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ΠΩΣ ((ΒΡΕΘΗΚΑΝ» ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟ 1779 

Ο NEWTON, Ο WOLFF ΚΑΙ Ο BOERHAAVE 

Μία υπόθεση 

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ δταν συνάντησε τό 1779 στα Τρίκαλα τον Jacob 
Jonas Björnstahl του μίλησε για τον Newton, τον Wolff, τον Boerhaave 
«και για άλλους)). 

Μολονότι ή αναφορά του ΣΟΌΊ]8ΟΙ) περιηγητή είναι ρητή και ή πλη
ροφορία πού δίνει για τήν ενημερότητα του Τρίκκης 'Αμβρόσιου σε επι
στημονικά ζητήματα τής εποχής του αναφέρεται άπό σχεδόν όλους όσοι 
έχουν ασχοληθεί με το ταξίδι του Björnstahl στή Θεσσαλία, δεν έχει δια
τυπωθεί, όσο γνωρίζω, κάποια υπόθεση για τον πιθανό δίαυλο τής πλη
ροφόρησης του 'Αμβρόσιου στα θέματα αυτά. Με άλλα λόγια στο εύλογο 
ερώτημα: άπό ποια πηγή γνώριζε ό επίσκοπος Τρίκκης τόν διάσημο 
''Αγγλο μαθηματικό και φυσικό, τόν Isaak Newton, τόν Γερμανό φιλόσο
φο και μαθηματικό, τόν Christian Wolff και κυρίως τόν 'Ολλανδό ιατρό 
και χημικό Hermann Boerhaave —για να μείνουμε στα ονόματα τα όποια 
ρητά αναφέρει στή μαρτυρία του ό Σουηδός περιηγητής—, δεν έχει δοθεί 
απάντηση. 

Θυμίζω εδώ τή σχετική μαρτυρία του Björnstahl δίνοντας το πανο
μοιότυπο τής σελίδας άπό τήν πρώτη έκδοση του έργου του στα σουη
δικά στην όποια αφηγείται τα τής συνομιλίας του με τόν ορθόδοξο αρχιε
ρέα* θυμίζω τόν τρόπο με τόν οποϊο ή μαρτυρία του έγινε γνωστή στό 
ελληνικό κοινό και διατυπώνω τήν υπόθεση μου για τό πώς ό 'Αμβρόσιος 
μπορούσε να είναι ενημερωμένος για όλα αυτά τα διάσημα ονόματα τής 
ευρωπαϊκής επιστήμης. 

Ι 

Γεννημένος σε μια περιοχή κοντά στή Στοκχόλμη τό 1731, ό Björnstahl 
ταξίδεψε σε όλη σχεδόν τήν Ευρώπη (Γαλλία, 'Ιταλία, 'Ελβετία, Γερμα
νία, 'Ολλανδία και Αγγλία) και στή συνέχεια θέλησε να εμπλουτίσει τις 
ταξιδιωτικές του εμπειρίες επισκεπτόμενος τήν Τουρκία και τήν Ελλάδα 
— «Turkiet, och Grekeland)), όπως αναφέρονται στό σχετικό τμήμα του 
έργου του. Πέθανε στή Θεσσαλονίκη τό 1781. 

Τα ταξιδιωτικά του απομνημονεύματα με τόν τίτλο ((Resa)) (Ταξίδι), 
δημοσιεύτηκαν μετά τό θάνατο του συγγραφέα σε εξι τόμους, άπό τό 
1780 ως τό 1784, στή Στοκχόλμη. Τα σχετικά με τήν περιήγηση του στή 



288 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 26 (2007) 

Θεσσαλία τό 1779, πού είχαν δημοσιευτεί στον πέμπτο τόμο της έκδοσης 
του έργου στα σουηδικά, μεταφρασμένα στα ελληνικά άπο τον 'Αντώνη 
Μυστακίδη εκδόθηκαν το 1979 στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο /. /. 
Björnsuhl, Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας 1779} Στο δημοσίευμα ό μετα
φραστής εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Μεσεβρινός».2 

