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ΑΛΕΞΗΣ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

ΚΟΡΙΝΝΑ, Ή ΠΕΡΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΟΓΟΣ. 
ΑΘΗΝΑ, 1835 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

TOT Ε. Α. ΣΙΜΟΤ 

Ο πρώτος τόμος της Κόριννας της κυρίας ντε Σταλ, στη μετάφραση του Ε. 

Λ. Σιμού, κυκλοφόρησε το 1835, πιθανότατα στα μέσα ή στις αρχές του Οκτω

βρίου* ακολούθησαν άλλοι τρεις τόμοι, ο ένας με την ίδια χρονολογία κι οι άλ

λοι δύο την επόμενη χρονιά. Ήταν το πρώτο μεγάλου μεγέθους μυθιστορημα

τικό κείμενο που τυπωνόταν στο ανεξάρτητο κράτος, καθώς και η πρώτη με

τάφραση σημαντικού ευρωπαϊκού λογοτεχνήματος.1 

Την κυκλοφορία του πρώτου τόμου την ακολούθησε μία επιφυλλίδα στην 

εφημερίδα Αθηνά, που προκάλεσε με τη σειρά-της τέσσερις απαντήσεις και μία 

ανταπάντηση του πρώτου επιφυλλιδογράφου: μια έντονη, γεμάτη αντιπαραθέ

σεις συζήτηση, η πρώτη περί μυθιστορημάτων διαμάχη στο ελεύθερο ελληνικό 

κράτος. Αξίζει, νομίζω, να την παρακολουθήσουμε στο σύνολό-της. 

Διατήρησα την ορθογραφία, κεφαλαιογράφησα τα αρκτικά μετά τις τελείες (στα κεί

μενα συνήθως κεφαλαιογραφούνται, αλλά όχι πάντα, και ας σημειώσω ότι συχνά η τελεία 

και η άνω τελεία συγχέονται λόγω της κακής εκτύπωσης), και έκανα το ίδιο ενίοτε και 

ύστερα από τα ερωτηματικά σημεία. Πλαγιογράφησα επίσης τους τίτλους των εφημερίδων 

και των έργων, και πρόσθεσα ελάχιστα κόμματα για να διευκολύνω την ανάγνωση (αλλά 

δεν αφαίρεσα κανένα), ενώ διόρθωσα σιωπηρά μονάχα τα προφανέστατα τυπογραφικά λάθη. 

1. Για το έργο, την υποδοχή-του και τη σημασία-του έχω προτείνει ορισμένες απόψεις 

στη μελέτη-μου «Η μετάφραση της Κόριννας στα 1835. Η ώρα της πεζογραφίας», στο 

Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Από τον ((Λέανδρο)) στον ((Λονκή Λάρα», Ηράκλειο (Πανεπιστη

μιακές Εκδόσεις Κρήτης) 1997, σ. 205-225. Η μηνολόγηση της κυκλοφορίας προκύπτει 

από τη φράση «περιφέρεται ήδη προ ημερών» που διατυπώνεται τον Νοέμβριο εκείνου του 

έτους, βλ. εδώ αρ. 2. 

λ 
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1. 

εφχ\μΆΘΗΝΑ,30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1835 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Κορίννα ή τα Ιταλικά, έκ του Γαλλικού τής Κυρίας Στάελ υπό Ε. Α. Σίμου|τόμος πρώτος. 
Έν 'Αθήναις 1835. 

Τήν έπιγραφήν της περιωνύμου μυθιστορίας επί κεφαλής της διατριβής μας 
θέσαντες, σκοπον δεν εχομεν να έπικρίνωμεν αυτήν και τήν άξίαν της να 
προσδιορίσωμεν. Όταν ό Έλλην, συναισθανόμενος οτι έχει άρκετήν περιου-
σίαν τής γλώσσης του, και ξένης τινός, και άπό τον έρωτα του Κ ο ι ν ο ύ 
κ ά λ ο υ εμπνεόμενος, επιχείρηση άπό τον άπέραντον και πλουσιόδωρον 
τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας κήπον εις τήν στείραν γλώσσάν μας κάνέν άν
θος να μεταφέρη, τής εκλογής του πρώτην βάσιν θα λάβη βέβαια τήν τάξιν 
εις τήν οποίαν ανήκει το μεταφραζόμενο ν σύγγραμμα, και κατά δεύτερον 
λόγον τήν έσωτερικήν άξίαν αλλά, το έπαναλαμβάνωμεν, προ πάντων ό 
μεταφραστής θέλει άποσκοπεύσει εις το είδος του πονήματος, σταθμίζων 
το καλόν, το όποιον το έργον του δύναται να προξενήση. Και ύπερβολι-
μαίους έλπίζομεν οτι δεν θέλουν μας καλέσωσιν, εάν εΐπωμεν, οτι κατά 
μέγα μέρος έκ τής εύστοχου περί τούτου κρίσεως του κρέμαται του μετα-
φραστοϋ ή επιτυχία. Πρέπει άρα τό άντικείμενον τούτο και τήν έδικήν μας 
εξόχως να σύρη προσοχή ν. 

Ή Κόριννα είναι μυθιστορία* και είναι μεν γέννημα γυναικός, τής οποίας 
τα έξοχα προτερήματα έκίνησαν τών νεωτέρων φιλοσόφων τίνα να εΐπη, 
οτι ή μεγαλοφυία φϋλον δεν έχει, άλλ' είναι ούχ ήττον άπεικόνισμα φαντα
σίας πυριφλεγους και καρδίας νοσούσης. Τα τοιούτου είδους πονήματα μέ
χρι τίνος ημπορούν να προσηλώσωσι τής Ελλάδος τό κοινόν, καί, δεδο
μένου οτι θέλουν εΰρωσι πολλούς τους άναγνώστας, πόσην δύνανται να πα-
ρέξωσι τήν ώφέλειαν; ιδού τό κύριον ζήτημα. Κοινώς γνωστή αρχή είναι, 
οτι αί σοβαραί τής ηθικής και επιστήμης πραγματεϊαι δεν πρέπει να σχη-
ματίζωσι μόναι τήν Βιβλιοθήκην του Έθνους, καί οτι άναπόφευκτον είναι 
να παρέχη αύτη καί βιβλία, μεμιγμένον φέροντα, κατά τον παρά του μετα-
φραστου άναφερόμενον Ρωμαϊον Ποιητήν, τό ήδύ μετά του ωφελίμου. Άλλα 
τα δόγματα, οσα τής ιστορίας ενός έθνους ή πείρα καθιέρωσε, δεν ημπορούν 
μέ τήν αυτήν άσφάλειαν εις δλα να έφαρμοσθώσι. 

Τής φιλολογίας παντός έθνους ή κατάστασις στενά μέ τήν πολιτικήν 
του ύ'παρξιν συνδέεται. Όταν μετ' επιστασίας μελετήσωμεν τήν ίστορίαν 
θέλομεν ΐδει, οτι άλλοτε άλλην εις τα διάφορα έθνη ή Φιλολογία ελάμβανε 
μορφήν. Άλλ' αί ποικίλαι αύται φάσεις δεν ήσαν τής τύχης το τυφλόν απο
τέλεσμα, καί εις όλους τους αιώνας οι αλλεπάλληλοι φιλολογικοί μετασχη
ματισμοί κατά πόδα τάς πολιτικός μεταβολάς ήκολούθησαν. Έάν έξαιρέ-
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σωμεν της βαρβαρότητος την έποχήν, τρεις γενικωτέρας πολιτικάς στιγμυς 
θέλομεν διακρίνει, καθ1 ας ή Φιλολογία ανακαινίζεται. 

"Οταν μέγα μέρος του Έθνους δεν έγνώρισεν έτι της παιδείας το φως, 
και από άγέρωχον και προνομιοΰχον άριστοκρατίαν καταθλίβεται. "Οταν ή 
Κυβέρνησις, άποστρέφουσα το βλέμμα της από τήν όδύνην και την πενίαν 
και τήν δυστυχίαν του λαοΰ, σκοπον των πράξεων της θέτει τήν μονοκρα-
τορίαν, και μέσον το αύθαίρετον. "Οταν ό λαός δεν καλείται να λάβη μέ
ρος εις τήν διοίκησιν τών πραγμάτων του, και ό "Αρχων περιφρουρείται 
από μισθοφόρους λόγχας, τότε γεννάται μεσαία τις ανθρώπων τάξις, ήτις 
έχει μεν άρκετήν παιδείαν δια να έννοήση και συναισθανθή δλον της τοιαύ
της καταστάσεως τό ατόπημα, αλλά στερείται της δυνάμεως του να έπιφέρη 
θεραπείαν. Οί ευσυνείδητοι, άλλ' ασθενείς ούτοι άνθρωποι, μήν έχοντες της 
ενεργείας το μέσον, οπλίζονται το όπλισμα του λόγου, του ειρηνικού, του 
μεταφορικού, τοΰ προσεκτικού λόγου. Καί ούτω μορφώνεται ή πρώτη επο
χή της Φιλολογίας, τήν οποίαν, ας μας συγχωρηθή «ίδανικήν» να άποκα-
λέσωμεν. Τοιαύτη ήν ή Γαλλική Φιλολογία εις όλον τό διάστημα τοΰ πα
ρελθόντος αιώνος, καί περί τα τέλη τοΰ δεκάτου έβδομου. Καί δταν λέγω-
μεν Φιλολογία, δεν εννοοΰμεν περιωρισμένην τίνα τάξιν συγγραμμάτων δια 
τοΰ περιεκτικοΰ τούτου όρου να έκφράσωμεν έπιθυμοΰμεν τό σύνολον όλων 
τών γεννημάτων τοΰ νοός καί της τέχνης. Ή Φιλολογία, ούτω πως εννοού
μενη, τοιαύτη είναι ακόμη είς τήν Γερμανίαν, εις τήν Ίταλίαν, καί τα πρώτα 
βήματα κάμνει είς τήν Ρωσσίαν. Ή Φιλολογία αύτη είναι ή άποκάλυψις 
τών ευχών, τών επιθυμιών, τών στεναγμών τοΰ Έθνους, άλλοτε δια Ποιή-
σεως, καί Μυθιστορίας, άλλοτε δια Φιλοσοφίας καί Ιστορίας, καί ποτέ δια 
Μουσικής καί Ζωγραφιάς εικονιζόμενα. Είναι ή ιδανική αύτη ελευθερία 
άποζημίωσις, τρόπον τίνα, δια τήν πραγματικήν δουλείαν. Άλλα τό σημε-
ρινόν Έλληνικόν Έθνος δεν έγνώρισεν, ή στιγμιαίως μόνον έγνώρισε τήν 
τοιαύτην κατάστασιν, καί ή στιγμή αύτη είναι τό πρώτον πεμπτημόριον 
τοΰ αιώνος, πλην ήν τόσον μικροχρόνιος, ώστε δεν έπρόφθασε να δώση 
ωρίμους τους καρπούς. Τα δε μετέπειτα άνήκωσιν είς άλλην έποχήν. 

