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ΣΤΜΜΙΚΤΑ ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ TOT 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των εγκυκλίων σπουδών του στά 'Ιωάννινα ό 
'Αθανάσιος Ψαλίδας μετέβη στην Πουλτάβα της Ρωσίας (30 Μαίου 1785), 
δπου παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο1786/Ίανουάριο του 1787, σπουδάζον
τας στο «Σεμινάριον» και παρακολουθώντας μαθήματα σε ιδιώτη διδά
σκαλο.1 Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προέρχονται από ενα αυτόγραφο 
Κατάστιχον2 στο οποίο καταχωρίζονται με άδρομερή τρόπο στοιχεία για 
τη διαμονή του στη Ρωσία, καθώς και για τη μεταγενέστερη παρουσία του 
στη Βιέννη της Αυστρίας. Ή πρώτη αναγραφή πού σχετίζεται με τήν 
οκτάχρονη παραμονή του στην αυστριακή πρωτεύουσα φέρει ημερομηνία 
«7 'Οκτωβρίου 1787»3 και οι άποσημειώσεις του Ψαλίδα4 διαφωτίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τήν άγνωστη, εως τώρα, περίοδο της Βιέννης, Οπου 
εγκαταστάθηκε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου-άρχές 'Οκτωβρίου 1787. 

Τό τοπίο των σπουδών του Ψαλίδα στή Βιέννη δεν είναι αποσαφηνι
σμένο,5 όπως μπορούμε να συναγάγουμε όμως άπό δύο αυτοβιογραφικές 
μαρτυρίες, παρακολούθησε μαθήματα στην 'Ακαδημία: Ή πρώτη προέρχε
ται άπό τή χειρόγραφη Λογική του (1793).6 Στο Β' τμήμα του έργου, στο 

1. Στην ((Εισαγωγή» τοΰ υπό έκδοση Α' τόμου των 'Απάντων του 'Αθανασίου Ψα

λίδα, τήν οποία επιμελείται, ό γράφων, δημοσιεύεται ή έργοβιογραφία τοΰ Νεοέλληνα 

στοχαστή, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. 

2. Ό πλήρης τίτλος είναι: 1787 Σεπτεμβρίου ΙΟ?1 επί της γης. Κατάστιχον των εξό

δων άπό 1785 μα'ί'ου 30^, δτε εις Πουλτάβαν δτε 8ιέτριβον. 'Αθανάσιος Πέτρου Ψαλίδας. 

Πρόκειται για το χφ Κ. 71, αρ. 43 των Γενικών 'Αρχείων τοΰ Κράτους (ΓΑΚ). Π β. Κων

σταντίνος Άθ. Διαμαντής, "Απαντα, τ. 12-13, 'Αθήνα 1991, σ. 252. Σύμφωνα με τή νέα 

κατάταξη: ΓΑΚ, Αρχείο Ψαλίδα, φάκ. 4, χφ 43' πβ. Κώστας Θ. Πέτσιος, «Παρατηρή

σεις στο δημοσιευμένο έργο τοΰ 'Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829). 'Ανέκδοτα στοιχεία», 

'Ηπειρωτικά Γράμματα3 (2003), 163. 

3. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Κατάστιχον των εξόδων άπό 1785μα'ί'ου 30^, φ. 2r 

4. Στο Αρχείο Ψαλίδα (ΓΑΚ) άπόκεινται και άλλα Κατάστιχα και Σημειώματα 

πού άφοροΰν τό βίο και τις δραστηριότητες τοΰ Ψαλίδα. 

5. Παναγιώτης Χρ. Νοΰτσος, Νεοελληνική Φιλοσοφία. Οι ιδεολογικές διαστάσεις 

των ευρωπαϊκών της προσεγγίσεων, 'Αθήνα 1981, σ. 97 σημ. 127. 

6. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Αογικη κατά νεωτέρους μεν συντεθεϊσα, μεθόδω δε μαθη

ματική έξυφανθεΐσαχάριν τών φιλόμουσων Ελλήνων. Μέρος Αον, Βιέννη 1793. Πρόκει

ται γιά τό χφ 1155 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Βλ. 'Ιωάννης Σακκελίων -

'Αλκιβιάδης Ι. Σακελλίων, Κατάλογος τών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος, 'Αθήνα 1892, σ. 209-210. 
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Α' κεφάλαιο στδ οποίο πραγματεύεται «Περί ορών δυνάμεως ήτοι περί 
Διαλέκτου δηλ. περί της Συμβολικής Ιδέας», ό Ψαλίδας διατυπώνει την 
άποψη δτι ό σχηματισμός και ή κοινοποίηση των αφηρημένων εννοιών δεν 
συναρτάται αποκλειστικά με τη γλώσσα, άλλα είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
και με τη χρήση άλλων συμβολικών τρόπων: «δτι δεν είναι αυτά (sc. «τα 
σημεία της διαλέκτου») αναγκαιότατα δήλον γίνεται», παρατηρεί, «άπό τα 
ιερογλυφικά σημεία τών Κινέζων και παλαιών Αιγυπτίων, και άπό τα ση
μεία τών βουβών τε και κωφών, οι όποιοι εις τόν παρόντα αιώνα διδάσκον
ται με τα σημεία τών χειρών, δηλαδή κινήσεις, διαφόρους άφηρηρημένας 
ιδέας, καθώς είναι ή αριθμητική, ή θρησκεία, ή ιστορία, ή ανθρωπολογία, 
και άλλα παρόμοια, ών εγώ αυτόπτης εν τη 'Ακαδημία τών άλα
λων τε και κωφών έγενόμην».7 

Ή δεύτερη αυτοβιογραφική μνεία παρατίθεται στην ανέκδοτη Συνο
μιλία ογδόη, ενα διαλογικής μορφής κείμενο τό οποϊο ό Ψαλίδας συνέθεσε 
στην Κέρκυρα (terminus post quem 1826/1827). Ό Ψαλίδας αναφερόμενος 
στον αποκλεισμό του άπό τήν Ιόνιο Ακαδημία8 υπενθυμίζει τή γνωριμία 
του με τον λόρδο Guilford (Frederic North, 1766-1827): «έγνωρίσθηκα», 
γράφει, «και με τόν Κόμητα Γκυλφόρδην και εις Βιένναν, όταν έσπούδα-
ζα εις τήν εκεί Ά κ α δ η μ ί α ν , και εις τήν πατρίδα μου, δταν ή έκλαμ-
πρότης του έπέρασε σαν περιηγητής, και με υπεραγαπούσε άπό καλοσύ-
νην του φυσικήν, επειδή είναι παρακαλός, και παραφιλέλληνας».9 Ή συνάν
τηση έγινε τό 1791 δταν ό Guilford βρέθηκε στή Βιέννη, δπου είχε επαφές 
με τήν ελληνική κοινότητα και έκτοτε ανάμεσα στους δύο διατηρήθηκε μία 
έπιστολιμαία επικοινωνία.10 

Ή συμπερίληψη ονομάτων καθηγητών της 'Ακαδημίας της Βιέννης 
στον κατάλογο τών συνδρομητών της 'Αληθούς ΕύΒαιμονίας ενισχύει τήν 
άποψη δτι ό Ψαλίδας παρακολούθησε μαθήματα στην Ακαδημία και άπό 
τό Κατάστιχόν του προκύπτει ή άγνωστη εως τώρα πληροφορία δτι στή 
Βιέννη μαθήτευσε και σε ιδιώτη διδάσκαλο φιλοσοφίας. Στα έξοδα του 

7. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Λογική, δ.π., σ. 204, § 369. 

8. Γεώργιος Τυπάλδος-Ίακωβάτος,Ιστορία της Ιόνιας 'Ακαδημίας, 'Έκδοση -

Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Αθήνα 1982, σ. 41. 

9. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Συνομιλία όγδοη, Αρχείο Ψαλίδα (ΓΑΚ), φάκ. 5, χφ 71, σ. 

