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ΓΚΥΣ - ΚΕΥΝΟΣ - ΚΟΡΑΗΣ

Το φθινόπωρο του 1789 ό Γκύς μαζί με τον Octave Choiseul-Gouffier ξεκίνησαν για την Ελλάδα. Γί,α να περάσει ή ώρα τους στο ταξίδι
και για να μυηθεί ό νεαρός Choiseul-Gouffier στα 'Οδοιπορικά για τον
ελλαδικό χώρο διαβάζουν το «Voyage Pittoresque de la Grèce», το
«Voyage du J e u n e Anacharsis» κ.ά. Διαβάζουν δμως και τις «Recher
ches Philosophiques sur les Grecs» του Πάβιου και ό Γκύς υπόσχεται
π ώ ς θα επωφεληθεί άπο την καινούργια του παραμονή στην Ελλάδα
για να απαντήσει κατάλληλα στον 'Ολλανδό φιλόσοφο. Το παίρνει μάλιστα
τόσο κατάκαρδα ώστε να σημειώσει πώς δε χρειάζεται καν να αναλάβουν
άλλοι το ρόλο αύτο — τόσο γερο θα είναι το μάθημα πού θα του δώσει.
"Ετσι μπορούμε να πούμε πώς χρωστούμε τή «Suite du Voyage Lit
téraire» στις «Recherches Philosophiques» τοΰ Πάβιου 1 . 'Οπωσδή
ποτε δμως δεν είναι ό πόθος της προσωπικής εκδίκησης πού αναγκάζει
τον Γκύς να καταπιαστεί με την κριτική και στή συνέχεια με τήν αναί
ρεση τών θεωριών τοΰ Πάβιου. Για να αποδείξει μάλιστα οτι το έργο
του, το «Voyage Littéraire de la Grèce», άπο τα πιο «τιποτένια βιβλία»,
δπως το κατηγόρησε ό Πάβιος, δέν είναι το μόνο πού άδικοκρίθηκε
άπο τον 'Ολλανδό φιλόσοφο, μαζεύει ύπομονητικά δλα τα ονόματα τών
αρχαίων ή νέων συγγραφέων πού κρίνει ό Πάβιος στους δύο τόμους τοΰ
έργου του και τα παραθέτει σε περισσότερα άπο 60 λήμματα. Ή μέθοδος
τοΰ Γκύς κλιμακώνεται ως έξης: παίρνει το κείμενο τοΰ P a w και προ
σπαθεί στην αρχή να κρίνει το ύφος και τήν ποιότητα της γλώσσας τοΰ
Όλλανδοΰ πάστορα πού, γράφοντας στα γαλλικά, κάνει ορισμένα λάθη.
Έ π ε ι τ α προσπαθεί να αποδείξει δτι ό Πάβιος συχνά παρανόησε δ,τι
1. "Οταν τελειώνει το πρώτο μέρος του οδοιπορικού του — Κωνσταντινού
πολη, Αιγαίο, 'Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη — ό Γκύς γράφει στον πρόλογο
του: «J'ai osé entreprendre, et j'ofre au public, la Suite de mon Voyage Littéraire de la Grèce, parce que je me crois obligé de répondre à un censeur tel
que le savant M. de Paw». Suite du Voyage Littétaire (στο έξης SVL], avis
préliminaire, τ. 1, τετρ. 1, φ. Iß. 'Εδώ και στή συνέχεια κράτησα, πάντα, τήν ορ
θογραφία τοϋ Guys.
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διάβασε ή δ,τι σχολίασε χωρίς καν να διαβάσει πολλά από τα κείμενα
πού παρέθεσε. Άφου μ' αυτόν τον τρόπο κλονίσει την αξιοπιστία τοϋ
συγγραφέα παίρνει ενα-ενα τα σημεία της κριτικής του ενάντια στους
"Ελληνες και αντιπαραθέτει σ' αυτά μια τεκμηριωμένη επιχειρηματολο
γία. «Δε θα μπορούσε κανείς», λέει ό Πάβιος, «να βρει εκφράσεις για
να περιγράψει την εξαθλίωση οπού περιέπεσαν οί "Ελληνες και άπο
δικό τους φταίξιμο. [...] Αυτός ό λαός ξαναμωράθηκε [...]»*. Ό
Κοραής θα απαντήσει πάνω σ' αυτό δτι «ως έμέ ευρίσκονται μυρίοι εις
την Ελλάδα ιατροί, φιλόσοφοι, γραμματικοί»3. Ό Γκύς δε θα αρκεστεί
σε μια τέτοια διαβεβαίωση άλλα θα παραθέσει στο έργο του δλα τά
ονόματα τών Ελλήνων λογίων πού ξέρει. Θα γίνει μάλιστα φορτικός
σέ δλους τους πνευματικούς ανθρώπους πού θά γνωρίσει κατά τή δεκά
χρονη παραμονή του στην Ελλάδα (1789-1799) για να συμπληρώσει
τις σημειώσεις του γύρω άπο την πνευματική, επιστημονική καί καλλι
τεχνική κίνηση στο μείζονα ελληνικό χώρο. «Si les Grecs n'ont plus
aujourd'hui, ni leur florissante Académie, ni des Sophistes éloquens,
ont'ils cessé de fournir, à toutes les places qu'ils peuvent remplir,
des homes qui se distinguent par leur génie, par leurs conoissances
et leurs talens? Tel est interprête ordinaire de la Porte ou du G.
Seigneur. Les Grecs donent également d'éxcélens interprêtes attachés
aux Ministres des Puissances Etrangères, des Princes à la Valachie
et à la Moldavie. M. de P. qui n'est pas venu à Constantinople
ne conoit ni les Rhalis, ni les Princes Mavrocordato et Ipsilandi,
ni les Draco, Carajat et autres que j'ai conus, ainsi que des Evêques
très instruits que la Grèce anciene n'auroit pas désavoués. Il y a
sans doute, dans des monastères isolés et solitaires dans l'isle
voisine de Galki, dans celle de Milo, et sur le Mont Athos des
Galoyers ignorans. Mais ils ne prouvent pas plus l'ignorance de la
nation entière, que leurs semblables, qu'on iroit chercher dans nos
couvens, prouveroient la nôtre» 4 . Στή συνέχεια κάνει λόγο για τον
Κωνσταντίνο Σταμάτη, τον Π. Κοδρικά, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νι
κηφόρο Θεοτόκη και τα έργα τους, τον Γαβριήλ Χρυσοσπάθη, τον Χρύ
σανθο Νοταρά, τον Γεώργιο Βεντότη και το λεξικό του, τον γιατρό
«Καραβάσσιο» (Καρακάση), ακόμα καί κάποιον έλληνα άπο τή Σμύρνη,
2.
1788, σ.
3.
4.

