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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΟΥ) ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ TOMO TOT ΕΡΑΝΙΣΤΗ ό Boris F o n k i c παρουσία

σε το χειρόγραφο άρ. 84 της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του 

Χαρκόβου της Ουκρανίας, αυτόγραφο του Ευγένιου Βούλγαρη. 1 Πρόκει

ται γ ια το μαθητικό τετράδιο του 'Ελευθέριου καί κατόπιν Ευγένιου 

πού περιέχει την "Εκθεσιν περί επιστολικών τύπων του Θεόφιλου Κορυ-

δαλλέα, τα Προγυμνάσματα του σοφιστή Άφθονίου, το άγνωστο κείμενο 

του Γιαννιώτη ιερομόναχου Χριστόφορου Έ μ π ο ρ ο κ ω μ ή τ η Σννοψις εις 

την ποιητικήν μέθοδον2 καί ένα ακόμα κείμενο με ερμηνείες διαφόρων 

συγγραφέων Περί περιόδου. Με άφορμ-η το ανωτέρω άρθρο του διακεκρι

μένου παλαιογράφου παρουσιάζουμε ένα ακόμη μαθητικό τετράδιο του 

Ευγένιου Βούλγαρη, πού είχαμε εντοπίσει κατά τη διάρκεια των μελετών 

μας στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη καί το όποιο πιστεύουμε δτι συμπληρώνει 

τις γνώσεις μας για τήν επιστημονική προπαιδεία του γνωστού διαφωτι

στή. Καθώς μάλιστα στο χειρόγραφο αυτό ό Βούλγαρης αναφέρει καί το 

όνομα του δασκάλου του, δίνεται ή ευκαιρία να τεθεί σε νέα βάση το θέμα 

τοΰ τόπου τής μαθητείας του. 

Το μαθητικό τετράδιο τοΰ Βούλγαρη σώζεται ανάμεσα στα χειρό

γραφα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης με τον ταξινομικό αριθμό 1178 καί εί

ναι γραμμένο άπο το χέρι τοΰ έφηβου 'Ελευθέριου, το 'ίδιο έτος με εκείνο 

τής ουκρανικής Βιβλιοθήκης. 3 

1. Β. F o n k i c , «Tò μαθητικό τετράδιο του 'Ελευθέριου (Ευγένιου) Βούλγαρη», 
Ό 'Ερανιστής 22 (1999), 80-89. Ό συγγραφέας αναφέρει το χειρόγραφο καί στη 
μελέτη του με τίτλο « N o u v e a u x a u t o g r a p h e s d 'Eugène Voulgaris», στον τόμο 
Β. L. F o n k i t e h , Manuscrits Grecs dans les Collections Européennes, Μόσχα 
1999, σ. 144-145. 

2. Για τον λόγιο Χριστόφορο 'Εμποροκωμήτη, ό όποιος εργάστηκε ώς δάσκα
λος στην Κέρκυρα, βλ. Παναγιώτα Τζιβάρα, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρα
τούμενη Κέρκυρα, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας καί 'Εθνολογίας Δ . Π . θ . , 
Κομοτηνή 2000 (ανέκδοτη). 

3. Ί ω . Σακκελίων καί Ά λ κ . Ι. Σακκελίων, Κατάλογος τών χειρογράφων 
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1892, σ. 214. Αίνος Πολίτης - Μα-
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Είναι ένας μικρός τόμος αποτελούμενος άπο 64 συνολικά φύλλα με 

διαστάσεις 190 Χ 135, πού περιλαμβάνει στα δύο π ρ ώ τ α φύλλα ανώνυμο 

κείμενο Περί τών ενεργειών τον νοος και στη συνέχεια το έργο του Γιαν

νιώτη Γεωργίου Σουγδουρή, Προδιοίκησις είς άπασαν την λογικήν μέθο-

δον τον Άριστοτέλονς, το οποϊο εκδόθηκε στη Βιέννη το 1792. 4 Το κεί

μενο του χειρογράφου δεν διαφοροποιείται άπο εκείνο του έντυπου βι

βλίου, αν εξαιρέσουμε μικρές λεκτικές διαφορές. Παραθέτουμε ωστόσο 

αναλυτικά το περιεχόμενο του χειρογράφου EBE 1178 για να φανεί ή 

αντιστοιχία τών κεφαλαίων μέ το δημοσιευμένο κείμενο. 

(φ. (α Γ -β ν >) Περί τών ενεργειών τοϋ νοός. 

ΑΙ ενέργειαι τον νοος είσΐ τρεις, απλή πρόσληψις, κρίσις, και διάνοια. 

"Αρχ.: Δείκνυμι, τοσαύται εισίν ai ενέργειαι εκάστης δυνάμεως όσοι είσιν οί τρόποι 

καθ' ους δύνανται ενεργείσαι περί το αυτής ύποκείμενον... Τελ.: ... εΐ τοίνυν ό λόγος 

τον εΐναι έχει περίστασίν τίνα κατά συμβεβηκός ουκ' εστί προσήκον συνάρχεσθαι το 

ενεργειν νϋν ύπάρχειν αναγκαίοι·. 

(σ. 1) Εις άπασαν την λογικήν τοϋ "Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, εϊτοι ει

σαγωγή, συντεθεΐσα παρά Γεωργίου ιερέως τοϋ Σουγδουρή τοϋ εξ "Ιωαννίνων. 

(σ. 1) Προοίμιον. "Αρχ.: Ή περί την φιλοσοφίαν σπουδή ύμας υποδέχεται νέοι 

φιλομαθέστατοι... Τελ.: ... σύνοψις ούσα πάσης τής λογικής πραγματείας. (Βλ. Ει

σαγωγή Λογικής, ήτοι προδιοίκησις εις άπασαν τήν λογικήν μέθοδον τοϋ 'Αριστο

τέλους. Συντεθεΐσα μεν παρά τοϋ Σοφωτάτον εν διδασκάλοις κυρίου Γεωργίου Σουγ

δουρή τοϋ εξ "Ιωαννίνων..., Βιέννη 1792, σ. 1.) 

(σ. 1-5) Τι εστί λογική και περί τών τριών τοϋ νοος ενεργειών. "Αρχ.: "Εστί δε ή 

λογική έξις επίκτητος... (δ.π., σ. 1-4). 

(σ. 5-56) Μέρος Αον. Περί τών ανηκόντων εις τήν πρώτην τοϋ νοος ενέργειαν, ήτοι 

περί δρων. 

(σ. 5-11) Κεφάλαιον α°". Τι εστίν ορός [δ.π., σ. 4-8). 

(σ. 11-16) Κεφάλαιον β01'. Διαίρεσις τοϋ δρου είς ενδιάθετον, προφορικοί', ^uì γρα-

πτον (δ.π., σ. 9-12). 

(σ. 16-20) Κεφάλαιον γον. Διαιρέσεις τοϋ σημαντικοϋ δρου τω λόγω τής αύτοϋ ση

μασίας (δ.π., σ. 12-15). 

ρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτική καταγραφή», Δελτίο τοϋ 

'Ιστορικού και Παλαιογραφικοϋ 'Αρχείου 6 (1988-1992), 'Αθήνα 1994, σ. 432, στο 

λήμμα 'Ελευθέριος Βούλγαρης. 

4. Ό πλήρης τίτλος τοΰ έργου: Εισαγωγή Λογικής, ήτοι προδιοίκησις είς άπα

σαν τήν λογικήν μέθοδον τοϋ 'Αριστοτέλους. Συντεθεΐσα μεν παρά τοϋ Σογωτάτου 

εν διδασκάλοις κυρίου Γεωργίου Σουγδουρή τοϋ εξ 'Ιωαννίνων Τύκοις δε εκδοθείσα 

υπό 'Ιωάννου Καρατζά τοϋ εκ τής Λευκοσίας τής Κύπρου, Βιέννη 1792. Για το έργο 

βλ. Χρ. Μαραζόπουλος, « Ή " Ε ι σ α γ ω γ ή Λογικής" τοΰ Γεωργίου Σουγδουρή», 

Δωδώνη (Μέρος τρίτο. 'Επιστημονική 'Επετηρίδα τοΰ Τμήματος Φιλοσοφίας - Π α ι 

δαγωγικής και Ψυχολογίας) 25 (1996), 19-28 δπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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(σ. 20-23) Κεφάλαιον δ°". Ποσαπλονς ο προφορικός δρος τω λόγω τον σημαινό

μενου τρόπον (δ.π., σ. 16-17). 

(σ. 23-27) Κεφάλαιον ε°''. Ποσαπλοϋς δ δρος τω λόγω των σημαινόμενων πραγ

μάτων (δ.π., σ. 18-21). 

(σ. 27-30) Κεφάλαιον ζον. Περί των δρων της βα: έπινοίας, τουτέστι περί των πέντε 

καθόλον φωνών (δ.π., σ. 21-25). 

ΛΙετά τή σελίδα 30 λείπει έ'να φύλλο [σ. 31-32] το όποιο περιείχε ένα διάγραμμα και 
το έξης κείμενο: [Κεφάλαιον ζ 0". Περί των ορών της α' έπινοίας, ήτοι περί τών κα
τηγοριών. Πολυθρύλλητος μεν ή τών όντων ... ετέρα περί έτέ] (σ. 33)ραν ούσίαν θέ-
σιν εσχηκε... (δ.π., σ. 25-26). 

(σ. 34-35) Κεφάλαιον ηον. Περί τών δρων προς άλλήλονς παραβαλ.λομένων (δ.π., 

α. 28-29). 

(σ. 35-40) Κεφάλαιον θον. Περί υποβολής, ήτοι υποθέσεως τών δρων (δ.π., σ. 

29-33). 

(σ. 40-41) Κεφάλαιον ι01'. Περί ανόδου και καθόδον τών δρων (δ.π., σ. 33). 

(σ. 41-45) Κεφάλαιον ιαον. Περί τών λοιπών ιδιοτήτων τών δρων (δ.π., 34-36). 

(σ. 45-51) Κεφάλαιον ιβυν. Περί όρισμοϋ και τών ανηκουσών αντώ περιστάσεων 

(δ.π., σ. 37-42). 

(σ. 51-56) Κεφάλ.αιον ιγον. Περί διαιρέσεως καί τών ανηκουσών αυτή περιστά

σεων (δ.π., σ. 42-46). 

(σ. 57-86) Μέρος Βον. Περί τών ανηκόντων εις την βαν τον νοός ένέργειαν. 

(σ. 57-61) Κεφάλαιον αον. Περί ονόματος (δ.π., σ. 47-50). 

(σ. 61-64) Κεφάλαιον βον. Περί ρήματος (δ.π., σ. 51-52). 

(σ. 64-65) Κεφάλαιον γον. Περί λόγον (δ.π., σ. 53-54). 

(σ. 66) Κεφάλ.αιον δον. Περί αποφάνσεως και διαιρέσεως της αντής (δ.π., σ. 54-56). 

Μετά τή σελίδα 66 λείπει έ'να φύλλο [σ. 67-68], το όποιο περιείχε το κείμενο: δι' 
αυτών γαρ αντιδιαστέλλεται τών [ανεπίδεκτων αληθείας ή ψευδολόγων... άπόφανσις 
εστίν, η τό] έστι τρίτον πρόσκειται οΐον ό άν(θρωπ)ος εστί λευκός... 

(σ. 69-73) Κεφάλαιον εον. Περί νλης, είδους, ποσότητος, και ποιότητος τής απο

φάνσεως (δ.π., σ. 57-61). 

(σ. 73-77) Κεφάλαιον ςον. Περί αντιθέσεως τών απλών προτάσεων (δ.π., σ. 61-65). 

(σ. 78-80) ΚεφάΡ.αιον ζον. Περί τής τών απλών προτάσεων Ισοδυναμίας (δ.π., σ. 

65-67). 

(σ. 80-82) Κεφάλαιον η°''. Περί αντιστροφής τών απλών προτάσεων (δ.π., σ. 67-69). 

(σ. 82-<86>) Κεφάλαιον θ°ν. Περί αντιθέσεως, Ισοδυναμίας, και αντιστροφής τών 

συνθέτων προτάσεων (δ.π., σ. 69-73). 

(σ. 89-130) Μέρος Γον. Περί τών ανηκόντων εις την γ''1' τοΰ νοος ένέργειαν. 

(σ. 89-91) Κεφάλαιον αον. Περί επιχειρήματος καί τών αύτοϋ ειδών (δ.π., σ. 74-76). 

(σ. 91-96) Κεφάλαιον βον. Περί τής νλης τοϋ συλλογισμού (δ.π., σ. 76-79). 

(σ. 96-98) Κεφάλαιον γον. Περί τοϋ σνλλογιστικον σχήματος (δ.π., σ. 80-81). 

(σ. 98-103) Κεφάλαιον δον. Περί τρόπων τών σχημάτων (δ.π., σ. 81-87). 

(σ. 104-105) Κεφάλαιον εον. Περί τώ>ν άρχων τον συλλογισμού (δ.π., σ. 87-88). 

(σ. 106-109) Κεφαλαίοι· ςον. Περί τών κοινώς καί ιδία επομένων τοις τρισι σχή-

μασι (δ.π., σ. 88-90). 
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(σ. 109-114) Κεφάλαιον ζ°ν. Περί της αναγωγής των συλλογισμών τον βυν και γυ" 
σχήματος, επί τους τέτταρας τρόπους τον α°" σχήματος [ο.π., σ. 91-94) 
(σ. 114-117) Κεφάλαιον η°". Περί ευρέσεως τον μέσου ορού [ο.π., α. 95-97). 
(σ. 117-120) Κεφάλαιον θ01'. Περί των ε'ιοών τον συλλογισμού (δ.π., σ. 97-100). 
(σ. 120-126) Κεφάλαιον ιον. Περί σοφιστικών ελέγχων {δ.π., σ. 100-105). 
(σ. 126-130) Κεφάλαιον ta01'. Κανόνες τοις τε αιαλεγομένοις και ένισταμένοις προ
σήκοντες (δ.π., σ. 106-108). 

