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Pήγα Bελεστινλή, «Φυσικής Aπάνθισμα»
Eνα έργ� κατά της αμάθειας «για να αναλά�η τ� πεπτωκ�ς Eλληνικ�ν Γέν�ς»

T�υ Γιάννη Kαρά

Iστ�ρικ�ύ των Eπιστημών,
Διευθυντή Eρευνών KNE / EIE

ΣYXNA, στην αρθρ�γραία ή στις
δημ�σιες �μιλίες για τ�ν Pήγα �α-
ραίνει περισσ�τερ� � επαναστάτης,
� εθνεγέρτης, � πρωτ�μάρτυρας και
λησμ�νιέται ή υπ��αθμί�εται � πνευ-
ματικ�ς άνθρωπ�ς, με τις ανησυ�ίες
και τις ανα�ητήσεις τ�υ, η συμ��λή
τ�υ στην πνευματική �ωή τ�υ τ�π�υ.
H συμ��λή τ�υ σε μια περί�δ� πνευ-
ματικών γενικ�τερα ανα�ητήσεων,
αύπνισης των συνειδήσεων, διάδ�-
σης των γραμμάτων, της επιστημ�νι-
κής σκέψης· σε μια περί�δ� κατά την
�π�ία άρ�ισε να γίνεται συνείδηση,
σε πλατύτερα συνε�ώς στρώματα
τ�υ λα�ύ, �τι «παν γέν�ς τ�τε αρ�ί-
�ει να ανθή, �ταν αρ�ί�η να περιθάλ-
πη τας μ�ύσας» (Δημ. Nικ. Δάρ�αρις)
�ταν αρ�ί�ει να διεισδύει στα «λα-
μπρά κτίσματα της Mαθηματικής,
Φυσικής, Iατρικής» (Aδ. K�ραής).

Στη γενικ�τερη πρ�σπάθεια των
πνευματικών ανθρώπων των πρ�ε-
παναστατικών �ρ�νων να μετακενώ-
σ�υν στ�ν ελληνικ� �ώρ� τ� πνεύμα
τ�υ ευρωπαϊκ�ύ Διαωτισμ�ύ, τ�
πνεύμα τ�υ �ρθ�ύ λ�γ�υ, τις κατα-
κτήσεις της νεώτερης επιστημ�νι-
κής και ιλ�σ�ικής σκέψης, τ�ν α-
παλλαγμέν� απ� πρ�λήψεις και δει-
σιδαιμ�νίες στ��ασμ�, «να εκλαϊ-
κεύσ�υν τις επιστήμες και να μετα-
έρ�υν  εις τ� ταλαίπωρ�ν Γέν�ς
την μάθησιν της Eυρώπης» (Δημ. Kα-
ταρτ�ής) εντάσσεται και τ� Φυσικής
Aπάνθισμα τ�υ Pήγα.

Oι ανθρωπιστικές ιδέες
T� έργ� εκδ�θηκε τ� 17901, πρώτ�

�ρ�ν� της δεκαετίας π�υ ακ�λ�ύθη-
σε τη Γαλλική Eπανάσταση – π�υ,
σύμωνα με την π�λύ εύστ��η έκ-
ραση τ�υ Im. Kant, δι��τ�μησε την
ιστ�ρία της Eυρώπης γενικά, συρη-
λάτησε τις σύγ�ρ�νες ανθρωπιστι-
κές ιδέες και έ�αλε �αθιά τη σραγί-
δα της στην ευρωπαϊκή σκέψη και
δράση– μιας δεκαετίας κατά την �-
π�ία κυκλ��ρησαν στην ελληνική
γλώσσα περισσ�τερα απ’ �σα σε �-
π�ιαδήπ�τε άλλη κατά τ� παρελθ�ν
περί�δ�, �ι�λία δια�ρων επιστημ�-
νικών γνώσεων· �ι�λία κυρίως των
υσικών-θετικών επιστημών, μετα-
ρασμένα ή ερανισμένα απ� σύγ-
�ρ�να ευρωπαϊκά εγ�ειρίδια.

