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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ TOT ΒΟΛΤΑΙΡΟΤ 

"TRADUCTION DU POÈME DE JEAN PLOKOF" 

ΚΑΙ Ο ΡΩΣΟΤΟΤΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ TOY 1768-1774 

M ta ακόμα αθησαύριστη απόδοση του στα ελληνικά 

Ι 

ΟΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ TOT με τίτλο Traduction du 

poème de Jean Plokofw 1770 σε μορφή φυλλαδίου χωρίς αναγραφή 

του τόπου έκδοσης και με το ψευδώνυμο Plokof. Το ποίημα αυτό εκδόθηκε 

στα ελληνικά, χωρίς ένδειξη τόπου ή χρόνου, σε μετάφραση του Ευγένιου 

Βούλγαρη με τον τίτλο Πλοχώφ Βουλευτού εν τη 'Ηγεμονία του Χόλστεϊν 

περί του παρόντος πολέμου Ποιημάτων.1 Εδώ παρουσιάζω μια άλλη μετά

φραση του ίδιου έργου, άγνωστη και αθησαύριστη, όσο γνωρίζω, η οποία 

φέρει τον τίτλο Μετάβασις του ποιήματος Ιωάννου Πλοκοφ συμβουλάτω-

ρα του Όλστέϊν εις τάς παρούσας υποθέσεις και προσθέτει μια ακόμα ψηφί

δα στην απήχηση που είχε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1768-1774 στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην αρχειακή 

συλλογή στην οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο χειρόγραφο, θα αναπτυχθεί 

το ενδιαφέρον του Βολταίρου για τα «ελληνικά» πράγματα, θα παρουσια

στεί η μετάφραση του Ευγένιου Βούλγαρη και η νέα και αθησαύριστη μετά

φραση. Στο τέλος του άρθρου δημοσιεύεται το ποίημα ως έχει χωρίς επεμ

βάσεις στην ορθογραφία και τη στίξη. 

II 

Το χειρόγραφο που σώζει την αθησαύριστη μετάφραση του έργου του Βολ

ταίρου εντοπίστηκε στο Αρχείο της οικογένειας Πόνδικα, οικογένειας 

εμπόρων, που πρόσφατα έγινε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας,2 και για 

την οποία χρήσιμο είναι να παρουσιαστούν εδώ κάποια στοιχεία. 

1. Περισσότερα για τη μετάφραση και τις εκδόσεις που γνώρισε βλ. πιο κάτω στο 

κείμενο. 

2. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στην Κεντρική 

Ευρώπη το β'μισό του 18ου αιώνα. Η οικογένεια Πόν8ικα, αδημ. διδ. διατριβή, Πανεπι

στήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 2002. 
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OL Πόνδικα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιήθηκαν 

στο εμπόριο της βόρειας Βαλκανικής. Με έδρα στα βουλγαρικά εδάφη, το 

Τατάρ Παζαρτζίκ — σ τ α δυτικά της Φιλιππούπολης— μετέφεραν επεξερ

γασμένα δέρματα της περιοχής στην ουγγρική Πέστη —τότε ξεχωριστή πό

λη από τη Βούδα— της Αψβουργικής μοναρχίας για το διάστημα 1755-

1770. Αξιοποιώντας την επιχειρηματική πρακτική της εποχής και τις συγ

γενικές τους σχέσεις, έχτισαν μια επιχείρηση με άξονες το Τατάρ Παζαρ

τζίκ, την Πέστη και τη Ζέμωνα (Ζέμουν, Σεμλίνο) — η οποία βρίσκεται απέ

ναντι από το Βελιγράδι, όπου ήταν τα σύνορα της Οθωμανικής αυτοκρατο

ρίας και της Αψβουργικής μοναρχίας. Σε κάθε μια από τις τρεις πόλεις ήταν 

εγκατεστημένο ένα μέλος της οικογένειας. Ουσιαστικά, από τη στιγμή που 

ξεκινά το αρχειακό υλικό, γύρω στα 1755, ο Μιχάλης Πόνδικας ήταν ήδη μό

νιμα εγκατεστημένος στην Πέστη, ο εξάδελφος του Κωνσταντίνος Πόνδικας 

βρισκόταν στη Ζέμωνα, ενώ ο μικρότερος αδελφός του Κωνσταντίνου, Αλέ

ξιος, μετέβη στην Πέστη το 1760. Μέχρι το 1770 τα τρία πρωταγωνιστικά 

πρόσωπα μετακινούνταν στον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του εμπορίου. Ο 

Κωνσταντίνος αναγκάστηκε το 1762 να εγκατασταθεί στο Τατάρ Παζαρ

τζίκ, όπου και παρέμεινε έως το 1768. Κατά το κρίσιμο διάστημα του Ρωσο-

τουρκικού πολέμου που μας ενδιαφέρει (1768-1774), ο Κωνσταντίνος Πόνδι-

κας μετακινήθηκε από το Τατάρ Παζαρτζίκ στο Βελιγράδι, τη Ζέμωνα, την 

Πέστη και τελικά το Βουκουρέστι. Μετά το 1774 τα τρία πρόσωπα του 

Αρχείου, ο Μιχάλης, ο Αλέξιος και ο Κωνσταντίνος Πόνδικας, ζούσαν και 

δραστηριοποιούνταν στο εσωτερικό της Ουγγαρίας, όπου είχαν εγκαταστα

θεί οριστικά. Το αρχειακό υλικό εκτείνεται χρονικά έως τα τέλη της δεκαε

τίας του 1790, ωστόσο ο Μιχάλης Πόνδικας είχε πεθάνει στα τέλη του 1788. 

Τα τρία αυτά πρόσωπα περιβάλλονταν από συγγενείς και συνεργάτες, 

οι οποίοι ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, τη Φιλιππούπο

λη, το Βελιγράδι, τη Σόφια, και με τους οποίους διατηρούσαν τακτική αλ

ληλογραφία. Το αρχειακό υλικό της συγκεκριμένης οικογένειας, που δια

σώζεται στα Κρατικά Αρχεία της Ουγγαρίας, στη Βουδαπέστη, αποτελεί

ται κυρίως από αλληλογραφία, πρόχειρα λογιστικά βιβλία, ποικίλα σημει

ώματα, επίσημα έγγραφα και σκόρπια άλλα κείμενα. Μεταξύ αυτών των 

τελευταίων συγκαταλέγεται η Μετάβασης του ποιήματος Ιωάννου Πλοκοφ 

συμβουλάτωρα του Όλστέϊν εις τάς παρούσας υποθέσεις, το Τραγού8ι της 

φλότας των Μοσχόβων? προσευχές και θρησκευτικά κείμενα. Το αρχειακό 

3. Το ((Τραγούδι της φλότας των Μοσκόβων» αναφέρεται στη ναυμαχία του Τσε-



Κ. Παπακωνσταντίνου, TRADUCTION DU POÈME DE JEAN PLOKOF 103 

υλικό είναι αταξινόμητο, συγκεντρωμένο σε φακέλους, σε πέντε κουτιά. Η 

απουσία χρονολογικής ή άλλης οργάνωσης στο υλικό δεν επιτρέπει ούτε την 

κατά προσέγγιση χρονολόγηση των δύο ποιημάτων. Ωστόσο το Τραγούδι 

της φλότας των Μοσκόβων αναφέρεται στη ναυμαχία του Τσεσμέ της 25ης 

Ιουνίου 1770 ανάμεσα στον ρωσικό και τον οθωμανικό στόλο, έχει δηλαδή 

ένα χρονικό σημείο post quem. Επιπλέον, έχει γραφεί ή μάλλον αντιγραφεί 

από τον Κωνσταντίνο Πόνδικα. Αντίθετα, δεν στάθηκε δυνατό να ταυτιστεί 

το χέρι που έχει γράψει τη μετάφραση του έργου του Βολταίρου. 

III 

Θυμίζω όσα συνδέουν τον Βολταίρο με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και τη 

συγγραφή του έργου που μας ενδιαφέρει. 

