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ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ TOY ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 

ΣΤΑ "ΦΥΣΙΚΑ" ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΚΑΙ 

Ο ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΛΑΤΟΣ 

Ο ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 

Στον κατάλογο τών έργων του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου ήρθε 

πρόσφατα δχι μόνο να προστεθεί ένας νέος τίτλος άλλα να υποδειχτεί 

και το χειρόγραφο πού παραδίδει το άγνωστο ως τώρα έργο του εξ άπορ-

ρήτων1. Το έργο και το χειρόγραφο πού σώζει το κείμενο του παρουσιά

στηκαν, σε λατινική περιγραφή, με τους ακόλουθους ορούς: Alex. Mau-

rocordati in Aristt. Metaphysica paraphrasis/cod. 28 [της Μονής 

'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων]. Anno 1786. Chart, 0,185x0,135. 

Οι βιογράφοι ωστόσο και οι μελετητές του Μαυροκορδάτου δεν 

έχουν ποτέ ως τώρα σημειώσει τήν είδηση δτι ό εξ απορρήτων έγραψε 

μια Παράφραση στα «Μετά τα Φυσικά» του 'Αριστοτέλη και δεν έχουν 

εντοπίσει κανένα χειρόγραφο πού να σώζει τέτοιο έργο. Ό Κο:>νσταν-

τίνος Κούμας μόνο, όταν έγραψε το σχεδίασμα «ΙΙερί της εις την νεω-

τέραν Έλλάδαν καταστάσεως της Φιλοσοφίας», πού δημοσίευσε το 

1818 ως Επίμετρο στη μετάφραση του έργου του W. G. T e n n e m a n n 

«Σύνοψις της ιστορίας τής Φιλοσοφίας», σημείωσε για τον Μαυροκορ

δάτο: «έγραψεν ελληνιστί διάφορα υπομνήματα ε'ις τα 'Αριστοτελικά 

συγγράματα, και μάλιστα εις τήν Μεταφυσικήν»2. Μήπως το χειρό-

1. Ό νέος τίτλος προβάλλει στο λήμμα άρ. 181 του «Συμπληρώματος» στο 
έργο του Α. Wartelle για τα ελληνικά χειρόγραφα πού παραδίνουν Ιργα του 'Αρι
στοτέλη και των σχολιαστών του: Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et 
de ses commentateurs. Contribution à V histoire du texte d'Aristote. Supplé
ment par Roxane D. Argyropoulos - Iannis Caras, Παρίσι, «Les Belles Let
tres», 1980. Το λήμμα άρ. 181 στη σελίδα 30. 

2. Σ. 191. Για το βιβλίο, πού εκδόθηκε στη Βιέννη, βλ. Δ. Γκίνη - Β. λΐέξα, 
'Ελληνική Βιβλιογραφία 1880-1963, τ. 1, 'Αθήνα 1939, σ. 174-175, άρ. 1096. 
Το έργο επανεκδόθηκε χωρίς τήν βιβλιογραφία του (σ. 316-433 της πρώτης έκδο
σης) άπο το Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 
'Αθήνα 1973. Στην επανέκδοση αυτή το χωρίο στή σ. 208. 
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γράφο πού εντοπίστηκε έρχεται εκατόν εβδομήντα περίπου χρόνια μετά 

την διατύπωση της μεμονωμένης αυτής άποψης του Κούμα να την δι

καιώσει ; 

""Ας αρχίσουμε λοιπόν την ερευνά μας άπο το προσαγόμενο τεκ

μήριο, το καλαβρυτινο χειρόγραφο, και ας προσπαθήσουμε πρώτα να 

εντοπίσουμε την Ιστορία του. 

Το 1797 ανάμεσα στα χειρόγραφα και έντυπα βιβλία πού αφιέ

ρωσε στη Μονή Άγιας Λαύρας Καλαβρύτων ό μοναχός Κύριλλος ήταν 

και τα commentar la του Γεράσιμου Βλάχου στα «Φυσικά» του 'Αρι

στοτέλη. Στην «ένθύμησιν»3 πού συντάχθηκε στις 22 Αυγούστου 1797, 

το χειρόγραφο περιγράφεται με τα ακόλουθα λόγια:« Γερασίμου του 

Κρητος σχολεία [=σχόλια] εις τα οκτώ βιβλία του άριστοτέλους τα 

περί φυσικής χειρόγραπτα»4. 

