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ΕΠΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (1771-1772) 

Κατά τον πρώτο ρώσο-τουρκικό πόλεμο ή αύτοκρατόρισσα Αικα
τερίνη Β' προσπάθησε με διάφορα πατριωτικά φυλλάδια να κερδίσει 
τή συμπάθεια των ορθοδόξων χριστιανών της Χερσονήσου του Αϊμου. 
Μεταξύ αυτών τών φυλλαδίων είναι και τα επτά, με τα όποια πρόκειται 
να ασχοληθούμε. "Ολα είναι σπανιότατα και μάλιστα τα πρώτα έξι, 
όπως θα δούμε, δεν έχουν εξώφυλλα, ούτε ένδειξη τόπου και χρόνου 
εκτύπωσης και προκάλεσαν πολλές συζητήσεις τόσο ανάμεσα στους 
βιβλιογράφους όσο και στους ιστορικούς. 

'Ιδού έν συντομία οί τίτλοι τών φυλλαδίων: 
1. Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς — 
2. Ίκετηρία του γένους τών Γραικών— 
3. Λόγος τοϋ παπα Νικολάου του Χαριστησκίου— 
4. Ούολτέρου το Διεγερτικον τών βασιλέων— 
5. Ούολτέρου 'Επιστολή— 
6. 'Ιωάννου Πλοχώβ Ποιημάτων— 
7. Το 'Ιερόν της δόξης — 
Σ' αυτά τα φυλλάδια γίνεται λόγος για τήν υπέρμαχο του πολιτι

σμού και τών δικαιωμάτων τών υποδούλων ορθοδόξων χριστιανών, 
τήν αύτοκρατόρισσα Αικατερίνη Β', και για τους πολέμους της. Τα 
φυλλάδια κυκλοφόρησαν αυτόνομα, δύο όμως άπό τους κατόχους τους 
τα έδεσαν όλα μαζί: έμεϊς γνωρίζουμε δύο τέτοιους τόμους, οί όποιοι 
έμειναν άγνωστοι στους βιβλιογράφους. Ό ένας βρίσκεται σήμερα 
στή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, και ό άλλος στην κα
τοχή μας. Το δέσιμο τους έγινε σε δύο διαφορετικές εποχές. Το αντί
τυπο της Ρουμανικής 'Ακαδημίας έχει ένα πολύ ώραΐο δέσιμο, ολο 
σέ δέρμα, μέ κοσμήματα θρησκευτικά, πεπιεσμένα πάνω στο δέρμα, 
και στα δύο εξώφυλλα. Ή βιβλιοδέτηση φαίνεται οτι έγινε σ ' ένα 
μοναστήρι της Μολδοβλαχίας. Ή επένδυση τών εξώφυλλων έγινε μέ 
άχρηστα φύλλα άπό ένα εκκλησιαστικό ρουμανικό βιβλίο τής εποχής. 
Τα φυλλάδια, μέ το επαναστατικό κείμενο τους, δέν μπορούσαν να 
έχουν ελεύθερη κυκλοφορία στα τουρκοκρατούμενα μέρη. Το αντί
τυπο τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας πιστεύουμε ότι γλύτωσε χάρις στο 
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δέσιμο του και πέρασε απαρατήρητο μέσα σε διάφορα εκκλησιαστικά 
βιβλία. 

Ό άλλος τόμος, πού βρίσκεται σήμερα στην κατοχή μας, είναι 
άπλα δεμένος, μέ λίγο δέρμα μόνον στή ράχη του βιβλίου, χωρίς στο
λίσματα, και πολύ πιθανόν το δέσιμο να έγινε στις αρχές του περασμέ
νου αιώνα, δπως φανερώνουν τα υλικά πού μεταχειρίστηκε ό βιβλιο
δέτης. 

Μέ τα σπάνια αυτά έντυπα ασχολήθηκε πριν άπό τριάντα πέντε 
χρόνια ή 'Αριάδνη Καμαριανοΰ στό βιβλίο της περί Βολταίρου1, το 
όποιο είναι γραμμένο στα ρουμάνικα και δεν έγινε πολύ γνωστό στην 
'Ελλάδα. Ή Άρ. Καμαριανοΰ είχε στή διάθεση της τους δύο τόμους 
του Βουκουρεστίου μέ τα επτά έντυπα, και γράφει οτι είναι «απαράλ
λαχτοι»2. Δέν μπορούμε να πούμε οτι είναι απαράλλαχτοι, μολονότι 
περιέχουν τα ϊδια φυλλάδια, γιατί παρουσιάζουν μια μικρή διαφορά 
στή σειρά των φυλλαδίων. Στο αντίτυπο της Ρουμανικής 'Ακαδημίας 
προηγείται ή «Ούολτέρου Επιστολή» και ακολουθεί τό «Ούολτέρου 
το Διεγερτικόν», ένώ στο δικό μας αντίτυπο τα δυο φυλλάδια βρίσκον
ται αντίστροφα, δηλαδή τό πέμπτο φυλλάδιο είναι τέταρτο, και τό δεύ
τερο πέμπτο. Οί κάτοχοι τους πού τα έδεσαν ήξευραν άραγε τή σειρά 
της κυκλοφορίας τους, έτσι πού τα τοποθέτησαν; 

Ό 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός σημειώνει οτι ήταν κάτοχος 
ενός τόμου πού περιείχε μόνον τρία άπό τα επτά φυλλάδια, δηλαδή: 
«Το 'Ιερόν της δόξης», «Ούολταίρου τό Διεγερτικόν» και «'Ιωάννου 
Πλοχόβ— Ποιημάτιον»3. Ό Η. Pernot είχε στή βιβλιοθήκη του ένα 
τόμο μέ τέσσερα φυλλάδια, δηλ. τα «Πανευσπλαχνικωτάτη Κυρία», 
«Πλοχώφ», «Ίκετηρία» και «Ούολτέρου Επιστολή»4. "Ενα τρίτο 
αντίτυπο σώζεται στην Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του 'Ιασίου5 , 

περιέχει τα φυλλάδια: «Τό 'Ιερόν τής Δόξης», «Στοχασμοί», «Ίκε
τηρία» και «Ούολταίρου Επιστολή». 

Οί δύο τόμοι, πού βρίσκονται στό Βουκουρέστι, είναι οί πληρέ
στεροι. Λείπει όμως και άπό τους δύο τό έντυπο πού φέρει τον τίτλο 

Ι. Ariadna Camariano, Spirimi revolutionär francez fi Voltaire in limba greacà fi 
romàna, Βουκουρέστι, 1946. 

2. Ê ά., σ. 92. 

3. 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, τ. Β', 'Αθήνα 1857, 
σ. 65. 

4. Emile Legrand-Louis Petit-Hubert Pernot, Bibliographie Hellénique, XVIII s., τ. 
Β', Παρίσι 1928, σ. 178. 

5. Ν. Gaidagis, Catalogul cârtilor grecesti de la Biblioteca Centrala Universitara M. 
Eminescu, τ. Β', Ίάσι 1975, σ. 218, άρ. 303. 
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«Πανευσπλαχνικωτάτη Κυρία». Ό Legrand το αναδημοσίευσε ολό
κληρο «vu la rareté de cet opuscule»6. 

Είμεθα της γνώμης οτι δεν κυκλοφόρησε ένας τόμος μέ τα επτά 
φυλλάδια, άφοΰ δεν έχομε κανένα τεκμήριο, καί οτι το κάθε φυλλάδιο 
κυκλοφόρησε αυτόνομα, καί γι' αυτό δεν συμφωνούμε μέ τα γραφό-
μενα του Φ. Ήλιου: «Φαίνεται πώς είχε κυκλοφορήσει ένας τόμος μέ 
μεταφράσεις άπο τό Βούλγαρη έργων του Βολταίρου σχετικών μέ τήν 
ανατολική πολιτική της Αικατερίνης Β'. Δέν ξέρω αν συγκέντρωνε 
φυλλάδια πού είχαν ήδη κυκλοφορήσει αυτόνομα, ή αν τα φυλλάδια 
πού γνωρίζουμε αποτελούν χωριστά τραβήγματα ή ακόμη καί σπα
ράγματα του τόμου αύτοϋ»7. 

Τα φυλλάδια τροφοδοτούσαν παλαιούς πόθους των υποδούλων 
Ελλήνων καί τών άλλων λαών της Χερσονήσου τοΰ Αϊμου για ελευ
θερία καί ανεξαρτησία, δυναμώνοντας τήν πίστη τους στην ορθόδοξη 
αύτοκρατόρισσα Αικατερίνη Β '. "Ολα τα φυλλάδια κατακρίνουν τους 
άθεους Τούρκους πού καταδυνάστευαν τους χριστιανούς καί θέλουν 
να τους διαφωτίσουν οτι ή αύτοκρατόρισσα τοΰ Βορρά έχει απελευ
θερωτικούς σκοπούς, καί έτσι ενίσχυαν τό φιλορωσικό πνεύμα τών 
ορθόδοξων χριστιανών. 

'Από τα φυλλάδια πού κυκλοφόρησαν αυτόνομα διασώθηκαν μόνο 
μερικά αντίτυπα καί οί βιβλιογραφικές πληροφορίες γΓ αυτά είναι 
λιγοστές. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικά νέα στοιχεία, για τα 
σπανιότατα αυτά φυλλάδια, πού τυπώθηκαν στην εποχή τοΰ πρώτου 
ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, για μία καλύτερη κατατόπιση τών ελλήνων 
βιβλιογράφων καί ιστορικών. 

'Ιδού ό τίτλος τοΰ πρώτου φυλλαδίου ακριβώς όπως έχει: «Στοχα
σμοί εις τους παρόντας κρίσιμους Καιρούς, τοΰ Κράτους τοΰ 'Οθω
μανικού». 4ο, 40 σ., (χωρίς εξώφυλλο καί χωρίς ένδειξη τόπου καί 
χρόνου έκδοσης. Ό τίτλος είναι στή μέση της πρώτης σελίδας καί 
στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα τυπογραφικό κόσμημα). 
Οί βιβλιογράφοι γνωρίζουν μόνον ένα αντίτυπο, της βιβλιοθήκης 
Γιάννη Βλαχογιάννη. Ό Φ. Ήλιου πέρασε στίς «Προσθήκες», στα 
άχρονολόγητα βιβλία, τό έντυπο αυτό. Δίδει τον τίτλο καί τήν περι
γραφή τοΰ βιβλίου, καί προσθέτει ότι: «ή περιγραφή έγινε άπο τόν 
Η. Pernot, άπο αντίτυπο της βιβλιοθήκης τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη»8. 

6. ε. ά., σ. 175-178. 

7. Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική βιβλιογραφία. Α'. Τα βιβλιογρα
φικά κατάλοιπα του Ε. Legrand καί τοΰ Η. Pernot (1515-1799). 'Αθήνα 1973, σ. 307. 

8. Φ. Η. Ήλιου., ε. ά.. σ. 310, άρ. 244. 
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"Αν το αντίτυπο της βιβλιοθήκης Βλαχογιάννη έχει χαθεί, τότε τα 
μόνα γνωστά σήμερα αντίτυπα είναι της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, τοΰ 
'Ιασίου καί το δικό μας. 

Πρώτος πού ανέφερε το σπάνιο αυτό έντυπο είναι ό Γεώργιος Ζα
βίρας9, ό όποιος, τό αποδίδει στον Ευγένιο Βούλγαρη. Ό Ζαβίρας 
φαίνεται οτι αντέγραψε βιαστικά τον τίτλο, και γΓ αυτό τον δίδει λίγο 
λανθασμένο' γράφει: «κρίσιμους καιρούς τοϋ οθωμανικού κράτους», 
αντί «κρίσιμους καιρούς, τοΰ Κράτους τοΰ Όθαομανικοΰ», καί συ
μπεραίνει άπό τα τυπογραφικά στοιχεία οτι τό φυλλάδιο τυπώθηκε 
στή Λειψία. Ό Κωνσταντίνος Σάθας10, ό Rudolf Nicolae" καίό Φάνης 
Μιχαλόπουλος12 ακολούθησαν πιστά τα γραφόμενα τοΰ Ζαβίρα, χωρίς 
να δουν κανένα αντίτυπο. Ό Ζαβίρας δεν είχε τό βιβλίο στή βιβλιο
θήκη του, γιατί δεν τό βρίσκομε περασμένο στον κατάλογο της βι
βλιοθήκης του, πού δημοσίευσε ό ούγγρος ελληνιστής 'Ανδρέας 
Graff13. Τό βιβλίο δεν τυπώθηκε στή Λειψία, όπως νομίζει ό Ζαβίρας, 
άλλα στην Πετρούπολη, όπως θα δούμε πιο κάτω. 'Επίσης δέν εϊμεθα 
βέβαιοι αν τό έγραψε ό Ευγένιος Βούλγαρης, ή κανένα άλλο πρόσωπο, 
πού είχε αρκετές ιστορικές γνώσεις, όπως φανερώνουν οι διάφορες 
επεξηγηματικές πληροφορίες πού συναντούμε στις υποσημειώσεις. 
"Ας έλπίσομε οτι αρχειακές έρευνες θα βγάλουν σύντομα στην επι
φάνεια τό άγνωστο όνομα τοΰ συγγραφέα. Ό Ζαβίρας προσθέτει ακό
μη ότι τό έργο αυτό μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ά π ό ποΰ έχει τήν 
πληροφορία δέν μας τό λέγει, φαίνεται όμως οτι είναι βάσιμη, γιατί 
ό Παπαδόπουλος Βρετός μας πληροφορεί οτι ή έκδοση έχει σχήμα 
12ο καί 96 σελίδες. 

Ό Φ. Μιχαλόπουλος, μιλώντας γι' αυτό τό έργο καί θεωρώντας 
τον Βούλγαρη ως συγγραφέα, σημειώνει ότι τό υπέβαλε στην Αικατε
ρίνη στα 1770. Ή άποψη του όμως δέν είναι ορθή, γιατί τό έργο δέν 
μπορούσε ό Βούλγαρης να τό προσφέρει στην αύτοκρατόρισσα τό 
1770, άφοΰ δέν ήταν ακόμη γραμμένο. Στή σ. 31 ό συγγραφέας ανα
φερόμενος στους Τούρκους στο ρωσο-τουρκικό πόλεμο (1768-1774) 
προσθέτει: «καθώς ό παρόν [πόλεμος (1768)] εις τον όποιον, τρίτον 

9. Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικον Θέατρον, 'Αθήνα 1872, σ. 204. 
10. Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελληνική Φιλολ.ογία, 'Αθήνα 1868, σ. 570. 
11. Rudolf Nicolae, Geschichte der neugriechischen Literatur, Λειψία 1876. σ. 124. 

12. Φάνης Μιχαλόπουλος. Ta Γιάννινα κι' ή νεοελληνική αναγέννηση, 'Αθήνα 1930, 
σ. 49. 

13. 'Ανδρέας Graff, Κατάλογος της εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα, Βου
δαπέστη 1935. 
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ήδη έτος, γυμνάζονται δχι ευτυχώς». "Αν λάβομε υπ' όψιν ότι οί 
Τούρκοι κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον τής Ρωσίας στις 4/15 'Οκτω
βρίου 176814, τότε μπορούμε να δεχτούμε οτι ό συγγραφέας έγραψε 
το έργο του στα 1771 και οχι στα 1770. "Οσο για το χρόνο τής έκδο
σης, ό Παπαδόπουλος Βρετός15 παραδέχεται οτι ή έκδοση έγινε στην 
Πετρούπολη το 1771, ό Philipp Strahl16, ή Ά ρ . Καμαριανου17, και ό 
Κ. Θ. Δημαράς18 τοποθετούν την έκδοση στα 1772. Δυστυχώς δεν έχο
με κανένα βάσιμο τεκμήριο πού να μας φωτίσει αρκετά. 