'Αναφορές για τον Björnstahl στην ελληνική βιβλιογραφία υπήρχαν 
άπό τις αρχές του 20ου αιώνα σέ δημοσιεύματα του Νίκου Βέη,3 ωστόσο 
ό Σουηδός περιηγητής έγινε ευρύτερα γνωστός άπό τό άρθρο του Chri
stian Callmer, πού, μεταφρασμένο στα ελληνικά άπό τον Ι. Θ. Κακριδή, 
δημοσιεύτηκε τό 1953 στή Νέα ΈστίαΑ και αναδημοσιεύτηκε στο περιο
δικό Μακεδόνικα.5 Στή συνέχεια ό 'Αντώνης Μυστακίδης άρχισε να δη
μοσιεύει σέ περιοδικά τμήματα άπό τή μετάφραση του «'Οδοιπορικού 
της Θεσσαλίας», πού θα δει ολοκληρωμένη τό φως της δημοσιότητας, 
όπως είδαμε, τό 1979: στο περιοδικό Καινούργια Έποχη δημοσίευσε ενα 
τμήμα της τό 19626 και ενα άλλο τό 1976 στή βραχύβια περιοδική έκδο
ση Κείμενα του Βόλου.1 Στο μεταξύ, τό 1973, ό Κυριάκος Σιμόπουλος 

1. Το δημοσίευμα αποτέλεσε το έκτο στή σειρά «Έλληνοσκανδιναβική Βιβλιο

θήκη». ' Έ χ ω την τύχη να εχω στα χέρια μου, άπό τή φιλική προσφορά του Φάνη Ι. 

Κακριδή, τό αντίτυπο πού ό μεταφραστής δώρισε στον Ι. Θ. Κακριδή τον Φεβρουάριο 

του 1980 με μια θερμή αφιέρωση. 

2. Βλ. Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικοί φιλολογικοί φευδώνυμα, 'Αθήνα 

1969, σ. 53 και σ. 105 [= 32005, σ. 82 και 302]. 
3. Βλ. τις αναφορές στον Σουηδό περιηγητή του Νίκου Βέη στή μελέτη του 'Αρι

στοτέλη Κ. Σταυρόπουλου «Οι περιηγήσεις στή Θεσσαλία των Σουηδών J. J. Björn

stahl (1779) και Α. F. Sturtzenbecker (1784). Αυτόγραφα τους σέ κώδικες μοναστηριών 

και χρονολογικά σημειώματα της εποχής. Προεκτάσεις πάνω σέ προβλήματα μελέ

της του περιηγητισμου στον ελληνικό χώρο», Δελτίο της 'Ιστορικής και Εθνολογικής 

Εταιρείας25 (1982), 431-433. 

4. Christian Callmer, ((Ό Σουηδός άνατολιστής Björnstaahl και το ταξίδι του στή 

Θεσσαλία στα 1779», Νέα Εστία 54 (1953), τχ. 629, 1305-1312. 

5. Στον τόμο 3 (1954), 103-115 με κάποιες αλλαγές στον τίτλο του άρθρου (((Ό 

Σουηδός άνατολιστής Jacob Jonas Bjoernstaahl και τό ταξίδι του στή Θεσσαλονίκη και 

στή Μακεδονία —αντί στή Θεσσαλία— στα 1779») και ανάτυπο μέ δική του σελιδα-

ρίθμηση. 'Ένα μικρό τμήμα του αναδημοσιεύτηκε και στις τελευταίες σελίδες (138-

140) τής μετάφρασης στα ελληνικά του 'Οδοιπορικού του Björnstahl (για τό δημοσίευ

μα βλ. αμέσως πιό κάτω στό κείμενο). 

6. «Σουηδία. Γράμμα άπό τό Βόλο, 1779 του Jacob Jonas Björnstahl», Καινούρ

για 'Εποχή 7, τχ. 26 (1962), 241-250' τό τμήμα αυτό αντιστοιχεί στις σελίδες 33-44 

του βιβλίου. 