Το πρώτο θέμα πού τίθεται είναι να εντοπίσουμε τι ακριβώς περιείχε 

το χειρόγραφο. Γιατί είναι γνωστό οτι ό Γεράσιμος Βλάχος «ό Κρής» 

είχε χωρίσει το ερμηνευτικό του έργο σε δύο ενότητες: στην πρώτη 

σχολίαζε τα τρία πρώτα βιβλία της «Φυσικής ακροάσεως» και στή δεύτε

ρη τα υπόλοιπα πέντε5. Και είναι ακόμη γνωστό άπο άλλα χειρόγραφα 

πού σώζουν το ϊδιο έργο, δτι οι ενότητες αυτές είχαν βιβλιογραφική 

αυτοτέλεια: δεν περιέχονταν και οι δύο ενότητες στο ϊδιο χειρόγραφο. 

Για παράδειγμα το χειρόγραφο αριθ. 157 του Μετοχίου του Παναγίου 

Τάφου στην Κωνσταντινούπολη σώζει τήν προ'ίτη μόνο ενότητα του 

3. Σημείωμα στο όποιο καταγράφονται δσα βιβλία, έντυπα ή χειρόγραφα, 

αφιερώθηκαν στή Μονή. 

4. Σ. 751 του κώδικα της Μονής (Μικροταινία στο ΚΝΕ/ΕΙΕ). Τυπογραφική 

μεταγραφή Λ.Δρούλια, « Ό λαυριώτης μοναχός Κύριλλος άπο τήν Πάτρα και η 

βιβλιοθήκη του», Ό Ερανιστής 11 (1974), σ. 480. Στην ΐδια μελέτη, σ. 456 έπ., 

βλ. καί τήν προγενέστερη βιβλιογραφία για τον Κύριλλο και τή βιβλιοθήκη της Μονής 

'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων. 

5. 'Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, Προσθήκαι και διορθώσεις εις τήν Νεο-

ελληνικήν φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, Αιψία 1871, σ. 57' Γ.Κ. Σπυριδάκης 

«Γεράσιμος Βλάχος (1607 ;-1685)» Έπετηρίς του Μεσαιωνικού Άρχείον 2 (1940), 

σ. 98-99· Β.Ν. Τατάκης, Γεράσιμος Βλάχος ό Κρής (1605/7-1685)- φιλόσοφος, θεο

λόγος, φιλόλογος, Βενετία 1973, σ. 38 και 51' Α. Camariano-Cioran, «Κώδικες 

περιέχοντες διδακτικά εγχειρίδια Γερασίμου Βλάχου του Κρητός εν τή Βιβλιοθήκη 

της Ρουμανικής Ακαδημίας», Πεπραγμένα του Γ' διεθνούς Κρητολογικοϋ συνε

δρίου, τ. 2, 'Αθήνα 1974, σ. 26-28" Β. Μπόμπου-Σταμάτη, «Παρατηρήσεις στα χειρό

γραφα των έργων του Γερασίμου Βλάχου», 'Ελληνικά 28 (1975), σ. 382-383. Στις 

εργασίες αυτές υπάρχει καί δληή Γ:αγενέστερη βιβλιογραφία για τον Γεράσιμο Βλάχο. 
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έργου6 καί το χειρόγραφο άρ. 4359/239 της Μονής 'Ιβήρων μόνο τή 

δεύτερη7. Ποια λοιπόν ενότητα περιέχει το χειρόγραφο πού αφιερώθηκε 

άπο τον Κύριλλο στη Μονή 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων ; 

Νομίζω οτι είχε συσταχ<υμένες και τις δύο ενότητες. Επιχειρήματα 

υπέρ της απόψεως αυτής προσφέρει ή συνοπτική, άλλα όπουσδήποτε 

πιο περιεκτική άπο την «ένθύμησιν» του 1797, περιγραφή του χειρο

γράφου πού δημοσιεύτηκε το Ί939 8 . 

