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Ν . Σ. ΠΙΚΚΟΑΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΙΕΛ 

— και ενο αυτόγραφο τοδ Στέφανου Κανέλου — 

Στο Παρίσι δ Πίκκολος φτάνει τον 'Ιούλιο του 18181, λίγο αργό

τερα, τον 'Οκτώβρη του 'ίδιου χρόνου τον βρίσκουμε να συγκατοικεί με 

τον Χριστόδουλο Κλονάρη2. "Εχει κιόλας κάποιο καλό όνομα στους κύ

κλους των λογίων δάσκαλος στο Βουκουρέστι και στη Χίο, συγγραφέας 

και μεταφραστής θεατρικών έργων πού παραστάθηκαν στην 'Οδησσό, 

ανταποκριτής στον Λόγιο Έ ρ μ η . Όμόγνωμος με τήν κοραϊκή παράταξη, 

στο Παρίσι θα συνδεθεί στενά καί μέ τον 'ίδιο τον Κοραή και θα κερδίσει 

τήν πολύτιμη εύνοια του: τον Φεβρουάριο του 1819 αντιγράφει για χάρη 

του ενα άπα τα «ανώνυμα» έργα του Κοραή 3 . 'Αργότερα ό Κοραής θα 

τον αναφέρει πολύ τιμητικά, κι άλλωστε, μόλις ξέσπασε ή επανάσταση, 

θα συνεργαστούν στενά στην πολιτική δραστηριότητα πού απαιτούσε 

ή στιγμή 4 . 
Ά π α τον κύκλο τοΰ Κοραή, ή γνωριμία μέ τον Fauriel ήταν εύκο-

1. Γράμμα τοΰ Κοραή προς τον Ί . Ρώτα, 9 'Ιουλίου 1818, βλ. 'AS. Κοραή, 
Έπιστολαί εκδ. Ν. Δαμαλά, τ. Γ' 'Αθήνα 1885, 84. Πβ. καί Έρμης ό Λόγιος, 1818, 
681-2, καί Έμμ. Ν. Φραγκίστος, Τα 'Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά, Ευρε
τήρια, Β', 'Ερμής ο Λόγιος, 'Αθήνα 1976, 258. 

2. Γράμμα τοΰ Χρ. Κλονάρη προς τον Γ. Πραί'8η, 20 'Οκτωβρίου 1818, βλ. 
Μάνθος Οικονόμος, «Τρεις έπιστολαί τοϋ Χρ. Κλονάρη προς τον Γ. Πραΐ8ην», 'Η
πειρωτική 'Εστία 15 (1966) 248. 

3. Πρόκειται για το «Διατριβή αυτοσχέδιος περί τον περιβόητου δόγματος. . . 
νόμω καλόν, νόμω κακόν», 1818, πού παρά τήν ένδειξη «Αειψία» τυπώθηκε στη 
Βιέννη. Πβ. Α. Κοραή, Έπιστολαί δ.π., 108. 

4. Για τα βιογραφικά τοϋ Πίκκολου βλ. πρόχειρα Έμμ. Πρωτοψάλτης, «Ό 
Ν. Πίκκολος», 'Αθηνά 68 (1965) 81-114, καί Tatjana Ε. Kirkova, «Ν. S. Piccolos, 
Sa vie et son œuvre», Bulgarian Historical Review, (1977/3) 18-37, οπού καί 
οί σχετικές παραπομπές. Σημειώνω πώς ορισμένα άπα τα κείμενα πού χρησιμο
ποιούνται εδώ τα έχει εντοπίσει ό Μ. Ibrovac, Claude Fauriel et la fortune euro
péenne des poésies populaires grecque et serbe, Παρίσι (Didier) 1966. "Οσο 
για το πρόσφατο άρθρο τοϋ Ν. Kolev, «La collaboration entre Dr Nicolas S. 
Piccolos et Claude Fauriel», Études Balkaniques, 14 (1978/2) 114-123, απο
τελεί απλή αναπαραγωγή των πληροφοριών τοΰ Ibrovac. 
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λη: αν ό ίδιος δ σοφός γέρων δεν είχε πια προσωπικές επαφές μέ τον γάλ
λο φιλέλληνα, οί δίαυλοι ανάμεσα τους ήταν αρκετοί. Οί Didot πρώτα, 
ό κύκλος των 'Ιδεολόγων έπειτα, ό J. Α. Buchon και δ γραμματικός 
του Χρ. Κλονάρης τέλος, για να μνημονεύσω τους πιο πιθανούς5. ΙΊοιό 
ακριβώς κανάλι τον ένωσε μέ τον Φοριέλ, δεν στάθηκε δυνατό να το εξα
κριβώσω* ούτε καί την ακριβή ημερομηνία: πιθανότατα άπδ την αρχή 
της επανάστασης. 

"Οπως μας πληροφορεί δ 'ίδιος δ Πίκκολος, δ Φοριέλ, «μετά τήν 
έ'κρηξιν του υπέρ ελευθερίας πολέμου, έσπούδασεν αμέσως νά γνωρίση 
εντελώς τήν γλώσσαν και το πνεύμα τών νεωτέρων Ελλήνων»6. Καί 
δάσκαλος του σ' αυτά τα μαθήματα ήταν δ Πίκκολος. 

Στή «συλλογή Fauriel» του Institut de France7 σώζονται τρία 
φύλλα γραμμένα δίχως άλλο άπδ το χέρι του Πίκκολου. Πρόκειται για 
μαθήματα νεοελληνικής γραμματικής· δίνονται παραδείγματα κλίσεως 
ουσιαστικών καί επιθέτων, για άνθρωπο πού γνωρίζει τα αρχαία ελλη
νικά. Σε ορισμένα άπο αυτά αναγράφονται πλάι πλάι καί οί δύο τύποι, 
δ αρχαίος ή ελληνικός (forme ancienne ou hellénique) καί δ σύγχρονος 
(forme moderne). "Υστερα άπο το κάθε παράδειγμα, ή μερικές φορές 
πιο πρίν, σαν εισαγωγή, δίνεται ένας σύντομος σχολιασμός, μιλητός. "Ε
χουμε δηλαδή εδώ ενα μάλλον εντατικό, δπως θα λέγαμε σήμερα, μάθη
μα* σε άλλα μαθήματα θα ερχόταν ή κλίση τών ρημάτων καί δ,τι άλλο. 

( 0 Φοριέλ δεν ήταν δ μοναδικός μαθητής του Πίκκολου* άπδ ενα 
σύντομο, άχρονολόγητο (άλλα μάλλον του 1821), δελτάριο μαθαίνουμε, 
κοντά σε κάποιες άλλες λεπτομερείς σχετικές, πώς τα ϊδια μαθήματα 
τα παρακολουθούσαν καί οί αδελφοί Augustin καί Amedée Thierry, 
στενοί οικείοι του Φοριέλ, ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια8. 

5. Πρόσφατα διερευνήθηκαν συστηματικά οί σχέσεις του Κοραή μέ τον Dau_ 

noir βλ. Φ. Η.Ήλιου, «Στην τροχιά τών 'Ιδεολόγων, Κοραής-Daunou-Φουρναρά-

κης», Χιακά Χρονικά 10 (1978) 36-68. Για τις σχέσεις Κοραή-Φοριέλ, βλ. Άλ. Πο

λίτης, «Κοραής καί Φοριέλ», Ό 'Ερανιστής 11 (1974) 264-295. 

6. Νεκρολογία του Φοριέλ άπο τον Πίκκολο, δημοσιευμένη ανώνυμα στην 

έφημ. Έλπίς, 28 Αυγούστου 1844, άρ. 165. Βλ. καί εδώ, σ. 23-26. 

7. Inst i tut de France, συλλογή Fauriel, φακ. 2365, φ. 360-362. Πρόκει

ται για ένα δίφυλλο καί ενα μονόφυλλο, διαστ. 0,19Χ 0,30* ύδατόσημο μέ το Ιτος 

1818. Τα φ. αυτά βρίσκονται μικροφωτογραφημένα στο φωτογραφικό αρχείο τοΰ 

Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. Πβ. καί, 'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel και Brunei de 

Preste, 'Αναλυτικός Κατάλογος. 'Αθήνα 1980, 55. 

8. Βλ. Α. Augustin-Thierry, Augustin Thierry d'après sa correspondan

ce et ses papiers de famille, Παρίσι (Pion) ,1922, 74. Δυστυχώς ή μοναδική αύτη 
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1 

«Ο Ν.Σ. Πίκκολος στον Fauriel 9 [1821;] 

Κύριε Φωριέλ! 

'Επειδή είμαι προσκαλεσμένος να υπάγω αϋριον εις τινός φίλου 

κατοικίαν, θέλομεν συνέλθει απόψε αντί αϋριον, αν τίποτε δεν σας εμ-

ποδίζγ). Έπρόλαβα ήδη περί τούτου τους αδελφούς Thierry. 

Λάβετε τήν ιστορίαν τοϋ Σουλίου και εν σάλπισμα πολεμιστήριον. 

"Υγιαίνετε. 
Ν. Πίκκολος 

Παρασκευή. 

Ό Ibrovac, πού προυτοχρησιμοποίησε αυτό το δελτάριο, μεταφρά

ζει το «λάβετε» ώς «recevez». Πιστεύω πώς θα πρέπει να το εννοή

σουμε με τή σημασία τοϋ «να έχετε μαζί σας». "Υστερα άπο τα πρώτα 

γραμματικά μαθήματα Θα προχώρησαν σε ανάγνωση κειμένων δύσκολα 

Θα μπορούσαν να βρεθούν πιο πρόσφορα άπο τον Περραιβο και τον Κο

ραή. Ή «'Ιστορία του Σουλίου», σχετικά τελευταία ανατυπωμένη (1815), 

καί μεταφρασμένη στα 'ιταλικά το 1819, ήταν το μόνο Ιστορικό βιβλίο 

για τα πρόσφατα πολεμικά γεγονότα. Το «Σάλπισμα Πολεμιστήριον», 

έκδομένο καί πάλι το 1821, κυκλοφορούσε καί στη γαλλική μετάφραση 

του Guerrier de Dumast, τυπωμένη τον 'Ιούλιο του 1821. Μέσα στο 

μαχητικό πνεύμα της επανάστασης καί τα δύο, εύκολόβρετα στην αγορά, 

καί με το πρόσθετο πλεονέκτημα μιας μετάφρασης σε δυτικοευρωπαϊκή 

γλώσσα, αποτελούσαν πρώτης τάξεως εγχειρίδια για τους τρεις γάλλους 

ιστορικούς. 

Στα τέλη του 1821 ή στις αρχές του 1822, ό Φοριελ συνέλαβε τήν 

'ιδέα μιας έκδοσης τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. "Οταν, τον 

Μάρτιο τοΰ 1823 κυκλοφόρησε τήν «αγγελία» τοΰ βιβλίου, σημείωνε 

πώς αυτό το έργο ήταν «ειδικά προορισμένο να χρησιμέψει ώς κλασικό 

—δσο ξέρω— βιογραφία για τους Thierry δέν παρέχει στοιχεία για τή φιλελληνική 

δράση τους, πού θα τήν συναντήσουμε καί παρακάτω. 

9. Inst i tut de France, συλλογή Fauriel, φακ. 2327 άρ. 333. Πβ. Άλ. Πο

λίτης, Κατάλοιπα Fauriel. . ., 56. Δίφυλλο 20 Χ 0,13' διπλωμένο στα τρία, ύδα-

τόσημο αχιβάδα καί άπο κάτω τα γράμματα LAJE. "Ενδειξη παραλήπτη: Pour 

Monsieur Fauriel. Πρωτομνημονεύεται, χωρίς καμία ένδειξη, άπο τους Paul καί 

Victor Glachant, Lettres à Fauriel, Παρίσι 1902, σ. 36, ύποσ. Χρησιμοποιείται 

άπο τον M. Ibrovac, Claude Fauriel, κλπ. δ.π., 126, αποσπασματικά καί μέ κά

ποιες παρανοήσεις. 
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βιβλίο για τη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας»1 0. Να είχε 

στο νου του δ Φοριέλ ακριβώς τα δικά του μαθήματα; "Οπωςκαι να έχει 

το πράγμα, ό Πίκκολος στάθηκε καί στη συλλογή του υλικού πρόθυμος 

συμπαραστάτης του: « Ό αρχικός πυρήνας τών ποιημάτων πού αποτέ

λεσαν τή συλλογή αυτή, προέρχεται άπο τον διάσημο γιατρό Κοραή, 

πού τα είχε χαρίσει στον κ. Κλονάρη" άπο αυτόν πήρα αντίγραφα με τή 

μεσολάβηση του κ. Πίκκολου, καθηγητή τώρα στην Κέρκυρα», έγραφε 

στον πρόλογο της έ'κδοσής του ό Φοριέλ11. Άλλα ό ρόλος του Πίκκολου 

στάθηκε πιο ουσιαστικός άπ' οσο αφήνουν να διαφαίνεται τα ευγενικά 

αυτά λόγια. 