Το δεύτερο έντυπο, έχει τον τίτλο: «Ίκετηρία του Γένους τών 
Γραικών Προς πάσαν τήν χριστιανικήν Εύρώπην». (4ο, 10 σ., χωρίς 
εξώφυλλο και χωρίς ένδειξη τόπου και χρόνου έκδοσης19). Το πατριω
τικό αυτό φυλλάδιο προκάλεσε πολλές συζητήσεις στους βιβλιογρά-
φους και ιστορικούς γύρω άπό τήν πατρότητα και τήν κυκλοφορία 
του. "Εως τώρα δεν ξέραμε ακριβώς ποιος έγραψε το έργο αυτό, με
ρικοί θεωρούσαν ώς συγγραφέα τον Ευγένιο Βούλγαρη, άλλοι τον 
Φλωρεντινό Giovanni Del Turco. Περιορίζομαι να αναφέρω μόνον 
τον Φ. Ήλιου, ό όποιος εξετάζει τις γνώμες τών προγενεστέρων του 
και καταλήγει: «ώσπου να υπάρξουν αποφασιστικότερα τεκμήρια δέ 
μπορούμε να θεωρήσουμε πώς το πρόβλημα τής πατρότητας τής ' Ικέ
τη ρίας έχει εξαντληθεί»20. 

Ό ακαδημαϊκός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μέ τήν επιμονή και 
υπομονή του, και μέ τή βοήθεια τών συνεργατών του, Λέανδρου Βρα-
νούση, στην 'Αθήνα, και τής Σόνιας Ίλίνσκαγια και του συζύγου της 
Μήτσου 'Αλεξανδρόπουλου, στή Μόσχα, κατόρθωσε τώρα τελευταία 
να ρίξει αρκετό φώς σέ μερικά βασικά σκοτεινά προβλήματα πού πε
ρίμεναν έπί πολλά χρόνια τή λύση τους. Σέ μια ανακοίνωση πού έκαμε 
στην 'Ακαδημία 'Αθηνών μέ τον τίτλο: «Ποιος συνέγραψε τήν " ' Ικέ
τη ρίαν του γένους τών Γραικών προς πάσαν τήν χριστιανικήν Εύρώ
πην"»2 1, μας πληροφορεί μέ ακατανίκητα επιχειρήματα: 1) "Οτι ό 
συγγραφέας τής «Ίκετηρίας» είναι ένας "Ελληνας, ό 'Αντώνης Γκί-

14. Παντελής Κοντογιάννης, ΟΊ "Ελληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β' ρωσ-
σοτουρκικον πόλεμον (1768-1774), 'Αθήνα 1903, σ. 108. 

15. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ε. ά., τ. Β', σ. 65. 
16. Philipp Strahl, Das gelehrte Russland, Λειψία, 1828 σ. 449. 
17. A. Camariano, ε. ά., σ. 93. 
18. Κ. Θ. Δημαράς, La Grèce au temps des Lumières, apud Ήλιου, Là., σ. 310. 
19. Tò κείμενο άναδημοσιεύθηκε από τον Φ. Η. Ήλιου, ε. ά., σ. 97. 
20. ε. ά., σ. 292. 
21. Δημοσιεύτηκε στό π. Νέα 'Εστία, τ. 106, 1979, σ. 908-916 [βλ. τώρα και Πρακτικά 

τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 54, 1980, σ. 197-210]. 
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κας, πού ανατράφηκε στη Νεάπολη και δεν έχει καμιά σχέση με τους 
Γκικάδες πού ηγεμόνευσαν στη Μολδοβλαχία, και ότι αποκλείεται 
το έργο να τό έγραψε ή να το μετέφρασε στα ελληνικά ό Ευγένιος 
Βούλγαρης, ή ό Φλωρεντινός φιλόλογος Giovanni del Turco* 2) "Οτι 
ό Γκίκας έγραψε τό έργο του στο Αιγαίο και το έστειλε στην Ιταλική 
εφημερίδα «Notizie del mondo», ή οποία το δημοσίευσε στα φύλλα 54 
και 55 (6 και 9 'Ιουλίου 1771), και ακολούθησαν, στις 20 'Ιουλίου 
1771, μια γαλλική μετάφραση στο «Courrier du Bas-Rhin», και στις 8 
Αυγούστου 1771, μια ρωσική μετάφραση στο τεύχος 65 τοΰ περιοδι
κού «Sanktpetersburskija vedomosti». Οί συμπληρώσεις τοΰ Π. Κα
νελλόπουλου είναι πολύτιμες, γιατί ξεκαθάρισαν σπουδαία σκοτεινά 
προβλήματα. Με αυτή τήν ευκαιρία θέλομε να προσθέσομε και εμείς, 
χάριν των Ελλήνων βιβλιογράφων και ιστορικών, μερικά άλλα στοι
χεία για τό αξιόλογο έργο τοΰ Άντ. Γκίκα. 

Οί "Ελληνες βιβλιογράφοι, Γεώργιος Λαδάς και 'Αθανάσιος Χα-
τζηδήμος, γνωρίζουν έμμεσα μόνον ενα αντίτυπο, της βιβλιοθήκης 
Η. Pernot22, ό δε Φ. Ήλιου χρησιμοποιεί τό αντίτυπο τοΰ Pernot και 
αναφέρει ενα δεύτερο, της βιβλιοθήκης Γιάννη Βλαχογιάννη23. Πρέ
πει να προσθέσουμε ότι διασώθηκαν ακόμη τρία αντίτυπα, δύο άπό 
τα όποια βρίσκονται σήμερα στο Βουκουρέστι, και ενα στο Ίάσι. 

Ή «Ίκετηρία» κυκλοφόρησε και σε χειρόγραφο. Ό Φ. Ήλιου, 
καθώς καί ό Π. Κανελλόπουλος, αναφέρουν μόνον δύο, τό ελληνικό 
χειρόγραφο άρ. 15 της Ρουμανικής 'Ακαδημίας24, τό όποιο ό αρχιε
πίσκοπος 'Ιορδανού Τιμόθεος τό δημοσίευσε ώς ανέκδοτο25, καί ενα 
άλλο της 'Ιεράς Μονής Προυσσού26. Κυκλοφόρησαν καί άλλα χειρό
γραφα στο τέλος τοΰ ΧνίΠου αιώνα καί στις αρχές τοΰ ΧΙΧου αιώνα, 
καί αξίζει να τα αναφέρομε, γιατί μας δείχνουν τή μεγάλη κυκλοφορία 
πού είχε τό έργο. 

Ό Γεώργιος Ζαβίρας είχε στή βιβλιοθήκη του ενα χειρόγραφο27, 
άλλα δίδει τον τίτλο τοΰ έργου λίγο λανθασμένο: «Ίκετηρία ώς εκ 
τοΰ γένους τών Γραικών», αντί: «Ίκετηρία τοΰ γένους τών Γραικών», 
όπως διαβάζομε στο έντυπο. Ό Ζαβίρας προσθέτει ότι έτυπώθη «παρά 

22. Γεώργιος Λαδάς- 'Αθανάσιος Χατζηδήμος, ΈΑ/.ηνική βιβλιογραφία. Συμβολή στο 
δέκατο όγδοο αιώνα, 'Αθήνα 1964, σ. 206-207. 

23. Φ. Ήλιου, ε. ά., σ. 291. 
24. Const. Litzica, Catalogul manuscript ehr grecesti, Βουκουρέστι 1909, σ. 384, άρ. 

657 (15). 
25. π. Νέα Σιών, τ. 10', 1924, σ. 435-443· Α. Camariano, ε. ά., σ. 97. 
26. Σπ. Λάμπρος, π. Νέος Έλληνομνήμων, τ. Ι ' , 1931, σ. 297. 
27- Γεώργιος Ζαβίρας, Μα 'Ελλάς ή Έλληνικον Θέατρον, 'Αθήνα 1872, σ. 294. 
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τω βάου μάϊστερ», άλλα, όπως θα δούμε παρά κάτω, καί αυτό το φυλ
λάδιο, όπως καί τα άλλα εξι, δημοσιεύτηκε στην Πετρούπολη. Δεν 
ξέρομε τί απόγινε το χειρόγραφο του Ζαβίρα, γιατί δεν τό βρίσκομε 
περασμένο στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του, πού δημοσίευσε ό 
'Ανδρέας Graff. Ό σερδάρης Γεώργιος Λάσκαρης ό Πελοποννήσιος28 

αντέγραψε, στις 23 'Απριλίου 1822, την «Ίκετηρία» καί την έστειλε 
στο φίλο του Ρίζο Μιχαήλ29 στον όποιο έγραφε ότι θα του έστελνε 
επίσης καί τις «Προφητείες» του Άγαθαγγέλου30. Ίσως να βρίσκον
ται σήμερα σε καμιά βιβλιοθήκη. 

Ό άκαδ. Π. Κανελλόπουλος μας πληροφορεί ότι ή «Ίκετηρία» 
μεταφράστηκε καί δημοσιεύτηκε στα ιταλικά, γαλλικά καί ρωσικά. 
Προσθέτομε ότι κυκλοφόρησαν καί δύο διάφορες ρουμανικές μετα
φράσεις31, πού βρίσκονται στή βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδη
μίας στα χειρόγραφα 49932 καί 1408, τό όποιο είναι αντίγραφο του 
πρώτου33. Ή ρουμάνικη μετάφραση του χγφ. 499 έγινε άπό τα ελλη
νικά αμέσως μόλις κυκλοφόρησε τό ελληνικό φυλλάδιο34. 

Ό Φ. Ήλιου αναδημοσιεύει ολόκληρο τό φυλλάδιο τής Ίκετη-
ρίας καί οί ερευνητές έχουν στή διάθεση τους τό σπάνιο αυτό ιστο
ρικό κείμενο. 

Τό τρίτο καί τό τέταρτο φυλλάδιο είναι άγνωστα καί άβιβλιογρά-
φητα, τόσο άπό τους παλαιούς βιβλιογράφους Ε. Legrand καί Η. Per
not, όσον καί άπό τους νεώτερους Γ. Λαδά καί Άθ. Χατζηδήμο, καθώς 
καί άπό τον Φ. Ήλιου 3 5 . 

Τό τρίτο φυλλάδιο έχει τον τίτλο: «Λόγος τοϋ Παπά Νικολάου του 
Χαριστησκίου, κηρυχθείς επί τής 'Εκκλησίας τής εν τω Άγίφ Τολε-

28. Ό Γεώργιος Λάσκαρης έζησε στη Μολδαβία καί στην επανάσταση τοϋ 1821 
κατέφυγε στην Ουγγαρία για να γλυτώσει άπό τους Τούρκους. Ήταν βιβλιόφιλος καί 
μερικά άπό τα βιβλία του, μέ τα αυτόγραφα του, υπάρχουν στις έδώ βιβλιοθήκες. 

29. Την πληροφορία τη βρίσκομε στην αλληλογραφία τοϋ Γ. Λάσκαρη τοϋ Πελο-
ποννησίου. στο ελληνικό χειρόγραφο 918 τής Ρουμανικής Ακαδημίας, φύλλο 15. 

30. Δεν ξέρομε αν ό Γ. Λάσκαρης είχε τήν έκδοση τής Βιέννης, πού αποδίδεται στό 
Ρήγα Βελεστινλή, ή κάποιο χειρόγραφο αντίγραφο των Χρησμών, πού κυκλοφορούσαν 
εκείνη τήν εποχή. 

31. Βλ. Β. Russo, Studii fi critice, Βουκουρέστι 1910, σ. 112-1Ι3- Α. Camariano, ε. ά., 
σ. 132 καί 141-142. 

32. Βλ. Joan Bianu-R. Caracas, Catalognimanuscriptelor românesti, τ. Β', Βουκουρέ
στι 1906. σ. 243. 

33. Α. Camariano, ε. ά., σ. 139. 
34. αύτ., σ. 141. 

35. "Ο Φ. Ήλιου περιλαμβάνει τό έργο στον πίνακα των άβιβλιογράφητων εκδό
σεων (Προσθήκες, ε. ά., σ. 325. άρ. 215). 
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ρανσκίφ, Χωρίφ της Λιτουανίας· κατά την έορτήν της των Μάγων 
Προσκυνήσεως». (4ο, 4 σ., χωρίς εξώφυλλο, ό τίτλος στή μέση της 
σ. 1" στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει μια βινιέτα, χωρίς ένδειξη 
τόπου και χρόνου έκδοσης). Πρόκειται για έργο τοΰ Βολταίρου πού 
δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: «Sermon du Papa Nikolas Charisteski, 
prononcé dans l'église de Saint-Toléranski village de Lithuanie, le jour 
de Saint Epiphanie»36. Ό βιβλιογράφος του Βολταίρου Bengesco 
προσθέτει οτι τό γαλλικό πρότυπο δημοσιεύτηκε χωρίς ένδειξη τόπου 
και χρόνου και δίδει σε παρένθεση: Genève, 1771, σχήμα 8ο, σελ. 837. 

Ό Βολταΐρος έστειλε τό έργο του στην αύτοκρατόρισσα Αικατε
ρίνη στις 15 Μαίου 1771 και της έγραφε: «J' ai l'honneur, madame, 
d'envoyer à votre majesté impériale la traduction d'un sermon lithua
nien, en échange de votre sermon platonicien38, c'est une réponse mo
deste aux mensonges un peu grossiers et riducules que les confédérés de 
Pologne ont fait imprimer à Paris»39. 

Ό μόνος πού πιθανόν είδε την ελληνική μετάφραση είναι ό Γεώρ
γιος Ζαβίρας, ό όποιος όμως δίνει τον τίτλο τοΰ φυλλαδίου συντετμη
μένο και λανθασμένο: «Λόγος τοΰ Παπα χαριστησκίου, κηρυχθείς επί 
τής έκκλ. τής εν τω άγίω Τωλερανοκίω, χωρίω τής λιθουανίας κτλ»40. 
Ό Ζαβίρας γνώριζε ότι ήταν έργο του Βολταίρου, γιατί προσθέτει με
τά άπό τον τίτλο πού δίδει: «τούτο συνέθετο ό Ούλτέρος». 'Επίσης ό 
μακεδόνας λόγιος γράφει οτι ή ελληνική μετάφραση είναι ενα άπό τα 
πονήματα τα όποια αποδίδουν μερικοί στο σοφό Ευγένιο Βούλγαρη. 

Ή ελληνική μετάφραση είδε τό φως τό 1771, ή, πιο βέβαια, στις 
αρχές τού 1772. Κυκλοφόρησε και σε χειρόγραφο (βρίσκεται στο 
"Αγιο "Ορος). 'Επειδή τό έντυπο είναι σπανιότατο και δεν τό βρίσκομε 
περασμένο στις ελληνικές βιβλιογραφίες, νομίζομε οτι αξίζει να τό 
άναδημοσιεύσομε ολόκληρο. 'Ιδού τό κείμενο του, μ' ολα τα χαρα
κτηριστικά και τή στίξη του. 

36. Oeuvres complètes de Voltaire, De l'Imprimerie de la Société Littéraire-Typogra
phique, τ. 30, 1785, σ. 23-28. 

37. Georges Bengesco, Voltaire. Bibliographie de ses oeuvres, Παρίσι 1885, σ. 268. 
38. Ό Bengesco προσθέτει σέ σημείωση οτι «le sermon lithuanien» είναι «le sermon 

de Papa Nicolas Charisteski» και οτι «le sermon platonicien» είναι ενα κήρυγμα τοΰ μη
τροπολίτη Πλάτωνα, στο όποιο μιλεί για τήν καταστροφή του τουρκικού στόλου άπό 
τό ρωσικό στόλο τό 1770 (ε.ά., τ. Β', σ. 268). 

39. Oeuvres complètes de Voltaire... Correspondance avec les souverains, τ. Β', Παρίσι 
1828, σ. 554. Tò γράμμα του Βολταίρου προς τήν Αικατερίνη έχει ημερομηνία 15 Μαΐου 
και δχΐ 13 Μαΐου, όπως γράφουν ό G. Bengesco (σ. 268) και Α. Camariano (σ. 87). 

40. Γ. Ζαβίρας. £ ά., σ. 297. 
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ΛΟΓΟΣ 

Τοΰ Παπά Νικολάου του Χαριστησκίου, κηρυχθείς επί της 'Εκκλη

σίας της εν τω Άγίω Τολερανσκίω, Χωρίφ της Λιτουανίας· κα

τά την εορτήν της των Μάγων Προσκηνύσεως. 

