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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΟΡΑΗ ΠΡΟΣ THIERSCH 

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ και παιδαγωγός Friedrich Thiersch 

αλληλογραφούσε σε λιγότερο ή περισσότερο τακτική βάση με έλληνες 

λογίους και πολιτικούς ήδη πριν άπο τήν Επανάσταση άλλα κυρίως άπο το 

1821 μέχρι το θάνατο του το 1860. Στα κατάλοιπα του σώζονται μεταξύ 

άλλων και έξι επιστολές του 'Αδαμάντιου Κοραή άπο το 1817 ως το 

1826.1 Ή σύγκριση με τα κατάλοιπα του Γ. Λα'ίου έδειξε πώς οι επι

στολές αυτές δέν ήταν άγνωστες στην ελληνική έρευνα. Ό Λάιος τις 

είχε φωτοτυπήσει μαζί μέ άλλα έγγραφα του αρχείου Thiersch πού του 

είχαν κινήσει το ενδιαφέρον. Ά π ο το υλικό πού είχε συλλέξει φαίνεται 

πώς τον ενδιέφεραν οι σχέσεις του Thiersch μέ τους "Ελληνες γενικά και 

'ίσως στόχευε σε μία πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της αλληλογραφίας, 

ή οποία δμως δέν πραγματοποιήθηκε.2 

Σέ δύο περιπτώσεις [Thierschiana 1/87, Korais 2 (1819) και 3 

(1821)] πρόκειται για άπλα σημειώματα, στα όποια ό Κοραής ανακοινώ

νει τήν πρόθεση του να στείλει στον Thiersch τήν έκδοση του του Στρά

βωνα. Το θέμα θίγεται ήδη στην πρώτη χρονολογικά επιστολή [(Thier

schiana 1/87, Korais 1 (1817)], ή οποία αν και εκτενέστερη δέν παύει να 

έχει τον τυπικό χαρακτήρα ενός ευχαριστηρίου γράμματος. Οι υπόλοιπες 

τρεις επιστολές έχουν γραφτεί μετά τήν έναρξη της 'Επανάστασης. Δύο 

αφορούν τή φιλελληνική κίνηση στή Γερμανία και τίς επαφές των εκ

προσώπων της μέ τον Κοραή κυρίως για ζητήματα οικονομικής ενίσχυσης 

των θυμάτων του 'Αγώνα. Ή τρίτη, ένα μικρό σημείωμα μέ συνθηματικό 

1. Τα κατάλοιπα τοϋ Thiersch (Thierschiana Ι) φυλάσσονται στο τμήμα 
χειρογράφων της Κρατικής Βιβλιοθήκης τοϋ Μονάχου (BSBM, Handschriftenab
teilung), δπου υπάρχει και δακτυλογράφος κατάλογος των περιεχομένων. Οι επιστο
λές είναι ταξινομημένες κατά αποστολέα δταν απευθύνονται στον Thiersch και κατά 
αποδέκτη όταν έχουν γραφτεί άπο τον ΐδιο. 

2. Ευχαριστώ και άπο έδώ θερμά τον κ. Κώστα Λάππα πού μέ ενημέρωσε για 
τήν ύπαρξη τών φωτοαντιγράφων στα κατάλοιπα τοϋ Λαίου, τα όποια φυλάσσονται 
στο Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικοϋ και Νέου Ελληνισμού της 'Ακαδημίας 'Α
θηνών. 
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ΰφος, αναγγέλλε;, στον Thiersch την παραλαβή ενός πακέτου επιστολών 

προς τρίτους. 'Από την αλληλογραφία του Κοραή πού έχει εκδοθεί γνω

ρίζουμε μία επιστολή του Κοραή προς τον Thiersch, ή οποία, ένώ αναφέ

ρεται στα έργα πού άντήλλασσαν οί δύο λόγιοι, χαρακτηρίζεται ήδη άπο 

ιδιαίτερη θέρμη, μιας και έχει γραφτεί μετά τήν έναρξη της Επανάστα

σης και τή δραστηριοποίηση του Thiersch υπέρ τών μαχόμενων Ε λ λ ή 

νων.3 Ακριβώς αυτός ό αρχικά τυπικός χαρακτήρας τής αλληλογραφίας, 

πού μετά το 1821 αποκτά και μία άλλη διάσταση, παρακινεί σε μια περαι

τέρω διερεύνηση τής σχέσης τών δύο ανδρών. 

Ή πρώτη από τις σωζόμενες επιστολές γράφτηκε μόλις τον 'Ιούνιο του 

1817, παρότι ό Κοραής είχε γνωρίσει τον Thiersch ήδη το φθινόπωρο του 

1813 στο Παρίσι, οπού αυτός βρισκόταν για να μελετήσει στην 'Εθνική 

Βιβλιοθήκη. Ό Thiersch είχε έ'ρθει νωρίτερα σε επαφή με το έ'ργο και τήν 

προσωπικότητα του Κοραή και μάλιστα στή διπλή διάσταση του κλασικού 

φιλολόγου και του νεοέλληνα διαφωτιστή.4 Το 1813, λίγο πριν επισκεφθεί 

το Παρίσι, δημοσίευσε τα κείμενα δύο παραδόσεων του του προηγουμένου 

έ'τους. Στην πρώτη έ'κανε μια εισαγωγή στή φιλολογική επιστήμη και 

στή δεύτερη επιχειρούσε μια σύντομη παρουσίαση τής κατάστασης τών 

Νεοελλήνων, κυρίως τών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους, και κατέ

ληγε μέ τήν προφητεία τής πλήρους αναγέννησης του ελληνικού έθνους. 