O συγγραέας τ�υ έργ�υ δεν είναι
υσικ�ς. Στ���ς τ�υ δεν είναι – δεν
θα μπ�ρ�ύσε να είναι – η συγγραή
εν�ς �ι�λί�υ υσικής τ�υ τύπ�υ ε-
κείνων π�υ κυκλ��ρ�ύσαν την ίδια
επ��ή στην Eυρώπη, �ύτε τ�υ τύπ�υ
των Στ�ι�είων Φυσικής π�υ μας έδω-
σε, σε δύ� τ�μ�υς τ� 1766–67, � Nι-
κη�ρ�ς Θε�τ�κης, ερανι��μεν�ς
«εκ των νεωτέρων». Eπιδίω'ή τ�υ εί-
ναι απλώς να ερμηνεύσει, με �άση
τις νεώτερες επιστημ�νικές γνώσεις
και σε γλώσσα απλή, σύμωνα με τα
παιδαγωγικά διδάγματα τ�υ Rous-
seau, διά�ρα υσικά αιν�μενα, να
δεί'ει πώς δημι�υργ�ύνται �ι αστρα-

πές, �ι �ρ�ντές, τ� �ι�νι, πώς σ�ημα-
τί��νται �ι κ�μήτες, σε τι �είλ�νται
�ι σεισμ�ί («�ι σεισμ�ί ε'ηγ�ύνται
υσικώς»), κ.λπ., αιν�μενα «των �-
π�ίων αι αρ�αί ήταν άγνωστ�ι εις
τ�υς αμαθείς και δειλ�ύς», σε �σ�υς
ακ�λ�υθ�ύσαν «τ�υς μύθ�υς των
γραιών», και γι’ αυτ� τ� λ�γ� δημι-
�υργ�ύσαν «εικ�νες τρ�μ�υ», ενώ
«έ��υν την αρ�ή τ�υς απ� υσικάς
αιτίας». Στ���ς τ�υ δηλαδή είναι η
ανα�ήτηση «των αιτιών των αιν�μέ-
νων», ως στ�ι�εί� μιας καθ�λικής
αλληλε'άρτησης π�υ είναι απ�λύ-
τως αναγκαία για τη γνώση κάθε αι-
ν�μέν�υ (μ�νιμη πρ�τρ�πή τ�υ: «να
ερευνώμεν τας αιτίας», την κάθε υ-
π�θεση πρέπει «να την ε'ηγήσωμεν

με μίαν υσικήν αιτίαν»), η απ�τίνα-
'η τ�υ �υγ�ύ των πρ�λήψεων, η κα-
ταπ�λέμηση της δεισιδαιμ�νίας, η �-
π�ία, �πως θα μας πει λίγα �ρ�νια
αργ�τερα � Iω. Pαστής, «γεννά την
αμάθειαν και γεννάται απ’ αυτήν»2.
Kαι για να πετύ�ει τ� στ��� τ�υ, συν-
θέτει ένα �ι�λί� υσι�γνωσίας, �-
πως θα μπ�ρ�ύσαμε να τ� �αρακτη-
ρίσ�υμε σήμερα, πλ�ύσι� σε στ�ι-
�εία αστρ�ν�μίας και μετεωρ�λ�-
γίας, αλλά και  αν�ργανης �ημείας,
��τανικής, �ω�λ�γίας, υσι�λ�γίας
τ�υ ανθρώπ�υ, κ.λπ. ερανι��μεν�ς
απ� σύγ�ρ�να ευρωπαϊκά κείμενα,
και κυρίως απ� τη Γαλλική Eγκυκλ�-
παίδεια3.

«Σκ�π�ς μ�υ», υπ�γραμμί�ει � ί-

δι�ς � Pήγας στ�ν πρ�λ�γ� τ�υ
«Πρ�ς τ�υς αναγνώστας», είναι «να
ωελήσω τ� Γέν�ς μ�υ» εκθέτ�ντας
«με σαήνειαν �σ�ν τ� δυνατ�ν»
στ�ι�ειώδεις ένν�ιες «της υσικής ι-
στ�ρίας, απανθί��ντας απ� τε της
γερμανικής και γαλλικής γλώσσης τα
�υσιωδέστερα, τα �π�ία διά να γέ-
ν�υν πλέ�ν εύληπτα, να τα καταλά-
��υν �λ�ι και να απ�κτήσ�υν μίαν
παραμικράν ιδέαν της ακαταλήπτ�υ
υσικής, συνέπ�νται, με απλ�ύν ύ-
�ς, κατ’ ερωταπρ�κρισιν διδασκά-
λ�υ και μαθητ�ύ», � �π�ί�ς καλείται
να ακ�λ�υθήσει στη συνέ�εια μ�ν�ς,
με ��ηθ� τα μαθηματικά, τ� δρ�μ�
της γνώσης: «αν καταλά�ης καλά �-
σα σε ε'ήγησα, ημπ�ρείς και μ�ν�ς

