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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TOT CHRISTIAN WOLFF 

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΖΟΤΛΗΣ ή Τζαρτζούλης ή Τζερτζέλης (Μέτσοβο 

περ. 1706 -'Ιάσιο 1772) είναι ό σπουδαίος μαθητής του Μπαλάνου 

Βασιλόπουλου στα Γιάννενα, διδάσκαλος στην Τρίκκη και στη Σχολή 

Γκιούνμα 'Ιωαννίνων, στο Μέτσοβο και στην Πατριαρχική 'Ακαδημία 

Κωνσταντινουπόλεως, σχολάρχης στην Άθωνιάδα (διάδοχος του Ευγενίου 

Βούλγαρη), στο Μέτσοβο, στον Τύρναβο, στην Τρίκκη και τελικά στο ' Ιά

σιο άπό το 1766 ως το θάνατο του (εκεί τον διαδέχθηκε ό Νικηφόρος Θεο

τόκης κι εκείνον το 1776 ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ). Για τήν ανώτερη μόρ

φωση του ξέρουμε οτι σπούδασε στην 'Ιταλία φιλοσοφία, μαθηματικά και 

ιατρική (Βενετία 1751, Πάδοβα 1751-52, Βολωνία 1753-55, Βενετία 

1755), ενώ το κύριο συγγραφικό του έργο αποτέλεσε το αντικείμενο πα

λαιότερων ερευνών μου.1 

Στον 'Αθηναϊκό κώδικα (Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας 51, ετ. 1759) 

σώζεται έ'ργο του Ζερζούλη με τον τίτλο Τοϋ σοφωτάτον διδασκάλου κυρ 

Νικολάου Κυριακού τοϋ Τζαρτζούλη, καθ" ου ή ανωτέρω επιστολή εγρά-

φη, γενναία άπάντησις. Πρόκειται για τήν εκτενή αντίκρουση (50 περ. σε

λίδες) της 'Επιστολής τινός των εν Κωνσταντινουπόλει δοκοΰντων φιλο

σοφείν Περιπατητικών κατά των λεγόντων, κατά τε Δημόκριτον τον πα-

λαιότατον φιλόσοφον και κατά τους νεωτέρους απανταχού της οικουμένης 

φιλοσόφους, ότι το πύρ ουκ εστίν απλώς κοϋφον, αλ)! έχει το ανάλογον τη 

οικεία υλη βάρος. Στον Ζερζούλη για το πρόβλημα αυτό, δηλ. τήν έννοια 

της βαρύτητος (ειδικότερα τήν αμφισβήτηση άπό τους «νεωτερικούς» της 

«περιπατητικής» αρχής οτι το πυρ είναι «κουφον απλώς» και τή διδα

σκαλία τους οτι έχει κι αυτό βάρος), απάντησε ό σοφός «περιπατητικός» 

σχολάρχης της Πατριαρχικής 'Ακαδημίας Δωρόθεος Αέσβιος ( | περ. 

1770) μέ το επιστολικό επίσης κείμενο Δωροθέου γενναιότατη και φίλο

ι. Λίνος Γ. Μπενάκης, α'Απο τήν ιστορία τοϋ Μεταβυζαντινού Άριστοτελι-
σμοϋ στον ελληνικό χώρο. 'Αμφισβήτηση και υπεράσπιση τοϋ φιλοσόφου: Νικόλαος 
Ζερζούλης - Δωρόθεος Λεσβίος», Φιλοσοφία 7 (1977) 416-454. 
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σοφικωτάτη άπάντησις εις τα προεκτεθέντα. Προς τον 'ίδιο Δωρόθεο γνω

ρίζουμε τώρα και το μικρό κείμενο Νικολάου τον εκ Μετζόβων απορίαι 

προς Αωρόθεον (κωδ. 'Αθηνών, Βιβλιοθήκης της Βουλής 80: πρώτη έκ

δοση Λίνου Γ. Μπενάκη, «'Ανέκδοτο κείμενο του Νικολάου Ζερζούλη. 