Ά π ο τήν περιγραφή αύτη, πού οφείλεται στο Λίνο Πολίτη 9, γνω

ρίζουμε ανάμεσα σ' άλλα στοιχεία οτι το χειρόγραφο — πού, δποος εί

δαμε, στον Κατάλογο Πολίτη πήρε τον αριθμό 2 1 1 0 — είχε κτητορικο 

σημείίυμα του Κυρίλλου — ήταν λοιπόν, σύμφωνα με κάθε πιθανότητα, 

εκείνο πού αφιερώθηκε στή Μονή το 1797 1 1 — οτι γραφέας του ήταν 

κάποιος 'Αλέξανδρος πού το αντέγραψε το 1786, οτι ήταν δεμένο καί 

οτι είχε 494 φύλλα. 

'Από το τελευταίο αυτό στοιχείο, τον αριθμό των φύλλων του χει

ρογράφου, εξάγεται ενα ισχυρό, κατά τή γνώμη μου, επιχείρημα πού 

μας βεβαιώνει οτι στο καλαβρυτινο χειρόγραφο περιέχονταν τα σχόλια 

του Γεράσιμου Βλάχου και στα οκτώ βιβλία τής «Φυσικής ακροάσεως» 

τοΰ 'Αριστοτέλη. Θεωρώ ισχυρό το επιχείρημα γιατί σε κανένα άπο 

τα χειρόγραφα πού σώζουν είτε τή μία ε'ίτε τήν άλλη ενότητα του ερ-

6. 'Λ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Γίεροσολνμιτική βιβλιοθήκη, τ. 4, Πετρού

πολη 1899, σ. 141-142. 

7. Σ. Π. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταϊς βιβλιοθήκαις τον Άγιου "Ορους 

ελληνικών κωδίκων, τ. 2, Καίμπριτζ 1900, σ. 65. 

8. Λ. Πολίτης, «Χειρόγραφα Μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων», 'Ελ

ληνικά 11 (1939) σ. 81-108. Τα χειρόγραφα της «Κυρίως Μονής Λαύρας», σ. 91-94 

και το χειρόγραφο πού μας ενδιαφέρει στή σ. 92. 

9. Τήν αντιγράφω έδώ :«21. Χαρτ. φφ. 494, ετ. 1786. Δεμένο.-Γερασίμου Βλά-

χου, Υπομνήματα εις τα Περί φυσικής ακροάσεως.-Εις τα οκτώ βιβλία τής φυσικής 

ακροάσεως παραφράσεις (γραφεύς 'Αλέξανδρος, κτητορικο σημείοψα Κυρίλλου)». 

10. "Ε.ά. Ό Ν. Βέης είχε αριθμήσει καί καταλογραφήσει τα χειρόγραφα. 

Σε καθένα είχε κολλημένη ετικέτα με τον αριθμό καί σημείωμα για τον αριθμό 

τών φύλλων. Πληροφορία Λ. Πολίτη, ε.ά., σ. 90' πρβλ. Ν. Βέης, «Έκθεσις πα-

λαιογραφικής καί Ίστοριοδιφικής εκδρομής εις τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων», 77α-

ναθήναια 9 (1904-1905) σ. 239. Ό Κατάλογος ομο^ς τοΰ Βέη δεν Ιχει δημο

σιευτεί. 

11. Καί ή Λ. Δρούλια, ε.ά., σ. 484, ύπομνηματίζοντας τήν «ένθύμησιν» του 

1797, παραπέμπει για τα Σχόλια τοΰ Βλάχου στο χειρόγραφο άρ. 21 τοΰ Καταλόγου 

Πολίτη· βλ. ακόμη σ. 473 σημ. 64. 
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γου 1 2, δ αριθμός των φύλλων τους δεν ξεπερνά τα 293 φύλλα1Π, ενώ 

το σχήμα τους είναι, σε όλα περίπου το 'ίδιο14. Επομένως ό σχεδόν δι

πλάσιος αριθμός φύλλων του καλαβρυτινοΰ χειρογράφου θα πρέπει να 

ερμηνευτεί άπο τη συστάχωση και των δύο ενοτήτων του ερμηνευτικοί» 

έ'ργου του Βλάχου στον 'ίδιο τόμο. 

Το 1943 ή πυρκαϊα πού ξέσπασε στή Μονή έζωσε και τα χειρό

γραφα της βιβλιοθήκης. Τρία χρόνια αργότερα, ό Ά . 'Ορλάνδος επι

σκέφτηκε τη Μονή και επιχείρησε να συγκεντρώσει οσα χειρόγραφα 

είχαν σωθεί, να συντάξει ενα συνοπτικό κατάλογο τών «πυρικαύστων 

χειρογράφων» προσπαθώντας να επιτύχει τήν ταύτιση τους με εκείνα 

του Καταλόγου Πολίτη 1 5. 