Σήμερον έορτάζομεν την μνήμην τριών μεγάλων Βασιλέων: Μελχίω-
ρος, Βαλτασάρου, και Γάσπαρος, οι όποιοι υπό του 'Αστέρος όδηγηθέντες 
ήλθον εξ 'Ανατολών, φέροντες χρυσόν, και λίβανον, και σμύρναν, δώρα 
εις το παιδίον τον Ίησούν. Που την σήμερον τρεις Βασιλείς φίλοι, συνο
δοιπόροι, οδηγούμενοι υπό ενός 'Αστέρος, και δωροφοροΰντες χρυσίον είς 
εν βρέφος άρτίτοκον; 

Το εν τω κόσμω χρυσίον εις τους Βασιλείς είναι περιμάχητον 'Αυτοί 
αιματώνουσι την γήν, δια να έχουν χρυσίον είτα κάνουν τους Συναδέλφους 
μου, και τους δίδουν και τό θυμίαμα. Οι δε Συνάδελφοι μου, δεν λείπουν 
να λέγουν προς αυτούς εις τα τέλη τών ιδίων ομιλιών, δτι αυτοί είναι επί 
γης αϊ εικόνες του Θεοΰ του ζώντος. 

'Ημείς πιστεύομεν (τουλάχιστον είς ταύτην την Παροικίαν μου) δτι 
ό Θεός ό ζών, είναι χρηστός και επιεικής, είναι ειρηνικός, είναι δ κοινός 
πατήρ πάντων τών ανθρώπων, τών οποίων δεν θέλει τό κακόν, και τους 
οποίους δεν έδημιούργησεν επί τούτω, οϋτε δια να είναι άθλιοι και δυστυ
χείς είς τον παρόντα κόσμον, οϋτε δια νά είναι υπόδικοι κολάσεως είς τον 
άλλον. "Οθεν ημείς δεν άποβλέπομεν ώς εικόνας τοΰ Θεού, εί μη τους Βα
σιλείς εκείνους, οι όποιοι ευεργετούν τό άνθρώπινον. 

"Ας με συγχώρηση λοιπόν ό Μουσταφάς, αν αυτόν εγώ δεν ημπορώ νά 
τον γνωρίσω ώς εικόνα τοΰ θεού. 'Εγώ ακούω πώς αυτός ό άνθρωπος, 
με τον όποιον ημείς τίποτε δεν έχομε νά κάμωμεν, πρώτον μεν έπιχειρίσθη 
νά άθετήση τά τών 'Εθνών δικαιώματα, κατακρίνας σιδηροδέσμιον ενα 
Βασιλικόν Ύπηρέτην, προς ον έχρώστει δια τούτο τινά τιμήν, έπειτα και 
έστειλε μέσα είς τους τόπους μας, ενα πλήθος ληστών καταπορθιστών, μη 
τολμήσας νά έλθη αυτός ό ίδιος. 

Ποτέ δεν θέλει φαντασθώ, 'Αδελφοί μου, δτι ό θεός, και ένας αιμοβό
ρος δειλοκάρδιος Τούρκος, όμοιάζουσιν ώς δυο ρανίδες ύδατος. 

'Αλλ ' εκείνο όπου με εκπλήττει περισσότερον, εκείνο οπού κάνει και 
άνατριχιάζουσιν είς την κεφαλήν μου αϊ όλίγαι αύται τρίχες οπού μ' άπο-
μένουσιν, εκείνο οπού με κάνει και κράζω: Ήλί Ήλί, λά μα σαβαχθάνν 
ή, λά βά σαμαχθάνι, εκείνο οπού με κάνει και ιδρώνω αίμα και νερόν, είναι 
τούτο οπού άνέγνωσα είς ενα δηλωτικόν γράμμα τών Συνθεσιαστών, ή 
Συνομωτών (όπως σε αρέσει) της Πολονίας, ταύτα τά Ίδιαίτατα λόγια (Σε-
λίδι 5). 

» Ή ' Υψηλή Πόρτα, ή καλήμας γειτόνισσα, και πιστή σύμμαχος, πα-
»ρακινηθεΐσα από την Συνθήκην οπού την συνάπτει μετά της Άριστοκρα-
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»τίασμας, και από το αυτό συμφέρον όπου την κάνει να προσεχή εις την 
»διατήρησιν των δικαιωμάτων μας, έπιασε τα άρματα εις βοήθειάνμας. 
»"Ολα λοιπόν μας προσκαλοΰσιν, εις το να ενώσωμεν τάς δυνάμεισμας, δια 
»να έμποδίσωμεν την κατάπτωσιν της 'Ιεράς θρησκείασμας.« 

"Αχ! Άδελφοίμου, κατά τί αύτη ή Πόρτα είναι 'Υψηλή; Αύτη είναι ή 
Πόρτα τοϋ Παλατιού, το όποιον φκοδόμησεν ό Κωνσταντίνος, και αυτοί 
ο'ι Βάρβαροι την έκατάβρεξαν με το αίμα του εσχάτου των Κωνσταντίνων 
'Ημπορεί τινάς να όνομάση υψηλούς εκείνους τους λύκους, ο'ι όποιοι ώρ-
μησαν να κατασφάξουν δλην την μάνδραν; Τί; Χριστιανοί είναι αυτοί όπου 
τοιουτοτρόπως λαλοΰσι, και τολμώσι και λέγουσιν, δτι έπροσκάλεσαν τους 
πιστούς Μωαμεθανούς εναντίον της ιδίας αυτών Πατρίδος! εναντίον των 
Χριστιανών! 

ΤΩ ανδρείοι Αέχοι! δέν ήκούετο, δχι, ετζι νά όμιλή, ούτε έβλέπετο ετζι 
να πράττη ό εδικός σας μέγας Σοβιέσκης, όταν εις τάς πεδιάδας του Χω-
τινίου έξέπλυνε με το αίμα τούτων τών ληστών το όνειδος τοΰ "Εθνους 
σας, όπου ήτον της υψηλής Πόρτας υποτελές και ύπόφορον όταν ακολού
θως αυτός διεφύλαξε την Βίενναν από την κρεουργίαν, και από τάς άλύσεις-
όταν αποκατέστησε τον Χριστιανόν Ίμπεράτορα επί τοΰ Θρόνου αυτού. 
Βεβαιότατα εσείς δεν ονομάζετε τότε αυτούς τους εχθρούς τοΰ ανθρωπίνου 
γένους, αγαθούς υμών γείτονας, και πιστούς συμμάχους. 

Τίς ό σκοπός, 'Αγαπητοί 'Αδελφοίμου, τής τερατώδους ταύτης Συμμα
χίας μετά τής Πόρτας τών Τούρκων; Ό σκοπός είναι να εξολοθρεύσουν 
τους αδελφούς αυτών Χριστιανούς, ο'ι όποιοι διαφωνούν προς αυτούς κατά-
τινα δόγματα, και κατάτινα ήθη, και δεν είναι πλέον, ώς αυτοί, ενός 'Ιταλού 
'Επισκόπου υπόδουλοι. 

Αυτοί όνομάζουσι την Θρησκείαν τοΰ 'Ιταλού τούτου Καθολικήν και 
Άποστολικήν. Έλησμόνησαν, ώς φαίνεται, δτι Καθολικοί ημείς ώνομα-
ζόμεθα πολύν καιρόν προ εκείνων. "Οτι ή φωνή Καθολικοί, είναι 'ένα όνομα 
τής γλώσσης ημών, καθώς και δλα τα άλλα ονόματα τα άφιερωθέντα εις 
τον Χριστιανισμόν, όπου ημείς τους έδιδάξαμεν. "Οτι δλα τα Ευαγγέλια 
είναι εις γλώσσαν Έλληνικήν. "Οτι δλοι ο'ι πατέρες τής 'Εκκλησίας τών 
πρώτων τεσσάρων αιώνων, ήσαν Γραικοί. "Οτι ο'ι 'Απόστολοι όπου 'έγρα
ψαν, δεν έγραψαν πάρεξ 'Ελληνιστί. Και δτι τέλευταϊον ή θρησκεία ή 'Ρω-
μάνα, ή οποία τόσον εξέπεσε τής ' Υπολήψεώς της είς τό ήμισυ τής Ευρώ
πης, δέν είναι (αν τό πνεύμα τής ημών επιεικείας μας έπιτρέψη ού'τω να 
είποΰμεν) δέν είναι πάρεξ μία νόθη θυγάτηρ, ήτις άπό μακρών χρόνων κα-
τεξανέστη κατά τής ιδίας αυτής Μητρός. 

Αυτοί μας όνομάζουσι Σχισματικούς· έστω, ώς βούλονται. 'Ημείς θέλει 
διασχιζόμεθα, ημείς θέλει διαμεριζόμεθα άπ ' αυτών, έν δσφ αυτοί θέλουν 
να βυζάνουν τα αίματα τών λαών έν δσφ τολμούν νά νομίζωνται ανώτεροι 
τών Βασιλέων εν δσφ ζητούν να καθυποτάξουν τα Βασιλικά διαδήματα είς 

2 D Ό 'Ερανιστής, Τόμος 18 
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το Τρικόρονον, νά αναθεματίζουν τους υπέρτατους Μονάρχας και έξουσια-
στάς, να αφορίζουν ολόκληρους Χριστιανικάς 'Επικρατείας, και να διϊσχυ-
ρίζωνται δτι έξουσίαν έχουσι να διατάττωσι, προς άρέσκειαν, άπαντα της 
γης τα Βασίλεια. 

'Εις αυτά τα φοβερά και άτοπα φρονήματα (δόξα τω Θεώ!) ποτέ δεν 
έφάνη ένοχος ή αληθής 'Εκκλησία, ή 'Εκκλησία των Εραικών. Ήφρονεύ-
σαμεν vai και ημείς κατάτινα, άπηυθαδιάσθημεν, ενίοτε, καθώς και άλλοι, 
'Αγαπητοί 'Αδελφοί, μα όχι ποτέ εις τοιαύτα, φρίκης πρόξενα. 

Ό Θεός έδωκεν εις ημάς ενα Βασιλέα νομίμως έκλελεγμένον ένα Βα
σιλέα σοφόν ενα Βασιλέα δίκαιον ενα Βασιλέα εις τον όποιον δέν ευρίσκει 
τινάς να επίπληξη τήν παραμικράν παράβασιν, άφ ' ου είς τον Θρόνον έκά-
θισεν. 'Αυτόν οϊ Συνθεσιασταί, ή Συνομώται τον καταδιώκουσν θέλουν 
να του άρπάσουν το στέφος, και αν είναι τρόπος, και τήν ζωήν διατί τον 
υποπτεύονται, δτι έχει τινά συγκατάβασιν υπέρ της ημών Παροικίας ταύ
της, της του 'Αγίου Τολερανσκάου. 

Αυτοί έδημοσίευσαν δια του Κηρύγματος όπου έξέδωκαν 4. 'Ιουλίου, 
1769 (Σελ. 241), »δτι αυτοί άντιβάλλουσι κατά τών 'Ρώσσων, τήν μεγα-
λοψυχίαν και τήν άρετήν δτι οϊ 'Ρώσσοι δεν έφάνησαν ποτέ άξιοι της δό
ξης της Στρατιωτικής- δτι το Στράτευμα τών 'Ρώσσων δέν αποτολμά ούτε 
νά προβάλη έμπροσθεν είς το Στράτευμα τής Πόρτας της υψηλής«. 

Ή Σεβαστή τών 'Ρωσσιών Αύτοκρατόρισσα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ή Β.' ή 
Ήρώις τών ήμερώνμας, ή Προστάτις τής τών Γραικών 'Αγίας Καθολικής 
'Εκκλησίας, στερεώς πιστεύουσα δτι το "Αγιον Πνεύμα εκπορεύεται εκ του 
Πατρός, και ουχί εκ του 'Υιού- και δτι ο 'Υιός δέν είναι ώς ό Πατήρ αίτιος, 
έπέβλεψεν εφ' ήμας μέ βλέμμα ελέους και εύσπλ.αχνίαο. Τόσον έφθασε δια 
νά κυρηχθώσιν οϊ τής Λατινικής 'Εκκλησίας Σαρμάται, τής Β'. ΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗΣ εχθροί και αντίπαλοι. 

"Είναι ήδη γνωστόν, τίνι τρόπω ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ή Β', άπεκρίθη εις ταύτα 
τά Κομπλιμέντα, συντρίψασα τους Τούρκους πανταχού, δπου τα Στρατεύ-
ματάτης τους απήντησαν άποδιώξασα αυτούς άπό τήν Μολδαβίαν καί από 
τήν Βλαχίαν εξ ολοκλήρου- κατακυριεύσασα αυτών δλην σχεδόν τήν Βεσ-
σαραβιω, τό Άζώφ, τό Ταγανρώκ τά φρούρια- καταναγκάσασα τους αυτών 
Τατάρους νά καταβάλουν τά άρματα- έκπολιορκήσασα τάς αυτών πόλεις, 
επάνω είς τάς δύο αντιθέτους άκτάς τοΰ Ευξείνου Πόντου, είς τήν Εύρώπην 
καί είς τήν Άσίαν τελευταϊον έξαποστείλασα τους αυτής Στόλους από τοΰ 
βάθους τής Άρκτώας Θαλάσσης, δια νά υπάγουν νά εξολοθρεύσουν δλον 
τό Ναυτικόν τής 'Υψηλής Πόρτας, έπ ' όψιν αυτών τών Δαρδανεϊων Στε
νών. Οϊ 'Ρώσσοι λοιπόν ιδού έτόλμησαν καί έπρόβαλον. Ό Θεός Σαβαώθ 
έπολέμησεν υπέρ αυτών, καί ύφ ' Ήγεμόνι έκείνφ, οϊ Γεδεών γενναίως 
ήνδραγάθησαν οϊ Όρλόβιοι, οϊ 'Ρωμανζόβιοι, οϊ Γαλίτζινοι, οϊΔολγορού-
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κιοι, οίΒαβέριοι, οϊ Σχοβαλόβιοι, ο'ι Σπιριτόβιοι, κώ τόσοι άλλοι, oi όποιοι 
έδόξασαν τον "Αγιον Νικόλαον, ενώπιον των 'Οθωμανών. 

Συλλογίσθητε, Άγαπητοίμον Άκροαταί, ότι ό ισχυρός βραχίων της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ όπου κατέθραυσε τον τύφον τον Όθωμανικόν είναι ό αυ
τός εκείνος βραχίων όπου υποστηρίζει την Καθολικήν ημών Έκκλησίαν. 
'Αυτό τό χέρι, επεκύρωσεν ώς πρώτον νόμον και την Άνεξιθρησκείαν. 
Και ό θεός, του οποίου Α ΥΤΗ εις τούτο φαίνεται εντελής είκών, έπέχεεν 
έπ' ΑΥΤΗΣ τάς ευλογίας αυτού. 

»ΑΥΤΗ είναι ή χριστή, Άδελφοίμου- Ίνατί λοιπόν, εφρύαξαν έθνη, 
και λαοί εμελέτησαν κενά κατά του Χρίστου αυτού« καθώς λέγει ό ψαλ
μωδός; Έξέλιπον από της Ευρώπης οΐ Εοδεφρέδοι Βουλλόνιοι, οϊ Σκαν-
δερβεγιοι, οι Ματθίαι Κορβϊνοι, ο'ι Μαυροκήνοι. Δεν έμεινε πάρεξ ή 'Ρωσ-
σία, να γεννά τοιούτους "Ανδρας. 

Τήν σήμερον οϊ Χριστιανοί ο'ι Λατίνοι, όνομάζουσι τον Μεγαν Τούρκον, 
καί τον επικαλούνται ώς "Αγιον πατέρατους. ΤΩ μέγα "Αγιε Νικόλαε ό εν 
ούρανοϊς δοξαζόμενος, έλθέ, καί φέρε εις την Παροικίανμου ταύτην, τό φλά-
μουλον τού Μωάμεθ. Συνομώται της Πολονίας, δράμετε, φιλήσατε τήν 
χείρα της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. "Εθνη, μη φρυάττεσθε πλέον, άλλα θαυμάσατε. 