Πρόκειται για έ'να μωσαϊκό πληροφοριών συγκεντρωμένων άπο δσα εν-

3. 'Αδαμάντιος Κοραής, ' Αλλ)\λογραφία, έκδ. Ο.Μ.Ε.Α., 6 τ., 'Αθήνα 1964-
1984 (στο έξης Κοραής. Αλληλογραφία)· τ. Δ', έπ. 931 (25.3.1822). Ή επιστολή 
θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά μετά τήν τρίτη άπο τις εδώ εκδιδόμενες. Ό Κο
ραής ευχαριστεί σ' αυτήν τον Thiersch για τήν αποστολή τής έκδοσης του Πινδάρου 
και επανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέμα τής αποστολής του Στράβωνα, βλ. και 
Σχόλια, σ. 203. 

4. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για τή σχέση Κοραή-Thiersch βλ. στο J. 
Irmscher, «Friedrich Thierschs philhellenische Anfänge», Neo-Hellenika 2 
(1975), 160-180. Ένα άπο τα πρώιμα έργα τοϋ Thiersch, ενα σχολικό βοήθημα για 
τήν εκμάθηση τής αρχαίας ελληνικής, εΐχε υποπέσει στην αντίληψη τοϋ Κοραή μάλλον 
πριν άπο τή γνωριμία του μέ τον Thiersch. Πρόκειται για το «Tabellen enthaltend 
eine Methode das griechische Paradigma einfach und gründlich zu lehren», 
Göttingen H808, 21809, 31813, το όποιο ζήτησε ό Κοραής άπο τον Βασιλείου μέ τον 
τίτλο του μεταφρασμένο στα γαλλικά, έχοντας δηλαδή μάλλον ενημερωθεί για τήν 
εκδοσή του άπο κάποιο γαλλικό έντυπο* Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. S"', έπ. 1470 (ά-
χρονολόγητη), 305. Ό Κοραής θα πρέπει να αναφέρεται στην πρώτη έκδοση, μιας και 
οί πληροφορίες πού έχει για το έ'ργο μνημονεύουν τον Thiersch ακόμη ως «professeur 
au Gymnase de Gottingue». Tò βοήθημα μεταφράστηκε στα γαλλικά το 1822 άπο 
τον F. M. C. Jourdan μέ βάση τήν γ' έκδοση. 
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τ υ π α ε ίχαν πέσει στα χέρια του T h i e r s c h σ χ ε τ ι κ ά με τους "Ελληνες. Β α 

σικές π η γ έ ς του αποτελούν ό Λόγιος Έρμης και οι Αυτοσχέδιοι Στοχα

σμοί του Κοραή άπο τον Πρόδρομο Ελληνικής Βιβλιοθήκης? Τ ο Σ ε π τ έ μ 

βριο του 1814, έ'να χρόνο σχεδόν μετά τ η συνάντηση του με τον Κοραή, 

ε ί χ ε τήν ευκαιρία να επισκεφθεί τ ή Βιέννη και να γνωρίσει και άλλους " Ε λ 

ληνες, μεταξύ τ ω ν οποίων τον "Ανθιμο Γ α ζ ή και τον Νεόφυτο Δ ο ύ κ α . 6 

Ή π ρ ο σ ω π ι κ ή γ ν ω ρ ι μ ί α δεν κατόρθωσε να πείσει τον μάλλον δύσπι

στο Κοραή γ ι α τή σοβαρότητα τ ω ν προθέσεων του ε π ι σ κ έ π τ η του. Σ ε ε π ι 

στολή του προς τον Βασιλείου μερικούς μήνες αργότερα περιγράφει με 

αφορμή τήν απονομή τ ι μ η τ ι κ ο ύ δ ι π λ ώ μ α τ ο ς άπο τήν ' Α κ α δ η μ ί α τοΰ Μ ο 

νάχου στον 'ίδιο, τον Γ α ζ ή και τον Μουστοξύδη τή συνάντηση του με τον 

T h i e r s c h . 7 Μ ε γ ά λ η δυσαρέσκεια φαίνεται να του ε ίχε προξενήσει το μοι

ραίο « σ φ ά λ μ α » τοΰ T h i e r s c h να συμπεριλάβει και τον Δούκα στους λο

γίους πού κ α τ ά τήν άποψη του προωθούσαν τήν εκπαιδευτική αναγέννηση 

τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν . 8 

' Α ν τ ί θ ε τ α γ ι α τον T h i e r s c h ή γ ν ω ρ ι μ ί α αυτή ήταν έ'να β ή μ α στην π ρ ο -

5. Ή δημοσίευση έγινε στο περιοδικό Allgemeine Zeilschrift von Deutschen 

und für Deutsche 1 (1813), πού εξέδιδε ό F . W. J . Schelling, με τον τίτλο: «Dar

stellung ,çler Fortschrit te der philologischen Wissenschaften seit Erneuerung 
der Akademie der Wissenschaften zu München 1807, und ihres jetzigen Zustan-
des unter den verschiedenen Völkern»· βλ. σ. 535-549, τήν πρώτη παράδοση, 

σ. 550-577, τή δεύτερη με τίτλο «Die Neugriechen»· βλ. και Irmscher, δ.π., 168-

170. 

6. Η. Loewe, Friedrich Thiersch. Ein Humanistenleben im Rahmen der 

'Geistesgeschichte seiner Zeit, τ. 1 (και μοναδικός), Μόναχο 1925, σ. 498* Irmscher, 

δ.π., σ. 172-173. 

7. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', έπ. 600(30.7.1814), για τή διάκριση της 'Ακα

δημίας σ1. 309-310, για τήν επίσκεψη τοΰ Thiersch σ. 310-311* βλ. και Β. Σκουβα-

ράς, «'Ανέκδοτα άντικοραϊκά κείμενα», "Ερανος εις 'Αδαμάντων Κοραήν, 'Αθήνα 

1965, σ. 330-331. Βλ. σχετικά με τήν εκλογή και Irmscher, δ.π., σ. 172, καθώς καί 

-τήν ανακοίνωση των ονομάτων στον Λόγιο 'Ερμή (βλ. καί σημ. 14). 

