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Στον παρόντα αφιερωματικό για τον Ρήγα Βελεστινλή τόμον περιοριζόμαστε στην παρουσία του στην Κων-

σταντινούπολη και το Βουκουρέστι. Για την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη οι ερευνητές φαίνεται να 

μην συμφωνούν ακολουθώντας ο καθείς δική του μεθοδολογία και συλλογισμούς.[1] Το ερώτημα, βεβαίως, 

είναι πότε ο Ρήγας έφθασε στην Βασιλεύουσα. Η περίοδος αυτή του βίου του χάνεται μες τον θρύλο, εφ’ 

όσον προφανής είναι η έλλειψη πηγών, μολονότι υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες, ατεκμηρίωτες κατά 

κανόνα. Ο Ρήγας είχε γεννηθεί μεταξύ 1757/1758.[2]  Κατά συνέπειαν, ο Ρήγας θα πρέπει να έφθασε στην 

Κωνσταντινούπολη περί το 1775/6  σε ηλικία δέκα οκτώ, περίπου, ετών. Εκείνο που φαίνεται ως βέβαιον 

είναι ότι ο Ρήγας ενωρίς συνδέθηκε με την οικογένεια του Φαναριώτου Αλεξ. Υψηλάντη, ο οποίος όχι μόνον 

φιλοξένησε στο αρχοντικό του τον νεαρό Ρήγα, αλλά φρόντισε και για την μόρφωσή του ως να ήταν πατέ-

ρας του. Ο ιστορικός της Ελληνικής Επαναστάσεως Ιω. Φιλήμων εξυμνώντας την οικογένεια Υψηλάντη 

προσθέτει, θέλοντας να τονίσει τον πατριωτισμό της, τις σχέσεις της με τον Ρήγα˙[3] ο Φιλήμων είναι, αναμ-

φιβόλως, πηγή αξιόπιστη ως εκ της σχέσεώς του με την φαναριωτική αυτή οικογένεια, γι’ αυτό και τον ακο-

λουθούν οι δύο έγκυροι μελετητές του βίου και του έργου του Ρήγα, ήτοι ο Λ. Βρανούσης[4] και ο Απ. Δα-

σκαλάκης.[5] Είναι η εποχή που οι Φαναριώτες κυριαρχούν στην πολιτική και πνευματική ζωή της Οθωμανι-

κής Πύλης και οι μεγάλες οικογένειες των Υψηλαντών, των Μουρούζηδων, των Σούτσων, των Καρατζάδων 

διαγωνίζονται για να προσελκύσουν την εύνοια των Σουλτάνων και να διορισθούν ηγεμόνες στις πλούσιες 

παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από την άλλη, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η γαλλική και η ιταλική γλώσσα έχουν 

διεισδύσει στην Κωνσταντινούπολη.[6] Στο Φανάρι πατριάρχες κατ’ αυτήν την περίοδο της παρουσίας του 

Ρήγα στην Βασιλεύουσα ήσαν ο Σωφρόνιος Β΄, ο από Ιεροσολύμων (1774 – 1780), σοφός και συνετός κατά 

τις πηγές, και πριν από αυτόν ο διαπρεπής ανήρ της εποχής Σαμουήλ ο Χατζερής (1773 – 1774 β΄ πατριαρ-

χεία) και ο Γαβριήλ Δ  ́(1780 – 1785).[7] Στην Πατριαρχική Ακαδημία δίδασκαν εκείνη την εποχή σοφοί δι-

δάσκαλοι : ο Χρύσανθος Αιτωλός (1769 – 1773), αδελφός του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Σέργιος Μα-

κραίος ο εξ Αγράφων (ante 1779 – 1790) και ο Ηλίας ο Κύπριος, ενώ μεταξύ των ετών 1778 – 1783 μαζί με 

τον Μακραίο δίδασκαν ο Αρσένιος και ο υποδιδάσκαλος Βασίλειος.[8] 

Άραγε ο Ρήγας πέρασε ποτέ το κατώφλι των Πατριαρχείων και της Πατριαρχικής Ακαδημίας; Όπως και να 

είναι, πάντως, η αναστροφή του με την οικογένεια Υψηλάντη και το περιβάλλον της του έδωσε πολλές ευ-

καιρίες παιδείας και γνωριμιών. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάππος των ηρώων του Εθνικού Αγώνος του 

1821 Αλεξάνδρου και Δημητρίου, είχε διατελέσει ηγεμόνας της Βλαχίας την περίοδο 1774-1782 και 1796- 

