Βενετίας (1757-1832)», Με

σαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 8 (2006) — Π ρ α κ τ ι κ ά του 'Επιστημονικού Συμποσίου 

Νεοελληνική 'Επιστολογραφία (16ος-19ος α ι . ) — , 164-165. 

12. Για το Έπιστολάριο του Βούλγαρη βλ. αμέσως πιο κάτω στο κείμενο* για το 

Έπιστολάριο του Μαυροκορδάτου, πού πρέπει να συγκροτήθηκε στο διάστημα ανά

μεσα στο 1697 και τό θέρος του 1698, βλ. τή μελέτη μου «Νέα ευρήματα για τήν επι

στολογραφία του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων», Μολυβδοκονδυ-

λοπελεκητης 1 (1989), 27-28. Βλ. ακόμα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, « Ή λογοκρισία πού 

δεν έγινε», Ό 'Ερανιστής 19 (1993) —Μνήμη Κ. Θ. Δημαρά—, 235-243* ιδίως δσα 

αναφέρονται στή σ. 240 σχετικά με τή δεύτερη έκδοση πού γνώρισε το Έπιστολάριο 

του Αλέξανδρου μετά το 1712. 
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και δ) απάλειψε κάποτε το όνομα του αρχικού αποδέκτη, τη χρονολογία 

και τον τόπο γραφής της. Αυτό το corpus των επιστολικών του κειμένων 

πού συγκρότησε το διάρθρωσε σε δύο τόμους. 

Ό Βούλγαρης θεώρησε πώς ή εργασία του αύτη αποτελούσε ενα 

αυτοτελές δημιούργημα του, αφού στον κατάλογο τών έργων του πού συ

νέταξε στα λατινικά, στα τέλη της ζωής του, το συμπεριέλαβε και αυτό 

—μαζί με τη «Λογική», τα «Στοιχεία της Μεταφυσικής», «Τα Άρέσκο-

ντα τοις Φιλοσόφοις» κτλ.— περιγράφοντας το στα λατινικά με τους 

ακόλουθους δρους: «Collectio Epistolica, duobus in Tomis».13 

Συγκεκριμένα στον αυτόγραφο κατάλογο τών έργων του, καταχώρι

σε και την ακόλουθη αναγραφή, πού έχει τον αριθμό 58: 

58. Collectio Epistolica., duobus in Tomis, quibus continentur ad 

diversos Epistolae plurima Graeca, inter quas et quaedam paucae 

Graecosolicae; quaedam vero et Latino Idiomate scriptae, vel Italico, 

etc.: Ex Ulis sunt nonnullae plurima Philologica exponentes, aliae 

veno ad Familiäres, quas pro rerum circumstantiis scribi contigit. 

tjru.r*4 uyj) livwjtf fart/am- ^A-nrr^- $*** <*-; 

Sn^***«*** > *&*•v4/r' 2 τ*"**6'4?4** y*,*» 

13. Την αυτόγραφη αναγραφή τών έργων του Βούλγαρη εντόπισε και δημοσίευ

σε ό Stephen Κ. Batalden, ((Notes from a Leningrad manuscript: Eugenios Voulgaris' 

autograph list of his own works», eO 'Ερανιστής 13 (1976), 1-22' ή αναγραφή για τήν 

((Collectio Epistolica», δπως αποκάλεσε στα λατινικά το «Έπιστολάριό» του, στή σ. 

14. Μέσα στην ίδια λογική και το «Έπιστολάριον» του Μαυροκορδάτου θεωρήθηκε ως 

ενα άλλο δικό του δημιούργημα και στην αναγραφή τών έργων του εξ απορρήτων πού 

επιχείρησε ό Δημήτριος Προκοπίου κάτω από τήν επίβλεψη του γιου του 'Αλέξαν

δρου, Νικολάου, αναφέρεται ανάμεσα στά έργα του και το ((Έπιστολαί», αναγραφή 

πού δεν δηλώνει το γεγονός πώς έγραψε επιστολές στή διάρκεια της ζωής του άλλα το 

Έπιστολάριό του (βλ. ((Έπιτετμημένη άπαρίθμησις...», (εκδ. J. Α. Fabricius), σ. 776). 
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'Από τους δύο αυτούς τόμους μόνο ό πρώτος έχει εντοπιστεί* ό δεύ

τερος έχει χαθεί ή λανθάνει,.14 Ό πρώτος όμως τόμος περιέχει αρκετό 

υλικό πού μας επιτρέπει να θεμελιώσουμε όλα δσα αναφέραμε πιο πάνω. 