Μάρτυς μου ό Θεός, εγώ δεν μισώ τους Τούρκους- άλλα μισώ τον 
τύφον, τήν άμαθίαν, καί τήν ωμότητα. Ή ημετέρα Αύτοκρατόρισσα κατε-
δίωξεν αυτά τα τρία τέρατα. "Ας Ίκετεύσωμεν τον Θεόν Ίνα δια πρεσβειών 
του 'Αγίου Νικολάου, εϊη της Σεβαστής ημών Αύτοκρατορίσσης άντιλή-
πτωρ και βοηθός άδιά'·ππτος. 

Τό τέταρτο φυλλάδιο Ιχ:\ τον ακόλουθο τίτλο: «Ούολταίρου το 
Διεγερτικόν των βασιλέων». (4ο, 4 σ., [ή πρώτη καί ή τελευταία έχουν 
κείμενο μόνο σε μισή σελίδα], χωρίς εξώφυλλο, ό τίτλος βρίσκεται 
στη μέση της πρώτης σελίδας καί πάνω από τον τίτλο υπάρχει ενα 
τυπογραφικό κόσμημα, στη μέση του οποίου είνα. τοποθετημένο ενα 
σύμπλεγμα με τα αρχικά της αύτοκρατορίσσης Αικατερίνης, στεφα
νωμένα με μια κορώνα καί πλαισιωμένα με άνθη, σημαίες, κανόνια 
καί σάλπιγγες41. Δεν αναφέρονται ό τόπος καί ό χρόνος της έκδοσης). 

c 0 G. Bengesco μας πληροφορεί ότι ό Βολταΐρος έγραψε τό έργο 
στο τέλος του χρόνου 1771. κατά διαταγή της Λίκατερίνης καί ζήτησε 
μια ανταμοιβή χίλια δουκάτα, καί τό δημοσίευσε τον επόμενο νρόνο. 
Ό Bengesco είδε τήν πρώτη έκδοση του φυλλαδίου, καί δίδει τον τί-

4". Τήν ϊδια βινιέτα συναντούμε καί στο έντυπο 'Επί τη πανενΜξω ειρήνη..., πού 
δημίσίευσε ό Εύγ. Βούλγαρης το 1774' βλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, e. ά.. σ. 136. 
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τλο: «Le Tocsin de rois aux souverains de 1 ' Europe, par M. de Voltaire. 
S. 1., 1772, in 12o de 8ff non chiff. Edition encadrée»42. 

"Οπως είπαμε πιο πάνω ή ελληνική μετάφραση έμεινε άγνωστη 
στους βιβλιογράφους Legrand, Pernot, Λαδα-Χατζηδήμο και Ή 
λιου43. Ό Παπαδόπουλος Βρετος ήταν κάτοχος ενός τόμου, πού περι
είχε το «Διεγερτικόν», μαζί με δύο άλλα έντυπα: «Ι. Πλοχώφ— Ποιη-
μάτιον» και «Το 'Ιερόν της δόξης»· τον τόμο αυτόν τον εϊχε δωρίσει 
στην «Δημοσία Βιβλιοθήκη τών Αθηνών»4 4. Φαίνεται όμως οτι ό 
πολύτιμος αυτός τόμος χάθηκε, άφοϋ ό άκαδημ. Παν. Κανελλόπουλος, 
μολονότι μιλεί για «τό εγερτήριο μήνυμα» του Βολταίρου, δεν ανα
φέρει τήν ελληνική μετάφραση πού τυπώθηκε στην Πετρούπολη45. 
"Ωστε τα μόνα δύο γνωστά αντίτυπα, άπό τό σπανιώτατο αυτό έντυπο, 
βρίσκονται σήμερα στο Βουκουρέστι. 

Τό «Διεγερτικόν τών βασιλέων», κυκλοφόρησε και σε χειρόγραφα. 
Δύο είχε ό Ζαβίρας46, ενα βρίσκεται στο μοναστήρι Λαύρα τοϋ 'Αγίου 
"Ορους47 και ενα άλλο στή βιβλιοθήκη της 'Ιστορικής και 'Εθνολο
γικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τό όποιο αγόρασε ή 'Εταιρεία άπό 
τον Emile Legrand48. Ό Γ. Ζαβίρας συγκαταλέγει στα έργα τοϋ Εύγ. 
Βούλγαρη τό «Διεγερτικόν τοϋ Ούελτέρου δύο μεταφρασθέντα εκ τής 
γαλλικής· σώζονται παρ' ήμϊν χειρογρ. άλλ' έτυπώθησαν και αυτά 
εν...»49. Άπό τα γραφόμενα τοϋ Ζαβίρα δεν εξάγεται ότι είχε στή βι
βλιοθήκη του τα έντυπα, παρά μόνον δύο χειρόγραφα καί δεν ξέρομε 
άπό που έγιναν τα αντίγραφα. Στον κατάλογο τής βιβλιοθήκης του 
υπάρχουν και σήμερα περασμένα τα δύο χειρόγραφα (άρ. XXIV καί 
άρ. XLIV), με τον ϊδιο τίτλο: «Ούλτέρου [Βολτέρου] διεγερτικόν τών 
βασιλέων». Κανένας όμως βιβλιογράφος ή ιστορικός δεν έβαλε τήν 
ερώτηση αν άραγε είναι τό ϊδιο έργο του Βολταίρου, σε δύο αντίγρα
φα, ή δύο διαφορετικά έργα. Ό 'Ανδρέας Graff συνήθως δίνει τις 
σελίδες στο κάθε χειρόγραφο, δυστυχώς στο χειρόγραφο XXIV δεν 
αναφέρει τις σελίδες καί δεν δίδει ούτε τήν αρχή καί τό τέλος τών δύο 
χειρογράφων, για να μας βοηθήσει να τα ταυτίσομε. Γι' αυτό έγραψα 

42. G. Bengesco, έ'.ά., τ. Β', σ. 273. 

43. 'Αναγράφεται στον πίνακα τών άβιβλιογράφητων εκδόσεων πού δημοσίευσε ό 

Φ. Ήλιου, Προσθήκες, ε.ά., σ. 325, άρ. 217. 

44. 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, ε.ά, σ. 65. 

45. Π. Κανελλόπουλος, ε.ά., σ. 912. 

46. 'Ανδρέας Graff, ε. ά., σ. 11 καί 14. 

47. Spyridon and Sophronios Eustratiades, Catalogue of the Greek Manuscripts in the 

library of the Laura on Mont Athos, Cambrigde, 1925, σ. 198. 
48. Βλ. π. Νέος Έλληνομνήμων, τ. Ζ ' , 1910, σ. 474. 

49. Γ. Ζαβίρας, ε. ά., σ. 294. 
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στη Βουδαπέστη στον καθ. Fuves Ödön και τον παρακάλεσα να μου 
στείλει φωτοαντίγραφα άπο τα δύο χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του 
Ζαβίρα. Πολύ πρόθυμος ό καθ. Fuves Ödön μου έστειλε αμέσως τα 
φωτοαντίγραφα και τον ευχαριστώ καί άπ' εδώ για τή μεγάλη εξυπη
ρέτηση πού μου έκαμε καί με βοήθησε να ξεκαθαρίσω το πρόβλημα 
των δύο «Διεγερτικών», πού με βασάνισε αρκετά. 

Μόλις έριξα μια ματιά στα φωτοαντίγραφα, είδα ότι τό κάθε χει
ρόγραφο περιέχει δύο διάφορα «Διεγερτικά» του Βολταίρου, με τον 
ϊδιο τίτλο. Τό ενα τό βρήκαμε μέσα στα έργα του Βολταίρου, τό άλλο 
όμως δεν κατορθώσαμε να τό βρούμε. Οι δυο κώδικες άπό τή βιβλιο
θήκη του Ζαβίρα άντιγράφηκαν άπό δύο διάφορα πρόσωπα. Στή σ. 31 
τοΰ χειρ. XLIV υπάρχει ή σημείωση, με τό ϊδιο γράψιμο όπως καί τό 
κείμενο: «τό άντέγραψεν ό Κωνσταντίνος Κωνσταντινιάδης Ζαβιρί-
δης», ό όποιος ϊσως να είναι ένας συγγενής (αδελφός;) τοΰ Γεωργίου 
Ζαβίρα. Τό χειρόγραφο XXIV έχει διαφορετικό γράψιμο καί δεν μπο
ρούμε να δεχτούμε ότι τό αντέγραψε ό ϊδιος, ό Κωνσταντίνος Ζαβι-
ρίδης, μολονότι σε μια κόχη της τελευταίας σελίδας (26) είναι γραμ
μένο τό όνομα: «ό Κωνσταντ. Ζαβίρα», άλλα τό γράψιμο τού ονόμα
τος διαφέρει πολύ στα δύο χειρόγραφα50. 

Στην αρχή τών δύο χειρογράφων βρίσκεται τό άγνωστο μας «Διε-
γερτικόν» (XXIV, σ. 1-12, XLIV, σ. 1-15), καί ακολουθεί τό γνωστό 
μας «Διεγερτικόν» (XXIV, σ. 15-25, XLIV, σ. 16-30), στο τέλος τοΰ 
οποίου καί οί δύο αντιγραφείς σημειώνουν: «Μετεφράσθη εκ της γαλ
λικής παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυρίου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως. 
Έ ν Πετρουπόλει» (σ. 25 καί σ. 30). Ή πληροφορία αυτή δεν υπάρχει 
στο έντυπο, καί νομίζω ότι μποροΰμε να τήν παραδεχτούμε, εως ότου 
ή έρευνα μας φωτίσει καλύτερα. "Αλλωστε έχομε καί τή μαρτυρία τοΰ 
Γ. Ζαβίρα, ό όποιος στο έργο του «Νέα Ελλάς» μνημονεύει ότι καί 
τα δύο «Διεγερτικά» μεταφράστηκαν άπό τα γαλλικά άπό τον Ευγένιο 
Βούλγαρη καί τυπώθηκαν «έν...», χωρίς νά ορίσει τον τόπο της έκ
δοσης. 

Μια παραβολή μεταξύ τοΰ εντύπου καί τών δύο χειρογράφων φέρ
νει στην επιφάνεια μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. "Οπως θα άποδεί-
ξομε πιό κάτω, ό ένας άπό τους δύο αντιγραφείς μεταχειρίστηκε τό 
έντυπο, καί ό άλλος αντέγραψε τό χειρόγραφο- μάλιστα φθάσαμε στο 
συμπέρασμα ότι εκείνος πού μεταχειρίστηκε τό έντυπο είναι ό Κων
σταντίνος Ζαβιρίδης, ό όποιος αντέγραψε τό χειρόγραφο XLIV. 

50. Ό Graff έπρεπε να μνημονεύσει οτι το όνομα του Κωνσταντίνου Ζαβίρα δεν 
βρίσκεται αμέσως μετά τή σημείωση, παρά στην επόμενη σελίδα, για να μην νομίζει 
ό ερευνητής οτι ή σημείωση γράφτηκε άπ' αυτόν. 
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'Ιδού μερικά στοιχεία άπό τα όποια μπορούμε να συμπεράνομε οτι 
το χειρόγραφο XLIV είναι το πρώτο και το χειρόγραφο XXIV αντί
γραφο του. Παραβάλαμε με προσοχή το έντυπο με τα δύο χειρόγραφα 
και διαπιστώνουμε οτι οί μόνες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ εντύ
που και τών δύο χειρογράφων είναι οί ακόλουθες: 1) εντ. σ. 1: «Μόνη 
ή μεγάλη αυτοκράτωρ τών 'Ρώσσων»- χγφ. XLIV, σ. 17: «Μόνη ή 
μεγάλη Αύτοκρατόρισσα τών 'Ρώσων»· χγφ. XXIV, σ. 14: «Μόνη ή 
μεγάλη Αικατερίνη αύτοκρατόρισσα τών ' Ρώσσων». 2) εντ. σ. 2: «κα
τορθώματα τών 'Ρωσσικών στρατευμάτων»· χγφ. XLIV, σ. 18: «κατορ
θώματα τών ρωσσικών στρατευμάτων»- χγφ XXIV, σ. 15: «κατορθώ
ματα τών 'Ρώσσων». 3) 'Ολόκληρη ή παράγραφος πού βρίσκεται στο 
εντ. σ. 3: «Καί τω οντι, αν ή τών 'Ρωμάνων Αύτοκρατόρισσα ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΡΕΣΙΑ έσυγκατάνευε να δανείση τα στρατεύματάτης, είς τον αυτής 
άξιον— ήθελεν προχωρήσουν έως αυτήν τήν Κωνσταντινούπολης», 
λείπει καί στα δύο χειρόγραφα. 4) εντ. σ. 4: «καί τήν σήμερον»- χγφ. 
XLIV, σ. 29: «καί τήν σήμερον»- χγφ. XXIV, σ. 25: «καί σήμερον». 
5) εντ. σ. 4: «να πάρουν τήν Κωνσταντινούπολη»»· χγφ. XLIV, σ. 30: 
«να πάρουν τήν Κωνσταντινούπολη^»- χγφ. XXIV, σ. 25: «να πάρη 
τήν Κωνσταντινούπολη». 

Αυτές οί λίγες διαφορές φανερώνουν οτι τό χειρ. XLIV είναι τό 
πλησιέστερο προς τό έντυπο, καί έτσι μπορούμε να αποφανθούμε οτι 
ό Κωνσταντίνος Ζαβιρίδης αντέγραψε τό έργο του Βολταίρου άπό τό 
έντυπο. Παρενέβη όμως αρκετές φορές στή μετάφραση τοΰ Βούλγαρη 
καί μάλιστα θεώρησε καλό να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να παραλεί
ψει λέξεις, νομίζοντας οτι κατ' αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τό κείμενο. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον οτι απομάκρυνε άπό τή μετάφραση τού Βούλ
γαρη μια ολόκληρη παράγραφο άπό πεντέμιση σειρές, στην οποία ό 
Βολταΐρος παρακινούσε τήν αύτοκρατόρισσα Μαρία Θηρεσία να στεί
λει τα στρατεύματα της καί να καταλάβει τή Βοσνία καί τή Βουλγα
ρία, για να βοηθήσει τήν αύτοκρατόρισσα Αικατερίνη να κυριεύσει 
τήν Κωνσταντινούπολη. Ό Κ. Ζαβιρίδης, πού κατοικούσε στή Βου
δαπέστη, θεώρησε οτι ή παράγραφος αυτή δέν συμφωνούσε μέ τή πο
λιτική της Αυστρίας καί ήταν επικίνδυνη, καί για να μή τοΰ συμβεί 
τίποτε, προτίμησε να μή τήν αντιγράψει. 

Οί διαφορές πού υπάρχουν μεταξύ εντύπου καί τών δύο χειρογρά
φων έρχονται να βεβαιώσουν οτι ό δεύτερος άγνωστος αντιγραφέας 
αντέγραψε τό χειρόγραφο τοΰ Κωνστ. Ζαβιρίδη, καί οχι τό έντυπο. 
'Ιδού μερικές άπό τις διαφορές, πού είναι αρκετά χαρακτηριστικές: 
1) εντ. σ. 2: «είς τήν Νήσον τήν λεγομένην τών Πριγκίπων»- χγφ. 
XLIV, σ. 20: «είς τήν νήσον τών πριγγίπων»- χγφ. XXIV, σ. 17: «είς 
τήν νήσον τών πρηγγήπων»· 2) εντ. σ. 3: «τον Κύριν de la Haye-
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Vantelet»- χγφ. XLIV, σ. 23: «τον κύρην ντελά Νάβε βαντελίε»· χγφ. 
XXIV, σ. 19: «τον κύρην ντελά Νάβε βαντελίε». 3) εντ. σ. 3: «ήτοι 
Προβλεπτήν 'Ηγεμόνα των Βενετών»· χγφ. XLIV, σ. 23: «ήτοι προ-
βλεπτήν των ενετών»- χγφ. XXIV, σ. 20: «ήτοι προβλεπτήν τών ενε
τών». 4) εντ. σ. 3: «Τοιουτοτρόπως ό Μουσταφάς ό νυν βασιλεύων»· 
χγφ. XLIV, σ. 24: «τοιουτοτρόπως ό νυν βασιλεύων Μουσταφάς»· χγφ. 
XXIV, σ. 20: «τοιουτοτρόπως ό νυν βασιλεύων μουσταφάς». 5) εντ. 
σ. 3: «να τον εκπληρώσουν»· χγφ. XLIV, σ. 27: «να τον τελειώσουν»-

χγφ. XXIV, σ. 22: «να τον τελειώσουν». 6) εντ. σ. 4: «ή Πάρμα είς ένα 
τών υίών τοϋ βασιλέως της Ισπανίας»· χγφ. XLIV, σ. 27-28: «ή Πάρ
μα εις ενα τών υίών της ΐσπανίας»· χγφ. XXIV, σ. 23: «ή Πάρμα είς 
ενα τών υίών της ίσπανίας». 7) εντ. σ. 4: «έπέρασε τοιαύτη ευκαιρία»-

χγφ. XLIV, σ. 29: «άπέρασε μία τοιαύτη ευκαιρία»- χειρ. XXIV, σ. 
24: «άπέρασε μία τοιαύτη ευκαιρία». 