G. de Paw, Recherches Philosophiques sur les Grecs, τ. A', Βερολίνο
100.
Α. Κοραή, ΆΜηλογραφία, έκδοση ΟΜΕΔ, Α' 1964, σ. 102.
SV L, τ. 1, σσ. 53-54.
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τον Δαδίκη, πού έπεισε τον Βολταΐρο να αλλάξει την αρχή της Henriade.
Δεν ξεχνά τους αδελφούς Μελισσηνούς άλλα και πολλούς άλλους "Ελληνες
πού διακρίθηκαν οχι στα γράμματα και στις επιστήμες άλλα στην τέχνη
του πολέμου, και πού κυβέρνησαν στόλους ξένων δυνάμεων: τον 'Αντώνιο
Πιζάρρο, τον Νικόλα Πιέρρη, τους Παν. και 'Αλέξανδρο Άλεξιανό,
κ.ά. 'Αναφέρεται στον Χρυσολωρά, στον Θεόδωρο Γαζή και στον Βησ
σαρίωνα, στον Μουσοΰρο και τον 'Αργυρόπουλο. Παραθέτει άπο τον
Καντεμίρ τα σχετικά με τη Σχολή του Γένους: «On y enseigne la
philosophie et les autres sciences. Il [6 Καντεμίρ] auroit du n o m e r
la théologie en faveur de M. de P., mais il nome ensuite la plup a r t des savans professeurs». Καί ό Γκύς αντιγράφει πιστά τα ονό
0
ματα των καθηγητών αυτών .
Παρόμοιες απαριθμήσεις γίνονται σε πολλές σελίδες καί σε πολλούς
τόμους της Suite du Voyage Littéraire. Ή χαρά του Γκύς είναι τέτοια
κάθε φορά πού προσθέτει ενα καινούργιο όνομα στον κατάλογο του,
ώστε δεν παραλείπει να σημειώσει: «n'en déplaise à M. de P.», ή
«quoi qu'en dise M. de P.» καί άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Στή Ζά
κυνθο δπου θα μείνει πέντε ολόκληρα χρόνια, μέχρι το θάνατο του, θα
γίνει ή σκιά τοϋ 'Αντώνιου Μαρτελάου καί τών Κομούτων πού κοντά στα
άλλα για να «βγάλουν το μάτι τοϋ Ρ.» τον βοηθούν νά σχηματίσει έναν
κατάλογο άπο τουλάχιστο 70 ονόματα λόγιων πού έ'ζησαν μετά το 1600 e .
Πράγμα περίεργο δμως, μέχρι τον τέταρτο τόμο (1793) ό Κοραής δεν
αναφέρεται πουθενά. Θα ήταν απίστευτο να αγνοούσε ό Γκύς το δνομα
του έλληνα λόγιου. Γιατί καί στο Παρίσι έ'ζησε τα χρόνια πού ήταν ήδη
εγκαταστημένος ό Κοραής στή γαλλική πρωτεύουσα, καί με φίλους του
Κοραή γνωριζόταν καί αλληλογραφούσε, όπως π.χ. με τον Villoison καί
τον Chardon de la Ruchette. Πάντως μάλλον στή Σμύρνη ακούει για
πρώτη φορά να γίνεται λόγος γιά τον έλληνα φιλόσοφο. Πού να φανταστεί
μάλιστα ό Γκύς οτι, παράλληλα μ' αυτόν, ό Κοραής, για νά εκδικηθεί
τήν τιμή του έ'θνους του, καταπιανόταν μέ τήν ανασκευή του 'ίδιου εκείνου
έ'ργου πού τόσο τον είχε πληγώσει 7 .
5. SV L, τ. 1, σσ. 51-52.
6. Στον κατάλογο αυτό, πού το μεγαλύτερο μέρος του έχει αντληθεί άπο τον
Ευγένιο Βούλγαρη, και πού συντάσσεται στή Ζάκυνθο μετά το 1796, ό 'Αντώνιος
Μαρτελάος δέν σημειώνει τον 'Αδαμάντιο Κοραή, σημειώνει όμως τον γνωστό συγγενή
του: 'Αντώνιος Κοραής ό Ιατροφιλόσοφος, [καί μεταφράζει δ Γκύς:] Ante. Korais