1797 και της Μολδαβίας 1787-1788 και τίποτε δεν αποκλείει ο Ρήγας να ευρέθη κοντά του στο Βουκουρέ-
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στι λίγο πριν το 1782. Υιός του Αλεξάνδρου ήταν ο Κωνσταντίνος, ο πατέρας των δύο ηρώων, με τον οποίο 

συνδέθηκε ο Ρήγας κατά την κοινή μαθητεία τους στο φαναριωτικό περιβάλλον.[9] 

Για την παρουσία του Ρήγα στο Βουκουρέστι οι πληροφορίες είναι περισσότερες. Λέγεται ότι έφθασε εκεί 

συνοδεύοντας τον ηγεμόνα Αλεξ. Υψηλάντη, το 1774 δηλ.˙ αλλά τότε  ο Ρήγας ήταν μόλις δέκα έξη ή δέκα 

επτά ετών. Και λέγεται, ακόμη, ότι το 1786 ο αυτός Υψηλάντης τον συνέστησε ως γραμματέα στον Ν. Μαυ-

ρογένη, όταν αυτός ονομάσθηκε ηγεμόνας (1786 – 1790).[10] Οι ιστορικοί Georges Potra και Emile Vîrtosu 

δημοσίευσαν ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1785 και 1788, όπου συζητούν για το έτος εγκαταστάσεως στο 

Βουκουρέστι όχι μόνον του Ρήγα, αλλά και της οικογενείας του˙ ο δεύτερος εξ αυτών, ο Vîrtosu, συμπεραί-

νει μάλιστα ότι ο Ρήγας έφθασε στην Βλαχία προ του Μαρτίου 1785, έτος χρονολογίας του εγγράφου.[11] Το 

γεγονός μάλιστα ότι ένα εκ των δημοσιευμένων από τον Vîrtosu εγγράφων, από 27 Μαΐου 1788, ορίζει να 

πωληθεί από τους διοικητές της επαρχίας Vlaşca μέρος της περιουσίας του γραμματικού Ρήγα μαρτυρεί ότι ο 

Θεσσαλός πατριώτης και η οικογένειά του είχαν φθάσει εκεί προ μερικών ετών, για να προλάβει μάλιστα να 

αποκτήσει και περιουσία.[12] Η παρουσία του Ρήγα κατά το έτος αυτό τεκμηριώνεται και από σημείωση του 

Ρήγα στην μετάφραση που εξεπόνησε στο έργο του J. Barthélemy Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη 1797. [13] 

Με τι ασχολούνταν άρα γε ο Ρήγας στο Βουκουρέστι ιδίως τα πρώτα έτη της εκεί εγκαταστάσεώς του; Και 

για το ζήτημα αυτό υπάρχει σειρά αλληλοσυγκρουομένων πληροφοριών. Και πρώτα, ο Γερμανός ιστορικός 

Ernst Münch, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, που τον γνώρισε, ως φαίνεται στο Βουκουρέστι ή 

στην Βιέννη, έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας αρχικώς δίδαξε στην Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου και 

μετά προσελήφθη από τον βογιάρο Νικόλαο Βραγκοβάνο, ως γραμματικός του. [14] Άποψη μαχητή, μολονότι 

η ειδική για τα καθέκαστα της Αυθεντικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Ariadna Camariano – Cioran 

γράφει ότι ο Ρήγας διετέλεσε καθηγητής της και μάλιστα κατά το έτος 1783 και, πιθανώς, κατά την ίδια, και 

το 1791.[15] Και αυτή η θέση ατεκμηρίωτη, καθώς ένας νέος λόγιος, ως ο Ρήγας, δεν μπορούσε να διδάξει 

μαζί με τους επιφανείς καθηγητές Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη (1767 – 1784) και Γρηγόριο Κωνσταντά (1782 

– 1787). Απλώς η A. Camariano – Cioran στηρίχθηκε σε πληροφορία του ιστορικού V. A. Vrechia ότι ο Ρή-

γας ήταν καθηγητής στο Βουκουρέστι κατά την ηγεμονία του Μιχαήλ Σούτσου. Πληροφορία, πάντως, χωρίς 

δήλωση της αρχειακής πηγής.[16] Οπωσδήποτε, όμως, ο Ρήγας, άνθρωπος των γραμμάτων και ανήσυχο 

πνεύμα, θα είχε σχέσεις και επικοινωνία με την Ακαδημία του Βουκουρεστίου, το μεγάλο αυτό ίδρυμα στην 