7. ((J. J. Björnstahl. Όδοιπορικό άπό τή Λάρισα στα Τέμπη, 10-27 'Ιουνίου 

1779», Κείμενα του Βόλου τχ. 1 (1976), 7-13* τό τμήμα αυτό αντιστοιχεί στις σελίδες 

120-137 του βιβλίου. 
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είχε αναφερθεί και αυτός, στον δεύτερο τόμο του έργου του Ξένοι ταξι
διώτες στην Έλλά8αΊ στο ελληνικό ταξίδι, του Björnstahl.8 Στό θέμα της 
περιήγησης του στη Θεσσαλία θα επανέλθει με νέα στοιχεία ό 'Αριστοτέ
λης Σταυρόπουλος με άρθρο του δημοσιευμένο τό 1982 στό Δελτίο της 
'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας.9 

II 

Τον Μάρτιο λοιπόν του 1779, ό ελληνομαθής Σουηδός περιηγητής έφτα
σε στα Τρίκαλα και θεώρησε σκόπιμο να επισκεφτεί τόν τοπικό αρχιε
ρέα, τον ζπίσχοπο Τρίκκης. Με δέχτηκε με μεγάλη ευγένεια, δηλώνει ό 
Björnstahl και συνεχίζει: ή συζήτηση μας πέρασε αμέσως σε θέματα παι
δείας και στον ιεράρχη φάνηκε αρκετά παράξενο Οτι στον μακρινό Βορρά 
μαθαίνουμε τα ελληνικά. Του «φάνηκε τόσο παράδοξο που μιλούσα ελλη
νικά, δσο απροσδόκητο ήταν και για μένα, άκούοντας ιεράρχη στην Ελ
λάδα να μιλά για τόν 'Ισαάκ Νέφτωνα —έτσι πρόφερε στα ελληνικά ό 
μητροπολίτης τό Ονομα του Newton».10 Ό 'Αμβρόσιος όμως του μίλησε 
και για τόν Γερμανό φιλόσοφο και μαθηματικό Χριστιανό Βόλφ (Wolff) 
αλλά και για τόν 'Ολλανδό ιατρό και χημικό Χέρμαν Μπουρχάβε (Boer-
haave) «και [γιά] άλλους», σημειώνει ό Björnstahl, και συνεχίζει: «του 
υπέδειξα να προσθέσει στα μεγάλα αυτά ονόματα και του φόν Λιννέ»*11 

πρόκειται βέβαια γιά τόν σύγχρονο τους διάσημο Σουηδό βοτανολόγο 
Cari von Linné —ή Linneus στή λατινική εκφορά του ονόματος του— 
πού γεννήθηκε τό 1707 και πέθανε ενα χρόνο πριν από τή συνάντηση στα 
Τρίκαλα των δύο ανδρών, τό 1778. 

III 

Τό πανομοιότυπο πού ακολουθεί αποδίδει τή σελίδα 98 του πέμπτου τό
μου των ταξιδιωτικών απομνημονευμάτων του Björnstahl στά σουηδικά 
—είναι ή έκδοση πού χρησιμοποίησε ό Μυστακίδης για να αποδώσει στά 
ελληνικά δ,τι ονόμασε «Τό οδοιπορικό της Θεσσαλίας». Στις τελευταίες 
γραμμές της σελίδας αναφέρονται και τα ονόματα του Newton, του Wolff 
και του Boerhaave τα όποια, κατά τή μαρτυρία του Björnstahl, του τα 
ανέφερε ό Τρίκκης 'Αμβρόσιος στή συνομιλία τους. 

,νΑς σημειωθεί πάντως πώς ό 'Αμβρόσιος δεν πρέπει να ονόμασε τόν 

8. Αθήνα 1973, σ. 426-438. 

9. ((Οι περιηγήσεις στή Θεσσαλία...», σ. 427-459. 

10. Χρησιμοποιώ τή μετάφραση του 'Αντώνη Μυστακίδη. 