'Επιφάνεια κειμένου 150-152 Χ 100. Στίχοι άνα σελίδα 22. Το χειρόγραφο 

φέρει δύο αριθμήσεις. Ή πρώτη αρίθμηση, σύγχρονη της γραφής του 

χειρογράφου, αρχίζει άπο το τρίτο φύλλο και είναι άνα σελίδα. Σελίδες 

1-130. Μετά τή σελίδα 84 υπάρχει ένα φύλλο χωρίς αρίθμηση [σ. 85-86] 

και κατόπιν ή επόμενη σελίδα φέρει αριθμό 89. Ή δεύτερη αρίθμηση είναι 

σύγχρονη μας και είναι άνα φύλλο. 'Αριθμούνται 1-63 φύλλα, χωρίς να 

έχει αριθμηθεί το δεύτερο στη σειρά φύλλο. 

Ά π ο το χειρόγραφο λείπουν τρία φύλλα, τα όποια περιείχαν τις σε

λίδες 31-32, 67-68, 87-88 σύμφωνα με τήν αρχική αρίθμηση. Το περιε

χόμενο των δύο πρώτων φύλλων δίνεται στην αναλυτική περιγραφή του 

χειρογράφου, ενώ, ενδεχομένως, το τρίτο φύλλο ήταν άγραφο, εφόσον άπο 

τήν άντιβολή με το έκδεδομένο κείμενο δεν διαπιστώθηκε χάσμα. Το χει

ρόγραφο, αν και σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί άπο ζωύφια, διατη-

οεΐται γενικά σε πολύ καλή κατάσταση. Ή ποιότητα του χαρτιού είναι 

καλή. Μελάνι χρίσματος σκούρου καφέ στα πρώτα φύλλα και κατόπιν 

χρώματος καφέ ανοικτού ξανθού, το όποιο εναλλάσσεται μέ το πρώτο. 

Υπάρχουν μικρά καλλιτεχνικά πρωτογράμματα, χρωματισμένα στο εσω

τερικό τους μέ μελάνι. Στο φ. ( α Γ ) υπάρχει καλλιτεχνικό έπίτιτλο μέ άν-

θοειδή διακόσμηση εντός ορθογώνιου πλαισίου. Σ τ ο φ. ( β ν ) κόσμημα σε 

σχήμα πλεκτού σταυρού. Σ τ ή σ. 1 ημιτελές έπίτιτλο μέ φυτική διακό

σμηση. 

Ή στάχωση είναι καινούρια μέ ύφασμα. Σ τ ή ράχη δύο μικρές ετι

κέτες χρώματος κόκκινου και μπλε δηλώνουν το όνομα του συγγραφέα, 

τον τίτλο τού έργου και τον ταξινομικό αριθμό. 

Σ τ ο φ. < a r ) του χειρογράφου, στο επάνω περιθώριο, υπάρχει ή δή

λωση τού αριθμού των φύλλων: φύλλα 64 και σβησμένος ο παλαιός ταξι

νομικός αριθμός: 'Αριθ. 124. 

Στο χειρόγραφο υπάρχουν δύο εξαιρετικού ενδιαφέροντος σημειώμα

τα. Σ τ ο φ. <β ν >: 1731 - αψλα'. ανγονστον εσχάτη, ε.π. ήρξάμεθα λογι-

κενεσθαι διδασκάλω κεχρημένοι, κνρίω Ιωάννη τω καββαδία ίεροδιδα-

σκάλω. Σ τ ή σ. 130, μετά το κείμενο, το έξης βιβλιογραφικό σημείωμα: 
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Γέγραπται (σβησμένο: δε) ή λογική αυτή μέθοδος πόνω τε καί μόχθοι, 

και ιδρώτι άπλετοι προσώπου, εσπονδακται παρ* έμον Ελευθερίου τον 

Βονλγαρι. Καί στή συνέχεια με άλλο μελάνι καί με πιο μικρά γ ρ ά μ μ α τ α : 

/ιέμνησθε τον γράψαντος οί άναγινώοκοντες. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω σημειώματα του χειρογράφου της ' Ε 

θνικής Βιβλιοθήκης, ό νεαρός 'Ελευθέριος Βούλγαρης ξεκίνησε στις 31 

Αυγούστου 1731 να σπουδάζει την Εισαγωγή του Σουγδουρή στή Λογι

κή του Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η 5 με δάσκαλο τον 'Ιωάννη Καββαδία. Τον ΐδιο χρόνο, 

στίς 26 'Απριλίου 1731, σύμφωνα με το σημείωμα του χειρογράφου της 

ουκρανικής Βιβλιοθήκης, εΐχε ξεκινήσει τή σπουδή των Προγνμνασμάτων 

του Άφθονίου, την οποία προφανώς ολοκλήρωσε λίγο πρίν ξεκινήσει τή 

μελέτη της Λογικής του Σουγδουρή. Δεν αποκλείεται 6 'Ελευθέριος να 

διδάχτηκε καί την ΰλη του Άφθονίου με τον 'ίδιο δάσκαλο. Το 1731 λοι

πόν είναι το έτος πού ό Βούλγαρης, σε ηλικία 15 ετών, 6 αφιερώθηκε στή 

συστηματική σπουδή της φιλοσοφίας, πού σημάδεψε τα κατοπινά του 

επιστημονικά ενδιαφέροντα. 

Δυστυχώς σε κανένα τετράδιο ό μαθητής δεν σημείωσε τον τόπο της 

μαθητείας του, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες γ ια το πρόσίοπο 

του δασκάλου του. Το έρουτημα λοιπόν πού πρέπει να απαντηθεί είναι πού 

βρισκόταν ό Βούλγαρης το έτος 1731 καί ποιος είναι ό ίεροδιδάσκαλος 

'Ιωάννης Καββαδίας. 

Σ χ ε τ ι κ ά με τήν κ α τ α γ ω γ ή τοΰ Βούλγαρη οί γνώμες τών μελετητών 

διχάστηκαν καί διάφορα επιχειρήματα διατυπώθηκαν γ ια να υποστηρί

ξουν τή θέση δτι γεννήθηκε μεν στην Κέρκυρα άλλα καταγόταν άπο τή 

Ζάκυνθο, οπού κατόπιν επέστρεψε, 7 καί άλλα πού αναιρούν τα πρώτα καί 

αποδεικνύουν ότι γεννήθηκε καί ενηλικιώθηκε στην Κέρκυρα. 8 'Ανάλο

γες μέ τις θέσεις τών μελετητών της βιογραφίας τοΰ Βούλγαρη για τήν 

5. Για τή διάδοση του έργου ώς διδακτικού εγχειριδίου φιλοσοφικής προπαι-
δείας τον 18ο αιώνα βλ. Χρ. Μαραζόπουλος, ό'.π., σ. 21. 