IV 

Τα παραδείγματα πού ακολουθούν τα αντλώ άπό τό χειρόγραφο πού σή

μερα βρίσκεται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη στην 'Αθήνα με τόν ταξινομικό 

αριθμό 2952, τό όποιο έχει τήν επιγραφή «Ευγενίου Βουλγάρεως, Έπι-

στολαί». 'Αποτελείται άπό 302 σελίδες, περιέχει 90 επιστολικά κείμενα 

και στο τέλος έναν «Πίνακα τών [περιεχομένων] επιστολών». Τό χειρό

γραφο αυτό αποτελεί, όπως θα διαπιστώσουμε στή συνέχεια, έναν προνο

μιακό μάρτυρα του «Έπιστολαρίου» του Βούλγαρη. 

'Ας δούμε όμως πρώτα τα τεκμήρια πού μας προσφέρει για τή δομή 

και τό περιεχόμενο του έργου τό οποϊο σχεδίασε ό Βούλγαρης και στή συ

νέχεια θα μιλήσουμε για τή μοναδικότητα πού έχει αυτό τό χειρόγραφο. 

'Αναφέρω τα στοιχεία τα όποια ενδιαφέρουν τήν ερευνά μας ακολου

θώντας τή σειρά πού τα εξαγγείλαμε πιό πάνω. 

α) Τό γεγονός ότι ό Ευγένιος δεν συμπεριέλαβε στο Έπιστολάριό 

του όλα τα επιστολικά του κείμενα αποδεικνύεται εύκολα άπό τις απου

σίες: δεν συμπεριέλαβε, για παράδειγμα, τό κείμενο της επιστολής πού 

έστειλε στον Έφραίμ τό 1758, στό οποϊο αναφερθήκαμε ήδη. 

β) 'Απόδειξη του γεγονότος ότι επεξεργάστηκε εκ νέου, σε μερικές 

τουλάχιστον άπό τις επιστολές πού είχε στείλει, τό κείμενο τους όταν 

αποφάσισε να τό εντάξει στό Έπιστολάριό του αποτελεί, για παράδειγ

μα, ή περίπτωση της επιστολής του προς «ίεροδιάκονον κύριον Κυπρια-

νόν».15 Έ επιστολή άρχιζε με τή φράση: «Τώρα θέλω γνωρίση, αν τό, 

Έξελεξάμην παραρριπτεΐσθαι εν τω οίκω Κυρίου κτλ, άληθεύων, ή σκώ-

πτων, σπουδάζων, ή παίζων μοι εγραψας. Τώρα θέλω πληροφορηθή εν 

εργοις τάς τών λόγων επαγγελίας». Ή αρχή της ίδιας επιστολής όταν 

14. Βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, (('Η ελληνική αλληλογραφία του Ευγένιου 

Βούλγαρη. 'Ένα εκδοτικό σχέδιο», δ.π., σ. 125. Περισσότερα στοιχεία για το χειρό

γραφο πού παραδίδει τον πρώτο τόμο βλ. αμέσως πιο κάτω - για τον λανθάνοντα δεύ

τερο τόμο βλ. στην ενότητα V, σ. 17-18. 

15. Το κείμενο της επιστολής δημοσίευσε ό Νικόλαος Λογάδης, Παράλληλον φι

λοσοφίας καιχριστιανισμού αθεϊσμού και δεισιδαιμονίας. 'Ητοι Έγκώμιον του αλη

θινού Φιλοσόφου... Ώ Προσετέθη καί τις 'Επιστολή, ανέκδοτος εισέτι, του Σοφωτά-

του Ευγενίου..., Κωνσταντινούπολη 1830, σ. 82-91. 
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ενσωματώθηκε στο Έπιστολάριο πήρε την ακόλουθη μορφή: «Τώρα με 