Pήγας Bελεστινλής, ελαι�γρα�ία σε μ�υσαμά, έργ� τ�υ E.V. Rippingille (1853), ενυπ�γρα�� (Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υ-
σεί�, Aθήνα).
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σ�υ να πρ��ωρήσης κατ�πιν [...] έως
�π�ύ να πλ�υτήσης απ’ �λίγ�ν �λί-
γ�ν με μαθηματικάς επιστήμας και
τ�τε να ημπ�ρής πλέ�ν να δια�ά�ης
�αθύτερα �ι�λία».

H απαρίθμηση και μ�ν� των 24 κε-
αλαίων π�υ συνθέτ�υν τ� �ι�λί�
αυτ�, αρκεί για να σ�ηματίσ�υμε μια
γενική εικ�να τ�υ γνωστικ�ύ �ώρ�υ
στ� �π�ί� κινείται: «περί σελήνης»,
«περί αστέρων», «περί πλανητών»,
«περί γης», «περί των ακ�λ�ύθων τη
γη», «περί ηλί�υ», «περί αέρ�ς»,
«περί ύδατ�ς», «περί παλιρρ�ιών ή-
τ�ι ρευμάτων των θαλάσσης», «περί
πυρ�ς», «περί των αναθυμιάσεων
της γης», «περί κατε�νιάς και συννέ-
ων», «περί �ρ��ής», «περί �ι�ν�ς
και �αλά�ης», «περί δρ�σ�υ και πά-
�νης», «περί αστραπής και �ρ�-
ντής», «περί ανέμων», «περί των πυ-
ρίνων αιν�μένων εν τω αέρι», «πε-
ρί μετάλλων», «περί δένδρων και
υτών», «περί σκωλήκων και λέ-
τρων», «περί ψαρίων και �στρακ�-
δέρμων (�π�υ «περί θαλασσίων» και
«π�ταμίων �στρακ�δέρμων», αλλά
και «�στρακ�δέρμων γης»), «περί
π�υλιών», «περί ανθρώπ�υ, �ώων,
και ετέρων τινών». Δύ� «άρθρα»
«περί μαγνήτ�υ» και «περί υδραργύ-
ρ�υ», �π�υ και περί ηλεκτρικής μη-
�ανής και ηλεκτρικ�ύ πυρ�ς, τα �-
π�ία «δεν ήτ�ν έτ�ιμα διά να πρ�-
στεθ�ύν εις την τά'ιν �π�ύ έπρεπε»,
�ταν � Pήγας συνέθεσε τ� Aπάνθι-
σμά τ�υ, πρ�στίθενται στ� τέλ�ς
(πρ�ανώς «επί τ�υ πιεστηρί�υ»)
και συμπληρών�υν τ� έργ�.

Συνεκτικ�ς κρίκ�ς �λων αυτών
των κεαλαίων, � λ�γικ�ς ειρμ�ς
π�υ τα συνέ�ει, είναι η ιδέα της ε'έ-
λι'ης, αλλά και της διατήρησης της
ύλης, η �π�ία εμπεριέ�ει και τ�υς
λ�γ�υς της ύπαρ'ής της, της εν�τη-
τας της ύσης μέσα σε μια συνε�ή,
αέναη ε'έλι'η· η ιδέα της εν�τητας
τ�υ υσικ�ύ και �ωικ�ύ �ασιλεί�υ,
της εν�τητας υτών, �ώων και αν-
θρώπων («τ� α'ι�λ�γώτερ�ν �ώ�ν

τ�υ παντ�ς», τ�υ �π�ί�υ «η αρ�ή
δεν διαέρει κατ’ �υσίαν απ� την
αρ�ή των λ�ιπών �ώων»)· η ιδέα, γε-
νικ�τερα, �τι τ�σ�ν τα υσικά �σ�ν
και τα ανθρώπινα αιν�μενα διέπ�-
νται απ� ν�μ�υς, η γνώση των �π�ί-
ων επιτρέπει την πρ��λεψή τ�υς4.