8. Στην επιστολή του προς τον Βασιλείου ό Κοραής αντέγραψε καί σχολίασε δύο 

σειρές τοΰ Thiersch σχετικά με τον Δούκα, βλ. «Die Neugriechen» (δπως σημ. 5), 

σ. 558, πβ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', έπ. 600 (30.7.1814), σ. 310. Ό Thiersch 

δέν κατόρθωνε πάντα παρά τίς προσπάθειες του να κρατιέται εξω άπο τις διαμάχες 

των Ελλήνων. Το 1815 ό Δούκας του έστειλε έργα του με τήν παράκληση να τα δια

βιβάσει στο Göttingen, 'ίσως για να μνημονευθούν στο περιοδικό Göttingische 

gelehrte Anzeigen. Στή συνοδευτική επιστολή γράφει: «Εΐησαν δ' ούν μοι πάντες 

επιεικέστεροι καί φιλανθρωπότεροι κριταί του μετά πολλής επήρειας διασύροντας μοι 

το προς τους άνα τήν Εύρώπην σοφούς προβαλλόμενον», Thierschiana 1/87, Dukas 

1 (18.5.1815). 
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σπάθειά του να διευρύνει τις γνώσεις του για τη νεότερη Ελλάδα και τη 

γνωριμία του με "Ελληνες. 'Επιστρέφοντας στο Μόναχο έγραψε στο φίλο 

του Lange τίς εντυπώσεις του άπο το Παρίσι. Μεταξύ άλλων περιγράφει 

και τον Κοραή, δ όποιος τον είχε εντυπωσιάσει μέ τη ζωτικότητα του. 9 Ή 

ανάμνηση αυτής της μοναδικής συνάντησης ήταν τόσο ισχυρή, ώστε όταν το 

καλοκαίρι του 1821 ό Thiersch έγραψε τη γνωστή σειρά άρθρων για την 

Ελληνική 'Επανάσταση χρησιμοποίησε και απόψεις του έλληνα λογίου. 

Σύμφωνα μέ τον Thiersch ό Κοραής είχε ήδη το 1813 επιμείνει δτι ή εκ 

των έσω βελτίωση του οθωμανικού κράτους δεν είναι δυνατή, ενώ αντίθετα 

οί "Ελληνες εξελίσσονται μέ ταχύτατο ρυθμό και ή εξέλιξη αύτη δεν είναι 

δυνατό να ανακοπεί.1 0 Ή μνεία του ονόματος και τών απόψεων του γνω

στού στή Γερμανία κλασικού φιλολόγου Κοραή είχε βέβαια και τη ρητο

ρική σκοπιμότητα να καταδείξει τήν πολιτιστική εξέλιξη τών Νεοελλήνων 

και το δικαίωμα τους στην ανεξαρτησία. 

Ή 'ίδρυση τοΰ Athenäum άπο τον Thiersch το 1815 κορύφωσε τήν 

καχυποψία και δυσαρέσκεια τοΰ Κοραή. Σέ επιστολές προς τον 'Αλέξαν

δρο Βασιλείου απορρίπτει σαφώς τήν τόσο ενεργό ανάμειξη ενός ξένου στα 

ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα. «Περί της σκευωρίας τοΰ Πουτσολάντου 

(πρόκειται για τον "Ανθιμο Γαζή 1 1) μέ κακοφαίνεται πολύ, και μάλιστα το 

εις Μ έτοιμαζόμενον σύστημα- δέν ήθελα να άνακατόνωνται ξένοι εις τας 

υποθέσεις μας· άλλα να μας άφήσωσι να τάς αύτουργώμεν στραβά κουτσά 

ημείς αυτοί, ως έκάμαμεν έως τώρα». 1 2 Περισσότερο δμως ανησυχούσε τον 

9. Η. J.W. Thiersch, Friedrich Thierschs Leben, 2 τ., Λιψία και Χαϊδελβέρ
γη 1866, τ. 1 (1784-1830), VI, έπ. 5, Thiersch προς Α. G. L. Lange, σ. 111-112: 
«Unter den interessanten Männern, deren Bekanntschaft mir wichtig ist, 
zeichne ich besonders Viskonti, Coray, Chardon de la Rochette, Choiseul aus 
[...]. Coray, alt und leidend, aber ein in lebhaften Momenten jugendlicher 
Greis; das Feuer seiner Augen, die sich dann von oben herein zu Boden senken, 
und sein Profil zeigt den Greis aus Chios». 

10. Allgemeine Zeitung, Beilage, Σάββατο 14 'Ιουλίου 1821, άρ. 116, σ. 461-
464, «Bemerkungen und Nachrichten über die neuesten Begebenheiten in Grie
chenland». Ό Η. Loewe, Friedrich Thiersch und die griechische Frage, Programm 
des Königlichen Maximilians-Gymnasiums für das Schuljahr 1912/1913, Μό
ναχο 1913, σ. 8, συγκεντρώνει τα στοιχεία άπο το γράμμα τοΰ Thiersch προς τον 
Lange καΐ τήν Allgemeine Zeitung. 

11. Βλ. καΐ Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', έπ. 600 (30.7.1814), σ. 309, και 
έπ. 645 (4.4.1815), σ. 403* πβ. και Στ. Καββάδας, «'Από το έργον τοΰ 'Αδαμαν
τίου Κοραή. 1. Το Λεξικον του Γαζή», 'Αθηνά 52 (1948), 254-262, σχετικά με τήν 
προσωνυμία τοΰ Γαζή σ. 261. 

12. Κοραής, 'Αλληλογραφία Γ, έπ. 633 (13.2.1815), σ. 386' βλ. και έπ. 645 
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Κοραή το γεγονός βτι οι επαφές του Thiersch με τους "Ελληνες δεν ελέγ

χονταν κατά τή γνώμη του απόλυτα άπο τον κοραϊκο κύκλο της Βιέννης. 