πληροφορείς, αν το έξελεξάμην παραρριπτεΐσθαι εν τω οίκω κτλ, άλη-

θεύων, ή σκώπτων, σπουδάζων, ή παίζων μοι εγραψας. Τώρα ήλθεν ό 

καιρός να ιδώ εν εργοις τας των λόγων επαγγελίας».16 

γ) Ό Ευγένιος αφαίρεσε κάποια άπό τα στοιχεία πού περιέχονταν 

στο αρχικό κείμενο ορισμένων επιστολών. 'Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας 

επέμβασης αποτελεί μια άπό τις επιστολές που ό Βούλγαρης έγραψε 

στον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Το πλήρες αντίγραφο τής επιστολής (με 

πλήρη τήν προσφώνηση προς τον αποδέκτη της, τήν άποφώνηση, όπως 

και τό υστερόγραφο πού υπήρχε) παραδίδεται στις σελίδες 718-719 του 

αθηναϊκού χειρογράφου EBE 2390 και ή ακρωτηριασμένη μορφή της στις 

σελίδες 273-275 του Έπιστολαρίου. 

'Ιδού τα επίμαχα σημεία του κειμένου τής επιστολής. 

[Προσφώνηση:] Την υμετέραν έλλόγιμον κεφαλήν 

Μετά πόθου ειλικρινούς άδελφικώς ασπάζομαι. 

[Inc.] Μηδέν ξένον, μηδέ δεινον ϊσθι ποιούμενος... 

[des.] δόρακος τρόπον, και προορώσαν, και ύπερβαίνουσαν. 

[Υστερόγραφο:] Το παρ' υμών γράμμα έπεδόθη μοι κατά την πα

ραμονών των Θεοφανίων, έτυχε δε της παρούσης 

απαντήσεως τη ιδ2 Ιανουαρίου. 

[Άποφώνηση:] Της ημετέρας λογιότητος 

Ικέτης θερμότατος 

[Αυτόγραφη υπογραφή ασφαλώς στο πρωτότυπο* αναγραφή του 

ονόματος του επιστολογράφου στο αντίγραφο:] Ευγένιος ό Ιεροδιάκονος 

Έ ίδια όμως επιστολή, ή καλύτερα τό ίδιο επιστολικό κείμενο, πα

ραδίδεται δπως είπαμε και στο Έπιστολάριο, χωρίς όμως τήν προσφώ

νηση στην πλήρη της μορφή, χωρίς τό υστερόγραφο και τήν άποφώνηση 

με τό Ονομα του επιστολογράφου. Ιδού και πάλι τα επίμαχα σημεία: 

Νεοφύτω τω Καυσοκαλυβίτη. 

[Inc.] Μηδέν ξένον, μηδέ δεινό ν... 

[des.] δόρακος τρόπον, και προορώσαν, και ύπερβαίνουσαν. 

16. Το κείμενο περιέχεται στις σ. 44-48 του πιο πάνω χειρογράφου, 
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δ) Τέλος, απάλειψε σε κάποιες περιπτώσεις το όνομα του αποδέκτη, 

τη χρονολογία και τον τόπο γραφής. Για παράδειγμα* στις σελίδες 41-44 

του Έπιστολαρίου παραδίδεται ενα επιστολικό κείμενο έπιγραφόμενο 

«Τω Δεΐνι», χωρίς να αναφέρεται ούτε ό τόπος ούτε ό χρόνος γραφής 

του. 'Από εσωτερικά ωστόσο τεκμήρια συνάγεται πώς ή επιστολή αυτή 

γράφτηκε λίγο μετά το θάνατο του πατριάρχη Παϊσίου,17 δηλαδή μετά 

τον Σεπτέμβριο του 1752, και προφανώς τήν εποχή πού ό Ευγένιος βρι

σκόταν ήδη στο "Αγιο 'Όρος, δηλαδή μετά το 1753, αφού αναφέρεται 

ρητά στην εκεί παραμονή του.18 Σημασία δμως για τήν ερευνά μας έχει 

πώς το επιστολικό αυτό κείμενο όταν εντάχθηκε στό Έπιστολάριο δεν 

είχε όλα εκείνα τα στοιχεία πού προσδιόριζαν ρητά τον τόπο και το χρό

νο γραφής του, και ακόμα άπαλείφθηκε το Ονομα του αποδέκτη. 