11. Στή σουηδική έκδοση τα σχετικά στή σ. 98 του πέμπτου τόμου (βλ. τό πανο

μοιότυπο της στην επόμενη σελίδα) και σ. 67 της ελληνικής μετάφρασης* βλ. πιο κάτω 

στό κείμενο κάποιες παρατηρήσεις για τόν τρόπο με τόν οποίο ό 'Έλληνας μεταφραστής 

απέδωσε στά ελληνικά τό όνομα του Newton, πού ό 'Αμβρόσιος τόν ονόμαζε ((Νεύτωνα». 
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93 J- J. B J O R N S T Â H L S R E S A ; DEUS. 

landet igenom fina .genningar;. hyarmedelft de til* 
och .affatta de turkiike ' ^Ççax elìci; Höfdingarne, 
Den konftige Greken förftar altid at formera [ig 
partier 3 hälft när han har penningar. Grekeme 
fâ dock icke bruka vapen; de töras ej gà ut pä 
gatan med annat vapen , an en Uten knif j dj 
Turkarne däremot^ aga frihet a t nyttja alla 
flags gevar. Ï Staden aro ock Judar ; men ft 
oçh faltige y f âa t de icke ên gang hafva nagon 
Kabbin han Näftan inga Franker ,,äro här bo-
iafte. t Jag träffade endaft en ; nemligen en Fraiilk 
Medicus eller Apothekare., hemma ifrän Provencê  
henämd Mazon^ hvilken viftatshär 2 à 3arocfc 
har fatt fig ned Mr. , ehuru han för ingen del 
var.nögd med orten- Denne Man ägde vackrç 
infigter och vif ade mig mangfaldig fiöflighet 
Desutom var har en Grekifk Medicus ifrän Morea, 
benämd Èarozzi^ lbm pä visft iätt künde anfes 
fâCom half Franko emedan han .fiuterai i Vene
dig* .Trikkala ar en pfund plats r b^de1 i, anfeende 
til lüften 7 vatnet och födan -y daraf nödgas de 
flette Jnvânare om fommaren- utflyttq, p i landet, 
o m d e yilja undga fjukdomar. • j ag beföktc ge-
naft Ärke-Biikopen af Trikkaîa/- Prelaten lefde 
väl inftangd för ah&änna rädflans - Ikul j - men 
emotipg dock mit befök-^ och det med al hö.ilig-
he tt\Difcourfen; foli ^ naturligt. vis'ftraxt pä iarda 
faker, och förekom detÏEÎans Högyördjghet nogüa* 
derlvgt, i u r a man ÇorJlâr /Grbjkdlkst; längft bort i 
^Ojden- Han; ägde, eljefi bide Bibliothek oçh 
kunfbaper, Sa.bp£ynnerligir,det förekom honora 
at.höra mig jtala Grekifka, likafâ oväntat blef 
det äfven för g îg«, at af en Pf etat i Grekland 
Äörä talas om. Ijaaç Nef ton y fa ; kaliade- han. Neu); 
f » j om 'Wùif7 :om Jio£rhaaye\ ^ m . Jag Iarde 

honom 
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Newton «Νέφτωνα», δπως ό δημοτικιστικός ζήλος του Μυστακίδη το 
απέδωσε στα ελληνικά, άλλα πιθανότατα ((Νεύτων». Ό Σουηδός ακροα
τής του έγραψε βέβαια τή λέξη με το γράμμα f (((Nefton») άλλα θεωρώ 
πώς αν ό Αμβρόσιος έγραφε τή λέξη θα χρησιμοποιούσε τή ΰίφΰογγο ευ. 
Για τον τρόπο άλλωστε πού ό Αμβρόσιος χρησιμοποιούσε —και έγρα
φε— τήν ελληνική γλώσσα τήν εποχή πού συναντήθηκε με τον Σουηδό 
περιηγητή διαθέτουμε ενα ισχυρό τεκμήριο: τήν ιδιόγραφη αφιέρωση του 
στο αντίτυπο της Παλαιάς και Νέας Γεωγραφίας του Μελετίου πού δώρι
σε το 1779 στον Björnstahl. Στό αντίτυπο πού σώζεται ώς σήμερα στή Βι
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ούψάλας διαβάζουμε:12 