Μια πρώιμη σύγκρουση με τον Δωρόθεο Λέσβιο σε θέματα θεολογίας, φι

λοσοφίας και επιστήμης. Παράρτημα: Άνανίας Άντιπάριος προς Ζερ-

ζούλην περί της λογικής ψυχής».2 

Το υπόλοιπο γνωστό επιστημονικό έργο του Ζερζούλη, άπό την περίο

δο κυρίως τής διδασκαλίας του στο 'Ιάσιο (1766-72), είναι μεταφραστι

κό. Σημαντικότερη ασφαλώς είναι ή μετάφραση άπό τα λατινικά τών 

«Στοιχείων» του Νεύτωνος (Philosophiae naturalis principia mathe-

matica), έργου του 1687 (τρίτη έκδ. 1726), πού αναφέρεται άπό όλους 

τους βιογράφους του Ζερζούλη και μαρτυρεΐται ρητά και στο ανέκδοτο 

έργο του Δωροθέου Λεσβίου Τα παράδοξα τών νυν νεωτέρων.3 Ή ελλη

νική αυτή μετάφραση τών «Στοιχείων)) άπό τον Ζερζούλη ('ίσως μέρους 

των) δεν έχει εντοπισθεί ως σήμερα σε καμιά βιβλιοθήκη ή συλλογή χει

ρογράφων ! ("Ας σημειωθεί ότι έκτος άπό τήν αγγλική μετάφραση του 

1729 όλες ο'ι άλλες μεταφράσεις τών «Στοιχείων» σέ ευρωπαϊκές γλώσ

σες έγιναν τον 19ο αι., ή γερμανική μάλιστα μόλις το 1872.) "Εργο του 

Ζερζούλη είναι και ή μ,ετάφραση, επίσης άπό τα λατινικά, τής «Πειραματι

κής Φυσικής» του φημισμένου 'Ολλανδού φυσικού P. van Musschenbroek 

καθώς και συγγραμμάτων τοΰ Fr. Baumeister, μαθητή τού Chr. Wolff, 

τα όποια κατά τον Κ. Κούμα ό Ζερζούλης δίδασκε στο 'Ιάσιο («παρέδιδεν 

εξ ιδίων του μεταφράσεων τήν τού Βαϋμαϋστερίου φιλοσοφίαν»).4 

2. Δευκαλίων, τχ. 21/1978, 86-95. 
3. Επειδή ή Ariadna Camariano-Cioran στο τελευταίο βιβλίο της L'Epire 

el les pays roumains, Ιωάννινα 1984, σ. 176 έπ. υποβαθμίζει τήν παρουσία της με
τάφρασης τών «Στοιχείων» τοΰ Νεύτωνος μεταξύ τών έργων τοΰ Ζερζούλη —επειδή 
προφανώς δεν διασώθηκε άπο τή χειρόγραφη παράδοση—, υπογραμμίζω τή σημασία 
τών νέων αναμφισβήτητων στοιχείων για τήν ύπαρξη τής μετάφρασης αυτής, πού πα
ρουσίασα το 1977 [Φιλοσοφία, δ.π.) άπο το ανέκδοτο έργο τοΰ Δωροθέου Λεσβίου 
((Τα παράδοξα τών νΰν νεωτέρων». 'Εδώ έχουμε συχνά τις έξης εκφράσεις τοΰ αντι
πάλου τοΰ Ζερζούλη: ((ό θαυμαστός μεταφραστής τοΰ Νεουτών», ((ό καλός αύτοΰ έρ-
μηνεύς», «ό τοΰ Νεουτών ζηλωτής» κ.ά. (βλ. Φιλοσοφία, δ.π., σ. 428). Άλλα χρήση 
τών ((Στοιχείων» και καλή γνώση τών νέων φυσικών νόμων τοΰ Νεύτο^νος άπο τον 
Ζερζούλη έχουμε ήδη άπο τήν περίοδο 1740-48 (Τύρναβος-Τρίκκη), όταν εκδηλώθηκε 
ή διαμάχη Ζερζούλη-Δωροθέου για το «βαρύ και το κοΰφον» (επίκληση τοΰ «κατά 
Νεουτόνιον» νόμου τής παγκοσμίου έλξεως και άλλες αναφορές στον Νεύτωνα). 

4. Σύνταγμα Φιλοσοφίας 1, Βιέννη 1818, σ. χ. 
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Σχετικά με την πρώτη μετάφραση έχουμε ευτυχώς τώρα, και μάλι

στα πολύ πρόσφατα, το σπουδαίο «εύρημα»5 του Κώδικα της Κεντρικής 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης «Μιχ. Έμινέσκου» του 'Ιασίου VI-9 (188), 

έτους 1760, δ όποιος στα φύλλα 24α-79β και 146α-203β περιέχει: «Τής 

τοΰ σοφωτάτου Δημοκρίτου, τών ημετέρων προγόνων Ελλήνων αρχαιο

τάτου, φ υ σ ι κ ή ς θ ε ω ρ ί α ς υπό τών νεωτέρων, και μάλιστα του άγχι-

νουστάτου και μέγα επί σοφία κεκτημένου όνομα ' Ι σ α ά κ τ ο ΰ Ν ε υ-

τ ό ν ο υ , άνανεωθείσης, έπιδιορθωθείσης, αναπτυχθείσης, αύξηθείσης καί 

εις φώς προαχθείσης Σ τ ο ι χ ε ί α κατά Μ ο υ σ χ ε μ β ρ ο έ κ ι ο ν εκ-

φρασθέντα καί ελληνιστί εκδοθέντα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκά

λου καί γυμνασιάρχου τής Άθωνιάδος 'Ακαδημίας Νικολάου Κυριακού 

Τζερτζέλη καί ήδη πρώτον παρ' αυτού εν έλλάδι φωνή τοις Ελλήνων παισί 

καί εαυτού μαθηταΐς εν τω Ά γ ί ω "Ορει παραδοθέντα.» 

Μήπως λοιπόν μπορεί τώρα να κατανοηθεί σωστά ή δήλωση τών βιο

γράφων τού Ζερζούλη, ότι έδίδασκε τήν «Φυσική» τοΰ Νεύτωνος «κατά 

Μουσκεμβροέκιον»; 'Ότι δηλαδή ή διδασκαλία τών Στοιχείων τοΰ Νεύ

τωνος άπό τον Ζερζούλη βασιζόταν ακριβώς στα συγγράμματα τοΰ πιο 

αύθεντικοΰ ερμηνευτή τής Νέας Φυσικής, τοΰ περίφημου van Musschen-

5. Θερμά συγχαρητήρια καί ευχαριστίες οφείλουμε στον νέο διδάκτορα του Ε 

λευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου κ. Χαρίτωνα Καρανάσιο, πού με πολύ καλές 

νεοελληνικές σπουδές καί στή Γερμανία είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο τής διατριβής 

του για τον Σεβαστά Κυμινήτη, επιστημονικής πρόσβασης στή Συλλογή ελληνικών 

χε ιρογράφο:>ν τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοϋ 'Ιασίου τής Ρουμανίας. Παράλ