V 

Τα στοιχεία πού περιέχουν τα παραδείγματα τα όποια δώσαμε πείθουν, 

νομίζω αβίαστα, πρώτα για το φιλολογικό γεγονός πού κάποτε συντελέ

στηκε: ό Ευγένιος Βούλγαρης συγκρότησε ενα Έπιστολάριο αντλώντας 

προφανώς υλικό άπό το προσωπικό του αρχείο* το θεώρησε ώς ενα ξεχω

ριστό έργο του, το ανέγραψε στον κατάλογο πού συνέταξε στα τέλη του 

βίου του και, σύμφωνα με δική του δήλωση, ήταν δίτομο. Θέμα τίθεται 

για τό τι έχει σωθεί άπό τό έργο αυτό. 

'Αντλήσαμε ώς τώρα αρκετά στοιχεία άπό τό αθηναϊκό χειρόγραφο 

EBE 2952 δηλώνοντας μάλιστα πώς αποτελεί έναν προνομιακό μάρτυρα 

του Έπιστολαρίου του. Ήρθε ή στιγμή να δώσουμε περισσότερα στοιχεία 

και για τό ίδιο τό χειρόγραφο και να εντοπίσουμε εκείνα τα στοιχεία πού 

αποδεικνύουν τήν ξεχωριστή σημασία του. 

Τό αθηναϊκό χειρόγραφο, σχήματος 213 Χ 170, αποτελείται άπό 302 

σελίδες. Οι δύο πρώτες δεν έχουν αριθμηθεί, ενώ οι επόμενες 292, όπου 

έχουν γραφεί τα κείμενα, είναι αριθμημένες άπό τήν εποχή πού δημιουρ

γήθηκε τό χειρόγραφο, πριν δηλαδή γραφούν τα επιστολικά κείμενα. Τήν 

πεποίθηση αυτή μας τήν δημιουργεί τό γεγονός πώς στις περιπτώσεις 

17. « Ή ν δε τηνικαΰτα πατριαρχεύων ό ού προ πολλού προς Κύριον έκδημήσας 

Π αίσιος», σ. 42. 

18. ((Προς τοις άλλοις καλοΐς, ών ή έν τω "Ορει διατριβή κατέστη μοι πρόξενος, 

και τόδε αριθμών εγώ χαίρω, το αυτοπροσώπως ιδεΐν...», σ. 41. 
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πού ή αρίθμηση είχε τεθεί λίγο πιο κάτω άπό τον χώρο πού είχε υπολογι

στεί να καταλάβει ή γραμμένη επιφάνεια κάθε σελίδας (21 αράδες πλά

τους 120 χιλιοστών) ό γραφέας προσάρμοσε το κείμενο στον διατιθέμενο 

χώρο. Χωρίς αρίθμηση όμως έχουν μείνει και τα 8 τελευταία φύλλα του 

χειρογράφου, δπου έχει γραφεί ό πίνακας τών περιεχομένων επιστολικών 

κειμένων. Στη σελίδα 3 χ.ά. υπάρχει ή επιγραφή, γραμμένη με κόκκινη 

μελάνη και άπο άλλο χέρι: «Ευγενίου Βουλγάρεως, Έπιστολαί)).19 

Τό χειρόγραφο δεν σώζει την αρχική στάχωσή του και ή εξαιρετικά 

σφικτή σημερινή βιβλιοδεσία του δεν μας επιτρέπει να διακρίνουμε τή 

συγκρότηση του* φαίνεται δμως πιθανό να αποτελείται άπό 19 όκτάφυλ-

λα τετράδια (19 Χ 8 = 152 φύλλα* δηλαδή 304 σελίδες) και άπό τό τελευ

ταίο ίσως όκτάφυλλο να έχει εκπέσει ενα φύλλο, ώστε σήμερα τό χειρό

γραφο να έχει 302 σελίδες. 

Στό χειρόγραφο περιέχονται 90 επιστολικά κείμενα του Βούλγαρη, 

αριθμημένα άπό τό α' ως τό V. Τα ογδόντα εννέα είναι γραμμένα άπό 

έναν γραφέα και ενα, τό υπ' άρ. ι', άπό τό χέρι του Ευγένιου: πρόκειται 

για κείμενο πού προέρχεται άπό μία επιστολή τήν όποια είχε στείλει 

στον ιεροδιάκονο Κυπριανό. Με τό χέρι δμως του Βούλγαρη είναι γραμ

μένος και ό «Πίναξ τών επιστολών» με τον όποιο κλείνει τό χειρόγραφο. 