Ά π ο το χειρόγραφο πού μας ενδιαφέρει εδώ βρήκε ενα μόνο τμήμα 

του: εκείνο πού περιείχε σχόλια στα πέντε υστέρα βιβλία τής «Φυ

σικής ακροάσεως». Δεν μπόρεσε δμως να το συνδέσει με το χειρόγραφο 

άρ. 21 του Καταλόγου Πολίτη. "Ετσι στον Κατάλογο πού ό ϊδιος συνέ

ταξε του έδωσε τύν αριθμό 28 1 6 . 

Τήν ταύτιση ή καλύτερα τήν σύνδεση του χειρογράφου 28, κατά 

τήν αρίθμηση 'Ορλάνδου, με το άρ. 21 του Καταλόγου Πολίτη επέτυχε 

ό Π. Νικολόπουλος. Το 1970, δημοσιεύοντας τον Κατάλογο 'Ορλάνδου 

πού είχε μείνει ως τότε ανέκδοτος, σημείωσε μέσα σε γωνιώδεις αγ

κύλες και τον αριθμό πού αντιστοιχούσε στον Κατάλογο Πολίτη:»28) 

. . .<21>»». 

12. Τα χειρόγραφα πού βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο έχει σχολιάσει πρόσ
φατα ή Β. Μπόμπου-Σταμάτη, ε.ά. (Άπο τον κατάλογο της δμως λείπει το χειρό
γραφο άρ. 21 τής .Μονής 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων). Τα χειρόγραφα τής Ρουμα
νικής 'Ακαδημίας ή Α. Camariano-Ciorari, ε.ά. Στα χειρόγραφα πού σχολιάζει 
ή Camariano ας προστεθούν τα χφφ 62 και 102 πού ανήκουν στην ΐδια συλλογή 
βλ. Γ.Κ. Σπυριδάκης ε.ά., σ. 98. 

13. Πρβλ. τα χειρόγραφα πού σώζουν τήν πρώτη ενότητα: ΜΙΙΤ 157, φφ. 
163· 'Ιβήρων 4358/238, φφ. 293" Ρουμ. Άκαδ. 62, φφ. 246c· Ρουμ. Άκαδ. 448, 
φφ. 248c· "Η και χειρόγραφα τής δεύτερης ενότητας: 'Ιβήρων 4351/231, φφ. 110' 
'Ιβήρων 4359/239, φφ. 274* Ρουμ. Άκαδ. 102, φφ. 220c· Ρουμ. Άκαδ. 543, φφ. 
220c. 

14. Βλ. τις αντίστοιχες περιγραφές στους Καταλόγους χειρογράφων. 
15. Για τήν εργασία τοϋ 'Ορλάνδου βλ. Π.Γ. Νικολόπουλος, «Τα χειρόγραφα 

τής Ίερας Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Ένεστώσα κατάστασις», Σύμμεικτα 
2 (1970) σ. 405-406. 

16. Φ. 2 r τοϋ χειρόγραφου Καταλόγου (Μικροταινία στο ΚΝΈ/ΕΙΕ). Τον 
Κατάλογο δημοσίευσε ό Νικολόπουλος, ε.ά., σ. 409-414. 

17. Π.Γ. Νικολόπουλος, ε.ά., σ. 411. 
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Ό Π . Νικολόπουλος 'όμως ε ίχε την τ ύ χ η να εντοπίσει και το π ρ ώ τ ο 

μέρος του χειρογράφου άρ. 21 — το μέρος δηλαδή εκείνο στο όποιο 

υπήρχαν τ α σχόλια του Γεράσιμου Βλάχου στα τρία π ρ ώ τ α βιβλία 

τ η ς «Φυσικής ακροάσεως». Δεν μπόρεσε ωστόσο, τη φορά α υ τ ή , να το 

συσχετίσει με το άρ. 21 του Κ α τ α λ ό γ ο υ Πολίτη* το κ α τ έ τ α ξ ε στο « Ε υ 

ρετήριο [τών] νεωστί ευρεθέντων χε ιρογράφων» πού συνέταξε και το 

αρίθμησε με τον ελληνικό αριθμό η ' 1 8 . 