ληλα μέ τήν έρευνα για τό δικό του θέμα ό "Ελληνας ερευνητής επιδόθηκε καί σέ λε

πτομερή καταγραφή τών ελληνικών χειρογράφων μέ σκοπό τή δημοσίευση σύγχρο

νου περιγραφικού Καταλόγου τής σπουδαίας αυτής Συλλογής. Σ ' αυτήν τήν καλή 

συγκυρία οφείλουμε τήν «ανακάλυψη» τών μαθημάτων τής Νέας Φυσικής άπό τον Νι

κόλαο Ζερζούλη στην «Άθωνιάδα» σέ χειρόγραφο, πού για χρόνια αναζητούσαμε yco-

ρίς αποτέλεσμα στον ελληνικό χώρο καί πού παραμένει codex unicus, άλλα δυστυχώς 

μέ ενδιάμεσο κενό ενός «τετραδίου», μέ παρατοποθετήσεις φύλλίον καί χωρίς τα τε

λευταία κεφάλαια τοϋ έργου. —Στό ϊδιο χειρόγραφο έχουμε τώρα ένα ακόμη από

γραφο τών Στοιχείων Γεωμετρίας τοΰ Christian Wolff στην απόδοση τοΰ Ζερζού

λη (φ. 80α-145β).— 'Αναλυτικά στοιχεία για τα μαθήματα «φυσικής» τοΰ Ζερζού

λη μέ αξιολόγηση τών ερμηνευτικών σχολίων καί τών προσθηκών του καθώς καί τής 

«βιβλιογραφίας» του βλέπε στή σχετική άνακοίνο^σή μου στό Συνέδριο « Ό Νεοελ

ληνικός Διαφωτισμός, οι ευρωπαϊκές ιδέες καί ό άναγεννώμενος Ελληνισμός», Βό

λος 27-29.5.1993 (υπό δημοσίευση). Περιγραφή τοΰ χειρογράφου δημοσίευσε ήδη ό 

Χ. Καρανάσιος, « Ό κώδικας VI-9 (188) τής Κεντρικής Πανεπιστημιακής Βιβλιο

θήκης "Μίχαϊ Έμινέσκου" τοΰ 'Ιασίου. ('Ανεύρεση λανθάνοντος έργου τοΰ Νικολάου 

Ζερζούλη)», 'Ελληνικά 44 (1994), 182-187. 
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hroek και δτι 6 Κώδικας του Ιασίου καλύπτει, πλήρως το σπουδαίο κενό 

μας, και για τη μετάφραση δηλαδή του Νεύτωνος. Και είναι πάντως πολύ 

σημαντικό γεγονός για τήν 'ιστορία τών φυσικών επιστημών στον ελλαδι

κό χώρο τήν εποχή πού ερευνούμε ή δυνατότητα επιτέλους να μελετήσου

με και να αξιολογήσουμε τις παραδόσεις της Νέας Φυσικής ενός σπουδαίου 

"Ελληνα φιλοσόφου και διδασκάλου τών επιστημών. 

Πριν άπό τήν παρουσίαση τών μεταφράσεων τών μαθηματικών έργων 

τοΰ Wolff ας σημειωθεί δτι διασώθηκαν πολύτιμα στοιχεία για τα βιβλία 

και τα χειρόγραφα της προσωπικής βιβλιοθήκης τοΰ Νικολάου Ζερζούλη, 

άπό τα όποια προκύπτουν τα ενδιαφέροντα, ή κατάρτιση και άλλες επιδό

σεις του.6 "νΑς υπογραμμισθεί τέλος ή σημασία τής μαρτυρίας τοΰ Ί ω σ η -

που Μοισιόδακα για τη σπουδαία θέση τοΰ Ζερζούλη στή φιλοσοφική παι

δεία τής εποχής του, πού συναντούμε (α) στον Πρόλογο τής μετάφρασης 

τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας τοΰ Muratori (1761), δπου ό Μοισιόδαξ προ

σφέρει, λέει, τή μετάφραση του αυτή σ' έναν κόσμο, «δπου τη άληθεία τα 

φροντιστήρια πολλαπλασιάζονται, ή εγκύκλιος παιδεία ακμάζει, ή Φιλο

σοφία διδάσκεται, ή Μ α θ η μ α τ ι κ ή α κ ο ύ ε τ α ι , οί διδάσκαλοι αυ

ξάνουν μερικούς άπό τους οποίους εγώ αποτολμώ να κηρύξω τάχα καθό 

τόσους άνακαινιστας εκείνης τής αρχαίας ευγενείας. "Ενας Βούλγαρις Ευ

γένιος εις το Βυζάντιον, ένας Θεοτόκης Νικηφόρος εις τήν Κέρκυραν, ένας 

Ζορτούλιος Νικόλαος εις τον "Αθωνα, είναι οί πρώτοι λογάδες, άξιοι και 

οί τρεις να συγγράφουν και να παραδίδουν με άκρίβειαν πάσαν έπιστήμην. 