Της πρώτης ταύτης έπεται εποχή άλλη, καθ" ήν ή παιδεία, κατ' ολίγον 
ολίγον έξαπλωθεΐσα είς τό Έθνος, καί τά αληθή αύτοΰ συμφέροντα καί 
τήν πραγματικήν ρώμην είς αυτό έξηγήσασα, τοΰ εμπνέει ψυχήν τήν οποίαν 
πρότερον δεν είχε, δια να κινηθή, τοΰ δίδει φωνήν δια να κηρύξη τά δι
καιώματα του, τοΰ δίδει μέσα δια να πολεμήση υπέρ αυτών καί να θριάμβευση. 

Ή δέ κατάστασις αύτη, τήν οποίαν κατάστασιν ενεργείας θέλομεν ονο
μάσει, δεν είναι πάντοτε της παιδείας καρπός· ενίοτε τήν γεννώσιν αί πε
ριστάσεις, καί ϊδαμεν είς τήν Πάλαιαν Τστορίαν "Εθνη άπό της αμάθειας 
τον αιώνα εις ταύτην άναπηδώντα. Τοιούτοι ήσαν οί παλαιοί "Ελληνες άπό 
της εποχής τοΰ Περσικού πολέμου μέχρι της Μακεδόνικης εξουσίας καί 
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οί Ρωμαίοι επί της Δημοκρατίας. Έπί της καταστάσεως ταύτης ή Φιλολογία 
έχει πάντοτε πολιτικον χαρακτήρα, και του λόγου μου άπόδειξιν φέρω την 
Ελληνική ν, ήτις από τον "Ομηρον εως τον Σωκράτη ν είναι εξόχως διδα
κτική και ιστορική· και ήθελα δείξει και τήν Ρωμαϊκήν, αν Ρωμαϊκήν Φι-
λολογίαν έδυνάμην να αποκαλέσω μιμήσεις τινας όχι πάντοτε εύστοχους 
εις τήν Λατινικήν γλώσσαν και τέχνην επιχειρισθείσας τών Ελληνικών 
συγγραμμάτων και τεχνημάτων. Άλλα της εποχής ταύτης παραδείγματα 
ζωηρότερα και πραγματικώτερα περιέχει εις ήμδς ή σύγχρονος ιστορία, 
το Γαλλικόν, το Άγγλικόν, το Ίσπανικόν, το Άμερικανόν "Εθνος. Εις τήν 
Γαλλίαν π.χ. ήτις ένδόξως υπέρ της ελευθερίας αγωνίζεται, τί βλέπομεν; ή 
Φιλολογία είναι όλως πολιτική, και μέρος ταύτης, το σημαντικώτερον ίσως, 
αποτελεί ή έφημεριδογραφία και τα πολιτικά φυλλάδια, οί λόγοι τών Βου
λευτών και αί πολιτικαί ποιήσεις. Ή ιδανική Φιλολογία δέν υπάρχει, και 
ουδέ να ύπαρξη δύναται. Τα αντικείμενα, δσα πρώτον έσχημάτιζον ταύτην, 
μετέβησαν ήδη εις τον πραγματικόν βίον, και εγειναν επιούσια ζητήματα. 
"Οσα πρότερον περί της αντιπροσωπείας του Έθνους, περί τής ευθύνης τών 
Υπουργών, περί τής ϊσότητος τών πολιτών, περί τής ελευθεροτυπίας, περί 
τής ελευθέρας συζητήσεως, περί τής άνεξιθρησκείας, περί τής ατομικής 
ελευθερίας, και μυρίων άλλων αντικειμένων, μόνον εις τα συγγράμματα τών 
φιλοσόφων, τών ιστορικών, τών μυθιστοριογράφων, και ποιητών έλέγοντο 
και εθεωρούντο άπό τους φρόνιμους ώς όνειρα, τώρα εγειναν κοινοί τύποι, 
και ζητούνται άπό τον μεγαλήτερον και τον μικρότερον, άπό τον πρώτον 
και τον τελευταΐον. Ή ιδανική άρα Φιλολογία κατέστη αδύνατος ή στιγ
μιαίως μόνον δυνατή εις τα "Εθνη δια τα όποια ή διανοητική τροφή έγεινεν 
αναπόφευκτος. 'Εάν απαντήσατε τριγύρω σας κανένα χαρακτήρα απ" εκεί
νους οΐτινες εξευγενίζουν τον άνθρωπον, κανένα αίσθημα, καμμίαν άρετήν 
σπανίαν, εάν αναγνώσατε εις τό μέλλον παρηγορητικήν τίνα ιδέαν, γράψατε 
και ϊσως σας άναγνώσωσιν οί άνθρωποι, άλλα μήν προσμένετε να σας έν-
θυμηθώσι και τήν επαύριον. Εις τον φλοΐσβον τών παθών, τών συμφερόν
των, τών συγκρούσεων, τών συζητήσεων του πραγματικού Κόσμου τό όνο
μα σας θα χαθή καθώς χάνεται ή φωνή του άνθρωπου εν τω μέσω τής πά
λης τών στοιχείων, απεναντίας ϊδετε πώς ό λαός τρέχει καθημέραν να ανά
γνωση τό πολιτικόν άρθρον του Χρόνου ή τής 'Εθνικής και πώς δέν παύει 
του να χειροκροτή εις τον στιγματίζοντα τάς παρεκτροπάς του Υπουργού 
Έφημεριδογράφον. Ταύτα βλέπομεν εις τήν Γαλλίαν. 

Είναι άρα γε ανάγκη να προσθέσωμεν, ότι τό Έλληνικόν "Εθνος ευρί
σκεται εις τήν κατάστασιν ταύτην τής ενεργείας;'Επειδή τό Έλληνικόν 
"Εθνος, τό όποιον δια του λαμπρού άγώνός του και δια τών ενδόξων κα
τορθωμάτων του, τήν Οίκουμένην εξέπληξε, και τό όποιον τάς θυσίας του 
έξηγόρασε δια τής αυτονομίας, δέν έπεραίωσεν εισέτι τό καλόν του έργον. 
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"Εχει τούτο ακόμα θεσμοθεσίας να θέση, 'Αρχάς να παγίωση, συμφέροντα 
ουσιώδη να άσφαλίση. Και άπο το αίσθημα της κοινής ευημερίας φλεγό-
μενον, ζητήματα λόγου εξόχου άξια λαμβάνει άντικείμενον της καθημερι
νής του ομιλίας. Φέρετε εν τω μέσω τοιούτου Έθνους τήν Κόριννα με τα 
βεβιασμένα πάθη της, με τους φαντασιώδεις χαρακτήρας της, με τους στε
ναγμούς της, μέ τα ρητορικά της σχήματα, με τα θαυμαστικά της σημεία, 
φέρετε την και αν τήν ανάγνωση κανένας από τους ανθρώπους τούτους, οί 
όποιοι σκέπτονται περί των όλων, και έχουν τήν τύχην τήν έδικήν των και 
τήν των απερχομένων γενεών να άσφαλίσωσι διά έργων θετικών, φέρετε 
την, και αν τήν έννοήση κανένας, ένας μόνον, μακαρίσατε τον εαυτόν σας. 
Δεν είμεθα εχθροί της καλής Φιλολογίας, άπαγε! άλλα διερμηνεύομεν τα 
πράγματα. Τα πράγματα λοιπόν αυτά μας λέγουν ότι ένας λόγος του Κολ-
λάρδου, τοϋ Βριώτου, του Μωγίνου, του Όκονέλου, δτι ενα άρθρον της 
'Εθνικής, του Χρόνου ή της Συνταγματική; καλά μεταφρασμένον, θέλουσι 
εΰρει πλειοτέρους άναγνώστας και τό ούσιωδέστερον θέλουν καταληφθή 
και ωφελήσει πλειότερον παρά οί πέντε Τόμοι της Κόριννας. 

Κάνεις, έλπίζομεν, δεν θέλει ύποτοπάσει οτι σκοπόν έχομεν νά έγγίξω-
μεν τον μεταφραστήν. Τιμώμεν τον Κ. Σίμον δια τάς γνώσεις του, και όμο-
λογουμεν, οτι επέτυχε κατά μέγα μέρος ή μετάφρασις. "Αλλά διότι συναι-
σθανόμεθα μάλιστα τήν άξίαν του ανδρός, διότι είμεθα πεπεισμένοι, οτι 
ήδύνατο τον καιρόν του νά μεταχειρισθή εις έπιχείρησιν έργου ώφελιμω-
τέρου και ουσιωδέστερου, δια τούτο μέ θάρρος τήν γνώμην μας έξηγήσαμεν 
και τήν έπαναλαμβάνωμεν. Το Έλληνικόν Έθνος, τό όποιον άπό περιστά
σεις και συναντήματα μάλλον παρά άπό της παιδείας τα φώτα, άπεδύθη επί 
ετη τής ελευθερίας αγώνα, έχει δίκαιον νά άπαιτή άπό τον μικρόν αριθμόν 
τών λογίων του άλλα, παρά μυθιστορίας, έργα. Τα πολιτικά ζητήματα και 
διδάγματα, τά άφορώντα τήν άμεσον παγίωσιν τής Ελληνικής κοινωνίας, 
είναι τό μέγα στάδιον εις τό όποιον τους καλεί* εξω τούτου, πας άγων είναι 
μάταιος και άδοξος. 