Βαλκανική. Και φυσικά η επικοινωνία αυτή θα είχε και τις προεκτάσεις της με τον πνευματικό κύκλο του 

Βουκουρεστίου. Αναφέρεται, ως παράδειγμα, ο Δημητράκης Καταρτζής, διακεκριμένη προσωπικότητα του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού από τον οποίο πιθανολογείται ότι ο Ρήγας εξέμαθε την αραβική,[17] ο Ιώσηπος 

Μοισιόδαξ, ο οποίος δεν αποκλείεται να υπήρξε και διδάσκαλος του Ρήγα.[18] Αυτά για την χρονολογία 1783 

της A. Camariano – Cioran˙ αλλά και για την άλλη χρονολογία, το 1791, δεύτερη θητεία, κατά την Cama-

riano, του Ρήγα στην Αυθεντική Ακαδημία, προβάλλεται αμφισβήτηση, αφού ο Ρήγας κατά την διαβεβαίω-

ση του ιδίου ευρισκόταν από την 1 Ιουνίου 1790 ως το τέλος Ιανουαρίου 1791 στην Βιέννη, ως ιδιαίτερος 

γραμματεύς, συνοδός και μεταφραστής του σερδάρη Χριστοδούλου Κιρλιάνου, βαρώνου του Langenfeld.[19] 
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Ο Ρήγας πολύ γρήγορα εκτιμήθηκε από  το βλαχικό αρχοντολόγιο, γι’ αυτό και, σύμφωνα πάντα με τις αρ-

χειακές και άλλες μαρτυρίες, προσελήφθη ως γραμματεύς και κρυπτογράφος στην οικογένεια των μεγαλο-

βογιάρων Brîncoveanu. Οι ασχοληθέντες με τον Ρήγα, και ειδικώς με την παραμονή του στην Βλαχία, γρά-

φουν ότι υπήρξε γραμματεύς του φιλέλληνος και ελληνιστού Γρηγορίου Brîncoveanu περί το 1788 – 

1790.[20] Αλλά νομίζουμε ότι το ορθόν είναι ότι διετέλεσε γραμματεύς του πατρός του Νικολάου Brîn-

coveanu, καθώς υποστηρίζει ο καθηγητής Ernst Münch που έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας ήταν γραμματεύς 

και κρυπτογράφος του βογιάρου Νικολάου Brîncoveanu με την προσθήκη μάλιστα ότι κατείχε εικόνα του 

Ρήγα και έναν από τους χάρτες της Ελλάδος που ο Ρήγας είχε φιλοτεχνήσει.[21] Και είναι φυσικό αυτό διότι ο 

Γρηγόριος Brîncoveanu, που σημειωτέον είχε  γεννηθεί το 1771, και επομένως το 1789, δεκαεπτάχρονος ων, 

δεν μπορούσε να έχει γραμματέα. Επομένως το 1790 ο Ρήγας ήταν γραμματεύς του πατρός του Νικολάου 

και ακολουθούμε επ’ αυτού την μαρτυρία του Münch – αλλά και του Γρηγορίου το 1792, σύμφωνα με έγ-

γραφο του Μαρτίου 1792, γραμμένο από τον Ρήγα σε μάλλον άσχημα γαλλικά και κατά το οποίο έγγραφο ο 

Ρήγας προσλαμβάνεται γραμματεύς του Γρηγορίου Brîncoveanu.[22] Ένα από τα ζητήματα του πολυτάραχου 

βίου του Ρήγα είναι αν υπήρξε γραμματεύς του τουρκόφιλου ηγεμόνος της Βλαχίας Ν. Μαυρογένους, καθώς 

η βιβλιογραφία στηρίχθηκε στην πληροφορία του Χρ. Περραιβού.[23] Ο Βρανούσης εξέφρασε, και δικαίως, 

τις αντιρρήσεις του,[24] καθώς υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε ένας γενναίος πατριώτης, όπως ο Ρήγας, να ο-

νομασθεί από αυτόν καϊμακάμης Κραϊόβας, αφού καμμία αρχειακή μαρτυρία κάμει λόγο επ’ αυτού. Αντίθε-

τα, πουθενά σε πηγές συνδεόμενες με τον Μαυρογένη δεν αναφέρεται το όνομα του Ρήγα ως καϊμακάμη 

Κραϊόβας και ως πριγκιπικού γραμματέως˙ για παράδειγμα, δεν αναφέρεται σε εγκωμιαστική ποιητική συλ-

