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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΓΑΛΛΙΚΟ» ΣΤΡΑΒΩΝΑ 

Ή ανέκδοτη επιστολή του Gosselin 

Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ μεταφράσεως καί εκδόσεως του 

Στράβωνα κατά τήν εποχή τοΰ Ναπολέοντα είναι αρκετά γνωστό, τό

σο άπο τις πληροφορίες του 'ίδιου τοΰ Κοραή και τον πρόλογο του βιβλίου 

αύτοΰ1 δσο καί από τή νεώτερη βιβλιογραφία, πού στηρίζεται στις προ

ηγούμενες πηγές. 

Πολύ συνοπτικά το ιστορικό θα μπορούσε να εκτεθεί ως έξης: Για να 

ικανοποιηθεί ή επιθυμία τοΰ Ναπολέοντα να εκδοθεί μια έγκυρη μετά

φραση τοΰ Στράβωνα στα γαλλικά, ό Chaptal, αξιωματούχος στην εποχή 

της Ύπατείας, 2 ανέθεσε το 1801 στον La Porte du Theil, τον Κοραή 

καί τον Gossellin τήν εκπόνηση και φροντίδα αυτού τοΰ σχεδίου. Ό 

Chaptal ήταν παλαιότερα καθηγητής τοΰ Κοραή στο Montpellier καί 

ήξερε καλά τις δυνατότητες του, ήδη γνωστές στο ευρύτερο κοινό άπο τήν 

έκδοση καί μετάφραση τοΰ Περί âéoojv, υδάτων, τόπων τοΰ 'Ιπποκράτη 

(Παρίσι 1800). 

Ά π ο τους τρεις συνεργάτες ό La Por t du Teil 3 καί ό Κοραής θα 

αναλάμβαναν τή μετάφραση καί τον φιλολογικό καί ιστορικό σχολιασμό 

τοΰ Στράβωνα καί ό γεωγράφος Gossellin4 τον γεωγραφικό υπομνημα

τισμό τοΰ έργου. Σύμφωνα με οσα ο Κοραής μας διέσωσε στή μεταγενέ

στερη «ελληνική» έκδοση τοΰ Στράβωνα,5 ό 'ίδιος είχε αναλάβει, μετέφρα-

1. Géographie de Strabon, traduite du grec en français, τ. A'-E', Πα
ρίσι 1805-1819. 

2. J.-A. Chaptal (1756-1832). Πβ. τήν επιστολή του Κοραή της 5.8.1802· 
'Αδαμαντίου Κοραή, "Αλληλογραφία (εκδ. Ο.Μ.Ε.Α.), τ. Β', 'Αθήνα 1966, σ. 46-47. 

3. F.-J.-.G. La Porte du Theil (1742-1815). Σώζονται αρκετές επιστολές 
του Κοραή προς τον La Porte du Theil. Ά π ' αυτές μόνο μία (Κοραή, 'Αλληλογρα
φία, δ.π., τ. Β', σ. 86-87), της 19.5.1803, σχετίζεται με τον Στράβωνα. 

4. Για τον Pascal-François-Joseph Gossellin (1751-1830) βλ. πρόχειρα La 
grande encyclopédie, IO', Παρίσι χ.χ., σ. 29, οπού καί βιβλιογραφία. Ό Gossellin 
ήταν γνωστός κυρίως άπο το έργο του Géographie des Grecs analysée [...], 1790. 

5. Στράβωνος, Γεωγραφικών ßiß?Ja έπτακαίδεκα (εκδ. Α. Κοραή), τ. Α'-Λ', 
Παρίσι 1815-1818. Τα σχετικά μέ τή «γαλλική» έκδοση ( = μετάφραση) εκτίθενται 
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σε καί σχολίασε τα βιβλία Γ , Δ', Ζ ' , Η', IB', I P , ΙΑ' καί ΙΕ' των Γεω

γραφικών του Στράβωνα, ένώ δ La Porte du Theil είχε αναλάβει, τα υπό

λοιπα.6 ' 