Τις πληροφορίες αυτές για τήν ιστορία του Καλαβρυτινού χειρογράφου, πού 

οι πηγές και ή φιλολογική έρευνα προσφέρουν, προσπάθησα να τις επικυρώσω και μέ 

αυτοψία. Πραγματικά, τον Αύγουστο του 1981 μου δόθηκε ή ευκαιρία να δώ τα 

δύο αυτά σπαράγματα του άρ. 21 καλαβρυτινοΰ χειρογράφου. Ή αυτοψία επικυρώνει 

νομίζω τήν εικόνα πού μας έδιναν οι πηγές. Το άρ. η' του Καταλόγου 'Ορλάνδου/ 

Χικολόπουλου σώζει τα σχόλια του Γεράσιμου Βλάχου στα τρία πρώτα βιβλία της 

«Φυσικής Ακροάσεως». Στο τελευταίο φύλλο υπάρχει ή ένδειξη: ((Τέλος τοϋ τρίτου 

βιβλίου της Φυσικής ακροάσεως. 1786 'Απριλίου 16 [;]». Το άρ. 28 τοϋ ίδιου Κατα

λόγου σώζει τα σχόλια στα υπόλοιπα πέντε βιβλία. Είναι ομοος ακέφαλο καί ε'χει 

«διατεταραγμένη» τή σειρά τών φύλλων του. Διατηρεί πάντως στο τέλος, μέ κόκ

κινο μελάνι γραμμένο, το κτητορικο σημείωμα τοϋ Κυρίλλου, το όνομα τοϋ γραφέα 

καί τήν ημερομηνία της γραφής του1 9. 

Ό A n d r é W a r t e l l e συγκεντρώνοντας τ α ελληνικά χε ιρόγραφα μέ 

έργα του Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η καί των σχολιαστών του, αποθησαύρισε το χ φ . 

21 στο λ ή μ μ α 7 4 8 του I n v e n t a i r e — αντλώντας προφανώς στοιχε ία 

άπό τήν περιγραφή Ι Ι ο λ ί τ η 2 0 — : c o d . 21 [ d u M o n a s t è r e d e la S a i n t e -

L a u r e , K a l a b r y t a ] . A n n o 1786 494 fol. C h a r t , in - 8° - G e r a s i m i 

B lach i in P h y s . P a r a p h r a s i s 2 1 . Οι συντάκτες όμως του « Σ υ μ π λ η ρ ώ -

18. "Ε.ά., σ. 415. 

19. Πρβλ. τήν περιγραφή του Πολίτη, πιο πάνω σ. 189 σημ. 9, καί τήν περι

γραφή 'Ορλάνδου πιο κάτω σ. 192 σημ. 24. Στην επίσκεψη μου στή Μονή 'Αγίας 

Ααύρας δεν μπόρεσα να φτάσω και στο χφ άρ. ε' τοϋ Καταλόγου ' Ορλάνδου/Νι-

κολόπουλου, πού σύμφωνα μέ τήν περιγραφή (ε.ά., σ. 415) σώζει «Εις τα τοϋ φιλο

σόφου περί φυσικής ακροάσεως υπομνήματα)). Δέν μπόρεσα έτσι να διαπιστώσω 

αν είναι έργο, καί αυτό, τοϋ Γεράσιμου Βλάχου καί αν ήταν καί αυτό κάποτε τμήμα 

τοϋ χφ. άρ. 21 Πάντως οΕ διαστάσεις του 0,190x0,115 πλησιάζουν σ' εκείνες 

τών δύο άλλων «πυρικαύστων» χφφ πού μελετήσαμε εδώ: 0,185 < 0,130 (το άρ. η ' ) 

καί 0,185x0,135 (το άρ. 28). 