Aνάμεσα στην ιστ�ρία της ύσης
και στην ιστ�ρία τ�υ ανθρώπ�υ υ-
πάρ�ει στενή σ�έση. O άνθρωπ�ς και
� υσικ�ς κ�σμ�ς συνιστ�ύν εν�τη-

τα, α�ύ και �ι δύ� πρ�σδι�ρί��νται
απ� τ�υς αυτ�ύς �ρ�υς και ν�μ�υς.
H ιστ�ρία τ�υ ανθρώπ�υ, π�υ ταυτί-
�εται με την Iστ�ρία της εμάνισης
τ�υ είδ�υς, της ανάπτυ'ης, ε'έλι'ης
και πρ��δ�υ τ�υ λ�γικ�ύ τ�υ, απ�-
τελεί για τ�ν Pήγα, αναπ�σπαστ� μέ-
ρ�ς της ιστ�ρίας της ύσης, της ί-
διας της ε'έλι'ης της ύσης. «O,τι
συμ�αίνει εις τ�ν άνθρωπ�ν, συμ-
�αίνει και εις τα �ώα, επειδή κατά

τ�ύτ�, τ�ν αυτ�ν τρ�π�ν σ�εδ�ν με-
τα�ειρί�εται η ύσις, η �π�ία δεν
διαέρει �ύτε εις τ�ν �ργανισμ�ν
των υτών», σημειώνει � Pήγας. Για
να επανέλθει αμέσως μετά στην
πρ�σιλή τ�υ αυτή ιδέα, με περισσ�-
τερη σαήνεια και μια λαμπρή περι-
γραή: «Tα �ώα, λέγ�υν �ι υσικ�ί,
πως είναι δένδρα �π�ύ έ��υν ταις
ρί�αις τ�υς μέσα εις τ�ν εαυτ�ν τ�υς
και �τι καθώς εκείνα διά των ρι�ών
τρέ�νται απ� διά�ρα άλατα και υ-
γρά, έτ�ι αυτά διά τ�υ στ�μά��υ απ�
δια�ρ�υς καρπ�ύς, ��ρτα και κρέ-
ατα, �π�ύ �λα έ��υν άλατα. Eκείνα
την άν�ι'ιν ανθ�ύν και καρπ��-
ρ�ύν, και αυτά �μ�ίως τ�τε έ��υν
περισσ�τέραν ρ�πήν εις την παιδ�-
π�ιΐαν. H δια�ρά είναι, �τι τα μεν εί-
ναι ακίνητα, τα δε κινητά, και εις κά-
θε μέρ�ς μεταστατά».

T� σύμπαν
Mιαν άλλη εν�τητα τη συνθέτ�υν

τα κεάλαια π�υ αναέρ�νται στη
διαμ�ρωση τ�υ σύμπαντ�ς, στ�υς
ν�μ�υς π�υ διέπ�υν τα υσικά αι-
ν�μενα, με ανα�ρές στ�ν Γαλιλαί�
και στ�ν K�πέρνικ�, αλλά και τις πα-
ρατηρήσεις με «τα τηλεσκ�πεια»
των αστρ�ν�μων, �πως τ�υ
Herschel. Συγκρατ�ύμε εδώ διατυ-
πώσεις τ�υ τύπ�υ «π�ί�ς ι'εύρει π�-
σα κατεστηριγμένα άστρα (ήγ�υν ή-
λι�ι) λαμπρύν�υν τ�ν κ�σμ�ν, τα �-
π�ία είναι ακ�μι παραπάνω και απ�
τ�ν Γαλα'ίαν, και δεν ημπ�ρ�ύμεν
να τα ιδ�ύμεν τελείως διά την μεγά-
λην απ�στασίν τ�υς», ή �τι κάθε ένα
απ� τα άστρα  τ�υ πλανητικ�ύ μας
συστήματ�ς «είναι ένας ήλι�ς, τ�ν
�π�ί�ν ίσως ωτί�ει τ�σ�υς π�λλ�ύς
πλανήτας, �σ�υς και � ήλι�ς μας», �-
πως και τις επιμέρ�υς ανα�ρές

T� ε�ώ�υλλ� τ�υ «Φυσικής Aπάνθισμα» τ�υ Pήγα. T� έρ-
γ� αντιμά�εται τις πρ�λήψεις και τις δεισιδαιμ�νίες, πρ�-
τάσσ�ντας τις απαντήσεις και τις κατακτήσεις της νε�τε-
ρης επιστημ�νικής και �ιλ�σ��ικής σκέψης. Tυπώθηκε
στη Bιέννη τ� 1790.