Όπως είναι γνωστό ο Βολταίρος, ως ένας από τους εκπροσώπους του 

Διαφωτισμού, πίστευε στην ανάγκη αλλαγών σε πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο στις χώρες της Ευρώπης. Για την υποστήριξη των ιδεών του δια

τηρούσε αλληλογραφία και επαφές με ηγεμόνες της Ευρώπης και της Ρω

σίας. Η αλληλογραφία του με την Αικατερίνη της Ρωσίας ξεκίνησε το 

1763, όταν η τελευταία τού έστειλε ευχαριστήριο γράμμα για την έκδοση 

του β' τόμου του έργου του Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le 

Grand} Με την επιστολή αυτή η ίδια επιδίωκε τη σύναψη φιλικών σχέσεων 

με τον φιλόσοφο προκειμένου να νομιμοποιήσει σε θεωρητικό επίπεδο την 

εξουσία της. Στόχος της ήταν να συνεχίσει το έργο του Μεγάλου Πέτρου, 

προκειμένου να μετατρέψει τη Ρωσία σε «ευρωπαϊκή» χώρα. Συγκαταλε

γόταν στους εκπροσώπους της «φωτισμένης απολυταρχίας», του μοντέλου 

διοίκησης που απαιτούσε από τον ηγέτη να συνδυάζει την εξουσία με τον 

πολιτισμό, για να μπορεί να οδηγήσει τη χώρα του στην πρόοδο και την ευ

ημερία.5 Ο Βολταίρος ήταν υπερασπιστής της «φωτισμένης απολυταρ-

σμέ της 25.6.1770 ανάμεσα στον ρωσικό και τον οθωμανικό στόλο. Στο χειρόγραφο που 

σώζεται στο Αρχείο Πόνδικα δεν υπάρχει το όνομα του ποιητή, ενώ το κείμενο δεν είναι 

ολόκληρο. Μέχρι να εντοπιστεί και το δεύτερο μέρος και να ολοκληρωθεί η αναζήτηση 

του πρωτοτύπου, θα παραμείνει αδημοσίευτο. 

4. Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind 

of the Enlightenment, Στάνφορντ (Stanford University Press) 1994, σ. 198. 

5. Η βιβλιογραφία για τη φωτισμένη απολυταρχία και τον 18ο αιώνα είναι μακρά, 

ενδεικτικά αναφέρουμε: Peter Gay, The Enlightenment: an Interpretation, Νέα Υόρκη 

1977' Β. Köpeczi, Α. Soboul κ.ά. (επιμ.), L'absolutisme éclairé, Βουδαπέστη (Akadémiai 

Kiadó, Éditions du CNRS) 1985· H.M. Scott (επιμ.), Enlightened Absolutism: Reform 
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χίας», όπως την εξέφραζε η Αικατερίνη, και θεωρούσε ότι η φιλάνθρωπη 

αριστοκρατία μπορεί να μην ήταν κατάλληλη για δυτικές χώρες, ταίριαζε 

ωστόσο σε ένα κράτος του οποίου ο πληθυσμός, κατά την άποψη του, βρι

σκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση.6 Φιλικές σχέσεις διατηρούσε επιπλέον 

και με άλλους ηγεμόνες, όπως τον Μεγάλο Φρειδερίκο της Πρωσίας. Οι αυ

λές των ηγεμόνων και πλουσίων της εποχής συχνά αποτελούσαν χώρους 

διαβίωσης και εργασίας για τους λογίους και φιλοσόφους. Με τον τρόπο αυ

τό διανόηση και εξουσία συνυπήρχαν δημιουργικά. 

Ο Βολταίρος ενδιαφέρθηκε για την πολεμική εκστρατεία της Αικατε

ρίνης κατά των Οθωμανών, καθώς είχε ανακαλύψει την αρχαία Ελλάδα μέ

σα από τα κείμενα των κλασικών συγγραφέων και την περιηγητική λογοτε

χνία της εποχής του.7 Το ενδιαφέρον του ωστόσο σταματούσε στον θαυμα

σμό της αρχαίας Ελλάδας και είχε σαν κίνητρο την αφοσίωση του στη Με

γάλη Αικατερίνη. Δεν τον απασχολούσε η τύχη των σύγχρονων Ελλήνων 

ούτε το ενδεχόμενο της ανεξαρτησίας τους. Πίστευε ότι οι σύγχρονοι Έλλη

νες ζούσαν σε μια παρακμή για την οποία υπεύθυνοι ήταν αρχικά το Βυζά

ντιο και στη συνέχεια η οθωμανική εξουσία.8 Ο Βολταίρος εξέφραζε την 

αποστροφή του προς τους Τούρκους, που αντιπροσώπευαν τη μη εξευγενι

σμένη Ανατολή σε αντίθεση προς τη Ρωσία της τσαρίνας. Μέσα από τον Si

ane/ Reformers in Later Eighteenth Century Europe, Αν Αρμπορ (Univ. of Michigan 

Press) 1990· T. Blanning, The Eighteenth Century, 1688-1815, Οξφόρδη (Oxford Uni

versity Press) 2000' François Quastana, Voltaire et Γ absolutisme éclairé (1736-1778), 

Aix-en-Provence (Presses universitaires d'Aix-Marseille, Collection d'histoire des institu

tions et des idées politiques, 22) 2003. 

6. Peter Gay, Voltaire's Politics: the Poet as Realist. New Haven, Conn. (Yale Uni

versity Press) 21988, σ. 180. 

7. Börje Knös, «Voltaire et la Grèce», L'Hellénisme Contemporain 9 (1955), 7 

κ.εξ." Maria Todorova, Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση, πρόλ.-επιμ. Πασχάλης Κιτρο-

μηλίδης, μτφρ. Ιουλία Κολοβού, Θεσσαλονίκη (Παρατηρητής) 2000, σ. 182-183. Για την 

ανακάλυψη της αρχαίας Ελλάδας από τους Ευρωπαίους από τον 17ο αιώνα βλ. μεταξύ 

άλλων και Όλγα Αυγουστίνου, Ιδανικά ταξίδια: η Ελλάδα στη γαλλική ταξιδιωτική λο

γοτεχνία 1550-1821, μτφρ. Π.Α. Ντάλτας, Αθήνα (ΜΙΕΤ) 2003* Julia Chatzipanagioti-

Sangmeister, Graecia Mendax. Das Bild der Griechen in der französischen Reiseliteratur 

des 18. Jahrhunderts, Βιέννη (Dissertationen der Universität Wien) 2002' Νάσια Γιακω-

βάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος 

αι., Αθήνα (Βιβλιοπωλείον της Εστίας) 2006. 

8. Larry Wolff, Ο Διαφωτισμός και ο ορθόδοξος κόσμος. Δυτικές απόφεις για την 

ορθόδοξη εκκλησία στην Ανατολική Ευρώπη, μτφρ. Μ.-Χ. Χατζηιωάννου, Αθήνα 

(ΚΝΕ-ΕΙΕ, Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά, 2000) 2001, σ. 29. 
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αυλό αυτό ασχολήθηκε με την «ελληνική» υπόθεση.9 Στις επιστολές του 

προς την Αικατερίνη κατά τη διάρκεια του πολέμου φαίνεται ότι παρακο

λουθούσε τις πολεμικές εξελίξεις και τις φήμες που κυκλοφορούσαν για την 

αποχώρηση του ρωσικού στόλου από το Αιγαίο και αναρωτιόταν τι θα απο

γίνουν οι Έλληνες του.10 Είχε τη δυνατότητα να συζητά επί ίσοις όροις με 

μια μεγάλη ηγεμόνα και να συνδιαλέγεται μαζί της για την πορεία ενός πο

λέμου που διεξαγόταν εκείνη τη στιγμή. 

Μέσα σε αυτή την ιστορική συγκυρία ο Βολταίρος έγραψε στα γαλλικά 

το ποίημα Traduction du poème de Jean Plokof, conseiller de Holstein, 
sur les affaires présentes11 και το έστειλε στη Μεγάλη Αικατερίνη.12 Η αυτο

κράτειρα της Ρωσίας, σε επιστολή της προς τον Βολταίρο με ημερομηνία 9 

(20) Μαίου 1770, αναφέρει ότι διασκέδασε διαβάζοντας το.13 

Το ψευδώνυμο του Ιωάννη Πλοκόφ, «συμβουλάτωρα του Όλστέϊν», με 

το οποίο ο Βολταίρος επιγράφει το ποίημα του, δεν το διάλεξε τυχαία. 

Επρόκειτο για ένα ποίημα που απευθυνόταν στην Αικατερίνη, η οποία κα

ταγόταν από τη μεριά της μητέρας της από το γερμανικό κρατίδιο του 

(Χ)όλσταϊν και έφερε τον τίτλο αυτό14, ενώ το επίθετο Πλοκόφ θυμίζει ρω-

9. Β. Knös, Voltaire, ο.π., σ. 11 κ.εξ.· L. Wolff, Inventing, ό.π., σ. 211. 

10. L. Wolff, Inventing, ό.π., σ. 212* σε επιστολή του προς την τσαρίνα στις 

20.7.1770 έγραφε: ((mais que deviendront mes pauvres Grecs? Que deviendront ces 

nouvelles légions de Sparte?» και σε επιστολή του στις 12.10.1770 επανέρχεται στα ερω

τηματικά του για τους ((pauvres Grecs», Oeuvres complètes de Voltaire, Lettres de 

l'Impératrice de Russie et de M. de Voltaire, τ. 55, Γκότα 1788, σ. 87 και σ. 118-119· Β. 

