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Αναφορά στην «βίβλον εκ της Γαλλίης»
στο επίγραμμα του βιβλίου Φυσικής απάνθισμα

 
Το 1790, ο Ρήγας Βελεστινλής, ευρισκόμενος στην Βιέννη ως διερμηνέας και γραμματέας του
Χριστόδουλου Κιρλιάνου, στον οποίο θα δίνονταν ο τίτλος του βαρώνου από τον αυτοκράτορα
της Αυστρίας, εξέδωσε το βιβλίο του Φυσικής απάνθισμα1.

Για την έκδοση αυτή δύο επιγράμματα αφιερώθηκαν στον συγγραφέα, τον Ρήγα, το ένα
είναι  του γνωστού λόγιου και τυπογράφου Γεωργίου Βεντότη (1757-1793) και  το έτερο του
λόγιου «Κωνσταντίνου Θετταλού», για τον οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα, δυστυχώς, επιτευχθεί η
ταυτοποίησή του. Ο Λέανδρος Βρανούσης2 αναφέρει ότι  του είναι άγνωστος παραπέμποντας
στον  Κων.  Σάθα3,  ο  οποίος  απλώς  μνημονεύει  ότι  έγραψε  ένα  επίγραμμα  στο   Φυσικής
απάνθισμα.

Σε πρόσφατη ανάγνωση των επιγραμμάτων, που κοσμούν την έκδοση αυτή του Ρήγα,
παρατηρήσαμε πως στο πρώτο επίγραμμα δίνεται μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, που δεν έχει
μέχρι τώρα προσεχθεί. Το επίγραμμα έχει ως εξής:

«’Eπίγραμμα ε ς το>ν συγγραφέα, Κωνσταντίνου Θετταλού.ἰ
Μογήσας μμιν, γες ς χρυσο ν δέρας,ἄ ἦ ὡ ῦ
το ς Θεσσαλο σι, βίβλον κ τ ς Γαλλίης»ῖ ῖ ἐ ῆ

Ο λόγιος, φίλος και συμπατριώτης του Ρήγα, Κωνσταντίνος Θετταλός, στο επίγραμμα
αυτό προσθέτει στο όνομά του μόνο την ευρύτερη περιοχή, την Θεσσαλία. Δεν μνημονεύει τον
ιδιαίτερο γενέθλιο τόπο του, όπως κάνει ο Ρήγας, που δίπλα στο όνομά του, αναφέρει και το
«Βελεστινλής», δηλ. καταγόμενος από το  Βελεστίνο και ο οποίος πάντοτε σε όλα τα έργα του
προσέθετε και το «Θετταλός», δηλώνοντας έτσι  την καταγωγή του από την ευρύτερη περιοχή,
την  Θεσσαλία,  όπως  για  παράδειγμα   «Φυσικής  απάνθισμα…παρά  του  Ρήγα  Βελεστινλή
Θετταλού, Χάρτα της Ελλάδος… εκδοθείσα παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού».

Στο επίγραμμα του, ο Κωνσταντίνος Θετταλός επισημαίνει πως ο Ρήγας με το βιβλίο του
Φυσικής απάνθισμα  έφερε  «βίβλον εκ της  Γαλλίης» παρομοιάζοντάς  το  με  το  χρυσόμαλλο
δέρας. Εντύπωση κάνει που δεν αναφέρει και εκ της Γερμανίας, όπως δηλώνεται στον τίτλο από
τον Ρήγα, πως είναι εράνισμα « κ Γερμανικ ς και> Γαλλικ ς διαλέκτου». Ίσως εμμέσως θα ήθελεἐ ῆ ῆ
να πει πως μεταφράζει από την «βίβλον» της Γαλλίας, υπονοώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, το εμβληματικό αυτό έργο του γαλλικού διαφωτισμού ή γενικότερα
από γαλλικά κείμενα. 

Ο λόγιος Κωνσταντίνος Θετταλός4 θα πρέπει να ήταν γνωστό πρόσωπο στον Ρήγα, όπως
και ο Βεντότης, για να του αφιερώσει αυτό το επίγραμμα. Επί πλέον, και αυτό έχει σημασία, θα
γνώριζε ότι ο Ρήγας μετέφραζε κείμενα « κ τ ς Γαλλίης» για το ἐ ῆ Φυσικής απάνθισμα. Εξ αυτού
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μπορούμε  να  υποθέσουμε  ότι  θα  ζούσε μάλλον  στο  Βουκουρέστι,  όταν ο  Ρήγας  μετέφραζε
λήμματα  από την Γαλλική  Εγκυκλοπαίδεια,  ή  διέμενε  στη  Βιέννη  και  γνώριζε  ότι  ο  Ρήγας
πήγαινε στην Βιβλιοθήκη της και συμπλήρωσε τα τελευταία τμήματα του βιβλίου του, όπως
έχουμε δείξει5.

Η ιδιαίτερη αυτή πληροφορία θα έπρεπε να είχε προσεχθεί, ώστε να κατευθύνονταν από
νωρίς η έρευνα για την ανεύρεση του πρότυπου, που χρησιμοποίησε ο Ρήγας για το βιβλίο του
Φυσικής απάνθισμα6. Βέβαια τώρα, που με τις έρευνές7 μας γνωρίζουμε ότι ο Ρήγας μετέφραζε
λήμματα της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας για το βιβλίο του Φυσικής απάνθισμα, εύκολα η φράση
«βίβλον εκ της Γαλλίης» κατευθύνει την σκέψη μας στη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια.

 
Η σελίδα τίτλου του βιβλίου Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1790, στην αναστατική επανέκδοση
με την προσθήκη ευρετηρίου από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1991.

 

Το επίγραμμα από την σελ. ι΄ του βιβλίου Φυσικής απάνθισμα.
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