6. Σύμφωνα μέ τους βιογράφους του, ό Βούλγαρης γεννήθηκε στίς 1 1 Αυγού
στου 1716, ήμερα κατά τήν οποία ή Κέρκυρα απαλλάχθηκε (ελευθερώθηκε) άπο τον 
τουρκικό κίνδυνο καί γ ι ' αυτό κιόλας τοΰ δόθηκε το όνομα 'Ελευθέριος. 

7. Νικ. Κατραμής, Ίστορικαί οιασαφήσεις επί της πατρίδος Ευγενίου τον 
Βουλγάρεως Ζακυνθίου αρχιεπισκόπου Σλαβωνίον και Χερσώνος, Ζάκυνθος 1854. 
Τοΰ ίδιου, Φιλολογικά 'Ανάλεκτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1880 [φωτ. ανατύπωση 
1997 1, σ. 382-389. 

8. Μιχ. Σ τ . 'Ιδρωμένος, « Ή πατρίς Ευγενίου του Βουλγάρεως», Παρνασσός 
5 (1881), 209-216. 
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κ α τ α γ ω γ ή του είναι και οι απόψεις πού κατά καιρούς διατυπώθηκαν σχε

τικά με τον τόπο τών πρώτων σπουδών και τών δάσκαλων του. 

Ό Κωνσταντίνος Κούμας έγραψε δτι ό Ευγένιος γεννήθηκε στην Κέρ

κυρα και έκεΐ διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα άπο τον Ι ε ρ ε μ ί α Καββα

δία. 9 Τις σπουδές στην Κέρκυρα κοντά στον 'ίδιο δάσκαλο αναφέρουν και 

οι βιογράφοι του Γεώργιος Αίνιάν και 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρε-

τ ό ς . 1 0 Ό Παύλος Καλλιγάς, è όποιος υποστήριξε την κερκυραϊκή κατα

γ ω γ ή τού Βούλγαρη, έ'γραψε δτι ό Ευγένιος δεν βρήκε στην Κέρκυρα τα 

μέσα να διδαχθεί και γ ι ' αυτό αναγκάστηκε να μεταβεί στην "Αρτα και 

κατόπιν στα Ι ω ά ν ν ι ν α . 1 1 Ό Νικόλαος Κατραμής, στην πρώτη του μελέ

τη, αναίρεσε τίς απόψεις δλων τών προηγούμενων μελετητών (Καλλιγά, 

Αίνιάνος, Κούμα, Δόνα, Χιώτη, Ί ω ά σ α φ Κορνηλίου) καί υποστήριξε, 

στηριζόμενος σε αρχειακές μαρτυρίες, δτι ό Ευγένιος ήταν Ζακύνθιος. 

'Αναφερόμενος στή γνώμη τού Κούμα, γράφει δτι ό Ευγένιος 'ίσως να 

σπούδασε και κοντά στον Καββαδία, άλλα αναντίρρητα διδάχθηκε τήν 

ελληνική γλώσσα άπο τον Ζακύνθιο 'Αντώνιο Κατήφορο. 1 2 

'Απάντηση στον Κατραμή αποτέλεσε το μελέτημα τού Μιχαήλ Ι δ ρ ω 

μένου, στο όποιο έχουμε ήδη παραπέμψει, και στο όποιο τεκμηριώνονται 

οι σπουδές του Ευγένιου κοντά στον Αευκαδίτη Ιερομόναχο Ι ε ρ ε μ ί α Καβ

βαδία, με απόσπασμα επιστολής του 'ίδιου τού Ευγένιου. Ή συγκεκριμένη 

επιστολή, πού πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ό Φοίνιξ της Κέρκυ

ρας, σύμφωνα με το σχόλιο τών εκδοτών Α. Τερζάκη καί Θ. Ρωμαίου, 

γράφτηκε μετά τον 'Οκτώβριο τού 1775 προς κάποιο συγγενή στην Κέρ

κυρα και σε αυτήν ό ώριμος καί καταξιωμένος Ευγένιος έλεγε τα έξης 

για τον αγαπημένο του δάσκαλο: « 'Αναγγείλατε τα κ α τ ' έμέ πάντα εις τον 

άγαπητον διδάσκαλόν μου κύρ Ίερεμίαν* αν ήτο νεώτερος ήθελα το?^μήσω 

να τον προσκαλέσω να έλθη προς έμέ δια να συζήσωμεν καί να τον έχω 

βοηθον εις το φορτίον οπού άνεδέχθην, καί όδηγίαν καί φώς. Ή οικία μου 

ικανή να περίθαλψη το γήρας του... Ώ ς τόσον τον ασπάζομαι άπο βάθους 

9. Κ. Μ. Κούμας, ' Ιστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ . 12, Βιέννη 1832, σ. 
559. 

10. Γεώργ. Αίνιάν, Συλλογή ανεκδότων συγγραμμάτων τοϋ άοιδίμου Ευγενίου 
τοϋ Βουλγάρεως καί τίνων άλλων μετατυπωθέντων, τ. 1, 'Αθήνα 1838, σ. ice . André 
Papadopou lo Vre tos , Biographie de VArchevêque Eugène Bulgari..., 'Αθήνα 
1860, σ. I I I . 

11. Π . Καλλιγάς, <(Βίος Ευγενίου του Βουλγάρεως)), Πανδώρα 1 (1850-
1851) [φυλλάδιο 21 |, σ. 495. 

12. Νικ. Κατραμής, 'Ιστορικού, διασαφήσεις..., σ. 98. 
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καρδίας, τον καλόν μου αυτόν διδάσκαλον, και ιδού αΰτη ή επιστολή μου 

έστω και, προς αυτόν δια να μην είπή π ώ ς δεν τον έγραψα)). 1 3 

Οι μεταγενέστεροι αλλά και οί σύγχρονοι μελετητές υιοθέτησαν άλλοι 

την π ρ ώ τ η άποψη, δτι δηλαδή δάσκαλος του υπήρξε δ Κατήφορος, 1 4 καί 

άλλοι τη δεύτερη, εκείνη πού υποστηρίζει δτι ό Ευγένιος διδάχθηκε την 

ελληνική γλώσσα από τον Καββαδία, 1 5 ενώ άλλοι συγκέρασαν και τις δύο 

εκδοχές 1 6 καί μίλησαν καί γ ια την περαιτέρω μαθητεία του Τ3ούλγαρη 

κοντά στον Μεθόδιο 'Ανθρακίτη καί στον Βικέντιο Δαμοδό. 1 7 

Στην παρούσα μελέτη προσθέτουμε μία ακόμα μαρτυρία γ ια τή μα

θητεία του Βούλγαρη κοντά στον 'Ιερεμία Καββαδία, προσδιορίζουμε 

τον τόπο της μαθητείας καί προσπαθούμε να φωτίσουμε τήν προσωπικό

τητα καθώς καί τή διδασκαλική δράση του 'Ιερεμία Καββαδία, για τον 

όποιο λίγα π ρ ά γ μ α τ α είναι εως σήμερα γνωστά. 