λογή που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1789 και όπου μετέχουν ο επίσκοπος Ριμνίκου Φιλάρετος, ο κόμι-

σος Αλέξ. Κάλφογλου, οι αδελφοί Slâtineanu κ.ά.[25] Ένας Έλληνας λόγιος της εποχής, ο Διόνυσιος Φωτει-

νός, γράφει μάλιστα ότι ο Μαυρογένης απέστειλε ως καϊμακάμη Κραϊόβας τον φίλο του Δημ. Τυρναβίτη,[26] 

ενώ άλλη πηγή φέρει ως γραμματέα του Μαυρογένη τον Γ. Κονδύλη.[27] Ύστερα, υπενθυμίζουμε ότι ο Μαυ-

ρογένης, από 27 Μαΐου 1788, όριζε να πωληθούν μερικά περιουσιακά του Ρήγα του γραμματικού και να 

σταλούν στο Βουκουρέστι.[28] Και αν ο Ρήγας ήταν φίλος και συνεργάτης του Μαυρογένη δεν θα τον κατή-

γειλε ο βαρώνος Κιρλιάνος de Langenfeld στους Αυστριακούς, την εποχή που ευρισκόταν σε δικαστική δια-

μάχη με τον Ρήγα, την στιγμή μάλιστα που η Βλαχία τελούσε υπό αυστριακή κατοχή (1789 – 1791); Και, 

επιπλέον, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι Αυστριακοί δεν θα συνελάμβαναν τον Ρήγα ως συνεργάτη του τουρ-

κόφιλου Μαυρογένη; Έτσι πιστεύουμε ότι ένας γνήσιος πατριώτης δεν θα μπορούσε να συνεργασθεί με τον 

Μαυρογένη, ούτε μάλιστα να διατελέσει καϊμακάμης, ούτε να παραστεί στον αποκεφαλισμό του από τους 

Τούρκους την 1 Οκτ. 1790 ως υπαιτίου της ήττας τους στον τουρκοαυστριακό πόλεμο για τον απλούστατο 

λόγο ότι τότε ευρισκόταν στην Βιέννη συνοδεύοντας τον βαρώνο Κιρλιάνο de Langenfeld.[29] 

Επιπροσθέτως δεν υπάρχει μνεία στις πηγές περί της περιουσίας του Ρήγα ως καϊμακάμη Κραϊόβας.[30]  

Χαρακτηριστικό επεισόδιο της παραμονής του Ρήγα στο Βουκουρέστι αποτελεί η ανεπιτυχής, ως απεδείχθη 

εκ των υστέρων, συνεργασία του με τον Χριστόδουλο Κιρλιάνο, τον οποίο συνόδευσε στην Βιέννη ως διερ-
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μηνεύς, όταν αυτός προσεκλήθη από τους Αυστριακούς, για να τιμηθεί με την βαρωνία του Langenfeld για 

τις υπηρεσίες του προς αυτούς κατά τον τουρκοαυστριακό πόλεμο. Πρόκειται για την περίοδο τέλη Μαΐου 

1790 - τέλη Ιανουαρίου 1791, για την οποία σώθηκε σχετικό ημερολόγιο εξόδων γραμμένο από τον Ρήγα 

και το οποίο κατέθεσε ο ίδιος ο Ρήγας απαιτώντας από τον Κιρλιάνο την αποζημίωσή του, όταν αυτός αρ-

νούνταν την καταβολή της. Στην υπόθεση αυτήν αναμείχθηκε η ηγεμονική αυλή του Μιχαήλ Σούτσου και ο 

Γραμματεύς της Παναγιώτης Κοδρικάς, ο Αθ. Ψαλίδας, το αυστριακό και γαλλικό προξενείο, χωρίς, ωστό-

σο, να υπάρξει αίσιο τέλος στις απαιτήσεις του Ρήγα.[31] Συζητήθηκε, ωστόσο, από ερευνητές, Έλληνες και 

ξένους, αν ο Ρήγας διετέλεσε γραμματεύς του ηγεμόνος Μιχαήλ Σούτσου (στην Βλαχία post Μάρτιος 1791 

– Ιαν. 1793 και στην Μολδαβία Ιαν. 1793 – Απρίλ. 1795). Όλοι σχεδόν (Βρανούσης, Δημαράς, Φ. Μιχαλό-