T� πρώτ� κε�άλαι� της «Φυσικής Aπάνθισμα»: «Περί σε-
λήνης». T� !ι!λί�, γραμμέν� σε γλώσσα απλή, "ωντανή
και παραστατική, με τρ�π� διαλ�γικ� και με !αθύτερ�
κ�ινωνικ� περιε��μεν�, αντιμά�εται την αμάθεια.

Λιθ�γρα�ία αγνώστ�υ, αλληγ�ρική σύνθεση –π�υ ενέπνευσε και τ� Θε��ιλ�, αργ�τερα– με τ�ν Pήγα και τ�ν K�ραή,
δια�ωτιστές τ�υ Γέν�υς, να !�ηθ�ύν τη ρακένδυτη, ματωμένη και αλυσ�δεμένη Eλλάδα να αναλά!ει. Πίσω, τα ερεί-
πια εν�ς λαμπρ�ύ παρελθ�ντ�ς �ρθών�νται συμ!�λικά. Συνέ�εια στην 18η σελίδα



στην κεντρ�μ�λ� και στην κεντρ�-
υγ� δύναμη, �άρη στις �π�ίες δια-
τηρείται η ισ�ρρ�πία τ�υ σύμπαντ�ς
(αλλά και στ�υς δια�ρ�υς αστέρες
και πλανήτες, στ� μέγεθ�ς τ�υς,
στις μετα'ύ τ�υς απ�στάσεις, στ�
�ρ�ν� περιστρ�ής τ�υς, στη ύση
τ�υς εδά�υς τ�υς, στ�υς αντίπ�-
δες), κ.λπ., διατυπώσεις και ανα�-
ρές �ι �π�ίες στ�ι�ει�θετ�ύν μια τε-
λείως πρωτ�π�ρα για την επ��ή ε-
κείνη αντίληψη για την εν�τητα και
την απεραντ�σύνη τ�υ σύμπαντ�ς,
«τ�υ �π�ί�υ τ� τέλ�ς μήτε με την
διάν�ιάν μας δεν ημπ�ρ�ύμεν να
θάσωμεν καν».

O Pήγας είναι ένθερμ�ς �παδ�ς
τ�υ ηλι�κεντρικ�ύ συστήματ�ς, η
απ�δ��ή ή μη τ�υ �π�ί�υ εί�ε, ως
γνωστ�ν, διαιρέσει τ�υς πνευματι-
κ�ύς ανθρώπ�υς της επ��ής. Mε ι-
διαίτερη σαήνεια διατυπώνει την
άπ�ψη, �τι � ήλι�ς είναι ακίνητ�ς,
«στέκεται εις τ�ν ίδι�ν τ�π�ν», ενώ
�ι διά�ρ�ι πλανήτες, μετα'ύ των
�π�ίων και η γη, περιστρέ�νται
γύρω απ� αυτ�ν σύμωνα με τη
(νευτώνεια) αρ�ή της παγκ�σμί�υ
έλ'εως, �τι «τα μικρ�τερα σώματα
τρα��ύνται απ� τα μεγαλύτερα»,
αλλά και την «τ�σ�ν [...] ενδ�μυ-
��ύσα εις �λα τα σώματα» αρ�ή της
�αρύτητας, η �π�ία απ�τελεί γενι-
κή ιδι�τητα της ύλης, συνεπώς και
την «αναντίρρητ�ν αιτία» των δια-
�ρων υσικών αιν�μένων, �πως
των παλιρρ�ιών.

Συνεπής στην παραπάνω αντίλη-
ψη, υπ�στηρί�ει �τι �ι υσικ�ί ν�-
μ�ι π�υ ισ�ύ�υν στην επιάνεια της
γης είναι �ι ίδι�ι π�υ ισ�ύ�υν σε �-
λ�κληρ� τ� σύμπαν και άρα η γη και
τ� σύμπαν έ��υν συγκρίσιμη τά'η
μεγέθ�υς, γεγ�ν�ς τ� �π�ί� ενι-
σ�ύει την ιδέα της εν�τητας τ�υ
σύμπαντ�ς, αλλά και της αλληλεπί-
δρασης �λων των μερών τ�υ.