Δέν ξέρω αν ή κατοπινότερη (1845) μαρτυρία του Sainte Beuve, 

πώς άπο τον Πίκκολο καί τον Μουστοξύδη πρωτοάκουσε ό Φοριέλ τα 

ελληνικά δημοτικά τραγούδια, στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένη γνώ

ση 1 2 . Πιο σίγουροι είμαστε για κάτι το παραπλήσιο, μολονότι μας λεί

πουν κι έδώ οί εξωτερικές, οι σαφείς δηλαδή, μαρτυρίες: μπορούμε δμως 

να αναγνωρίσουμε το χέρι του Πίκκολου σε ορισμένα τετράδια δημοτι

κών τραγουδιών πού είχε στα χέρια του ό Φοριέλ. Στο πρώτο χρονολο

γικά —πιθανότατα— τετράδιο1 3, ό Πίκκολος προσθέτει παραλλαγές στί

χων, διορθώνει λέξεις, σχολιάζει. Στάθηκε δηλαδή πολύ κοντά στον 

Φοριέλ κατά τήν πρώτη ανάγνωση τών ελληνικών δημοτικών τραγου

διών, σύμβουλος καί βοηθός του. "Ισως νά έ'χουμε κι έδώ ενα είδος «μα

θήματος» νεοελληνικής. Ή 'ίδια περίπου βοήθεια, πιο περιορισμένη σε 

έκταση, διακρίνεται καί στα δύο αντίγραφα πού έ'κανε άπο το πρώτο αύ-

10. Ή «Αγγελία» ανατυπώθηκε άπο τον Ibrovac, δ.π., 669-671. Πβ. καί 
C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce Moderne, 1, Παρίσι 1824, σ. Π. 

11. Fauriel, Chants, δ.π., σ. II. 

12. Sainte Beuve, "Historiens modernes de la France. M. Fauriel", 
Revue des Deux Mondes, 10 (1845) 949. Πβ. πρόχειρα, τοϋ ϊδιου, Portraits Con
temporaines, 4, Παρίσι 1871, 229. *Ας σημειώσουμε έδώ δτι ό Ibrovac, δ.π., 
126 —καί ακολουθώντας τον, ό Kolev, δ.π., 120— χρεώνει τον Πίκκολο με μια επα
φή μέ τον άλλο γάλλο συλλέκτη de Marcellus: σημειώνει πώς ό τελευταίος παραπο
νείται στον πρόλογο του δτι ό Πίκκολος τοϋ ανακοίνωσε τα ίδια τραγούδια πού είχε 
κοινοποιήσει καί στον Φοριέλ. Ό Marcellus όμως, στο Chants du Peuple en Grèce 
Ι, Παρίσι 1851, σ. VIII τοϋ προλόγου, αναφέρεται γι' αυτό αυτό ακριβώς το ζήτη
μα στον Ambroise-Firmin Didot, καί πουθενά, δσο ξέρω, δέν μνημονεύει τον Πίκ
κολο. 

13. Institut de France, συλλογή Fauriel, φακ. 2335, φ. 1408-1427. Πβ. 
Άλ. Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel..., 16-17. 
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το τετράδιο ό Φοριέλ14. Ό Πίκκολος ξαναδιαβάζει τα κείμενα, καί κά

νει τις παρατηρήσεις του. 

* * 

Στις αρχές του 1822 ό Πίκκολος είχε πια αποφασίσει να περάσει 

στην επαναστατημένη Ελλάδα. Κοντά στο γενικότερο κλίμα, θα ήταν 

βέβαια καί οί προτροπές του Κοραή, δ όποιος θεωρούσε πολύ χρήσιμη 

την παρουσία του Πίκκολου στην Ελλάδα 1 0 . 'Από τον Φεβρουάριο έ'ρ-

χεται σε συνεννοήσεις μέ τον φίλο του Στέφανο Κανέλο, πού βρισκόταν 

στην Χαϊδελβέργη τότε, ώστε να ξεκινήσουν μαζί άπο το Παρίσι1 6. Πα

ρά τις αρνητικές προτροπές του Κ. Πολυχρονιάδη άπο την Πίζα 1 7 , ό 

Πίκκολος παίρνει την απόφαση, καί τον 'Ιούνιο του 1822 είναι πια έτοι

μος. Τις τελευταίες στιγμές, 5 'Ιουνίου, ό Κοραής του γράφει τις υπο

θήκες του" ενα μακρύ, μεστό παραινετικό γράμμα, έ'τσι πού μόνον εκεί

νος ήξερε να γράφει, καί ό Πίκκολος του απαντά συγκινημένος αμέσως 

τήν άλλη μέρα1 8. Στις 8 'Ιουνίου υπογράφει τον πρόλογο των διηγημά

των του Bernardin de Saint Pierre πού είχε μεταφράσει —κι δπου τον 

είχε βοηθήσει ό Φοριέλ, δπως θα δούμε— καί αφήνει το χειρόγραφο 

στον Διδότο. Πότε ακριβώς αναχωρεί άπο το Παρίσι δέν το πιστοποιώ, 

άλλα στις 27 'Ιουνίου 1822 βρίσκεται στη Μασσαλία κι ετοιμάζεται να 

σαλπάρει- θα ξεκινήσει μια ή δυο μέρες αργότερα, μαζί μέ τον Στέ

φανο Κανέλο. 

'Ενθουσιασμένος άπο τις προοπτικές πού ανοίγονται, γράφει ενα 

σχετικό μέ τη στιγμή ποίημα, πού το στέλνει σαν επιστολή στον Φο

ριέλ, μαζί μέ ενα ανέκδοτο —τότε— ποίημα του 'Αθανάσιου Χριστό

πουλου. 

14. Βιβλιοθήκη Victor Cousin à la Sorbonne, φακ. 195, φ. 15-30 καί 35-50. 
Πβ. Άλ. Πολίτης, δ.π., 58-59. 

15. Γράμμα τοϋ Κοραή προς τον Παντολ. Βλαστό, 7 Αυγούστου 1821, βλ. 
Α. Κοραή, Έπιστολαί, δ.π., τ. Δ' 'Αθήνα 1886, 776-777. 

16. Βλ. το υστερόγραφο τοϋ πρώτου γράμματος τοϋ Στ. Κανέλου προς τον 
Κ. Iken· Iken, Leukothea, Ι, Λιψία 1825, 11-12. Πβ. καί Τ.E. Kirkova, «Le 
départ de Ν.S. Piccolos pour la Grèce», στο Dr. Nicolas S. Piccolos, Etudes 
et Documents Inédits, Σόφια 1968, 366. 

17. Βλ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μαυροκορδάτου, Α', 'Αθήνα 1963, 132-133. 
18. Βλ. Κ. Κοντογιάννη, «Έπιστολαί Κοραή καί προς Κοραήν», Χιακά Χρο

νικά 5 (1923) 46-51. Ή μελέτη τοϋ Ivan Dujcev, «Témoignage sur les rapports 
entre Ad. Korais et N.S. Piccolos», 'Αθηνά 73-74 (1972-73) 819-828, απλώς 
αναδημοσιεύει αυτά τα γράμματα. 
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Ν.Σ. Πίκκολος (Μασσαλία) προς C. Fauriel (Παρίσι) 1 9 27 'Ιουνίου 1822. 

TV. 77. 

'Αποχαιρετισμός εις την Γαλλίαν 

27 'Ιουνίου, 1822. 

Ό Ζέφυρος συρίζει 

Ή θάλασσα γογγύζει, 

'Ξαπλώνει το καράβι τα άσπρα του πτερά. 

((Πατριό' αν αγαπάτε, 

»ΓρακοίΙ φωνάζ', ελάτε, 

»'Ελάτε να σας φέρω 'ς της "Υδρας τα νερά. 

»Και σεις, ω παίδες Γάλλων 

»'Εκείνων των μεγάλων 

»'Ηριδανού και "Ιστρου και Νείλου νικητών! 

»'Σ τον Μαραθών' ελάτε, 

»Να χύσετε ορμάτε 

»"Αγγλων και Τούρκων αίμα, επίσης μισητόν.» 

Γάλλοι, Γραικοί δακρύουν, 

φιλοϋνται και ομνύουν 

Εις τών τριών χρωμάτων την ατρομον Θεάν 

Τυράννους ν' αφανίσουν, 

Σελήνην να κρημνίσουν, 

Αοιμοϋ και ανομίας μητέρα βδελυράν. 

ΟΙ Ζέφυροι συρίζουν, 

Τα κύματα βοιζουν, 

Την Μασσαλίαν φεύγει το πλοΐον ως πτηνόν. . . 

19. Βιβλιοθήκη V. Cousin, Σορβόνη, φακ. 195, φ. 49. Πβ. Άλ. Πολίτης, 

Κατάλοιπα Fauriel.., 59. Δίφυλλο επιστολής, διαστ. 0,125x0,203. Το ποίημα του 

Πίκκολου το καθαρογράφει ό Φοριέλ, ό'.π., φ. 64-66. Πβ. και Ν.Σ. Πίκκολος, Φι

λόμουσου Πάρεργα, Παρίσι 1838, 59, δπου δημοσιεύεται κάπως παραλλαγμένη ή 

τελευταία στροφή. "Οσο για το ποίημα του Χριστόπουλου (ας θυμηθούμε εδώ πώς 

ό Κανέλος υπήρξε ό επιμελητής της πρώτης έκδοσης τοϋ 1811), είναι ή «Προστα

γή», πού πρωτοεκδόθηκε το 1833. Σημειώνω τις διαφορές τοϋ χφ.: Στρ. 2, στ. 2* 

Ρωτάτε [αρχικά είχε: όταν περνάτε πού διαγράφηκε], στρ. 4, στ. 1* Χρυσή Θεά. 

στ. 2· της δυτικής μας της στ. 4· αντοϋ τοϋ Καταστένου. Ό Φοριέλ καθαρόγραψε 

κι αυτό το ποίημα, δ.π., φ. 63, 
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Πότε να προσκυνήσω, 

'Ελλάς! και να φιλήσω 

Την γήν σον ποτισμένην με αίματα Τούρκων! 

ΤΑρά γε τελενταϊον, 

Τώρα και όχι πλέον, 

Γαλλία! Τα βουνά σου θωρώ και προσφωνώ; 

'Σ τον κόλπον της πατρίδος 

Με πτέρυγας ελπίδος 

Ό ζήλος μ' άναρπάζει, και πάλιν σε πονώ! 

Πατρίδα στερημένους 

Πικρούς και λυπημένους 

Μ' άγκάλας μας εδέχθης, Γαλλία! μητρικάς. 

Με πνενμ ελευθερίας 

Το γάλα της παιδείας 

Έκένωσες αφθόνως 'ς 'Ελλήνων τάς ψυχάς. 

Συ έλαχες τα δώρα, 
rQ τών ηρώων χώρα! 

"Οσα το πριν ανθούσαν 'ς την Ελληνίδα γήν. 

Κόρινθος και 'Αθήναι 

'Σ τους Παρισίους είναι' 

'Ελλάδος κληρονόμον σε βλέπω και άδελφήν. 

Είθε αναστημένη 

Όμοια σον να γένη 

Πλην γένος Πεισιστράτου ποτέ να μή δεχθή! 

Να τύχη Λαφανέττας 

Καρνότονς, Κονδορκέτας, 

Βοναπαρτών δε χρείαν ποτέ μην αισθανθή! 

Και κάμποι Όλνμπίας, 

Και τέμπη Θεσσαλίας 

Τα Βεραγγέρου τότε θέλουν αντιφωνεί. 

Τότε Γραικοί και Γάλλοι 

Σύμφωνους θέλουν 'ψάλλει' 

«Στα τέκνα τής Γαλλίας παντοτινή τιμή(1)! 

»Με Γάλλονς συμμαχίαν 

»Συστήσατε άγίαν, 

»'Απόγονοι 'Ελλήνων, βαρβάρων νικηταί! 
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»Φιλίαν τραγονδεϊτε 

»Και 'ς τον χορον πλεχθήτε 

«Με παΐδας τών Τευτόνων, με Βρεττανούς ποτέ(2).» 

Ζήθι λαμπρά Γαλλία, 

Σεμνή Μουσών εστία, 

Άγάπημα Χαρίτων, καί οφθαλμέ της γης! 