Knös, Voltaire, ό.π., σ. 23-25. 

11. Το 1770 τυπώθηκε σε φυλλάδιο μαζί με ένα δεύτερο κείμενο με τον τίτλο 

Nouvelle requête au Roi en son Conseil pour les habitants de Longchaumois, Morez, 

Morbier, Belle-Fontaine, Les Rousses et Bois d'Amont, etc., en Franche-Comté. Αντί

τυπα του σώζονται, μεταξύ άλλων, στη βιβλιοθήκη του Augsburg και της Ιένας. Είχε συ

μπεριληφθεί στα άπαντα του συγγραφέα στο Oeuvres complètes de Voltaire, επιμ. Louis 

Moland, Παρίσι (Garnier frères) 1877-1885, τ. 28, σ. 365-368. 

12. Νέστωρ Καμαριανός, ((Επτά σπάνια ελληνικά φυλλάδια δημοσιευμένα στην 

Πετρούπολη (1771-1772)», Ο Ερανιστής 18 (1986), 24* Ariadna Camariano, Spirimi 

revolutionär francez si Voltaire in limba greacä si romana, Βουκουρέστι (Institutul de 

Studiisi cercetäri Balcanice, Seria Istoricä, 6) 1946, σ. 83-87. 

13. Ν. Καμαριανός, Επτά σπάνια, ό.π: Ar. Camariano, Spiritul revolutionär, ό.π., 

σ.87. 

14. Η μητέρα της ονομαζόταν πριγκίπισσα Ιωάννα Ελισάβετ του Όλσταϊν-Γκό-

τορπ, John Τ. Alexander, Catherine the Great. Life and Legend. Νέα Υόρκη - Οξφόρδη 

(Oxford University Press) 1989, σ. 120. 
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σικό όνομα. Με το λογοπαίγνιο αυτό αντιστρέφει ονόματα και τόπους, το

ποθετεί έναν Ρώσο ως αξιωματούχο σε γερμανικό κρατίδιο, για να υπονοή

σει την παρουσία μιας Γερμανίδας στον θρόνο της Ρωσίας.15 

Το ποίημα του Βολταίρου αποτελεί ένα προσκλητήριο στις ευρωπαϊκές 

δυνάμεις να συνδράμουν τη Ρωσία στον αγώνα της κατά του σουλτάνου. Οι 

αιχμές του για τη στάση της παπικής, απέναντι στην ορθόδοξη, εκκλησίας, 

για την ανάληψη των σταυροφοριών, καθώς και για τον καιροσκοπισμό των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι εμφανείς. Επανειλημμένα μιλά για ηθική πα

ρακμή των σουλτάνων, για την ηθική και στρατιωτική παρακμή του οθω

μανικού κράτους* ταυτόχρονα εξαίρει την προσπάθεια της Αικατερίνης Β' 

να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς με στόχο την εκδίωξη τους από τα ευ

ρωπαϊκά εδάφη. Ωστόσο οι ευρωπαίοι ηγέτες αδιαφορούν προβάλλοντας 

διάφορες δικαιολογίες. Αναφέρεται στις σταυροφορίες θεωρώντας τες ανόη

τους πολέμους σε μέρη που δεν ενδιέφεραν τους Ευρωπαίους, κάνει λόγο για 

προηγούμενες στρατιωτικές αναμετρήσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

με ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως τη Βενετία και τη Μάλτα, τις οποίες παρου

σιάζει έτοιμες ν' ανακτήσουν τα εδάφη που κατείχαν στον χώρο της Ανατο

λικής Μεσογείου. Καταλήγει λέγοντας ότι όποιος αγαπά τα μεγάλα πράγ

ματα και μισεί τους Τούρκους θα απογοητευτεί και θα θρηνεί για την τύχη 

της Ελλάδας και τον διαμελισμό της Πολωνίας. 

IV 

Μέσα στις ιδεολογικές προετοιμασίες της Ρωσίας για την αίσια έκβαση του 

πολέμου της εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εντάσσεται και η 

μετάφραση κειμένων του Βολταίρου στα ελληνικά.16 Είναι γνωστό ότι τη 

15. Αντίστοιχους υπαινιγμούς έκανε και στην αλληλογραφία του προς την Αικατε

ρίνη Β', L. Wolff, Inventing, ό.π., σ. 211. 

16. Παντελής Μ. Κοντογιάννης, Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β' 

Ρωσσοτουρχικόν πόλεμον (1768-1774), Αθήνα 1903, ανατ. Δ. Ν. Καράβια, Αθήνα 

1989, σ. 89 κ.εξ.· Νίκος Βέης, ((Περί του ιστορημένου χρησμολογίου της Κρατικής Βι

βλιοθήκης του Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62-197) και του θρύλου του "Μαρμαρω

μένου Βασιλιά"», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 13 (1937), 244 λ'* Απόστο

λος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Θεσσαλονίκη 1973, τ. 4 Τουρκο

κρατία 1669-1812, σ. 373 κ.εξ.· Paschalis Μ. Kitromilides, «War and Political Con

sciousness: Theoretical Implications of Eighteenth-Century Greek Historiography», 

East Central European Society and War in the E re-Revolutionary Eighteenth Century^ 

επιμ. Günther E. Rothenberg, Béla Κ. Kirâly, Peter F. Sugar, Νέα Τόρκη (Columbia 
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μετάφραση τους είχε αναλάβει ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος από το 1771 

ζούσε στην Αγία Πετρούπολη κατόπιν προσκλήσεως της ίδιας της Αικατε

ρίνης και ήταν επιφορτισμένος με τη μετάφραση κειμένων από τη ρωσική 

ή τη γαλλική στα ελληνικά.17 Το ποίημα του Βολταίρου Traduction du 

poème de Jean P/oAof εκδόθηκε σε μετάφραση του Βούλγαρη σε φυλλάδιο 

χωρίς να αναφέρεται τόπος ή χρόνος.18 Η Ar. Camariano το χρονολογεί στα 

1772 και με την άποψη της συμφωνεί και ο Ν. Καμαριανός.19 Το φυλλάδιο 

αυτό σώζεται σε πέντε αντίτυπα στις βιβλιοθήκες των Pernot, Χατζηδή-

μου, Γιάννη Βλαχογιάννη, της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας και 

του Ν. Καμαριανού.20 

Ο Ευγένιος Βούλγαρης αποδίδει το ποίημα ελεύθερα, σε πολιτικούς 

στίχους, διατηρώντας τη διαίρεση σε δώδεκα παραγράφους. Αυτό φαίνεται 

ήδη από τη μετάφραση του τίτλου: Πλοχώφ Βουλευτού του τη 'Ηγεμονία 

τουΧόλστεϊν περί του παρόντος πολέμου Ποιημάτων. Η πρώτη παράγρα

φος της μετάφρασης του Βούλγαρη ξεκινά ως εξής: 

«'Ω Βασιλείς Χριστιανών, Πρίγκιπες, και Δυνάσται, 

University Press) 1982, σ. 354* Διονύσης Τζάκης, ((Ρωσική παρουσία στο Αιγαίο. Από 

τα Ορλωφικά στον Λάμπρο Κατσώνη», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1700-2000, 

επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα- Τα Νέα) 2003, σ. 115. 

17. Ariadna Camariano-Cioran, «La guerre russo-turque de 1768-1774 et les 

Grecs», Revue des Etudes Sud-Est Européennes 3 (1965), 531 κ.εξ.· Stephen Κ. 

Batalden, Catherine IFs Greek Prelate Eugenios Voulgaris in Russia 1771-1806, Νέα 

Υόρκη (East European Monographs, Boulder) 1982, σ. 29 κ.εξ.· P.M. Kitromilides, War, 

ό.π., σ. 357 κ.εξ. 

18. Αναφορές στη μετάφραση του ποιήματος από τον Ευγένιο Βούλγαρη υπάρχουν 

στα ακόλουθα έργα: Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα. Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, ανατ. Α' εκδ., 

επιμ.-εισ.-ευρετήριο Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, Αθήνα (Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου

δών. Επιστημονικαί Πραγματείαι. Σειρά φιλολογική και θεολογική, 11) 1972, σ. 297-

298* Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, τ. β', Αθήνα 1857, σ. 65* 

Emile Legrand - Hubert Pernot, Bibliographie Ionienne, Παρίσι 1910, τ. 1, σ. 131, αρ. 

420' Emile Legrand - Louis Petit - Hubert Pernot, Bibliographie Hellénique, Παρίσι 

1928, τ. 2, σ. 178* Γεώργιος Λαδάς - Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογρα

φία. Συμβολή στο δέκατο όγ$οο αιώνα, Αθήνα 1964, σ. 207-21Γ Φίλιππος Η. Ηλιου, 

Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία, Α' Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. 