Eίναι επίσης � Pήγας απ� τ�υς
πρώτ�υς πνευματικ�ύς ανθρώπ�υς
των πρ�επαναστατικών �ρ�νων
(Pήγας, Bενιαμίν Λέσ�ι�ς, Δημ. Nικ.
Δάρ�αρις, Στέ. Δ�ύγκας, Παν. K�-

δρικάς, Kων. Bαρδαλά��ς, Θε�.
Kαΐρης, κ.ά.), π�υ πρ��ωρ�ύν ακ�-
μη παραπέρα –παρά τις αντιδράσεις
των συντηρητικών κύκλων της επ�-
�ής– και διατυπών�υν την π�λύ
πρωτ�π�ρα για την επ��ή εκείνη α-
ντίληψη �τι τ� κάθε ένα απ� τα ά-
στρα τ�υ ηλιακ�ύ μας συστήματ�ς,
τα �π�ία «είναι άπειραις �ραίς μα-
κρύτερα απ� την γην, παρά η σελή-
νη [...], είναι ένας ήλι�ς, � �π�ί�ς ί-
σως ωτί�ει τ�σ�υς π�λλ�ύς πλα-
νήτας, �σ�υς και � ήλι�ς μας».

Mετα'ύ των πρώτων Eλλήνων λ�-
γίων, � Pήγας διατυπώνει και την ε-
'αιρετικά πρωτ�π�ρα, για την επ�-

�ή εκείνη, θεωρία της �ίκησης των
πλανητών («σε τι θα ε�ρησίμευαν
αν δεν ήτ�ν κατ�ικημέν�ι;» διερω-
τάται) απ� ανθρώπ�υς, �ι �π�ί�ι εν-
δέ�εται να έ��υν «μίαν παρ�μ�ίαν
ύσιν και διάν�ιαν με ημάς», να εί-
ναι «μιας παρ�μ�ίας ύσεως με την
εδικήν μας», �πως επίσης δεν απ�-
κλείεται να διαέρ�υν σε κάπ�ι�
�αθμ� απ� μας. Kαι εμείς ε'άλλ�υ,
�ι κάτ�ικ�ι της γης, συνε�ί�ει τ�
συλλ�γισμ� τ�υ � Pήγας, είμαστε,
σε δια�ρετικά μήκη και πλάτη,
«π�λλά δια�ρετικ�ί � ένας απ�
τ�υ άλλ�υ την υσι�γνωμίαν». Eπι-
υλά'εις �σ�ν α�ρά την κατ�ίκη-

ση των πλανητών, μπ�ρεί να έ�ει
μ�νά�α «ένας κάτ�ικ�ς της γης, �
�π�ί�ς μετρά τα απ�τελέσματα και
τα αιν�μενα των άλλων πλανητών
απ� �σα �λέπει εις τ�ν εδικ�ν τ�υ
και συγκρίνει με τ�ν εαυτ�ν τ�υ
τ�υς κατ�ίκ�υς των». «Aραγε», διε-
ρωτάται � Pήγας, «δεν είναι δυνα-
τ�ν να ευρίσκ�νται άνθρωπ�ι εις
κανέναν πλανήτην, και να ��υν μ�-
ν�ν με αέρα μη έ��ντας �ρείαν απ�
αγί;».

Mια ενδιαέρ�υσα υπ�θεση, η �-
π�ία έδωσε στην ιδέα της �ωής δια-
στάσεις γεγ�ν�τ�ς με κ�σμική ση-
μασία, επιέρ�ντας σ��αρ� πλήγμα
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Συνέ�εια απ� την 17η σελίδα

T� έργ� τ�υ Πρ�κλ�υ «De Sphaera» περιέ�εται στ� μ�ναδικ� σω"�μεν� !ι-
!λί� π�υ �έρει την υπ�γρα�ή τ�υ Pήγα στ� αρ�ικ� λευκ� �ύλλ�. Στ� σ�ήμα
με τ�ν λατινικ� �ρ� Axis Zodiaci, � Pήγας σημειώνει: A�ων των Zωδίων (εικ.
περ. «Yπέρεια», Eπιστημ�νική Eταιρεία Mελέτης «ΦEPΩN–BEΛEΣTI-
NOY–PHΓA).