"Οσον ανδρειωμένη, 

Σοφή και δοξασμένη, 

"Αμποτε κ ελευθέρα, να ήσαι κ' ευτυχής!!! 

1. Honneur aux enfants de la France! 
2. La Sainte alliance des peuples. Ν. B. Mieux avisé, l'Anacréon de la 

gloire Française en aurait exclus les Anglais90. 
στροφή 7, στ. 3: αρχικά: όσοι ποτέ ανθούσαν κλπ. 

Στο τέλος της επιστολής προσθέτει, σαν υστερόγραφο: 

«Βλέπεις, φίλε Faiiriel, δτι δεν αμελώ τα τραγούδια. 'Ελπίζω από 

την 'Ελλάδα να σε στείλω πολλά και καλήτερα πολύ από τα παρόντα. 

"Ενας 'Υδραίος με ειπεν εδώ δτι ο'ι κλέφταις όσον περισσοτέρους Τούρ

κους σκοτώνουν, τόσον καλήτερα τραγουδούν. Ευτυχεί!» 

Στο ΐδιο αρχείο βρέθηκε κι ενα ανάλογο γράμμα πού έστειλε ό συν

ταξιδιώτης του Πίκκολου, ό Στέφανος Κανέλος, προς έναν άπο τους 

δύο αδελφούς Thierry. 

3 

Στέφανος Κανέλος (Μασσαλία) προς Thierry (Παρίσι)21 28 'Ιουνίου 1822. 

Προς τον ευγενή Thierry, τον δακρύσαντα δια την τύχην της δυστυ

χούς και γενναίας 'Ελλάδος, προς ενδειξιν χρεωστουμένου σέβας. 

Στέφανος Κανέλος 

20. Ή πρώτη παραπομπή αναφέρεται στην επωδό τοϋ ποιήματος του Béran-
ger "Les enfants de la France". Ή δεύτερη στο ποίημα του "La Sainte Alliance 
de Peuples", πού τραγουδήθηκε τον 'Οκτώβρη του 1818 μέ τήν ευκαιρία της απο
χώρησης τών ξένων στρατευμάτων άπο τήν Γαλλία, καί δπου λέγονται τα έξης: 

J'ai vu la Paix descendre sur la terre 

"Ah! disait-elle, égaux par la vaillance, 
Français, Anglais, Belge, Russe ou Germain, 
Peuples, formez une Sainte-Alliance 

et donnez-vous la main". 
21. Βιβλιοθήκη V. Cousin, Σορβόνη, φακ. 195 φ. 56. Πβ. Άλ. Πολίτης, 

ό'.π., 60. Δίφυλλο επιστολής, διαστ. 0,124x0,196. Δημοσιεύω ολόκληρα τά κε'ιμε-
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Σκοπός κατά το Friesch auf! Mein Fokl. Τον αθάνατου πατριώτον Koerner' 

Παώια'Ελλήνων! Τι καρτερείτε; 

Τ' άρματα πιάστε! ~Ηρθ' 6 καιρός. 

Στους ξένους τόπους ώς πότ αργείτε; 

Τρέξετ ελάτε, όΤ ένωθήτε! 

Και ό αγώνας ειν ιερός. 

Ή μόν ελπίδα, και σωτηρία 

Ειν το τουφέκι, και το σπαθί. 

Μ' αυτά θ à νά 'ρθ' ή ελευθερία, 

Κ' ή ευνομία θα στηριχθή. 

Ό πόλεμος μας δεν ομοιάζει 

Με βασιλέων δοξομανών, 

Θεός και φύσις μας το προστάζει, 

. . . Το Εύαγγέλιον μας φωνάζει 

Κατά βαρβάρων Άγαρηνών. 

Νόμους, και ήθη, καΐ την τιμή μας, 

Ζωήν και πίστιν και αρετή 

Μας τα άρπαξαν οι τύραννοι μας 

Οι αιμοβόροι! οι μισητοί! 

Γραικοί γενναίοι! τα βλέμματα σας 

Τί τά γυρνάτε προς τον βορηά; 

Εις τήν όμόπιστη γειτονιά σας 

'Αναισθησία για τά δεινά σας! 

Κοιμάτ ο θρόνος πολλά βαρυά! 

Έκεϊν' οι άσπλαχνοι Ίνδιάρχαις 

ποϋ τήν Ευρώπη καταπατούν, 

"Ολους εμάγευσαν τους Μονάρχαις, 

Κ' εις τά κακά μας άναισθητοϋν. 

"Αν όσοι χώραν 'σ τους θρόνους έχουν, 

Ώς λυσσασμένοι, τουρκομανεΐς, 

Το μισοφέγγαρο το συντρέχουν 

Μ' άγριο πείσμα μας κατατρέχουν 

να, άν και το πρώτο είναι γνωστό' προσφέρει ωστόσο —εκτός άπο τήν άμεση μαρ
τυρία για τήν πατρότητα του— τήν «αυθεντικότερη» μορφή, άφοΰ είναι αυτόγρα
φο. Πρωτοδημοσιεύτηκε, ανώνυμα, άπο τον Th. Kind, στην Eunomia, III . Grim
ma 1827, 32-36 και 74, δμως με μια στροφή (τήν 5η) κι έναν στίχο λιγότε
ρο, και κάποιες άλλες μικροδιαφορές. 
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Μη φοβηθήτε ποσώς κανείς! 

Ή νίκη είναι στην θέλησίν μας 

Θα να σνντρίψωμεν τον ζνγόν! 

"Αν βάλουμ δλοι την δύναμίν μας, 

Και την δμόνοιαν δδηγόν. 

Κλεϊσ τ αργαστήρια' τ' αλέτρι σπάσε' 

"Αφσε ταϊς Μούσαις, και τον Έρμη-

Γραικός αν είσαι; πέταξε! φθάσε! 

Την σπάθην ζώσου! μην προσκολλάσαι 

Εις ξένην δόξαν, και εις τιμή! 

Κλαυθμοί παρθένων, παιδιών αθώων 

'σ τον κόσμον δλον αντιλαλούν 

Εις την πατρίδα δαφνών, κ' ηρώων 

'σ άθανασίαν σε προσκαλούν! 

Γραικοί! σηκωτέ! οι Τούρκοι σφάζουν! 

Μας άλυσόνουν και μας πουλούν 

Λυσσούν, μουγγρίζουν, θάνατον βράζουν, 

Ξεσχίζουν, καίγουν, το πάν ρημάζουν, 

'σ τα αϊματά μας παντού κυλούν. 

'Αδέλφια οποίος μέσ* 'σ την καρδιά του 

Αχσθάνετ αίμα ελληνικόν, 

"Ας ερθ\ ας τρέξη με τ ' άρματα του 

να χύση αίμα όσμανικόν! 

Αίμα τυράννων τών αφρισμένων 

Χριστιανόμάχων τών φονικών 

Θεού και νόμων άγριωμένων 

'Εχθρών ασπόνδων, κάί λυσσασμένων 

Αίμα θηρίων αίμα Τούρκων 

Χΰσετ αδέλφια! εκδικηθήτε! 

Έκδικηθητε! ΎΗρθ' ο καιρός! 

Εις την πατρίδα δλ' ενωθήτε, 

Και ο αγώνας εϊν Ιερός! 

* * * 

Σκοπός τον γνωστόν: Πάμε παιδιά της πατρίδος 

Γραικοί ορμάτε εις τους τυράννους! 

Ιδού της δόξας ήρθ' ο καιρός! 
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Ώς πότε σκλάβοι στους Μουσουλμάνους ; 

"Ας λάμψ ή πίστι, και δ σταυρός! 

Παντοϋ οι Τούρκοι, οι λυσσασμένοι 

Καταξεσχίζουν τους χριστιανούς 

Α εν 6ε ν αφήσουν Γραικός να μένη 

Θε να μας χάσουνε όλουνούς. 

Εις τ άρματα Γραικοί! ορμάτε στον εχθρόν! 

"Ας τρέξη τουρκικον αίμα το βρωμερόνΐ 

Ταΐς θυγατεραις, ταΐς σύζυγαίς σας 

ταϊς πολυτίμηταις, και πισταΐς 

Ταΐς πολυάκριβαις άδελφαΐς σας, 

Και ταΐς μητεραις ταΐς σεβασταΐς 

Ταΐς άλυσόνουν, ταΐς ατιμάζουν, 

ταΐς βασανίζουν πολλά σκληρά 

'Μπροστά σταΐς κόραις ταΐς μάναις σφάζουν 

Με τουρκικήν τους άκραν χαρά. 

Εις τ όίρ//ατα κτλ. . . 

Θεε τοϋ κόσμου! δός μας άνδρείαν 

Λος μας άγάπην κ ύπακοήν! 

Χωρίς πατρ/όα, κ' ελευθερίαν 

Ποιος ύποφέρνει πληά την ζωήν; 

Ταΐς εκκλησίαις μας ταΐς 'ρημάζουν, 

ταΐς βεβηλώνουν και ταΐς 'γκρεμνοϋν 

Τους ιερείς μας τους κομματιάζουν 

Τους πατριάρχαις πνίγουν κρεμνούν. 

Εις τ' αρ/^ατα κτλ.. . . 

Ποιος δεν θυμάται, πώς εισθ' 'Ελλήνων 

Των αθανάτων κ' εσείς παιδιά; 

'Ακολουθήστε λοιπόν εκείνων 

Την άφοβίαν, και την καρδιά! 

Τρακόσιοι μόνον τότε Σπαρτιάταις 

Έχασαν πλήθος Άσιανών 

Κ' εσείς νικάτε τους Άσιάταις, 

"Αν ζήλον δείξετ άληθινόν. 

Εις τ' άρματα κτλ. . . 

Παιδιά 'Ελλάδος ας ενωθούμε! 

"Ας πολεμήσουμε ηρωικά! 
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"Η 'λευθερίαν ν' αξιωθούμε, 

"Η νά 'παιθάνουμ' ελληνικά. 

'Ορμάτε όλοι εις τους βαρβάρους, 

Τους λαγωψύχους και τους σκληρούς! 

Χτυπάτε! σφάξετε τους Τατάρους, 

Τους αντίχριστους τους βρωμερούς! 

Εις τ άρματα κ.τ.λ. . . . 

* 

Εύτύχ ευτυχεί Τιερή! Κατά κακών άνδρίζου! 

Την εύνομίαν κήαρετήν, πάντοτ ύπερασπ'ιζου! 

Μαρσήλια 1822 'Ιουνίου 28. 

Μας είναι βέβαια γνωστή κι άπα άλλου ή τοποθέτηση των δύο φί

λων σχετικά με τα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης· συντάσσονται, 

μαζί μ' έναν μεγάλο αριθμό των Ελλήνων πού σπουδάζουν εκεί, στο 

πλευρό της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Προς αυτήν τήν κατεύθυνση 

μας φέρνει κι ετούτη ή δίδυμη μαρτυρία. Πρώτα άπο τους αποδέκτες· 

Ό Φοριέλ, σύντροφος εκείνον τον καιρό της χήρας του Condorcet, 

μετέχει στο χώρο τών 'Ιδεολόγων, όπως άλλωστε καί οί αδελφοί Thier

ry· μάλιστα ό Augustin είχε περάσει πρόσφατα άπο το πλάι του σοσια

λιστή Saint Simon: αν και οί δρόμοι τους είχαν χωρίσει άπο το 1817, ό 

Augustin παρέμεινε στο φιλελεύθερο στρατόπεδο, υπηρετώντας το με 

επιμονή. Ή τ α ν άπο τους κυριότερους συντάκτες τοϋ περιοδικού Cen

seur Européen εως δτου, το 1820, ή λογοκρισία απαγόρεψε τήν έκ

δοση του μαχητικού εκείνου φύλλου22. 

