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Το ότι στην ιστορία της Ρουμανίας, φιλόξενη εστία ελληνισμού, πολλοί Έλληνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο,
αυτό έγινε locus communis. Φθάνει να αναφέρουμε εδώ τους 31 Έλληνες από το Φανάρι της Πόλης που επί
110 χρόνια κατείχαν, ως ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, την πιο υψηλή θέση της εξουσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των κρατών αυτών. Πολύ σημαντικός ήταν και ο ρόλος των Ελλήνων λογίων – αληθινός στρατός – η δραστηριότητα των οποίων κορυφώνεται την εποχή του Διαφωτισμού, που γνωρίζει την πιο έντονη άνθιση στο έδαφος της σημερινής Ρουμανίας. Οι δυο Αυθεντικές Ακαδημίες που λειτούργησαν πάνω από έναν αιώνα στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο ήταν αληθινά Πανεπιστήμια
της Ανατολής, και το πρόγραμμα διδασκαλίας τους ήταν παρόμοιο με εκείνο των Πανεπιστημίων της Δύσης. Η πλειονότητα καθηγητών τους είναι από τα πλέον λαμπρά ονόματα της ελληνικής λογιοσύνης. Παράλληλα, και άλλοι Έλληνες λόγιοι ευρήκαν στις Αυλές των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, τιμές και αξιώματα. Η αναφορά μερικών μόνον ονομάτων είναι εύγλωττη. Ο Καισάριος Δαπόντες και ο Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, που θα μας αφήσουν ανεκτίμητες πηγές για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής τους, ο περίφημος Δημήτριος Καταρτζής, ο «Μαικήνας των λογίων της Βλαχίας», στον κύκλο του οποίου έδρασαν και
αναδείχτηκαν πολλοί λόγιοι και συγγραφείς, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, πολύπλευρη προσωπικότητα, συντάκτης του πρώτου Συντάγματος της Βλαχίας είναι μόνον μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα που μπορεί
να τα βρει κανείς γραμμένα στην ιστορία της σύγχρονης Ρουμανίας.
Ειδική περίπτωση στην ιστορία του ελληνισμού της Ρουμανίας κατέχει ο Θεσσαλός Ρήγας Βελεστινλής
(1757-1798). Έχοντας λάβει τη θέση γραμματικού στην Ηγεμονική Αυλή της πρωτεύουσας της Βλαχίας
(χάρη στην γνωριμία του στην Κωνσταντινούπολη με την οικογένεια Υψηλάντη), μέλος του κύκλου του
Δημήτρη Καταρτζή, μαθητής και ίσως και καθηγητής στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου, ο Έλληνας λόγιος και επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές προσωπικότητες στα
Ρουμανικά Πριγκιπάτα. Στο Βουκουρέστι, όπου ο Ρήγας έζησε το μεγαλύτερο, το πιο καρποφόρο μέρος της
ζωής του, στο Βουκουρέστι λοιπόν, όπου έγραψε τα περισσότερα έργα του, έργα που του έφεραν δικαίως
τον τίτλο του ‘’διδασκάλου του Γένους’’, στην πόλη όπου απέκτησαν μορφή όλα τα μεγαλόψυχα ιδεώδη του
(Ελευθερία-Ισοτιμία-Αδελφότης), ιδεώδη που έμειναν επίκαιρα και σήμερα (να αναφέρουμε εδώ μόνον τα
Δίκαια του Ανθρώπου), η μνήμη του Ρήγα είναι πάντα ζωντανή.
Ο Ρήγας βρήκε στη πρωτεύουσα της Βλαχίας φιλόξενη εστία για την δημιουργία του έργου και των επαναστατικών του σχεδίων. Τα βιβλία του κυκλοφορούσαν στην Βλαχία και Μολδαβία σε εκατοντάδες (αξιοζήλευτες για τον σημερινό εκδότη) αντίτυπα και οι συνδρομητές των εκδόσεών του ήταν ´Ελληνες που ζούσαν
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στα Πριγκιπάτα, αλλά και πολλοί Ρουμάνοι. Μετά το τραγικό και ηρωικό θάνατό του, γεγονός που συγκίνησε πολύ τους σύγχρονούς του παντού, το όνομα του Ρήγα έγινε φωτεινό σημείο αναφοράς. Οι Ρουμάνοι αγαπούσαν και εκτιμούσαν το έργο του. Το 1821, στους δρόμους του Βουκουρεστίου ´Ελληνες και Ρουμάνοι
μαζί τραγουδούσαν τον Θούριό του. Το λογοτεχνικό του έργο και η επαναστατική του δράση αποτέλεσαν
σταθερό σημείο έλξης και ενδιαφέροντος για τους Ρουμάνους ιστορικούς.
