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του Πλάτωνος αρχαιότεροι... οι των ατόμων προστάται, ών τους λόγους 
εν τοις φυσικοΐς άνεσκευάσαμεν»,22 θα πρέπει να είχε συγγράψει και άλλο 
έργο μέ αντικείμενο τή φυσική φιλοσοφία, του 'Αριστοτέλους, πριν απο 
το 1674. 

ΚΩΣΤΑΣ Θ. Π Ε Τ Σ Ι Ο Σ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

TOT " Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΛΤΑΙΟΤΗΤΟΣ" 

ΣΤΙΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1715 ό Δημήτριος Γεωργούλης Νοταράς ολοκλη
ρώνει, στο Βουκουρέστι, τή μετάφραση ένας έργου πού ελληνικά το επι
γράφει «Περί της των συμβουλίων ματαιότητος».1 Ποιο όμως είναι το 
πρωτότυπο και ποιος ό συγγραφέας του; 

Ό Νοταράς, όταν μετέφρασε, την ϊδια περίπου εποχή, το έργο του 
Emmanuel Tesauro La Filosofia morale, δεν παρέλειψε να αναγράψει 
στην επιγραφή του ïpyou το όνομα του συγγραφέα του πρωτότυπου έρ
γου, δπως άλλωστε και το δικό του: «Βιβλίον α' ήτοι 'Ηθική Φιλοσο
φία... ήντινα συνέθεσεν ό κόμης καί ίππεύς Εμμανουήλ Θησαυρός ευπα
τρίδης του Τουρίνου, την έμεταγλώττισε δε Δημήτριος Νωταρας ιατρο
φιλόσοφος ό Πελοποννήσιος...»" ένώ στο τέλος, στο βιβλιογραφικό ση
μείωμα, ανέγραψε το χρόνο καί τον τόπο πού περάτίοσε τη μετάφραση: 
«μεθερμηνεύθη έτει άπο Χ[ριστ]ΰ: ,αψιζΦ. Έ ν Βουκουρεστίου της Ούγγρο-
βλαχίας».2 

Στην επιγραφή δμως του έργου «Περί της των συμβουλίων ματαιό
τητος» παραλείπεται το όνομα του συγγραφέα του πρωτοτύπου, ένώ στο 
τέλος, στο βιβλιογραφικό σημείωμα, αναγράφεται μόνο το όνομα του με
ταφραστή: «Δημήτριος Νωταράς ιατροσοφιστής έμεταγλώττιζε. 'Επε
τέθη κορωνίς τώδε iß'" αύγούστου, ,αψιε*. Έ ν Βουκουρεστίω». 

Ή νεοελληνική επιστήμη ελάχιστα έχει ασχοληθεί με τή μετάφραση 

22. Αυτόθι: ατήν μεν ούσίαν, εάν ύλικώς λάβωμεν... ώς ήμΐν έν τοις φυσικοΐς 

ήδη δεδήλωται». 

1. Ό πλήρης τίτλος είναι σχοινοτενής: ((Περί της των συμβουλίων ματαιότη

τος βιβλίον εν, έν ω ή ματαιότης καί ή αλήθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων, πολι

τικούς καί ήθικοΐς λόγοις καθαρώς αποδείχνεται καί διαλογικώς παραδίδοται». 

2. Θυμίζω τα χειρόγραφα πού παραδίδουν τή μετάφραση έργου τοϋ Tesauro 

άπο τον Νοταρά: α' το άρ. 59 (422) της Ρουμανικής 'Ακαδημίας· β' το άρ. 681 του 

Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη καί γ ' το άρ. 100 τοϋ Με

γάλου Σπηλαίου —το τελευταίο το γνωρίζουμε πλέον άπο τήν περιγραφή του IS. 