6. 'Αποσπάσματα από τή Συνομιλία δημοσίευσε ό Σταμάτιος Δ. Κρίνος, (('Αθανάσιος Ψα

λίδας», Εστία 7ος/167 (11 Μαρτίου 1879), 150. Βλ. και το πανομοιότυπο πού παραθέτει ό 

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Το πρωτόλειο του Αθανασίου Ψαλίδα: Νηφάλιος και Φιλό'ύ-

πνος, 'Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων, Δωδώνη- Παράρτημα άρ. 61, 1995, σ. 57. 

10. Λέανδρος Βρανούσης, Έφημερίς. Ή αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα πού έχει 

διασωθή. Βιέννη 1791-1797. Έκδοτες: οι αδελφοί Μαρκίδες Πουλιού. 'Ανασυγκρότηση 

της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση, τ. 5, 'Αθήνα, Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της 'Ακαδημίας 

'Αθηνών, 1995, Προλεγόμενα σ. 452, 860-861, δπου και ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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'Απριλίου 1789 συναντούμε αμοιβή για δύο διδασκάλους και παράλληλα με 

την αντιμισθία «του διδασκάλου δια ενα μήνα»,1 1 ή οποία ανερχόταν σε 3 

ρούβλια, υπάρχει σημείωση του Ψαλίδα Οτι έδωσε του «γέροντος δια τήν 

φιλοσοφίαν» 25 ρούβλια και 20 καπίκια. 1 2 Ή ημερομηνία καταβολής των 

διδάκτρων (10 'Απριλίου 1789) μας οδηγεί στο συμπέρασμα δτι ό Ψαλίδας 

θα πρέπει να άρχισε ιδιωτικά μαθήματα φιλοσοφίας κατά τους τελευταίους 

μήνες του 1788, όταν είχε πλέον εμβαθύνει στή γλώσσα. Ή μαθητεία διήρ

κεσε μέχρι τον Νοέμβριο του 1790 και κατά τήν περίοδο αυτή ό Ψαλίδας 

συνέθεσε πέντε ευσύνοπτα κείμενα πού διασώζονται στον αυτόγραφο κώδι

κα 33 του 'Αρχείου του (ΓΑΚ), από τα οποία μόνο το πρώτο φέρει τοπο-

χρονολογία: «1789 'Απριλίου 13: Έ ν Βιέννη παρά 'Αθανασίου του εξ 'Ιωαν

νίνων Ψαλίδα». 

Στον κώδικα (φφ. 1Γ-13Γ)13 εμπεριέχονται τα έξης δοκίμια, τα όποια 

ετοιμάζουμε προς έκδοση.1 4 

α', φφ. l r-6 r: Νηφάλιος και φιλόϋπνος. 

Αρχ.: Σήμερον, ώ φιλόϋπνε, ήθελα να σάς επισκεφθώ...* τελ.: ώδε τέρ

μα ειληφεν ό περί χρήσεως του χρόνου Διάλογος. 1789 άπριλίου 13: Έ ν 

Βιέννη παρά 'Αθανασίου του εξ 'Ιωαννίνων Ψαλίδα. 1 5 

β', φφ. 6v-8r: Έγκώμιον εις την ζωηφόρον του Χρίστου άνάστασιν. 

Αρχ.: Μεγάλη του Θεού κατ' άλήθειαν ή οικονομία...* τελ.: ουχί εις τήν 

Γαλιλαΐαν, άλλ' εις τήν άνω 'Ιερουσαλήμ. 'Αμήν. 

γ ', φφ. 8Γ_ν: Γνώθι σαύτόν. 

Αρχ.: Πόσον κάλλιστα, και σοφώτατα τούτος ό φιλόσοφος...* τελ.: και 

τήν έγκρημνίζουσιν εις το βάθος τής απώλειας. 

δ', φφ. 9r-10r: Καΐρου φεί$ου. 

Αρχ.: 'Όποιος κατά άλήθειαν ήθελε στοχασθή καλά τούτο το από

φθεγμα...* τελ.: άπό δλα τα πράγματα και τα πράγματα αναμεταξύ 

τους. 

ζ . φφ. 10v-13r: Μέτρον άριστον. 