"Ολη ή Ελλάς πρέπει να τους σεβάζεται, διότι αυτοί σπουδάζουν ν' ανα

καλέσουν τάς Μούσας εις τον πάτριον Ελικώνα των», και (β) στην 'Απο

λογία του (1780), δπου διαβάζουμε τα έξης χαρακτηριστικά: (('Εγώ μήτε 

παύω εύφημων τον έξοχώτατον εν ίατροφιλοσόφοις κύριον Μανασσήν τον 

Ήλιάδην, δστις προτρεπόμενος να άναλάβη τινά έπαγγελίαν εν τή νεοδ-

μουμένη 'Ακαδημία τοΰ Βουκουρεστίου μήτε άλλην συγκατέβη να δεχθή 

ειμή τήν Μαθηματικήν ή τήν Πειραματικήν. Ό επίσημος άνήρ, άφοΰ χρό

νους ικανούς έδίδαξεν έν τω Βουκουρεστίω τα αριστοτελικά, απήλθε τέλος 

εν τή 'Ιταλία έπί καταρτισμώ έαυτοΰ και τών ομογενών... Αυτό τοΰτο 

έποίησε και ό Ευγένιος ό Βούλγαρις, αυτό ό άϊδίας μνήμης Νικόλαος ό 

Ζορζούλης, αυτό και πολλοί έτεροι, δσοι άπήλθον εις τάς ακαδημίας έκεί-

νας... επί μαθήσει τής όντως καλλιεργητέας Φιλοσοφίας». 

Ό Νικόλαος Ζερζούλης μετέφρασε λοιπόν ακόμη στην περίοδο τής διδα-

6. Βλ. Φιλοσοφία, ο.π., 420, σημ. 15 και 422. 
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σκαλίας του στο 'Ιάσιο (1766-72) την 'Αριθμητική, τη Γεωμετρία και την 

Τριγωνομετρία του μεγάλου Γερμανού μαθηματικού και φιλοσόφου 

Christian Wolff (1674-1754) άπο τ6 λατινικό πρωτότυπο. Πρόκειται 

για μετάφραση τριών βιβλίων του Wolff άπο το δίτομο έργο του Elemen-

ta matheseos universae (Halle 1713 και Γενεύη 1743).7 Τα σωζόμενα 

χειρόγραφα με τις μεταφράσεις αυτές του Ζερζούλη έχουν καταγραφεί.8 

Πρόκειται για 3 χειρόγραφα Βουκουρεστίου (Ρουμανικής 'Ακαδημίας 

1020, 1369 και 1377), 3 Αγίου "Ορους (Έσφιγμένου 269, Βατοπεδίου 

539 και Παντελεήμονος 751), 1 τής Μεγάλης του Γένους Σχολής (αριθμ. 

18, έτους 1780: μόνο τα Στοιχεία Αριθμητικής) και 1 του Μετοχίου Πα

ναγίου Τάφου (αριθμ. 73, έτους 1781: επίσης μόνο τά Στοιχεία 'Αριθμη

τικής). Σ ' αυτά να προστεθεί και δ κωδ. 'Ιασίου 129 (18ου αι.: μόνο τα 

Στοιχεία Αριθμητικής). Σύνολο χειρογράφων 9. 'Από τα χειρόγραφα αυ

τά τη Γεωμετρία περιέχουν μόνο οί κωδ. Βατοπεδίου 539, Έσφιγμένου 

269 (οπού μάλιστα ή Γεωμετρία προηγείται τής Αριθμητικής) και Ρου-

μαν. 'Ακαδημίας 1377 (έτους 1801), χωρίς το Προοίμιο του Ζερζούλη, 

7. Για τον Wolff, τή διδασκαλία του, την κυρίαρχη στα χρόνια του Γερμανικού 

Διαφωτισμού φιλοσοφική ((σχολή» του (οί μαθητές του, οί λεγόμενοι «Βολφιανοί», 

είχαν καταλάβει δλες σχεδόν τις έδρες στα γερμανικά πανεπιστήμια), τις επιδόσεις 

του στις μαθηματικές ιδιαίτερα επιστήμες και το εκτεταμένο συγγραφικό έργο του 

βλέπε συνοπτικά το λήμμα «Βολφφ» στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της 'Εκδο

τικής 'Αθηνών, τ. 2 (1984), σ. 338 (Ν. Μ. Σκουτερόπουλος). Για την παρουσία και 

τις επιδράσεις του στην ελληνική φιλοσοφική παιδεία και τις επιστήμες βλ. τώρα το 

άρθρο τοϋ Π. Νούτσου, «Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in Griechen

land», Δωδώνη 16 (1987), σ. 9-20 (αναφέρεται ειδικότερα στους Επτανήσιους λο

γίους 'Αντώνιο Μοσχόπουλο και Δαμιανό Παρασκευά). Για τήν παρουσία ή και επί

δραση των ιδεών του Wolff στο έργο τοϋ Ευγενίου Βούλγαρη, ιδιαίτερα στή Λογική 

του (1766) βλ. τή μαρτυρία τοϋ Ίωσήπου Μοισιόδακα, 'Απολογία, σ. 25 έπ. (εκδ. 

Α. 'Αγγέλου, 1976) και Α. Camariano-Cioran (σημ. 1), σ. 179.—"Οσο για το θέμα 

τής τυχόν μετάφρασης της Αριθμητικής και τής Γεωμετρίας τοϋ Wolff και άπο τον 

Βούλγαρη, ή μαρτυρία τοϋ Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, 1872, σ. 295 (Τά τύποις ανέκδο

τα..., ε' 'Αριθμητική και Γεωμετρία Βολφίου, εκ τής λατινίδος) δεν είναι αρκετή, ενώ 

τά στοιχεία πού δίνει ό Καράς (σημ. 8), σ. 119, για 1 χειρόγραφο με τά Στοιχεία τής 

'Αριθμητικής γ.ν.1 4 με τά Στοιχεία Γεωμετρίας χρειάζονται διερεύνηση και αξιολόγη

ση. "Οπως είναι γνωστό, ό Βούλγαρης συνέγραψε και μια Πσαγωγή εις τά 'Αριθμη

τικά (γιά τους σπουδαστές τής Άθωνιάδος) και Στοιχεία τής 'Αναλύσεως, επίσης 

ανέκδοτα. 

