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Ο ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ QUESTIONS SUR L'ENCYCLOPÉDIE 

ΤΟΥ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ 

I 

Τ Α ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ έτρεφε και την ιδέα πού είχε ό Καταρτζής για τον 

Βολταΐρο μπορούμε να τα διαπιστώσουμε από Οσα έγραψε στο δοκίμια 

του «Συμβουλή στους νέους». Οι αναφορές του είναι πάντα άπαξιωτικές και 

για τον ίδιο και για το έργο του: δεν συγκρίνεται ώς σατιρικός με τον Λου

κιανό, δεν είναι νους επιστημονικός και, μολονότι κατακρίνει τή δεισιδαιμο

νία, ό ίδιος έχει γίνει δεισιδαίμων της ασέβειας. Ιδού και τα σχετικά χωρία: 

«δεν αλλάζω με το Βολταίρ το Λουκιανό στην ευφυία, στην εύροια, στό γεν

νητικό, τα όποια ώντας συντροφιασμένα με της χάρες πώχ' ή ελληνική 

ευφράδεια στό κοντύλι του, αποκρύπτουν βέβαι' εκείνον και τον ελέγχουν 

κακόζηλο μιμητή του και πυγμαίο κοντά σ' αυτόν τόν γίγαντα στης φλυα-

ρίαις, τους τευθασμούς, τό κωμωδικό...* άλλωστε ό Βολταίρ δεν ήταν κανέ

νας επιστημονικός: και στή Μεθοδική Εγκυκλοπαίδεια πού οι άριστοι σε 

κάθε μάθηση έγραψαν, κ' οποί) χ αυτός κριτικάροντας τήν πρώτη λέγει να 

μήν είναι τα κεφάλαια της όλα γραμμέν' άπό άριστους, δεν τόλμησε να 

γράψη σε καμμιά επιστήμη μεγάλη παρά κάτι τι στα φιλολογικά και ιστο

ρικά, κ' αν μπορούσε να τό κάνη σ' έκείναις, ήθελε τό φιλοτιμηθή βέβαια»* 

και ακόμα ό Καταρτζής αποφαίνεται: «Ό Βολταίρ... με λόγο πού πώς συν-

τυχαίνει [=μιλάει] κατά της δεισιδαιμονίας, ήταν ένας άκρος δεισιδαίμων 

εις τήν ασέβεια».1 

Στό ίδιο ωστόσο δοκίμιο ό Καταρτζής γράφει: «Μας κατηγορούν μερι

κοί Φράγκοι πώς δεν έχουμε εμείς πατρίδα», κατηγορία πού, σύμφωνα με 

τις έρευνες του Κ. Θ. Δημαρά,2 προερχόταν άπό τόν Βολταΐρο. Σε ποιο 

όμως έργο του Βολταίρου διατυπώθηκε αυτή ή κατηγορία; και γιατί ό Κα-

1. Βλ. τα αντίστοιχα χωρία Δημήτριος Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα, έκδοτης Κ. Θ. 

Δημαράς, 'Αθήνα 1970, σ. 55 και 61. 

2. «'Ένα από τα βασικά μοτίβα της Συμβουλής, ή ύπαρξη της εθνότητας, έχει τήν 

αφετηρία της σε μία γνώμη του Βολταίρου της οποίας επιχειρείται ή αναίρεση», Κ. Θ. Δη

μαράς, Δ. Καταρτζής, Δοκίμια, 'Αθήνα 1974, σ. οθ' [= Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθή

να 1977, σ. 237]. 
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ταρτζής πού, Οπως είδαμε, δεν ήταν φειδωλός στους εναντίον του Βολταί-

ρου χαρακτηρισμούς, δεν τον κατονομάζει άλλα αναφέρεται γενικά αστούς 

Φράγκους»; Ή ικανοποίηση τών δύο αυτών desiderata αποτελεί το στόχο 

αυτού του μελετήματος. 

II 

«Ce mot de patrie sera-t-il bien convenable dans la bouche d'un Grec, qui 

ignore s'il y eut jamais un Miltiade, un Agésilas, et qui sait seulement qu'il 
est l'esclave d'un janissaire, lequel est esclave d'un aga, lequel est esclave 
d'un bâcha, lequel est esclave d'un vizir, lequel est esclave d'un patisha que 
nous appelons à Paris le Grand Turc ?». Αυτή είναι ή φράση πού ενόχλησε 

τον Καταρτζή και θέλησε να δώσει μιαν απάντηση, να υπερασπιστεί τους 

Ρωμιούς χριστιανούς πού ζούσαν μέσα στον κλοιό της οθωμανικής κυριαρ

χίας. Τό παράθεμα μας το δίνει ό Δημαράς, δίχως όμως να δηλώσει το έργο 

του Βολταίρου στό οποίο δημοσιεύτηκε.3 

Τή φράση αυτή τή βρίσκουμε για πρώτη φορά δημοσιευμένη στό έργο 

Questions sur /"Encyclopédie, par des amateurs, ανώνυμο έργο του Βολταί

ρου πού εκδόθηκε σε εννέα τόμους στή Γενεύη από τό 1770 ως τό 1772. Τό 

απόσπασμα πού μας ενδιαφέρει περιέχεται στην «Section première» του 

λήμματος ((Patrie» πού δημοσιεύτηκε στον 6γ8οο τόμο, ό οποϊος φέρει χρο

νολογία: M. DCC. LXXI [1771]. 