Αν και πολλοί άλλοι Έλληνες της Ρουμανίας, πολιτικοί και λόγιοι, αποτελούν θέμα έρευνας και μελέτης σε
πολλά ρουμανικά έργα, η προσωπικότητα του Έλληνα Εθνομάρτυρα όμως κατέχει τα πρωτεία στη ρουμανική ιστοριογραφία. Πολλοί ερευνητές, από τον Nicolae Iorga μέχρι τους εκπροσώπους νέων γενεών νεοελληνιστών, έχουν αφιερώσει εντυπωσιακό αριθμό σελίδων σ’ αυτή τη μοναδική προσωπικότητα.
Όποιος έχει την περιέργεια να ξεφυλλίσει τους τόμους της Ιστορικής Βιβλιογραφίας της Ρουμανίας θα διαπιστώσει πόσο συχνά θα συναντήσει το όνομα του Ρήγα σε διάφορα περιοδικά και σε βιβλία πολλών ειδών.
Θα τον βρει οπωσδήποτε στα ιστορικά έργα του 19ου αιώνα, θα τον βρει στα βιβλία των σπουδαίων ιστορικών A. D. Xenopol και Nicolae Iorga, ιδρυτές της ρουμανικής ιστοριογραφίας, θα τον βρει σε πολλές μελέτες αφιερωμένες αποκλειστικά στον Μεγάλο Αγωνιστή, θα τον βρει στις ιστορίες της λογοτεχνίας, θα τον
βρει σε διάφορα κείμενα όσες φορές γίνεται λόγος για την φαναριωτική εποχή, για τον Διαφωτισμό ή για
τον ελληνισμό στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα του 18ου αιώνα.
Στις σελίδες αφιερωμένες στον Ρήγα από τους Ρουμάνους μελετητές του, ο προσεχτικός αναλυτής μπορεί να
διαπιστώσει ότι η πορεία των ερευνών αυτών ταυτίζεται με τη πορεία της Ρουμανικής ιστορίας. Αυτό είναι
το συμπέρασμα της καθηγήτριας Georgeta Filitti που έχει κάνει τις περισσότερες έρευνες πάνω στον Ρήγα,
που έγιναν μέχρι τώρα στη Ρουμανία. Αν το 19ο αιώνα οι σελίδες αφιερωμένες στην Ρήγα που ανήκουν
μάλλον στο είδος απομνημονευμάτων, δεν διακρίνονται για την ακρίβεια τους, σιγά-σιγά, με την αποκάλυψη
πολλών εγγράφων και ντοκουμέντων εποχής, οι μελέτες πολλαπλασιάζονται και η ρουμανική βιβλιογραφία
του Ρήγα αποτελεί λόγο υπερηφάνειας για την ρουμανική σχολή νεοελληνικών και ιστορικών σπουδών. Η
πορεία του Ρήγα στην αντίληψη του ρουμανικού κόσμου των ειδικών αλλά και στη συνείδηση της ρουμανικής κοινωνίας κινείται, κατά την εμπνευσμένη έκφραση της Georgeta Filitti, «μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας».