Legrand και του Η. Pernot (1515-1799), Αθήνα (Νεοελληνικές Έρευνες) 1973, σ. 300-

30Γ Ν. Καμαριανός, ό.π., σ. 25. 

19. Ν. Καμαριανός, Επτά σπάνια, ό.π., 25. 

20. Ό.π., σ. 24-25. 



108 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

Ti κατ' αλλήλων φέρεσθε; τρώγεσθε; πολεμάσθε; 

Δι υποθέσεις αφελείς, άλόγως και εις μάτην; 

Ιδού πολέμου άφορμήν εχετ' εύλογωτάτην».21 

Παραθέτω και το γαλλικό πρωτότυπο για να γίνει σαφής η διαφορά: 

«Aux armes, princes & republiques, chrétiens si longtems acharnés les 
uns contre les autres pour des intérêts aussi faibles que mal-entendus; aux 
armes contre les ennemis de l'Europe». 

H άγνωστη και αθησαύριστη χειρόγραφη μετάφραση του ίδιου έργου 

του Βολταίρου που εντοπίστηκε στο Αρχείο Πόνδικα, αντίθετα, έχει απο

δώσει αρκετά πιστά το κείμενο σε πεζό λόγο, ενώ διατηρείται και εδώ η δι

αίρεση σε δώδεκα παραγράφους. 

Η ελληνική μετάφραση του χειρογράφου του Αρχείου Πόνδικα παρα

λείπει κάποιες προτάσεις και μεταβάλλει το δρων υποκείμενο. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επιπλέον η απόδοση κάποιων λέξεων στα ελληνικά. Εια παρά

δειγμα η λέξη ((républiques» αποδίδεται ως ((αριστοκρατίες» (παράγ. 1, 

στίχ. 1), και οι νεαρές Géorgiennes ως «Γγιορτζόπουλα» (παράγ. 3, στ. 1). 

Η γαλλική λέξη mollesse του πρωτοτύπου αποδίδεται ως ((θηλυμανία» (πο-

ράγ. 2, στίχ. 1), η λέξη Dacie ως Θράκη (παράγ. 3, στίχ. 5), και ο γεωγρα

φικός όρος ((promontoire du Ténare» έχει παραφραστεί ως «άκροτήριον 

του φαναριού» (παράγ. 3, στίχ. 5-6). Στη γαλλική εκδοχή της έκκλησης 

στον ηγεμόνα να απωθήσει τους Οθωμανούς ((dans leurs antiques marais» ο 

έλληνας μεταφραστής προτείνει «να στείλεται τους άφανιστας του κόσμου 

εις τους βαλτώδεις τόπους της Αραβίας», με αποτέλεσμα να δημιουργεί 

ένα οξύμωρο σχήμα (παράγ. 4, στίχ. 1-2). Η Σερβία που απευθύνει έκκλη

ση στον νέο αυτοκράτορα της Ρώμης χάνεται στην ελληνική μετάφραση, 

καθώς ο ίδιος ο ποιητής απευθύνεται πλέον στον ηγεμόνα ζητώντας τη συν

δρομή του στην αντιμετώπιση των Οθωμανών (παράγ. 4, στίχ. 2-3). Η 

φράση ((pontifes del'Europe» μεταφράζεται ως «ποντίφικας της ρώμης» 

(παράγ. 8, στίχ. 1-2), ενώ η λέξη «dames» αποδίδεται ηχητικά ως αδάμας» 

(παράγ. 8, στίχ. 4-5, 6). Αναφερόμενος στον διαμελισμό της Πολωνίας, ο 

ποιητής αναφέρει ότι (des confédérés Polonais ne l'écouterent pas», φράση 

που ο έλληνας μεταφραστής αποδίδει ως ((και οι κουφεδεράτοι δεν κάμνουν 

τίποτες» (παράγ. 12, στίχ. 6). Εκτός από τη διαφορετική απόδοση γεωγρα

φικών, πολιτικών όρων και άλλων λέξεων, στην ελληνική μετάφραση του 

21. Γ. Λαδάς, Αθ. Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογραφία, ό.π., σ. 207. 
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ποιήματος του Βολταίρου παραλείπονται φράσεις, γεγονός που περιορίζει 

την έκταση του ποιήματος αλλά του δίνει και μια πιο σφιχτοδεμένη δομή. 

Ενώ ο Βολταίρος χρησιμοποιεί συχνά ως σημεία στίξης ερωτηματικά και 

θαυμαστικά, βάζοντας την Σερβία να ζητά βοήθεια από τον αυτοκράτορα 

της Ρώμης, ο έλληνας μεταφραστής αποφεύγει τις ερωτηματικές προτάσεις, 

ενώ ο μόνος που μιλά σε όλη την έκταση του ποιήματος είναι ο ποιητής. 

V 

Σχετικά με τον έλληνα μεταφραστή του ποιήματος του Βολταίρου που βρέ

θηκε στο Αρχείο Πόνδικα θα μπορούσαν να διατυπωθούν κάποιες υποθέ

σεις. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς για παράδειγμα ότι ο Ευγένιος 

Βούλγαρης έχει κάνει δύο μεταφράσεις* ωστόσο δεν υπάρχει καμία τέτοια 

ένδειξη. Ο λόγιος Γεώργιος Ζαβίρας, που ζει την ίδια περίοδο περίπου στην 

Ουγγαρία, δεν γνωρίζει τη χειρόγραφη πεζή μετάφραση του ποιήματος, κα

θώς αναφέρει μόνο την έμμετρη απόδοση του από τον Βούλγαρη που κυκλο

φόρησε σε έντυπη μορφή.22 Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κείμενο κυκλο

φόρησε σε λίγα αντίτυπα και για περιορισμένο διάστημα. Θα μπορούσε ακό

μα το συγκεκριμένο κείμενο να αποτελεί άσκηση κάποιου που μαθαίνει γαλ

λικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο έλληνας μεταφραστής του 

χειρογράφου του Αρχείου Πόνδικα έχει αποδώσει τη γαλλική λέξη tra

duction με την ελληνική μετάβασις. Οι λόγιοι του 18ου αιώνα έχουν χρησι

μοποιήσει λέξεις όπως «μεταφρασθέν, έξελληνισθέντα, εκ γραικισθεΐσα»23 

για να αποδώσουν την έννοια της μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα ενός 

22. Γεννήθηκε το 1744 στη Σιάτιστα και από το 1760 έως το 1804 έζησε στην Ουγ

γαρία, όπου και συνέγραψε το έργο του «Νέα Ελλάς». Βιογραφικά στοιχεία για τον Γ. 

Ζαβίρα στο Ανδρέας Horvâth, .ff £ω^ καί τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα, Βουδαπέστη 

(Ουγγρο-Ελληνικαί Μελέται, 3) 1937, σ. 8-10, και του ιδίου ((Νεοελληνικές μελέτες στην 

Ουγγαρία», ΝέαΕστία21 (1937), 651-661. 

23. Μια περιήγηση στον κόμβο (http://efessos.lib.uoa.gr/hellinomnimon/main.htm) 

του Ελληνομνήμονα επιτρέπει να δούμε ότι στις σελίδες τίτλου των κειμένων που μετέ-

φρασαν στα ελληνικά λόγιοι του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα χρησι

μοποιούνται οι συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις. Σχετική αναφορά έχει κάνει η Στέση 

Αθήνη, ((Η διαμόρφωση της σελίδας τίτλου του βιβλίου ως έκφραση αντίληψης για τη 

μετάφραση. Αφηγηματική πεζογραφία (18ος αιώνας-1830)», στο Τρ. Σκλαβενίτης, Κ. 

Σπ. Στάικος (επιμ.), Το έντυπο ελληνικό βιβλίο 15ος-19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς 

Συνεδρίου Δελφοί 16-20 Μαίου 2001, Αθήνα (Κότινος) 2004, σ. 363-378, ειδικότερα σ. 