Τό δτι πρόκειται για τό χειρόγραφο του συγγραφέα του Έπιστολα-

ρίου, εκείνου του έργου πού ό Βούλγαρης ονόμασε στα λατινικά «Collec-

tio Epistolica», αποδεικνύεται και άπό τό γεγονός δτι με τό χέρι του 

Βούλγαρη έχουν γίνει διορθώσεις και προσθήκες στα επιστολικά του κεί

μενα τα όποια είχε αποφασίσει να συμπεριλάβει στό έργο του και τα 

όποια είχε ήδη αντιγράψει ό γραφέας. Δύο παραδείγματα θα μας επιτρέ

ψουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις επεμβάσεις του συγγραφέα. 

Τό τρίτο κατά σειρά επιστολικό κείμενο πού γράφτηκε στό Έπιστο-

λάριο είναι εκείνο πού αρχίζει με τις λέξεις « Ό τό δάνειον ύποστησόμε-

19. Ό Αίνος Πολίτης, πού έχει περιγράψει, με κάθε συντομία, τό χειρόγραφο 

και τα περιεχόμενα του στις πρώτες 77 σελίδες του, αναφέρει πώς ό αριθμός τών σε

λίδων του είναι 300 και πώς ή επιγραφή του είναι: «Ευγενίου Βουλγάρεως, Έπιστολαί 

προς διαφόρους». Έ περιγραφή του Πολίτη πού σώζεται στον πρόχειρο κατάλογο 

του Τμήματος Χειρογράφων της EBE παρέσυρε και διακεκριμένους ερευνητές του 

Βούλγαρη, δπως τον Batalden, να μεταφέρουν στις μελέτες τους αύτα τα μη ορθά 

στοιχεία (βλ. για παράδειγμα, ((Notes...», σ. 22: (("Ευγενίου Βουλγάρεως, Έπιστολαί 

προς διαφόρους", (300 pp.))»· 
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νος» και του οποίου ό αποδέκτης είναι άδηλος («Τω δεΐνι» επιγράφε

ται).2 0 

Ό γραφέας του Έπιστολαρίου αντέγραψε το κείμενο, στο όποιο ό 

Βούλγαρης επέφερε ιδιόγραφες προσθήκες όταν στη συνέχεια πέρασε 

άπό τον έλεγχο του. Να δούμε την πρώτη φράση του κειμένου στις δύο 

εκδοχές της. 

Ό γραφέας είχε γράψει: « Ό τό δάνειον ύποστησόμενος άντιπάσχο-

ντα τόν χρόνον τω τόκω προβάλλεται* και τοις μεν οκτώ άρκούμενος εις 

ένιαυτούς όλους ύπισχνεΐται την τοκοδοσίαν παρατενεΐν...)). 

Ό Βούλγαρης προσέθεσε και διόρθωσε τα ακόλουθα σημεία του κει

μένου πού εδώ τα σημειώνω με έντονα στοιχεία: « Ό τό δάνειον ύποστη

σόμενος έντυχών μοι άντιπάσχοντα τφ χρόνφ ύμΐν άποτίσειν τω τόκω 

προβάλλεται* και τοις μεν οκτώ άρκούμενος εις ένιαυτούς όλους ύπι

σχνεΐται την τοκοδοσίαν παρατενεΐν...». 

firn f^^^K^y ^mc Étfiiffi *&/Ah 
ptrfaf €$**»· 

Δεν σώζεται, όσο γνωρίζω, ή επιστολή για να συγκρίνουμε τό κείμε

νο της με όσα έγραψε ό γραφέας και να βεβαιωθούμε αν οι προσθήκες του 

Βούλγαρη οφείλονται σε παραλείψεις του γραφέα ή σε καλύτερες διατυ

πώσεις πού επέλεξε ό Βούλγαρης Οταν αποφάσισε να ενσωματώσει και 

τό κείμενο αυτό στο Έπιστολάριό του. 