Πιστεύομε ότι δεν χρειάζονται και άλλες μαρτυρίες για νά συμπε-
ράνομε ότι τό χειρόγραφο XXIV είναι αντίγραφο τού χειρογράφου 
XLIV. 

Τό γνωστό «Διεγερτικό» τοϋ Βολταίρου διαβάστηκε όχι μόνον άπό 
τους "Ελληνες, άλλα καί άπό τους Ρουμάνους. Δύο ρουμανικές μετα
φράσεις, βρίσκονται σήμερα στή βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακα
δημίας51- μ' αυτές έχει ασχοληθεί ή Άρ. Καμαριανοϋ και μέ τις πα
ραβολές τών κειμένων πού κάνει, αποδεικνύει μέ πολλή πειθώ, πρώ
τον, ότι ό έλληνας μεταφραστής Εύγ. Βούλγαρης απομακρύνθηκε αρ
κετά άπό τό γαλλικό πρωτότυπο καί, δεύτερον, ότι οί ανώνυμοι ρου
μάνοι μεταφραστές δεν μεταχειρίστηκαν, όπως συνέβαινε συνήθως 
εκείνη τήν εποχή, τήν ελληνική μετάφραση, άλλα τό γαλλικό κείμε
νο, τό όποιο όμως σέ πολλά μέρη δέν τό κατάλαβαν αρκετά καλά52. 

Τό περιεχόμενο τών δύο Διεγερτικών μας δείχνει ότι είναι δύο 
διαφορετικά έργα, πού έχουν μόνον τον ϊδιο τίτλο. Τό δεύτερο Διε
γερτικό μας είναι άγνωστο καί δέν ξέρομε αν τυπώθηκε ή ελληνική 
μετάφραση του, ή αν κυκλοφόρησε μόνον σέ χειρόγραφο καί έφθασε 
έως σέ μας, ένα αντίγραφο του. Ούτε τό πρωτότυπο τού Βολταίρου, 
όπως εί'παμε, δέν κατορθώσαμε νά τό βρούμε μέσα στα "Απαντά του-

ϊσως νά έχει άλλο τίτλο στα γαλλικά, καί γι' αυτό δέν τό αναγνωρί
σαμε μέσα στο μεγάλο αριθμό τών έργων του. 

Καί τα δύο «Διεγερτικά» αναφέρονται στην πολιτική κατάσταση 
εκείνης τής εποχής. 'Αναδημοσιεύουμε έδώ, ακριβώς όπως έχει, τό 

51. Βλ. 'Ακαδημία Βουκουρεστίου: ρουμ. χγφ. 499 καί 1408 

52. Α. Camariano, ε. ά. σ. 139. 
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Λ Ο Γ Ο Σ 
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I l ' 'Hpme 

Ή πρώτη σελίδα του Λόγου 
του Παπά Νικολάου Χαριστηκίου 
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γνωστό «Διεγερτικό» άπο το έντυπο, και δίδομε την αρχή και το τέλος 
του άγνωστου «Διεγερτικού» άπο το χειρόγραφο XLIV της βιβλιοθή
κης του Γ. Ζαβίρα, για να συντομεύσομε τή μελέτη μας. 

ΟΥΟΛΤΑΙΡΟΥ 

το 
Αιεγερτικον τών Βασιλέων 

» 'Ιδού άλλη μία ανόσιος καί δυσσεβεστάτη επιβουλή, έπιχειρισθεϊσα 
εις τάς ήμέρασμας εν ονόματι Κυρίου. 'Ενώπιον της εικόνος της Θεομήτο
ρος, επάνω ε'ις το Ιερόν Εύαγγέλιον όπου έκράτει εις χείρας του ένας Δομι
νικανός, ώμωσαν ο'ι 'Ιερόσυλοι πατραλ.οϊαι να άποκτείνωσι τον έπιεικέ-
στερον και συνετώτερον Βασιλέα, των ό'σοι ποτέ επί του θρόνου της Πολο-
νίας εκάθισαν καί, όσον τό επ ' αύτοϊς, τό έφεραν και εις έργον, καταπα-
τήσαντες όμοΰ πάντα νόμον θεΐοντε καί άνθρώπινον. "Εφριξεν ή Ευρώπη 
επί τω τοιούτω δολοφονήματν ai κατ' εκείνου του Βασιλέως πληγαί κατέ-
τρωσαν πασαν καρδίαν. Άλλα ποία δύναμις άναδέχεται του τοσούτου άνο-
σιουργήματος την εκδίκησιν; Μόνη ή μεγάλη 'ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ των 'Ρώσ-
σων επροθυμήθη να διεκδικηθή τα δικαιώματα καί του θεού, καί του Καί
σαρος. Μόνη 'Αυτή μέχρι της ώρας ταύτης έφάνη, καθώς του χριστιανι
σμού, οΰτω καί τού Θρόνου ή προστάτις καί εκδικήτρια.« 

Βλέπονται άκόμι (ώ αισχύνη πάντων των χριστιανών!) άκόμι βλέπονται 
φρουραί Τουρκικαί, μέσα εις Πόλεις Πολονικάς! και αν έλειπαν τα θαυμα
στά κατορθώματα τών 'Ρωσσικών στρατευμάτων, ο'ι 'Οθωμανοί εμελλον 
τώρα νά διατρίβωσιν εν μέσω της Βαρσαβίας. 

Ό Ά ΥΤΟΚΡΑ ΤΩΡ τών 'Ρωμάνων, ό'ς τις καί ήξεύρει την Ίστορίαν, 
και έγεννήθη δια νά κατορθώση πράξεις επαξίους της 'Ιστορίας, ήξεύρει 
καί τούτο καλώς, δτι αυτοί ο'ι Τούρκοι δις επολιόρκησαν τήν Βίενναν καί 
ότι κατεσκλάβωσαν πλέον παρά τριακοσίας χιλιάδας "Ουγκρους. 

Ο'ι Τύραννοι της Κωνσταντινουπόλεως ο'ι Βάρβαροι καίμιαιφόνοι, όπου 
τόσον συχνά έκχέουσι τό αίμα τών ιδίων Βεζιρίων, καί 'έτι καί τών ιδίων 
'Αδελφών, μετέρχονται απαντάς τους βασιλχϊς της 'Ευρώπης, καθώς τό 
παλαιόν ο'ι 'Ρωμάνοι μετήρχοντο τους μικρούς Δυνάστας της Καππαδο
κίας, καί της 'Ιουδαίας. Αυτοί άποβλέπουσι τους εξ ημών Πρέσβεις, ωσάν 
τόσους Κονσούλους τών Πραγματευτών. 

Ό Κύρις Πορτέρος, ό προ τούτου χρηματίσας εν Κωνσταντινουπόλει 
Πληρεξούσιος Πρέσβυς, μας διηγείται, δτι πάσα ή τών Πρέσβεων παρά 
τοις Τούρκοις ασφάλεια υφίσταται εις αδείας τινάς καί ελευθερίας, χωρίς 
όμως νά έγχειρίζωνται εις αυτούς τά Κύρια καί 'Αυθεντικά πρωτότυπα, 
αλλ' αντίγραφα τίνα, καθ' έαυτά άκυρα- καί προς τούτοις, καί εις τίνα 
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προνόμια έξ 'έθνους διωρισμένα, πλην καί ταύτα δια παντός αντιλεγόμενα. 
Ό αυτός μας λέγει, ό'τι ό Μέγας Βεζίρης Γεγέν 'Αλί Πασσας ήθέλησεν, 

ου προ πολλού, να περιορίση πάντας τους Πρέσβεις εις την Νήσον την 
λεγομένην των Πριγκίπων. 

"Οταν τις Πρέσβυς μέλλει να τύχη παρά του Βεζιρίου υποδοχής τε και 
ακροάσεως, ούτος ό βάρβαρος, επάνω ενός Σοφά άνακείμενος, τον βάνει 
εμπροσθέντου και κάθηται εις 'ένα χθαμαλόν σκιμποδίσκον λέγει άυτω 
τέσσαρα λόγια- και ούτω τον απολύει. Δύο θυρωροί τον αρπάζουν υπό τάς 
μασχάλας, δια να τον κάμουν να γυροστρέφη, και να κεφαλοκλίνη ενώπιον 
του Κυρίου αυτών. ΟΊ περιεστώτες δούλοι τον διαχλευάζουσι, και τον συ-
ρίττουσι. Τουλάχιστον δεν επέρασε πολύς καιρός, αφ ' ού της τοιαύτης τε
λετής ό τύπος παρετηρεϊτο. 

"Αν ό Πρέσβυς μέλλει να άξιωθή τής ενώπιον του Σουλτάνου, ανωφε
λούς Παραστάσεως, τον κάνουσι και αναμένει δύο ώρας, και πολλάκις έξω 
εις την βροχήν και εις την χιόνα, εις μίαν μικρήν αύλήν τρίγωνον, ύποκάτω 
ενός δένδρου, περί δ ευρίσκεται 'ένα κάθισμα σανιδωτόν, παλαιον και σε-
σαθρωμένον, επάνω εις το όποιον έρχονται και εξαπλώνονται ο'ι μάγειροι 
του ΰψους αυτού. Τοιουτοτρόπως παραπέμπεται από εξευτελισμού εις εξευ
τελισμοί', προσποιούμενος τάχα ώς μη προσεχών, και πληροφορών έπειτα 
τους αυτόν έξαποστείλαντας, ότι ή υποδοχή έγινε μετά πάσης τιμής. 

Είναι γνωστοί αϊ ύβρεις, όσας ο'ι τής Βενετίας Βάϊλοι συχνάκις ύπέμει-
ναν. Ή 'Αυλή τής Φράντζας πρέπει να μη έλησμόνησεν, ό'τι εις τάς λ.αμπράς 
ημέρας Αοδοβίκου του Ι Δ '. ό Μέγας Βεζίρης Μεεμέτ Κοπρουλής, κατ ' αυ
τήν τήν έντευξιν, εν έτει 1658, έκαμε και έγρονθοκόπησαν τον Κύριν de la 
Haye- Vantelet, υ'ιόν τοΰ Πρέσβεος τής Φράντζας, Πρέσβυν ήδη και αυτόν 
χρηματίζοντο κατά τον καιρόν εκείνον καί, τό περισσότερον, Μεσίτην 
όντα μεταξύ τού Κράτους τών Τούρκων, καί των 'Ενετών. Έσύντριψαν 
εις τον Βασιλικόν τούτον "Ανδρα, ένα οδόντα, και τον έχωσαν καί εις φυ-
λακήν. Και διατί τάχα έπραξε προς αυτόν ή Πόρτα τοιαύτας απανθρωπιάς, 
διατί αυτός δεν ηθέλησε να εξήγηση μίαν Έπιστολήν, τήν οποίαν δια Κί-
φρας έγραφε προς ένα τινά Πρύτανιν, ήτοι Προβλεπτήν 'Ηγεμόνα τών Βε
νετών. 

Πώς μετέρχεται ή Πόρτα τους Μινίστρους ενός Κράτους, καθ' ού κινεί 
πόλεμον; τό πρώτον έργον 'Αυτής είναι, να τους κατασφαλίση εις ένα Δε-
σμωτήριον. Τοιουτοτρόπως ό Μουσταφάς ό νΰν βασιλεύων απέκλεισε τον 
πληρεξούσιον τής 'Ρωσσίας, και τους περί αυτόν, εις τό Έπταπύργιον. 
Ή τοιαύτη ύβρις, δια τοΰ προσώπου τοΰ ε'ιρημένου Μινίστρου, μεταβαίνει 
εις απαντάς τους Δυναστεύοντας. Άλλ' ό'μως καλώς τήν έξεδικήθησαν ό 
Κόμης 'Ρωμανζόφ με τάς αλλεπάλληλους νίκας. ΟΊ Κομήτες Όρλόφιοι 
πλεύσαντες από τα βάθη τής Άρκτώας θαλάσσης, καί κατακαύσαντες τον 
Όθωμανικόν στόλον προ προσώπου σχεδόν αυτής τής Κωνσταντινουπό-
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λεως. Και ο'ι Πρίγκιπες Γαλίτζινοι και Δολγορούκιοι, και τόσοι άλλοι επι
φανέστατοι Στρατάρχαι, έξαρπάσαντες τεσσάρας μεγάλας 'Επαρχίας από 
την των 'Οθωμανών Έπικράτειαν. 

Τοσαύτα έπισεσωρευμένα άριστεύματα κράζουσι μεγαλοφώνως εις το 
έπίλοιπον της 'Ευρώπης: 'Ακολουθείτε ε'ις ήμας, και ή Τυραννίς τών Τούρ
κων έξωλοθρεύθη! 

Και τω δντι, αν ή των 'Ρωμάνων Άυτοκρατόρισσα ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΣΙΑ 
έσυγκατάνευε να δανείση τα στρατεύματατης, εις τον αυτής άξιον υ'ιόν, τίς 
ήδύνατο να τον εμπόδιση, από το να κατακυρίευση δια μόνης μιας εκστρα
τείας δλην την Βοσνίαν, και δλην την Βουλγαρίαν, εν ω τα τροπαιοφόρα 
όπλα της Άυτοκρατορίσσης 'ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ της Β', ήθελον προχωρήσουν 
εως εις αυτήν την Κωνσταντινούπολη; 

Ποσάκις ό Κόμης Μαρσίλιος, όπου τόσον έγνώριζε την Τουρκικήν 
Διοίκησιν, ποσάκις μας εϊπεν, ότι ευκολον είναι να καταδαφισθή ό μέγας 
ούτος Κολ,οσσός, δς τις δεν είναι δυνατός, ειμή δια τάς μεταξύ ημών δι
χόνοιας; /Επαναλαμβάνω τό αυτό και εγώ μετ' εκείνον. Έδικόνμας είναι 
τό σφάλμα, αν ή 'Ευρώπη δεν έκδικηθή. 

Είναι φόβος, μήπως ό της Άουστρίας οίκος ύπερδυναμωθή; μήπως ό 
τών 'Ρωμάνων 'Αυτοκράτωρ κατακυρίευση τήν 'Ρώμην; Προτιμότερον 
είναι λοιπόν νά τήν κατακυριεύσουν οι Τούρκοι; 'Αυτού έβάδιζεν επί πολύ 
ό εκείνων σκοπός- και τον σκοπόν τούτον δύνανται καμμίαν ήμέραν να 
τον εκπληρώσουν, αν αφεθούν τέως να αναπνεύσουν, και νά διορθώσουν 
τάς ζημίας τάς οποίας έπαθον. 