"Επειτα, αυτά καθαυτά τα κείμενα. Χαρακτηριστική εδώ ή κοινή 

εχθρική στάση απέναντι στην 'Αγγλία: «οί άσπλαχνοι Ίνδιάρχες, πού 

τήν Εύρώπην καταπατούν». Ουσιαστικοί νικητές οί "Αγγλοι μετά το 

1814-15, είχαν επιβάλει τή θέληση τους· τον 'Ιούνιο τοϋ 1822 οί Τορη-

δες βρίσκονταν στο απόγειο του συντηρητισμού τους, καί τα εσωτερικά 

τους προβλήματα δέν τους είχαν πειθαναγκάσει ακόμα στα κάποια φιλε

λεύθερα ανοίγματα τοϋ υπουργείου Κάννιγκ. Δεύτερο χαρακτηριστικό, 

κοινό καί πάλι, ή απέχθεια για τους μονάρχες· ρητή στον Κανέλο, έμμε

ση, άλλα πιο ανένδοτη στον Πίκκολο: αναφορά στην τρίχρωμη δημο

κρατική σημαία —τήν «άτρομον θεάν»— αποκήρυξη του Βοναπάρτη 

22. Για τα βιογραφικά τοϋ Thierry βλ. Α. Augustin-Thierry, δ.π., 44-56· 
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(Βοναπάρτη, Οχι Ναπολέοντα!) δμως με ταυτόχρονη τιμή στην αριστερά 

της γαλλικής επανάστασης. Στον Condorcet —«ελευθερίας αθλητή» 

θα τον ονομάσει άλλου2 3— στον Lafayette, καί —δείγμα ακραίο— στον 

Lazare Carnot, τον βασιλοκτόνο, τον εξόριστο καί προγραμμένο εκείνα 

τα χρόνια άπα το επίσημο γαλλικό κράτος. 'Ακόμα, ή μνεία του Béranger, 

στον όποιο ή δεύτερη συλλογή του, τα Chansons (1821), άπό Οπου καί 

τα παραθέματα, του είχε κοστίσει κάποιους μήνες στη φυλακή. Ή πρώ

τη αυτή μαρτυρημένη διασταύρωση του Πίκκολου με τον Βερανζέρο 

δεν θα είναι καί ή μοναδική, όπως θα δούμε. 

Τέλος ή μουσική. Ό Πίκκολος δεν μας δίνει στοιχεία —μολονότι 

«τραγούδια» θεωρεί κι αυτός τα κείμενα πού στέλνει— όμως οί ενδείξεις 

του Κανέλου είναι άξιες κάποιου σχολιασμού. Ό πρώτος του θούριος 

τονίζεται πάνω σε τραγούδι του Theodor Koerner 2 4 , συνδεόμαστε καί 

πάλι με ενα όνομα της, γερμανικής αυτή τή φορά, δημοκρατικής αρι

στεράς. Ό δεύτερος θούριος τραγουδιέται στο σκοπό τής Μασσαλιώ

τιδας, οί δυο μάλιστα πρώτοι του στίχοι προσομοιάζουν πολύ με τους 

αντίστοιχους γαλλικούς, όπως καί με εκείνους τής άλλης ελληνικής 

Μασσαλιώτιδας «Δεύτε παίδες τών Έλλήνων/ό καιρός τής δόξης ήλ-

θεν»— του κύκλου του Ρήγα αυτή. 

«Βλέπεις, φίλε Fauriel, ότι δέν λησμονώ τα τραγούδια», κλπ. 

Ωστόσο, εϊτε ό Φοριελ δέν είχε προχωρήσει ακόμα στή θεμελιώδη —καί 

ριζικά πρωτότυπη, τότε— διάκριση ανάμεσα σε «δημοτικά» τραγούδια 

καί σε «τραγούδια στή δημοτική», εϊτε, το πιθανότερο, ό Πίκκολος δέν 

μπορούσε να εννοήσει ακόμα τή σύλληψη του παλιού μαθητή του. "Ετσι 

Ινα δικό του τραγούδι κι ενα του Χριστόπουλου έρχονται σαν πρώτο 

δείγμα τών όσων σκόπευε να στείλει άπο τήν Ελλάδα: λογάριαζε, κα

θώς φαίνεται, να μαζέψει καί επί τόπου τραγούδια. 

Πάντως, πρωτύτερα, είχε προσφέρει στον Φοριελ καί άλλα δικά 

του κομμάτια, πού ό Γάλλος τα δέχτηκε με ενδιαφέρον: Τό έντυπο 

ποίημα του «Προς τον ίατρόν Γ. Γλαράκην. . .» (1820) ανάτυπο άπό 

τον Λόγιο Ε ρ μ ή , μια μετάφραση του άπό τή γαλλική φευγαλέα ποίηση, 

το « P a u v r e feuille desséchée», του Α. V. Arnauld 2 5 , καθώς καί όλό-

23. Σέ επίγραμμα προς τιμήν του Condorcet, δημοσιευμένο στα Φιλόμουσου 
Πάρεργα, δ.π., 322. 

24. Δέν γνωρίζω τή μουσική, το κείμενο δμως του Koerner, με τον τίτλο 
"Aufruf", μαχητικός πατριωτικός καί δημοκρατικός ύμνος, είναι χαρακτηριστικό. 

Βλ. Th. Koerner, Sämmtliche Werke, Λιψία, χ.χ., μονότομη έκδ. Reclam, 14. 

25. Βιβλιοθήκη V. Cousin, Σορβόνη, φακ. 195. Πβ. Άλ. Πολίτης δ.π., 61 
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κλήρο το κείμενο της διασκευασμένης μετάφρασης του Φιλοκτήτη του 

Σοφοκλή26. "Ισως να μην είναι τα μόνα δείγματα «νεοελληνικής ποίη

σης» πού προσέφερε στον Φοριέλ- άλλα μόνον αυτά πιστοποιούνται. ^Ας 

σημειώσουμε επίσης πώς και σ' ενα αντίγραφο τοϋ θούριου «Δεύτε παίδες 

των Ελλήνων))27, διαπιστώνουμε διορθώσεις και παραλλαγές στο περι

θώριο άπο το χέρι του — πάντοτε με τίς επιφυλάξεις με τίς όποιες πρέ

πει να αντιμετωπίζουμε το τεκμήριο τής γραφής. 

* * * 

Στην "Τδρα ό Πίκκολος έ'φτασε κατά τα μέσα 'Ιουλίου. Τον υπο

δέχτηκαν επίσημα —τον είχε συστήσει ό 'ίδιος ό Κοραής28— καί τον ονό

μασαν επίτιμο πολίτη τής "Τδρας. Ή καλή αυτή αρχή δεν είχε, ωστόσο 

καί τήν ανάλογη συνέχεια29. 'Ακολουθώντας μια μοίρα καθόλου μοναδι

κή για πολλούς άπο τους λόγιους πού έσπευσαν στην επαναστατημένη 

Ελλάδα, ό Πίκκολος σύντομα απογοητεύθηκε, καί άποτραβήχτηκε έ'ξω 

άπο τον χώρο τοϋ αγώνα, στα 'Ιόνια νησιά. Σε κάποια άπο τίς περι

πλανήσεις του στους λίγους μήνες πού έ'μεινε στην Ελλάδα, ό Πίκκολος 

συναντήθηκε μέ τον Edouard Grasset τον 'Οκτώβρη τοϋ 1822 στον 

Πόρο, δπου, in situ, τοϋ απάγγειλε στίχους άπο τήν τραγωδία του «Θά

νατος τοϋ Δημοσθένους»30: οι σχέσεις τοϋ Πίκκολου μέ τον Grasset 

δεν θα περιοριστούν, δπως θα δοΰμε, σ' αυτό το θελκτικό επεισόδιο. 

Το Μάρτη τοϋ 1823, λοιπόν, ό Πίκκολος βρισκόταν στο Άργοστό-

καί r>7. Tò έντυπο (Γ.Μ. 1259) βιβλιοδετημένο στο τέλος τοϋ φακέλλου, το χφ, βλ. 

φ. 8, καθαρογραμμένο άπο τον Φοριέλ. Πβ. καί Φιλόμουσου Πάρεργα, δ.π., 99. Σ η 

μειώνω τΙς διαφορές του χφ.: Στρ.. 1, στ. 3-6' ΕΙς τήν βαλανιδιά μου, /το μόνον 

στήριγμα μου / ερρήχθη κεραυνός. Στρ. 4, στ. 1-3' Τι εχω να ελπίσω /εκεί θα κα

ταντήσω/μ' αδέλφια μου πολλά. στ. 6" και ρόδα πολλά. 

26. Inst i tut de France, δ.π., φακ. 2336, φ. 330-368. Πβ. Άλ. Πολίτης^ 

δ.π., 44. 'Απέναντι στο φ. 330 έπικολημμένο ιδιόγραφο σημείωμα τοϋ Πίκκολου. 

Βλ. το σημείωμα καί το κείμενο, Δημ. Σπάθης, « Ό 'Φιλοκτήτης' τοϋ Σοφοκλή 

διασκευασμένος άπο τον Ν. Πίκκολο», Ό 'Ερανιστής 15 (1978/9) 265-320. 

27. Βιβλιοθήκη V. Cousin, Σορβόνη, φακ. 195 φ. 57-59. Πβ. Άλ. Πολί

της, δ.π., 60. Το κείμενο προέρχεται άπο την έντυπη παράδοση πού παρέχει è J . 
Hobhouse, A Journey through Albania κλπ., Ι, Λονδίνο 1813, 586. Οί δια

φορετικές γραφές προέρχονται άπο διαφορετική παράδοση. 

28. Γράμμα τοϋ Κοραή προς Μανόλη Τομπάζη, 5 'Ιουνίου 1822· βλ. Α. Κο

ραή, Έπιστολαί, ο.π., 4, 821. 

29. Βλ. πρόχειρα, Πρωτοψάλτης, Ν. Πίκκολος, δ.π., 93-102. 

30. Ed. Grasset, Souvenirs de la Grèce, Παρίσι 1838, 104-106. 
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λι. Έ κ ε ι τον συνάντησε, άνεργο, δ Guilford και του πρότεινε τήν έδρα 

της φιλοσοφίας στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία 3 1 . Ό Πίκκολος δέχτηκε, πέ

ρασε στην Κέρκυρα, άπο δπου στέλνει με μια ευκαιρία τις ειδήσεις του 

στον Φοριέλ. 
4 

Ό Ν.Σ. Πίκκολος (Κέρκυρα) στον Fauriel (Παρίσι)32 18 'Ιουλίου 1823. 

Έν Κέρκυρα, 6/18 'Ιουλίου 1823 

Σοφότατε φίλε! 

Μακαρίζω πολλά τσν εαυτόν μου, δτι έτυχα τέλος πάντων ασφαλή εύκαι-

ρίαν δια va σε γράψω. 'Επεθύμουν να το κάμω αλλοθεν πλην ή τύχη δεν 

το ηθέλησε. Μ' όλον τοϋτο πάλιν από 'Ελληνικήν γήν σε γράφω, από 

τήν χαριτωμένην, λέγω, νήσον των φαιάκων, δπου, μετά πολλάς πλάνας 

και τρικυμίας, εύρηκα όλίγην άνεσιν. Τοϋτο μόνον εχω κοινον με τον 

ήρωα της 'Οδύσσειας, και τίποτε περισσότερον. Εκείνος, επειδή είχε 

πάθει άσυγκρίτως περισσότερα, δίκαιον ήτο να φιλοξενηθή άπο Ναυσι-

κάαν, κτλ. "Ισως κ' εγώ, αν έβγαινα γυμνός, ήθελα διωχθήμέ ταϊς 

πέτραις, ή βαλθή εις τήν φυλακήν. Τι τα θέλεις; ο ποιητικός αιών έπέ-

ρασεν από πολλής, καί οι άνθρωποι του καιροϋ μας είναι πεζότατοι. Μό

νο οι άποστάται και επανασταται "Ελληνες όμηρίζουν ακόμη, και 6 

Lord Byron κάμνει καλά να ύπάγη είς αυτούς, ώς μόνος επιτήδειος να 

τους ζωγραφήση και ν' άνταγωνισθή με τον πάτερα τής ποιήσεως. 

Μή δυνηθείς να γείνω κλέφτης, εφρόντισα να συνάξω τουλάχιστον 

κλέφτικα τραγούδια. Πλην και εις τοϋτο δεν επέτυχα πολύ. Σε πέμπω 

σήμερον μόνον δύο τοιαύτα, και δύο ερωτικά. "Οσα μετά ταϋτα συνα

θροίσω, θέλω σε τα στείλη προθύμως. 

Ό Κύρ. Σχινας ειχεν αναχωρήσει προ τοϋ να φθάσω. Έφύλαξα 

το γραμμάτιον τοϋ Mr. Cousin, και το έστειλα προς εκείνον, όταν έμα

θα ποϋ διατρίβει. 

Έλυπήθην σφοδρά δια τον θάνατον τής αξιόλογου φίλης μας, τής 

οποίας τήν εύγένειαν καί καλοκαγαθίαν δεν θέλω παύσει να ενθυμούμαι 

31. «Οί καθηγηταί τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας, κατά τας προς τήν Γερουσίαν έκ_ 
θέσεις τοϋ Γυίλφορδ», 'Εστία, 22 (1886) 686. 