Ό 'Ιερεμίας Καββαδίας καταγόταν άπα τήν 'Αγία Μαύρα (Λευκάδα) 

καί ήταν γιος του 'ιερέα Γεωργίου. 1 8 Γεννήθηκε το 1703 καί, σύμφωνα μέ 

13. «Έπιστολαί ανέκδοτοι Ευγενίου του Βουλγάρεως», Ό Φοίνιξ Α' (1853-

1854), φυλλάδιο Ι '-ΙΑ' (Δεκέμβριος 1853 - 'Ιανουάριος 1854), σ. 252-253, επιστο

λή Γ . Μιχ. Σ τ . 'Ιδρωμένος, δ.π., σ. 211. 'Οφείλω να τονίσω έδώ δτι στην έν λόγω 

επιστολή ό Βούλγαρης απευθύνει χαιρετισμούς στη θεία του Σίγουρα, στην πρωτε-

ξαδέλφη του Σοφία καί στον σύζυγο της άρχοντα Νικόλαο Παπαδόπουλο, καθώς 

καί στα παιδιά τους "Αγγελο καί 'Αντώνιο, πρόσωπα για τα όποια δεν είμαστε σί

γουροι δτι όντως ζούσαν στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ θερμά καί άπο τή θέση αυτή τον 

συνάδελφο Γιώργο Ζοΰμπο, ό όποιος μου προμήθευσε φωτογραφίες άπο το δυσεύ

ρετο κερκυραϊκό περιοδικό. 

14. G. P. H e n d e r s o n , rH αναβίωση τον ελληνικού στοχασμού 1620-1830, 

μτφρ. Φ. Κ. Βώρου, 'Αθήνα 1994, σ. 67-68. I I . Χοΰτσος, (('Ιστοριογραφικά προ

βλήματα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Ή περίπτωση του Ευγενίου Βούλγαρη», 

Δωδώνη 25 (1996), 53. 

15. Α. Βροκίνης, «"Εργα. Βιογραφικά Σχεδάρια», Κερκυραϊκά Χρονικά 16 

(1972), 270. 

16. Βλ. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των έν τοις γράμ-

μασι διαλαμψάντων Ελλήνων, 'Αθήνα 1868, σ. 566 («έπαιδεύθη τα έγκύκλια μαθή

ματα από τον συμπολίτην αύτοΰ Άντώνιον Κατήφορον καί ύστερον άπο τον έν Κέρ

κυρα διδάσκαλον Ίερεμίαν Καβαδίαν»). 

17. St. Κ. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek prelate Eugenios Voulgaris in 

Russia, 1771-1806, Ν. 'Τόρκη 1982, σ. 5. Βλ. καί Βασιλική ΛΙπόμπου-Σταμάτη, 

Ό Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Έργογραφία 1700-1754, 'Αθήνα 1998, σ. 56-58. 

18. Βλ. Δ. Καπάδοχος, Ή απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα άπο τους 

Μεγάλους Πρωτοπαπάδες τήν ενετική περίοδο (1604-1797), 'Αθήνα 1990, σ. 387, 

έγγραφο άρ. 229. 
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μία μαρτυρία, σπούδασε στην Π ά δ ο β α . 1 9 Νωρίς, κατά τήν τρίτη δεκα

ετία του 18ου αιώνα, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, 2 0 οπού, τουλάχιστον 

άπο το 1741 εως το 1781 (πέθανε στίς 16 Νοεμβρίου 1781), διετέλεσε 

εφημέριος του ναοΰ της Ύπεραγίας Θεοτόκου των Ξένων ή των Στερεω-

τ ώ ν . 2 1 Στην Κέρκυρα ό Καββαδίας άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου 

παραδίδοντας μαθήματα ελληνικών και φιλοσοφίας καταρχάς ίδιοοτικά, 

ευτυχώντας να έχει ως μαθητές, έκτος άπο τον Νικηφόρο Θεοτόκη, 2 2 και 

τον Ευγένιο Βούλγαρη, δπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία. 

Ή μαθητεία του Βούλγαρη στον 'Ιερεμία Καββαδία επιβεβαιώνεται 

άπο το βιβλιογραφικό σημείωμα του αθηναϊκού χειρογράφου EBE 1178 

πού παρουσιάζουμε εδώ, άλλα και άπο νέες αρχειακές ειδήσεις πού αφορούν 

στο πρόσωπο τοΰ δασκάλου και στίς φιλοσοφικές αναζητήσεις δασκάλου 

και μαθητή. 

Ό αναφερόμενος στο σημείωμα Ίεροδιδάσκαλος Ι ω ά ν ν η ς Καββαδίας 

ταυτίζεται, κατά τή γνώμη μας, με τον λογιότατο ιερέα Ι ω ά ν ν η Β α π τ ι 

στή Καββαδία, ό όποιος άπαντα στην Κέρκυρα τουλάχιστον άπο το έτος 

1731 και ό όποιος κάποια χρονική στιγμή, ανάμεσα στα έτη 1737-1738, 

εμφανίζεται στίς πηγές με το όνομα Ι ε ρ ε μ ί α ς Καββαδίας, με το όποιο 

καί έγινε γνωστός. 

Ό ιερέας 'Ιωάννης Βαπτιστής Καββαδίας άπαντα πολύ συχνά το 

διάστημα 1731-1737 σε κείμενα συμβολαιογραφικών συμβάσεοον Κερκυ-

paicov νοταρίων, συνήθως με τήν ιδιότητα τοΰ μάρτυρα, και σε πολλές 

πράξεις ό νοτάριος δηλώνει δτι πρόκειται γ ια το γιο του ποτέ ευλαβέστα

του ιερέα Γεωργίου, χωρίς όμως να δηλώνει το πατριδωνυμικό. Α ν α φ έ 

ρουμε ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις όπου ό ιερέας Ίο^άννης Βαπτιστής 

εμφανίζεται ώς μάρτυρας σε κείμενα διαθηκών. Σ τ ι ς 14 Σεπτεμβρίου 

1731 άπαντα στή διαθήκη τού Μικέλη Πολυλά και υπογράφει ίδιοχεί-

19. Ά θ . Τσίτσας, «Δύο ανεπίδοτα γράμματα τοΰ λογίου ιερομόναχου 'Ιερεμία 
Καββαδία», 'Ελληνικά 30 (1977-1978), 120. 