365. Για τη σχετική υπόδειξη ευχαριστώ τη Νάσια Γιακωβάκη. 
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ξένου κειμένου. Ωστόσο έχουν χρησιμοποιήσει και φράσεις όπως «άχθεΐσα 

εις την ήμετέραν άπλήν διάλεκτον» ή «εις δε την Ελλάδα μετενεχθεΐσα 

φωνήν» για να αποδώσουν το ίδιο νόημα. Οι μετοχές «άχθεΐσα» και «μετε

νεχθεΐσα» που εντοπίζονται για παράδειγμα στη σελίδα τίτλου έργων του 

Γεωργίου Κωνσταντίνου24 και του Δημητρίου Ραζή2 5 αντίστοιχα, προέρχο

νται από τα ρήματα άχω και φέρω και υποδηλώνουν τη μεταφορά και τη 

μετακίνηση μιας έννοιας, ενός νοήματος στο γλωσσικό πεδίο. Και η γαλλι

κή λέξη traduction εμπεριέχει την έννοια της μετακίνησης, της μεταφοράς 

του νοήματος από μία γλώσσα σε μία άλλη. Αυτή η διπλή διάσταση της 

γλωσσικής απόδοσης μιας λέξης από μία γλώσσα σε μία άλλη έχει αποδο

θεί με σαφήνεια από τον Κοραή, καθώς αναφέρει ότι «πολλά των αφημένων 

[αστείων από τη συλλογή του Lod. Domenichi, που έκρινε ακατάλληλα ο 

Κοραής να συμπεριλάβει στη μετάφραση του δημοσιευμένη στα «Ίεροκλέ-

ους φιλοσόφου Αστεία», 1812] ... ή διότι αναφέρονται εις έθιμα άγνωστα 

εις τους Γραικούς, ή διότι ή άστειότης αυτών στέκει εις λέξιν, εις συλλαβήν, 

εις γράμμα μόνον, τα όποια να μεταφερθώσιν άπό γλώσσαν εις γλώσσαν 

είναι των αδυνάτων».26 Οι παρατηρήσεις αυτές μαρτυρούν ότι την περίοδο 

αυτή δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί η χρήση του όρου μετάφραση στην ελ

ληνική γλώσσα. 

Η διπλή έννοια της μεταφοράς ως μετάφρασης αλλά και μετακίνησης 

εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα στη νεοελληνική γλώσσα.27 Ανάλογη 

ερμηνεία έχει η γερμανική λέξη Übersetzung, που σημαίνει μετάφραση αλ-

24. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Παγκόσμιος Ιστορία της Οικουμένης... εις φως 

άχθεΐσα εις την ήμετέραν άπλήν διάλεκτον παρά εξ Ιωαννίνων..., Βενετία 1759. 

25. Δημήτριος Ραζής, Γεωμετρία νέα τάζει και μεθόδω... εις δε τήν Ελλάδα μετε

νεχθεΐσα φωνήν..., Βενετία 1787, Κωνσταντίνος Κούμας, Τών κωνικών τομών αναλυτική 

πραγματεία... εκ δε της Γαλλικής εις τήν των Λατίνων φωνήν πρότερον μετενεχθεΐσα..., 

Βιέννη 1803, Μιχαήλ Χρησταρής, Στοιχεία της αριθμητικής και άλγεβρας ... εις τήν κα-

νονικωτέραν καθ' ημάς άπλοελληνίδα μετενεχθέντα μετά προσθήκης και τινός μετα

βολής ..., Πάντοβα 1804, Μιχαήλ Γοβδελάς, Αι της φύσεως εποχαΐ. Έκ του γαλλικού επί 

το έλληνικον μετενεχθεΐσαι..., Βενετία 1816. 

26. Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Αθή

να (ΜΙΕΤ) 1988, τ. 2, σ. 149. 

27. Λήμματα ((μεταφέρω, μεταφορά», στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1998, και στο Εμμ. Κριαράς, Νέο ελλη

νικό λεξικό. Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας, Αθήνα (Εκδοτική 

Αθηνών) 1995. 
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λά και μετάβαση. H μετάφραση του ποιήματος όμως πιθανό να έγινε από 

τα γαλλικά. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ο μεταφραστής δεν 

απέδωσε το γερμανικό κρατίδιο του Holstein ως Χόλσταϊν, δηλαδή με γερ

μανική προφορά, αλλά με γαλλική, ως Όλστέϊν, όπως έκανε και ο Ευγένιος 

Βούλγαρης, αν και αυτός προτίμησε να το αποδώσει ως «Χολστέιν». Ενδέ

χεται βέβαια ο μεταφραστής να μην γνώριζε την ύπαρξη του κρατιδίου αυ

τού. Η τελευταία παρατήρηση ίσως βοηθήσει στην αναζήτηση της ταυτό

τητας του. Αποτελεί ίσως ένδειξη της απουσίας ενός γερμανόφωνου περι

βάλλοντος που θα τον έκανε να αποδώσει με γερμανική προφορά το κρατί

διο του Holstein. Προς το παρόν ωστόσο μόνο κάποιες υποθέσεις μπορούν 

να διατυπωθούν για το περιβάλλον στο οποίο παρήχθη η συγκεκριμένη με

τάφραση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνδέσουμε την αναζήτηση αυτή 

με τα πρόσωπα του Αρχείου, τον Αλέξιο Πόνδικα, ο οποίος το 1771 βρέθη

κε στην Βιέννη, όπου παρέμεινε για έξι μήνες για εμπορικές εργασίες, και 

τον Κωνσταντίνο Πόνδικα, ο οποίος από το 1771 έως το 1778 έζησε στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Πρόκειται για δύο διαφορετικά μέρη που κάθε 

ένα από αυτά μπορεί να συνδεθεί με τη μετάφραση του ποιήματος του Βολ-

ταίρου. Θα πρέπει επιπλέον να προσθέσουμε και την ίδια την Πέστη, όπου 

ζούσαν ο Μιχάλης και ο Αλέξιος Πόνδικας. 

Ειδικά η Πέστη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πνευματικής άπο

ψης, καθώς σε μεγάλο βαθμό παραμένει άγνωστη η πνευματική δραστηριό

τητα των Ελλήνων που ζούσαν εκεί. Η Πέστη ήταν η σημαντικότερη πόλη 

της Ουγγαρίας, και συγκέντρωνε ικανό αριθμό Ελλήνων και Βλάχων εμπό

ρων της Βαλκανικής. Είναι γνωστά αρκετά ονόματα λογίων που έδρασαν 

εκεί καθώς και σε άλλες πόλεις της Ουγγαρίας, όπου εργάστηκαν ως δά

σκαλοι και ιερείς στα σχολεία και τις εκκλησίες που συντηρούσαν οι ελληνι

κές και ελληνο-βλάχικες κοινότητες.28 Ο πιο γνωστός Έλληνας λόγιος που 

έδρασε στη χώρα ήταν ο Γεώργιος Ζαβίρας, ο οποίος αν και δεν έζησε στην 

28. Ο Α. Horvâth, Η ζωή και τα έργα, του, ό.π., στις σελίδες 86-95 αναφέρεται σε 

Έλληνες λογίους που έδρασαν για κάποιο χρονικό διάστημα στην Ουγγαρία, του ιδίου, 

Νεοελληνικές μελέτες, ο.π., 656 κ.εξ., του ιδίου, «Εκπολιτιστική δράση της ελληνικής 

διασπορά», Νέα Εστία28 (1940), 926-931 και 1005-1010, ιδιαίτερα 1008, όπου, εκτός 

από τον Γ. Ζαβίρα, αναφέρει τους Πολυζώη Κοντό, Δημήτριο Ν. Δάρβαρη, Μιχαήλ Πα-

παγεωργίου και Γεώργιο Βεντότη. Για τις συλλογές βιβλίων και βιβλιοθήκες στο χώρο 

της Ουγγαρίας βλ. Ödön Füves, ((Κατάλογος των ελληνικών εντύπων της βιβλιοθήκης 

του ελληνορθόδοξου σερβικού Επισκοπάτου του Σαιντ-Εντρέ της Ουγγαρίας», Ο Ερανι

στής 3 (1965), 97-105, Varban Todorov, Catalogue of Greek Manuscripts and Printed 
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Πέστη, θα πρέπει να είχε στενές εμπορικές και πνευματικές σχέσεις με 

Έλληνες και Βλάχους της Πέστης αλλά και της Βιέννης.29 Ο ίδιος μεταξύ 

άλλων γλωσσών γνώριζε γαλλικά και γερμανικά και έχει μεταφράσει ικανό 

αριθμό κειμένων και από τις δύο γλώσσες.30 Τόσο ο ίδιος όσο και το περι

βάλλον των εμπόρων και λογίων της Ουγγαρίας θα μπορούσαν να προβούν 

στη μετάφραση του ποιήματος του Βολταίρου αλλά καμία σχετική ένδειξη 

δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Εξάλλου είκοσι χρόνια αργότερα, το 1794, ση

μειώθηκε στην Πέστη η συνωμοσία του Ιγνάτιου Martinovics, συνέπεια 

των επιδράσεων της Γαλλικής Επανάστασης.31 Μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι στην ουγγρική πόλη διαμορφώνονταν σταδιακά και με αργές διαδικα

σίες νέες διανοητικές και πολιτικές συνθήκες που επέτρεπαν και τη διακίνη

ση ποιημάτων όπως αυτό του Βολταίρου. 