Ή φράση Ομως αυτή δεν δημοσιεύτηκε μόνο στό έργο πού είχε τόν πιο 

πάνω τίτλο άλλα και σε μεταγενέστερη έκδοση του Dictionnaire philoso

phique του ίδιου συγγραφέα. *Ας δούμε αναλυτικότερα τα σχετικά με έναν 

από τους γρίφους της έργογραφίας του Βολταίρου. 

III 

Τό έργο Questions sur /"Encyclopédie, par des amateurs, εκδόθηκε, Οπως 

είπαμε, άνωνύμως στή Γενεύη, σε εννέα τόμους, άπό τό 1770 ως τό 1772. 

3. Το παράθεμα το δίνει ό Δημαράς σε ενα δημοσίευμα του πού γνώρισε περιορισμέ

νη κυκλοφορία: το παρουσιάζει στις σημειώσεις πού προσέθεσε δταν κυκλοφόρησε σε ανά

τυπο ή Εισήγηση και ή εκλογή κειμένων από το έργο του Καταρτζή πού είχε δημοσιευτεί 

(χωρίς σημειώσεις) στο περιοδικό Εποχές, τχ 12 ('Απρίλιος 1964), 88-104. Στο ανάτυπο, 

πού έχει τον τίτλο « Ό φιλελευθερισμός του Δ. Καταρτζή. Με αποσπάσματα άπο το ανέκ

δοτο "Γνώθι σαυτόν"», έχουν προστεθεί «Παραπομπές και Σημειώσεις». Το παράθεμα 

πού μας ενδιαφέρει δημοσιεύτηκε στή σ. 38 του ανατύπου. Έδώ το παραθέτω ακριβώς 

δπως το δημοσίευσε ό Βολταΐρος. 
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Στό μεταξύ ό Βολταΐρος είχε δημοσιεύσει, το 1764 σε πρώτη έκδοση, το 

έργο του Dictionnaire philosophique portatif, έργο στο οποίο υπήρχε λήμ

μα αφιερωμένο στην έννοια της «Πατρίδας», δίχως δμως να περιέχει δσα 

εδώ μας ενδιαφέρουν. Το τελευταίο αυτό έργο γνώρισε, δσο ζούσε ό Βολ

ταΐρος και πριν άπο το 1770, πολλές επανεκδόσεις άλλα τέσσερις πραγμα

τικά νέες εκδόσεις, αφού σε αυτές υπάρχουν προσθήκες νέων λημμάτων και 

κάποιες αλλαγές.4 Σε καμιά δμως άπο τις εκδόσεις αυτές δέν υπάρχει το 

χωρίο πού εξετάζουμε. 

Στην πρώτη ωστόσο μεταθανάτια έκδοση των «'Απάντων» τού Βολ-

ταίρου, ό εκδότης θεώρησε χρήσιμο να εντάξει στα οικεία λήμματα τού Dic

tionnaire philosophique, πού εκδιδόταν πια στην οριστική του μορφή, δ,τι 

σχετικό είχε δημοσιεύσει ό Βολταΐρος. Έτσι το λήμμα «Patrie» τό διέκρινε 

σέ τρεις «sections»: στις δύο πρώτες ενέταξε δσα ό Βολταΐρος είχε δημοσι

εύσει για τό θέμα στό έργο του Questions sur ^Encyclopédie και σέ μια 

τρίτη περιέλαβε δ,τι είχε δημοσιευτεί στό «Φιλοσοφικό Λεξικό». Πραγμα

τικά, τή φράση πού μας ενδιαφέρει τή βρίσκουμε δημοσιευμένη στον τεσ

σαρακοστό δεύτερο τόμο τών Œuvres complètes de Voltaire πού εκδόθη

κε τό 1784, και αποτελεί τόν έκτο τόμο τού Dictionnaire philosophique. Τό 

κείμενο τού λήμματος «Patrie» τό βρίσκουμε στις σ. 262-269 και τό χω

ρίο πού μελετούμε είναι δημοσιευμένο στή «Section première» τού λήμματος. 