de Chio, médecin et philosophe.
7. Α. Κοραή, 'Αλληλογραφία, έκδοση ΟΜΕΔ, Α', 1964, σσ. 102 καί 499.

256

Ο

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

15

(1978-1979)

Ό Γκύς φτάνει στή Σμύρνη στις 10 'Ιουλίου του 1792. "Ερημη και
μαυροφορεμένη ή πόλη. Το θανατικό κάνει θραύση. 'Ανάμεσα στην
άφιξη του και στο πρώτο κείμενο πού γράφει άπο τη Σμύρνη υπάρχει
ενα χρονικό χάσμα εννέα μηνών ('Ιούλιος 1792 —'Απρίλιος 1793) 8 . Δεν
ξέρω που μπορεί να οφείλεται. Πάντως στις 10 'Απριλίου του 1793 ό
Γκύς αρχίζει να ξαναγράφει και κατά τη συνήθεια του να υπενθυμίζει
στους αναγνώστες του το πλούσιο ιστορικό παρελθόν της πόλης αυτής
καθώς καί το τί γράψανε για τη Σμύρνη αρχαίοι και νέοι συγγραφείς
και ταξιδιώτες. Δίνει επίσης καί τα ονόματα γνωστών Σμυρνιών λογίων,
μαρτύρων κλπ. 'Αναφέροντας λοιπόν τον Νικήτα Σμύρνης «le plus
célèbre rhéteur qui fut à Rome» στα χρόνια του Πλίνιου του Νεώτε
ρου, βρίσκει την ευκαιρία να επανορθώσει τη σοβαρή παράλειψη καί να
συμπεριλάβει τον Κοραή, τον κυριώτερο εκπρόσωπο τής ελληνικής δια
νόησης, στον εξαντλητικό, δπως τον ήθελε, κατάλογο τών νεοελλήνων
σοφών και λογίων. Την ευθύνη τή ρίχνει στον Villoison: «Nomons
aussi celui que je me reprocherois d'avoir oublié, parmi les savans
Grecs modernes, que j'ai du oposer à M. de Paw, et en raportant
la note que M. de Villoison auroit pu me fournir, et qui m'est
donée par M. Keun, Ministre Hollandois, le correspondant du savant Smyrnéen» 9 .
Ό Βερνάρδος Κιούν, ο πιο υπεύθυνος πού θα μπορούσε να μιλήσει
για τον Κοραή, ό δάσκαλος κι ό προστάτης του, ό φίλος του, αναλαμβά
νει να του δώσει ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα πού ό Γκύς κολλά στο
περιθώριο τής σελίδας 518 του τέταρτου τόμου τής «Suite du Voyage
Littéraire» 10 . Καλογραμμένο, καθαρό, λιτό καί μετρημένο το κείμενο
Λίγα χρόνια πριν ό Γκύς είχε παρακαλέσει τον Παν. Κοδρικά να μεταφράσει στα
ελληνικά τον Πάβιο καί να του απαντήσει: «Je n'ai pu obtenir de lui qu'il traduisit
le livre de M. de P.», S V L, τ. 1, σ. 64. Ό Παν. Κοδρικάς στις Observations
sur l'Opinion de quelques Hellénistes touchant le Grec Moderne, (Παρίσι, Kramer,
1802, σσ. 2-3) θα ομολογήσει δτι το εγχείρημα αυτό ξεπερνούσε τις δυνάμεις του:
«L'analise de cet ouvrage serait, sans, contredit, une entreprise extrêmement
utile, et l'on pourrait même dire que la partie morale de Γ histoire la réclame, mais elle est au-dessus de mes forces».
8. Σέ μεταγενέστερες δμως επιστολές του σημειώνει γεγονότα πού συνέβησαν
στο διάστημα αυτό. Π.χ. στή σ. 526 γίνεται λόγος για τήν ανέλπιστη γιατρειά του
de Hochepied άπο δύο Άρμένηδες γιατρούς, τον 'Ιανουάριο του 1793.
9. SV L, τ. 4, τετρ. 2, σ. 518.
10. Αυτόγραφο του Β. Keun. Χαρτί κιτρινωπό. Μελάνη σέπια. 9,8x15,8 εκ.
'Αριστερό περιθώριο 2 εκ.