"νΑς προσέξουμε όμως μια λεπτομέρεια, πού προσθέτει δ Κοραής στη 

διανομή εργασίας τών τριών συνεργατών. "Οσες υποσημειώσεις, γεωγρα

φικής αρμοδιότητας, συνοδεύονταν από το στοιχείο G, αυτές άνηκαν απο

κλειστικά στον τρίτο συνεργάτη, τον Gossellin,7 ένώ σε οποίες ύποση-

μειώσεις με το στοιχείο G υπήρχε μια διαχωριστική παύλα (—), αυτές 

ήσαν κοινές (φιλολόγου καί γεωγράφου) και ή παύλα σήμαινε σαφή διά

κριση τής φιλολογικής συμβολής του Κοραή ή του La Porte du Theil 

άπα τή γεωγραφική του Gossellin, δηλαδή γινόταν ένας ακριβής επιμερι

σμός τής επιστημονικής συμβολής καί ευθύνης του κάθε συνεργάτη. Στή 

λεπτομέρεια αυτή θα επανέλθω παρακάτω. 

Ή παραπέρα εξέλιξη του Ιστορικού, δηλαδή τα συνεχή παράπονα του 

Κοραή για τήν απασχόληση αυτή, πού ήταν έξω άπο τους στόχους του, 8 

ό περιορισμός τής αμοιβής τών τριών συνεργατών με πρωτοβουλία του 

'ίδιου,9 οι προσελεύσεις τους ενώπιον του Ναπολέοντα, δταν έγιναν οί πα

ρουσιάσεις του πρώτου και του δεύτερου τόμου 1 0 κτλ., δέν μας ενδιαφέρει 

άμεσα στή μελέτη αυτή· είναι έξαλλου αρκετά γνωστή. 1 1 

"Ο,τι είναι άγνωστο, καί αυτό θα μας απασχολήσει κυρίως έδώ, είναι 

οί διαφωνίες πού φαίνεται οτι προέκυψαν μεταξύ τών συνεργατών για 

θέματα επιστημονικά κατά τήν πραγματοποίηση του εγχειρήματος πού 

ανέλαβαν. 'Ώς τώρα ελάχιστα γνωρίζαμε πάνω σ' αυτό το θέμα καί ολα 

έδειχναν πώς ή συνεργασία ήταν σχεδόν άνέφελη, παρά τις μεμψιμοιρίες 

στα προλεγόμενα του Κοραή, τ. Α', σ. ξζ'-ξθ' καί πε'-πζ'. Παρουσίαση του πρώτου 
τόμου βλ. Έρμης 6 Λόγιος 7 (1817), 261-264. 

6. Πρόσθετη συμβολή εΐχε προσφέρει ό Κοραής καί στα βιβλία Α' καί Β', 
δση αποδέχθηκε ό La Porte du Theil. Βλ. Στράβωνος, δ.π., σ. πζ'· πβ. Raoul 
Baladié, «Strabon dans la vie et l'oeuvre de Coray», Ό 'Ερανιστής 11 (1974: 
1980), 432. 

7. «Les Observations générales qui servent d'Introduction, et les notes 
signées G, sont de M. Gossellin», Géographie de Strabon [...], δ.π., τ. A', Πα
ρίσι 1805, «Avertissement». 

8. Βλ. π.χ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β', σ. 49, 52, 140, 190, 239, 295. 
9. Βλ. Κοραής, Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β', σ. 423-424, καί Βίος 'Αδαμαν

τίου Κοραή, Παρίσι 1833, σ. κς'-κζ'. 
10. Κοραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β', σ. 423, καί τ. Γ', 'Αθήνα 1979, σ. 1. 
11. Βλ. 'Αδαμάντιος Κοραής, Τα μετά θάνατον ευρεθέντα αυγγραμμάτια, τ. 

Α','Αθήνα 1881, σ. ιε'-ις' καί λθ' (='Ανδρέας Μάμουκας, 'Αδαμάντιος Κοραής: 
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του Κοραή.1 2 Μία όμως άγνωστη επιστολή του Gossellin στον Κοραή 

(1817) δίνει νέα διάσταση στη συνεργασία τους. 

"Οπως είπα πιο πάνω, σε υποσημειώσεις του «γαλλικού» Στράβωνα 

πού συντάσσονταν άπο δύο συνεργάτες (φιλόλογο και γεωγράφο) είχε 

προβλεφθεί να διακρίνεται το κομμάτι του καθενός με μια διαχωριστική 

παύλα. Αυτό όμως δεν σήμαινε πώς τα κομμάτια των δύο συντακτών μπο

ρούσαν να διαφωνούν μεταξύ τους ή με τή μετάφραση, γιατί αύτο θα δη

μιουργούσε σύγχυση στον αναγνώστη. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και 

αυτή πού προκάλεσε τήν επιστολή του Gossellin, ή οποία εκδίδεται παρα

κάτω. 