20. Π . Γ. Ροντογιάννης, Ή εκπαίδευση στη Λενκάόα, 'Αθήνα 1994, σ. 45. 
21. Κώδικας Ναοΰ Τ. Θ. Στερεωτών, φ. 118 ν -137 Γ . Τον κώδικα μελέτησε ό 

Σπύρος Καρύδης, ό όποιος και ετοιμάζει τήν έκδοση του. Βλ. καί Ά θ . Τσίτσας, 
δ.π., σ. 121-122. 

22. Στο αφιερωτικό επίγραμμα πού προτάσσεται στο βιβλίο τοΰ Νικηφόρου 
Θεοτόκη, Λόγοι εις τήν'Αγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν (Λιψία 1766), δηλώνε
ται δτι είναι πόνημα τοΰ ((ευλαβέστατου καί σοφολογιωτάτου Ιερεμίου Καββαδία 
Ίεροδιδασκάλου, τοΰ εις τήν Κερκυραν Κοινοΰ Φροντιστηρίου καί διδασκάλου φιλ-
τάτου τοΰ αύτοΰ της Βίβλου συγγραφέως». 
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ρ ω ς , 2 3 ομοίως στις 10 Μαίου 1735 υπογράφει στη διαθήκη του Κων

σταντίνου Τριαντάφυλλου, ενώ εμφανίζεται επίσης σε πράξη του ί'διου 

νοταρίου στις 16 'Ιουνίου 1735. 2 4 Σ τ ί ς 30 'Ιουνίου 1736 ή Έ λ ε ν α , κόρη 

του ποτέ ευγενή δοτόρου Γεωργίου Καλέργη και σύζυγος του ποτέ ευγε

νή Μικέλη Πολυλά, άφησε μέ τη διαθήκη της ένα «σαραντάρι» στον 

« π α π ά Μπατίστα Καβαδία». 2 5 Μέ την προσωνυμία «λογιώτατος» ό ' Ι ω 

άννης Βαπτιστής Καββαδίας του ποτέ ιερέα Γεωργίου παρίσταται ώς 

μάρτυρας στή διόρθωση της διαθήκης του Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο υ Λατίνου, πρώην 

επισκόπου Καρυουπόλεως, στίς 2 Νοεμβρίου 1736 και υπογράφει ιδιο

χείρως. Στην ανωτέρω διαθήκη ό Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς όρισε να δοΰοϊν στον 

ιερέα Καββαδία τέσσερα τζεκίνια για να του διαβάσει ισάριθμες λειτουρ

γίες μετά το θάνατο του και επιπλέον απαίτησε άπα τους κομισάριους 

του να καλέσουν στην παννυχίδα, πού θα έκαναν για μνημόσυνο του, μαζί 

μέ τους άλλους ιερείς και τον 'Ιωάννη Β α π τ ι σ τ ή . 2 6 Ό ϊδιος επίσκοπος σε 

προηγούμενη διαθήκη του, της 26 Σεπτεμβρίου 1736, στίς πράξεις του 

'ίδιου νοταρίου, είχε ορίσει να δοθούν δύο χρυσά τζεκίνια στον ευλαβέστα

το ιερέα 'Ιωάννη Βαπτιστή Καββαδία. 2 7 

Ή διαθήκη τού Μιχάλη Μπάτζιου, πού συντάχθηκε στίς 10 Μαρτίου 

1737, είναι ή τελευταία πράξη πού έχω εντοπίσει στην όποια ό Καββα

δίας άπαντα ώς ((λογιώτατος ιερεύς Ίο^άννης Βαπτιστής τού ποτέ ιερέα 

Γεωργίου» και υπογράφει μέ αυτόν τον τύπο ιδιοχείρως. 2 8 Σ τ ι ς μεταγε

νέστερες πράξεις πού γνωρίζω άπαντα ό ιερομόναχος 'Ιερεμίας Καββα

δίας, όμοια μέ τή δήλωση ((τού ποτέ 'ιερέα Γεωργίου)), ό όποιος, κατά τή 

γνώμη μου, ταυτίζεται μέ τον 'Ιωάννη Βαπτιστή. Σ τ ί ς 23 Σεπτεμβρίου 

1738 ό νοτάριος Σπυρίδων Άνδρώνης καταχώρισε στο κατάστιχο του 

τη διαθήκη τού Παναγιώτη Λουκάνη. 'Ανάμεσα στους μάρτυρες ήταν και 

23. Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους, 'Αρχεία Νομού Κερκύρας (στο έξης: ΑΝΚ), 

Συμβολαιογραφικά (στο έξης: Συμβ.) Κ. 489, φ. 8 7 0 ν ((('Ιωάννης Βαπτιστής ιερεύς 

ό Καβαδίας μάρτυς παρών και υπέγραψα»). 

24. ΑΝΚ, Συμβ. Κ. 489, φ. 922'' («'Ιωάννης Βαπτιστής Ιερεύς Καββαδίας 

μάρτυς») και φ. 927 r αντίστοιχα. 

25. ΑΝΚ, Συμβ. Κ. 489, φ. 948*\ 

26. ΑΝΚ, Συμβ. Α. 130, β. 5, φ. 24''. Βλ. και Σ τ . ΙΙατυαδόπουλος - Χρυσ. 

Φλωρεντής, Νεοελληνικό 'Αρχείο 1. Μονής Ίωάννοί' Θεολόγον Πάτμου. Κείμενα 

για την τεχνική και την τέχνη, 'Αθήνα 1990, σ. 78-80. 

27. ΑΝΚ, Συμβ. Α. 130, β. δ, φ. 17''. 

28. ΑΝΚ, Συμβ. Α. 130, β. δ, φ. 3δν, 36''. Στή διαθήκη του Domenico Cu

rino υπογράφει ώς «Giovanni B a t i s t a sacerdote afermo Chaiiadia te s t imonio» : 

Συμβ. A. 130, β. δ, φ. 30'". 
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ό οσιότατος καί λογιότατος ιερομόναχος 'Ιερεμίας Καββαδίας του ποτέ 

ευλαβέστατου ιερέα Γεωργίου και ό ΐδιος ό μάρτυρας βεβαίωσε ιδιοχεί

ρως: «'Ιερεμίας ιερομόναχος Καββαδίας βεβαιώ τα άνωθεν ως μάρτυς 

παρών και ότι δεν ήτον μέσα εις την διαθήκην κανένα άλλο χ α ρ τ ί » . 2 9 Ό 

γραφικός χαρακτήρας του μάρτυρα ταυτίζεται με εκείνον του ιερέα ' Ι ω 

άννη Βαπτιστή. Με το όνομα 'Ιερεμίας, την ιδιότητα του 'ιερομόναχου 

και τη δήλωση του πατρώνυμου άπαντα και στα επόμενα χρόνια ώς μάρ

τυρας σε διαθήκες και υπογράφει ιδιοχείρως. 3 0 

Τ α ανωτέρω στοιχεία μας όδηγοΰν στο συμπέρασμα οτι ό 'ιερέας ' Ι ω 

άννης Βαπτιστής προφανώς άλλαξε το ονομά του σε 'Ιερεμίας δταν έγινε 

'ιερομόναχος, κατά τη μοναστική τακτική. Ή διαπίστωση αυτή, σε συν

δυασμό με την ϊδια τη μαρτυρία του Βούλγαρη οτι είχε ώς δάσκαλο τον 

'Ιερεμία, μας οδηγεί στην ταύτιση του αναφερόμενου στο βιβλιογραφικό 

σημείωμα ίεροδιδασκάλου 'Ιωάννη Καββαδία με τον 'Ιερεμία, και στον 

προσδιορισμό της Κέρκυρας ώς τόπου μαθητείας, αφού ό ιερέας 'Ιωάννης 

βρισκόταν, τουλάχιστον άπο το έτος 1731, εγκατεστημένος εκεί. 

