
  

  The Gleaner

   Vol 19 (1993)

   In Memoriam of C. Th. Dimaras

  

 

  

  «Τα ελεεινά λείψανα» του Κούρζωνος 

  Κ. Γ. Πιτσάκης   

  doi: 10.12681/er.279 

 

  

  

   

To cite this article:
  
Πιτσάκης Κ. Γ. (1993). «Τα ελεεινά λείψανα» του Κούρζωνος. The Gleaner, 19, 347–348.
https://doi.org/10.12681/er.279

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:34:03



ΠΑΡΑΣΧΟΑΗΜΑΤΑ 347 

Είναι ασφαλώς ορθότατη ή παρατήρηση του Α. Γκίνη οτι το έργο του 
Δε Κιγάλλα είναι χρησιμότερο «μάλλον δια την ίστορίαν της νεοελληνι
κής λογοτεχνίας ή δια την βιβλιογραφίαν».1 8 Είναι ες άλλου γεγονός οτι 
ο Βρετός, καταρτίζοντας τον κατάλογο των συγκεντρωμένων στη Βιβλιο
θήκη της 'Ιονίου 'Ακαδημίας βιβλίων, μπόρεσε να δώσει περιγραφές σα
φώς πληρέστερες άπα τις περιγραφές του Λέ Κιγάλλα. 'Αντίθετα ò πολυ
γραφότατος συντάκτης του «Σχεδιάσματος» θεοόρησε αναγκαίο αμέσως 
μετά τη δημοσίευση του «Καταλόγου» του Βρετού, να παρουσιάσει τη δι
κή του βιβλιογραφική συναγωγή —τις οποίες σημειώσεις του— έστω και 
μέ ατελείς περιγραφές ή με άβλεπτήματα. "Ενα πρέπει να θεωρηθεί βέ
βαιο: οτι ή καταγραφή στο «Σχεδίασμα» 793 τίτλων βιβλίων, άπο τα όποια 
200 περίπου δεν γνωρίζει ό Βρετός, αποτελούσε αφετηρία και ερέθισμα 
για συστηματικότερες βιβλιογραφικές εργασίες. 

ΒΑΣ. ΒΛ. Σ Φ Ϊ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ 

«ΤΑ ΕΑΕΕΙΝΑ ΛΕΙΨΑΝΑ» ΤΟΥ ΚΟΥΡΖΩΝΟΣ 

ΜΕ ΑΤΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΑΟ δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Το Δέντρο (4 
(1987) τχ. 33-34, σ. 174-175) ή ανακοίνωση άπο τον Πέτρο Αεκαπηνο 
«ένας μικρού κειμένου» πού βρήκε μελετώντας μοναστηριακό κώδικα της 
μονής Παντοκράτορος. Το κείμενο αποδίδεται σέ «κάποιον "Αγγλο περιη
γητή πού πέρασε άπο το "Αγιον "Ορος το 1837», τον Κούρζωνα («έτσι 
εξελληνισμένο αναφερόταν το ονομά του»). 

Στην πραγματικότητα πρόκειται, βέβαια, για ένα πολύ γνωστό πρό
σωπο και έ'να πολύ γνωστό κείμενο. Ό εντιμότατος Robert Gurzon, Jun., 
μετέπειτα 14ος βαρώνος de la Zouche (1810-1873), υπήρξε ενα άπο τα 
δύο μέλη —μαζί μέ τον sir F.Williams— τής επιτροπής για τον καθορι
σμό των συνόρων Τουρκίας-Περσίας μέ έδρα το Έρζερούμ - τις έντυπά)-
σεις του δημοσίευσε στο Λονδίνο το 1854: Armenia, a year at Erzeroom 
and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia. Προηγουμένους 
όμως (Λονδίνο 1848) είχε εκδώσει μέ τον τίτλο Visits to Monasteries of 
the Levant την αφήγηση τής περιήγησης του στα μοναστήρια τής 'Ανα
τολής (Αίγυπτος 1833, Ιεροσόλυμα και Μονή Αγίου Σάββα, Μετέωρα, 
"Αγιον "Ορος —οπού ταξίδευσε πράγματι το 1837). Το βιβλίο είχε, στην 
εποχή του, σημαντική επιτυχία και επανειλημμένες επανεκδόσεις, τουλα-

18. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ο.π., σ. vi-vii, όπου διατυπώνεται ή ίδια άποψη και 
για τα βιβλία τοϋ Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή Έλλψικον Θέατρον, τοΰ Κ. Σάθα, Νεο-
ε?.λψική Φιλολογία και για τή σειρά των άρθρων τοϋ 'Ανθίμου Γαζή, «Γραμματεία 
τών νεωτέρων Ελλήνων», στον Λόγιο Έομή το 1811 και το 1812. 
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χιστον ανάμεσα στα έτη 1849-1916. ι Και βέβαια το κείμενο για «Τα 
ελεεινά λείψανα» προέρχεται άπο το βιβλίο αυτό (χρησιμοποιώ την έκδοση 
1897: σ. 270-271). 