"Αλλοτε θέλομεν "ίσως ομιλήσει περί τής τρίτης πολιτικής εποχής τών 
εθνών και τής κατ' αυτήν φιλολογίας· τήν έποχήν ταύτην, καθ' ην τά έθνη 
αποκτήσαντα όλη ν όλόκληρον αυτών τήν έλευθερίαν, άλλον δεν έχουν νά 
πράξωσι, παρά περί τής συντηρήσεως της νά φροντίσωσι και τά αγαθά της 
νά άπολαύσωσι, ή Ιστορία δεν μας τήν εδειξεν εισέτι, και άπό τό μέλλον 
μόνον τήν έλπίζομεν. "Ισως δέν σφάλλωμεν αν εϊπωμεν, ότι κατά τήν πρώ-
την έποχήν ή φιλολογία διδάσκει και παραμυθεΐ τήν Κοινωνίαν, κατά τήν 
δευτέραν συναγωνίζεται μετ' αυτής και τήν δίδει χείρα βοηθείας, και εις 
τήν τρίτην ταύτην θέλει είναι τό εύγενέστερον καί έξοχώτερον αυτής άπει-
κόνισμα. 

Κ. Π. 
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Α π ο σ κ ο π ε ύ σ ε ι * ο όρος απαντά στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής, ΐ π ε ρ β ο λ ι-
μ α ί ο υ ς' ο όρος δεν απαντά στα λεξικά της αρχαίας (απαντά όμως το «υπερβόλιμος») 
ούτε στον Κουμανούδη. Π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ λ ό γ ο υ ' είτε με τη σημασία «ικανού να προ
σελκύσει την προσοχή», που μαρτυρείται στην αρχαία γλώσσα, είτε με την ιδιάζουσα ση
μασία «εκείνου που έχει κάτι επιπλέον», η οποία θα στηριζόταν σε μία ετυμολογική ανά
γνωση της λέξης. Ι δ α ν ι κ ή ν έκλεισα τη λέξη σε εισαγωγικά' στο κείμενο είναι κλει
σμένη σε κόμματα. Η λέξη χρησιμοποιείται με την αρχαία σημασία του «ιδεατού», του 
«φανταστικού». Π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ω ν ' Ο Κουμανούδης καταγράφει τον νεολογισμό σε με
ταγενέστερα χρόνια. Ε λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ί α ' η λέξη, πλάσμα της εποχής, κυκλοφορεί πολύ 
εκείνη τη δεκαετία, βλ. Κουμανούδης. Χ ρ ό ν ο ς , Ε θ ν ι κ ή , Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ' ο ι πα
ρισινές εφημερίδες Le Temps, Le National, Le Constitutionnel, όλες φιλελεύθερες. Σ υ μ 
φ έ ρ ο ν τ α ο υ σ ι ώ δ η ' αξίζει να παρατηρηθεί ο εντοπισμός των προβλημάτων σε θέματα 
εσωτερικής οργάνωσης και όχι, ακόμη, εθνικής επέκτασης. Α π ε ρ χ ο μ έ ν ω ν ίσως θα 
έπρεπε να διορθωθεί σε «επερχομένων». Κ ο λ λ ά ρ δ ο ς " ο γνο^στός πολιτικός και φιλό
σοφος Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845). Β ρ ι ώ τ ο ς* υποθέτω ο πολιτικός και 
καθηγητής της ρητορικής Pierre-Joseph Briot (1771-1827). Μ ω γ ί ν ο ς ' ο δικηγόρος 
και πολιτικός ρήτορας François Mauguin (1785-1854). Ο κ ο ν έ λ ο ς* προφανώς ο Daniel 
O'Gonnel, Ιρλανδός πολιτικός (1775-1847), ο επιλεγόμενος «ελευθερωτής». («Γράκχο» τον 
ονόμαζε ο Αλεξ. Σούτσος, Ο Περιπλανώμενος, Αθήνα 1839, σ. 108' σημειώνω κι ένα άρθρο 
στην Ευτέρπη, 1, τχ. 4 (15.10.1847) 4-6: «Οι Βίγοι» [= The Whigs], με εικόνα του «0-
κονέλλου»). Να α π ο λ α ύ σ ω σ ι ' τ ο κείμενο έχει «και απολαύσωσι». Υ π ο τ ο π ά σ ε ι ' 
υποψιαστεί. 

•2, 

έφημ. ΑΘΗΝΑ,9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1835 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Ή 'Ελληνική Κόριννα περιφέρεται ήδη προ ήμερων εις χείρας των συν
δρομητών της* εν φ τους διδάσκει δια των αρχαιολογικών περιγραφών, τους 
θέλγει με τήν έπαφρόδιτον διαγραφήν τών φυσικών αντικειμένων ή τών 
ηθικών χαρακτήρων, τους ενθουσιά με τήν μαγευτικήν εκφρασιν τών παθών 
της και κινεί εν évi λόγω τάς απόκρυφους χορδάς τών καρδιών μας* αίφνης 
άνεφάνη μία διατριβή του Κυρίου Κ. Π. ήτις ήλθε να διατάραξη τήν γλυ-
κυτάτην μουσικήν τών εντυπώσεων, τάς οποίας ή άνάγνωσίς της μας άφί-
νει. Ό Κύριος ούτος δεν λογίζεται φαίνεται εις ουδέν αν ό φιλόκαλος με
ταφραστής της πριν τήν είσαγάγη εις τήν Έλληνικήν Όμήγυριν, έφιλοτι-
μήθη να τήν διδάξει προηγουμένως και ήθη και γλώσσαν και τρόπους Ελ
ληνικούς, ώστε να τήν καταστήση αυτόχρημα Ελληνίδα, καθότι δεν έδί-
στασε διόλου να μας είπή ότι ευχαρίστως ήθελε δώσει τους τεσσάρας ολό
κληρους τόμους τιμωμένους δώδεκα δραχμάς εις αντάλλαγμα ενός λόγου 
του Όκονέλλου, του Κολλάρδου, του Βριώτου, ή του Μωγκίνου* τοιαύτη 
διατίμησις τών κόπων τους οποίους κατέβαλεν εις εκ τών λογίων νέων μας 
επί σκοπώ του να πλουτίση τήν Έλληνικήν φιλολογίαν με μετάφρασιν 
διακεκριμένην εξόχου συγγράμματος της Γαλλίας, πόσον είναι άδικος και 
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σκληρά άφίνωμεν εις τους έκτιμήσαντας κατ' άλλον τρόπον το περί ού ό 
λόγος πόνημα να συμπεράνωσι, ίκανήν νομίζοντες την είς ακρον εύνοϊκήν 
δεξίωσιν την οποίαν ή Ελληνική Κόριννα άπήλαυσε παρ' όλων τών 'Ανα
γνωστών της. Νομίζομεν περιττόν το να άναλάβωμεν ενταύθα την ύπερά-
σπισίν της ιδιαιτέρως· μεταβαίνομεν σπουδαίως είς δσα έπιχείρησεν ό Κύ
ριος Κ. Π. να απόδειξη εκ τών προτέρων περί του τοιούτου είδους της φι
λολογίας εν γένει και είς το όποιον ανήκει και ή Κόριννα. 

Έν ω αί πολιτικαί μας άρχαί σήμερον αποκρούουν παν άπαγορευτικόν 
μέτρον κατά τών ξένων εισαγωγών, σκληρόν μας φαίνεται όταν άκούωμεν 
τον Κύριον Κ. Π. άναλαμβάνοντα σχήμα θετικού φιλοσόφου να άποφράττη 
όσον το κατ' αυτόν τήν εΐσοδον εις παν ευφυΐας γέννημα, διότι δεν φέρει 
διαβατήριον άπό τήν σφραγίδα τών πολιτικών ιδεών δχι δτι είμεθα εκ της 
τάξεως εκείνων οΐτινες νομίζουν οτι ή Ελληνική κοινωνία πρέπει να απο
κοπή άπό τον μασθόν τών πολιτικών ιδεών, αί όποΐαι και ώς προς τήν θεω-
ρίαν και ώς προς τήν έφαρμογήν ελαβον είς τα άλλα έθνη τήν πλατυτέραν 
άνάπτυξιν είμεθα εκ του εναντίον στερρώς πεπεισμένοι οτι μία εκθεσις 
περιληπτική τών μεγάλων πολιτικών ζητημάτων τα όποια καθ' έκάστην κι
νούνται είς τα βουλευτήρια της 'Αγγλίας ή της Γαλλίας, μία έντεχνος με-
τάφρασις τών έκφωνουμένων άπό τους έγκριτοτέτους δημηγόρους λόγων, 
είναι προσφορώτατον παράρτημα της εσωτερικής πολιτικής μας, καθότι 
κατ' αυτόν τον τρόπον νομίζομεν ήθελε σχηματισθή αποθήκη πλουτοϋσα 
άπό λαμπρά παραδείγματα πατριωτισμού και ευσυνείδητου διαγωγής, πο
λιτικής συνέσεως, διοικητικής εμπειρίας, τα όποια ό πρωτόπειρος πολίτης 
Έλλην ήθελε έχει προ οφθαλμών είς παν βήμα τής πολιτικής του ζωής· 
αλλ' οσω στείρα και αν ήναι κατά τούτο ή πεποίθησίς μας, όμολογουμεν 
οτι άνεξήγητον μένει δι' ημάς και ύστερον ακόμη αφ' οσα ό Κύριος Κ. Π. 
έξέθεσεν είς τήν διατριβήν του, εκ τίνων και πώς δύναται να συμπερανθή 
οτι ασυστόλως ή Ελληνική κοινωνία πρέπει επί του παρόντος να περιο-
ρισθή εϊς μόνον τό στενόν περίβολον τών θετικών ιδεών και τών πολιτικών 
σπουδασμάτων. Και εις τί άλλο παρά τούτο δύναται να συγκεφαλαιωθή ή 
διατριβή του Κυρίου Κ. Π. τήν οποίαν με στιλπνάς και καινοφανείς ϊδέας 
έφιλοτιμήθη να έξυφάνη ; Τάχα τό αυτό δεν ήθελε έκφραση έάν μεταχειρι-
ζόμενος γλώσσαν γραφείου, μας ελεγεν απ' ευθείας, οτι ή φιλολογία του 
έθνους δια τάς ιδιαιτέρας περιστάσεις τής πολιτικής καταστάσεως του συμ
φέρει να στρέφηται είς πραγματείας πολιτικής οικονομίας, νόμους υποθη
κών, θεωρίας περί ένωμότων, νόμους άποδεκατώσεως και άλλα τοιούτου 
είδους αντικείμενα παριστώντα ουδέν άλλο παρά τάς αμέσους, τάς ύλικάς, 
τάς επιούσιους χρείας τής πολιτείας μας; "Ας μας συγχωρήσει ό Κύριος 
Κ. Π. να παραβάλωμεν τό περί φιλολογίας σύστημα με ζηλοτυπίαν δεσπό-
του, ζητοϋντος να κρατή κατάκλειστον εντός του σεραγίου του τήν άργυ-
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ρώνητον κόρην τής Κολχίδος, περιορίζων αυτήν εις μόνα τα οικιακά ερ
γόχειρα. 