32. Inst i tut de France, συλλογή Fauriel, φακ. 2327 άρ. 332. Πβ. Ά λ . 
Πολίτης, δ.π., 56. Δίφυλλο 0,24x0,17" ύδχτόσημο με τα γράμματα N.R. Το κεί
μενο στίς σ. α-β', σ. γ' λευκή, σ. δ': στοιχεία παραλήπτη: A Monsieur Monsieur 
Fauriel aux soins de Mr. Auguste Thierry à Paris. "Ιχνη βουλοκεριοϋ. Χρησι
μοποιήθηκε, αποσπασματικά, άπο τον Ibrovac, δ.π., 125-126. 
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εν δσφ ζώ. Τί κρίμα τοιαύτα οντά να είναι θνητά!. . ή τουλάχιστον να 

μη ζουν διπλά από εκείνα, δσα βαρύνονσι ματαίως την γην!. . . 

Μεγάλην χάρην θέλεις με κάμει, αν ευκαιρήσης νά με φανέρωσης 

τά της υγείας σον, και αν εξέδωκες τάς μεταφράσεις σου, ή κάνεν από 

τα συγγράμματα σου. 'Επειδή, κατά δνστυχίαν, δεν ημπορώ πλέον νά 

ωφελούμαι άπο την συνομιλίαν σου, επιθυμώ νά παρηγορηθώ με την 

άνάγνωσιν των στοχασμών σου. 

'Υγίαινε, άριστε φίλε, και αγάπα 

τον σον Ν. Πίκκολον 

aux soins de M?- J er ostati 

Ή ανάλαφρα παρουσιασμένη εξιστόρηση των περιστατικών μας 

δίνει περισσότερο τη διάθεση του Πίκκολου τη στιγμή πού γράφει, παρά 

μια θελημένη μαρτυρία για το πώς έβλεπε ό ίδιος τα πράγματα" ίσως 

και να μην ήθελε να κάνει λόγο σε φιλέλληνα για δυσάρεστες καταστά

σεις. "Εξω άπο αυτά, ας συγκρατήσουμε την ειρωνεία για τή στάση της 

επίσημης Ευρώπης απέναντι στους "Ελληνες («άποστάται» κλπ.) καί 

τα συμπαθητικά λόγια για τον θάνατο της κυρίας Condorcet —ό Πίκ-

κολος έγραψε καί κάποιο επίγραμμα για τήν «αξιόλογη φίλη», πού δεν 

ξέρω να δημοσιεύτηκε νωρίτερα άπο το 1838, στα Φιλόμουσου Πάρερ

γα. 'Ακόμα, τα σχετικά με το γράμμα προς τον —Μιχαήλ, βέβαια— 

Σχινά. Πραγματικά, δέν φαίνεται να συναντήθηκαν στην Ελλάδα οί δύο 

φίλοι 3 3 ' δσο για το ίδιο το γράμμα δέν μπόρεσα να εξιχνιάσω τήν τύχη 

του. Ό Μιχαήλ Σχινάς πάντο^ς είχε κάποιες σχέσεις με τον Victor 

Cousin 3 4 . 

Είναι καί ή συλλογή τών τραγουδιών το αρχείο του Φοριέλ δέν 

μας παρέχει ενδείξεις για να εντοπίσουμε αυτά τα τέσσερα κείμενα, ας 

προσέξουμε πάντως πώς ή επιτόπια συλλογή τραγουδιών δέν ήταν τόσο 

απλή υπόθεση οσο τή λογάριαζε ό Πίκκολος άπο μακριά. Τέλος, μια 

λεπτομέρεια, ό δρόμος πού ακολούθησε αυτό το γράμμα. Ό Πίκκολος 

δέν εύρισκε, λέει, εύκολα «ασφαλή εύκαιρίαν». Ά π ο τή μεριά τοΰ Φο

ριέλ μαθαίνουμε το πώς έφτασε το γράμμα: «Piccolo», γράφει αρχές 

Σεπτέμβρη ό Φοριέλ στή Mary Clarke, «dont j ' a i reçu des nouvel-

33. Γράμμα του Μιχ. Σχινά προς τον Άλεξ. Μαυροκορδάτο, 30 Νοεμβρίου 
1822, βλ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μαυροκορδάτου, δ.π., Α', 346-347. 

34. Βλ. το γράμμα τοϋ Σχινα προς τον Cousin, 10 'Ιουλίου 1821, Ρ. Κ. 
Enepekides, «Documents et nouvelles lettres inédites d'Ad. Coray», Jahrbuch 
der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 5 (1956) 120-121. 
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les le lendemain de votre dépar t [δηλαδή γύρω στις 20 Αυγούστου] 

par M. Blagre, m'en a envoyé quat re [τραγούδια]»3 5. M. Blagre: δέν 

ξέρω τέτοιο πρόσοδο" και κάτι. περισσότερο, δέν συναντώ στα γαλλικά 

λεξικά τέτοιο όνομα. Είναι πιθανό να έχουμε κακή μεταγραφή άπο τον 

εκδότη του ονόματος του M. Blaquiere. Πραγματικά ό Ed. Blaquiere 

βρισκόταν κατά τα τέλη του 'Ιουλίου 1823 στην Κέρκυρα, από οπού, 

μέσω της Άγκόνας, κατευθύνθηκε στο Παρίσι 3 6 , μπορούμε λοιπόν να 

θεωρήσουμε πώς αυτός ό ήταν γραμματοκομιστής. Αυτό είναι το Ινα 

Θέμα* το άλλο είναι πώς λίγες μέρες πριν ό Πίκκολος είχε στείλει στον 

Κοραή ενα γράμμα, μέ κάποιον άλλον προφανώς ταξιδιώτη 3 7 . Δέν 

του έλειπε λοιπόν ή επαφή μέ τή γαλλική πρωτεύουσα —άλλωστε και ό 

Blaquiere συναντήθηκε μέ τον Κοραή— δμως ό Πίκκολος διάλεξε τον 

Thierry για να επιδώσει το γράμμα. Μια ακόμα ένδειξη, ισχνή βέβαια, 

για το πόσο γαλαροί ήταν οί δεσμοί του Κοραή μέ τον Φοριέλ. 

Τα μαθήματα της φιλοσοφίας πού έκανε ό Πίκκολος στην 'Ιόνιο 

'Ακαδημία είχαν επιτυχία, φαίνεται* ό Guilford έμεινε Ικανοποιημένος 

άπο τήν εκλογή του: «Διδάσκει μεταφυσικήν» έγραφε στην επίσημη 

έκθεση του 1824, «ακολουθών το σύστημα του Dugald Stuar t . "Ηκουσα 

σχεδόν ολας τάς παραδόσεις του, εύρον δέ αύτας σαφείς, εις γλώσσαν 

γλαφυράν και καθ' ολοκληρίαν άπηλλαγμένας τών επικινδύνων εκείνων 

άρχων, α'ίτινες δυστυχώς ευκόλως δύνανται να είσχωρήσωσιν εις έπι-

στήμην άναγκαίαν, όσον και λεπτήν» 3 8. Βέβαια ό Σκώτος φιλόσοφος 

εξέφραζε απόψεις πού ταίριαζαν στην προοδευτική πανεπιστημιακή γενιά 

του 1820 —έγιναν άλλωστε γνωστές στο Παρίσι χάρις στον V. Cousin— 

35. Correspondance de Fauriel et de Mary Clarke, εκδ. Ott. de Mohl, 
Παρίσι 1911, 57-58. Tò γράμμα είναι άχρονολόγητο, άλλα τοποθεϊται μέ ασφά
λεια στίς πρώτες μέρες τοΰ Σεπτέμβρη 1823- βλ. Α. Galpin, Fauriel in Italy, Ρώμη 
1962, 63. Ό Galpin επισημαίνει αρκετές άπο τις εκδοτικές ανεπάρκειες της ανθο
λογημένης αλληλογραφίας πού προσφέρει ό Ott. de Mohl. 

36. Για το δρομολόγιο του, βλ. Άναστ. Τ. Λιγνάδης, Το πρώτον δάνειον της 
ανεξαρτησίας, 'Αθήνα 1970, 64. 

37. Το γράμμα δέν σώθηκε" εΐχε φτάσει δμως στίς 15 'Ιουλίου 1823, μαζί μ' 
ενα γράμμα του Βάμβα. Βλ. Άνέκδοται έπιστολαι Άδ. Κοραή προς τήν οίκογένειαν 
Πρασσακάκη, Λιψία 1885, 4. Πβ. και Κ.Ο. Δημαράς, Κοραής και Βόμβας, 'Αθήνα 
1953, 38. 

38. 'Εστία, ο.π. 
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αξίζει ωστόσο να προσέξουμε εκείνο το «καθ' ολοκληρίαν άπηλλαγμένας». 

"Ομως ούτε βιογραφούμε, ούτε ψυχογραφούμε έδώ τον Πίκκολο" 

ή παρέκβαση έγινε για να συσχετιστεί με το ποίημα του 1822. "Οπως 

και να έχει το πράγμα, δ Πίκκολος δεν ρίζωσε στην Κέρκυρα. 25 'Ιου

νίου 1825 βρίσκεται στην Άγκόνα, στο δρόμο για το Παρίσι, όπου έχει 

φτάσει τουλάχιστον τον 'Οκτώβρη του 'ίδιου χρόνου 3 9. Έντωμεταξύ 

έχουν τυπωθεί στο Παρίσι άπο τον Didot τα «Κατά Παΰλον και Βιρ-

γινίαν» του Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου (1824), έτοιμα άπο το 1822, 

δπως είδαμε, άλλα και τα «Chants populaires de la Grèce moderne» 

του Φοριέλ, οπού στην εισαγωγή τους μνημονεύεται και το δνομά του. 

'Ακόμη είχαν στοιχειοθετηθεί και τα «'Ηθικά διηγήματα τρία, ήτοι ή 

'Ινδική Καλύβη, ή Λέσχη της Σουράτης και ή Περιήγησις της Σιλεσίας», 

πού ό Πίκκολος τα προόριζε για συμπλήρωμα του μεγαλύτερου αφηγή

ματος του Σαιμπιέρρου, άλλα πού ό Διδότος τα αύτονόμησε σε χωριστό 

τόμο 4 0 . Χρειαζόταν λοιπόν ένας καινούριος πρόλογος, και ό Πίκκολος 

39. Γράμματα του στον 'Ασώπιο άπο 25 'Ιουνίου και 8 'Οκτωβρίου 1825, βλ. 
St. Maslev, «Des lettres de Ν.S. Piccolos et des données sur lui de sources 
grecques», στο N.S. Piccolos, δ.π., Σόφια 1968, 437 και 439. Ή Τ. Kirkova 
N.S. Piccolos, sa vie et son oeuvre, δ.π., 24, σημειώνει πώς ήταν στο Παρίσι άπο 
τον 'Ιούλιο τοϋ 1825, δίχως να παραπέμπει κάπου ειδικά. 

40. Άπο το αντίτυπο της Γενναδείου βιβλιοθήκης τοϋ Τά κατά Παϋλον και 
Βιργινίαν (M.G.L. 1038) μαθαίνουμε πώς ή συνολική έκδοση των διηγημάτων είχε 
αρχίσει να τυπώνεται κιόλας άπο το 1823. Το αντίτυπο αυτό, παρόμοιο με δλα τα 
υπόλοιπα (πβ. αντίτυπο EBE, Ν.Φ. 2884) έχει ωστόσο επιπλέον ενα δίφυλλο; 
πρόκειται για τον αρχικό τίτλο τοϋ βιβλίου /. Ε. Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου ηθικά 
διηγήματα τέσσερα, τουτέστι, τα κατά Παϋλον και Βιργινίαν, ή Ινδική Καλύβη, 
ή Λέσχη της Σουράτης και ή Περιήγησις της Σιλεσίας. Μεταφρασθέντα εκ τοϋ Γαλ
λικού υπό Ν.Σ. Πικκόλου [. . .] Έν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνον 
Διδότου. MDCCC XXIII, χοά τον ανάλογο ψευδότιτλο. Και πραγματικά, στο τέλος 
τοϋ Τά κατά Παϋλον κλπ., (σ. 206) παρατηροΰμε πώς σημειώνεται: «Τέλος των 
κατά Παΰλον και Βιργινίαν»· κανονικά λοιπόν θα ακολουθούσαν έδώ τα υπόλοιπα 
διηγήματα. "Ομως, άγνωστο γιατί, τά πράγματα άλλαξαν. 'Αφαιρέθηκε λοιπόν άπο 
τα σώματα το δίφυλλο αυτό και στη θέση του τυπώθηκε ενα καινούριο αυτό με το 
όποιο έγινε γνωστή ή έκδοση. Στή πίσω δψη μάλιστα τοϋ καινούριου, αύτοΰ εξώ
φυλλου έχουμε τά στοιχεία: «Γ.Α. εσύνθ.», πού επιβεβαιώνει πώς το εξώφυλλο αυτό 
φτιάχτηκε υστέρα άπο το κυρίως σώμα. Τά αρχικά Γ. Α. δηλώνουν προφανώς τον 
Γεώργιο 'Αποστολίδη (-Κοσματή). Βρισκόταν άπο το 1823 «εις Παρίσια- έσπού-
δασεν τήν σύνθεσιν της τυπογραφίας εις τον Διδότον», δπως μας πληροφορεί ό 
'Ονομαστικός Κατάλογος των Ελλήνων τοϋ Παρισιοΰ, 1828, πού δημοσίεψε ή Ε. 
Κούκου, 'Ιωάννης Καποδίστριας, 'Αθήνα (1978), 398. Ά ς προσέξουμε ακόμα πώς το 
όνομα τοϋ μεταφραστή αφαιρέθηκε τελικά- έμεινε δμως στην υπογραφή τοϋ προλόγου. 
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π ρ ο έ τ α ξ ε μιαν επιστολή προς τον ' Ι ά κ ω β ο Ρ ί ζ ο Νερουλό, χρονολογημένη 