"Ετσι, ενώ ευχαριστεί δημόσια τον Thiersch για τή δωρεά βιβλίων στή 

βιβλιοθήκη της Χίου,1 3 σε επιστολή του προς τον Βασιλείου σχολιάζει 

αρνητικά τήν πληροφορία, πού του είχε δώσει ό Kopitar, οτι τα βιβλία 

είχαν σταλεί καταρχήν στον Γαζή. «Έάν έλαβε δώρα δια τους Χίους 

(το όποιον φαίνεται οτι δέν εξεύρεις ακόμη) δια τί δεν τα έστειλε προς σέ ή 

προς τον Ροδοκανάκην. τους οποίους εξεύρει διωρισμένους εις τούτο, η 

επιθυμεί να τα πέμψη αμέσως αυτός προς τους Χίους, δια να "οικοδομή 

έπ' άλλότριον θεμέλιον" ;»14 

Ή διστακτική και κριτική αυτή στάση μετατρέπεται σέ θέρμη μετά 

τήν έκρηξη της Επανάστασης, όταν ό Thiersch τίθεται στο πλευρό τών 

Ελλήνων άπο τή μια με τα φλογερά άρθρα πού δημοσιεύει στή Γενική 

'Εφημερίδα της Ανγονστης {Augsburger Allgemeine Zeitung) και άπο 

τήν άλλη με τή συγκέντρωση χρημάτων αρχικά για τήν ενίσχυση τών μα

χόμενων και στή συνέχεια κυρίως για τήν περίθαλψη τών άμαχων. 1 0 Η 

(4.4.1815), σ. 403: «είναι γελοΐον, ή μάλλον άξιοδάκρυτον, να τυπόνωσιν οι Μοναχια-

νοί προσκλήσεις». Οι αντιδράσεις αυτές τοϋ Κοραή δέν φαίνεται να επηρέασαν πολύ τον 

Βασιλείου, ό όποιος αντιμετώπιζε θετικά το σχέδιο τοϋ Thiersch, όπως δείχνουν του

λάχιστον οι επιστολές του, Thierschiana 1/87, Alexandros Basili, 2 (18.5.1815), 3 

(5.8.1815), 4 (5.10.1816). Στην επιστολή 2 γράφει για παράδειγμα: «ού παύσομαι 

τήν τε σήν άνακήρυξιν διαδιδούς και το 'Αθήναιον συνιστών». 

13. Βλ. τα προλεγόμενα τοϋ Κοραή στην έκδοση τοϋ Ξενοκράτη, 'Αόαμαντίου 

Κοραή Προλεγόμενα στους 'Αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, τ. Β', Αθήνα 1988, 223, 

σημ. 2, πβ. και μνεία της ευχαριστίας αυτής σέ επιστολή προς τον 'Αλέξανδρο Βα

σιλείου, Κοραής, Άλ/.ηλογραφία, τ. Γ', έπ. 616 (23.11.1814), σ. 343. Για τα βιβλία 

πού έστειλε ό Thiersch στή βιβλιοθήκη της Χίου βλ. και Στ. Καββάδας, «'Αφιερώ

σεις προς Κοραήν», "Ερανος εις Άδαμάντιον Κοραήν, 'Αθήνα 1965, σ. 225-226, οπού 

καί δύο άχρονολόγητες αφιερώσεις σέ δώρα προσωπικά προς τον Κοραή. 

14. Κοραής, Αλληλογραφία, τ. Γ', έπ. 605 (26.8.1814), σ. 319. Βλ. τήν ανακοί

νωση της δωρεάς καί τή δημοσίευση της συνοδευτικής επιστολής τοϋ Thiersch στον 

Λόγιο 'Ερμή 4 (1814), 1, σ. 7-12: «Φιλολογία. 'Επιστολή προς Δανιήλ τον Φιλιππί-

δην». 'Ακολουθεί κατάλογος τών βιβλίων, σ. 12-13, καί επαινετική παρουσίαση της 

Γραμματικής τοϋ Thiersch, σ. 14-17, άπο τον Γαζή. Ό Κοραής δέν γνώριζε προ

φανώς ότι ό Γαζής με επιστολή του είχε ήδη ενημερώσει τον Thiersch για τή δια

βίβαση τών βιβλίων στον Ροδοκανάκη, Π. Ένεπεκίδης, «'Ανέκδοτοι έπιστολαί'Ανθί

μου Γαζή καί Κωνσταντίνου Κούμα προς τον Friedrich Thiersch», Κοραής-Κονμας-

Κάλβος, 'Αθήνα 1966, σ. 89-119 [ = Θεσσαλικά Χρονικά 7-8 (1958), 339-354], έπ. 1 

(12.7.1814), σ. 106. 

15. Κατάλογο τών δημοσιευμάτων τοϋ Thiersch στην Allgemeine Zeitung βλ. 

στο παράρτημα τοϋ Η.-Μ. Kirchner, Friedrich Thiersch. Ein Kulturpolitiker und 
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ανάμειξη του Thiersch στα ελληνικά πράγματα είναι τώρα κάτι παραπάνω 

άπο ευπρόσδεκτη. Παρ' δλη την αλλαγή του τόνου ή αλληλογραφία με τον 

Thiersch δεν πυκνώνει, αν κρίνουμε τουλάχιστον άπο τίς μαρτυρίες πού 

έχουμε στη διάθεση μας. Δεν αποκλείεται βέβαια για λόγους ασφαλείας 

ορισμένα γράμματα να καταστράφηκαν από τον παραλήπτη τους. 