Είναι έτι φοβερωτέρα ή 'Ρωσσία; 'Αλλ' εις τι ή Δυναστεία αύτη επικιν-
δυνωτέρα φαίνεται της τών Τούρκων; Και διατί φοβούμεθα τα μάκρυνα και 
μέλλοντα κακά, όταν ήμπορούμεν νά άποκρούσωμεν τά ήδη εγγύς και πα
ρόντα; 

77; εδόθη ή Τοσκάνα είς ένα τών 'Αδελφών τού Ίμπεράτορος- ή Πάρμα 
εις ένα τών υιών τού Βασιλέως τής 'Ισπανίας- Άπεγυμνώθη ό Πάπας τό 
Βενέβεντον, και τήν Άβενιώνα, και ουδείς εγόγγυσε-και τρόμος ακολουθεί, 
αν άποστερηθή τάς εν τη 'Ευρώπη 'Επικρατείας ό αδυσώπητος και αδιάλ
λακτος εχθρός τής 'Ευρώπης; Δεν αποτολμούν ο'ι Βενετοί να επαναλάβουν 
τήν Κρήτην; φοβούνται νά έπαναστρέψουν εις τήν 'Ρόδον ο'ι Καββαλέριοι; 
φρίττει τό άνθρώπινον, αν ό Τούρκος άποδιωχθή από τήν 'Ελλάδα; 

θέλει έλθει ήμερα, καθ' ην ο'ι άπόγονοίμας νά μή δύνανται νά καταλά
βουν, πώς ημείς άφήσαμεν και έπέρασε τοιαύτη ευκαιρία, και δεν ήθελή-
σαμεν εξ αυτής νά ώφεληθώμεν! Και αν ό περίφημος εκείνος Πιάστης, 
'Ιωάννης ό Σοβιέσκης, εκείνος ό νικητής τών 'Οθωμανών, έπέστρεφεν είς 
τον Κόσμον, τί ήθελεν άραγε ε'ιπή, βλέπων τους εαυτού Συμπατριώτας ηνω
μένους μετά τών Τούρκων, εναντίον τού Διαδόχου αυτού; 

ΑΊ μωραι καί ανόητοι Σταυροφορίαι διήρκεσαν άλλοτε ύπερ τα εκατόν 
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'έτη· καί τήν σήμερον ή συνετή ένωσις δύο, ή τριών Βασιλέας είναι αδύνα
τος; Χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπων εδραμον τότε, εις τήν Συρίαν και εις 
τήν Α'ίγυπτον, και έχάθησαν και τώρα τρέμομεν να άφήσωμεν να πάρουν 
τήν Κωνσταντινούπολη; τώρα μάλιστα, όπου ή Αίγυπτος εις ημάς απλώνει 
τήν χείρα; Και ή δυστυχής αυτή ραθυμία ονομάζεται πολιτική! Ή αληθινή 
πολιτική είναι, το να διωχθή, προ παντός άλλου, ό κοινός των πάντων 
εχθρός. Ό καιρός μετά τάυτα ας εχη τήν φροντίδα να σας καθοπλίση άλ
λους κατ' άλλων. Δεν θέλει λείψει δχι ή αφορμή και ή πρόφασις, υπ' αλλή
λων έπειτα νά κατασφαγήτε. 

Χάριν των ερευνητών, πού θα ήθελαν να εντοπίσουν το κείμενο τοϋ 
Βολταίρου, δημοσιεύουμε τήν αρχή και το τέλος τοϋ δεύτερου Διεγερ
τικού, πού βρίσκεται και στα δύο χειρόγραφα με τον τίτλο, χειρ. 
XLIV: Ούλτέρου διεγερτικον των βασιλέων και χειρ. XXIV: Βολτέρου 
διεγερτικών τών βασιλέων. 'Αρχή: Έτοιμασθήτε με τά άρματα ώ βασι
λείς και Άριστοκρατίαι χριστιανικαί, όπου δια τόσον καιρόν έκατατρώ-
γεσθε άναμεσόνσας— (το ϊδιο κείμενο είναι και στό χειρ. XXIV: με 
μόνην διαφορά, αντί «με τά άρματα» έχομε στο χειρ. XXIV: «εις τά 
άρματα»). Τέλος: αυτή νά υποταχθή ό'λη ηνωμένη εις τον πλέον σοφον 
και συνετόν βασιλέα αυτός εκφωνεί δια στίχων λατινικών, άλλ ' οϊ γραικοί 
δεν έννοοΰσι, και οι συμμαχοΰντες τών λεχών δεν προσέχουσι. 

Το πέμπτο φυλλάδιο έχει τον τίτλο: «Ούολταίρου 'Επιστολή. Προς 
τήν Άυτοκρατόρισσαν τών 'Ρώσσων». (4ο, 6 σ., χωρίς εξώφυλλο, ό 
τίτλος στή μέση της 1ης σελίδας, στο επάνω μέρος υπάρχει ενα τυπο
γραφικό στόλισμα· χωρίς ένδειξη χρόνου και τόπου εκτύπωσης). 

Οί βιβλιογράφοι Legrand, Pernot, Λαδάς-Χατζηδήμος και Ήλιου 
γνωρίζουν δύο μόνον αντίτυπα, ενα της βιβλιοθήκης του Γιάννη Βλα
χογιάννη και το δεύτερο της βιβλιοθήκης Pernot (τώρα: βιβλιοθήκη 
τοϋ Νεοελληνικοϋ 'Ινστιτούτου της Σορβόνης). "Εχομε νά προσθέ-
σομε ακόμη δύο αντίτυπα, πού βρίσκονται όπως αναφέραμε πιο πάνω, 
στο Βουκουρέστι και στο Ίάσι. Ό Ήλιου γράφει ότι το φυλλάδιο 
αυτό έχει: «σ. 6+ 1 φύλλο λευκό»53, στο αντίτυπο τοϋ Νεοελληνικοϋ 
'Ινστιτούτου της Σορβόνης, τό όποιο είδε. Στα αντίτυπα τοϋ Βουκου
ρεστίου και 'Ιασίου δεν υπάρχει τό λευκό φύλλο, καί ύποθέτομε οτι 
τό πρόσθεσε αργότερα κάποιος καί δεν έχει καμιά σημασία για τό βι-
βλιογράφο. 

Ό τίτλος τοϋ έργου τοϋ Βολταίρου είναι ό ακόλουθος: «Epître à 

53. Φ. Ήλιου, Προσθήκες, ε.ά., σ. 303, άρ. 240. 
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l'impératrice de Russie Catherine II»54. Ό βιβλιογράφος του Βολταί-
ρου G. Bengesco55, καθώς και ή Άρ. Καμαριανοΰ56, θεωρούν ότι ό 
Βολταίρος έγραψε «L'Epître» προς την Αικατερίνη στις 30 'Απριλίου 
1771. Το έργο αυτό όμως γράφτηκε μερικούς μήνες νωρίτερα. Ό Βολ-
ταΐρος σ' ενα γράμμα του προς την αύτοκρατόρισσα Αικατερίνη, με 
ημερομηνία 30 Απριλίου 1771, αναφέρει αυτό το έργο καί ιδού τί της 
γράφει: «Madame, j'envoie à votre majesté impériale, selon ses ordes, 
1 ' Epitre au roi de Danemarck. Il me parait qu' elle ne vaut pas celle que 
j ' a i adressée à Γ héroïne du Nord. Il semble que j ' a i proportionné 
mon peu de force à la grandeur du sujet; car, bien que le roi de Dane
marck fasse aussi le bonheur de ses peuples; bien qu' il tire des coups 
de canon contre les pirates d'Alger, il n ' a point humilié l'orgueil 
ottoman, il n ' a point triomphé de Moustapha, il n ' a pas encore joint 
le goût des lettres à la gloire des conquêtes»57. 

Ό τίτλος της 'Επιστολής του Βολταίρου προς τον βασιλέα τής 
Δανιμαρκίας είναι: «Epître au roi de Danemark, Christian VII, sur la 
liberté de la presse accordée dans tous ses Etats»58. Ό Bengesco προσθέ
τει οτι ό Βολταίρος έστειλε στο βασιλέα την «Επιστολή» στις 15 
'Ιανουαρίου 1771, καί επειδή, όπως γράφει ό Βολταίρος, προηγήθηκε 
ή 'Επιστολή του προς τήν Αικατερίνη, μπορούμε να αποφανθούμε οτι 
ή προς τήν Αικατερίνη 'Επιστολή του γράφτηκε όχι στις 30 'Απρι
λίου, άλλα πριν από τις 15 'Ιανουαρίου 1771 καί πολύ πιθανόν στο 
τέλος τοΰ χρόνου 1770, καί δημοσιεύτηκε το 1771. 

Ό Βολταίρος στην «Επιστολή» του γράφει οτι μισεί τους Τούρ
κους πού δυναστεύουν τους υπηκόους τους, καί θανατώνουν μεγάλους 
καί μικρούς χωρίς καμιά αΐτία, καί εύχεται όπως ή «élève d'Apollon, 
de Thémis et de Mars» δοξάσει πάλιν το όνομα των 'Αθηνών59. 

54. Το έργο περιλήφθηκε στη συλλογή Epitres, satires, contes, odes..., πού τυπώ
θηκε πρώτη φορά το 1771' βλ. G. Bengesco, ε.ά., τ. Α', σ. 246. 

55. G. Bengesco, ε. ά., σ. 246. 
56. Α. Camariano, ε. ά., σ. 88. 
57. Oeuvres complètes de Voltaire... Correspondance avec les souverains, τ. Β', Παρίσι 

41828, σ. 547-548. 
58. G. Bengesco, ε. ά., τ. Α', σ. 245. 
59. 'Αργότερα όμως ό Βολταίρος δέν ήτανε ευχαριστημένος με τή δράση των Ελ

λήνων κατά τον πρώτο ρωσο-τουρκικο πόλεμο. Στις 6 Μαρτίου 1772 έγραψε στην αύ
τοκρατόρισσα Αικατερίνη: «Mon autre chagrin, c'est que les Grecs soient indignes de 
la liberté qu'ils auraient retrouvée, s'ils avaient eu le courage de vous seconder. Je ne 
veux plus lire ni Sophocle, ni Homère, ni Démosthène. Je détesterais jusqu'à la religion 
grecque, si votre majesté impériale n ' était pas à la tête de cette église», Oeuvres complètes 
de Voltaire... Correspondance avec les souverains, τ. Β', σ. 609. 
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Ό Φ. Ήλιου αναδημοσιεύει ολόκληρη την 'Επιστολή προς την 
Αικατερίνη, πού μετέφρασε στα ελληνικά ό Ευγένιος Βούλγαρης60. 
Το κείμενο είναι γραμμένο σε πολιτικούς ομοιοκατάληκτους στίχους. 

Το έκτο φυλλάδιο έχει τον τίτλο: «'Ιωάννου Πλοχώφ Βουλευτού 
εν τη 'Ηγεμονία του Χόλστεϊν περί τοΰ παρόντος πολέμου. Ποιημά-
τιον». (4ο 8 σ., ή τελευταία λευκή· χωρίς εξώφυλλο, ό τίτλος στή μέση 
της 1ης σελίδας, απάνω άπο τον τίτλο ένα τυπογραφικό κόσμημα. Δεν 
αναγράφονται ό τόπος καί ό χρόνος της έκδοσης). 

Ό Legrand καί ό Pernot δεν γνωρίζουν ότι κάτω άπό τό ψευδώνυμο 
'Ιωάννης Πλοχώβ κρύβεται τό όνομα τοϋ μεγάλου Βολταίρου. Ούτε 
ό Γ. Ζαβίρας τό ήξερε, προσθέτει όμως ότι τό έργο αυτό είναι μετα
φρασμένο στα ελληνικά61. Οί βιβλιογράφοι Λαδάς - Χατζηδήμος θεω
ρούν ως συγγραφέα τοΰ έργου «τον Πλοχώφ»62, μολονότι ή Άρ. Κα-
μαριανού απέδειξε ότι τό όνομα 'Ιωάννης Πλοχώφ είναι ένα ψευδώ
νυμο τοΰ Βολταίρου63. 

Ό γαλλικός τίτλος, όπως τον βρίσκομε μέσα στα έργα τοΰ Βολ
ταίρου, έχει ως έξης: «Traduction du poème de Jean Plokof, conseiller 
de Holstein sur les affaires présentes. 1770»64. Ό γάλλος συγγραφέας 
έγραψε τό έργο του σέ πεζό καί τό χώρισε σέ δώδεκα παραγράφους 
(Ι-ΧΙΙ). Ό Βολταϊρος έστειλε τό έργο του στην Αικατερίνη Β', ή 
οποία τό διάβασε μέ ιδιαίτερη ευχαρίστηση καί της έκαμε μεγάλη 
εντύπωση, όπως βλέπομε άπό ένα γράμμα της πού έστειλε στό φίλο 
της στις 9 (20) Μαΐου 1770: «Ce poème m'a fait un plaisir infini II est 
aussi rempli de feu et d' imagination que pourrait l'être l'ouvrage d' 
un jeune homme; mais à la raison supérieure qui y règne, Γ on voit bien 
qu'il y a déjà quelque tïmps que M. Plokof a quitté l'Université»65. 

Άπό την ελληνική μετάφραση τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη οί βιβλιο
γράφοι γνωρίζουν, οί μεν Λαδάς καί Χατζηδήμος δύο αντίτυπα, τοΰ 
Pernot καί Χατζηδήμου66, ό δέ Ήλιου δύο αντίτυπα, τοΰ Γιάννη Βλα-
χογιάνη καί τοΰ Pernot" φαίνεται ότι δέν είδε τό αντίτυπο τοΰ Χατζη
δήμου67. Στα τρία γνωστά αντίτυπα πρέπει να προσθέσωμε καί τα δύο 
τοΰ Βουκουρεστίου, για τα όποια έγινε λόγος πιο πάνω. "Ενα αντίτυπο 

60. Φ. Ήλιου. ε. ά., σ. 87. 
61. Γ. Ζαβίρας. Id., σ. 297-298. 
62. Λαδάς-Χατζηδήμος. ε. ά.. σ. 207. 
63. Α. Camariano. ε. ά.. σ. 83. 
64. Oeuvres complètes, τ. 47. 1785. σ. 180. 
65. G. Bengesco, ε.ά.. τ. Α', σ. 261 -262' Α. Camariano. ε.ά.. σ. 87 
66. Λαδάς-Χατζηδήμος. ε.ά., σ. 210. 
67. Ήλιου, Ι ά.. σ. 300. 
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φαίνεται ότι γνώριζε ό Κ. Σάθας68. Δεν μας είναι γνωστό κανένα χει
ρόγραφο. 

Ό Ευγένιος Βούλγαρης μετέφρασε το έργο του Βολταίρου σε πο
λιτικούς στίχους και απομακρύνθηκε πολύ άπό το γαλλικό πρωτότυ
πο, σεβάστηκε όμως το χωρισμό του έργου σε δώδεκα μέρη, άπό τό 
1-12. Δεν ξέρομε ακριβώς, πότε είδε τό φώς ή μετάφραση τοΰ Βούλ
γαρη. Ή Άρ. Καμαριανοϋ πιστεύει ότι τυπώθηκε γύρω στα 1772, 
οι δε Λαδάς και Χατζηδήμος γύρω στα 1774· νομίζομε ότι ή Καμα
ριανοϋ είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Οί Λαδάς καί Χατζηδήμος δημοσιεύουν φωτογραφία της πρώτης 
σελίδας του φυλλαδίου, καθώς καί μερικά αποσπάσματα- εμείς θα δη
μοσιεύσουμε την πρώτη παράγραφο, για να δώσωμε στον ερευνητή 
τή δυνατότητα να παραβάλει τα δύο κείμενα καί νά δει πόσο απομα
κρύνθηκε ό Βούλγαρης άπό τό γαλλικό κείμενο. 

Ι 

Aux armes, princes et républiques, chrétiens si long-temps acharnés les 
uns contre les autres pour des intétêts aussi faibles que mal entendus, aux 
armes contre les ennemis de l'Europe. Les usurpateurs du trône des Con-
stantins vous appellent eux-mêmes à leur ruine; ils vous crient en tombant 
sous le fer victorieux des Russes: Venez, achevez de nous exterminer69. 

II 

Ω Βασιλείς Χριστιανών, Πρίγκιπες καί Δυνάσται, 
Τί κατ' αλλήλων φέρεσθε; τρώγεσθε; πολεμάσθε; 

Ai υποθέσεις ευτελείς, άλόγως καί εις μάτην; 
'Ιδού πολέμου άφορμήν εχετ' εύλογωτάτην. 