Α^- Κα**·*/

Το πορτραίτο τοϋ Keun άπο τήν Mme de Chabannes

Ί φ . Άναατασιάδη,

ΓΚΓΣ - ΚΈΓΝΟΣ - ΚΟΡΑΗΣ

257

αυτό οχι μόνο αντικατοπτρίζει την ψυχική ποιότητα αύτοϋ πού το έγραψε,
άλλα και σκιαγραφεί σε δεκαπέντε σειρές την πιο πλήρη εικόνα του Κο
ραή. Δέν ξεχνά τίποτε άπο τα ενδιαφέροντα ή τα ταλέντα του. Μας δίνει
άγνωστες λεπτομέρειες για τις σπουδές του, «σπούδασε Μεταφυσική και
Φυσική Θεολογία»11 ή μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε ποιες γλώσσες
ήξερε καλά ήδη άπο τή Σμύρνη — «'Αρχαία Ελληνικά, 'Ιταλικά, Γαλ
λικά, Λατινικά, Αγγλικά» — και ποιες έμαθε ή τελειοποίησε στο "Αμ
στερνταμ— «'Ισπανικά, Εβραϊκά, Γερμανικά, Όλλανδικά». 'Επειδή το
κείμενο αυτό δε χρειάζεται κανένα σχολιασμό το παραθέτω αυτούσιο:
Diamanti Coray natif de Smyrne, où il aprit le Grec literal,
ainsi que l'Italien, le/François, le Latin et V Anglois. S'étant établi
à Amsterdam, il s'y perfectionna dans/ces langues, et y ajouta l'Espagnol, l'Hébreu, et l'Allemand, ainsi que le Hollandois:/il
s'apliqua aux Mathématiques, à la Métaphysique, et à la Théologie
Naturelle./Aïant quitté Je commerce, pour se livrer entierem. aux
Sciences, il étudia à Montpélier/pendant -5 ans la Médecine, et se
fit recevoir Docteur: après avoir défendu avec un/applaudissem.
peu commun, sa thèse inaugurale, qui est au jugement des connoisseurs/un chef d'oeuvre de Purétologie, écrite en stile Cicéronien.
Aussi faloit-il la réimprimer./A Paris il donna une traduction Françoise de la Médecine clinique de M. de Selle premier/médecin du
feu roi de Prusse. Il fait actuellem. un comment, med. crû. sur les
Aphor. /d'Hippocrate, et il est chargé de la révision des M.S.S.
Grecs, qui sont à la Biblioth. du/roi, pour enrichir l'édition des Variantes des LXX, qui se prépare en Angleterre. Il fit [διορθ. άπο τον
Γκνς: a fait] encore une très belle traduction de l'Allemand en Grec
Vulgaire, d'un excellent/catéchisme, et composa [διορθ. άπο τον Γκνς:
il a composé] d'autres petits ouvrages pour l'instruction religieuse de
sa nation,/à laquelle il est constamm. dévoué
φιλίας ένεκα
Β. Keun
Ό Γκύς έ'μεινε στή Σμύρνη δύο χρόνια, άπο τις 20 'Ιουλίου του 1792
ως τις 30 'Ιουλίου του 1794, κοντά στο γιό του Joseph-David 12 . Τίς
11. Πβ. Σταμάτη Πέτρου, Γράμματα άπο το "Αμστερνταμ, επιμέλεια Φίλ.
Ήλιου, Αθήνα, 1976, σ. λδ'.
12. François - Joseph - Marie - David Guys (1754-1838), πρωτότοκος γιος
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εντυπώσεις του άπο τή Σμύρνη τις κατέγραψε στον τέταρτο τόμο του
οδοιπορικού του πού αποτελείται άπο 221 φφ. Στίς σελίδες του συναντά
κανείς πολύ συχνά τα ονόματα όλων τών 'Ολλανδών μεγαλεμπόρων καΐ
διπλωματών στους όποιους ό Κοραής δε ξεχνά να στέλνει τους χαιρε