Είναι γνωστό πώς τα χειρόγραφα πού περιέχουν τα Γεωγραφικά του 

Στράβωνα παρουσιάζουν πολλά σφάλματα και χάσματα. Ό 'ίδιος ό Κοραής 

επισημαίνει το φαινόμενο καί ισχυρίζεται δτι «το αδύνατον της μεταφρά

σεως, γέννα πάραυτα ύποψίαν της φθοράς του κειμένου».13 "Ετσι σε ση

μείο του ΙΕ ' βιβλίου του Στράβωνα προέκυψε μια τέτοια περίπτωση. 1 4 

Ό γεωγραφικός σχολιασμός του Gossellin στο σημείο αύτο άντέφασκε 

με τή μετάφραση καί τον σχολιασμό του Κοραή, βασισμένον σε παλαιό

τερους μελετητές. "Οταν λοιπόν ό Gossellin έλαβε τα σχετικά δοκίμια τών 

τυπογραφικών Μ καί Ν του πέμπτου τόμου του Στράβωνα, για να τα 

επιθεωρήσει προτού τυπωθούν, εντόπισε τήν αντίφαση καί έγραψε στον 

Κοραή τήν παρακάτω επιστολή με ημερομηνία 12 'Ιουνίου 1817. 

Πρωτότυπο, λυτό, μονόφυλλο 16 x 10 

Monsieur, 

On m'a envoyé de V imprimerie, les feuilles M et N, et j'ai comparé 

votre ancienne version, avec la nouvelle que vous proposez. La dernière 

seroit certainement plus exacte, géographiquement parlant; mais en 

Βίος και έργα, 'Αθήνα 1989, σ. 15-16 καί 39)· Δ. Θερειανός, 'Αδαμάντιος Κοραής, 
Β', Τεργέστη 1890, σ. 117-123, Raoul Baladié, δ.π., σ. 412-442. 

12. Ή αναφορά σέ μια προσωπική τριβή Κοραή καί La Porte du Theil είναι 
απλώς υπαινικτική διαφορετικών αντιλήψεων για τή μορφή καί οχι για τήν ουσία' βλ. 
Κοραής, 'Αλληλογραφία, ο.π., Β', σ. 49 καί τις γενικές αναφορές (δ.π., σ. 57-58, 80-
82, 95, 98). 

13. Στράβωνος, Γεωγραφικών βιβλία έπτακαίδεκα, δ.π., τ. Α', σ. ξη'- πβ. Κο
ραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β', σ. 190. Βλ. ακόμη Γεωργίου Α. Χριστοδούλου, 
«Ό 'Αδαμάντιος Κοραής ως διορθωτής τών κλασικών κειμένων (Το χειρόγραφο Χίου 
αριθ. 490)», Πρακτικά Συνεδρίου 'Κοραής καί Χίος', τ, 1, 'Αθήνα 1984, σ. 42-43. 

14. Βλ. παρακάτω, σ. 191 κ.ε. 
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traduisant, peut-on faire dire à un auteur, précisément le contraire de 
ce qu'énonce son texte'3 Au reste, quelque soit le parti que vous preniez, 
il me semble que ma note pag. 95, peut rester telle qu'elle est, parce que 
c'est là où se trouve la lacune dont je parle. 

Vous avez pu remarquer que nos notes se contradisoient quelquefois, 
parce que vous avez cru pouvoir suivre l'opinion du docteur Vincent, 
qui a souvent brouillé des choses fort claires d'aileurs. C'est pourquoi je 
me suis permis, dans plusieurs circonstances, de renvoyer à \\ mes ouvra
ges, pour éviter toute discussion contre Vincent, ou contre Mannert. 

Agréez je vous prie, Monsieur, les assurances de toute ma consi
dération. 