Δράμετε, άρματώϋητε- εν διαφόροις τόποις, 
Σας περιμένουν οί εχθροί Τύραννοι της 'Ευρώπης. 

Της Κωνσταντινουπόλεως τα άγρια θηρία, 
"Εκρυψαν ήδη τάς ουράς κάτω εις τά μηρία. 

'Αφ' ου τά κατεπλήγωσεν ή 'Ρωσσική ρομφαία, 
Άπό εσάς m πάθοοσι τρέμουν τά τελευταία. 

Τό Ποιημάτιο τοΰ Βολταίρου μεταφράστηκε καί στα ρουμανικά. 
Στή βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας βρίσκονται δύο ρουμα-

68. Κ. Σάθας, ε. ά., σ. 571. 
69. Oeuvres complètes, τ. 47, 1785, σ. 180. 
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νικές μεταφράσεις70. Ή Άρ. Καμαριανοϋ, πού εξέτασε τα χειρόγρα
φα, μας πληροφορεί ότι οί ανώνυμοι ρουμάνοι μεταφραστές δέν με
ταχειρίστηκαν τήν ελληνική μετάφραση του Ευγένιου Βούλγαρη, πα
ρά το γαλλικό πρωτότυπο, και μετέφρασαν σε πεζό, άλλα οί μεταφρά
σεις τους δέν είναι επιτυχημένες71. Τό χγφ. 1408 έχει αμέσως μετά τον 
τίτλο τη χρονολογία: «Μάϊος 1772», ώστε μπορούμε να συμπεράνωμε 
οτι ή ρουμάνικη μετάφραση έγινε ή άντιγράφηκε τό 1772. 

Φθάσαμε στο έβδομο και τελευταίο έντυπο, πού περιέχει ό τόμος 
μας. Ό τίτλος του είναι: «Τό 'Ιερόν της δόξης. Ποίημα ιστορικόν 
άφιερωθέν προς τήν ίεράν άυτοκρατορικήν μεγαλειότητα Αικατερίνης 
της τροπαιούχου ονόματι δευτέρας, ΐμπερατορίσσης τε και αύτοκρα-
τορίσσης πασών 'Ρωσσιών. Πετρούπολει 1772»72. (4ο, 32 σ., ή τελευ
ταία λευκή· ολόκληρη ή πρώτη σελίδα περιέχει τον τίτλο του βιβλίου, 
ή τρίτη και ή τετάρτη περιέχουν τήν αφιέρωση, στή μέση της πέμπτης 
σελίδας βρίσκεται ό μικρός τίτλος: «Τό ιερόν της δόξης», επάνω άπό 
τον όποιο υπάρχει ένα τυπογραφικό στόλισμα καί κάτω άπό τον τίτλο 
αρχίζει τό κείμενο τοΰ έργου, πού είναι γραμμένο σέ στίχους ομοιο
κατάληκτους. 

Ό Legrand καταγράφει τό βιβλίο στην Bibliographie Hellénique 
du XVIII s. (τ. Β', σ. 162-163). Ή περιγραφή έγινε άπό ένα αντίτυπο 
της βιβλιοθήκης Γιάννη Βλαχογιάννη. Είναι περίεργο γιατί ό Pernot 
δέν τό πέρασε στή Bibliographie Ionienne. Ό Παπαδόπουλος Βρετός, 
όπως αναφέραμε, είχε τό έργο αυτό δεμένο μαζί μέ δύο άλλα φυλλά
δια73, ό τόμος όμως αυτός δέν υπάρχει πια στην 'Αθήνα. Ευτυχώς σώ
ζονται δύο αντίτυπα στο Βουκουρέστι καί ένα στο Ίάσι, όπως είδαμε 
πιο πάνω. Ό Ζαβίρας δίνει μέ ακρίβεια τον τίτλο καί τό σχήμα του 
βιβλίου74, πράγματα τα όποια μαρτυρούν ότι τό είδε, άλλα δέν ξέρομε 
αν τό είχε στή βιβλιοθήκη του, γιατί δέν τό βρίσκομε στον κατάλογο 
της, πού δημοσίευσε ό 'Ανδρέας Graff. Ό Κωνστ. Σάθας σημειώνει 
ότι στον Βούλγαρη αποδίδεται μεταξύ άλλων έργων καί τό «'Ιερόν 
τής δόξης», χωρίς καμιά άλλη βιβλιογραφική πληροφορία75. 

70. Βλ. 'Ακαδημία Βουκουρεστίου: ρουμ. χγφ. 499, φ. 9 καί 1408. φ. 48. 

71. Α. Camariano, ε. ά., σ. 137-139. 
72. "Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου τής Βόννης Philipp Strahl (Das gelehrte Russ

land, Λειψία 1828, σ. 452-453). δίνει τον ακόλουθο τίτλο στα γερμανικά: Tempel des 
Ruhms, ein Gedicht von de la Tierza aus dem Französischen ins Neugriechise metrisch 
überzetzt, St. Petersburg, 1772. 

73. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, c. ά., τ. Β', σ. 65. 
74. Γ. Ζαβίρας, ε. ά., σ. 297. 
75. Κ. Σάθας, ε. ά., σ. 571. 
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Ή αφιέρωση τοΰ συγγραφέα προς τήν «Τρισσέβαστη Αύτοκρά-
τορ» φέρει ημερομηνία: « Έ ν Βραουμφέλς εγγύς Βέτζλαρ, 24 Νοεμ
βρίου 1771. Ε.Ν.», και τήν υπογραφή: «Ταπεινότατος, εύπεθέστατος 
και ύποκλινέστατος δούλος Λοδοβίκος Φραγγίσκος δε λα Τιέρτζε, μέ
γας υπασπιστής έν τη αυλή των Πριγκίπων τοΰ Σόλμς». Δεν γνωρίζομε 
ποιος είναι ό συγγραφέας πού κρύβεται κάτω από αυτό το ψευδώνυμο. 
Ό Ζαβίρας γράφει ότι «άποδίδουσι τινές» αυτό το έργο στον Ευγένιο 
Βούλγαρη. Οί μεταγενέστεροι του, Άνδρ. Παπαδόπουλος Βρετός76, 
Κωνστ. Σάθας77, και Ε. Legrand78 παραδέχονται, χωρίς κανένα δισταγ
μό, δτι είναι έργο τοΰ Εύγ. Βούλγαρη. Ό Philipp Strahl όμως είναι 
τής γνώμης ότι ό Τιέρτζε είναι ό συγγραφέας τοΰ έργου, ό δε Βούλ
γαρης ô μεταφραστής του79. Ή Α. Καμαριανοΰ πιστεύει ότι ό Βούλγα
ρης δεν έγραψε το έργο, άλλα το μετέφρασε άπό άγνωστο πρωτότυπο 
γαλλικό80. 

"Εχομε δύο σπουδαία τεκμήρια, τά όποια μας βοηθούν πολύ για να 
άποδείξωμε ότι δεν είναι ό Βούλγαρης ό συγγραφέας τοΰ έργου. Το 
ένα, πού το αναφέρει και ή Α. Καμαριανοΰ, είναι ότι ό συγγραφέας, 
στην αφιέρωση του, μνημονεύει: «φθάσας εις τό έξηκοστόν τρίτον 
έτος τής ηλικίας»... "Οταν όμως διαβάζομε τή μαρτυρία αυτή δεν μπο
ρούμε να παραδεχτούμε ότι τό έργο τό έγραψε ό Εύγ. Βούλγαρης, 
γιατί γνωρίζομε ότι γεννήθηκε τό 1716 και στις 24 Νοεμβρίου 1771, 
τήν ημερομηνία τής αφιέρωσης, ήταν μόλις 55 χρόνων και δέν είχε 
φθάσει ακόμη «τό έξηκοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας». "Εχομε και 
δεύτερο τεκμήριο, πού μας βοηθεΐ επίσης να διαπιστώσομε ότι δέν 
είναι δυνατόν να έγραψε ό Βούλγαρης τό έργο. Στην ϊδια αφιέρωση 
διαβάζομε καί τοΰτα: «χωρίς να ενοχλήσω πρότερον τό έμόν πνεύμα 
εις τήν ποιητικήν— ένεπνεύσθην τοΰτο τό ποίημα τό ιστορικόν». Ό 
Βούλγαρης δέν μποροΰσε να γράψει μια τέτοια λεπτομέρεια, πού δέν 
ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Ό Βούλγαρης είχε ήδη μετα
φράσει σε στίχους τό έργο τοΰ Βολταίρου « Ό Μέμνων», τό όποιο 
δημοσίευσε στο τέλος τοΰ βιβλίου «Βοσπορομαχία», πού τυπώθηκε 
τό 1776, στή Λειψία81. 

76. Ά . Παπαδόπουλος Βρετός, ε. ά., σ. 64-65. 
77. Κ. Σάθας, ε. ά., σ. 571. 
78. Ε. Legrand, ε. ά., τ. Β', σ. 163. 
79. Philipp Strahl, ε. ά., σ. 452-453. 
80. Α. Camariano, ε. ά., σ. 94. 
81. Nestor Camariano, Primele încercâri literare ale lui C. Negruzzi, si prototipurile 

lor grecesti [Οί πρώτες φιλολογικές επιδόσεις τοϋ C. Negruzzi καί τα ελληνικά πρό
τυπα τους], Βουκουρέστι 1935, σ. 14-19. 

3 D Ό Ερανιστής. Τόμος 18 
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Ή υπόθεση λοιπόν, του Ζαβίρα και των άλλων βιβλιογράφων, ότι 
το έργο «'Ιερόν της δόξης» τό έγραψε ό Εύγ. Βούλγαρης, είναι ολωσ
διόλου αβάσιμη και πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Ποιος όμως είναι 
ό συγγραφέας του φυλλαδίου; Είναι άραγε ό Τιέρτζε όπως γράφει ό 
γερμανός καθηγητής Strahl; Δεν τό πιστεύομε. 

Ή έρευνα στράφηκε σε δύο γνωστά πρόσωπα εκείνης της εποχής, 
τον 'Αντώνιο Μυτιληναίο, πού ήταν τό 177! μεταφραστής «τού των 
έξωθεν υποθέσεων Βασιλικού Συνεδρίου», και στον 'Αντώνιο Γκίκα, 
πού έγραψε τήν «Ίκετηρία», όπως είδαμε πιο πάνω. 

Ό 'Αντώνιος Μυτιληναίος Παλλαδοκλής δημοσίευσε τέσσερα 
φυλλάδια με ελληνικούς στίχους82- τα τρία τελευταία περιέχουν ωδές 
προς τους ρώσους στρατηγούς Άλ. Όρλώβ, Νικ. Πάνην καί Συμ. Να-
ρίσκην. Άφοϋ ό Μυτιληναίος ήταν μεταφραστής στο Βασιλικό Συνέ
δριο «των έξωθεν υποθέσεων», βέβαια θα πέρασαν άπό τα χέρια του 
πολλά έγγραφα σχετικά με τόν πρώτο ρώσο-τουρκικό πόλεμο καί θα 
ήταν σε θέση να παρουσιάσει καί να περιγράψει στο φυλλάδιο «Τό 
'Ιερόν της δόξης» τα πολεμικά συμβάντα. Δεν έχομε όμως καί άλλα 
στοιχεία, γι' αυτό θα αναφέρομε καί τό όνομα τοϋ 'Αντώνη Γκίκα. 

"Ισως ό Άντ. Γκίκας μεταχειρίστηκε τό ψευδώνυμο «Λουδοβίκος 
Φραγγίσκος δε λα Τιέρτζα, μέγας υπασπιστής εν τη αυλή των πριγκί
πων τοΰ Σόλμς». "Ενας στρατιωτικός, όπως ήταν ό Άντ. Γκίκας, πού 
πολέμησε στο ρωσικό στρατό, μπορούσε να γράψει ότι ήταν υπασπι
στής, όχι όμως καί ένας κληρικός σαν τό Βούλγαρη. "Αν αληθινά ό 
Γκίκας είναι ό συγγραφέας, θα βεβαιωθούμε μόνον τότε όταν θα μά
θομε τί ηλικία είχε στα 1771. "Οσο για τους στίχους πού δημοσίευσε 
μαζί με άλλους στο βιβλίο «Componimenti poetici di vari autori in lode 
di Caterina II augustissima imperatrice di tutte le Rusie» (1771)83, ó 
Legrand μας πληροφορεί ότι σε 28 σελίδες δημοσίευσαν στίχους έν 
όλφ 14 πρόσωπα καί ϊσως, προσθέτομε εμείς, οί στίχοι τοΰ Γκίκα να 
ήταν λίγοι, πιθανόν ενα μόνον ποίημα84, καί ό Γκίκας θα μπορούσε 
να τό αγνοήσει, γιατί αλλιώς δεν ξέρομε πώς να συμβιβάσωμε τό 
«χωρίς να ένασχολήσω πρότερον τό έμόν πνεύμα εις τήν ποιητικήν», 
όπως διαβάζομε στον πρόλογο. 

Μερικοί στίχοι πού βρίσκονται στο τέλος τοΰ φυλλαδίου σχετίζο
νται με τό'συγγραφέα καί αξίζει να τους θέσομε στή διάθεση τών ερευ
νητών:' 

82. Ε. Legrand, ε.ά., τ. Β', σ. 144, 146, 147, 148. 
83. αύτ., σ. 137. 
84. Το αναφέρει ό Κ. "Αμαντος, στή μελέτη του Τα γράμματα εις τήν Χίον κατά τήν 

Τουρκοκρατίαν, πού μνημονεύει ό Π. Κανελλόπουλος (ε. ά., σ. 909). 
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Ό ήρως, εν ριπή, εις έμε τρέπει 
τους οφθαλμούς Του, και άφ' ου με βλέπει-
» Σε (λέγει) άνθρωπε, εγώ νομίζω, 

·» ("Αν δεν λανθάνωμαι) πώς σε γνωρίζω. 
» Τους χαρακτήρας όπου είχες νέος, 
» 01 χρόνοι δεν τους ήλλαξαν τελείως-
» "Οχι... δεν άπατώμαι.... δεν φοβούμαι.... 
» Τον Σχαφιρώφ, και σέ, σας ενθυμούμαι. 
» Και τίνας, μεταξύσας, ομιλίας. 
» Λοιπόν έφύλαξας, εως τα τέλη, 
» Την προς τους 'Ρώσσους κλίσιν; καί σε μέλει, 
» Ν' άκούης τάς εκβάσεις της 'Ρωσσίας, 
» Τάς ευτυχείς, μετά χαράς γνησίας; (σ. 31). 

'Από τους στίχους αυτούς φαίνεται καθαρά ότι ό συγγραφέας τοΰ 
έργου ήταν φίλος τοΰ Σαφιρώφ, άλλα δεν ήταν ρώσος την καταγωγή 
καί ούτε νέος την ηλικία. 

Τα πολεμικά συμβάντα του φυλλαδίου αναφέρονται στις μάχες πού 
έδωσαν οι Ρώσοι στο Δούναβη, στο Αιγαίο καί στην Κριμέα. 'Ιδού 
μερικά αποσπάσματα σχετικά με τή συνεργασία τών Ρώσων με τους 
"Ελληνες: 

» Ό 'Ρώσσος, καί ό "Ελλην ηνωμένοι, 
» ΕΊς τον Μωρέαν κάνουν καί έμβαίνει, 
» Τρίμηνος ταραχή, φρίκη δειλίας, 
» Είς τάς εκεί τών Τούρκων φαμίλιας. 
» "Οταν ό "Ορλωβ κρίνει να άλλάξη 
» Τρόπον, καί τον Σουλτάν άλλου να δράξη. 
» Πλέει λοιπόν ευθύς εις το Αιγαίον, 
» Και τους 'Οθωμανούς αγριεύει, πλέων. 
» Πολλούς κατακτυπα, πολλούς σκλαβώνει, 
» Πολλούς είς τα νερά καταποντώνει. 
» ΑΙ Νήσοι τρέμουσι, και προσκηνοϋσι, 
» Καί οι Βυζάντιοι λιμοκτονοΰσι. 
» Τέως ô Καπιτάν Πασσας προβαίνει, 
» "Εξω τοΰ 'Ελλησπόντου, μα δεν μένει. 
» Μόλις ή Ναυτική μάχη αρχίζει, 
» Τάς πρώρας είς φυγήν, ευθύς γυρίζει. 
» "Ομως άνωφελώς, καί τά ιστία 
» Μεταχειρίζεται, καί τά κωπία. 
» ΟΙ Καραβοπρηστήρες 'Ρώσσοι, όλον, 
» Τοΰ Τούρκου καταφλέγουσι, τον στόλον, 
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» 'Ένας μηχανικός πολέμου Μήστωρ, 
» Της συμφοράς της Πόρτας ό κωλύτωρ, 
» Προς ώραν γίνεται, και αναβάλλει. 
» Αυτής τον όλεθρον, εν ώρα άλλη. 
» Kai ό στενός διάπλους, με μυρίων, 
» Στόματα, βομβαρδών αφετηριών, 
» Του έργου προξενεί άργοπορίαν, 
» Εις άλλην άφορμήν, και εύκαιρίαν (σ. 16-17). 