«Αιτήσει του περιηγητού κυρίου 'Ιακώβου Σβέτζου δεδώρηται τή 
αυτού φιλομάθεια ή παρούσα βίβλος παρά του επισκόπου Τρίκκης 'Αμ
βροσίου, δπως εχη και εν τή βίβλω ταύτη άμυδρώς καθοράν, δσα πρότε-
ρον αύτοΐς ομμασιν άκριβέστερον έθεάσατο, εν τω διέρχεσθαι τήν γήν 
δωδεκαετίαν δλην: 1779: μαρτ: 22:» 

IV 

Στον Σουηδό περιηγητή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση τό γεγονός πώς 
ένας 'Έλληνας ιερωμένος, ό όποιος μάλιστα ζούσε στα τουρκοκρατούμε
να Τρίκαλα, γνώριζε τα τρία αυτά διάσημα ονόματα τής ευρωπαϊκής επι
στήμης. 

Δεν προκαλεί βέβαια σήμερα τήν ίδια εντύπωση, καθώς γνωρίζουμε 
πώς στα 1779 τό Ονομα του Νεύτωνα και του Βόλφ δεν ήταν ονόματα 
άγνωστα σε ενα λόγιο κοινό. Τήν περιέργεια μας προκαλεί τό γεγονός δτι 
ό 'Αμβρόσιος, για τον οποΧο δεν γνωρίζουμε τις σπουδές πού έκανε και τό 
περιβάλλον μέσα στό οποίο συγκροτήθηκε ή πνευματική του προσωπικό
τητα,13 ανέφερε εκτός άπό τα δύο αυτά ονόματα και εκείνο του 'Ολλανδού 
Hermann Boerhaave. Ποιος ήταν άραγε ό δίαυλος τής πληροφόρησης του; 
Τα ακόλουθα στοιχεία με ò8y]yoi)v στην υπόθεση πώς ό Νικόλαος Ζερζού-
λης ήταν πιθανόν εκείνος πού τον είχε ενημερώσει. 

Ό 'Αμβρόσιος, πριν εκλεγεί τό 1764 επίσκοπος Τρίκκης, ήταν πρω-
τοσύγγελος του μητροπολίτη Ααρίσης, ό οποΧος όμως έδρευε τότε στα 
Τρίκαλα, τήν Τρίκκη. Στή σχολή τής πόλης αυτής ό Νικόλαος Ζερζούλης 
δίδαξε «υπέρ τα 12 ετη», δηλαδή στό διάστημα άπό τό 1735/1736 ca. ώς 
τό 1748, και ενδεχομένως ό 'Αμβρόσιος υπήρξε μαθητής του. Ή σχέση 
πού θα αναπτύχθηκε μεταξύ δασκάλου και μαθητή είναι πιθανό να συ
ντηρήθηκε και μετά τήν αποχώρηση του Ζερζούλη άπό τήν Τρίκκη, κα-

12. Βλ. Christian Callmer, « Ό Σουηδός άνατολιστής...», Νέα Εστία 54 (1953), 

τχ. 629, σ. 1307 [= Μακεδόνικα, σ. 107]. 

13. Βλ. το αμήχανο βιογραφικό σημείωμα πού του αφιερώνει ό Παναγιώτης 

Άραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, 'Ιωάννινα 1960, σ. 7. 
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θώς τα πνευματικά ενδιαφέροντα του 'Αμβρόσιου παρέμειναν ζωντανά 
πολλά χρόνια μετά την αποφοίτηση του και την &νο<$6 του στον αρχιερα
τικό βαθμό. Την εκτίμηση αύτη μας την επιτρέπει ή επιστολή πού στέλ
νει στον Ιωάννη Πέζαρο, διακεκριμένο δάσκαλο στον Τύρναβο, τόν Αύ
γουστο του 1786 —έπτα χρόνια ύστερα από τη συνάντηση του με τόν 
Σουηδό περιηγητή— παρακαλώντας τον να του «εξήγηση τόν 182 παρά-
γραφον εν τω περί αναλογιών του μαθηματικού του κύρ Εύγεν(ίου) και 
τόν 186 και 187 αυτόθι».14 