Η δεύτερη πιθανή πόλη προέλευσης της ελληνικής μετάφρασης του 

ποιήματος είναι η Βιέννη, πρωτεύουσα της Αψβουργικής μοναρχίας, σημα

ντικό εμπορικό, οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο της εποχής. Στα χρόνια 

της Μαρίας Θηρεσίας (1740-1780) και του Ιωσήφ Β' (1765-1790) γνώρισε 

ιδιαίτερη ακμή. Πρόκειται για τα χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάστα-

Books (17th-19th c). The Collection in Nyiregyhàza, Hungary. Contribution to the 

History of the Greek Diaspora, Αθήνα (KNE-EIE, Τετράδια Εργασίας 22) 1999, Χαρά

λαμπος Χοτζάχογλου, Ελληνικά χειρόγραφα και παλαιότυπα στη σέρβικη ορθόδοξη βι

βλιοθήκη του Αγ. Ανδρέα (Szentendre) Βουδαπέστης, Αθήνα (ΚΝΕ-ΕΙΕ, Τετράδια 

Εργασίας24) 2002. Σε πνευματικές αναζητήσεις του ελληνισμού της Ουγγαρίας αναφέ

ρεται επίσης η Olga Katsiardi-Hering, «L'idée de la revolution dans l'horizon politique 

des Grecs de Hongrie (fin XVIIIe siècle)», στο Actes du Ille Colloque d'Histoire 

(Athènes 14-17 Octobre 1987), La révolution française et VHellénisme moderne, Αθή

να 1989, σ.87-118. 

29. Βλ. παραπάνω υποσ. 22. 

30. Για τη βιβλιοθήκη του Γ. Ζαβίρα βλ. Ανδρέας Graf, Κατάλογος της εν Βουδα

πέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα, Βουδαπέστη (Ουγγρο-ελληνικαί Μελέται, 2) 

1935, Eva Kopp, ((Δύο αυτόγραφοι κατάλογοι της βιβλιοθήκης Ζαβίρα», Νέα Εστία 84 

(1968), 882-884, 952-954, 996-999,1078-1080 και 1156-1158. Για κάποια από τα χειρό

γραφα του Γ. Ζαβίρα βλ. Eva Kopp, «Ειδήσεις για ένα πολύτιμο ελληνικό χειρόγραφο. 

Η ανέκδοτη «Περιήγησις» του Γ. Ζαβίρα», Παρνασσός! (1960) 381-386, Ödön Füves, 

«Ένα άγνωστο χειρόγραφο του Γεωργίου Ζαβίρα στη Βιβλιοθήκη του Σαιντεντρέ της 

Ουγγαρίας. "Θέματα οπού παρέδιδεν ο Γεώργιος Ζαβίρας τω τότε Μαθητή αυτού Κων

σταντίνου Εμμανουήλ"», Μακεδονικά 6-7 (1964-1967), 99-105. 

31. Ήταν επικεφαλής Ούγγρων ιακωβίνων που σχεδίασαν συνομωσία το 1794. Συ

νελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1795, βλ. σχετικά Κατερίνα Πα-

πακωνσταντίνου, ((Η Βουδαπέστη στα χρόνια του Ρήγα», Μνήμων21 (1999), 201-210. 
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ση, όταν η διακίνηση ώεών δεν αντιμετώπιζε την έντονη λογοκρισία και την 

αστυνόμευση που επέβαλε ο Φραγκίσκος Β' μετά το 1792.32 Επιπλέον ήταν 

η πόλη που φιλοξενούσε μια ιδιαίτερα ανθηρή ελληνική παροικία, στο πλαί

σιο της οποίας άνθισαν οι επαναστατικές ιδέες του Ρήγα Βελεστινλή αλλά 

και άλλων ιδεολογικών προπαρασκευαστών της Επανάστασης του 1821.33 

Θα μπορούσε να συνδέσει κανείς τη μετάφραση του ποιήματος του Βολταί-

ρου με αυτή την πόλη ακόμα και αν ο Αλέξιος Πόνδικας δεν είχε μεταβεί 

εκεί το 1771* οι Βαλκάνιοι έμποροι της Πέστης διατηρούσαν στενές επαφές 

με τους συμπατριώτες τους της Βιέννης, κυρίως για οικονομικούς και επαγ

γελματικούς λόγους. 

Μια τρίτη υπόθεση αφορά την προέλευση της μετάφρασης από τις Πα

ραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ο Κωνσταντίνος Πόνδικας βρέθηκε το 1771 στο 

Βουκουρέστι, στη συνέχεια μετέβη στο Ιάσιο και έως το 1778 παρέμεινε 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εμπορευόμενος. 

Η Ariadna Camariano αναφέρει την περίπτωση ρουμανικής μετάφρα

σης του ποιήματος του Βολταίρου σε δύο χειρόγραφες εκδοχές. Στο ένα 

χειρόγραφο αναγράφεται η ημερομηνία Μάιος 1772.34 Η Camariano θεωρεί 

ότι η ρουμανική μετάφραση έγινε απευθείας από το γαλλικό πρωτότυπο, 

ενώ σημειώνει τη λάθος απόδοση ορισμένων λέξεων. Παρατηρεί επίσης ότι 

ήταν συχνό το φαινόμενο κατά τον 18ο αιώνα κείμενα της γαλλικής διανόη

σης να μεταφράζονται στη ρουμανική γλώσσα μέσω της ελληνικής. Είναι 

γνωστή επίσης η πολιτική και πολιτισμική παρουσία των Φαναριωτών και 

του κύκλου τους στα ρουμανικά εδάφη κατά τον 18ο αιώνα, γεγονός που δι

καιολογεί την έντονη παρουσία της ελληνικής γλώσσας.35 

32. Helmut Reinalter, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte 

des Jakobinertums und der frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburger

monarchie, Βιέννη - Κολωνία - Γκρατς (Böhlau. Veröffentlichungen der Kommission 

für neuere Geschichte Österreichs, τ. 68) 1980, σ. 143-151. 

33. Για την ελληνική παρουσία στη Βιέννη βλ. Βασιλική Σειρηνίδου, Οι Έλληνες 

της Βιέννης, 1780-1850, αδημ. διδ. διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας, Αθήνα 2002. 

34. Ακαδημία Βουκουρεστίου, χφ. 499, φ. 9 και 1408, φ. 48, Ar. Camariano, Spirimi 

revolutionär, ό.π., σ. 131-132,138-139 και Ν. Καμαριανός, Επτά σπάνια, ό.π., 26. 

Η μετάφραση του ρουμανικού κειμένου της Ar. Camariano έγινε από τον Δημήτρη 

Κοντογεώργη. 

35. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα (Ερμής - Νεοελληνικά Με

λετήματα, 2) 1977, σ. 32· Βασίλης Σφυρόερας, ((Φαναριώτες. Θεσμικοί ρόλοι μιας χρι

στιανικής ηγετικής ομάδας», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1700-2000, επιμ. Β. Πάνα-
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Η Camariano παραθέτει ενδεικτικά κάποια στοιχεία της ρουμανικής με

τάφρασης για να δείξει τα λάθη που έχουν γίνει. Με βάση τα ελάχιστα αυτά 

δείγματα έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι τόσο η ρουμανική μετάφρα

ση όσο και η ελληνική έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Η γαλλική λέξη 

((républiques» αποδίδεται ως ((αριστοκρατίες» (παράγ. 1, στίχ. 1) στο ελληνι

κό κείμενο και ως ((οι αριστοκράτες» στο ρουμανικό. Η έκφραση ((ils vous 

crient» αποδίδεται ως ((σας παρακινεί» στο ελληνικό κείμενο (παράγ. 1, στίχ. 