Ή εξέλιξη της αλληλογραφίας άπο μια καταρχήν φιλολογική, μάλλον 

τυπική, επαφή σε μια θερμή συνεργασία δεν είναι μοναδικό φαινόμενο στίς 

σχέσεις του Κοραή με Γερμανούς.16 Ή δράση των φιλελληνικών οργανώ

σεων φαίνεται να κατόρθωσε ο,τι δεν είχε κατορθώσει προηγουμένους ούτε 

ό θαυμασμός για τα γερμανικά πανεπιστήμια ούτε ή ανάπτυξη της γερμα

νικής κλασικής φιλολογίας: να μειώσει ως ενα βαθμό τή βαθιά ριζωμένη 

δυσπιστία του Κοραή έναντι της γερμανικής σκέψης.17 

'Εκδίδονται εδώ οι επιστολές πού βρίσκονται στα κατάλοιπα του Thiersch 

(BSBM, Thierschiana 1/87, Korais, Adamantios) σε χρονολογική σει

ρά (σε παρένθεση ή αρίθμηση του αρχείου). 

1(1). 

Monsieur, 

C'est avec bien du regret que j'ai différé jusqu'à ce jour la réponse 

Philhellene in Bayern, Μόναχο 1990 (πρόκειται για τήν έκδοση σε ενα τόμο της δα-
κτυλόγραφης δίτομης διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, Friedrich Thiersch. 
Seine geistige Welt und seine kulturpolitischen Bestrebungen, Μόναχο 1955), σ. 1-39 
(ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση). Για τα φιλελληνικά δημοσιεύματα του Thiersch βλ. 
R. Quack-Eustathiades, Der deutsche Philhellenismus während des griechischen 
Freiheitskampfes 1821-1827, Südosteuropäische Arbeiten 79, Μόναχο. 1984, 
σ. 48-50 καί σ. 171-173. Για τίς περιπλοκές με τήν αυστριακή αστυνομία, Γ. Λάιος, 
Ανέκδοτες επιστολές καί έγγραφα τον 1821. 'Ιστορικά δοκονμέντα άπο τά αυστριακά 
άρχεια, 'Αθήνα 1958, εγγρ. 123, 124, 138, 139, 145, 154, 159, 168, 179, 186, 187, 
194, 205, 208· βλ. καί Ο. Κατσιαρδή-Hering, Ή ελληνική παροικία της Τεργέστης 
(1751-1830), 2 τ., 'Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 339-341. 

16. Βλ. Σχόλια, σ. 204, για τήν περίπτωση τοϋ Noeldeke. 
17. Είναι γνωστές οί απόψεις του για τή γερμανική φιλοσοφία* βλ. Κοραής, 

'Αλληλογραφία, τ.Β',έπ. 352 (20.3.1806), Κοραής προς Βασιλείου, σ. 313-314' τ. Γ', 
έπ. 716 (22.11.1816), Κοραής προς Βάμβα, σ. 515" βλ. καί Ρ. 'Αργυροπούλου, «Ή 
σκέψη των ιδεολόγων στο îpyo τοϋ Κοραή», Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής καί Χίος» 
(Χίος 11-15 Μαΐου), τ. 2, σ. 31-45, κυρίους σ. 38-39. Παρά τους δισταγμούς του 
συνιστούσε το πανεπιστήμιο τοϋ Göttingen* Κοραής, ο.π., τ. Γ', έπ. 633 (13.2. 
1815), 385, καί 681 (1.3.1816), 458, προς Βασιλείου. 
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à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de n'écrire par le canal de 
Mr. le Docteur Razi. Je luttai tout l'automne et une bonne partie de 
l'hiver passé contre les douleurs de la goutte. 

Je suis bien sensible à l'honneur que m'avez fait de m'envoyer les 
Actes de votre Académie; et c'a été encore une des causes du retard 
de ma réponse: je désirois de vous faire parvenir avec ma lettre quelque 
petit άντίδωρον, et je ne savois point par quel moyen je pourois satisfaire 
ce désir. J'ai pris enfin le parti de prier mon ami, Mr. Alexandre Basili 
de Vienne, de vouloir bien m'acquitter de ce devoir. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération avec la 
quelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très-humble et 
3 Juin, 1817. obéissant Sleur. 

Coray 

A Monsieur 
Monsieur Thiersch, Professeur de la 
Littérature ancienne, au Lycée Royal 

à Munich 
en Ravière 

2(2). 

J'ai l'honneur de présenter mes hommages à Monsr. le Professeur 
Thiersch, et le prier de vouloir bien me dire s'il a reçu du feu Mr. Ale
xandre Rasili les 3 premiers volumes de Strabon, pour que je donne le 
4me et dernier à la personne qu'il m'indiquera. Au cas contraire, j'aurai 
le plaisir de lui envoyer tous les 4 par la même personne. 

Son très-humble Steur 

Paris, 7 Mai, 1819. Coray. 
A Monsieur 
Monsieur le Professeur Thiersch 

à Munich 
en Ravière 
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3(3). 

Monsieur, 
Je vous enverrai avec le plus grand plaisir les 4 volumes de mon 

Strabon grec, pourvu que vous me fassiez l'amitié de m'indiquer une 
personne à qui je puisse les consigner. 

Agréez, Monsieur, Γ assurance de la considération très-distinguée 
avec la quelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très-humble et très-
obéissant Steur. 

Paris, 14 Mars, 1821. Coray. 

De la rue de Madame 
No 5, derrière le 

Luxembourg. 
A Monsieur 
Monsieur le Professeur Thiers, 

A Munich 
en Bavière 

4(4). 

Κοραής Θηρσίφ, νίφ θέτω της 'Ελλάδος, 
εν πράττειν ! 

Je viens de consigner à Mrs Treuttel et Wurtz, libraires de notre 
ville, un paquet adressé à votre nom, et contenant un exemplaire de la 
Morale d'Aristote et un exemplaire du Stratégique d'Onesandre. Je 
vous prie de me faire l'honneur de les accepter, et de m'en accuser la 
reception. 