25 Μαίου 1 8 2 5 4 1 . ' Α μ έ σ ω ς υστέρα τ υ π ώ ν ε τ α ι μια « Δ ή λ ω σ ι ς τοΰ Μ ε -

ταφραστοΰ» δπου συναντάμε τ α έξης ενδιαφέροντα: «Με πολλήν μου εύχα-

ρίστησιν ο μ ο λ ο γ ώ εδώ δτι εις την έξήγησιν καί ω ς ε γ γ ι σ τ α όρθογρα-

φίαν τ ώ ν Ά σ ι α ν ώ ν λέξεων ευτύχησα να ο δ η γ η θ ώ άπο τον σοφον καί κ α -

λοκάγαθον φίλον μου C. F a u r i e l , δστις τ ί π ο τ ε χρήσιμον δεν κρίνει άνά-

ξιον σπουδής, κ α θ ώ ς τ ί π ο τ ε καλόν καί ώραιον δεν αφήνει ά θ ε ώ ρ η τ ο ν » 4 2 . 

Ε ίναι ή π ρ ώ τ η , δσο ξέρω, δημόσια μνεία τοΰ ονόματος του Φοριέλ 

στο ελληνόφωνο κ ο ι ν ό 4 3 , κ α μ ω μ έ ν η μάλιστα ά π ο στενό συνεργάτη του 

στην έκδοση τ ώ ν δ η μ ο τ ι κ ώ ν τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν . " Ο μ ω ς ούτε ε δ ώ , δπου το 

π ρ ά γ μ α θα ερχόταν πολύ φυσικά, ούτε άλλου πουθενά, δεν έκρινε ό Π ί κ -

κολος σκόπιμο να κάνει κ ά π ο ι ο λόγο ε'ίτε γ ι α τ α 'ίδια τ α τ ρ α γ ο ύ δ ι α , ε'ίτε, 

έ σ τ ω , γ ι α να κερδίσει κι αυτός μερίδιο ά π ο τή δόξα π ο ύ ε ίχε αρχίσει να 

περιβάλει , χ ά ρ ι ς ακριβώς στα ελληνικά τραγούδια, τον σοφό καί καλο

κ ά γ α θ ο φίλο του. Π ρ ο τ ί μ η σ ε να μείνει σέ αόριστες γεν ικότητες , π ο ύ μόνο 

οι ειδήμονες θα μπορούσαν νά τ ι ς συσχετίσουν — α ν το ή θ ε λ α ν — με το 

ενδιαφέρον τοΰ Φοριέλ γ ι α τ α δ η μ ο τ ι κ ά τραγούδια. 

41. Κυκλοφόρησε λοιπόν μετά τίς 25 Μαΐου καί πριν άπο τον 'Οκτώβριο τοϋ 

ϊδιου χρόνου: Μια κριτική με τα αρχικά M.S. (Μιχ. Σχινάς) στη Revue Encyclopé

dique τον 'Οκτώβριο 1825, (σσ. 824-826), μας δίνει το δεύτερο αυτό όριο. 

42. I . E . Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου, 'Ηθικά διηγήματα τρία, ήτοι Ή'Ινδική 

Καλνβη, κλπ., Παρίσι 1825, ιβ'. Πβ. καί την κλεψίτυπη έκδοση τοΰ Κορομηλα, 

Αθήνα 1836, ια'. Ή πληροφορία αυτή απαλείφεται στις επόμενες εκδόσεις τοϋ 1841 

καί τοϋ 1860. (Σημειώνω έδώ πώς το αντίτυπο της τρίτης έκδοσης πού βρίσκεται 

στην EBE, Ν.Φ. 2886Ε, φέρει τήν έξης αφιέρωση, τυπωμένη με χρυσά γράμματα 

στο μέσα μέρος της στάχωσης: A Son Altesse Imperiale Monseigneur Le Grand 

Duc Constantin Nicolaievitch. etc. etc. etc. Hommage respectueux du Tradu

cteur. Ό Κωνσταντίνος Νικολάγιεβιτς, δευτερότοκος γιος τοΰ Τσάρου Νικόλαου 

καί αδελφός τοΰ 'Αλέξανδρου Β', είχε ταξιδέψει στο Παρίσι τρία χρόνια πρίν). Ή 

συνεργασία για τήν εξήγηση τών άσιανών λέξεων χρονολογείται άπο το 1821-22, 

μια καί ολόκληρο το 1825 ό Φοριέλ έλειπε άπο το Παρίσι, δπου επέστρεψε τον 'Ια

νουάριο τοΰ 1826· βλ. J. Β. Galley, Claude Fauriel, St. Etienne 1909, 312. Tò 
καλοκαίρι τοΰ 1825 βρέθηκαν κάποια στιγμή καί οι δυο στην 'Ιταλία, ωστόσο δέν 

ξέρουμε να συναντήθηκαν. Το δρομολόγιο τοΰ Πίκκολου στην 'Ιταλία μοΰ είναι, 

άλλωστε, άγνωστο. 

43. Είχε προηγηθεί ή μνεία τοΰ Μουστοξίδη στο άρθρο του «Alcune consi

derazioni sulla presente lingua dei Greci» στο περιοδικό τοϋ J . P. Vieusseux, 

Antologia, τον Μάρτη τοΰ 1825, καί ανάτυπο. Αυτή ή πραγματεία απέβλεπε δμως 

στο 'ιταλικό κοινό" ελληνικά μεταφράστηκε μόλις το 1851" βλ. 'Ανδρέου τοΰ Μουστο-

ξύδου, Παρατηρήσεις τινές επί της παρούσης ελληνικής γλώσσης, μετάφραση Π. 

Χιώτου, Ζάκυνθος 1851, 30-31. 
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'Εδώ βιάζομαι να σημειώσω, πώς δ Πίκκολος δεν βρισκόταν σε 

δυσαρμονία μέ το κλίμα της ελληνικής λογιοσύνης. Οΰτε ό 'ίδιος, ούτε 

κάποιος άπο τους άλλους συνεργάτες του Φοριέλ, οΰτε κανένας τρίτος 

θεώρησε πώς το βιβλίο αυτό θα έπρεπε νά παρουσιαστεί στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους —τους "Ελληνες. "Αν εξαιρέσουμε τα δυο λόγια του Γ. 

Ψύλλα στην εφημερίδα τών 'Αθηνών το 1826 4 4, κι αυτά πιο πολύ σαν 

υπεράσπιση της δημοτικής διατυπωμένα, μπορούμε να πούμε πώς για 

χρόνια, κανένας δεν κέντρισε το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Δεν 

είναι εδώ ή θέση να εξετάσουμε το ζήτημα 4 5 , ας κρατήσουμε άπλα και 

μόνο τη στάση του Πίκκολου. Αυτά τα πράγματα, τα δημοτικά τραγού

δια, δεν έμοιαζαν να αφορούν άμεσχ στους στόχους πού έ'βαζε εκείνη 

τη στιγμή δ ελληνισμός* οι ευρωπαίοι βέβαια μπορεί να είχαν, μέσα 

στον πλούσιο κόσμο τους, τη χάρη να μήν «αφήνουν άθεώρητον», «τί

ποτε τίποτε καλόν και ώραϊον» —τα δικά μας τα προβλήματα ήταν 

δμως πιο απτά. 

'Από το κάποιο κίνημα, το αμυδρό οπωσδήποτε, πού είχε κάπως 

παλιότερα αρχίσει να δημιουργείται στον έξω ελληνισμό γύρω άπο τα 

δημοτικά τραγούδια, μετά την έναρξη του αγώνα μονάχα δ Χριστόφορος 

Φιλητάς φαίνεται νά κράτησε το ενδιαφέρον του" κάποια στιγμή λογά

ριασε νά φτάσει ώς τήν έκδοση. Ό Πίκκολος, τον όποιο είχε ρωτήσει 

σχετικά, δεν έβρισκε εύκολα τα πράγματα. Του αποκρίθηκε, μέσω του 

'Ασώπιου, στίς 20 Μαίου 1826: «Περί του βιβλίου του [του Φιλητά], 

δέν ημπόρεσα νά συμφωνήσω μέ τον Διδότον, καθώς επιθυμεί. Το κα-

λύτερον είναι νά το τυπώσει μέ έξοδα του» 4 6 , και λίγο αργότερα, απευ

θείας, στίς 9 'Ιουλίου 1826: «Σε άπεκρίθην εν καιρώ δια του κυρίου 

Άσωπίου εις δσα λέγεις περί εκδόσεως τών τραγουδιών κ.λ.π. Το έμ-

πόριον έν γένει, καί ιδίως το τών βιβλίων, είναι εις κρίσιμους περιστά

σεις . . . Το δε άλλον είναι δτι δ Φωριέλ έσύναξεν πάμπολλα τραγούδια 

ε'ις τάς περί τήν Ίταλίαν διατριβάς του καί δ Voutier έξέδωκέ τίνα, 

μεταξύ τών δποίων είναι καί το του Μεσολογγίου»4 7. Το κλίμα αναμφί

βολα δέν ήταν ευνοϊκό- ή έκδοση του Φοριέλ είχε καλύψει, στή Γαλλία 

44. ΈφημερΙς τών 'Αθηνών, φύλλο της 9ης 'Ιανουαρίου 1826, καί πρόχειρα, 
Αίκ. Κουμαριανοΰ, Ό Τνποζ στον 'Αγώνα, 1, 'Αθήνα 1970, 265. 

45. Για μιά συνοπτική εξέταση τοϋ θέματος, βλ. Άλ. Πολίτης, «Ή ενσωμά
τωση τών δημοτικών τραγουδιών στή γραπτή νεοελληνική παράδοση», Σύγχρονα 
Θέματα 5 (Καλοκαίρι 1979) 101-108. 

46. Βλ. St. Maslev, Des lettres de Ν.S. Piccolos. . ., δ.π., Σόφια 1968, 444 
47. Βλ. Πρωτοψάλτης, Ό Ν. Πίκκολος, δ.π., 86. 



'Αλέξης Πολίτης, Ν. Σ. ΠΙΚΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΙΕΛ 21 

τουλάχιστον τις ζητήσεις του κοινού 4 8 · όμως κι ό Πίκκολος δεν φαίνε

ται να ενδιαφέρεται ό 'ίδιος και τόσο. "Ας επισημάνουμε ακόμα, μια καΐ 

ανοιχτήκαμε προς ετούτη την κατεύθυνση, την ορολογία: «τραγούδια» 

τα ονομάζει πάντοτε, δίχως κανένα προσδιοριστικό επίθετο. 

* * 

Γρήγορα, 'Ιανουάριο του 1827, έφυγε καί πάλι άπο το Παρίσι ό 

Πίκκολος, για την 'Ιταλία αύτη τη φορά, δπου σπούδασε ιατρική. Στο 

διάστημα 1825 εως 1827 δεν έχουμε ρητή μνεία επαφών του με τον Φο-

ριέλ, ωστόσο κάποιες σχέσεις θα υπήρχαν, άφοΰ είδαμε πώς ό Πίκ

κολος ήταν ενήμερος για τή συνέχιση της συλλεκτικής προσπάθειας του 

Γάλλου. Ά π ο τήν 'Ιταλία ό Πίκκολος γύρισε στο Παρίσι μετά τον 

Μάρτη του 1829, διδάκτωρ της ιατρικής πιά, και τον Σεπτέμβρη του 

1830 έφυγε για το Βουκουρέστι, δπου άσκησε το 'ιατρικό επάγγελμα 

ώς το 1839. 

Τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα τα έ'βλεπε τώρα σαν πάρεργα. 