4), και ως ((σας αφυπνίζουν» στο ρουμανικό. Η γαλλική διατύπωση ((je le 

veux» στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως ((το βλέπω» (παράγ. 2, στίχ. 5), όπως 

και στα ρουμανικά. Η φράση ((lourd dominateur» έχει αποδοθεί στα ελληνι

κά ο ((ανόητος βασιλεύς» (παράγ. 2, στίχ. 5), ενώ στα ρουμανικά ως ο ((τρε

λός κυρίαρχος». Ο όρος ((promontoire du Ténare» έχει αποδοθεί ως ((άκροτή-

ριον του φαναριού» (παράγ. 3, στίχ. 5-6) στα ελληνικά και ως ((λοφίσκος του 

φαναριού» στα ρουμανικά. Στον τίτλο η λέξη Holstein αποδίδεται στα ελληνι

κά ως ((Όλστέϊν», ενώ στα ρουμανικά ως ((Olsteinii». Ενδιαφέρον έχει ωστό

σο η απόδοση της λέξης ((mollesse» ως «θηλυμανία» (παράγ. 2, στίχ. 1) στα 

ελληνικά αλλά ως ((τρέλα» στα ρουμανικά. Με βάση την παρατήρηση αυτή θα 

μπορούσαμε να διατυπώσουμε —με ιδιαίτερη πάντα επιφύλαξη— τη σκέψη 

ότι ο ρουμάνος μεταφραστής, ακολουθώντας το ελληνικό κείμενο και μη γνω

ρίζοντας την αντίστοιχη ρουμανική λέξη, μετέφρασε το δεύτερο συνθετικό 

της λέξης θηλυμανία, δηλ. τη μανία, ως ((τρέλα». Αν ευσταθεί η παρατήρηση 

αυτή, τότε πρόκειται για άλλη μια μετάφραση γαλλικού κειμένου στα ρουμα

νικά μέσω της ελληνικής απόδοσης του. Ωστόσο, από το σύνολο των παρατη

ρήσεων φαίνεται ότι τα κοινά σημεία ανάμεσα στο ελληνικό και το ρουμανικό 

κείμενο είναι πολλά και μαρτυρούν μεταφραστική συνάφεια, καθώς και τα δύο 

διαφέρουν από το πρωτότυπο στην απόδοση των συγκεκριμένων όρων. 

Αν συνδυάσουμε τις παρατηρήσεις της Camariano για τη ρουμανική 

μετάφραση του ποιήματος του Βολταίρου, καθώς και για τις σχέσεις της 

ρουμανικής με τη γαλλική διανόηση διά μέσου της ελληνικής, μπορούμε να 

στηρίξουμε το ενδεχόμενο να μεταφράστηκε το ποίημα του Βολταίρου στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τα γαλλικά στα ελληνικά και στα ρουμανι

κά. Η Camariano θεωρεί ότι η ρουμανική μετάφραση έγινε από φιλορώσους 

βλάχους και μολδαβούς βογιάρους κατά τη διάρκεια της ρωσικής παρου-

γιωτόπουλος, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα - Τα Νέα) 2003, τ. 2, σ. 301* Δημήτρης Γ. 

Αποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας & μικρά αναλυτικά, Αθήνα 

(ΕΙΕ-ΚΝΕ, 85, Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία) 2003. 
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σίας στις Ηγεμονίες κατά τα έτη 1771-1772 και ενδεχομένως σχετίζεται με 

τη σύναξη των πρεσβειών των εμπολέμων στο Φοξάνι το 1772.36 Επιπλέον 

το Τραγούδι της φλότας των Μοσκόβων έχει αντιγραφεί από τον Κωνστα

ντίνο Πόνδικα. Αν αντιμετωπίσουμε την προέλευση των δύο ποιημάτων 

από κοινού, θα πρέπει να αποδώσουμε την παρουσία τους στο Αρχείο Πόν

δικα στον Κωνσταντίνο Πόνδικα και έτσι η προέλευση τους από τις Παρα

δουνάβιες Ηγεμονίες μοιάζει πιο πιθανή. 

Η ίδια η αλληλογραφία των μελών της οικογένειας Πόνδικα δεν δια

φωτίζει ιδιαίτερα τις συνθήκες προέλευσης του χειρογράφου. Οι όποιες 

αναφορές στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774 είναι σχετικά λίγες. 

Τα ενδιαφέροντα των επιστολογράφων στρέφονται γύρω από την εμπορική 

κίνηση. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες νύξεις στα πολεμικά γεγονότα. Από το 

Τατάρ Παζαρτζίκ έφταναν τα νέα της οθωμανικής πλευράς για την υποχώ

ρηση του οθωμανικού στρατού και την εγκατάλειψη της μάχης,37 ενώ από 

τη Βιέννη έφταναν ειδήσεις για τις κινήσεις του Ορλόφ.38 Επιπλέον στις 

επιστολές καταγράφεται η απόφαση κάποιων βαλκάνιων εμπόρων να υπη

ρετήσουν ως μισθοφόροι στον ρωσικό στρατό.39 

Μπορεί λοιπόν να διακρίνει κανείς και ένα ενδιαφέρον για τις πολιτικές 

και κοινωνικές εξελίξεις στον τόπο καταγωγής, το οποίο συνοδεύεται συχνά 

με αρνητικά σχόλια για την οθωμανική εξουσία. Σε αυτή την ανταλλαγή 

πληροφοριών για τα τεκταινόμενα στα οθωμανικά εδάφη θα μπορούσε να 

αποδώσει κανείς την παρουσία του ποιήματος του Βολταίρου στο Αρχείο 

της οικογένειας Πόνδικα. Εξάλλου είναι μια περίοδος κατά την οποία οι κά

τοικοι των Βαλκανίων προετοιμάζουν επαναστατικά κινήματα και μυστι-

36. Ar. Camariano, Spirimi revolutionär, ό.π., σ. 139-140, Vlad Georgescu, 

Political ideas and the Enlightenment in the Romanian Principalities (1750-1831), Νέα 

Υόρκη (Columbia University, East European Monographs 1) 1971, σ. 48, 149 και 153. 

37. Magyarorszâgos Levéltâr (Ουγγρικά Κρατικά Αρχεία, σε συντομία MOL) 

MOL, E 599, επιστολή του Δήμτζου Πρίμπα από την Περιστερά στον Κωνσταντίνο 

Πόνδικα στη Ζέμωνα στις 7.8.1769. Μικροταινίες του Αρχείου βρίσκονται στο Ινστιτού

το Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης. 

38. MOL, Ε 599, η επιστολή του Αλεξίου Πόνδικα από τη Βιέννη στον Κωνσταντί

νο Πόνδικα στο Μπρασόφ στις 22.4.1771 αναφέρει ότι «προσέτι χθες έμίσευσεν άπο εδώ 

ό όρλοφ γκενεράλλης, ομού και ό ντολγκορούκης δια το λιβόρνο, και άπεκεΐ εις το πέλα

γος ή εις την φλόταν, ό όποιος ήλθεν άπο πετερμπούργ και εκαμεν ρέστ τακ 3 ημέρας». 

39. MOL, Ε 599, επιστολές του Μιχάλη Πόνδικα στην Πέστη προς τον Κωνσταντίνο 

Πόνδικα στη Ζέμωνα στις 24.6.1769 και στις 28.4.1770 και επιστολή του Θεόδωρου Μαλο-

βιστιάνου από το Φοξάνι προς τον Κωνσταντίνο Πόνδικα στο Βουκουρέστι στις 26.7.1772. 
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κές εταιρείες, ενώ είναι γνωστή η συμμετοχή τους στον Ρωσοτουρκικό πό

λεμο, γνωστό ως Ορλωφικά, που ήταν σε εξέλιξη. 

Στη συνέχεια δημοσιεύω το ποίημα ως έχει χωρίς επεμβάσεις στην ορ

θογραφία ή τη στίξη, μολονότι φαίνεται να είναι αντίγραφο, για να δώσω 

πιστά την εικόνα και των σφαλμάτων του γραφέα. 

Μετάβασις του ποιήματος 'Ιωάννου Πλοκοφ συμβουλάτωρα 

του Όλστέϊν εις τας παρούσας υποθέσεις40 

αον 

Εις τά άρματα ώ ηγεμόνες, και χριστιανικάς αριστοκρατίας, όπου τόσον 

καιρόν κατα-\τρώγεται ένας τον άλλον σας, Si' ούτιδανά και ανόητα αποτε

λέσματα, εις τα άρματα λέγω \ εναντίον του εχθροί) της ευρώπης. ο άρπα

γας του θρόνου του κωνσταντίνου, σας κράζει ατός του \ εις τον άφανισμόν 

του' σας παρακινείκρημνισμένος άπό κάτω άπό το σπαθί της ρωσίας λέ-

γων-\τας, ελάτε τελειώσεται τον έξολοθρευμόνμου. 

βον 

Ό σαρ8ανάπαλος της κωνσταντινουπόλεως, άποκημισμένος εις την θηλυ-

μανίαν και βαρβαρότητα \ έξύπνησεν εις τον καιρόν της φωνής των άτα

κτων σετράπων του, και των ανόητων ούλαμά8ων \ του, οι όποιοι τον είπαν 

βίασας το 8ίκαιον των εθνών, λείπε άπο το νά σέβεσαι και σύκοσαι τους \ 

πρέσβεις τών μοναρχών, Sia νά μείνη το ονομά σου μοναχόν εις τον κόσμον. 

πέ8ευσαι την \ ρωσίαν, όπου 8έν σου υπακούει το βλέπω (αποκρίνεται δ 

ανόητος βασιλεύς τών 8αρ8ανελίων \ και του μαρμαρά) έμίσευσαν οι γιαννι-

τζάροι, και αυτός πάλιν έτράπει εις βαθην υπνον. 