12 Juin 1817. Gossellin 

Δύο ζητήματα θίγοντα;. στην επιστολή: (α) ότι στο επίμαχο σημείο 
του Στράβωνα υπάρχει κάποιο χάσμα και επομένως στη μετάφραση (στην 
επιστολή αναφέρονται δύο μορφές μεταφράσεως) ήθελε ιδιαίτερη προσο-
χή καί (β) ότι ή αντίφαση στο σχολιασμό Κοραή και Gossellin προέρχε-

<7η m 'α &η#ι. 

/*"Τ 

Jj^c+c/Ji^-n c^rnt?-* Ì K M » « ^ lit* *mwU&*^ 

s JU ^*~ ******-·*- Ä " A ' 

</nW * · * * « " n * ^ . -»-

Πανομοιότυπο της επιστολής τοϋ Gosselin προς τον Κοραή. 
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ται από το γεγονός βτι δ πρώτος στηρίζεται στις γεωγραφικές απόψεις 

του Vincent 1 5 και του Mannert , 1 6 τις όποιες ό Gossellin δεν δέχεται ως 

ορθές, και συνεπώς παραπέμπει σε δικά του îpycc. "Ενα τέτοιο έ'ργο του 

P. F. J. Gossellin είναι και το Recherches sur la géographie systématique 

et positive des anciens; pour servir debase à V histoire de la géographie 

ancienne, Α'-Δ', Παρίσι 1798-1813. 

Πράγματι στο σημείο τριβής Κοραή και Gossellin της σ. 95 του 

πέμπτου τόμου του «γαλλικού» Στράβωνα, σημ. 4, ό Gossellin παραπέμπει 

σ' αυτό το βιβλίο του —όπως αναφέρει και στην πιο πάνω επιστολή του— 

και πιο συγκεκριμένα στις σ. 48-53 του τρίτου τόμου (1813). 

Κατά την απογραφή τών κοραϊκής ιδιοκτησίας βιβλίων πού έκανα 

(1978-1990) βρήκα και τήν επιστολή του Gossellin στον Κοραή. Ό τε

λευταίος τήν είχε τοποθετήσει ακριβώς στο σημείο παραπομπής του 

Gossellin, δηλαδή ανάμεσα στις σ. 50 και 51 του τρίτου τόμου τών Re

cherches του Gossellin. 

Οι διχογνωμίες στα συλλογικά έργα δεν είναι ασυνήθεις. "Επεισε 

όμως ή δεν έπεισε ό Gossellin τον Κοραή; Δεν το γνωρίζουμε.1 7 "Ο,τι 

είμαστε τώρα σέ θέση να γνωρίζουμε, συσχετίζοντας το περιεχόμενο τής 

επιστολής με τον ((γαλλικό» Στράβωνα και τις Recherches του Gossellin, 

είναι δτι ή άποψη του τελευταίου επικράτησε και ή συνεργασία τών μετα-

φραστών-σχολιαστών του Στράβωνα προχο^ρησε κανονικά. Ή πρόβλεψη 

τής διαχωριστικής παύλας στα κοινά σχόλια δεν αύτονομοΰσε απλώς τήν 

άποψη του καθενός συντάκτη άλλα οροθετούσε και τήν ευθύνη τής γνώ

μης του. 
ΣΤΕΡ. ΦΛΣΟΥΛΛΚΗΣ 

15. Για τον "Αγγλο William Vincent (1739-1815) βλ. πρόχειρα Biographie 
universelle ancienne et moderne, τ. 49, Παρίσι 1827, σ. 148-151, καί Nouvelle 
biographie générale τ. 46, Παρίσι 1866, στ. 237-238. 

16. Για τον Γερμανό Konrad Mannert (1756-1834) βλ. Nouvelle biogra
phie générale, τ. 33, Παρίσι 1860, στ. 233-234. Μεταξύ τών προσωπικών βιβλίων 
τοΰ Κοραή περιλαμβάνεται καί αυτό του Mannert, Geographie der Griechen und 
Römer, τ. 1-7, Νυρεμβέργη 1788-1812. 

17. Ό Κοραής στίς σημειώσεις τοΰ «ελληνικού» Στράβωνα (τ. Δ', Παρίσι 1819, 
σ. 319) παραπέμπει στις υποσημειώσεις του αντίστοιχου σημείου του «γαλλικού», 
άλλα δεν κάνει ιδιαίτερη μνεία τών απόψεων Gossellin. 
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