'Ωστόσο, δταν ξανάβαλε μπροστά έναν τόμο μέ μεταφράσεις και πρωτό

τυπη εργασία, τα «Φιλόμουσου Πάρεργα», φρόντιζε μέ επιμέλεια φιλο

λόγου τις λεπτομέρειες. Το 1835 ζήτησε λοιπόν άπο τον άλλο Γάλλο 

φίλο του, τον Sainte Beuve, κάποιες διευκρινήσεις για ενα ποίημα του 

Béranger πού είχε μεταφράσει4 9."Αλλωστε, μαζί ακριβώς μέ τον Sainte 

Beuve είχαν επισκεφτεί το 1829 τον Béranger στη φυλακή πού βρι

σκόταν τότε καί πάλι. Ό Sainte Beuve για να τον διευκολύνει, έγραψε 

στον Béranger, θυμίζοντας του τήν επίσκεψη εκείνη, καί στο γράμμα 

εξέθεσε αναλυτικά τα δσα ζητούσε άπο το Βουκουρέστι ό Πίκκολος. Ό 

Béranger, απαντώντας στον Sainte Beuve στις 7 Δεκεμβρίου 1835, 

σημεΐίόνει: «Ce Monsieur Piccolos n'est-il pas celui qui a mis Fau-

riel même de nous donner les chants grecs? J 'ai appris à ce sujet 

48. Βλ. Άλ. Πολίτης, «Προσπάθειες καί σχέδια τοϋ Φοριέλ για μια δεύτερη 
έ'κδοση της συλλογής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών», Μνήμων 7 (1978) 77-83. 

49. J. Bonnerot, Correspondance de Sainte Beuve, 1, Παρίσι 1935, 539-
540. Για τή φιλία τοΰ Πίκκολου μέ τον Sainte Beuve, βλ. δ.π. καί το γράμμα τοϋ 
τελευταίου προς τον V. Cousin 27 'Οκτ. 1840 στο W. Beschewliew, Dr. Ν.S, 
Piccolo als Klassische Philologue, Σόφια 1941, 22 καθώς καί Sainte Beuve, Por
traits littéraires A', Παρίσι χ.χ., 73 καί 126. Πβ. καί T. Kirkova, Dr Ν.S. Picco
los, Études et documents, δ.π., Σόφια 1968, 139-154. 
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des choses qui prouvent combien on se joue de nous, pauvres 

ignorants» 5 0 . 

Πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε βέβαια τί λογής πράγματα είχε μάθει, 

ό Béranger σχετικά με τήν υπόθεση των δημοτικών τραγουδιών. Δεν 

έχω όμως τίποτε πληροφορίες οΰτε καν έμμεσες, ώστε να στηριχτεί, 

έστω, κάποια υπόθεση. Ό ίδιος ό Béranger δεν τα έκρινε φυσικά και 

τόσο ενδιαφέροντα ώστε να τα σημειώσει, το 1840, δταν καταπιανόταν 

με τήν βιογραφία του 5 1 . 'Ακόμα κι αυτό το «qui a mis Fauriel à nous 

donner les chants grecs» ενδέχεται πιο πολύ να απηχεί τίς στενές 

σχέσεις πού ένωναν τον Φοριέλ με τον Πίκκολο τήν εποχή πού ό πρώτος 

αρχί-ζε τήν προσπάθεια του, παρά να υποδηλώνει κάποια κοινή τότε 

πεποίθηση. 

Οΰτε, δσο γνωρίζω, πήρε συνέχεια ή υπόθεση αύτη. Ό Πίκκολος 

γύρισε το 1839 στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε πια οριστικά. Τα εν

διαφέροντα του τώρα στράφηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην αρχαία φι

λολογία. Με τον Φοριέλ, καθηγητή στή Σορβόνη άπα το 1830, δεν φαί

νεται να διατηρεί στενές σχέσεις. Θα κράτησαν δμως κάποια επαφή, 

γιατί, δταν το 1842 ό Ed. Grasset, γυρνώντας για λίγο στή γαλλική 

πρωτεύουσα άπο τον ελλαδικό χώρο δπου ζούσε ως πρόξενος, έφερε και 

του έδειξε κάτι ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ό Πίκκολος έσπευσε, 

χωρίς να τον ρωτήσει κάν, να τα κοινοποιήσει στον Φοριέλ52. Αυτό είναι 

το ένα τεκμήριο' το δεύτερο είναι κάποια οικειότητα πού φαίνεται να 

έχει ό Πίκκολος μέ τον Jules Mohl, στενότατο φίλο του Φοριέλ, κάποια 

πιο ύστερα χρόνια. Δίσημα τεκμήρια και τα δύο —ενδέχεται να δηλώ

νουν απλώς κάποια αβρότητα, πού έχει τίς ρίζες της σέ μια παλιά φιλία. 

"Αλλωστε το πρώτο γράμμα πού άνταλλάσει ό Πίκκολος μέ τον 

J . Mohl είναι μετά τον θάνατο του Φοριέλ, καί ακριβώς άπο αφορμή του. 

Ό Φοριέλ πέθανε στις 15 Ιουλίου 1844* ό Πίκκολος ένιωσε τήν ανάγκη 

50. P. Boiteau, Correspondance de Béranger, τ. Γ' Παρίσι χ.χ., 284. 
Χρωστάω τήν πολύτιμη αυτή πληροφορία στην καλωσύνη του κ. Φ. Ήλιου· δέν 
μπόρεσα να εντοπίσω αντίτυπο της αλληλογραφίας τοΰ Béranger σέ αθηναϊκή βι
βλιοθήκη. 

51. Για τήν επίσκεψη τοΰ Sainte Beuve κάνει βέβαια λόγο, βλ. Béranger, 
Ma Biographie, δεύτερη έκδοση avec un appendice, Παρίσι 1858, 228-229. 

52. Βλ. Άλ. Πολίτης, Προσπάθειες καί σχέδια τοϋ Φοριέλ, κλπ, ο.π., 75· 
Γιά τήν αλληλογραφία Πίκκολου-Grasset το μόνο πού γνωρίζω είναι το γράμμα 
πού δημοσίεψε σέ φωτοτυπία ό Em. Legrand, Fac - similes d'écritures Grecques, 
Παρίσι 1901, 21-24 [καί φωτομηχανική ανατύπωση, Σπανός, 'Αθήνα 1979] καί ή 
πληροφορία πώς ό Legrand είχε στα χέρια του τήν αλληλογραφία αύτη, δ.π., 99. 
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να νεκρολογήσει τον παλιό του φίλο. Και προκειμένου να διευκρινήσει 

κάποιες λεπτομέρειες στην τελική επεξεργασία, ειδοποίησε στις 5 Αυγού

στου 1844 μέ ενα δελτάριο τον Mohl, ζητώντας του να συναντηθούν για 

μια στιγμή — ό Πίκκολος κατοικούσε τότε στα προάστεια. Τα Θέματα 

πού τον απασχολούσαν, καθώς σημείωνε στο δελτάριο, ήταν τρία: «1°. 

""Αν ό μακαρίτης είχε προχωρήσει αρκετά στή μελέτη της κινέζικης 

γλώσσας πού είχε αρχίσει στα 1821-22. 2°. *Αν ή Revue des Deux 

Mondes εϊχε δημοσιέψει κιόλας τίποτε, ώστε να παραπέμψω στή παρα

πομπή πού ύποσημείίοσα. 3°. *Αν δέν θα ήταν δυνατό να γίνει με συν

δρομές κάποιο μετάλλιο, πού να αναπαριστά τα χαρακτηριστικά του 

φίλου πού θρηνούμε»53. 

Τέτοιο μετάλλιο δέν φαίνεται να βγήκε, δπως διαπίστωσε ή T. Kir-

kova πού εξέδωσε το γράμμα αυτό. ' Η Revue des Deux Mondes έδω

σε ενα σύντομο, θερμό σημείωμα στο τεύχος της 1ης Αυγούστου 1844 5 4 

—δπου τα δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας παίρνουν ξεχωριστή θέση 

στο έργο τοΰ Φοριέλ— ώστε ό Πίκκολος ενδέχεται καί να μήν προλάβαινε 

να το έχει συμβουλευθεί. "Οσο για το πρώτο ερώτημα, ό Mohl δέν φαί

νεται να απάντησε θετικά. Μένει ωστόσο για μας ενα στοιχείο, πώς μο

νάχα για τήν περίοδο 1821-22 ό Πίκκολος ήξερε άπο κοντά τα ιδιωτικά 

ενδιαφέροντα τοΰ Φοριέλ. Ούτε νωρίτερα, ούτε δμως κι αργότερα. 

Στις 28 Αυγούστου 1844, ή «Έλπίς, έφημερίς τών άρχων της 

Γ' Σεπτεμβρίου» φύλλο άρ. 165, δημοσίεψε το σημείωμα τοΰ Πίκκολου. 

5 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

Με λύπην μανθάνομεν άπο τάς Γαλλικάς εφημερίδας, όχι τήν 3/15 

'Ιουλίου απέδωκε το κοινον χρέος περί το εβδομηκοστον έτος της ηλι

κίας του δ σοφός Κάρολος Φωριελ (Charles Fauriel), μέL·ς του Γαλ

λικού Πανεπιστημίου, της εν Φλωρεντία 'Ακαδημίας της Κρούσκας, 

και καθηγητής ξένης Φιλολογίας εις τήν μερίδα τών Λόγων της εν Παρι-

σίοις Ακαδημίας. 

53. Τα γράμματα τοΰ Πίκκολου προς τον J. Mohl τα εξέδωσε ή Τ. Kirkova 
«Lettres de ν. S. Piccolo adressées à J. Mohl, membre de l'Institut», στο 
Studia in Honorem Veselini Besevliev, Σόφια 1978, 126-157. 

54. Revue des Deux Mondes, 7 (1844) 496. 
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Ήτον ό μακαρίτης τώ δντι σπάνιος ανήρ δια την εύφνΐαν, την κρι-

τικήν δεινότητα, και την παράδοξον πολνμάθειάν τον. "Ηξενρεν εντε

λώς τάς κυριωτέρας μεταξύ των ομιλουμένων σήμερον εϊς την Εύρώπην 

γλωσσών με τα Ιδιώματα, τα επικρατήσαντα κατά τον μεσαίωνα· και 

πλην της 'Ελληνικής και Λατινικής εϊχεν εξακριβώσει ακόμη την Άρα-

βικήν και την Ιεράν τών 'Ινδών γλώσσαν, την πολνγονωτάτην εκείνην 

Σανσκρίτην. Άλλα το πολύγλωττον εχρησίμευσεν εις αυτόν μόνον ώς 

όργανον προς αμεσον και άσφαλεστέραν γνώσιν πραγμάτων. Έν ω δε 

εσπούδαξεν ούτω τα πράματα είς την πηγήν των, διέκρινεν εν ταύτω με 

όξυτάτην αϊσθησιν τα χρήσιμα και τα ώραΐα, και άνεκάλνπτε σχέσεις 

και παραθέσεις αξιόλογους, δπον άλλοι προ αύτοϋ δεν τάς εβλεπον. "Οσα 

συνέγραψεν, είτε μεγάλα, είτε πάρεργα, φέρουσιν δλα τϋπον τελειότητος 

εις το είδος των, ήγουν εμμελεστάτην κράσιν ποικίλης γνώσεως, ακρι

βούς ερεύνης, κομψής κρίσεως, και φιλοσόφου συνέσεως. Άλλα και πριν 

ακόμη φανερωθή εις τον κόσμον με την εκδοσιν τών πονημάτων του, (διό

τι εις άκρον μετριοφρονών άνέβαλεν επί πολύ), ετιματο κατ' άξίαν από 

τους ενδοξότερους φιλοσόφους και φιλολόγους μεταξύ τών ομογενών του' 

καθώς πριν ακόμη διδάξη επί καθέδρας, είχε προτελέσει με την όμιλίαν 

του τινας ευφυείς νέους, οϊτινες άξιώθησαν ύστερον λαμπραν και δικαίαν 

φήμην εις την πατρ/όα των, ή μάλλον εις δλα τα πεπαιδευμένα γένη, 

οϊων ο μεν Βίκτωρ Κουσΐνος κατά την φιλοσοφίαν, ό δε Αυγουστίνος 

Θιερρής κατά την Ιστορίαν. Και τούτοι, και άλλοι δχι ολίγοι ομολόγησαν 

έπειτα δημοσία χάριτας προς εκείνον, δστις τοις εϊχεν ανοίξει νέους δρό

μους, δπου κάί τους ώδήγησεν ασφαλώς με την πολυπειρίαν του*. 