20. Τον Κατάλογο Πολίτη μαζί μέ το δημοσίευμα τοϋ Χ. Ή[λιόπουλου] — 

«Παλαιά χειρόγραφα», Πινακοθήκη 11 (1911-1912), σ. 213-214 καί 229-231, δπου 

μια συνοπτική παρουσίαση τους — υποδείκνυε για τα χειρόγραφα της «Κυρίως 

Μονής Λαύρας» ό Marcel Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalo

gues des Manuscrits grecs, Παρίσι 21958, c. ι i l . 
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ματος» στο έ'ργο του Wartelle, πού φαίνεται δτι δεν παρακολούθησαν 

την ιστορία του καλαβρυτινοΰ χειρογράφου και δεν έλαβαν υπόψη τους 

τη συσχέτιση πού υπέδειξε δ Νικολόπουλος22, καταχώρισαν δύο «προσ

θήκες» πού προήλθαν άπο τα σπαράγματα του χειρογράφου χωρίς να 

προσέξουν δτι ό Wartelle είχε αποθησαυρίσει το καλαβρυτινο χειρό

γραφο στην αρχική του μορφή. 

"Ετσι, στο λήμμα 176 καταχ(ορίζουν το άρ. η ' του «Ευρετηρίου 

[των] νεωστί ευρεθέντων χειρογράφων» του Καταλόγου Όρλάνδου/Νι-

κολόπουλου, μετατρέποντας δμως τήν ελληνική του αρίθμηση σε αρα

βική: cod. 8 [ = η ' ] 2 3 . XVIII e s. Chart. 0,185x0,130 - Gerasimi 

Blachi in Aristott Phys. comment, libri I — I I I 2 4 . 

Και στο λήμμα 181 καταχωρίζουν το άρ. 28 του Καταλόγου 'Ορ

λάνδου, το όποιο ομοος και παρουσιάζουν να σώζει έργο του 'Αλέξαν

δρου Μαυροκορδάτου (και οχι τήν δεύτερη ενότητα τών σχολίων του 

Γεράσιμου Βλάχου στα Φυσικά του Αριστοτέλη). 

,νΑς προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους πιθανούς δρόμους πού 

οδήγησαν στην αβλεψία αυτή, αβλεψία πού έκανε να εμφανιστεί ένας 

νέος τίτλος στην έργογραφία του Μαυροκορδάτου. 

Στον Κατάλογο 'Ορλάνδου το περιεχόμενο στο άρ. 28 έ'ργο περι

γράφεται σαν «Μεταφυσική (εις τα της φυσικής ακροάσεως [του Αρι

στοτέλους])»25. 

21. Α. Wartelle, Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et de ses 
commentateurs. Contribution à l'histoire du texte d'Aristote, Παρίσι, 1963, σ. 53. 

22. Βλ. πιο πάνω σ. 190. 

23. Το χφ άρ. 8 του Καταλόγου 'Ορλάνδου περιέχει «Νομοκάνονα» (ε.ά., 
σ. 409) και το περιεχόμενο στο χφ άρ. 8 του Καταλόγου Πολίτη είναι «Λογική» 
(ε.α., σ. 91). 

24. Τα στοιχεία αυτά αντλούν καταρχήν άπό τήν περιγραφή τοΰ Νικολόπουλου, 
πού τήν αντιγράφω εδώ:«η') Γερασίμου Βλάχου τοΰ Κρητος είς τα οκτώ βιβλία 
της Φυσικής ακροάσεως παραφράσεις και ζητήματα. I H ' αι. Διαστ. 0,185x0,130». 
'Ερώτημα παραμένει άπο που άντλησαν τήν πληροφορία δτι τα σχολία τοΰ Βλάχου 
αφορούσαν τα τρία πρώτα βιβλία της Φυσικής ακροάσεως (libri Ι-ΙΠ) άφοϋ ή περι
γραφή του Νικολόπουλου δέν τήν περιείχε. 

25. Π.Γ. Νικολόπουλος, ε.ά., σ. 411. 'Αντιγράφω εδώ τήν περιγραφή 'Ορ
λάνδου άπο τήν οποία άντλησαν στοιχεία για να προτείνουν τον νέο τίτλο στην 
έργογραφία του Μαυροκορδάτου: «28) Μεταφυσική (εις τα της φυσικής ακροάσεως) 
άντιγραφεϊσα υπό 'Αλεξάνδρου τω 1786 (δρα έν τέλει δι' ερυθράς μελάνης). Διαστ. 
0,185x0,135. Πολλά φύλλα. 'Αναγνώσιμος. [Ποοσθήκη Π. Νικολόπουλου:] (21)». 
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Εύκολα κατανοεί κανείς, χωρίς να είναι φιλόλογος ή ειδικός στα 

θέματα της Ιστορίας της φιλοσοφίας, ότι στην περιγραφή του 'Ορλάν

δου υπάρχει μία αντίφαση. Τα οκτώ βιβλία της «Φυσικής ακροάσεως» 

του 'Αριστοτέλη αποτελούν τα «Φυσικά» του. Σχόλια, υπομνήματα, 

παραφράσεις στο έργο αυτό είναι νοητά, «μεταφυσική» όμως «εις τα 

τής φυσικής ακροάσεως» είναι, νομίζω, φιλολογικά ανεξήγητη. 