La philanthropie que la brave Nation Allemande a montrée pour les 
Grecs est telle, que ce serait une grande indiscrétion que d'en demander 
davantage. Mais la désolation de l'île de Chios est aussi telle, que j'ose 
vous demander s'il n'est pas possible de proposer à la Nation A llemande 
une souscription destinée à la rédemption des Chiotes qui sont captifs 
chez les Turcs. Pour que cette souscription produisit son effet, il faudrait 
declarer par une invitation solenelle, qu'on accepterait avec reconnais-
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sance la plus modique somme, même της χήρας τα όνο λεπτά. On a déjà 
racheté quelques uns de ces malheureux captifs; mais il en reste encore 
beaucoup, et malheureusement des personnes en bas âge, qui seront 
forcées d'embrasser la religion de leurs tyrans. 

Ces jours passés je reçus une lettre du Docteur Noeldeke d'Olden
bourg, dans la quelle il se flattait de pouvoir faire une collecte de la part 
de ses amis pour le secours des Grecs en général. Je lui ai proposé, en 
réponse, de destiner cette collecte au rachat des captifs, et je l'ai prié 
de l'adresser ou à Trieste ou à Vienne en Autriche à Mrs. Frères Vlasto, 
négocians Grecs, ou à Trieste, à Mr. Pantaléon Maurogordato negt. 
Gr. ou enfin à Marseille, à Mr. Théodore Prassacaki neg1. Gr. Peut-
être serait il convenable de vous entendre avec Mr. Noeldeke, pour qu'il 
puisse vous seconder dans cette entreprise; et même avec Mr. Schott 
de Stuttgarde, au quel j'ai écrit pareillement. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la consideration la plus distinguée 
de 
Votre dévoué Serviteur 

Paris, 24 Novembre, 1822. 
A Monsieur 
Monsieur le Professeur Thiersch, 

à Munich 

5(6). 

Reçu de la part de M. Lajitte le paquet de lettres qu'il m'a envoyé. 
Paris 17 Janvier, 1826. 

Coray 

15 rue de Madame 

6(5). 

Ενεργετα της 'Ελλάδος, 

J'espère que vous avez déjà reçu la lettre de M. Ambr. Firmin 
Didot, en réponse de celle que vous m'avez écrite. Ce bon ami a bien voulu 
se charger de cette réponse que je n'étais point en état de faire alors, 
étant malade, comme je continue encore de n'être pas tout à fait rétabli. 
Il vous aura sans doute informé que je lui avais remis pour les commu-
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niquer à M. de Ch. toutes vos lettres incluses dans la mienne, sans en 
excepter celle pour M. de S. que vous qualifiez., je ne sais sur quel 

fondement du titre de Ήγε'μών. Si c'est lui même qui vous a induit à 
cette erreur, il vous a manqué de respect; ce n'est pas ainsi qu'il faut 
agir avec ceux qui nous veulent du bien, parmi les quels vous tenez un 
rang distingué. 

Permettez-moi, Monsieur, de vous offrir un exemplaire des 'Απο
μνημονεύματα de Xénophon, réunis au Γοργίας de Platon, que je 
viens de publier. Je demande seulement de votre amitié de m'indiquer 
le canal par le quel je dois vous lejaire parvenir sûrement. 

Agréez l'assurance de la reconnaissance et de la considération la 
plus distingué de la part 

του φίλου Ο Ο. 
le 30 Janvier, 1826. [μονογραφή Κοραή] 

Ma demeure est, rue de Madame. N° J5 

A Monsieur 
Monsieur le Professeur Thiersch 

à Munich 
(en Bavière) 

ΣΧΟΛΙΑ 

1(1). 

στ. 1-3. Ή επιστολή στην ο—οία αναφέρεται έδώ ό Κοραής εΐναι μάλλον μία άπ' 

αυτές πού είχε στείλει ό Thiersch σέ διαφόρους "Ελληνες λογίους καί κληρικούς ανα

κοινώνοντας τους τήν 'ίδρυση του Athenäum. Οι επιστολές στάλθηκαν στον Άνθιμο 

Γαζή πού είχε, φαίνεται, αναλάβει να τις διαβιβάσει στους παραλήπτες, Π. Ένεπε-

κίδης, te'Ανέκδοτοι έπιστολαί 'Ανθίμου Γαζή καί Κωνσταντίνου Κούμα προς τον 

Friedrich Thiersch», Κοοαής-Κούμας-Κάλβος, 'Αθήνα 1966, σ. 89-119 [ = Θεσσαλι

κά Χρονικά 7-8 (1958), 339-354], έπ. 8 (30.5.1815), Γαζής προς Thiersch, σ. 11: 

«"Ολους τους φακέλους τής 'Ανακηρύξεως ελαβον καί διένεμον αυτούς κατά τάς 

έπιγραφάς». Στα Thierschiana 1/63 Ι g, σώζονται πρόχειρα επιστολών παρομοίου 

περιεχομένου προς τον πατριάρχη Κύριλλο, τους μητροπολίτες Σμύρνης Άνθιμο 

καί Ούγγροβλαχίας 'Ιγνάτιο καί τους 'Ιωάννη Καποδίστρια, 'Ιωάννη Μαυρογένη, 

Νεόφυτο Λούκα, 'Αλέξανδρο Βασιλείου, Κωνσταντίνο Κούμα καί Δημήτριο Ραζή. 

στ. 6. Ή πρώτη επικοινωνία τοΰ Thiersch με "Ελληνες σέ τουρκοκρατούμενες 



Μαρία Στασινόπουλου, Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ ΚΟΡΑΙΙ 203 

περιοχές εΐχε συντελεστεί με τήν ευκαιρία της αποστολής βιβλίων ώς δώρων έκ μέ

ρους της «Μοναχιακής Ακαδημίας». Τις απαντητικές επιστολές του πατριάρχη Κυ

ρίλλου καί τοΰ Σμύρνης 'Ανθίμου συνέταξαν αντιστοίχως ό Κωνσταντίνος Κούμας 

[βλ. Ένεπεκίδης, δ.π., έπ. 1 (22.11.1814), Κούμας προς Thiersch, σ. 90-91] καί 

ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, Thierschiana 1/87, Anthimos III [βλ. σχετικά καί 

Κωνσταντίνος Οικονόμος, 'Αλληλογραφία, έπιμ. Κ. Αάππας καί Ρ. Σταμούλη, τ. Α' 

'Αθήνα 1989, σ. μζ']. 