Ένα μέρος των ρουμανικών μελετών για τον Ρήγα αποτελούν πολύτιμες συμβολές στη βιογραφία του Ρήγα
(που περιλαμβάνει στοιχεία πάνω από τα οποία δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα πλήρη συμφωνία των ερευνητών). Οι πιο σημαντικές σ’ αυτή την κατηγορία, είναι εκείνες που βασίζονται σε αναμφισβήτητα έγγραφα
και ντοκουμέντα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι μελέτες του Nicolae Iorga (1871-1940). Ο σπουδαίος επιστήμονας, που έχει στον δυναμικό του περίπου 16. 000 τίτλους, τρέφει πολλή συμπάθεια για τον Ρήγα. Αξίζει
να αναφερθεί εδώ μια φράση του Iorga, ενδεικτική για τα αισθήματά του – «να μιλήσουμε, μας λέει σ ‘ένα
από τα οκτώ άρθρα που αφιέρωσε στον Ρήγα, όχι για έναν Ευρωπαίο, αλλά για έναν ανατολίτη που έγινε
Ευρωπαίος, όχι για ένα Γάλλο ή Γερμανό, αλλά για έναν Έλληνα που μιλούσε και έγραφε γαλλικά και γερ48
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μανικά. Αυτός ο πρωτεργάτης του μοντερνισμού είναι μια διάσημη μορφή στην ιστορία της ελληνικής Αναγέννησης. Δεν είναι άλλος παρά ο Ρήγας». Ο Nicolae Iorga είναι από τους πρώτους ερευνητές που βγάζουν
στο φως έγγραφα που αφορούν την προσωπική ζωή του «εξευρωπαϊσμένου Ανατολίτη», όπως είναι το επεισόδιο με την διακόρευση μιας θεραπαινίδας, της Bălaşa, η οποία υπηρετούσε τη μητέρα του Ρήγα. Ο Ρήγας
τιμωρήθηκε από το εκκλησιαστικό δικαστήριο με χρηματικό πρόστιμο 20 ταλήρων. Πολύτιμα είναι τα έγγραφα που δημοσιεύει ο Nicolae Iorga για τη δίκη του Ρήγα με τον βαρώνο του Langenfeld.
Αξιόπιστες μαρτυρίες για τη βιογραφία του Ρήγα μας φέρει το 1946 ο ιστορικός Emil Vîrtosu με την πολυσέλιδη μελέτη του, Νέα για τον Ρήγα Βελεστινλή, ο πρόδρομος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Τα έγγραφα από
τον Ηγεμονικό Κώδικα που παρουσιάζει και σχολιάζει ο Vîrtosu, αφορούν τις δίκες που είχε ο Ρήγας για τα
κτήματά του στο νομό Vlaşca. Το θέμα της περιουσίας του (ήταν άραγε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής των τσιφλικιών Călăreţii και Vida) σ’ αυτή την περιοχή της νοτίου Βλαχίας (κοντά στο Βουκουρέστι) απαιτεί ακόμα προσεχτική αρχειακή έρευνα. Στο παράρτημα της μελέτης του Vîrtosu περιλαμβάνεται η πρώτη ρουμανική μετάφραση του Θουρίου που έγινε το 1868. Η δεύτερη μετάφραση, πολύ πετυχημένη, έγινε το 1999
από τον ποιητή Ion Brad (πρώην πρέσβυ της Ρουμανίας στην Ελλάδα).
Ουσιαστική συμβολή στην έρευνα της βιογραφίας του Ρήγα φέρει ο Νέστωρ Καμαριανός (1909-1982) που
αφιερώνει στον Ρήγα έξη βασικές μελέτες. Ο Καμαριανός εξετάζει λεπτομερειακά κάθε πτυχή της ζωής του
Ρήγα και με τα επιχειρήματά του που βασίζονται σε αξιόπιστα έγγραφα, διευκρινίζει πολλά σκοτεινά στοιχεία που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στη βιογραφία του Χριστοφόρου Περραιβού. Κατά την γνώμη του
Καμαριανού, ο Ρήγας έφθασε στο Βουκουρέστι το 1785. Αγωνιστής για την ελευθερία, ο Ρήγας δεν μπορούσε να είναι γραμματέας του φιλότουρκου ηγεμόνα Νικολάου Μαυρογένη. Παρά τις απόψεις άλλων ερευνητών που μιλάνε για την σταδιοδρομία του Ρήγα ως καθηγητή στην Ηγεμονική Ακαδημία, ο Καμαριανός νομίζει ότι ο Ρήγας δεν μπορούσε να είναι παρά ένας απλός επιτηρητής σπουδών. Ο ίδιος απορρίπτει και
την ιδέα της ίδρυσης από τον Ρήγα, στο Βουκουρέστι, της Φιλικής Εταιρείας.
Άλλη κατηγορία ρουμανικών μελετών περιγράφει την ατμόσφαιρα της ρουμανικής κοινωνίας, στο πλαίσιο
της οποίας ζούσε ο Ρήγας, οι σχέσεις του με τους Ρουμάνους και τους ξένους που βρίσκονταν στη πρωτεύουσα της Βλαχίας. Στην κατηγορία αυτή ιδιαίτερη θέση κατέχει η μελέτη του καθηγητή Adrei Pippidi (γ.