8. Βλ. Γιάννης Καράς, Ouvrages grecs sur les Sciences exactes et naturelles 

conservés en manuscrit (Διατριβή στην Ecole Pratique des Hautes Études), Πα

ρίσι 1974 και συνοπτικότερα στο βιβλίο του: Οι φνσικο-θετικες επιστήμες στον ελλη

νικό 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1977, σ. 122. 
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ενώ την Κατ Ούόλφ Στοιχειώδη Έπίπεδον Τριγωνομετρίαν μόνο δ 'ίδιος 

κώδ. Ρουμαν. 'Ακαδημίας 1377 (χωρίς δυστυχώς το Προοίμιο, άλλα με 

πολλά παραδειγματικά σχήματα). 

Παραθέτω χαρακτηριστικούς τίτλους τών μεταφράσεων αυτών: 'Αριθ

μητική σνντεθεΐσα παρά τον σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Νικολάου 

κατά την Ούολφίου (Ρουμαν. Ά κ α δ . 1020), Νικολάου Κυριάκου Τζερ-

τζέλη Γεωμετρία και 'Αριθμητική κατά Ούόλφιον (Έσφιγμένου 269), 

Τών Μαθηματικών Στοιχείων αϊ πραγματίαι (sic), al προηγηκώταται 

(sic) εκ τών τοϋ μάθη ματικωτάτου και επιστημονικότατου Ουολφ Χριστ. 

Γερμανού, φιλοπόνω σπουδή Νικολάου Ντερντζελ (Ρουμαν. Ά κ α δ . 1377). 

Τέλος άπο νεώτερες εργασίες Ρουμάνων ειδικών γνωρίζουμε τώρα δτι 

άπο την ελληνική μετάφραση του Ζερζούλη έγινε ή πρώτη ρουμανική με

τάφραση της Γεωμετρίας και της Τριγωνομετρίας του Wolff (κώδ. 923 

της Ρουμαν. 'Ακαδημίας, Βουκουρέστι) πριν άπο τή δεύτερη του Gheor-

ghe Lazar και δτι τα εγχειρίδια αυτά είχαν και στή ρουμανική μορφή τους 

διάδοση και ευεργετική επίδραση στην παιδεία τών χωρών εκείνων.9 

Τα εγχειρίδια του Ζερζούλη δεν είναι άπλες μεταφράσεις τών έργων του 

Wolff. Πρώτα άπ' δλα προτάσσονται ολιγοσέλιδα άλλα πυκνά σε θεωρη

τικές αρχές και σχετικές γνώσεις «Προοίμια» τοϋ μεταφραστή: «Εις την 

κατά Ούόλφιον Άριθμητικήν Π ρ ο ο ί μ ι ο ν του σοφωτάτου Νικολάου 

Κυριακού Τζερτζέλη», «Τοΰ σοφωτάτου και επιστημονικότατου κυρίου 

Νικολάου Κυριακού Τζερτζέλη εις τήν παρ' αυτού μεταφρασθεΐσαν και τοις 

εαυτού φοιτηταΐς παραδοθεΐσαν κατά Ούόλφιον Γεωμετρίαν Π ρ ο ο ί μ ι 

ο ν». 'Ακόμα, το ελληνικό κείμενο της μετάφρασης συνοδεύουν σέ κάθε σχε

δόν σελίδα ερμηνευτικές «Άποσημειώσεις» τοΰ Ζερζούλη, μέ συχνές παρα

πομπές στον Ευκλείδη και σέ άλλους αρχαίους συγγραφείς και μέ στοι

χεία πού αντλεί άπο συγγραφείς μαθηματικών έργων τών νεα>τερων χρό

νων (βλ. τή δήλωση τού ΐδιου στο Προοίμιο της 'Αριθμητικής: «προστέ-

θειται παρ' εμού τά γε δόξαντα τών παραλελειμμένων έξ άλλων συγγρα

φέων δια τών παρ' έμοΰ πολλαχοΰ παρεμβεβλημένων άποσημειώσεων», 

καθώς και άλλου: «... και έξ άλλων τάς αναγκαίας προσθήκας ποιησάμε-

νος»). 

9. Βλ. Florica Cîmpan, «Un manuscris moldovenesc cuprinzînd ο traduce-
re a geometrei si trigonometriei lui Wolff, anterioarä celei fäcute de Gh. La
zar», Analele stiintifice ale Univ. din Iasi 6 (1960), και της 'ίδιας, «Manuscrisul 
de matematicä al lui Nicolae Cercel», δ.π. 7 (1962), σ. 572 έπ. 
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Ειδικά για τη μελέτη και χρήση του Ευκλείδη δ Ζερζούλης διευκρι

νίζει στο Προοίμιο της Γεωμετρίας δτι «φειδόμενος του χρόνου (των μα

θητών του) ώς πολυτιμότατου των άναλωμάτων» επέλεξε τ6 Εγχειρίδιο 

του Wolff («Ούόλφιον τον πάνυ και εν ταύτη καθηγεμόνα προστήσασθαι 

εγνωκα...»), διότι ή νεώτερη «κατ' Ούόλφιον οδός)) είναι συντομότερη, 

άλλα καλύπτει και τη διδασκαλία τών Στοιχείων της Γεωμετρίας «κατ' 

Εύκλείδην ή Τακουέτον»·1 0 για τον μεγάλο ωστόσο "Ελληνα μαθηματικό 

δηλώνει: «προσθήσω εν τω τέλει του παρόντος εγχειριδίου τινά τών παρ' 

Εύκλείδει προτάσεων, τισί τών καθ' ημάς παραγράφων την αυτήν είναι 

τε και συμφθέγγεσθαι, ώς αν ούτως αυτά δή τα παρ' έκείνω υμάς διδάσκε-

σθαι και γνώτε, και τον κατ' Ούόλφιον έπιτομώτερόν τε και καινότερον 

τρόπον άγάσησθε». 