O Pήγας σημειώνει επιμελώς, μετα�ρασμένες απ� τα λατινικά, τις κλιματικές
"ώνες στ� σ�έδι� απ� τ� !ι!λί� De Sphaera (σελ. 63): ψύ�ρα, εύκρατ�ς της
άρκτ�υ, εύκρατ�ς της μεσημ!ρίας, διακεκαυ(μένη) "ώνη, δρ�μ�ς ηλί�υ. M�-
ν� ένας άνθρωπ�ς τ�υ �π�ί�υ η μ�ρ�ωση εί�ε �εκινήσει νωρίς και ήταν με-
γάλη θα μπ�ρ�ύσε να έ�ει μελετήσει τέτ�ια !ι!λία, παρατηρεί � Woodhouse
(«Pήγας Bελεστινλής», εκδ. «Παπαδήμα»).

Zαγ�ρά τ�υ Πηλί�υ. T� σ��λεί� �π�υ, κατά την τ�πική παράδ�ση της γενέτειράς τ�υ, σπ�ύδασε τα πρώτα γράμματα
� Pήγας, πριν διδά�ει και � ίδι�ς για λίγ� στ�ν Kισσ� τ�υ Πηλί�υ και πριν �ύγει για την Kωνσταντιν�ύπ�λη, αρ�ικά,
και τη Bλα�ία, στη συνέ�εια.
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Π�ρτρέτ� τ�υ Pήγα, γκρα!�ύρα απ�
!ι!λί� τ�υ πρίγκιπα Γεωργί�υ Kα-
ντακ�υ"ην�ύ, π�υ τυπώθηκε τ� 1824
στ� Halle. Iσως η πρώτη εικαστική
παράσταση τ�υ Pήγα (περ. «HΩΣ»,
α�ιέρωμα «Θεσσαλία», 1965).

H πρώτη σελίδα τ�υ πρ�λ�γ�υ «Πρ�ς τ�υς αναγνώστας»
απ� τ� «Φυσικής Aπάνθισμα» τ�υ Pήγα: «... εις συνδρ�-
μήν να επι�έρω επάσ�ισα �σ�ν τ� επ’ εμ�ί, απανθί"ω-
ντας απ� τε της Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσης τα �υ-
σιωδέστερα...».

Πρώτη σελίδα (92) τ�υ Kε�αλαί�υ IΣT΄, «Περί αστραπής
και !ρ�ντής», τ�υ «Φυσικής Aπάνθισμα»: «Oθεν έγινεν
γνωστ�ν την σήμερ�ν �τι, η αστραπή έ�ει μιαν και την
αυτήν αρ�ήν, και εντελή παρ�μ�ίωσιν με τ� ηλεκτρικ�ν
πυρ...».

H σελίδα 75 τ�υ «Φυσικής Aπάνθισμα», αρ�ή τ�υ Kε�α-
λαί�υ IB΄, «Περί κατε�νιάς και συννέ�ων». «Oταν � αήρ
είναι ψυ�ρ�ς, τ�τε αι αναθυμιάσεις δεν ημπ�ρ�ύν να υ-
ψωθ�ύν (...) απ� την γην, α΄: διατί η ψύ�ρα εμπ�δί"ει την
κίνησιν της ηλεκτρικής ύλης...».

H εναρκτήρια σελίδα (61) τ�υ κε�αλαί�υ Θ΄ «Περί παλιρ-
ρ�ιών ήτ�ι ρευμάτων θαλάσσης», τ�υ «Φυσικής Aπάνθι-
σμα»: «H !αρύτης, αυτή η τ�σ�ν εγνωσμένη αρ�ή, η τ�-
σ�ν απ�δεδειγμένη, η τ�σ�ν ενδ�μυ��ύσα δύναμις εις
�λα τα σώματα...».

στις γεωκεντρικές ανθρωπ�κεντρι-
κές, αλλά και θε�λ�γικ�-μεταυσι-
κές αντιλήψεις. Mια �αθυστ��αστη
αντίληψη π�υ μαρτυρεί μια νέα σύλ-
ληψη τ�υ πνευματικ�ύ ανθρώπ�υ
της περι�δ�υ της Nε�ελληνικής
Aναγέννησης για τ� �ώρ�, τ� υσι-
κ� �ώρ�, τη ύση γενικ�τερα.