'Όπως είναι γνωστό άπό τήν πρόσφατη έρευνα του Κώστα Πετσιού, 
ό Ζερζούλης απέδωσε στα ελληνικά, με μακρά σχόλια, το δίτομο έργο 
του Peter van Musschenbroek, Elementa Physicae. Χρησιμοποίησε τήν 
έκδοση του έργου στή Νάπολι το 1745 και ή μετάφραση του θα πρέπει να 
εκπονήθηκε πριν άπό το 1760. Στό έργο κυριαρχεί βέβαια ό Νεύτων και ή 
θεωρία του άλλα στα σχόλια του Ζερζούλη περνούν τα ονόματα και τού 
Βόλφ, και τού Μπουρχάβε και άλλων.15 

Γιατί να μήν ευσταθεί ή υπόθεση πού θέσαμε: ό δάσκαλος του, με 
τόν οποίο ασφαλώς θα διατηρούσε επιστολικές σχέσεις, να ενημέρωνε τόν 
φλεγόμενο πνευματικά μαθητή του για τα νεότερα της ευρωπαϊκής επι
στήμης; 

Πιστεύω, πάντως, ότι ή μαρτυρία τού Björnstahl για τόν 'Αμβρόσιο 
πρέπει να προκαλέσει τό ενδιαφέρον τών ιστορικών τόσο τών ιδεών Οσο 
και τών επιστημών για περαιτέρω έρευνες και χρήσιμους συσχετισμούς.16 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

14. Ή επιστολή σώζεται στο 'Αρχείο Τυρνάβου πού απόκειται στην 'Εθνική Βι

βλιοθήκη. Το κείμενο της επιστολής έχει δημοσιεύσει ό Μιχ. Θ. Ααφαζάνης, «Πέντε 

ανέκδοτες επιστολές επισκόπων προς τον Ι. Πέζαρο του Τυρνάβου (1783-1786)», Ή 

Λάρισα και ή περιοχή της από τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρακτικά Συνεδρίου, 

Λάρισα 1997, σ. 117. Ό αναφερόμενος στην επιστολή Ευγένιος είναι βέβαια ό Ευγέ

νιος Βούλγαρης και το ((Μαθηματικόν» του είναι ή μετάφραση έργου του J.-A. Segner 

πού δημοσίευσε στή Λιψία τό 1767 με τόν τίτλο Τών μαθηματικών στοιχείων αί 

πραγματεΐαι αί άρχοει8έσταται (βλ. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique... 

XVIIIe siècle, τ. 2, Παρίσι 1928, άρ. 668, σ. 69). Οι απορίες του 'Αμβρόσιου αφορούν 

δσα δημοσιεύονται στις σ. 97-98 και 99 της έντυπης έκδοσης. 

15. Βλ. τα σχετικά στην πρόσφατη μελέτη του Κ. Θ. Πετσιού, «Νικόλαος Ζερ

ζούλης (ca. 1710-1773) και Petrus van Mussechenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεία», 

Ό Ερανιστής23 (2001), 55-96· ιδίως σ. 62-63, 69. 

16. Για παράδειγμα τό όνομα του Boerhaave αναφέρεται και στο έργο του Ευγέ

νιου Βούλγαρη, Τα άρεσκοντα τοις φιλοσόφοις. Τό έργο τήν εποχή πού μάς ενδιαφέ

ρει δεν είχε τυπωθεί — θ α εκδοθεί στή Βιέννη τό 1805— άλλα μπορούν να αναζητη

θούν στοιχεία άπό τή χειρόγραφη παράδοση του. Στην έντυπη μορφή ή αναφορά στον 

Boerhaave βρίσκεται στις σ. 194, 284, 299 σημ. 2 κ.ά. 
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