Ό 'Ιερεμίας λοιπόν είναι ό δάσκαλος του νεαρού 'Ελευθέριου (Ευγέ

νιου) Βούλγαρη, ό όποιος το 1731 του δίδαξε τις έννοιες της λογικής μέσα 

άπο το σύγγραμμα του Γιαννιώτη Σουγδουρή. Ή ενασχόληση του Καβ

βαδία με τή φιλοσοφία, και ενδεχομένως και με τή συστηματική διδασκα

λία της, είχε ξεκινήσει πριν άπο τήν ανάληψη της διδασκαλίας γ ια τον 

νεαρό 'Ελευθέριο. Ό 'Ιωάννης Βαπτιστής Καββαδίας είναι ό γραφέας του 

χειρογράφου της Βιβλιοθήκης της Βουλής άρ. 18, το όποιο γράφτηκε το 

1722 και το όποιο περιέχει τήν Τέχνη Ρητορική του 'Αλέξανδρου Μαυρο

κορδάτου. Σ τ ή σελίδα 319 του ανωτέρω χειρογράφου υπάρχει το έξης 

βιβλιογραφικό σημείωμα: «Ε'ίληφε τέρμα γραφής ή παρούσα κατά τους 

αψκβ'· γέγραπται [δια χειρός] 'Ιωάννου Βαπτιστού του Κ α β α δ ί α » . 3 1 

29. ΑΝΚ, Συμβ. Λ. 130, β. 6, φ. 33^, 4 P ' . 
30. Βλ. διαθήκες της 5 και 6 Αυγούστου 1741: ΑΝΚ, Συμβ. Α. 130, β. 9, φ. 

2v-3r, 8r. Διαθήκες της 3.7.1743 και 18.12.1744: Συμβ. Α. 130, β. 10, φ. 1 4 ν , 45r. 
Διαθήκη της 9.10.1748: Συμβ. Α. 130, β. 13, φ. 3 " ' . Διαθήκη της 9.7.1750: Συμβ. 
Α. 131, β. 14, φ. 6Γ. Στις 11.2.1755 μία διαθήκη συντάσσεται στο σπίτι τοΰ ίεροδι
δασκάλου 'Ιερεμία Καββαδία εις τον Φόρον της Χώρας: Συμβ. Α. 131, β. 18, φ. 44Γ. 

31. Σ π . Λάμπρος, «Κατάλογος των κωδίκων των εν 'Αθήναις Βιβλιοθηκών 
πλην της 'Εθνικής. Α'. Κώδικες της Βιβλιοθήκης της Βουλής», Νέος Έλληνομνή-
μων 1 (1904), 359. Αίνος Πολίτης - Μαρία Πολίτη, δ.π., σ. 487. Το χειρόγραφο 
εΐναι άστά/ωτο και φυλάσσεται μέσα σε θήκη. Τα πρώτα και τα τελευταία φύλλα 
είναι κατεστραμμένα άπο το σκόρο. Το βιβλιογραφικό σημείωμα το μεταφέρω άπο 
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'Αρκετά χρόνια αργότερα, ό 'Ιερεμίας Καββαδίας, μαζί με τον Νικη

φόρο Θεοτόκη, ανέλαβε τη διδασκαλία στο Κοινό Φροντιστήριο της Κέρ

κυρας, πού αποτέλεσε συνέχεια του δημόσιου σχολείου της Κοινότητας, 

στο όποιο δίδαξε τα θεωρητικά μαθήματα, αρχαία ελληνικά και φιλοσο

φία, ως « p r e c e t t o r e di belle l e t t e r e » . 3 2 'Αξίζει νά σημειωθεί δτι ό Καβ

βαδίας, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βενετού Προβλεπτή, δίδασκε στο 

σχολείο τη Μεταφυσική τοΰ Γάλλου E d m e P o u r c h o t (1651-1734), με

ταφρασμένη στα αρχαία ελληνικά («Il secondo ( m a e s t r o ) è il Monaco 

greco P r e Ge remia C a v a d i a n a t i v o di S. M a u r a , che insegna la Me

tafis ica di Purcoz io t r a d o t t a in greco l i t t é r a l e» ) . 3 3 Δεν είναι γνωστό 

ποιος ήταν ό μεταφραστής τοΰ ανωτέρω έργου στα ελληνικά, καθώς δεν 

δηλώνεται στην αρχειακή π η γ ή στην οποία στηριζόμαστε, αξίζει όμως 

να επιμείνουμε στο σημείο αυτό και νά σημειώσουμε δτι ό Βούλγαρης 

έχει μεταφράσει από τα λατινικά το έργο Λογική τοΰ 'ίδιου συγγραφέα. 3 4 

Καθώς δεν γνωρίζουμε τ ίποτα το συγκεκριμένο ούτε για τις σπουδές τοΰ 

Καββαδία ούτε για τήν εισαγωγή των έργων τοΰ P o u r c h o t στους κύκλους 

των Ε λ λ ή ν ω ν διαφωτιστών, μπορούμε να υποθέσουμε δτι ενδεχομένως ό 

Ευγένιος, ως νεαρός μαθητής τοΰ Καββαδία, εΐχε χειραγωγηθεί άπο ε

κείνον στη μελέτη τοΰ Γάλλου σχολαστικού φιλοσόφου και δτι αργότερα 

ανέλαβε τή μετάφραση της Λογικής. "Οσο γ ια τή μετάφραση της Μετα

φυσικής, πληροφορία άγνωστη έως τώρα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

δτι, αν δεν είναι έργο τοΰ 'ίδιου τοΰ Καββαδία ή κάποιου άλλου προσώπου, 

ενδεχομένως πρόκειται γ ια μετάφραση τήν οποία ανέλαβε ό Βούλγαρης (ή 

τον κατάλογο Λάμπρου, επειδή σήμερα στο πρωτότυπο δεν διακρίνονται δλα τα 
γράμματα. 