Στο τέταρτο όμως κείμενο, πού απευθυνόταν στον πρώην μητροπο

λίτη Τορνόβου Ιωσήφ και άρχιζε με τις λέξεις «Του Μεγάλου Διονυσίου, 

ως δή και τό μή ον», ό Βούλγαρης θεώρησε χρήσιμο να βάλει στό Ονομα 

20. Περιέχεται στη σ. 7. 
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του Διονυσίου ενα δείκτη ύποσημειώσεως την όποια ό ίδιος έγραψε εκ 

των υστέρων και την προσέθεσε στο κάτω λευκό περιθώριο της σ. 7: 

(1) Υποτίθεται, Se του 'Αρεοπαγίτου είναι, το σύγγραμμα 

ως και του την άπορίαν προτείναντος, άμεταπείστως ούτω πρεσ

βεύοντος, και της ρήσεως άλλως, φπερ αν και προσαναγραφείη το 

πόνημα, απορίας πρόφασιν παρεχομένης ουκ αμουσον. 

r Ρ
 J 

Είναι νομίζω έκδηλο άπό τη διάταξη της σελίδας πώς ό Βούλγαρης 

προσέθεσε εκ των υστέρων την υποσημείωση, αφού ό γραφέας είχε στο 

κάτω δεξιό μέρος γράψει τη λέξη με την όποια συνεχιζόταν το κείμενο 

στην επόμενη σελίδα. 

Γιατί όμως, ενώ δλα τα κείμενα είναι γραμμένα με το χέρι του ενός 

και μόνου γραφέα, μία επιστολή είναι γραμμένη με τό χέρι του Βούλγα

ρη; Στις πολλαπλές πιθανές ερμηνείες πού μπορούν να υποστηριχθούν, 

θέλω να εκθέσω και εκείνη πού μου φαίνεται περισσότερο πιθανή. 
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Να σημειώσουμε πρώτα πώς ή επιστολή απευθυνόταν στον ιεροδιά

κονο Κυπριανό και πώς έχουμε την τύχη να έχει δημοσιευθεί το κείμενο 

της άπό την αυτούσια επιστολή.21 Το κείμενο δμως πού έχει καταγραφεί 

στο Έπιστολάριο διαφέρει σε πολλά σημεία από το πρωτότυπο.22 Θεωρώ 

έτσι πιθανό ότι ό Βούλγαρης, αντί να γράψει άπό τήν αρχή τό νέο κείμενο 

για να τό δώσει στή συνέχεια στον γραφέα του να τό αντιγράψει, αποφά

σισε να τό γράψει ό ίδιος κατευθείαν στό Έπιστολάριο. 
,νΑν κοντά σε αυτά τα στοιχεία πού συλλέξαμε ως τώρα προσθέσου

με πώς ό Βούλγαρης έχει γράψει με τό χέρι του όσες λέξεις ή φράσεις πε

ριέχονταν στα επιστολικά κείμενα πού συγκρότησαν τό Έπιστολάριο του 

και δεν ήταν γραμμένες στα ελληνικά άλλα σε άλλη γλώσσα, τότε νομίζω 

πώς πρέπει να δεχτούμε χωρίς καμιά επιφύλαξη πώς τό χειρόγραφο EBE 

2952 Οχι μόνο αποτελεί τόν χειρόγραφο μάρτυρα του Έπιστολαρίου του 

Βούλγαρη άλλα συνιστά κάτι πολυτιμότερο: είναι τό ολοκληρωμένο χει

ρόγραφο του συγγραφέα, εκείνο άπό τό όποιο θα αρχίσουν να παράγονται 

αντίγραφα. 

Ό Βούλγαρης δμως στην αναγραφή τών έργων του δήλωνε πώς ή 

((Collectio Epistolica», αποτελείτο άπό δύο τόμους. Είναι προφανές πώς 

τό EBE 2952 συνιστά τόν πρώτο τόμο του έργου επειδή περιέχει επιστο

λικά κείμενα γραμμένα ελληνικά —με κάποιες εμβόλιμες λέξεις ή φρά

σεις σε άλλη άπό τήν ελληνική γλώσσα— τα όποια ανατρέχουν στην 

πρώτη περίοδο της ζωής του Ευγένιου. Ό δεύτερος τόμος, γιά τόν οποίο 

δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο Ίχνος, μήπως δεν συγκροτήθηκε ποτέ; 