Πλην δεν ήτον μόνον προς τους συμπολίτας ενόμιλος και μεταδο

τικός, άλλα κάί προς τους άπανταχώθεν φοιτώντας εις την μητρόπο-

λιν τής Γαλλίας σπουδαίους, οΐτινες εθαύμαζον ομοφώνως την πο-

λνειδή σοφίαν τον, και το ενχαρι, το ειλικρινές και γενναίον τού ή

θους. Προς δε τους "Ελληνας ετρεφεν εξαίρετον άγάπην, γνωρίσας εκ-

παλαι τον άοίδημον Κοραήν και τον φιλόπατριν Άλέξανδρον Βασιλείου. 

"Οθεν μετά τήν εκρηξιν τού ύπερ ελευθερίας πολέμου εσπούδασεν αμέ

σως να γνωρίση εντελώς τήν γλώσσαν και το πνεύμα τών νεωτέρων 'Ελλή

νων, φιλότιμου μένος να τους δείξη όποιοι κατ' άλήθειαν ήσαν, και να 

διεγείρη εις τ ας ευγενείς ψυχάς τον ενθερμον ύπερ τού Ιερού αγώνος 

ζήλον, από τον όποιον κατεφλέγετο. Δεν έγραψε διατριβάς ή παρακινή

σεις γυμνός, αλλ' ηθέλησε να φέρη εις το μέσον πίστεις αναντίρρητους 

και να βάλη τρόπον τινά υπ' όψιν τού άναγνώστου τα πράγματα αυτά 

ή έμψυχα όντα λαλούντα και κινούμενα' και τούτο κατώρθωσε με τήν 



'Αλέξης Πολίτης, Ν. Σ. ΠΙΚΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΙΕΑ 25 

εκδοσιν τών Δημοτικών της νέας Ελλάδος τραγουδιών, τών οποίων ή 

εμμονσος επεξεργασία ομού με την Θανμαστήν είσαγωγήν εύδοκίμησεν 

εις άκρον, και διεφημίσθη εντός ολίγου εις όλον τον πολιτενμένον κό-

σμον. Με το βιβλίον εκείνο απέδειξε (προς καταισχύνην των διαβαλλόν-

των την 'Ελλάδα καί υπερασπιζόμενων βαρβαρικήν τυραννίαν σοφιστών), 

δτι οι σήμερον "Ελληνες είναι όντως απόγονοι των παλαιών, κληρονομή-

σαντες δχι μόνον την γλώσσαν με πάμπολλα έθιμα, δχι μόνον τα ηρωι

κά φρονήματα και τον έρωτα της ελευθερίας, αλλά και τά σπέρματα της 

ευφυΐας της δια παντός θανμαζομένης εις τά αθάνατα τών αρχαίων ποιή

ματα. 'Ακολούθως, αν κατά το δίκαιον άξιόνοντο εύνομουμένην πολι-

τείαν, έμελλε πάλιν ν* άνθιση το ελληνικον πνεύμα και νά φέρη καρπούς, 

δχι κατά μίμησιν τών προγονικών εκτυπωμένους, άλλα νεοφανείς μέν, 

επίσης δέ ωραίους καί άξιους πάντοτε της ιεράς καταγωγής των, τόσον 

εις τά ηθικά και πολιτικά, δσον και εϊς τά της φαντασίας, της επιστήμης, 

και τέχνης. Τοιαύτα προμαντεύων εκήρνττεν εις την σοφήν Εύρώπην δ 

σοφός άνήρ, και με την πειθίο τών λόγων μετέδιδε τήν πεποίθησίν του 

είς τους άναγινώσκοντας. "Οτε λοιπόν μετά πολ?.ούς και δεινούς κινδύ

νους εθριάμβευσε τέλος πάντων ή 'Ελληνική αυτονομία (ως τερπνή ώρα} 

διά τήν οποίαν έχουν νά μας ζηλεύσουν οι μεταγενέστεροι!), κάνεις δεν 

εχάρη χαράν μεγαλυτέραν, κάνεις δεν εύχήθη θερμότερα τήν στερέωσιν 

της αυτονομίας, και τήν επίδοσιν τών 'Ελλήνων εις τά καλά. Φανταζό-

μενος πάντοτε τήν 'Ελλάδα, εδιψούσε νά επισκεφθή και νά γνωρίση με 

τήν αύτοψίαν τον Ιερόν αυτής έδαφος. Έν τοσούτω δεν έπαυε νά ζητή 

και νά συνάγη πανταχόθεν ανέκδοτα τραγούδια. Εϊχεν ήδη αυξήσει τήν 

συλλογήν του, κ εσκόπευε νά κάμη δευτέραν εκδοσιν, σχεδόν ύπερ το 

ήμισυ πλουσιωτέραν της πρώτης. 'Αλλ' ό θάνατος διέκοψε και τούτο 

το έργον και άλλα πολλά, εις τά οποία κατεγίνετο ό φιλόκαλος καί φιλότ 

πόνος άνήρ, εξαιρέτο)ς δε τήν Ίστορίαν της μεσημβρινής Γαλλίας, της 

οποίας μόλις το τριτημόριον είχε προφθάσει νά εκφέρη διά τοϋ τύπου. 

Έλπιζόμενον είναι νά δοθώσιν είς φώς δσα μέρη καν της αξιόλογου συγ

γραφής εύρίσκοντο τέλειοι μένα κατά τήν πικράν της τελευτής ώραν' 

αλλ" ή μνήμη τού Φο^ιελ και χωρίς αυτά θέλει διαζήσει, περιλαμπομένη 

από καθαρον καί άμάραντον κλέος. "Αν οι "Ελληνες δεν ευτύχησαν νά 

τον δεξιωθώσι και νά δείξωσι τήν πρέπουσαν προς αυτόν εύγνωμοσύνην> 

δεν θέλουν παύσει δμως νά εύλογώσι το ενδοξόν δνομά του με τά ονόματα 

τών ειλικρινών και γενναίων της 'Ελλάδος φίλων. "Οσοι δε τον εγνώρισαν 

ιδιαιτέρως, και άπήλαυσαν τήν φιλίαν του, θέλουν θρηνεί τήν στέρησίν 

του με πόθον άπαρηγόρητον.... "Αριστε και φιλέλλην Φωριέλ, χαίρε! 
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* "Οσοι μη γνωρίζοντες τα συγγράμματα του Φωοιελ και την άξίαν τοϋ 
Φωριελ επιθυμούν να \άβουν κάποιαν Ιδεαν αυτών, ας ζητήσουν Cours de littéra
ture française par Villemain — La revue des Deux Mondes πολλαχοϋ —Journal 
des débats 23 Juillet 1844— La revue indépendante 25 Juillet κτλ. κτλ. 

Ή νεκρολογία δημοσιεύτηκε ανώνυμα, ωστόσο στη Γαλλία ό συν

τάκτης δεν έμεινε άγνωστος. Ό Πίκκολος έξαλλου είχε φροντίσει να 

στείλει στον Mohl ενα φύλλο, με την αφιέρωση: «Τω σοφώ και άρίστω 

Ίουλίω Μωλίω κ.τ.λ. κ.τ.λ. Ν.Π.» 5 5 . 

Ή γλώσσα βέβαια τοϋ κειμένου έ'χει συμπορευθεΐ με τις γενικό

τερες γλωσσικές εξελίξεις, ωστόσο ή θερμότητα πού ήθελε να δώσει ό 

Πίκκολος δεν έχει δλως διόλου χαθεϊ. Ή διάθεση του συγγραφέα δια

σώζεται αρκετά. "Επειτα ή προσωπικότητα του Φοριέλ τονίζεται στα 

σωστά της μέτρα: στα ϊδια περίπου πλαίσια θα κινηθεί λίγο αργότερα 

καί ό Sainte Beuve στην πολύ διεξοδικότερη βιογράφηση. Θα σταθούμε 

λοιπόν σε κάποια πιο λεπτομερειακά στοιχεία. 

«Φιλοτιμούμενος να τους δείξη όποιοι κατ' άλήθειαν ήσαν». "Οχι 

βέβαια μέ την έννοια «να τους υποδείξει», παρά μ' έκείνην του «να τους 

φανερώσει». "Ομως καί πάλι το πόρισμα είναι πώς άπο τα «δημοτικά 

της νέας Ελλάδος τραγούδια» προκύπτει —τώρα π ι α — ή ταυτότητα των 

Νεοελλήνων. "Εχουν συντελεστεί βασικές αλλαγές άπο τα 1825, όταν 

για πρώτη φορά έκανε λόγο για τον Φοριέλ ό Πίκκολος. Ό ελληνισμός 

δέν είναι υπόθεση πού παίζεται στα πεδία της μάχης, δπως τότε- ή πο

λιτισμική ταυτότητα είναι σπουδαιότερο δπλο. Οι αμφιβολίες για τή 

γνησιότητα της καταγωγής έχουν εκφραστεί ρητά καί μέ 'ιστορικά επι

χειρήματα — απαραίτητα λοιπόν είναι δσα επιχειρήματα στηρίζουν τήν 

αντίθετη άποψη, κι αυτό είναι το πρώτο πού τονίζει ό Πίκκολος: «οί 

σημερινοί "Ελληνες είναι όντως απόγονοι των παλαιών», έ'πειτα έ'ρχον-

ται δλα τ ' άλλα. Καί στα 1844 δέν είναι λίγα αυτά τα άλλα. Οί συνειδή

σεις στην Ελλάδα έχουνε πάρει καινούριες τροπές· ένας κλασικιστικος 

ρομαντισμός πιστεύει πώς το έ'θνος θα προβληθεί μέ έ'ργα «κατά μίμησιν 

τών προγονικών». 'Ακόμα, ενώ έχουν περάσει αρκετά χρόνια άπο τήν 

εθνική αναγέννηση, το «έλληνικον πνεύμα» δέν έ'χει ανθήσει, δπως ευ

λόγα το έλπιζαν καί ό Φοριέλ, καί ό Πίκκολος καί δλοι οί γνωστοί του, 

παρά ολοένα καί συρρικνώνεται σε ενα αδιέξοδο: γρήγορα θα καταλήξει 

οριστικά στο «έλληνο-χριστιανικό πνεύμα». 

55. Institut de France, συλλογή Fauriel. Δυστυχώς δέν βρίσκω στις ση
μειώσεις μου τήν ακριβή παραπομπή. 
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'Απέναντι στα καινούρια αυτά φαινόμενα, δ Πίκκολος θέλει να άντι-

παραταχθεΐ. "Αλλους δρόμους διέβλεπε ό διαφωτισμός για την αναγέν

νηση της Ελλάδας, δρόμους πού τώρα εγκαταλείπονται. Και με τα 

λόγια του παλιού 'Ιδεολόγου, ό Πίκκολος, παλιός διαφωτιστής κι αυτός, 

ζητάει με την ευκαιρία πού τοΰ παρουσιάστηκε, να στερεώσει κάπως το 

έδαφος πού νιώθει να ξεγλιστράει. 

"Ας σημειώσουμε πάντως, πώς τελικά, ε'ίτε γιατί προτίμησε την 

επίδοση στην κλασική φιλολογία, είτε για άλλους, λιγότερο προσίοπικής 

επιλογής λόγους, ό Πίκκολος είναι ένας ακόμα εκπρόσωπος του Δια

φωτισμού πού αποσύρεται δσο φουντώνει ό ρομαντισμός. Παρακολουθεί 

τα πράγματα άπύ περιωπής, μέ μια «μετά τίνος σαρκασμού φιλογέ-

νειαν»5 6 , ανώνυμα δημοσιεύεται, μήν το ξεχνάμε, ή νεκρολογία* επώ

νυμα ό Πίκκολος θα εμφανιστεί καί πάλι μόλις το 1860 μέ μια τρί

τη επανέκδοση των διηγημάτων τοΰ Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου* στον 

καινούριο πρόλογο πού θα προσθέσει είναι έκδηλη ή κάποια πικρία του 

για τήν τροπή πού παίρνει ή όλη κατάσταση στο ελληνικό βασίλειο. Το 

έδαφος δεν ήταν πρόσφορο πια για τους παλιούς μαθητές του Κοραή. 

Αλέξης Πολίτης 

56. Ή κρίση τοΰ 'Αλεξάνδρου Σούτσου" βλ. τον «Διάλογο Αριστόβουλου 
καί Φυγοπατρίδη», στο Ή παλαιά και Νέα 'Ελλάς, 'Αθήνα 1849, 14 ύποσ. 'Ο
λόκληρος ό διάλογος αυτός (μεταξύ Πίκκολου καί Σούτσου στο δημοκρατούμενο 
Παρίσι τοΰ 1848) είναι εμφαντικός της έμμονης τοϋ Πίκκολου στη διαφωτιστι
κή καί φιλελεύθερη νοοτροπία, άλλα καί της κάποιας απομάκρυνσης του άπο τις 
αθηναϊκές πραγματικότητες. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