Καθώς δεν είχαμε ώς τώρα τή δυνατότητα αντιπαραβολής τών λατι

νικών κειμένων του Wolff με τα εγχειρίδια του Ζερζούλη, δεν μπορούμε 

να καταγράψουμε με βεβαιότητα όλες τις Σημειώσεις και το περιεχόμενο 

τους στην προσωπική μελέτη και ερμηνευτική ικανότητα του "Ελληνα με

ταφραστή. 'Ενδεικτικά αναφέρονται έδώ μερικές παραπομπές τοΰ Ζερ

ζούλη, με ακριβή στοιχεία έκδοσης και συχνά σελίδα, σέ μαθηματικά έρ

γα τοΰ «Άριότου του "Αγγλου» (Thomas Harriot, 1560-1621), «Ούαλ-

λίστου» (John Wallis, 1616-1703), «Λαμύ» (Guillaume Lamy, μέ πα

ραπομπή στα Στοιχεία Γεωμετρίας, Παρίσι 1710), «Έρχάρδου Ούϊγε-

λίου» (παραπομπή στην Πρακτική 'Αριθμητική του), «Δανγκουρτίου» 

(παραπομπή: «έν τοις Σνμμίκτοις τοις Βερολινιακοϊς»), «'Εμμανουήλ 

Σουεδενβοργίου» (Emmanuel Swedenborg, 1688-1772) κ.ά. πολλών.1 1 

10. Τα Elementa Geometriae τοΰ Andreas Tacquet (Cantabrigiae 1710) 
τυπώθηκαν αργότερα στην ελληνική μετάφραση («μετά σημειώσεοον τοϋ Ούΐστωνος») 
τοϋ Ευγενίου Βουλγάρεως, Βιέννη 1805. 

11. Ό πυρήνας τοΰ άρθρου αποτελεί ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οί 
φυσικές-θετικές επιστήμες κατά τήν περίοδο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού», πού 
οργάνωσε ή "Ενωση 'Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Λάρισας στίς 22-24.4.1988 
στη Αάρισα-Άμπελάκια-Τύρναβο. Πολύ νεώτερα είναι βέβαια τα στοιχεία για τή 
διδασκαλία της νευτώνειας φυσικής άπο τον Νικόλαο Ζερζούλη μετά τήν πρόσφατη 
«ανακάλυψη» τοϋ σχετικού χειρογράφου τοΰ 'Ιασίου. Ευχαριστώ πάντως και άπο τή 
θέση αυτή τον εκλεκτό σύνεδρο της Αάρισας κ. Μιχάλη Λάμπρου, καθηγητή τοΰ Λία-
θηματικοΰ Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης, για τή βοήθεια του στην αναγνώ
ριση τών εξελληνισμένων ονομάτων τών ευρωπαίοι επιστημόνων, πού γνωρίζει και 
χρησιμοποιεί ό Ζερζούλης.— Για τις δυσκολίες πού αντιμετωπίζει στο θέμα τών 
εξελληνισμένων ονομάτων ό σύγχρονος μελετητής βλέπει το πολύ χρήσιμο άρθρο της 
καθηγήτριας Γεωργίας Άποστολοπούλου ('Ιωάννινα, « Ή απόδοση τών έπωνύμων 
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Συχνές είναι βέβαια οί αναφορές του Ζερζούλη στον «θαυμάσιον Καρτέσι-

ον» (Descartes, 1596-1650) και τον «περικλεέστατον Λεϊβνίτιον» (Leib

niz, 1646-1716), άλλα και ιδιαίτερη σημασία έ'χει ή παραίνεση του να 

χρησιμοποιούν οί μαθητές του και τα εγχειρίδια των Βούλγαρη και Θεο

τόκη. Τέλος και στα τρία βιβλία του Wolff ό μεταφραστής μας έχει προ

σθέσει άφθονα σχήματα για την εποπτική διδασκαλία των θεωρημάτων, 

ιδιαίτερα της Γεωμετρίας. 

Και το στοιχείο αυτό εντάσσεται ασφαλώς στό γενικό πνεύμα του 

Ζερζούλη, να ενισχύσει το πρακτικό μέρος και τή διδακτική χρησιμότητα 

τών εγχειριδίων (βλ. ιδιαίτερα το μέρος της Γεωμετρίας, πού ονομάζει 

«Έμπρακτον Γεωμετρίαν»). Στό θέμα αυτό ό Ζερζούλης στό Προοίμιο 

της "Αριθμητικής διατυπώνει με έμφαση τήν πρόθεση του, με αφετηρία 

μάλιστα τήν διαίρεση της αριθμητικής «παρά τοις πάλαι και τοις νυν σο-

φοΐς» σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. "Εχοντας αναλύσει το περιεχό

μενο και τους σκοπούς κάθε μέρους, δηλώνει ότι ό Wolff χρησιμοποιεί 

άλλη μέθοδο, «περί της πρακτικής μεν πραγματευόμενος πάντως, πολλά 

δε και τών άπό του θεωρητικού τής αυτής παρενέσειρε μέρους...». Ε π ε ι 

δή «όμως αύτω πολλά και τοΰ πρακτικού μέρους συντομίας παραλέλει-

πται χάριν, άτε δή παρά πλουτούντα πολλας περί τών αυτών διαλαμβάνου

σας γράφοντι βίβλους», γι' αυτό —λέει ό Ζερζούλης— «προστέθειται παρ' 