32. Για τή διδακτική δράση του Καββαδία στο δημόσιο σχολείο της Κοινό

τητας, καθώς και για άλλες αρχειακές μαρτυρίες σχετικά με τήν παραμονή του στην 

Κέρκυρα βλ. Παναγιώτα Τζιβάρα, δ.π. 

33. Archivio di P r o p a g a n d a Fide, S c r i t t u r e riferite nei Congressi, Greci, 
τ. 3, φ. 238V. 

34. Γ. Ι. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικον θέατρον, άνατύπ. Α' εκδ. ' Ε π ι μ έ 

λεια - Εισαγωγή - Ευρετήριο Τάσου Ά θ . Γριτσοπούλου, 'Αθήνα 1972, σ. 296. 

Σάθας, δ.π., σ. 571. "Αλκής 'Αγγέλου, Των Φώτων. "Οψεις τον Νεοελληνικού Δια

φωτισμού, 'Αθήνα 1988, σ. 12. Τοΰ 'ίδιου, Των Φώτων Β', 'Αθήνα 1999, σ. 459. 

Βλ. και G. P . H e n d e r s o n , δ.π., σ. 72-73. Στον ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιο

θήκης του Κογκρέσου (Library of Congress online Catalog) καθώς και σε εκείνον 

της Βατικανής Βιβλιοθήκης βρήκαμε το έ'ργο τοΰ P o u r c h o t , Institutiones philo-

sophicae ad faciliorem veterum ac recentiorum philos op horum lectionem com

paratele στις εξής εκδόσεις: Παρίσι 1711, Βενετία 1729, 1730, και Πάδοβα 1738. 
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απόδοση του έργου στα αρχαία ελληνικά ενισχύει, την άποψη), δπως έπρα

ξε και με τη μετάφραση των δύο έργων, της Λογικής και της Μεταφυ

σικής του J . Β. D u Η am e l . 3 5 Σ ε αυτή την περίπτωση, δ Καββαδίας χρη

σιμοποιούσε το 1759, άπα κάποιο χειρόγραφο, τη μετάφραση του παλαιού 

μαθητή τ ο υ , 3 6 ό οποίος εκείνη τήν εποχή είχε παρουσιάσει μια λαμπρή 

διδακτική δράση στα 'Ιωάννινα, στην Κοζάνη και στην Ά θ ω ν ι ά δ α . 

Το χειρόγραφο της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης μαζί με εκείνο της ουκρανικής 

Χφ. E B E 1178, σ. 130. 

Γραφέας 'Ελευθέριος Βούλγαρης 

35. G. P . H e n d e r s o n , δ.π., σ. 72. 

36. Καμιά μετάφραση του Βούλγαρη δεν τυπώθηκε έως το 1767. Οί μεταφρά

σεις κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφη μορφή ανάμεσα στους μαθητές του. Ό 'Αγγέλου 

γράφει δτι κατέχει χειρόγραφο, αντίγραφο της μετάφρασης της Λογικής του P o u r -

c h o t άπα τον Βούλγαρη, το όποιο έγινε άπο κάποιον μαθητή του τα χρόνια πού ό 

Βούλγαρης δίδασκε στην Κοζάνη ("Αλκής 'Αγγέλου, Των Φώτων... [Α'], 'Αθήνα 

1988, σ. 12). 
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Βιβλιοθήκης, τα δύο μαθητικά τετράδια του Βούλγαρη, μας βο-ηΰοΰν να 

γνωρίσουμε ακριβώς τα έ'ργα πού στήριξαν τή φιλοσοφική προπαιδεία 

του σοψοΰ ιερωμένου. 

Ό Ευγένιος κράτησε πάντα κοντά του στην προσωπική του βιβλιο

θήκη, «μαρτυρία των π ρ ώ τ ω ν του βημάτων στην πορεία της παιδείας καί 

της επιστήμης», κατά την έκφραση του F o n k i c , 3 7 το μαθητικό του τε

τράδιο με την "Εκθεσιν περί επιστολικών τύπων του Κορυδαλλέα καί τα 

Ποογνμνάσματα του Άφθονίου. Το χειρόγραφο εκείνο, μετά το θάνατο 

του κτήτορά του καί μετά άπο πολλές περιπέτειες, κατέληξε στή συλλογή 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Χ α ρ κ ό β ο υ . 3 8 Το άλλο του μαθη

τικό τετράδιο με το κείμενο της /Ιο/ίκ^ς του Σουγδουρή, πού αποτελεί 

τη συνέχεια της μαρτυρίας για τήν πορεία του Βούλγαρη στή φιλοσοφική 

κατάρτιση, δεν γνωρίζουμε αν τον συνόδευσε κάποια στιγμή στα μέρη τα 

μακρινά οπού έζησε ή αν παρέμεινε στην Κέρκυρα ή σε κάποια σχολή του 

ελληνικού χώρου, δπου δίδαξε ό σοφός δάσκαλος. Ά π ο εκεί, ποιος ξέρει 

άπο ποιους δρόμους καί άπο ποια χέρια, έφτασε στην 'Αθήνα καί συναριθ-

μήθηκε στή συλλογή των χειρογράφων της 'Εθνικής μας Βιβλιοθήκης. 

' Ε ω ς ότου όμως γίνει καθόλα γνωστή στους ερευνητές ή τύχη της προσω

πικής βιβλιοθήκης τού ιερωμένου εγκυκλοπαιδιστή, το χειρόγραφο της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης θα αποτελεί μία ακόμα μαρτυρία για τις φιλοσο

φικές σπουδές τού Βούλγαρη. 'Ακόμα, εξίσου σημαντικό, θα αποτελεί ένα 

επιπλέον τεκμήριο για τή μαθητεία τού νεαρού Βούλγαρη κοντά στον Αευ-

καδίτη Ιερομόναχο, ό όποιος τόσα πολλά προσέφερε στην πνευματική 

ακμή της Κέρκυρας μέ τή διδασκαλία του στο Κοινό Φροντιστήριο, καί ό 

οποίος σε μία έπιστολιμαία επικοινωνία πού είχε μετά άπο πολλά χρόνια 

μέ τον παλαιό του μαθητή επέλεξε να υπογράψει ως «σος παλαιός καί 

εγκάρδιος φίλος Ι ε ρ ε μ ί α ς » . 3 9 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 

37. Β. Fonkic , δ.π., σ. 85. 

38. ((Τή διαδρομή» τοΰ χειρογράφου περιγράφει ό Β. F o n k i c (δ.π., σ. 85-87). 
39. Πρόκειται γ ια ανεπίδοτη επιστολή του Καββαδία προς τον Βούλγαρη μέ 

ημερομηνία 25 'Απριλίου 1780, στην όποια ό γηραιός δάσκαλος ζητούσε μια χάρη, 
χωρίς όμως να υπενθυμίζει τήν παλαιά σχέση μαθητείας. Βλ. Ά θ . Τσίτσας, δ.π., 
σ. 124. 
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