στ. 9. Πβ. την επιστολή Κοραή προς Βασιλείου, Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Α', έπ. 

730 (11.2.1817), σ. 12: «Προς τον Thiersch προφέσσορα του Μοναχίου πέμψε να 

ζήσης ! άπο μέρους μου ένα Στράβωνα, ένα Ίπποκρατογαληνον καί ένα Αύρήλιον, καί 

δός με τήν εί'δησιν της αποστολής. Λέν ευρηκα τρόπον να τα πέμψω άπεδώ». Πβ. 

καί έπ. 746 (30.4.1817), σ. 37: «Δέν με λέγεις αν έστειλες προς τον Thiersch τον 

Ίπποκρ. Γαλην. καί τον Μαρκ. Αύρήλιον άπο μέρους μου. Μη το άμελήσης, αν καί 

αυτός δέν έφέρθη προς έμέ, ώς φέρονται οι νουνεχείς καί τίμιοι.» 

2 (2) καί 3 (3). 

Καί τα δύο σημειώματα αναφέρονται στα προβλήματα πού προέκυψαν κατά την 

αποστολή του κοραϊκοΰ Στράβωνα, πού φαίνεται να βρήκε το 8οόμο για τον Thiersch 

μόλις το Μάρτιο του 1822, βλ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Α', έπ. 931 (25.3.1822), 

σ. 344. 

2(2). 

στ. 3. Φαίνεται δτι ό Κοραής είχε στείλει σταδιακά μία σειρά τοϋ Στράβωνα 

στον Βασιλείου, ό οτζοϊος θα διεκπεραίωνε τήν αποστολή στον Thiersch. Μετά το 

θάνατο τοϋ Βασιλείου (13.1.1818) προσπάθησε μέ τή βοήθεια τοϋ Ρώτα, επιτρόπου 

της οικογένειας Βασιλείου, να ξεκαθαρίσει τήν κατάσταση ώς προς τή διακίνηση των 

εκδόσεων του, βλ. Κοραής,'Αλληλογραφία, τ. Α',έπ. 768, για τα υπόλοιπα των βιβλίων 

πού βρίσκονταν στα χέρια της χήρας τοϋ Βασιλείου. Ό Ρώτας παρέλαβε έκτος άπο 

τις επιστολές Κοραή προς Βασιλείου καί άλλα εμπιστευτικά έγγραφα, προφανώς καί 

λογαριασμούς καί καταστάσεις για τή διακίνηση τών βιβλίων, βλ. καί Έ μ μ . Ν. 

Φραγκίσκος, « Ή αλληλογραφία Κοραή καί οι ολικές εκδόσεις της», Διαβάζω 82 

(30.11.1983), σ. 29-34, 29. Βλ. καί τήν εκδοχή τοϋ Μιχαήλ Βασιλείου σχετικά μέ τις 

οικονομικές συναλλαγές τοΰ άδελφοϋ του μέ τον Κοραή, Χ. Ρέππας, «'Ανέκδοτες 

επιστολές τοΰ 'Ηπειρώτη λογίου Μιχαήλ Βασιλείου σε προσωπικότητες τοΰ Ελλη

νισμού της Διασποράς κατά τήν περίοδο 1821-1829», 'Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 11 

(1989), 271-363, έπ. προς Σπυρίδωνα Μ. Μαΰρο (14/26.12.1823), σ. 341-342. 

4(4). 

στ. 1-5. Μέσω των βιβλιοπωλών τοΰ Στρασβούργου Treuttel et Würtz ό Κοραής 

έστειλε το Νοέμβριο τοΰ 1822 αντίτυπα τοΰ 'Αριστοτέλη του οχι μόνο στον Thiersch, 

άλλα καί στον J . Schweighäuser καί τον Α. Schott, βλ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. 

Δ', έπ. 958 (16.11.1822), προς Schweighäuser καί 960 (23.11.1822), προς Treuttel 

et Würtz. 
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στ. 17-26. Στις 22 Νοεμβρίου ό Κοραής είχε ενημερώσει τον Π. Βλαστό για τις υπο

σχέσεις τοϋ «φίλο[υ] μου ίατρο[ΰ] του Oldenbourg» για ενίσχυση των θυμάτων της 

Χίου, δ.π., Δ', έπ. 959 (22.11.1822), προς Π. Βλαστό. Ή αλληλογραφία Κοραή-

Noeldeke είχε αρχίσει το 1805 δταν ό Noeldeke έστειλε στον Κοραή τήν εκτενή 

βιβλιοπαρουσίαση τοϋ κοραϊκοΰ 'Ιπποκράτη. Ό Κοραής ανταπέδωσε στέλνοντας μέ

σω Βασιλείου διάφορα έργα του αμέ δύω μόνο στίχους γράμματος δηλωτικού δτι εΐναι 

εκ μέρους μου, και δτι θέλω άποκριθήν μετά ταϋτα εις τήν έπιστολήν του», Κοραής, 

Αλληλογραφία, τ. Β', έπ. 338 (μετατίς 12.7.1805), σ. 272-281, για τον Noeldeke, σ. 

280. Ή βιβλιοκρισία δημοσιεύτηκε στή Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, τ. 