Βέη {Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων κίοδίκων της εν Πελοτιοννήοω> Μονής 

τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, τ. 1, Αιψία-Άθήνα 1915, σ. 95), καθώς, όπως εΐναι γνωστό, 

κάηκε στην πυρκαγιά του 1934. 
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αυτή, μολονότι, παραδίδεται από τέσσερα χειρόγραφα 3 —'ίσως επειδή δεν 
είχε εντοπιστεί το έργο πού μεταφράστηκε καί ή ταυτότητα του συγγρα
φέα του πρωχοτύτζοΌ. 

Το κενό αυτό μπορούμε σήμερα να το καλύψουμε. Το έργο πού μετέ
φρασε ό Δημήτριος Νοταράς είναι το λατινικά γραμμένο πόνημα του Π ο 
λωνού S t a n i s l a w H e r a k l i u s z L u b o m i r s k i (1642-1702), De vantiate 
concili or um* πού δημοσιεύτηκε γ ια πρώτη φορά το 1700 στή Βαρσοβία 
καί γνοορισε έκτοτε πολλές επανεκδόσεις καί μεταφράσεις. 

"Οσον άφορα το ερώτημα γ ιατί ό μεταφραστής δεν ανέγραψε το όνο
μα τοΰ συγγραφέα του πρωτοτύπου, ή απάντηση είναι δτι είχε στα χέρια 
του την έκδοση της T r n a v a ( T y r n a v i a ) τοΰ 1701, στην οποία αναγρά
φονταν μόνο τα αρχικά τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέα — α ρ χ ι κ ά πού ό Νο
ταράς δεν μπόρεσε προφανώς να τα συμπληρώσει. 

Πρόσφατα τιμώντας τή μνήμη τοΰ Λέανδρου Βρανούση, πού πρώτος 
μίλησε για τα ((φαναριώτικα εγχειρίδια πολιτειολογίας καί πολιτικής» 
— π ρ ω τ ό τ υ π α ή μεταφρασμένα—, θύμισα τή μετάφραση τοΰ Νοταρά καί 
πρότεινα την ένταξη της στην κατηγορία τών φαναριώτικων εγχειριδίων 
πολιτικής, καθώς καί ό μεταφραστής στο φαναριώτικο κλίμα ανήκει καί 
το έργο πού τοΰ ανέθεσαν να μεταγλωττίσει ήταν χρήσιμο στους υποψή
φιους ηγεμόνες τών παραδουνάβιων ηγεμονιών. 5 Σήμερα, ύστερα άπο τήν 
αποκάλυψη τοΰ πρωτοτύπου, ανοίγει ό δρόμος για να δει το φώς της δη
μοσιότητας ή μετάφραση τοΰ Νοταρά καί, ύστερα άπο τή σύγκριση της 
με το πρωτότυπο κείμενο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι περίσ
τερο άπο τους Φαναριώτες τήν εποχή πού συμπλήρωναν τα ιδεολογικά 
τους εργαλεία. 

Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ 

3. α') το άρ. 58 (498) της Βιβλιοθήκης της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας, σ. 1-145" 
β') το άρ. 92 της Βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, φ. 
1Γ-46Γ- γ') το άρ. 73 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, φ. 3 r-58r καί δ') τ ο άρ. 
95 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζαγοράς, σ. 187-282. Τίς ελάχιστες μνείες πού υ π ά ρ 
χουν για τή μετάφραση του Νοταρά τίς εχω συγκεντρώσει στή μελέτη μου (( "Περί 
της τών συμβουλίων ματαιότητος". Έ ν α ακόμα φαναριώτικο εγχειρίδιο Πολιτικής», 
Ό "Ερανιστή;, 21 (1998) —Μνήμη Λέανόρον Βρανονση— 33-34. 

4. Σχοινοτενής είναι καί ό τίτλος του πρωτοτύπου: De vanitale consiliorum 
liber unus, in quo valutas et Veritas rerum humanarum polilicis et moralibus 
rationibus dare demonstra tur, et dialo gicè exhibitur. 

5. Βλ. τή μελέτη πού αναφέρω στή σημ. 3, σ. 39-42. 
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