Τό Dictionnaire philosophique, έτσι όπως αυξήθηκε άπο τόν εκδότη 

τών «'Απάντων» τού Βολταίρου, γνώρισε μια νέα έκδοση στό "Αμστερνταμ 

τό 1789 σέ οκτώ τόμους —έναντι τών επτά πού είχε στην έκδοση τών 

«Απάντων». Στην έκδοση αυτή τό λήμμα «Patrie» τό βρίσκουμε δημοσιευ

μένο με τήν ίδια διάταξη στον έβδομο τόμο στις σ. 84-91 και τό χωρίο πού 

μας ενδιαφέρει στή σ. 86. 

IV 

Τό δεύτερο θέμα πού τίθεται είναι να εντοπίσουμε άπό πού άντλησε τό χω

ρίο ό Καταρτζής, άπό κάποια έκδοση τών Questions sur /Encyclopédie ή 

άπό τό Dictionnaire philosophique, έτσι δπως διαμορφώθηκε στή μεταθα-

4. Βλ. για όλα αυτά τήν Εισαγωγική μελέτη της Christiane Mervaud, Le Dictionnaire 

philosophique de Voltaire στην έκδοση του «Φιλοσοφικού Λεξικού» στους τόμους 35-36 τών 

Œuvres complètes de Voltaire, 'Οξφόρδη 1994. Τα επτά πρώτα κεφάλαια της μελέτης αύτης 

εκδόθηκαν και σέ αυτοτελές δημοσίευμα (Παρίσι-Όξφόρδη 1994) στο οποίο και εδώ πα

ραπέμπω, σ.31-42 και 173-176. 
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QUESTIONS 
S V R 

L'ENCYCLOPÉDIE, 
P A R 

D E S A M A T E U R S . 

SrCONDE P/îKTlïi. 

M. DCU. LXX. 

Ή σελίδα τίτλου ενός τόμου άπο την α! έκδοση 

νάτια έκδοση των (('Απάντων» του; Στην πρώτη περίπτωση terminus post 

quem για την ανάγνωση του Καταρτζή είναι το 1771, ενώ για τη δεύτερη το 

1784. Το ερώτημα δεν έχει θεωρητικό μόνο ενδιαφέρον άλλα και πρακτικό, 

καθώς ή απάντηση του μπορεί να προσφέρει κάποιο εσωτερικό τεκμήριο 

για τη χρονολόγηση του έργου του Καταρτζή «Συμβουλή στους νέους», 

αφού σε αυτό είναι διατυπωμένη ή αντίδραση του στα δσα υποστήριζαν 

εναντίον τών Ελλήνων ((μερικοί Φράγκοι». 

Θυμίζω πώς τό συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει ή σύγχρονη 

έρευνα για το χρόνο σύνταξης του έργου του Καταρτζή ((Συμβουλή στους 

νέους» είναι τό ακόλουθο: στην αρχική του μορφή τό έργο θα πρέπει να συν

τάχθηκε γύρω στα 1783, καθώς δμως δεν δημοσιεύτηκε, έτυχε δεύτερων 

φροντίδων άπό το συγγραφέα του και το κείμενο του δοκιμίου πού έφτασε 

ως εμάς είναι αυτό τό επεξεργασμένο άπό τό συγγραφέα κείμενο και Οχι 

εκείνο τής αρχικής μορφής του δοκιμίου. Δείγμα αυτών τών δεύτερων φρον

τίδων είναι ή ενσωμάτωση στο αρχικό κείμενο του 1783 μιας σκέψης του 
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Montesquieu πού δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1796.5 Αποτελούν άρα

γε ενα ακόμα δείγμα και τα σχετικά με τον Βολταΐρο; 

Νομίζω πώς δχι. Ή υποστήριξη της θέσης άπο τον Καταρτζή δτι οι 

Ρωμιοί χριστιανοί συγκροτούν μια δική τους «πολιτική κοινωνία», πού ζει 

στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, είναι άπο τα αρχικά υλικά πού 