1948) από το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Traductions et conspirations sur l’agitation révolutionnaire
dans les Principautés Roumaines vers 1800 (1999-2000). Στις σελίδες του Pippidi θα βρει κανείς τον πιο
εύγλωττο πίνακα του φαναριωτικού κλίματος που χαρακτηρίζει το Βουκουρέστι στα τέλη του αιώνα του
Διαφωτισμού, και των Φαναριωτών. Γύρω στον Ρήγα βρίσκονται ονόματα Ρουμάνων αρχόντων – μερικοί
είναι πρώην μαθητές στην Ηγεμονική Ακαδημία, Έλληνες λόγιοι και καθηγητές (ο Λάμπρος Φωτειάδης, ο
Πολυζώης Κοντός), αλλά και ξένοι. Το ίδιο κλίμα επαναστατικού αναβρασμού το περιγράφει ο Andrei
Pippidi στην παλαιότερη (1975) μελέτη του Phanar, Phanariotes, Phanariotisme, καθώς και στο βιβλίο του
Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne (1980). Το περιβάλλον στο οποίο τελειο49
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ποιείται η μορφή του επαναστάτη από το Βελεστίνο το ζωγραφίζει, στην μελέτη του, Έλληνες συνωμότες στα
Πριγκιπάτα και ένας ευνοούμενος του Μαυρογένη – ο Τυρναβίτης, δημοσιευμένη το 1935, ο σπουδαίος ιστορικός και παλαιογράφος Alexandru Elian (1910-1998). Ο Elian θα περιγράψει, ύστερα από περ. τρεις δεκαετίες, το1962, στην μελέτη του Sur la circulation manuscrite des écrits politiques de Rhigas en Moldavie, την
επαναστατική ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας της Μολδαβίας, όπου έργα όπως το Σύνταγμα του Ρήγα ήταν
βασικές αναγνώσεις του Ρουμάνων και Ελλήνων εθελοντών που συγκροτούσαν το στρατιωτικό σώμα στην
υπηρεσία των Ρώσων. Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζει στο Ιάσιο και η ελληνική Marseillaise, όπως θα μάθουμε
από την μελέτη, Ένα άγνωστο χειρόγραφο και μια άγνωστη παραλλαγή της ελληνικής Μασσαλιώτιδας (1987),
του ερευνητή με ελληνική ρίζα Νίκου Γαϊδατζή.
Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι μελέτες αφιερωμένες στο πολύπλευρο έργο του Ρήγα Βελεστινλή.
Πρόκειται ίσως για την πλέον ογκώδη κατηγορία. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν οι Ρουμάνοι, πράγμα φυσικό,
στα έργα του Ρήγα που αφορούν το ρουμανικό χώρο. Πολλή και έντονη συζήτηση γίνεται γύρω στις δύο
χάρτες, Νέα χάρτα της Βλαχίας και Γενική χάρτα της Μολδαβίας, που ο Ρήγας τυπώνει στην Βιέννη το 17961797. Κατά την γνώμη του Nicolae Iorga (Ένας χάρτης της Βλαχίας από το περ. 1780 και ένας γεωγράφος
από τη Ντομπρουτζά, 1914), ο συντάκτης της χάρτας της Βλαχίας είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, ο Ιώσηπος
Μοισιόδαξ, ο Έλληνας λόγιος που γεννήθηκε στη πόλη Cernavodă, στη Ντομπρουτζά, περιοχή που βρισκόταν εκείνη την εποχή στην κατοχή των Τούρκων. Το θέμα της χαρτογραφικής δραστηριότητας του Ρήγα την
εξετάζει προσεχτικά και ο Νέστωρ Καμαριανός, ο οποίος προσφέρει πολύτιμες λεπτομέρειες για μεταγενέστερες εκδόσεις των χάρτων του Ρήγα που αφορούν στον ρουμανικό χώρο, Μια άγνωστη έκδοση της Χάρτας
της Μολδαβίας (1957) καθώς και για την κυκλοφορία τους, σε εκατοντάδες αντίτυπα, στα ρουμανικά μέρη.
Ο ιστορικός είναι πεπεισμένος ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα αληθινό δίκτυο διανομής. Άλλα θέματα που
ελκύουν την προσοχή του Καμαριανού. είναι η μοίρα του Θουρίου (που κυκλοφορεί και σε χειρόγραφη
μορφή), οι ρωσικές μεταφράσεις των πατριωτικών ασμάτων του (1939), η μετάφραση των Ολυμπίων του
Metastasio από τον Ρήγα. Τα συμπεράσματά του καθώς και τα βιβλιογραφικά συμπληρώματα, Rhigas
Velestinlis. Complétements et corrections concernant sa vie et son activité (1965), αποτελούν ανεκτίμητη,
αξεπέραστη μέχρι σήμερα συμβολή του σπουδαίου Ελληνο-ρουμάνου νεοελληνιστή.