Δεν μας λανθάνει οτι αί τοιαΰται σκέψεις του Κυρίου Κ. Π. πηγάζουν 
από δόγμα φιλολογικής θρησκείας, ή μάλλον ειπείν άπο άθεΐαν φιλολογίας, 
είναι άπόρροιαι ιδεών τάς οποίας υπαγορεύει και εις άλλους πολλούς ή 
γιγαντιαία άνάπτυξις των υλικών δυνάμεων του κοινωνικού διοργανισμοΰ" 
ό 'Ατμός, νέον δώρημα του Προμηθέως, αρχαίου κλέπτου των ουρανίων 
δωμάτων, το σύμβολον τών θετικών συμφερόντων, είναι Θεός εις τον όποιον 
σήμερον πιστεύει πολυάνθρωπος μερίς τών λογίων, είναι ο όρκος εις τον 
όποιον ομνύουν δεν άρνούμεθα τα όποια βλέπομεν αυτόν όφθαλμοφανώς 
να ενεργή θαύματα, τώρα έπιτάττων εις εναντίους άνεμους, άλλοτε μετα-
κινών ορη, ή δίδων ψυχήν και κίνησιν όχι πλέον εις παράλυτον ζώντα, 
άλλ' εις πολυδαίδαλον μηχανήν άπέχομεν όμως πολύ του να πρεσβεύωμεν 
εκ τούτου οτι ή ανθρωπινή κοινωνία πρέπει ποτέ να έξομώση εις τίνα δο-
θεΐσαν έποχήν ή είς τοιαύτην πολιτικήν στάσιν της κάθε άλλην πίστην, 
να κατάλυση τους ναούς δλων τών επίλοιπων ιδεών, νά καταβιβάση τάς 
εικόνας του κάλου, του ωραίου, του επαγωγού τής φαντασίας, δια νά απο
θέωση το ώφέλιμον, τάς ύλικάς χρείας, τάς θετικάς άνάγκας της· εις τοιαύ
τας συνεπείας κινδυνεύει φοβούμεθα νά μας ρίψη ή νέα αϊρεσις του Κυρίου 
Κ. Π. και δια νά άναπαύσωμεν τήν φιλολογικήν συνείδησιν και ημών καί 
τών ομοθρήσκων μας, άναγκαΐον κρίνομεν νά έπισυνάψωμεν ολίγα εϊς τα 
ανωτέρω. 

Δεν άντιτείνωμεν είς τήν θέσιν του Κυρίου Κ. Π. οτι ή φιλολογία είναι 
ήχώ τής κοινωνίας, σκιά παρακολουθούσα τα ίχνη της, τής ιστορίας της 
αί σελίδες μαρτυρούν οτι πολλάκις ήναγκάσθη νά γονυπετήση ενώπιον δε-
σπότου ή Άριστοκρατείας, οϊτινες έδήμευσαν είς τάς χείρας των τα δικαιώ
ματα τών λαών, τήν ϊδομεν, άλλοτε νά ψάλη τους θριάβους δεσπότου με-
θύοντος υπό τάς δάφνας τής ευτυχίας του. "Οχι όλιγοτέρας περιέργειας αξία 
είναι και ή εποχή, καθ' ην ή φιλολογία ένδυομένη ράσον μοναχικόν περιε-
κλείσθη είς ζητήματα άλυτα θεολογίας, εις βιογραφίας αγίων, ζητούσα μ' ό
λον τούτο νά υπόταξη τάς θεοβλαβεΐς συζητήσεις αρχόντων καί αρχομένων 
καί νά σφετερισθή τήν έξουσίαν τών πραγμάτων του κόσμου. 'Αφίνοντες 
επί του παρόντος όσας ύπήλθε μορφάς κατά διαφόρους έποχάς, δεν θεω-
ροΰμεν τήν φιλολογίαν, ειμή σχετικώς ώς προς τήν πολιτικήν κατάστασιν 
εϊς τήν έποχήν έκείνην, καθ' ην ήθελε γενή σύνθρονος με τήν έλευθερίαν 
τών νόμων καί τήν πολιτικήν άνεξαρτησίαν, το έργον της τότε, καθώς είναι 
πασίγνωστον, δέν είναι εν, απλούν, μονοειδές· δέν είναι ή υπηρεσία ενός 
καί μόνου συμφέροντος, μιας μόνον γνώμης, ή χρείας τής κοινωνίας· εκ 
του εναντίου είναι ποικίλον, πολυειδές, καθ' οτι εν ώ συνδιέπει άφ' ενός μέ
ρους καί συγκυβερνά τάς τύχας τών λαών, υπηρετούσα είς τα θετικά αυτών 



Κόριννα, ή περί πεζογραφίας λόγος. Αθήνα, 1835 121 

συμφέροντα, και συναγωνιώσα με την κοινωνίαν είς ολας τάς προς βελτίω-
σιν και προς εύημερίαν τείνουσας προσπάθειας, δεν άπαρνεϊτο δια τούτο 
αφ" ετέρου μέρους μήτε τάς απολαύσεις της νοερας ζωής ή τα παίγνια τής 
αχώριστου άπ' αυτήν φαντασίας. Δεν μας έρχεται Ιδέα να άπαντήσωμεν τήν 
πολιτικήν έξομολόγησιν του Κυρίου Κ. Π. δια να δυνηθώμεν να ευρωμεν 
τήν αντιστοιχούσαν εις το ένεστώς σχήμα τής πολιτείας μας φιλολογίαν 
λέγωμεν μόνον δτι, όσον το καθ' ημάς θεωροϋντες τήν κοινωνίαν μας εϊς 
στάσιν μεταρρυθμίσεων, ενεργείας, προόδου και κινήσεως διηνεκούς, είμε
θα γνώμης, το να δοθή άνετος ελευθερία είς τήν φιλολογίαν μας δια να 
περιέρχεται άνω και κάτω με τάς προκηρύξεις και το λεξικόν είς τάς χεί
ρας, ποτέ μεν είς τής Στάελ, άλλοτε εις του Φλοριάν, και άλλοτε εις του 
Γιούνγγ τα συγγράμματα, εις του Βένθαμ τήν νομοθεσίαν και τήν πολιτι
κήν οίκονομίαν του Δροσίου. Και τη άληθεία δεν εξεύρω πώς ό Κύριος Κ. 
Π. ήθελεν έκλάβη τήν γνώμην μας εάν ήκουεν από τινάς δτι αντί του να 
φρονώμεν άκαιρον τήν άβράν φιλολογίαν είς τήν οποίαν δίδει το όνομα 
ίδανικήν, νομίζομεν έκ του εναντίου δτι αρμόζει κατ' εξοχήν είς τήν στιγ
μήν τής πολιτικής μας ζωής, δια τον κατωτέρω λόγον. 

Το παρελθόν είναι ή κυρίως επικράτεια τής φιλολογίας, ή ή αποθήκη 
έκ τής οποίας αύτη πορίζεται τήν υλην τών γεννημάτων της· εις το παρελ
θόν μένουν άποτεταμιευμέναι ολαι αί προσπάθειαι του όδοιποροϋντος εις 
τήν όδόν του βίου ανθρώπου* και εν φ είς πδσαν στιγμήν τείνει επί τα πρό
σω τα βήματα του, δεν λείπει εν τω μέσφ τής όδοϋ να στρέφη προς τα οπί
σω, και να άναπέμπη βαθύν στεναγμόν πόθου μεμιγμένον με λύπην εΐναί 
τις εξ ημών ος τις δεν έδοκίμασε τοιούτον αίσθημα όταν ποτέ τον συνέβη 
να άμείψη τόπον άντ'άλλου; Τό μέγα λοιπόν αυτό μεγαλεϊον τοΰ παρελ
θόντος έκαστου τών Ευρωπαϊκών εθνών άνεσκάφη ήδη είς τα βάθη του από 
πλήθος άμετρον φιλολόγων, διεσχίσθη άνω και κάτω κατά διαφόρους διευ
θύνσεις, και επομένως ό σημερινός φιλόλογος δυσκολεύεται να απάντηση 
φλέβα άπό τήν οποίαν ήθελε δυνηθή να έξάξη τήν ΰλην του. Άλλα κατά 
τούτο πόσον διαφέρουν τα καθ' ήμας· ή μακρά και πολλάς παρουσιάζουσα 
φάσεις ιστορία μας εισέτι μένει άθικτος και ανέπαφος άπό τάς Έλληνικάς 
χείρας. Οί ελληνικοί αιώνες, οι χρόνοι τής δουλείας μας, ή εποχή τής επα
ναστάσεως μας, αφ' ού άφθονον χορηγοΰσιν ΰλην εις ίστορικάς πραγμα
τείας, είναι υπόγειοι και ύπερβλύζουσαι πηγαί, τάς οποίας αρκεί να πλήξη 
τις με τον πόδα διά νά ανακύψουν πλήθος ευφυών και ιδανικών γεννημά
των. Άρά γε ποίον άλσος, ποία φάραγξ ή ποία κοιλάς τής ίστορικοτάτης 
πατρίδος μας προωρισμένη δεν είναι νά γενή σκηνή τών τερπνότερων πλα
σμάτων τής φαντασίας; Μήπως δέν άπαντα ό νέος ιστορικός τής «καλής 
φύσεως» εις όποιον μέρος και αν στραφή νύμφην ιστορικών ή μυθολογικών 
αναμνήσεων τήν οποίαν νά έπικαλεσθή δύναται με επιτυχίαν; Άπό τοιοΰ-
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τον μέλλον φιλολογίας το οποίον οφείλομεν να παρακαλέσωμεν ευθύς από 
τώρα εϊτε δια συγγραφών, είτε διά μεταφράσεως εντέχνου των έξοχων εις 
τον ξένον φιλολογικον κόσμον συγγραμμάτων, αγωνίζεται ό Κύριος Κ. Π. 
να μας υστέρηση με νέα φιλολογικά δόγματα. 'Αδιακρίτως δεν έπισπεύδομεν 
την θέλησίν του εις το νά μας διακοίνωση τους τελευταίους στοχασμούς 
του περί της τρίτης εποχής επί της οποίας ή φιλολογία τών εθνών θέλει 
είναι το άπεικόνισμα της κοινωνίας· εδώ δεν το περιμένομεν πλέον με πα
ρατηρήσεις περί φιλολογίας στηριζομένας εϊς ίστορικάς παραδόσεις, άλλα 
με πολλήν εύλάβειαν άναμένομεν διά να άκούσωμεν φωνήν προφήτου άπο-
καλύπτοντος εις ήμδς τό μέγα τής φιλολογίας μυστήριον, το πλήρωμα του 
χρόνου καθ' δ ή ανθρωπινή κοινωνία μέλλει να ίδή έρχόμενον προς αυτήν 
τον φιλολογικόν Μεσσίαν εις αυτόν βέβαια και οχι εις άλλον είναι προω-
ρισμένον νά μας λύτρωση από τήν νοσούσαν καρδίαν, τήν πυριφλεγή φαν-
τασίαν, και τα βεβιασμένα πάθη τής Στάελ, του Ουάλτερσκοτ, του Σατο-
βριάν τον τελευταΐον τούτον δέν άναφέρομεν αναμφιβόλως εις εννοιαν δη
μοσιογράφου, ως συγγραφέα δηλονότι τής συνταγματικής μοναρχίας εις 
του περί τών Γαλλικών νομοσχεδίων άρθρου καταχωρισθέντος εσχάτως εις 
τήν Άθψάν, και έχοντος τον αυτόν μεταφραστήν τής Κορίννης, άλλα τον 
έννοουμεν ως συγγραφέα τής Άτάλας, του Χριστιανικού πνεύματος, και 