'Ένα εσωτερικό ωστόσο τεκμήριο πού σώζεται στον πρώτο τόμο 

πείθει, νομίζω, πώς και ό δεύτερος τόμος είχε συγκροτηθεί. Συγκεκριμέ

να* τό προτελευταίο επιστολικό κείμενο, τό άρ. πθ', πού έχει άδηλο απο

δέκτη και αρχίζει με τις λέξεις «Της εκ τών εν τω χαλκείω κρουμά-

των»,23 σώζει στό περιθώριο του τήν ακόλουθη αυτόγραφη σημείωση του 

Βούλγαρη: «... Μετεγράφη αυτή και άλλαχού, εν τω Β' Τόμω», προ

φανώς του Έπιστολαρίου. Ώ ς προς τα περιεχόμενα του δεύτερου τόμου 

μπορούμε νά ξαναδιαβάσουμε δσα ό ίδιος αναφέρει καταγράφοντας τό 

21. Βλ. πιο πάνω σ. 11, δπου στή σημ. 15 και ή βιβλιογραφική αναγραφή της 

έκδοσης της επιστολής. 

22. Για τήν εκτίμηση τών αλλαγών πού επέφερε, εχω ήδη αναφέρει ώς παρά

δειγμα τή φράση με τήν όποια αρχίζουν τα δύο κείμενα. 

23. Περιέχεται στις σ. 290-292. 
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έργο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Βούλγαρη το έργο περιέχει «epistolae plu

rima Graeca, inter quas et quaedan paucae Graecosolicae; quaedam vero et 

Latino Idiomate scriptae, vel Italico, etc.». Κατά συνέπεια αφού ό πρώτος 

τόμος δεν περιέχει καμιά επιστολή σε άλλη γλώσσα άπό την ελληνική 

μπορούμε να υποθέσουμε πώς στον δεύτερο τόμο ενέταξε κάποια άπό τα 

ξενόγλωσσα επιστολικά του κείμενα. 

Συμπέρασμα δεύτερο: τα σωζόμενα στο Έπιστολάριο επιστολικά 

κείμενα συνιστούν ενα δεύτερο πυλώνα της παράδοσης της επιστολογρα

φίας τού Βούλγαρη. 

VI 

Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, είναι νομίζω μάταιο πλέον να καταγρά

φουμε παρατακτικά τα επιστολικά κείμενα τού Ευγένιου Βούλγαρη πού 

σώζονται σε χειρόγραφους κώδικες ή σε έντυπα, χωρίς να προσδιορίζου

με τήν παράδοση στην όποια ανατρέχουν. 

Ό ΟΜΕΔ Ομως οφείλει πλέον νά εκδώσει τόν πρώτο τόμο τού Έπι-

στολαρίου τού Βούλγαρη αντλώντας τα 90 επιστολικά κείμενα άπό το 

χειρόγραφο τού συγγραφέα, άπό τό EBE 2952, και νά καταγράψει στην 

εισαγωγή της έκδοσης τα αντίγραφα πού έχουν προέλθει άπό τό Έπιστο

λάριο και τα όποια σώζονται σε διάφορα χειρόγραφα ή έχουν δημοσιευ

τεί. Τό έργο της έκδοσης τού Έπιστολαρίου, στο όποιο θα αναφέρεται τι

μητικά και τό Ονομα τού ''Αλκή 'Αγγέλου, τό ανέλαβαν ό Έμμ. Ν. Φρα

γκίσκος και ό υπογράφων. 

Παράλληλα πρέπει νά εντείνουμε τις προσπάθειες μας για νά εντο

πίσουμε τόν δεύτερο τόμο τού Έπιστολαρίου και για νά ολοκληρώσουμε 

τήν έρευνα για τήν αποθησαύριση, κυρίως σε ρωσικές βιβλιοθήκες, και 

άλλων πρωτότυπων επιστολών τού Βούλγαρη, καταγράφοντας παράλλη

λα τή χειρόγραφη παράδοση πού ανατρέχει σε αυτές. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μεταγράφω τον αυτόγραφο Πίνακα των περιεχομένων στον πρώτο τόμο του 

Έπί,στολαρίου ακολουθώντας τη δί,άταξη και την ορθογραφία του κειμένου. 

(EBE 2952, σ. 293-300 χ.ά., ιδιόγραφο του Ευγένιου Βούλγαρη) 
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