εμού τά γε δόξαντα τών παρελελειμμένων, εξ άλλων συγγραφέων δια τών 

παρ' εμού παρεμβεβλημένων άποσημειώσεων». Και το κάνει αυτό, προ

σθέτει, για να βοηθήσει καλύτερα τους «πρωτόπειρους» μαθητές του, άλλα 

τών ξένων φιλοσόφων στην Ελληνική σέ ορισμένα κείμενα του περασμένου αιώνα»: 
'Ονόματα. Reçue onomastique 9 ('Αθήνα 1984) 170-9. Βλέπε επίσης τήν πολύ καλή 
εργασία για τή σωστή «αποκρυπτογράφηση» στό Ευρετήριο κυρίων ονομάτων τής 
επανέκδοσης της Συνάψεως τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας του W. G. Tennemann 
στή μετάφραση Κ. Μ. Κούμα (1818), 'Αθήνα, 'Ακαδημία 'Αθηνών 1973, σ. 245-53. 
"Οπως και στο Ευρετήριο του περιοδικού 'Ερμής ό Λόγιος άπό τον Έ μ μ . Ν. Φραγ
κίσκο, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1976. •— 'Εδώ είναι ασφαλώς ή θέση να επισημάνω και 
τήν ανάγκη της στενής συνεργασίας του μελλοντικού φιλόλογου εκδότη τών μαθημα
τικών αυτών ε'ργων —δπως και τών άλλων της παραγωγικότατης αυτής εποχής του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού— με συνάδελφο μαθηματικό ή φυσικό, ερευνητή τής ιστο
ρίας τών φυσικών επιστημών. Το Συνέδριο τοϋ Παραρτήματος Αάρισας τής «"Ενω
σης 'Ελλήνων Φυσικών» για τις φυσικές-θετικές επιστήμες κατά τήν περίοδο τοΰ 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού μας έδωσε έκτος τών άλλων και τήν ευχάριστη ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε τήν παρουσία σήμερα στον ελληνικό ερευνητικό χώρο νέων συνα
δέλφων άπό τήν περιοχή τών φυσικών επιστημών με στέρεη επιστημονική κατάρτι
ση και γνήσιο ενδιαφέρον για τή νεοελληνική πνευματική ιστορία. 
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και γιατί αυτοί «ούκ εύποροΰσι το νυν έχον εν τη καθ' ημάς διαλέκτω βί

βλων πλειόνων περί των αυτών διαλαμβανουσών». Ή διδακτική και παι

δαγωγική σκοπιμότητα είναι φανερή σε όλο το έργο, πού επί πλέον απο

τελεί όργανο διδασκαλίας του ϊδιου του μεταφραστή-διασκευαστή του. 

'Απομένει να πούμε ότι στα Π ρ ο ο ί μ ι α του, ιδιαίτερα στο πρώτο, 

της 'Αριθμητικής, ό Ζερζούλης εξαίρει με έντονα ρητορικό ΰφος άλλα και 

άφθονες αναφορές στους "Ελληνες κλασικούς τήν ά ξ ί α «τ ή ς Μ α θ η-

μ α τ ι κ ή ς» και τή χρησιμότητα των κλάδων της. Και για μέν το γενικό

τερο αυτό θέμα έχουμε πρώτα τή δήλωση του οτι σχετικά μίλησε σε ανα

λυτικότερο κείμ,ενο, πού προηγείται της 'Αριθμητικής και άφορα «άπασαν 

τήν Μαθηματικήν» («εφθημεν ήδη δια πολλών εν τω προ τούτου περί της 

μαθηματικής άπάσης διεξοδικωτέρω λόγω άποχρόντως και Ίκανώς άπο-

δεδειχότες»). Ό «λόγος» αυτός του Ζερζούλη δεν μας είναι δυστυχώς γνω

στός ή δεν έχει ταυτισθεί ακόμα στα χειρόγραφα τών μεταφράσείον των 

έργων του Wolff. "Εχουμε όμως άλλες καίριες αναφορές στην αξία και 

χρησιμότητα τών μαθηματικών σέ άλλο κείμενο του Ζερζούλη, τή γνωστή 

επιστολή για το κοΰφον και το βαρύ,1 2 όπου ό «νεωτερικός» φιλόσοφος 

—διδάσκαλος τότε στην Τρίκκη (1736-48)— αντιμετωπίζει τήν πολεμική 

του αντιπάλου του στο θέμα της διδασκαλίας τών μαθηματικών. Πραγμα

τικά, ένα δεύτερο θέμα, στο όποιο ή αντίθεση του Δωροθέου προς τους 

«νεωτέρους» είναι εξαιρετικά έντονη, εϊναι ή χ ρ ή σ η τ ώ ν μ α θ η 

μ α τ ι κ ώ ν σ τ ή φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή , τή συγκε

κριμένη και γενικότερα. Ό Δωρόθεος έχει μιλήσει και άλλου για «έκτρο-

πήν επί τα μαθηματικά», συγκεντρώνει όμως στο τέλος του κειμένου του 

αύτοΰ οξύτατα πυρά εναντίον «τών κατακόρως επί τών φυσικών μαθημα-

τολογούντων» {δ.π. 449-50). Στις θέσεις αυτές ό Ζερζούλης είναι κατη

γορηματικά αντίθετος, και το κείμενο περιέχει συχνές αναφορές στην άξια 

τών μαθηματικών έτσι π.χ., προβάλλοντας τή δική του καλύτερη γνο'ίση 

του 'Αριστοτέλη και τών σχολιαστών του, αρχαίων, βυζαντινών και νεώ

τερων, στηρίζει τήν καλή αυτή γνώση και σωστή κατανόηση του Σταγιρί-

τη στο συγκεκριμένο πρόβλημα ακριβώς στο ότι είναι «μαθηματικών εγ

κρατής, ούχ ως ύμεϊς οι άγεωμέτρητοι και άγεωμετρήτως τοις εκείνου 

προσβάλλοντες, μαθηματικούς παραδείγματι όντος [του Αριστοτέλους] 