Aνακεαλαιών�ντας, μπ�ρ�ύμε
να ισ�υριστ�ύμε �ωρίς τ�ν κίνδυν�
της υπερ��λής �τι στ� Φυσικής
Aπάνθισμα � Pήγας, ερμηνεύ�ντας
τα υσικά αιν�μενα με αιτίες υ-
σικές, �λέπ�ντας στη ύση κινή-
σεις μ�ν�ν υλικών σωμάτων, ανα-
πτύσσει την ελεύθερη απ� πρ�κα-
ταλήψεις και δεισιδαιμ�νίες σκέψη,
περι�ρί�ει �λ� και περισσ�τερ� την
επενέργεια υπερυσικών δυνάμε-
ων, και � άνθρωπ�ς απ�κτά έτσι μια
νέα διάσταση μέσα στ� υσικ� κ�-
σμ�, απ�τελώντας ενεργητικ� πα-
ράγ�ντα στη μελέτη των μυστικών
της Φύσης, με �άση τα δεδ�μένα
της επιστήμης, τα στ�ι�εία π�υ �ι
υσικές – θετικές επιστήμες, �ι νέ-
ες επιστημ�νικές αντιλήψεις τ�υ
πρ�σέρ�υν.

T� Φυσικής Aπάνθισμα δεν εί�ε
κύρι�, αλλά �ύτε και μ�ναδικ� στ�-
�� τη μ�ρωση τ�υ λα�ύ ή μάλλ�ν
η μ�ρωση τ�υ λα�ύ δεν ήταν αυ-
τ�σκ�π�ς. T� έργ� αυτ� εί�ε ένα
�αθύτερ� κ�ινωνικ� περιε��μεν�,
«να αναλά�η τ� πεπτωκ�ς Eλληνι-
κ�ν γέν�ς», κατά την περίημη
ράση τ�υ Pήγα, πάντα απ� τ� Φυ-
σικής Aπάνθισμα, περιε��μεν� στ�
�π�ί� �ι ιδέες της Γαλλικής Eπανά-
στασης έδωσαν ένα καθαρά δημ�-
κρατικ� �αρακτήρα, απ�τελώντας
τ�ν ά'�να της ιδε�λ�γίας των
πνευματικών ανθρώπων, των αγω-
νιστών γενικ�τερα τ�υ ’21.

Σημειώσεις:
1. Tα τελευταία �ρ�νια έ��υμε δύ� �ωτ�τυ-

πικές επανεκδ�σεις τ�υ έργ�υ, η μια τ�
1971 απ� την Eνωση Eλλήνων Φυσικών,
με πρ�λ�γ� – εισαγωγή Mι�αήλ Aθ. Aνα-
στασιάδη, και η δεύτερη τ� 1991 απ� την
Eπιστημ�νική Eταιρεία Mελέτης «Φερών
– Bελεστίν�υ – Pήγα», με ευρετήρι� �ν�-
μάτων και πραγμάτων απ� τ�ν Δημήτρι�
Aπ. Kαραμπερ�π�υλ�.

2. «Eρμής � Λ�γι�ς», 15 Σεπτεμ"ρί�υ 1812.
3. Bλ. Δημήτρι�ς Aπ. Kαραμπερ�π�υλ�ς «H

Γαλλική “Encyclopédie”. Eνα πρ�τυπ�
τ�υ έργ�υ τ�υ Pήγα “Φυσικής Aπάνθι-
σμα”». «O Eρανιστής», 21 (1997).

4. «O άνθρωπ�ς, � δεύτερ�ς κ�σμ�ς», δια"ά-
$�υμε σε κείμεν� της επ��ής π�υ μας έ�ει
διασωθεί �ειρ�γρα��, «απ� τ�υς σ���ύς
λέγεται μικρ�ς κ�σμ�ς, διατί έ�ει �μ�ι�τη-
τα με τ�ν μέγαν τ�ύτ�ν κ�σμ�ν, ή μάλλ�ν

έ�ει κ�ινήν ένν�ιαν [...] διατί κρατεί εις
κάπ�ι�ν τρ�π�ν �λα, �σα εις τ� παν ευρί-
σκ�νται [...] και επειδή � μικρ�ς τ�ύτ�ς
κ�σμ�ς, � άνθρωπ�ς �μ�ιά$ει με τ�ν μέ-
γαν κ�σμ�ν, αναγκαί�ν είναι να έ�η συνε-

�ή και αΐδι�ν κίνησιν ωσάν τ�ν μέγαν κ�-
σμ�ν». Kαι � άγνωστ�ς συγγρα�έας τ�υ
κειμέν�υ αυτ�ύ καταλήγει: «εις �λα, ως εί-
π�μεν, είναι παρ�μ�ι�ς � μικρ�ς κ�σμ�ς
με τ�ν μέγαν».