Ό συγγραφέας επανέρχεται προς το τέλος τοΰ έργου στή συνερ
γασία του ρωσικού στόλου με τους "Ελληνες και γράφει: 

» Με τον περίφημον, Βασιλεΰ, στόλον, 
» "Ος τις εξέπληξε τον κόσμον όλον, 
» Ή Πόρτα, μέγα μέρος της φροντίδος, 
» Εκείθεν, έστρεψε, της Προποντίδος. 
» Και εις τά σπλάχνατης κατεθροήθη, 
» Και τάς δασμοφοράς καθυστερήθη. 
» "Οσας έσύναψεν εις το Αιγαίον, 
» 'Από τά πλήθη των εκεί 'Ρωμαίων. 
» "Αν δεν έξέκλινε το Γραικών γένος, 
» 'Από το παλαιον πνεύμα, και μένος, 
» Ήλπίζετο, εκ τούτου τής φιλίας, 
» Πολύς καρπός, μεγάλης ωφελείας. 
» 'Αλλά μετά τήν τόσην τυραννίδα, 
» Πόσην να εχητις, πρέπει, ελπίδα; 
» Λήμνου το φρούριον "Ορλωβ ό Κόμης, 
» Το κατεβίασε, πολέμου νόμοις. 
» Τους όρους έταξε, κατά συνθήκην 
» Όμηρους δέχεται, μετά τήν νίκην. 
» Πλην Τούρκων παμπληθή, εξαίφνης, Στίφη, 
» Πέραθεν καθορμούν, με πολλά Σκύφη, 
» Μεθ' ών συνάπτονται, και οϊ τοΰ τόπου, 
» Δια βαρβαρικού απίστου τρόπου. 
» Αϊ πρότεραι συμβάσεις ματαιοΰνται, 
» Kai καταλύονται, και αναιρούνται. 
» 77 ο'ι Γραικοί νά κάμουν; άπορούσν 
» Ο'ι 'Ρώσσοι, ώς ολίγοι, έκχωρούσι. 
» Και με παραμικρον ζημίας βάρος, 
» Τους υποδέχεται νήσος ή Πάρος. 
» Τρέμουν οϊ "Ομηροι- πλην τρομαλέοι 
» 'Ευρίσκουν, παρ' ελπίδα, τά ελέη, 
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» Υπέρ αυτών λαλεί ή άθωότης, 
» Κάμπτεται ή του "Ορλωβ γενναιότης. 
» Kai ό Γραικός πληρώνει με το αίμα, 
» Το του 'Οθωμανού βάρβαρον πνεύμα-
» Μήλος, Τήνος, και Νάξος προσκυνοΰσι, 
» Το 'Ρώσσων, Ναυτικον ένδυναμούσν 
» Και νυν ό νικητής, οπού υπάγει, 
» Άργύριάτε, και τροφάς συνάγει. 
» Γραικοί, και 'Αλβανοί, όμοϋ και 'Ρούσσοι, 
» Στράτευμα εν εις Πάρο ν συγκροτοΰσν 
» Και εις Έλλήσποντον, εμποδισμένος, 
» Δεν ημπορεί να πλεύση, ουδ' ό ξένος, 
» 'Εάν ό Ρώσσος πριν δεν εξέταση, 
» Δεν συγχωρείται πλοΐον να περάση· 
» "Ωστε οι 'Ρώσσοι θαλασσοκρατούντες, 
» Φόρτους τους Τουρκικούς, λείαν ποιοΰντες, 
» Πλούτον άφήρπασαν εκ τών βαρβάρων, 
» Μηλλιονίων πλέον, ή τεσσάρων (σ. 28-30). 

"Ενα πρόβλημα πού συνδέεται στενά με τα φυλλάδια είναι το τυ
πογραφικό. Θέλομε να δώσομε μερικά αποδεικτικά στοιχεία ότι και 
τα επτά φυλλάδια, με τα όποια ασχοληθήκαμε παραπάνω, τυπώθηκαν 
στην Πετρούπολη, πού ήτανε εκείνη την εποχή ή πρωτεύουσα της 
Ρωσίας, και κανένα άπ' αυτά δεν είδε τό φως στή Λειψία ή στή Βιέν
νη, όπως γράφουν ό Ζαβίρας και ό Legrand. 

Τό φυλλάδιο «Τό 'Ιερόν της δόξης», πού αναγράφει τον τόπο και 
τό χρόνο της έκδοσης: Πετρούπολη 1772, θα μας βοηθήσει πολύ να 
όρίσομε τον τόπο της έκδοσης και τών άλλων έξι φυλλαδίων. Τα 
τεκμήρια μας σχετίζονται με τους τυπογραφικούς χαρακτήρες, τό τυ
πογραφικό χαρτί και τις βινιέτες, πού τα στολίζουν. 

Μια απλή σύγκριση πού κάναμε στους τυπογραφικούς χαρακτήρες 
μας φανερώνει ότι ό τυπογράφος μεταχειρίστηκε και στα επτά φυλλά
δια τους 'ίδιους χαρακτήρες, πού είχε μεταχειριστεί στο έντυπο «Τό 
'Ιερόν τής δόξης», πράγμα τό όποιο θεωρούμε ένα πολύ σπουδαίο 
τεκμήριο. 

"Ενα άλλο ιδιαίτερα αποδεικτικό στοιχείο, πού συναντούμε καί 
στα επτά φυλλάδια, είναι ότι ό τυπογράφος τοποθέτησε σε πολλούς 
διφθόγγους τα πνεύματα καί τους τόνους στο πρώτο φωνήεν. 'Ιδού 
μερικά δείγματα, παρμένα άπό τα επτά φυλλάδια: 

Το 'Ιερόν τής δόξης: 'Ευσέβεια, ευτυχία (σ. 6), αυτή (σ.7), να έυρη 
(σ. 8), ήυξησας (σ. 11), άυξουσι (σ. 13). 

Στοχασμοί: άυται (σ. 1), αυτούς (σ. 2), Έυρώπην, άιτια (σ. 3). 
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Ίκετηρία: Ευρώπη ν, (σ. 1), αυτών (σ. 4), παύσουν, δείχνει, λα
τρεία (σ. 5). 

Λόγος τοϋ Παπα Νικολάου: αυτοί (σ. 1), ταύτα (σ. 2), 'Ευαγγέλια, 
εις Ύιοϋ (σ. 3). 

Ουόλταίρον το Λιεγερτικόν: Έυαγγέλιον, 'Ευρώπη (σ. 1), "Ουγ-
κρους, 'Αυθεντικά, άυλήν (σ. 2). 

Ουολταίρου 'Επιστολή: πάυεις, φαυσιν (σ. 1), ουδέ, ευλογον, έυνοΰ-
χον, ευγνωμοσύνη (σ. 2). 

'Ιωάννου Πλοχώφ: 'Ευρώπης, ουράς, (σ. 1), ΊΞιν' εις, εύκολα (σ. 
2) κ.λπ. 

Και στα επτά φυλλάδια συναντούμε πολλές φορές τις αντωνυμίες: 
μου, σου, του, της, μας κλπ. ενωμένες μέ τα ουσιαστικά: 

Το 'Ιερόν της δόξης: τών όφθαλμώνμου (σ. 6), τοϋ Θρόνουτου (σ. 
7), την Μοναρχίανμου, τον τρόποντους, τον ζήλοντης (σ. 8). 

Στοχασμοί: θεμέλιατου (σ. 4), οί έχθροίμας (σ. 3), ή παλιάμας (σ. 

11). 
Ίκετηρία: την θρησκείαντου (σ. 4), τάς ψυχάσμας (σ. 4), την ψυ-

χήντου (σ. 8). 
Λόγος τοϋ παπα Νικολάου: την κεφαλήνμου, ή καλήμας, τών δικαιω-

μάτωνμας. 
Ουολταίρου το Λιεγερτικόν: τάς ήμέρασμας, Έδικόνμας (σ. 1), οί 

άπόγονοίμας (σ. 4). 
Ουολταίρου 'Επιστολή: τον μέγαντου, το αίμαμου, τον Βεζίρηντου 

(σ. 2). 
'Ιωάννου Πλ.οχώφ, Ποιημάτιον: οί λογισμοίτου (σ. 2), τήν ρίζαντου, 

ρύστημου (σ. 3). 
"Ο Legrand σ' ενα σημείωμα του, πού βρήκε ό Φ. Ήλιου στους 

φακέλλους τών Προσθηκών στην Bibliographie Hellénique, γράφει για 
τα φυλλάδια «Ίκετηρία», «Πλοχώφ», και «Ουολταίρου Επιστολή»: 
«Ces trois pièces sont imprimées avec les mêmes caractères, ceux de la 
maison Breitkopf de Leipzig. Voy. par exemple le θέατρον πολιτικόν, 
et même ΓΕίσήγησις πολιτική de Catherine II (livre que Zaviras dit 
imprimé à Saint Pétersbourg, ce qui n ' est pas impossible). Les vignettes 
finales dans les Ίκετηρία et Γ Είσήγησις sont identiques. Mais il ne 
faut pas tirer de ces ressemblances des conclusions par trop absolues; car 
il peut se faire que quelque imprimeur russe se soit procuré des caractères 
chez Breitkopf»85. Ό Ήλιου δημοσίευσε το σημείωμα αυτό τοϋ Le
grand χωρίς καμία παρατήρηση ή συμπλήρωση. 'Εμείς δέν μπορούμε 

85. Φ. Ήλιου, ε. ct., σ. 307. 
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να παραδεχτούμε ολα όσα γράφει ό Legrand. "Εχομε να παρατηρήσο-
με οτι εξετάσαμε και συγκρίναμε το «Θέατρον Πολιτικόν» (Λειψία 
1785) με τα φυλλάδια πού αναφέρει ό Legrand και δεν συμφωνούμε οτι 
«ces trois pièces sont imprimées avec les mêmes caractères, ceux de la 
maison Breitkopf». Ή αλήθεια είναι οτι υπάρχουν ομοιότητες στους 
τυπογραφικούς χαρακτήρες, άλλα υπάρχουν καί διαφορές, τις όποιες 
πρέπει να λάβομε ύπ' όψιν. Μάλιστα τις διαφορές αυτές τις συναντού
με καί σέ άλλα έντυπα τής Πετρούπολης. Δέν έχομε παρά να ρίξομε 
μια ματιά στην «Εισήγηση» πού δημοσίευσε ό Ευγένιος Βούλγαρης 
στην Πετρούπολη το 1770, μαζί με το ρωσικό κείμενο, καί θα βεβαιω
θούμε αμέσως οτι καί τα επτά φυλλάδια τυπώθηκαν στην Πετρούπολη 
καί δέν έχουν καμία σχέση μέ το τυπογραφείο τοΰ Breitkopf τής Λει
ψίας. "Αλλωστε έχομε καί άλλα τεκμήρια πού δυναμώνουν αρκετά τή 
γνώμη μας. "Ας σταματήσομε στο χαρτί, μέ ΤΌ όποιο τυπώθηκαν καί 
τα επτά φυλλάδια. Ή ποιότητα του είναι ή ϊδια, μέ τή διαφορά οτι σέ 
μερικές σελίδες είναι άσπρο, καί σέ άλλες λίγο κιτρινωπό. «Το 'Ιερόν 
τής Δόξης» έχει τις σελίδες 1-8 καί 17-24 σέ άσπρο χαρτί, καί τις σ. 
9-16, 25-31 σέ κιτρινωπό. Τό φυλλάδιο «Στοχασμοί» έχει τις σ. 1-32 
σέ άσπρο χαρτί καί τις σ. 33-40 σέ κιτρινωπό. Τα φυλλάδια «Τκετη-
ρία», «Λόγος τοΰ Παπά Νικολάου», «Ούολταίρου τό Διεγερτικόν» καί 
«Ούολταίρου Επιστολή», είναι τυπωμένα μόνο σέ άσπρο χαρτί, ένώ 
τό φυλλάδιο «'Ιωάννου Πλοχώφ Ποιημάτιον» μόνον σέ κιτρινωπό 
χαρτί. 

Τρίτο τεκμήριο είναι οί βινιέτες. 'Εκείνες πού βρίσκονται στο 
«'Ιερόν τής Δόξης», σ. 5 καί 31, υπάρχουν, ή πρώτη στή σ. 1 τοΰ 
φυλλαδίου «'Ιωάννου Πλοχώβ», καί ή δεύτερη στή σ. 40 τού φυλλα
δίου «Στοχασμοί». Κατόπιν, τή βινιέτα πού συναντάμε στον τίτλο τοΰ 
έντυπου «Στοχασμοί» τή βρίσκομε καί στον τίτλο τοΰ φυλλαδίου «Λό
γος τοΰ παπά Νικολάου». Θέλομε να μνημονεύσομε οτι καί ό Legrand 
παρατήρησε ότι οί βινιέτες άπό τήν «Ίκετηρία» καί τήν «Εισήγηση» 
είναι ολόιδιες, άλλα προσθέτει οτι «il ne faut pas tirer de ces ressem
blances de conclusions par trop absolues». Πιστεύομε όμως οτι αν είχε 
ύπ' όψιν του καί τα άλλα ιεκμήρια πού αναφέραμε, τότε δέν θα είχε 
τήν παραμικρή αμφιβολία. 

Θέλομε να προσθέσομε ακόμα ένα τυπογραφικό τεκμήριο: τά φυλ
λάδια 3, 4, 6, καί 7 έχουν τους αριθμούς των σελίδων στή μέση τής 
σελίδας πλαισιωμένους μέ τό ϊδιο τυπογραφικό στόλισμα. 

"Ολα αυτά τά οτοιχεΐα νομίζομε ότι μας επιτρέπουν να συμπερά-
νομε οτι καί τά επτά φυλλάδια τυπώθηκαν, χωρίς καμιά αμφιβολία, 
στην Πετρούπολη καί γι' αυτό δέν μπορούμε να δεχθούμε τή γνώμη 
τοΰ Ζαβίρα οτι οί «Στοχασμοί» τυπώθηκαν στή Λειψία, ή δέ «Ίκετη-
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pia» στη Βιέννη, στο τυπογραφείο τοΰ Baumeister, το όποιο, δπως 
γνωρίζομε, μόλις τό 1775 άρχισε να τυπώνει ελληνικά βιβλία86, και 
ούτε τη γνώμη τοΰ Legrand ότι ή «Ίκετηρία», «Πλοχώφ», και «Ούολ-
τέρου Επιστολή» δημοσιεύτηκαν στο τυπογραφείο του Breitkopf, στή 
Λειψία. 

Με τις βιβλιογραφικές μας συμπληρώσεις έλπίζομε ότι ξεδιαλύνα
με μερικές άπό τις αβάσιμες πληροφορίες πού κυκλοφόρησαν έως 
τώρα για τα επτά σπανιότατα ελληνικά φυλλάδια πού είδαν τό φως 
στην Πετρούπολη, κατά τον πρώτο ρωσο-τουρκικό πόλεμο. 

Βουκουρέστι Νέστωρ Καμαριανός 

86. Ε. Legrand, ε. ά., τ. Β', σ. 203. 
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