Αρχ.: Ά π ό δλα τα αποφθέγματα, Οσα είπον...* τελ.: τότε θέλει κατα-

λάβη τήν άληθινήν εύτυχίαν. 

11. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Κατάστιχον των εξόδων άπό 1785 μα'ί'ου 30ν, φ. 4r. 
12. Αυτόθι. 
13. Κωνσταντίνος Άθ. Διαμαντής, "Απαντα, τ. 12-13, σ. 251. 
14. Βλ. εδώ τη σημείωση 1. 
15. 'Εκδόθηκε άπό τον Γεώργιο Παπαγεωργίου, Το πρωτόλειο του Αθανασίου. 

δ.π., σ. 61-68. 
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Πρόκειται, για πρωτόλειες δοκιμές της αναλυτικής ικανότητας του 
Ψαλίδα σε γνώριμα μοτίβα της γνωμολογικής παράδοσης των «Επτά 
Σοφών»,16 εκτός βεβαίως από τό σχεδίασμα β', πού απηχεί τις θρησκευτι
κές του αντιλήψεις. Μέσα άπό τις καταγραφές τών διανοητικών αφορμών 
πού προέρχονταν άπό τα αναγνώσματα του, τή μαθητεία στον ιδιώτη διδά
σκαλο και τήν ακρόαση τών παραδόσεων στην 'Ακαδημία, αναδεικνύεται 
ενα ήθικοπρακτικό πνεύμα, στό οποίο συνείρονται μέ λογοτεχνικό ύφος 
απόψεις του Πλάτωνος, του Κικέρωνα, καθώς και χωρία τής Παλαιάς xcd 
τής Καινής Διαθήκης. Τις θέσεις πού συνιστούν τον πυρήνα τών επιμέρους 
θεματοποιήσεων τού Ψαλίδα τις αναγνωρίζουμε, μορφοποιημένες βεβαίως, 
στην Αληθή Ευδαιμονία, πού εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα, τό 1791.17 

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ 

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ ΑΘΗΣΑΤΡΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΖΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ TOT SALOMON GESSNER, 1820 

I 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΑΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ κείμενα που χρησιμεύουν ως μεταφρα
στικά παραδείγματα στην γερμανικά συνταγμένη Γραμματική της Γραικι-
κης Γλώσσης τον Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή, Βιέννη 1821, επιλέγονται και τέσ
σερα πεζοτράγουδα του Salomon Gessner. Καθώς έχουν διαφύγει από την 
παλαιότερη συστηματική μελέτη του Γιώργου Βελουδή κι επειδή το βιβλίο 
αυτό δεν είναι κοινόχρηστο, κρίνω σκόπιμο να τα αναδημοσιεύσω αυτούσια. 

1. Παλαίμων. 

Ώ, πόσον γλυκά λάμπει η αυγή δια τούτων τών λεπτοκαρυδεών και τών 
άγριοτριανταφυλλιών όπου είναι έμπροσθεν του παραθυριού μου! Ώ, πόσον 
εύθυμος κελαδεϊ η χελιδών επάνω εις το δοκάρι της στέγης μου, και 6 μι-

16. Hermann Diels - Walter Kranz (εκδ.), Die Fragmente der Vorsokratiker, τ. 1, 

Δουβλίνο-Ζυρίχη, 161972, σ. 61 κ.ε." 'Ιωάννου Στοβαίου, 'Εκλογών Αποφθεγμάτων 

Υποθηκών Βφλίον Τρίτον, στο Ioannis Stobaei, Anthologium. Recensuerunt Curtius 

Wachsmuth et Otto Hense, τ. 3, Λιψία 31974, σ. 556 κ.έ. 

17. 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Αληθής Ευδαιμονία ήτοι βάσις πάσης θρησκείας..., Βιέν

νη 1791. Βλ. αναλυτικά Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Παρατηρήσεις στό δημοσιευμένο έργο του 

'Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829). 'Ανέκδοτα στοιχεία», 6.π., σ. 163-194, ιδίως σ. 166-

172, δπου και ή σχετική βιβλιογραφία. 
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