Το έργο του Ρήγα είναι αντικείμενο και άλλων Ρουμάνων μελετητών. Τρεις ερευνητές από το Ινστιτούτο
των Νοτιο-Ανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας, η σπουδαία νεοελληνίστρια
Cornelia Papacostea-Danielopol, η Alexandra Anastasiu-Popa και ο Constantin Iordan εξετάζουν την μοίρα
του έργου, Σχολείο των ντελικάτων εραστών (που γνώρισε δυο αλλεπάλληλες μεταφράσεις, το 1812-1815
και το 1818) η πρώτη και το πολυσχολιασμένο Σύνταγμά του, η δεύτερη, το θέμα της πνευματικής κληρονομιάς του Ρήγα στο βαλκανικό χώρο, ο τρίτος. Η καθηγήτρια και παλαιογράφος Olga Cicanci στο έργο της
Rhigas Velestinlis et la vie socio-politique roumaine (1998) «προσπαθεί να εντάξει τον Ρήγα σ’ ένα ρεύμα,
σε μια γενικότερη διάθεση, διότι τα διαβήματά του, δεν είναι μεμονωμένα» (Georgeta Filitti).
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Η ρουμανική βιβλιογραφία του Ρήγα, που παρουσιάσαμε εδώ στις πιο γενικές γραμμές, είναι όμως πολύ πιο
πλούσια, για τούτο έχουμε προσθέσει, σε ειδικό παράρτημα, μια επιλογή με τα πλέον σημαντικά έργα, όπου
σχολιάζονται τα έργα του. Πέρα από τις έρευνες, τις αφιερωμένες στην προσωπικότητά του (21 μελέτες, από
τις πιο σημαντικές, μπορεί να τις βρει κανείς στον τόμο, Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα. Ιστορικές αναφορές, που
κυκλοφόρησε το 2007 στο Βουκουρέστι, πέρα από τις μεταφράσεις έργων του, Θούρειος, Σχολείο των ντελικάτων εραστών, που έγιναν τον 19ο αιώνα, αξιοσημείωτες είναι και οι εκδόσεις που έγιναν στο Βουκουρέστι
το 1998 και το 1999. H πρώτη περιλαμβάνει Ανέκδοτα έργα του Ρήγα, με την επιμέλεια και μετάφραση της
ερευνήτριας Lia Brad Chisacof. Πρόκειται για Το σαγανάκι της τρέλας, κωμωδία σε δυο πράξεις, ο πρωταγωνιστής της οποίας είναι ο ηγεμόνας Νικόλαος Μαυρογένης, και το δοκίμιο, Η δοκιμασμένη φιλία. Το δυνατό επιχείρημα της εκδότριας είναι οι πολλές κυρίως υφολογικές ομοιότητες με το Σχολείο των ντελικάτων
εραστών. Παρά τις αμφισβητήσεις, ιδιαίτερα εκ μέρους ορισμένων Ελλήνων ειδικών, της πατρότητας του
Ρήγα ως συγγραφέως των δυο έργων, τα κείμενα αυτά μένουν όμως δείγματα της ελληνικής λογοτεχνίας που
γραφόταν στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα κατά το 18ο αιώνα. Η δεύτερη έκδοση, δίγλωσση, όπως και η πρώτη,
που κυκλοφόρησε το 1999, περιλαμβάνει το σύνολο των Επαναστατικών του, δηλαδή, Επαναστατική Προκήρυξη, Τα Δίκαια του Ανθρώπου, Το Σύνταγμα, Ο Θούριος.
Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την σύντομη ανασκόπηση της ρουμανικής βιβλιογραφίας για τον
Ρήγα – τον ανδριάντα του οποίου τον θαυμάζουν κάθε μέρα οι κάτοικοι της ρουμανικής πρωτεύουσας στην
αυλή της περίφημης ελληνικής εκκλησίας που έχτισε ο Παναγής Χαροκόπος, ο επαναστάτης «συνεχίζει να
προκαλεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, παραμένοντας ένα ευγενές δέλεαρ για όσους ασχολούνται με την ιστορία του βαλκανικού χώρου, στο όριο μεταξύ του αιώνα των Φώτων και του αιώνα των
Εθνικοτήτων» (Georgeta Filitti).
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