πεπυκνωμένου, ίν' εκ τών σαφέστερων τα παρ' αύτω ασαφή γνωρισθή...».1 3 

'Αναλυτικότερα γράφει παρακάτω ό Ζερζούλης: « Ό φιλόσοφος ούτος [ό 

12. Φιλοσοφία 7/1977, 416 έπ., ίδιαίτ. 435, 442, 445. 

13. Ό.π., σ. 435-436. 
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Αριστοτέλης], ώσπερ δη και οι άλλοι οι προ αύτοΰ, πανταχού των έαυτοΰ 

συγγραμμάτων μαθηματικούς πεπύκνωται παραδείγμασιν, άπο των σα

φέστερων ως επιστημονικών όντων και αναντίρρητων μαθηματικών τα 

ασαφέστερα φυσικά, δια το τών άρχων άδηλον και το σύνθετον, πειρώμενος 

δεΐξαΐ' τινές δε τών έαυτοΰ οπαδών μαθηματικής ε'ισιν ολο^ς άπειροι και 

είκότως τα αύτοΰ ού κατανοοΰσι συγγράμματα και ακατάληπτα είναι νο-

μίζουσι».14 Την υπεροχή του τέλος δ Ζερζούλης, στην κατακλείδα τοΰ ΐδιου 

άποκαλυπτικοΰ για τις γνώσεις και το πνεΰμα του κειμένου, δηλώνει ότι 

στηρίζει στη γνώση «της αριστοτελικής φιλοσοφίας τής τε άπο τής δημο-

κριτικής άναζωογονηθείσης υπό τών νεωτέρων και τής άπδ τών τής μαθη

ματικής άπάσης ειδών, όση κατά παλαιούς και δση κατά νεωτέρους έπηύ-

ξηται, τής τε άπο ανατομίας και ιατρικής, ναι μην και τής άπο τής ίεράς 

θεολογίας τών ορθοδόξων ημών και τής τών θείων Γραφών και τών άγιω-

τάτων πατέρων μελέτης και αναγνώσεως...».1 5 

"Ενα τελευταίο σημείο, πού αξίζει να προβληθεί, είναι ή επιχειρημα

τολογία τοΰ Ζερζούλη για τα «πρωτεία» τής αριθμητικής και την πρότα

ξη τής διδασκαλίας της σέ σχέση μέ τους άλλους κλάδους τών μαθηματι

κών. Στο Προοίμιο τής 'Αριθμητικής τοΰ Wolff δηλώνεται ρητά: «Ταΰτ' 

άρα είκότως και προτακτέαν είναι τών άλλων τής μαθηματικής ειδών α

πάντων την Άριθμητικήν άνδράσι σοφοΐς κέκριται τοις τε πάλαι και γε 

τοις νεωτέροις, οΐα δη και καθηγεμόνι εν τούτοις τω ήμετέρω Ούολφιω 

τω πάνυ- έχει γαρ αύτη τα τοιαΰτα κληρωσαμένη πρωτεία φύσει πάντως 

εκ τε τής οικείας αξίας και παρά το έπιστητόν αυτής, περί ο καταγίνεται, 

ίδιαίτατον ύποκείμενον». "Ωστε άπο τη φύση της είναι ή αριθμητική ή 

πρώτη μαθηματική επιστήμη άλλα και για το αντικείμενο της. Ή ανάλυ

ση τής θέσης αυτής κλείνει μέ αναφορά στον Πρόκλο (κατά λέξη απόσπα

σμα άπο τά Σχόλια στα Στοιχεία τοΰ Ευκλείδη) και στον Νικόμαχο Γε-

ρασηνό («έν προοιμίω τής Εισαγωγής τής κατ' αυτόν Αριθμητικής))). 

Το Προοίμιο κλείνει μέ την υπογράμμιση τής χρησιμότητας («χρήσις 

και λυσιτέλεια») τής αριθμητικής για τον πολιτικό βίο (μέ αναφορά στον 

πλατωνικό Φίληβο) καθώς και για τη φυσική και τά άλλα μέρη τής φιλο

σοφίας, άλλα και για την «τοΰ ανθρωπίνου νοός τελείωσιν». Σέ επισφρά

γιση τών εισαγωγικών αυτών θέσεων του ό Ζερζούλης επικαλείται και 

πάλι την αυθεντία τοΰ Πλάτωνος: «Ήμΐν δε μόνον το περί αυτής [τής ά-

14. "Ο.π., σ. 442. 
15. "Ο.π., σ. 445-446. 
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ριθμητικής] Πλάτωνος του θείου εν τω τρισκαιδεκάτω τών Νόμων ειρη-

μενω έπιτιθείσθω νυν εις σφραγίδα του λόγου, ούτω δηλονότι την εν άν-

θρώποις φρόνησιν άναβλαστάνειν εκ ταύτης... και δια το ταύτης άνευ, 

ήπερ αύτος φησίν ούτος εν τω τών Πολιτειών έβδόμω, μήτε πολιτείαν μή

τε οίκίαν μήτε δη στρατηγίαν δύνασθαι συστήναι». 

ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
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