χρησιμοποίησε για να οικοδομήσει το δοκίμιο του. Το κεντρικό άλλωστε 

θέμα τού δοκιμίου το όποιο εξαγγέλλεται και στην επιγραφή του έργου, 

«Συμβουλή στους νέους πώς να ωφελούνται και να μή βλάπτονται απτά βι

βλία τά φράγκικα και τά τούρκικα, και ποια νά 'ναι ή καθ' αυτό τους σπου

δή», αυτή τή θέση θέλει νά υποστηρίξει και νά τήν υπηρετήσει. Κατά συνέ

πεια πρέπει νά δεχτούμε δτι ήρθε σε επαφή με το έργο τού Βολταίρου πριν 

άπο το 1783, προτού συγκροτήσει τήν αρχική μορφή τού δοκιμίου του, και 

πώς είχε υπόψη του κάποια άπο τις εκδόσεις τών Questions sur /Encyclo

pédie, και όχι τήν εμπλουτισμένη έκδοση τού Dictionnaire philosophique, 

πού πρωτοδημοσιεύτηκε, δπως είπαμε, στα 1784. Στο έργο άλλωστε θα 

πρέπει νά οδηγήθηκε άπό το γενικότερο ενδιαφέρον του για τή Γαλλική 

Εγκυκλοπαίδεια, της όποιας ήταν θαυμαστής.6 Έκεΐ λοιπόν στις αναγνώ

σεις του, συνάντησε το λήμμα «Πατρίδα», τόν εξόργισαν δσα γράφονταν 

για τους συμπατριώτες του και αποφάσισε νά δώσει μιαν απάντηση. 

Υπάρχει ωστόσο ενα ακόμα θέμα πού πρέπει τουλάχιστον νά το θέ

σουμε. Γιατί ό Καταρτζής γράφει δτι «μας κατηγορούν μερικοί Φράγκοι 

πώς δεν έχουμε εμείς πατρίδα» και οχι «μας κατηγορεί ό Βολταίρ πώς δεν 

έχουμε εμείς πατρίδα», αφού το ονομί του τό αναφέρει ρητά σε τρία άλλα 

σημεία στο ίδιο δοκίμιο;7 Πολλές απαντήσεις μπορούν νά υποστηριχθούν 

τήν ακόλουθη ωστόσο τήν θεωρώ αρκετά πειστική. Ό Καταρτζής δεν γνώ

ριζε δταν έγραφε τό δοκίμιο του, στα 1783 περίπου, ποιος ήταν ό πραγμα

τικός συγγραφέας τού έργου στον οποΧο απαντούσε. Θυμίζω δτι τό έργο κυ-

5. Βλ. τα νεότερα πορίσματα στην ανακοίνωση μου «Καταρτζής και Montesquieu. 

Νεότερα στοιχεία», πού παρουσιάστηκε στην 'Επιστημονική Συνάντηση πού οργάνωσε ό 

Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

στη Μνήμη "Αλκή 'Αγγέλου, Θεσσαλονίκη 3-6 'Οκτωβρίου 2002. Τα Πρακτικά δεν έχουν 

ακόμα δημοσιευτεί* βλ. πάντως τό κείμενο εκείνο, εμπλουτισμένο με νεότερα στοιχεία, στο 

Δημήτρης Γ. 'Αποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας και Μικρά ανα

λυτικά, 'Αθήνα 2003, σ. 155-166. 

6. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Δ. Καταρτζής, Δοκίμια..., σ. οθ' [= Νεοελληνικός Διαφωτι

σμός..., σ. 197-198]. 

7. Βλ. τις αναφορές και τις σχετικές παραπομπές στη σημείωση 1. 
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κλοφόρησε στην αρχή άνωνύμως και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είναι πό

νημα του François-Marie Arouef στην επιγραφή μάλιστα του έργου ώς 

συγγραφείς του εμφανίζονται περισσότεροι του ενός: Questions sur ŷ Ency-

clopédie, par des amateurs. ,λΑν δεχτούμε αυτή τήν ερμηνεία, μπορούμε να 

δικαιολογήσουμε γιατί ό Καταρτζής χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό 

(«Μας κατηγορούν μερικοί Φράγκοι») και να ενισχύσουμε τήν υπόθεση δτι 

χρησιμοποίησε μία άπό τις πρώτες εκδόσεις του έργου και όχι εκείνη του 

Dictionnaire philosophique στή μορφή πού πήρε άπό το 1784 και ύστερα. 

'Όσον άφορα τήν απορία πού είχε εκφράσει το 1974 ό Δημαράς: «τι 

είχε διαβάσει [ό Καταρτζής] άπό τον Βολταΐρο;»8 για να απαντήσει ό ίδιος 

πώς θα πρέπει να θεωρήσουμε πώς είχε διαβάσει τό Essai sur les mœurs,9 

σήμερα μπορούμε να δώσουμε και έναν άλλο τίτλο: τό έργο Questions sur 

7 Encyclopédie —σημειώνοντας συγχρόνως πώς, πιθανότατα, δεν γνώριζε 

τήν εποχή πού τό διάβαζε τήν ταυτότητα του συγγραφέα του. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

8. Κ. Θ. Δημαράς, Δ. Καταρτζής, Δοκίμια..., σ. λς' [= Νεοελληνικός Διαφωτι

σμός... , σ. 199]. 

9. Στο ΐ8ιο, σ. πδ' σημ. 1 [= Νεοελληνικός Διαφωτισμός..., σ. 502]. 
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