άλλων γεννημάτων τής ζωηράς φαντασίας του. 
Σ. Ρ. 

Θ ε τ ι κ ο ύ ' με τη σημασία «θετικιστού». Ε ν ω μ ό τ ω ν " ενόρκων. Β έ ν θ α μ" το Περί 
νομοθεσίας, σε μετάφραση του Γεωργίου Αθανασίου, είχε κυκλοφορήσει το 1834 (ΓΜ 
*2413, η αγγελία-του όμως ήδη το 1828, ΓΜ *1790* η εφημ. Αθηνά, 7.2.1835, είχε χα
ρακτηρίσει τον μεταφραστή «άθλιο», κι ο μεταφραστής διαμαρτυρήθηκε στην εφημ. Εθνική, 
17/29.2.1835. Ο Γεώργιος Αθανασίου ήταν μαθητής του Νεόφυτου Δούκα, και είχε συγ
κρουσθεί και παλαιότερα με την Αθηνά, βλ. Ελένη Φουρναράκη, Η εφημερίδα «Ήλιος», 
Αθήνα 1986, 31). Δ ρ ο σ ί ο υ" Joseph Droz, το 1833 είχε τυπωθεί στο Ναύπλιο η μετά
φραση της Πολιτικής οικονομίας-του (ΓΜ *2307). Π ρ ο ω ρ ι σ μ έ ν η δ ε ν ε ί ν α ι ' τ ο 
κείμενο έχει «προωρμισμένη». Π α ρ α κ α λ έ σ ω μ ε ν με τη σημασία του «προκαλέσω-
μεν», ή απλώς, τυπογραφικό λάθος. Σ α τ ο β ρ ι ά ν η αναφορά γίνεται σε γράμμα του 
Σατωβριάνδου που μεταφράστηκε ανώνυμα στην Αθηνά, 19 Οκτ. 1835. 

ο 

ο. 

έφημ. Ο ΣΩΤΗΡ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1835 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Κ ύ ρ ι ε Σ υ ν τ ά κ τ α . 

Εις τον αριθ. 186 τής Άθψας άνέγνωσα άρθρον φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ν 
έπιγραφόμενον «Κόριννα ή τα Ιταλικά» δηλαδή κρίσιν και παρατηρήσεις 
επί τής μεταφράσεως ή εξ αιτίας τής μεταφράσεως του Κ. Σίμου. Ό υψηλός 
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τόνος, ή περίεργος τφόντι σοβαρότης, με την οποίαν αρχίζει, προχωρεί καί 
τελειώνει ή διατριβή αΰτη, είναι εις τοιαύτην αντίθεσιν με τάς δσον δογ
ματικός άποφαινομένας, τόσον ψευδείς και ως επί το πολύ ακατανόητους 
ιδέας του συγγραφέως της, ώστε νομίζω άναγκαΐον δια μίαν μερίδα τουλά
χιστον του κοινού να γράψω έπ' αύτω ολίγας τινάς γραμμάς επί σκοπώ του 
να εξελέγξω τον συγγραφέα τούτον ώς άδόκιμον, και ως έχοντα ακόμη 
ανάγκην πολλής σπουδής, μαθήσεως, και προ πάντων πλειοτέρας ακόμη 
μετριοφροσύνης, διότι άλλως δεν ήθελε νομίσει τόσον εϋκολον τό να έμ-
παίζη τις το κοινόν με τάς αλλόκοτους απόρροιας του! 

Παραλείπων να κρίνω ενταύθα τό ότι, αν ό Κ. Σίμος έπεχείρη να μετά
φραση αντί τής Κοοίννης άλλο τί σύγγραμμα, ώς ίστορίαν τινά λόγου χά
ριν κτλ., ήθελεν εϋρει καί πλειοτέρους άναγνώστας, διότι τούτο κανείς δέν 
έχει χρείαν μιας ολοκλήρου σελίδος φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή ς δια να τό έννοή-
ση, όσον καί αν ήναι υ π ο β ο λ ι μ α ί ο ς , καί όσον καί αν ά π ο σ κ ο-
π ε ύ σ η, έρχομαι αμέσως εις τό προκείμενον, εκεί δηλαδή όπου ό συγγρα
φεύς τής διατριβής καταγίνεται να προσδιορίση τάς έποχάς τής φιλολογίας, 
τάς οποίας κρίνει άναγκαΐον να διαίρεση εις τρεις, εξαιρουμένης τής β α ρ-
β α ρ ό τ η τ ο ς , καί ενταύθα σημειοΰμεν εν παρόδω τήν γλαφυράν λέξιν 
π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο ς , καί τήν μεν πρώτην ό συγγραφεύς ονομάζει ί δ α ν ι-
κ ή ν, διότι, μή έχοντες, λέγει, οί άνθρωποι τής ενεργείας τό μέσον, οπλί
ζονται τό όπλισμα τοΰ ειρηνικού, τοΰ μεταφορικού λόγου, καί τοιαύτην 
φέρει ώς παράδειγμα τήν Γαλλικήν φιλολογίαν τ ο ΰ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς 
α ι ώ ν ο ς ! Έκ τούτων συνάγεται οτι υπάρχει άλλη εποχή, καθ' ην έχοντες 
οί άνθρωποι τής ενεργείας τό μέσον, δέν οπλίζονται πλέον τό όπλισμα τοΰ 
ειρηνικού λόγου. Ό αναγνώστης είναι περίεργος βέβαια νά γνωρίση τήν 
άλλην αυτήν φιλολογίαν τής δευτέρας εποχής, άλλ' ας εχη ύπομονήν, ό 
λόγος είναι ακόμη περί τής πρώτης. Ή ειρηνική αυτή φιλολογία είναι ή 
άποκάλυψις των στεναγμών, τών ευχών, των επιθυμιών τοΰ ύπό δουλείαν 
έθνους, εκφραζόμενη δια ποιήσεων, δια μυθιστορίας, δια ζωγραφικής κτλ., 
καί φέρει ό συγγραφεύς ώς παράδειγμα τούτου τοΰ φαινομένου τήν Ί τ α
λί α ν, τήν Γ ε ρ μ α ν ί α ν, τήν 'Ρ ω σ σ ί α ν! Πολύ τορόντι αί ποιήσεις, 
αί μυθιστορίαι καί ή φιλοσοφία εις αυτά τά τρία "Εθνη άσχολοΰνται νά 
εκφράσουν τους στεναγμούς καί τάς επιθυμίας, τάς οποίας εννοεί ό συγγρα
φεύς. Πολύ φαίνεται έγνώρισαν καί τάς ποιήσεις, καί τάς μυθιστορίας καί 
τήν φιλοσοφίαν των! Είναι μάλιστα επίσης εύκολον νά έκφρασθώσιν αί 
εύχαί αύται δια τής ζωγραφικής, διότι αί έξουσίαι τών διαφόρων τούτων 
εθνών δέν β λ έ π ο υ ν αύται μόναι μεταξύ τών υπό τον ζυγόν των λαών, 
ή αν β λ έ π ο υ ν δέν εννοούν τί υποκρύπτεται εις αύτάς τάς εικόνας, καί 
άφίνουν νά γίνωνται καί νά δημοσιεύονται. Αυτός βέβαια εϊναι ό συλλογι
σμός τοΰ συγγραφέως τής διατριβής καί επέτυχε θαυμασίως. 
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Φθάνομεν εις τήν δευτέραν έποχήν της φιλολογίας. Ίκανώς έχαρακτη-
ρίσθη ή πρώτη· και αν οί άναγνώσται δεν εμεινον πολλά φωτισμένοι από 
τήν εκθεσιν τών ιδεών τοϋ συγγραφέως, ας μέμφωνται τήν άμβλύνοιάν των, 
διότι ό συγγραφεύς εννόησε πολλά καλά όσα εγραψεν. Έρχόμεθα λοιπόν 
εις τήν δευτέραν έποχήν της φιλολογίας. Ή εποχή αΰτη είναι και ονομά
ζεται παρά του συγγραφέως κ α τ ά σ τ α σ ι ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς , και αυτή βε
βαίως εϊναι ή αγαπητή του εποχή. Κατόπιν θέλομεν ιδεί τα καλά της. Έν 
τοσούτω πριν προχωρήσωμεν, ό συγγραφεύς εύαρεστείται να μας κάμη τήν 
παρατήρησιν, ότι πολλάκις τα έθνη φθάνουν εις της ενεργείας τήν κατά-
στασιν και χωρίς τήν προπαρασκευαστικήν δύναμιν της φιλολογίας· άλλα 
κρίνει περιττόν να εξήγηση και τούτο το φαινόμενον. Μας φέρει μόνον ώς 
παραδείγματα τήν πάλαιαν Ελλάδα και τήν 'Ρώμην, της οποίας δεν θέλει 
να γνωρίση τήν φιλολογίαν. Δυστυχείς ποιηταί, ρήτορες και συγγραφείς 
'Ρωμαίοι ! ό συγγραφεύς του άρθρου με δύο γραμμάς σοβαράς σας άπεκλή-
ρωσε. Τάκητε, Κικέρων, Σαλούστιε, Τίτε Λίβιε, Τιβοϋλε, Όράτιε και σύ 
θείε Βιργίλιε, απομιμήσεις καλεί τά αθάνατα και αμίμητα ποιήματα σου!!! 