τισμούς του άπο το Παρίσι: « J e vous prie», γράφει στον Keun όταν του
στέλνει τα έντυπα της δίκης του Λουδοβίκου XVI, ((de c o m m u n i q u e r
toutes ces pièces à vos connoissances, et particulièrement aux
maisons de M. M. de Hochepied, Van Lennep et F r é m e a u x , à qui
vous présenterez mes amitiés et mes voeux sincères pour leur b o n heur à l'occasion de la nouvelle année» 1 3 . Την ϊδια εποχή ό Γκύς
χαίρεται τή συντροφιά τους και περνά ονειρεμένες μέρες μαζί τους στο
Καζίνο (Λέσχη) της Σμύρνης ή κυρίως στο Σεβντίκιοϊ για να αποφύγει
τήν πανούκλα πού έσκιαζε ακόμα τήν πόλη. Κάθε φορά πού του δίνεται
ή ευκαιρία δεν παραλείπει νά μιλήσει με τα πιο κολακευτικά λόγια γι
αυτούς και για τις οικογένειες τους καί νά δώσει περιγραφές τών σπιτιών
τους 1 4 . "Ετσι συχνά θα γίνει λόγος και για τον πάστορα Keun αναπό
σπαστο μέλος αυτής της συντροφιάς καί μόνιμο της οικογένειας de
Hochepied. Κοντά στο εξοχικό τών Van Lennep στο Σεβντίκιοϊ έχει
ενα ξωκκλήσι: «Dans cette petite chapèle p r o p r e m e n t décorée, et
fondée par la religieuse Mad e F r é m e a u x , l'abé qui est chez M.
le C. de Hochepied nous a dit la messe, après laquèle il a c h a n t é
à genoux avec tous les assistane, come s'ils eussent tous été F r a n çois, et environnés d'enemis, kirié eleysé mas, que je répetois
avec le choeur» 1 5 .
τοϋ Pierre - Augustin Guys. Βλ. γι' αυτόν Ίφ. Άναστασιάδου, «Les Russo Turcs à Zante, en 1798 (d'après un manuscrit inédit de P.- A. Guys)», Balkan
Studies, τ. 14, 1973, σσ. 40-41, σημ. 55-61.
13. Α. Κοραή, 'Αλληλογραφία, έκδοση ΟΜΕΔ, Α', 1964, σ. 307.
14. SVL, τ. 4, σσ. 531, 614-615, κ.ά.: «L'amateur, après ces visites
doit voir chez M. Van Lennep un beau portrait de Vandik, un tableau en
broderie ouvrage de Mad. de Chabanes et de ses soeurs, représentant la vue
de Constantinople, et chez M. le Cte de Hochepied, le pendant de ce tableau
brodé par sa fille Mme de Heidenstam (βλ. Ν. Κ. Χ. Κωστή, Σμυρναϊκά 'Ανά
λεκτα, ε"κδ. Β', 'Αθήνα, Εστία, 1906, σ. 47).
15. S V L, τ. 4, σ. 611. Ή λειτουργία αυτή δπου πήραν μέρος πιστοί διαφο
ρετικών δογμάτων είναι ακόμα ενα παράδειγμα τής άνεξιθρησκείας τοϋ Keun πού
επέτρεπε ακόμα καί σε λουθηρανούς ή μεμμονίτες (άναβαπτιστές) πού βρίσκονταν
στη Σμύρνη νά πάρουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. D. C. Hesseling, «Korais
et ses amis hollandais», Μνήμη Σπνρ. Λάμπρου, 'Αθήνα 1935, σ. 2. Το Σεβντίκιο
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Ό Γκύς πού είναι αρκετά libertin και καθόλου θρησκόληπτος,
εντυπωσιάζεται, βαθιά άπα την προσωπικότητα και την καλοσύνη του
Keun. Μιλώντας κάποια στιγμή για τα μέλη της οικογένειας de Hochepied γράφει γι' αυτόν: «le vénérable 1 6 et s a v a n t P a s t e u r , M. Keun,