Τήν αντινομία αυτή, πού προφανώς τήν εντόπισαν οί έλληνες 

ερευνητές, τήν απάλυναν με τον τρόπο τους. Θεώρησαν — για δσους 

λόγους δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει26 — δτι το σχολιαζόμενο έργο δεν 

είναι τα «Φυσικά)) του 'Αριστοτέλη άλλα τα ((Μετά τα Φυσικά» καί 

δτι το περιεχόμενο στο καλαβρυτινο χειρόγραφο ερμηνευτικό κείμενο 

είναι μια «παράφραση» στο τελευταίο αυτό έ'ργο του Σταγειρίτη. Σαν 

συγγραφέα τής «παραφράσεως» παρουσίασαν τον 'Αλέξανδρο Μαυρο

κορδάτο. Είναι νομίζω και ή προσγραφή αυτή καρπός μιας άλλης αβλε

ψίας. Στην περιγραφή του 'Ορλάνδου αναφέρεται δτι γ ρ α φ έ α ς του 

χειρογράφου ήταν κάποιος 'Αλέξανδρος27. Φοβούμαι δτι ή επιθυμία τους 

να εντοπίσουν τον συγγραφέα του ερμηνευτικού κειμένου τους έκανε 

να νομίσουν δτι τον ανακάλυψαν πίσω άπο το δνομα «Αλέξανδρος». 

Παραμέρισαν έ'τσι το στοιχείο δτι ό 'Αλέξανδρος δηλωνόταν στην περι

γραφή μόνο ώς γραφέας του χειρογράφου, υπέθεσαν δτι έχουν ένα αντί

γραφο του έργου γραμμένο το 1786 — αντίγραφο, άφοΰ ό 'Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος είχε πεθάνει 77 χρόνια πριν (1709) — και παρουσίασαν 

ώς συγγραφέα τής «παραφράσεως» τον έξ απορρήτων. 

Μέσα άπο τέτοιες διαδικασίες νομίζω δτι προέκυψε ό νέος τίτλος 

στην έργογραφία του Μαυροκορδάτου (Alex. Maurocordati in Aristt . 

Metaphysica paraphrasis), τίτλος πού προτείνω να διαγραφεί πριν 

καθιερωθεί και προκαλέσει νέες παρανοήσεις28. Καί ακόμη προτείνω 

26. Βλ. όσα αναφέρονται στο Προλογικό Σημείωμα του Συμπληρώματος 
(σ. 6) για τις προσωπικές έρευνες τους, άπο τις όποιες μόνο τα συμπεράσματα τους 
ανακοίνωσαν στην εργασία τους αυτή: (dl faut cependant noter que les colla
borateurs du manuel récent ne se sont pas bornés à enregistrer exclusivement 
des «Addenda» provenant de sources nouvelles; ils ont aussi effectué des 
corrections aux lemmes connus et ont donné des précisions surtout au sujet 
de l'identification des personnages — nous nous rapportons aux commen
tateurs et scholiastres d'Aristote — offrant aussi, parallèlement à la nou
velle matière, les conclusions de leurs propres recherches». 

27. Βλ. πιο πάνω σ. 192 σημ. 25. 
28. Πρβλ. οσα αναφέρονται για τον τίτλο «Περί άστυκοϋ δικαίου (Préceptes 

de droit civil)» πού έκανε τήν εμφάνιση του το 1868 στο Δ.Γ. Άποστολόπουλος, 
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να διαγράφει άπα το «Συμπλήρωμα» μαζί με το λήμμα 181, πού δίνει 

το πιο πάνω τίτλο, και το λήμμα 176 πού περιέχει τα σχόλια στα τρία 

πρώτα βιβλία της «Φυσικής ακροάσεως» άφοΰ ό Wartelle είχε απο

θησαυρίσει ολόκληρο το έργο του Γεράσιμου Βλάχου στο λήμμα 748 

του Inventaire. 