'Αλλ' ϊσως ήθελε αναπτύξει περισσότερον τήν ϊδέαν του προς τούτο, 
αν δέν έσπευε να φθάση εις τήν σαφεστέραν έξήγησιν και εις τήν εκθεσιν 
τών παραδειγμάτων της φιλολογίας της δευτέρας αυτής εποχής. Ενταύθα ό 
συγγραφεύς κυριεύεται άπό ένθουσιασμόν. «Εις τήν Γαλλίαν τί βλέπομεν, 
λέγει, ή φιλολογία είναι όλως πολιτική και μέρος ταύτης, το σημαντικώ-
τερον ϊσως αποτελεί ή Έ φ η μ ε ρ ι δ ο γ ρ α φ ί α και τά πολιτικά φυλλά
δια, οί λόγοι τών Βουλευτών και αί πολιτικαί ποιήσεις* ή ιδανική φιλολο
γία δέν υπάρχει και ούτε να ύπαρξη δύναται». 'Ιδού τί κατήντησε ν' άκούη 
τις, και τί κατεδικάσθη ό αναγνώστης να μελέτα. Τήν φιλολογίαν της ση
μερινής Γαλλίας τήν περιορίζει ό συγγραφεύς του άρθρου εις τά άρθρα τών 
εφημερίδων και εις τά πολιτικά φυλλάδια! Φιλολογίαν ονομάζει εκείνο, το 
οποίον ούτε απόρροια φιλολογίας δέν δύναται να λογισθή ! Κρυφθήτε Λα-
μαρτΐνε, Ούγγώ, Βεραγγέρε, ύπατοι τών ποιητών κρυφθήτε Συατωβρίανδε, 
Βρόγλυ, Βενιαμίν-Κωνστάντιε, Γουϊζότε, Βιλεμένε και μύριοι όσοι άλλοι 
καταφωτίσατε, κατεπλουτίσατε και είσθε σήμερον επί κεφαλής της λάμπρος 
Γαλλικής φιλολογίας! ρίψατε κόνιν επί κεφαλής σας' τό δ ν ο μ ό σ α ς 
θ ά χ α θ ή φωνάζει ό συγγραφεύς του άρθρου· εις τον φ λ ο ΐ σ β ο ν τών 
παθών και τών συζητήσεων του πραγματικού Κόσμου, άν που σάς ανάγνω
ση κανείς, μήν π ε ρ ι μ έ ν ε τ ε να σ ά ς έ ν θ υ μ η θ ή , λέγει, και τήν 
επαύριον; Έλθετε σείς Παύλε, Ιωάννη και λοιποί άδοξοι πολυκέφαλοι ανώ
νυμοι συντάκται τών άρθρων του Χρόνου, τής Εθνικής, του Συνταγματικού' 
έλθετε να δεχθήτε τον στέφανον, τον όποιον σας ετοιμάζει ό συγγραφεύς 
τής διατριβής. Ύμείς είσθε ή σημερινή φιλολογία, υμάς ένθυμείται και τήν 
επαύριον όστις σας αναγνώσει. 'Ατυχή Σίμε! αντί να δημοσίευσης εν άρ-
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θρον του Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ κ α λ ώ ς μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν ο ν αντί να 
μεταγλώττισης μίαν άπο τάς κομψάς και κοσμίας δημηγορίας του Όκονέ-
λου, αί όποΐαι καλώς και ακριβώς μεταφρασμένοι ήθελον κάμει βεβαίως να 
έρυθριάσωσι τάς άναγινωσκούσας νεανίδας μας. Τί σ' έφώτισε να φέρης εις 
το μέσον την Κόριννα με τα β ε β ι α σ μ έ ν α π ά θ η της, με τους φαν
τασιώδεις χαρακτήρας της! τί σε ήλθε ν' απασχόλησης τον συγγραφέα του 
άρθρου και τους δσοι μετ' αυτού σ κ έ π τ ο ν τ α ι ή δ η π ε ρ ί τ ώ ν ό
λων, κ α ι έ χ ο υ ν τ ή ν τ ύ χ η ν κ α ι τ ή ν έ δ ι κ ή ν τ ω ν κ α ι 
τ ή ν τ ώ ν ε π ε ρ χ ο μ έ ν ω ν γ ε ν ε ώ ν ν' α σ φ α λ ί σ ο υ ν δ Γ έρ
γ ω ν θ ε τ ι κ ώ ν ! Πάλιν σε το λέγω, οί λόγοι του Όκονέλου και ενός 
Β ρ ι ώ τ ο υ , ιδού ή σημερινή Γαλλική φιλολογία! Τά άρθρα του Συνταγ
ματικού καλώς μεταφρασμένα, ιδού ή Γαλλική φιλολογία! 

'Ομολογήσατε Κ. Συντάκτα, ότι είναι λυπηρον να βλέπη τις το κοινόν 
καταδικασμένον ν' άναγινώσκει τοιούτους Γαλλιματίας, και άξιολύπητος 
ακόμη ό γράφων αυτούς, διότι αν είχε εύρεθή ποτέ εις τήν Γερμανίαν, τήν 
Ίταλίαν, τήν Γαλλίαν και τ' άλλα μέρη, περί τών οποίων ομιλεί χωρίς να 
τά γνωρίζη, ίσως άλλως ειμή από τά άρθρα του Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ και 
τ η ς τ ο ι α ύ τ η ς φ ι λ ο λ ο γ ί α ς , δεν ήθελε αποτολμήσει να γράψη ή 
τουλάχιστον κοινοποίηση τοιαύτα άρατα θέματα. Άρκεΐ ή μανία δλων του 
να θέλουν νά γράφουν πολιτικά άρθρα* μας άρκεΐ ή κακόρεκτος τών πλειο-
τέρων σύνταξις, διότι όλοι φρονούν οτι δύνανται νά γράψωσι πολιτικόν άρ
θρον διά τήν εφημερίδα, αλλ' ας μήν πάθωμεν τά αυτά και ώς προς τό φιλο-
λογικόν μέρος τών εφημερίδων μας· ας μήν ύπαρξη τούτο κάλλιον διά τίνα 
καιρόν, παρά νά κατασταθή τοιούτον, όποιον ώς έπί τό πλείστον τό άλλο. 

Τό δε τέλος της διατριβής άγεροχώτερον και ώς εκ τρίποδος. «"Αλλοτε 
θέλομεν, λέγει εις τον πληθυντικόν, ϊσως ομιλήσει περί της τ ρ ί τ η ς πο
λιτικής εποχής τών εθνών και της κατ' αυτήν φιλολογίας». Άλλα τήν έπο-
χήν ταύτην, προσθέτει ό ϊδιος, ή ιστορία δεν τήν εδειξεν εισέτι, και ά π ο 
τό μ έ λ λ ο ν μ ό ν ο ν τ ή ν έ λ π ί ζ ο μ ε ν και μ' όλα ταύτα ό και προ
φήτης συγγραφεύς υπόσχεται νά όμιλήση άλλοτε και περί αυτής. Άς μάθη 
δε από τούδε τό άνυπόμονον κοινόν, οτι εις τήν τρίτην ταύτην έποχήν ή 
φιλολογία θέλει είναι το εύγενέστερον και έξοχώτερον αυτής άπεικόνισμα, 
και όστις εννοήσει τίποτε από όλον αυτόν τον τραγέλαφον, άς εύαρεστηθή 

νά τό εξήγηση και εις τον ύποφαινόμενον. 
Π. Δ. 

Ε ι ς τ ο ν α ρ. 1 8 6* το φύλλο της 30.10.1835 (εδώ αρ. 1). Β ρ ό γ λ υ" (το τελικό ύψιλον 
σπασμένο1 ίσως δεν διάβασα σωστά) προφανώς ο Léonce-Victor, duc de Broglie (1785-
1870), πολιτικός κυρίως. II ισχυρή αυτή οικογένεια έδωσε πολλούς πολιτικούς και λόγιους· 
η κόρη της κυρίας ντε Σταλ, Albertino de Broglie, έχει επίσης κάποια θέση στα γαλλικά 
γράμματα. Γ α λ λ ι μ α τ ί α ς ' φλυαρίες, galimatias. Ά ρ α τ α θ έ μ α τ α ' εννοεί, υπο 
θέτω, «άρρητα αθέμιτα», όπως το διαβάζει ο Ρ. του κειμένου αρ. 6. 
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4. 