qui est toujours calme, et p o r t a n t sous la froideur aparente d ' u n
air grave, le coeur le plus chaud pour ses amis, le plus complaisant
pour tous les autres, le plus compatissant pour les malheureux» 1 7 .
Τα λίγα αυτά λόγια δε προσθέτουν τίποτε στα δσα ξέρουμε μέχρι
τώρα για τον Όλλανδο πάστορα και στα δσα έγραψαν γι αυτόν ό Α. Κο
18
ραής, ό Ι. Ρώτας και άλλοι . "Ομως ό Γκύς κοντά σ' αυτά μας προσφέ
ρει κάτι μοναδικό: Το πορτραίτο του Β. Keun, φτιαγμένο με μολύβι άπο
19
την Κυρία de Chabanes πού με το ίδιο της το χέρι, σα λεζάντα, σηήταν ή «θερινή κατοικία των ευπόρων εν Σμύρνη 'Ολλανδών, ων αϊ επαύλεις σώ
ζονται εισέτι αυτόθι, και ενταύθα ό Keun κατά το θέρος έτέλει τα της λατρείας
ως και βαπτίσεις τών τέκνο^ν τοϋ ρηθέντος de Hochepied και άλλων 'Ολλανδικών
οικογενειών»· Ν. Κ. Χ. Κωστή, Συμπληρωματικά, σ. 735 και σημ. 4. Στην εκκλησία
αυτή παντρεύτηκε καί ή Anne Van Lennep τον Jean de Chabanes La Palisse,
SV L, τ. 4, σ. 612.
16. «σεβάσμιος και σεβαστός», αποκαλείται άπα τον Κοραή· Βίος Α. Κοραή
συγγραφείς παρά τον ίδιον, Παρίσι 1833, σ. 11.
17. SV L, τ. 4, σ. 616.
18. Βλ. συγκεντρωμένη βιβλιογραφία στην εισαγωγή τοΰ Ν. Α. Βέη, Κοραή,
'Εκλεκτές Σελίόες, Άθ. 195, σσ. 11, σημ. 6 και 13 σημ. 2.
19. Anne, κόρη τοϋ David Van Lennep πού παντρεύτηκε τον 'Ιωάννη
μαρκήσιο de Chabanes La Palisse, πατέρα τοΰ Γάλλου άντιναυάρχου 'Οκτάβιου
πού διακρίθηκε στην Κριμαία. Το προικοσύμφωνο τοϋ γάμου — 8 Μαΐου 1787 —
ήταν καταχωρημένο στα βιβλία τοΰ Γενικοϋ Προξενείου Γαλλίας στή Σμύρνη,
άπ' δπου ό Ν. Χ. Κωστής δημοσίευσε το πανομοιότυπο της υπογραφής τοΰ Β.
Keun* Ν. Κ. Χ. Κωστή, «Συμπληρωματικά τινά περί Βερνάρδου Keun και Κοραή»,
'Αρμονία, 1, 'Αθήνα 1900, σ. 741. Ή Anne de Chabanes έκτος άπο τη σοβαρή της
μόρφωση είχε μεγάλη κλίση στή ζωγραφική και το κέντημα. Να τί γράφει ό Γκύς
για έναν άπο τους πίνακες πού ζωγράφιζε καίκεντοΰσε: «Ce n'est pas assez d'ha
biter Sewdikui, pour goûter le bonheur d'y être, j'ai eu encore le plaisir
de jouir délicieusement de sa vue, en admirant l'ouvrage en broderie dont
j'ai parlé, fait par Made de Chabanes, qui a travaillé sur le satin cet agréable
tableau, avec toutes les couleurs de la nature et de la vérité. Elle n'est pas
seulement savante dans l'art de Minerve, et je ferois volontiers son portrait
ou son éloge, si je savois peindre corne le Corrège ou corne elle». Πολύ αργότερα,
στο περιθώριο της σελ. 633, μέ πολύ θαυμασμό για τήν Anne de Chabanes, θα
γράψει ό Γκύς: «Cette femme forte ayant rejoint son époux à Londres, n'y
ayant pas été acablée corne lui de la perte inattendue de tous ses biens, elle
a formé une école pour la langue françoise, se bornant à 12 écoliers, elle vit
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Tò σημείωμα του Keun.