*Η μη ταύτιση όμως του συντάκτη και της προέλευσης του κειμένου 
καθιστούσε προφανώς αδύναμο και να εντοπισθεί ότι το κείμενο αυτό δεν 
είναι παρά αυτούσιο απόσπασμα άπο μία γνωστή επίσης και δημοσιευμέ
νη, βέβαια, ελληνική μετάφραση ολόκληρου του μέρους της αφήγησης του 
Curzon πού αναφέρεται στην επίσκεψη του στο "Αγιον "Ορος. Είναι ή 
μετάφραση του ποιητή 'Ιωάννου Καρασούτσα (1824-1873) πού δημοσιεύ
θηκε με τον τίτλο «Τα μοναστήρια του "Αθωνος» στο περιοδικό Ή Ευ
τέρπη, τ. 3, τχ. 59 (1.2.1850). σ. 817-826, και τχ. 60 (16.2.1850), σ. 
841-847. Προηγείται σύντομο εισαγωγικό σημείωμα του μεταφραστή 
ποιητή, καθόλου ευνοϊκό για τον συγγραφέα, στο ϊδιο περίπου πνεύμα με 
το σημερινό εισαγωγικό σημείωμα του Πέτρου Λεκαπηνου στο περιοδικό 
Το Δέντρο. Ή μετάφραση του Καρασούτσα είχε παρουσιασθεί σε ειδικό 
μελέτημα του Π. Δ. Μαστροδημήτρη στον 'Ερανιστή.2 'Από τη δημο
σιευμένη αυτή μετάφραση (σ. 823-824) προέρχεται έπι λέξει το απόσπα
σμα του κώδικα της Παντοκράτορος, το όποιο έτσι στερείται, ως μαρτυ
ρία, οποιουδήποτε αυτοτελούς ενδιαφέροντος: απλώς κάποιος επιμελής 
γραφέας της μονής θέλησε να καταγράψει στον κώδικα της μία είδηση 
για τή βιβλιοθήκη της πού είδε το φώς σε περιοδικό της εποχής, αντιγρά
φοντας την αυτούσια.3 

Κ. Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ 

1. Και σε γερμανική μετάφραση: Besuch in den Klöstern der Levante. Nach 
der dritten Auflage deutsch von Dr. U. U. W. Meissner, Λιψία 1851, 21854. Για 
τις διάφορες αγγλικές εκδόσεις βλ. στην αθωνική βιβλιογραφία τοϋ Ι. Doens, Le 
Millénaire du Mont Athos, II, Chevetogne 1964, σ. 411 άρ. 338 (-β. άρ. 339 και 
σ. 437 άρ. 889). Τελευταία αγγλική έκδοση: 1955. 

2. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, «Οί μεταφράσεις του Καρασούτσα», Ό 'Ερανιστής 
10 (1972-73), 130-141 (για τή μετάφραση πού μας απασχολεί εδώ: σ. 137 και σημ. 
28). Τώρα στον τόμο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Νεοελληνικά: Μελάτες και 'Άρθρα, 
Α', 'Αθήνα 21984, σ. 115-138 (για τή μετάφραση πού μας απασχολεί: σ. 132 και σημ. 
41). —Νέα μετάφραση της αφήγησης: Ίω. Ε. 'Αναστασίου, «Το ταξίδι τοϋ Robert 
Curzon, Jun. στο Άγιον "Ορος το 1837», Βυζαντινά 11 (1982), 309-372. Στις 
σ. 369-371 «βιογραφικά» του συγγραφέα και σύντομη παρουσίαση τοϋ κειμένου. 

3. Το σημείοομα αυτό είχε τεθεί υπ' οψη τοϋ περιοδικού πού δημοσίευσε τήν 
ανακοίνωση τοϋ Πέτρου Αεκαπηνοϋ, ή αποκατάσταση δμως έγινε κατά αρκετά πε
νιχρό τρόπο. 
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