έφημ. ΑΘΗΝΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1835 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Ή Σ υ ζ ή τ η σ ι ς 
Ό σημερινός αιών είναι αιών συζητήσεως και κριτικής. Δεν δύναται τις να 
έκφραση γνώμην, δεν δύναται ΐδέαν να έκθεση εις οντινα κλάδον των αν
θρωπίνων γνώσεων κ' έάν ήναι, εις οποίαν θέσιν τής κοινωνίας κ' εάν ευρί
σκεται, χωρίς να ϊδη τήν γνώμην του, τήν ΐδέαν του σταθμιζομένην άπο 
των αναγνωστών του ένα έκαστον και να άκούση ενός έκαστου τάς επικρί
σεις. Είναι ή τοιαύτη γενική δύναμις και εξουσία, καρπός πολύτιμος των 
μεγάλων φιλολογικών και πολιτικών αγώνων οϊτινες προήγαγον εις τήν 
Εύρώπην τήν σημερινήν κατάστασιν τής κοινωνίας, τής οποίας ο μεγαλύ
τερος χαράκτη ρ είναι κίνησις πνευμάτων άείκαρπος και δογμάτων πάλη 
ακατάπαυστος. Όταν λοιπόν έκθέσαμεν εις το κοινον τήν γνώμην μας περί 
τής μεταφράσεως τής Κόριννας, δέν ύπεθέσαμεν ποτέ ότι μόνην εις τάς δο
ξασίας μας άπάντησιν θέλαμεν λάβει τήν πάγκοινον εγκρισιν, και παντά-
πασι δέν έξενίσθημεν όταν ΐδαμεν τάς ιδέας μας πολεμουμένας και τάς αρ
χάς μας προσβαλλομένας άπό τινας· άλλα περίεργα μας έφάνησαν τα όπλα 
τα όποια μετεχειρίσθη καθ' ημών ό του Σωτήρος αντίπαλος μας, ό Κ. Π. Δ. 
Έαν ήναι αληθές οτι εις πάντα πανταχού, και μάλιστα εις τών γραμμάτων 
τήν Δημοκρατίαν, εδόθη τήν σήμερον ή δύναμις τής κριτικής, οχι όλιγώ-
τερον άναμφίβολον είναι, ότι εις τήν γενικήν ταύτην πάλην, καθήκον έκ 
τών πρωτίστων και ίερωτέρων παντός αγωνιζομένου είναι να ζητή του εναν
τίου του τα φρονήματα δια λόγων ισχυρών και οχι δια ύβρεων να άνατρέ-
ψη, να προσπαθή εις τάς αρχάς, αρχάς άλλας να αντίθεση και όχι ένα κόμ-
πον άριστοκρατικόν ός τις πάντοτε είναι γελοίος και οικτρός, άλλ' εις τήν 
φιλολογίαν προ πάντων άλλως ή απόλυτος αύτη τής συζητήσεως ελευθερία, 
αντί τών προσδοκομένων αγαθών, τήν άπώλειαν όλων τών διανοητικών έρ
γων ήθελεν επιφέρει. 

Ματαίως όμως εις τήν άπάντησιν του Κ. Π. Δ. έρευνήσαμεν τους λό
γους μέ τους οποίους έζήτησε να μας καταβάλη. Ένώ ημείς άπό συνείδησιν 
πεπεισμένην και στερεάν ορμώμενοι έξηγήσαμεν τήν περί φιλολογίας γνώ
μην μας μέ όσην ήδυνήθημεν άκρίβειαν, τήν ίστορίαν όλων τών εθνών και 
τών αιώνων όλων προς ύποστήριξίν μας επικαλούμενοι, ό αντίπαλος μας 
μας αραδιάζει σειράν μεγάλων ονομάτων και ραγδαίων θαυμαστικών ση
μείων βροχήν καθ' ημών ρίπτει1 άλλα τα μεγάλα ονόματα γεγυμνωμένα τής 
προσηκούσης ερμηνείας δέν είναι συλλογισμοί άκαταγώνιστοι και τα θαυ
μαστικά σημεία είναι το άσφαλέστερον τής σαθρότητος τών επιχειρημάτων 
τεκμήριον. Όταν ήμεΐς αποβλέποντες εις τό προοδευτικόν πνεύμα τό όποιον 
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προεδρεύει εις της άνθρωπότητος ολα τα βήματα και άγαπώντες να έλπί-
ζωμεν μέλλον παρηγορητικώτερον και εύδαιμονέστερον, ήθελήσαμεν, τε-
λειώνοντες τάς περί τούτου προσδοκίας μας ν' άποκαλύψωμεν, ό Κ. Π. Δ. 
με είδωλολατρικήν άπιστίαν τάς ελπίδας μας άπέκτουσε και ασεβώς επτυ-
σεν εις τον βωμον της θρησκείας μας. Άφοο μετά προσοχής άνεγνώσαμεν 
την συλλογραφίαν του Σωτήρος δεν έδυνήθημεν να μήν ένθυμηθώμεν τάς 
ύπουργικάς έκείνας των Βουλών πλειοψηφίας αί όποΐαι, προσελθόντος εις 
το βήμα βουλευτού αντιπολιτευομένου και άρχίσαντος τα μέτρα των με 
κραταιά επιχειρήματα να στιγματίζη, απελπίζονται του να τον καταπολε-
μήσωσι δι' επιχειρημάτων άλλων ευλόγων και καταφεύγουσι εις το ούτιδα-
vòv μέσον τής θορυβοποιΐας, καλύπτουσαι τήν φωνήν του δημηγόρου δια 
φωνασκιών καί κρότων. 'Εννοείται οτι ενταύθα δέν παραβάλωμεν, αλλ' ίστο-
ροΰμεν. 

Παράδοξος είναι μάλιστα ό Κ. Π. Δ. όταν άπορων λέγει δτι όμιλουμεν 
περί τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας ενώ εις τήν Εύρώπην δέν είμεθα. Είναι 
αληθές οτι ο'ικογενειακαί δυστυχίαι τάς οποίας ή έπανάστασις καί εις ήμας, 
ώς καί εις πολλούς άλλους επέσυρε, δέν μας έσυγχώρησαν να ποτισθώμεν 
εις τήν πηγήν τής σοφίας, άλλα, καί τοι δια τούτο τα μέγιστα λυπούμενοι, 
ποτέ δέν έπιστεύσαμεν οτι δια να γνωρίση τις τήν φιλολογίαν ενός έθνους 
πρέπει να ζήση εν τω μέσω αυτού, καθώς ουδέ ποτέ ήθέλαμεν πιστεύσιν ότι 
άνθρωπος εις τήν καθέδραν τής Γαλλίας ζήσας δέν εμαθεν δτι είμπορεΐ τις 
νά πρεσβεύει εναντίας άλλου αρχάς, αλλ' οτι άμαρτάνει άσυγγνώστως εις 
τοΰ κοινού τα όμματα όταν έκτοξεύη κατά τοΰ άντιγνώμονός του βέλη πε-
ριυβρίσεως καί άκοσμίας. Καί επειδή περί Ευρωπαϊκής σπουδής λόγος, όμο-
λογοΰμεν οτι έγνωρίσαμεν εν τή Ελλάδι νέους οι όποιοι δέν έφοίτησαν 
μέν εις τάς ακαδημίας τής Ευρώπης, έδωκαν όμως εις άλλους τινάς διατρί-
ψαντας εις αυτήν τήν καθέδραν πάσης μαθήσεως μαθήματα οχι ολίγα τής 
επιστήμης αυτής τήν οποίαν οί δαιμόνιοι εκείνοι έπαιδεύθησαν εν τ ή αλ
λοδαπή. Μας κακοφαίνεται οτι δέν εϊμποροΰμεν νά έξηγηθώμεν περισσό-
τερον ενταύθα, άλλ' ό Κ. Π. Δ. θέλει βέβαια μας εννοήσει όταν άνακαλέση 
τάς αναμνήσεις του. 

Μέ το άθλιον άρθρον τού Σωτήρος δέν κάμνομεν το άδικον νά παρα
βάλωμεν άρθρον άλλο προγενέστερον δια τής 'Αθηνάς δημοσιευμένον, μο
λονότι καί τούτου ό συγγραφεύς δέν συμφωνεί μαζί μας καί χωλαίνει ενίοτε 
εις τάς παρατηρήσεις του. Ούτω π.χ. δέν έννοοΰμεν τον Κ. Σ. Ρ. όταν λέγη 
το «ό φιλόκαλος μεταφραστής τής Κόριννας πριν τήν είσαγάγη εις τήν 
Έλληνικήν όμήγυριν, έφιλοτιμήθη νά τήν διδάξη προηγουμένως καί ήθη 
καί γλώσσαν καί τρόπους Ε λ λ η ν ι κ ο ύ ς , ώστε νά τήν καταστήση αυ
τόχρημα Έ λ λ η ν ί δ α». 'Αστειεύεται βέβαια ό άγχίνους επικριτής μας, 
επειδή ό μεταφραστής πώς έδύνατο νά πράξη ώς ουδέ επραξεν, άλλο παρά 
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να μεταφέρτ) εις την γλώσσαν μας το πόνημα, μηδόλως έγγίζων εις την ου
σιώδη αυτού σύνταξιν. Και περί μεταμορφώσεως της Κόριννας εις α ύ τ ό-
χ ρ η μ α Ε λ λ η ν ί δ α άποροϋμεν οχι ολίγον επειδή καί τοι διατρίβοντες 
προ καιρού εις τήν Ελλάδα δεν μας ετυχεν ν' άπαντήσωμεν εισέτι νεανίδα 
θριαμβευομένην εις τον Παρθενώνα και στιχουργοϋσαν αύτοσχεδίως. Ή δε 
ύπόμνησις της δωδεκαδράχμου τιμής του συγγράμματος ώς υποστήριγμα 
τής αξίας του γενομένη, είναι βέβαια όσον νέον, τόσον ίσχυρον επιχείρημα* 
άλλα μεταβαίνωμεν ήδη εις το γενικόν ζήτημα. 