μείωνε Ινα στίχο από τή «Μερόπη»

του Βολταίρου: «Cet

homme

vertueux/fait le bien, suit les loix et ne craint que les dieux». Είναι
το πορτραίτο ενός δχι και τόσο όμορφου άνθρωπου, σοβαρού, ήρεμου
καί φαινομενικά αυστηρού κάτω άπό το άχαρο ένδυμα και τήν ακόμα
πιο άχαρη κόμμωση του 'Ολλανδού πάστορα. "Ομως το μεγάλο καί
καθαρό μέτωπο του εμπνέει εμπιστοσύνη. Το παγερό ΰφος του παρου
σιαστικού ζεσταίνεται καί φωτίζεται άπό το αχνό χαμόγελο των χειλιών
καί των ματιών. Το βλέμμα χωρίς να πάψει να συμμετέχει στην καθη
μερινότητα αντικατοπτρίζει μια εσωτερική ζωή πού σίγουρα θα έφθανε
μέχρι τήν ενόραση. Βλέποντας τον θυμόμαστε τήν επιγραμματική φράση
του Κοραή: « Ό Δόμινος είναι, ό Δόμινος είναι. . . είναι. . . Α Ν Θ Ρ Ω 
Π Ο Σ . Δέν έχω μεγαλύτερον τίτλον να τον δώσω» 2 0 .
'Ιφιγένεια

Άναστασιάδη

ainsi, et fait vivre sa famille de son travail». Στον τέταρτο τόμο της S V L βρί
σκονται καί άλλα πορτραίτα ζωγραφισμένα άπό τήν Madame de Chabanes.
20. Α. Κοραή, 'Αλληλογραφία, έκδοση Ο.ΜΕΔ, (1964), σ. 74.
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