Και ή άποψη του Κωνσταντίνου Κούμα, οτι ό Μαυροκορδάτος 

«εγραψεν ελληνιστί διάφορα υπομνήματα ε'ις τα 'Αριστοτελικά συγ

γράμματα, καί μάλιστα εις την Μεταφυσικήν», θα πρέπει να δια

γραφεί και αυτή, επειδή δέν επικυρώθηκε άπο το καλαβρυτινο χειρό

γραφο ; 

Ά ν δέν είναι φρόνιμο να τη διαγράψουμε, μια πού οι βιβλιογραφι

κές έρευνες για τα θέματα της ιστορίας της παιδείας στην Τουρκοκρα

τία παρουσιάζουν ακόμη εκπλήξεις, θα πρέπει να τήν διατηρήσουμε με 

πολλές επιφυλάξεις. Πρώτα γιατί κανένα άπο τα χειρόγραφα πού σώζουν 

έργα του Μαυροκορδάτου καί έχουν ως σήμερα εντοπιστεί δέν τήν έ'χει 

επικυρώσει. Καί έπειτα γιατί κανείς βιογράφος του Μαυροκορδάτου, 

ως τήν εποχή του Κούμα, δέν είχε ποτέ δώσει τήν είδηση δτι ό εξ 

απορρήτων ασχολήθηκε φιλολογικά μέ άλλα έ'ργα του 'Αριστοτέλη έκτος 

άπο το «περί γενέσεως καί φθοράς»2 9. 

Έκτος αν ό Κούμας δέν κυριολεκτεί καί μέ τον ορο «υπομνήματα» 

δέν εννοεί τήν ερμηνευτική φιλολογική εργασία άλλα τή συζήτηση καί 

το γενικό σχολιασμό απόψεων του 'Αριστοτέλη πού περιέχονται στα 

συγγράματά του. Σέ μια τέτοια περίπτωση ή μαρτυρία του Κούμα θα 

μπορούσε να βρει 'ίσως έρεισμα σέ έναν αριθμό «φροντισμάτων» του 

Μαυροκορδάτου. Γιατί σέ μερικά άπο τα σύντομα αυτά κείμενα του 

— πού δημοσιεύτηκαν το 1805 στή Βιέννη3 0 — καταγίνεται καί σέ αρι

στοτελικά φιλοσοφικά θέματα. Άλλα αυτό είναι ένα άλλο φιλολογικό 

«Ή ελληνική επιστολογραφία τοϋ 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων. 
Ή οργάνωση μιας έρευνας», Ό 'Ερανιστής 16 (1980), σ. 151-153. 

29. Το όποιο μάλιστα, δπως Ιχει αποδειχτεί, ύπομνημάτισε έμμεσα μόνο, 
σχολιάζοντας τήν «Ερμηνεία» πού είχε γράψει γι' αυτό ό Θεόφιλος Κορυδαλεύς. 
Βλ. Δ.Γ. Άποστολόπουλος, «Ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καί το '"Τπόμνημα" 
τοϋ Κορυδαλέα στο "περί γενέσεως καί φθοράς" τοϋ 'Αριστοτέλη», 'Ελληνικά 29 
(1976), σ. 311 έπ. 

30. Βλ. Δ. Γκίνης-Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ.1, 'Α
θήνα 1939, σ. 63, άρ. 380. 
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είδος διαφορετικό από τα ερμηνευτικά υπομνήματα πού φαίνεται να 

εννοούσε ό Κωνσταντίνος Κούμας όταν έγραφε τη μαρτυρία τ ο υ 3 1 . 

Δημήτρης Γ. Άποοτολόπονλος 

31. Την ΐδια χρονιά, το 1818, σέ ενα άλλο δημοσίευμα του ό Κ. Κούμας 
επανέρχεται στο θέμα γράφοντας δτι άπα τον Άλ. Μαυροκορδάτο έχουμε «τα είς 
τον Άριστοτέλην υπομνήματα [του]», Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τ.1, Βιέννη 1818, 
σ.ε'. Για την είδηση αυτή πρβλ. δσα αναφέρει δ Ν. Ψημμένος, Κωνσταντίνου Μ. 
Κονμα, 'Επιστολή προς Φραγκϊσκον Κ. Maroov, 'Αθήνα 1980, σ. 11. 
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