I, 61, 13 Μαρτίου 1805, στ. 481-488, και 62, 14 Μαρτίου 1805, στ. 489-490. Το 

1808 ό Noeldeke ετοίμαζε μετάφραση τοϋ Mémoire τοϋ Κοραή στα γερμανικά, Κο

ραής, 'Αλληλογραφία, τ. Β', έπ. 403 (11.2.1808), σ. 440-441. Το 1816 έστειλε μεταξύ 

άλλων και ενα τομίδιο με ποιήματα του στο όποιο είχε αναγράψει τιμητικά και το 

όνομα τοϋ Κοραή ως συνδρομητή, δ.π., τ. Γ', έπ. 696 (3.7.1816), σ. 475: «Recevez, 

Monsieur, le petit ouvrage ci-joint dont la table des souscripteurs porte votre 

nom qui, gravé dans mon coeur, ne devoit point manquer sur la liste de mes 
fauteurs». Πρόκειται για τήν ποιητική συλλογή Heliora. Gedichte, Oldenburg 

1815. Tò κατά τήν άποψη τοϋ Κοραή υβριστικό για τους Γάλλους περιεχόμενο των 

ποιημάτων καί ή ταχυδρομική δαπάνη τον εξόργισαν τόσο ώστε να στείλει στον Βα

σιλείου το βιβλίο συνοδεύοντας το με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το συγγρα

φέα «δια να μή τα βλέπω, καί ταράσσομαι επιπλέον», δ.π., τ. Γ', έπ. 707 (5.9.1816), 

σ. 498. Καί πιο κάτω: «Καί νομίζεις δτι έστάθη μέχρι τούτου ή μωρία; άκουσε άλλο 

βοιωτογερμανικής κεφαλής γέννημα κομψόν μοΰ κατέστρωσε μακρύ πλατύ τονομα 

μεταξύ των υπογεγραμμένων εις τοϋ βιβλίου του τήν δαπάνην, οχι ζητών άπ' έμέ 

ή προσμένων άργυρικήν καταβολήν, άλλα δια τιμήν, ως βλέπεις εις τήν έδώ κλεισμέ-

νην έπιστολήν, τήν οποίαν σε χαρίζω μετά τοϋ βιβλίου, επειδή απεφάσισα να μή τον 

αποκριθώ, δια να μήν τον υβρίσω αληθώς, ως με ΰβρισεν αυτός νομίζων, δτι με τιμά». 

Ό Noeldeke χρησιμοποιούσε στην αλληλογραφία του αρχικά τή γαλλική καί άπα 

το 1822 τή νεοελληνική γλώσσα, πού είχε αρχίσει να μαθαίνει το αργότερο το 1816, 

βλ. δ.π., έπ. 403 και 696. Βιογραφικά στοιχεία βλ. στο Neuer Nekrolog der Deut

schen 21 (1843)/2, Βαϊμάρη 1845, 979-983, δπου καί μνεία επιστολών Κοραή στα 

κατάλοιπα του. Για τή φιλελληνική δράση τοϋ Α. Schott στο κομιτάτο της Στουτ

γάρδης βλ. Quack-Eustathiades, Der deutsche Philhellenismus, κυρίως σ. 50-54· 

βλ. καί Στ. Καββάδας, «'Αφιερώσεις προς Κοραήν», δ.π., σ. 221-222, για τή σχέση 

Schott-Κοραή. Γενικότερα για τίς φιλελληνικές οργανώσεις της νοτιοδυτικής Γερ

μανίας βλ. τώρα καί C. Hauser, Anfänge bürgerlicher Organisation. Philhelleni

smus und Frühliberalismus in Südwestdeutschland, Kritische Studien zur Ge
schichtswissenschaft 87, Göttingen 1990. 

5(6) καί 6(5). 

Ol επιστολές πού αναφέρει ό Κοραής στο σύντομο σημείωμα του τής 17ης 'Ιανουα

ρίου απευθύνονταν προφανώς σε Έλληνες είτε στο Παρίσι εΐτε σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες με τους οποίους οι γερμανικές φιλελληνικές οργανώσεις βρίσκονταν σε επαφή. 

Ό Κοραής φαίνεται να θεώρησε το περιεχόμενο τους επικίνδυνο, γιατί αμέσως ζή-
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τησε τή συνδρομή του φίλου του εκδότη Ambroise-Firmin Didot, ώστε να διεκ

περαιωθούν το ταχύτερο δυνατό καί μάλιστα με την παράκληση να τηρήσει πλήρη 

μυστικότητα, βλ. Κοραής, Άλλ.ηλογραφία, Ε', έπ. 1175 (17.1.1826). Ό Didot παρέ

δωσε το πακέτο στον «Μ. de Gh.», ό όποιος θα φρόντιζε προφανώς να φτάσουν οι 

επιστολές στους παραλήπτες τους. Πρόκειται μάλλον για τον F. Α. Chateaubriand, 

μέλος του Παρισινού φιλελληνικού κομιτάτου, μέ τον όποιο ό Didot θα πρέπει να είχε 

αρκετά συχνές επαφές, άφοΰ εΐχαν και εκδοτική συνεργασία* ό Didot εΐχε εκδώσει το 

1825 τή γερμανική μετάφραση του φυλλαδίου του Chateaubriand Note sur la 

Grèce, βλ. L. Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre de l'indé

pendance Grecque 1821-1833. Répertoire bibliographique, 'Αθήνα 1974, άρ. 833. 

'Ακόμη καί σ' αυτή τή στιγμή, ή μάλλον μετά τήν πρώτη αναστάτωση, ό Κοραής δια

τηρεί τή διδακτική του διάθεση έναντι του ξένου καί συνεπώς εκτεθειμένου σε Οχι πάν

τα ελεγχόμενες πληροφορίες φίλου. Στην τελευταία του επιστολή επανέρχεται σε ενα 

άπα τα αγαπημένα του θέματα, τήν έλλειψη κληρονομικής αριστοκρατίας στην Ε λ 

λάδα καί τήν αδικαιολόγητη χρήση τίτλων ευγενείας άπο τους Φαναριώτες, στη συγ

κεκριμένη περίπτωση μάλλον άπο τον Μιχαήλ Σούτσο. Βλ. τις απόψεις του στις Ση

μειώσεις εις το προσωρινον πολίτευμα της Ελλάδος τον 1822 έτους, εκδ. Θεμ. Π. 

Βολίδη, 'Αθήνα 1933, 20-23. 

ΜΑΡΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΑΟΥ 
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