Γ 

Εις τούτο το αναμεταξύ, όπου ευρίσκετο εις τάς άγκάλας 8ύο γγιορτζόπου-

λων μαυρομάτων, όπου έπάρ-\θησαν άπο τάς άγκάλας τών μητέρων τους 

και έφέρθησαν εις το νά ευχαριστήσουν την έπιθυ-\μίαν του χωρίς έρωτα, 

και την άλογίαν του χωρίς 8ιάκρισιν, βλέπει όνειρον, πώς \ η ρωσία άνοιξε 

λαμπράς πτέρυγας, και η φωνή της νιεύας άκούσθη εις τον εύξεΐνον \ πό-

ντον, εις την σαρματίαν, εις την θράκην, και εις τους όχθους του 8ανούβιου, 

εις το άκροτηριον \ του φαναριού, και εις τους κάμπους του μωρέως, όπου 

άλλαις φωραΐς έγνώρισαν τον με-\ νέλαον, και οι τούρκοι έφάνησαν νά γλύ

φουν τον κονιορτόν ή πό-\λις τρέμει έπει8η η άξίνη κίτεται εις την ρίζαν 

40. MOL, Ε 599, κουτί 4/φάκελος 34/φύλλο 105-106. 
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τούτου του μεγάλου δένδρου \ όπου σκεπάζει την εύρώπην, άσίαν, και 

άφρικήν μαι τους κατατζακισμένους του \ κλάδους, και εσείς οι ηγεμόνες, 

όπου τόσες φοραίς ύβρίσθητε άπό αυτό το \ θηριώδες έθνος μείνεται οίσυ-

χοι, κυμάσθε καθώς ο μουσταφάς ο είός του \ σουλτάν άχμέτη. 

Ποτέ δέν θέλεται εύρει τοιαύτην εύκερίαν να στείλεται τους άφανιστάς του 

κόσμου \ εις τους βαλτώδεις τόπους της άραβίας. έπιχείρησον, άνιξαι τάς 

άγκάλα σου νέε υμ-\ περάτωρ τών ρομαίων να τζακίσης τον ζυγόν τών όθο-

μανών, συ όπου αγαπάς \ την άρετην και την άληθινην δόξαν. μεταχειρίσου 

ταύτην την δόξαν εις το \ νά εκδικήσεις τάς ύβρεις οπού εκαμεν εις τους σε

βαστούς προπατορά σου, επειδή στέκει \ πάντα προ οφθαλμών η πολυορκία 

της βιένας άπό ίνα βεζύρην, και η ούγκαρία \ κουρσευμένη σχεδόν άπό δύο 

αιώνας. 

ε°ν 

Το λεοντάρη του άγιου μάρκου εύχαριστηται πλέον νά βλέπη εις τό κεφάλη 

ενός ευαγγελίου \ όπου σκεπάζει τό κινήγι του, και εκείνοι όπου περνούν 

ησύχως την θάλασσαν \ κάθεχρόνον, και όπου σχίσουν μέ εκατόν καραβιών 

πρώραις τά κύματα \ νά μη ξαναλάβουν τό νησί τό άφιερομένον εις την 

άφροδίτην και εκείνο εις τό \ οποίον ό μείνως έδωκε τους νόμους του, οι 

όποιοι τώρα έξεχάσθησαν άπό \ τους νόμους του άλκοράνου. 

στ°ν 

Ή πατρίδα του Θεμιστοκλέους και του μηλτιάδου άς ρίφη τά δεσμά, βλέ

πουσα νά | ευθύνη προς αύτην τό πεταμά του ό αετός της αίκατερίνης, όμως 

αύτη ά-\κόμι δεν ημπορεί νά τά ρίφει. Ποίος λοιπόν θέλει τα λύσει δεν ευρί

σκεται | εις την εύρώπην, παρά ένα μικρόν και άγνώριστον έθνος μία πηθα-

μι-\αία γη του μουντενέγρου μηα μηρμονκοφολαία, η όποια τολμά \ νά άκο-

λουθηση τά ίχνη του θριαμβεύοντος αετού όπου μας δείχνη άπό \ τό ύφος 

του αέρος τό βίαιον πέτασμα. 

οι άριστοι καβαλιέροι της πετρώδους μάλτας λακταρίζουν νά ^αναλάβουν τό 

νη-\ σι του ηλίου δηλαδή της ρόδου, οπού τους τό έπηρεν ό γεναίος σουλεϊμάν \ 

του δηλού μουσταφά ό πάππος, οι ευγενείς και ανδρείοι οίσπανοί, \ οπού μέ τό 

νά ελαβον πολλάς καταφρονήσεις δέν έστειλαν ποτέ πρέσβεις \ υποφέρουν ίνα 

οι επτά αδύνατοι πύργοι του βιζαντίου υβρίζουν \ την αύλήν της καστήλιας. 
ψ 
Εις τόν καιρόν μιας χοντρής αμάθειας και μιας γελιώδους καβαλερίας, ό 

πον-\τίφικας τής ρώμης, εύρε το σεκρέτον νά όπλισθούν οι χριστιανοί κατά 
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των μου \ σουλμάνων δίδωντας δι άμιβην ένα σταυρόν εις τους ομους, και 

τάς ευλογίας του. \ ό οποίος ό αιώνιος θεός έλεγε προστάζει, δτι οι καβαλ-

λιέροι Sia να αρέσουν εις τάς δά-\μας των νά υπάγουν εις την πετρώδη γην 

και ακαρπον της παλαιστήνης, ωσάν να έ-\μελε τον θεόν, και τάς δάμας, δτι 

τούτη η δυστυχισμένη γη αρμόζει εις τους φράνγγους, η \ εις τους γραι

κούς, εις τους άράπιδες, η εις τους τούρκους, και κορασιμήριδες. 

Το αληθές και άπόκρυφον τέλος εκείνης της μεγάλης εκστρατείας ήτον νά 

υπόταξη την ά-\ νατολικην έκκλησίαν εις την δυτικην επειδή είναι ασέβεια, 

λέγουν οι πάπαι νά \ προσεύχεται τινάς ελληνιστί επειδή ο θεός δεν ηξευρει 

ελληνικά, παρά λατινικά, η ρώ-\μη ήθελε νά κάμη νά έλθη το χρησίον της 

άσίας εις τους όχθους του τίβερι, ό στρά-\τος μεταμορφομένος εις θρησκεί-

αν, έκαμε να χαθούν μηλιούνια ανθρώπων και \ έπτώχυναν εκείνους, όπου 

έπίστευαν να πλουτησουν από τον ένθουσιασμόν. 

ιον 

Ήγεμόν εδώ δεν καταγινόμεν διά σταυρικούς πολέμους, άφες τά έρίπια της 

ίερουσα-\λημ και των σοδόμων και γομόρων. δίωξας τον μουσταφά μοίρα-

σαι την γήν του \ διότι το στράτευμα του ένικίθι, όμως με τον χαλασμόν γυ

μνάζεται και γυρίζον-\τες οι τούρκοι μίαν φοράν από την δακίαν πάλιν 

ημπορούν νά πολιόρκίσουν \ την βιέναν, è καιρός όπου νά αφανισθούν εφθα-

σεν, αλλ' αν ίσως τον παράβλεψης \ και άφησης νά παιδευθη ίνα γένος τρο-

μακτικόν, οπού άπαίδευτον άλλην φοράν \ σας έτάραξεν θέλει σας αφανίσει. 

ιαον 

οι πολιτικοί λέγουν ημείς θέλομεν ίδη πού κλίνει το ζύγι, ημείς θέλομεν το 

αίκβι-\λίβριον, το άργύριον οπού είναι η άρχη όλων των πραγμάτων μας 

λύπει, ημείς το έ-\ξοδεύσαμεν εις ανωφελείς πολέμους, αλλά έλειφε το 

αυτό, και άπό άλλα πο-\λλά έθνη, και από τους τούρκους άκόμι ελυπεν όταν 

επήραν την κωνσταν-\τινούπολιν, σπαθί σπαθί πιάσετε. 

ιβον 

Τοιούτο τρόπου μισεύει εις το χερσόνησον την κιμβρικην ένας πολίτης οπού 

άγα-\πά τά μεγάλα πράγματα, και αποστρέφεται τους τούρκους, τους 

εχθρούς όλων των \ τεχνών, θρηνεί της γραικης την τύχη ν, κλαίει της πο-

λωνίας τον ξεσχισμόν, οπού \ κάμνει με τάς ίδείας της χείρας, και μέ όλον 

οπού διοικείται άπό ένα βασιλέα \ φρόνιμον και σοφόν έφαλεν εις στίχους 

γερμανικούς, άμη οι γραικοί δέν ήξεύ-\ρουν και οι κουφεδεράτοι δεν κά

μνουν τίποτες. 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ 
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