πουλος, Κορδάτος) δέχονται την άποψη ότι ο Ρήγας υπηρέτησε ως γραμματεύς του Φαναριώτου ηγεμόνος 

παρασυρθέντες, προφανώς, από πληροφορία του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Ο Νέστωρ Καμαριανός, όμως 

απέδειξε ότι ουδέποτε ο Ρήγας υπηρέτησε στην ηγεμονική αυλή, διότι κατ’ αυτήν την εποχή ο ηγεμονικός  

γραμματεύς Κοδρικάς τον αναφέρει  απλώς ως γραμματικό και δεύτερον ότι ο Σούτσος ανάγκασε τον Ρήγα 

να προσέλθει σχεδόν, βιαίως, σε αρμόδια υπηρεσία της ηγεμονίας για πληρωμή οφειλής προς τον Stoyan 

Cazangiu.[32]  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ο Ρήγας διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού Προξενείου 

στο Βουκουρέστι˙ επ’ αυτού υπήρξε εύλογη συζήτηση, αλλ’ εκ των πηγών προκύπτει ότι ο πρώτος προξενι-

κός πράκτωρ της Γαλλικής Επαναστάσεως στην βλαχική πρωτεύουσα Émile Gaudin έφερε δικό του δρα-

γουμάνο ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη στο Βουκουρέστι. Σε καμμία πηγή, άλλωστε, δεν μνημο-

νεύεται τέτοια ιδιότητα του Ρήγα, ούτε στα γαλλικά αρχεία, ούτε όταν ανακρινόταν ο Ρήγας από τους Αυ-

στριακούς στην Βιέννη, ούτε σε άλλα έγγραφα της περιόδου αυτής που φέρεται ως δραγουμάνος των Γάλ-

λων (Σεπτ. 1795 – Μάιος 1796). Οι ερευνητές παρασύρθηκαν από δύο επιστολές του Γάλλου προξένου στην 

Τεργέστη Bréchet (5 Φεβρ. 1798, 11 Φεβρ. 1798) προς τον διοικητή της Τεργέστης κόμητα de Brigide η 

πρώτη και τον στρατηγό Bernadotte η δεύτερη, λίγο μετά την σύλληψη του Ρήγα στην Τεργέστη. Ο Bréchet 

προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τον Ρήγα υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού 

Προξενείου στο Βουκουρέστι. Αλλά φαίνεται ότι επρόκειτο για μάταια προσπάθεια του Γάλλου διπλωμά-

τη.[33] 

Στην Βλαχία ο Ρήγας ασχολήθηκε, κυρίως, με το συγγραφικό έργο και δεν ανέπτυξε εμπορικές δραστηριό-

τητες, όπως σημείωσαν ορισμένοι ερευνητές του έργου του. Γνωρίζουμε ότι είχε ένα αγρόκτημα στην επαρ-

χία Vlaşca και ένα άλλο στο Călăreţi. Και το μεν πρώτο αγοράσθηκε πριν το 1788 και το άλλο προ του 

1796. Και για τα δύο την φροντίδα είχε ο αδελφός του Κωστής.[34] 

Στο Βουκουρέστι ο Ρήγας συνέθεσε όλο το έργο του, εκεί συνέταξε και τους χάρτες του, και συγκεκριμένα 

κατά την περίοδο 1790 – 1796, μετά δηλ. την επιστροφή του από την Βιέννη, πλην του Σχολείου των Ντελι-

κάτων Εραστών και του Φυσικής Απάνθισμα που τύπωσε στην Βιέννη το 1790. Ο Νέστωρ Καμαριανός, στη-
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ριζόμενος σε πληροφορία του φίλου του Ρήγα J. Chr. von Engel, δέχεται ότι ο Ρήγας, προκειμένου να συ-

μπληρώσει τον Χάρτη της Ελλάδος επιχείρησε ταξίδια στην τουρκοκρατούμενη Ανατολή.[35] Και αυτή η 

άποψη μαχητή. 

Σκιαγραφήσαμε, εν ολίγοις, την παρουσία του Ρήγα στην Κωνσταντινούπολη και στην Βλαχία σε μιαν επο-

χή, όπου στην μεν Βασιλεύουσα ο Θεσσαλός πατριώτης διαμορφώνει την προσωπικότητά του, στην δε Βλα-

χία (1783 – 1796) αναπτύσσει τις εξέχουσες εκείνες δραστηριότητες που τον αναδεικνύουν πρωτομάρτυρα 

της Εθνικής Παλιγγενεσίας.  
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