Στιλπνάς και καινοφανείς ονομάζει τάς ιδέας μας ό Κ. Σ. Ρ. Λυπούμεθα 
τωόντι αν δεν μας συγχωρείται να δεχθώμεν τον επαινον, οχι διότι οί αίρε-
σιάρχαι δεν ευδοκιμούν τήν σήμερον, άλλα διότι καί άλλοι προ ημών άλ
λου υπό τοιαύτην έθεώρησαν εποψιν τήν φιλολογίαν. Άφοΰ άπαξ όμολογή-
ση τις οτι είναι αύτη ή διανοητική τής κοινωνίας εκφρασις, δεν εϊμπορει 
να μήν έπιφέρη ώς συμπέρασμα ότι ή τοιαύτη ή τοιαύτη πολιτική κατά-
στασις παρέχει καί εις τήν φιλολογίαν είδικήν τίνα μορφήν. Τοϋτο είναι 
τόσον αληθές ώστε ϊδαμεν εις τήν Γαλλίαν, επί μεν τής πρώτης επαναστά
σεως του '89, τήν άβράν, καθώς θέλουν να τήν λέγωσι, φιλολογίαν κατα-
σιγήσασαν καί το σκήπτρόν της παραχωρήσασα εις τήν πολιτικήν της 
αδελφή ν εφ' όλον τό διάστημα καθ' ö διήρκεσεν ή χρόνιος άνεμοζάλη ήτις 
έσεισε τής αρχαίας κοινωνίας τα θεμέλια. Έπί δε τής Αυτοκρατορίας, ή 
οποία έδέσμευσε προσκαιρόν τήν συζήτησιν καί ήκρωτηρίασε τήν άντι-
προσωπείαν, τήν ΐδανικήν φιλολογίαν άναλαμβάνουσαν τήν φωνήν της καί 
μίαν παράστασιν του Ταλμα καταστατημένην, κατά τήν εκφρασιν ευφυούς 
"Αγγλου κριτικού σημαντικόν σύμβολον. "Ερχεται κατόπιν ή άποκατάστα-
σις των Βουρβώνων καί τα γράμματα ταλαντεύονται καθώς ή πολιτεία, και 
καθώς αύτη, άμφίβολον ενδύονται ένδυμα- έωσού οί λόγοι του Μανουήλου, 
οί λόγοι του Βενιαμήν Κωνστάν, του Φουά, του Περεών, ώς εν τω μέσω 
φθινοπωρινής εσπέρας γαληνιαίας ετι, άστραπαί περί τή δύσιν μηνύουσαι, 
θύελλαν εύηγγέλισαν εις τήν Γαλλίαν νέαν πραγμάτων στάσιν, καί αί στή-
λαι τής Ζ^α/ρας, τής 'Εθνικής, τής Συνταγματικής, γραφόμεναι οχι άπό 
άδοξους πολυκεφάλους ανωνύμους κατά τήν κακοεπή εκφρασιν του Κ. Π. 
Δ., άλλ' άπό τους Γκιζώτας, τους Θιέρσους, τους Βιλλεμαίνας, τους Καρέ-
λους, έπαρασκεύασαν τον στρόβιλον όθεν έξήλθεν ή Ίουλιανή έπανάστα-
σις· μετά τήν οποίαν ή φιλολογία περιβάλλεται εξόχως πολιτικόν χαρακτή
ρα. Παρατηρήσατε· ό Ααμαρτίνος, μέχρι τής εποχής εκείνης ποιητής άρι
στος καί με κάθε πόνημα του άνθος νέον εις τό στέμμα του προσθέτων, 
απαρνείται τήν κιθάρα του καί μέλος γίνεται τής Βουλής των αντιπροσώ
πων καί εκδίδει πολιτικόν φυλλάδιον (Sur la politique rationelle), ό Βιλλε-
μαΐνος, φιλόλογος ένδοξος καί εύγλωττος, ομότιμος καθίσταται καί πλη
σίον του εδρεύει ό φιλόσοφος Κουζϊνος καί υπουργός γίνεται ό ίστορικώ-
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τατος Γκιζώτος. Και άλλοτε το εϊπωμεν έθνος το όποιον έφθασε δια της 
παιδείας εις της ενεργείας την κατάστασιν ταύτην, δεν εΐμπορεΐ να έξομώ-
ση παντάπασι τήν ίδανικήν φιλολογίαν, άλλ' ήμεΐς άποβλέπομεν εις τον 
γενικον κανόνα και όχι εις τάς εξαιρέσεις, μολονότι είμπορουσε τις να ερώ
τηση αν ύπάρχη τοιαύτη φιλολογία εις τήν Γαλλίαν τήν σήμερον, άφου α
νάγνωση τα δράματα του Ούγώ και του Δουμδς και τάς μυθιστορίας πολλών 
άλλων. Προσποιημένα πάθη, αισθήματα παρά φύσιν και πράξεις δυνάμεναι 
πολύ περισσότερον άπό του Όκονέλλου τους λόγους βέβαια τήν αιδώ να 
πειράξωσιν τοιαύτα χαρακτηρίζουν ώς επί το πλείστον τα πονήματα των 
δύο περίφημων τήν σήμερον της Γαλλίας δραματοποιών, τών οποίων τα 
καινουργήματα προσβάλλουν προσκαιρόν τήν προσοχήν, άλλα δεν ισχύουν 
να τήν προσηλώσωσι. Και πώς ήδύνατο να ήναι άλλως; Τα πάθη και αι
σθήματα τά οποία άλλοτε άντικείμενον ήσαν της σκηνικής ποιήσεως διε-
κοινώθησαν τόσον ώστε δεν είναι χρεία να ζητώνται ήδη εις τον στενόν 
της υποκρισίας περίβολον. Αί Βουλαί, τά δικαστήρια, και αυτός ô Κοινω
νικός βίος κατέστησαν τό μέγα και αΐώνιον θέατρον επί του οποίου ή άν-
θρωπότης ενεργεί τήν ενδοξον της μεταρρυθμίσεως της πράξιν. Και τοϋτο 
λέγοντες έπιθυμουμεν να έξηγήσωμεν ότι δεν θεωρουμεν της ενεργείας τήν 
έποχήν ώς άποθέωσιν τών θετικών συμφερόντων και τών υλικών χρειών, 
άλλ' εξ εναντίας ώς τήν ποιητικωτέραν της ιστορίας έποχήν, επειδή ή ποίη-
σις ή οποία, κατά τήν έκτενεστέραν σημασίαν της, πρότερον προνόμιον 
ήτον ολίγων τινών και στάδιον μόνον είχε τήν φαντασίαν, κατ' αυτήν με
τέβη εις τον πραγματικόν βίον και διεδόθη εις τά πολλαπλά της κοινωνίας 
μέλη. 

'Εάν μετά ταύτα στρέψωμεν τά όμματα μας εις τήν Ελλάδα, βλέπομεν 
ότι έφθάσαμεν εις τήν ένεργητικήν κατάστασιν δχι δια της παιδείας τών 
όπλων, άλλα δια πολιτικών συναντημάτων. Τά συγγράμματα λοιπόν της 
Στάελ, του Φλωριάν και του Γιούγγου είναι άραγε εκείνα τά όποια θα δι-
δάξωσι τους Έλληνας πώς να διατηρήσωσι και άναπτύξωσι τα όποια δια 
τών θυσιών των έκέρδησαν πλεονεκτήματα; εις τό ζήτημα τοϋτο έπιμένομεν 
επειδή είναι σημαντικώτατον. "Ολος ό Κόσμος ομολογεί εις τήν Ελλάδα 
ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν τήν άνάγνωσιν, οτι φιλολογίαν δεν εχομεν, 
ότι οι ποιηταί μας έγιναν υπουργικοί σύμβουλοι και οί φιλόλογοι υπουρ
γικοί Γραμματείς και Άντεισαγγελεΐς· άλλα κανείς δεν θέλει να ήξεύρη ότι 
δια να κατορθώση να άναγινώσκεται, χρεία να γράψη περί πραγμάτων τά 
όποια διαφέρουν τους σημερινούς Έλληνας και ούτω προσηλώνων τους 
άναγνώστας να φθάση εις τον διπλούν σκοπόν της ωφελείας και της δια
δόσεως της αναγνώσεως. Γνωρίζομεν ανθρώπους οί όποιοι ανέγνωσαν δις 
και τρις τήν έπιστολήν του Σατωβριάνδου και τους λόγους του Κολλάρδου 
και του Όκονέλλου, όσους έδημοσίευσεν ή 'Αθηνά και πολλούς πάλιν άλ-
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λους, άκοπον ακόμα κρατουντας επί της τραπέζης των τον πρώτον της 
Κόριννας τόμον. Παραβάλετε και κρίνατε. 

Συμφωνοϋμεν με τον Κ. Σ. Ρ. δτι ή ιστορία τοΰ αγώνος άφθονον πα
ρέχει πηγήν εις τους θέλοντας να άρύσωσιν, άλλα δεν είμπορουμεν να έν-
νοήσωμεν τί σχέσιν έχουν μετ' αυτής ή Κόριννα και αί νύκται του Γιούγ-
γου. Και βέβαια πλειοτέρας ανακολουθίας αν οχι, απειρίας όμως ικανής 
δείγμα εδωκεν και δταν, πολέμων τα περί του μέλλοντος δόγματα μας, άνα-
φέρη ώς ανήκοντας δήθεν εις τήν αυτήν φιλολογικήν τάσιν τον Σκόττον, 
τον όποιον αυτή ή Ίουλιανή έπανάστασις, ή προμηνυθεΐσα δεκαπέντε πριν 
συμβή ετη παρά του εξόριστου τής αγίας Ελένης, εύρεν έξαπιναίως, και 
τον Σιατοβριάνδον όστις τελευτών τήν περί τοΰ Τύπου έπιστολήν του δεν 
συστέλλεται να προμηνύση νέας εντός οχι μακρού χρόνου μεταβολάς και 
μεταρρυθμίσεις. 

Κ. Π. 

Σ υ λ λ ο γ ρ α φ ί α " σιλλογραφία (δεν το θεώρησα τυπογραφικό λάθος)· ο Κουμανούδης 
αποδελτιώνει σιλλογραφικός μόλις στα 1891. Μ α ς κ α κ ο φ α ί ν ε τ α ι ' δ ε ν επιχείρησα 
να εξακριβώσω το περιστατικό. Τ α λ μ ά" ο περίφημος ηθοποιός Talma (δεν επιχείρησα 
να ανιχνεύσω ποιος είναι ο Άγγλος κριτικός). Μ α ν ο υ ή λ ο υ" Jaques-André Manuel 
(1791-1857) φιλελεύθερος πολιτικός. (Ο Αλέξ. Σούτσος τον ονόμαζε «Δημοσθένη» και τον 
παραλλήλιζε με τον Οκονέλο, Ο περιπλανώμενος, Αθήνα 1839, 108.) Φ ο υ ά1 Ο Maxi-
milien Foy (1775-1825), διάσημος στρατιωτικός και πολιτικός φιλελεύθερων απόψεων. Π ε-
ρ ε ώ ν αμφίβολη ανάγνωση" ίσως θα μπορούσε να είναι ο Paul Pérignon (1800- ;) εκπρό
σωπος της μετριοπαθούς αριστεράς. Σ φ α ί ρ α ς" Le Globe, πολιτικοφιλολογικό φύλλο δη
μοκρατικών τάσεων, με ανοίγματα προς τον ρομαντισμό και τον σαινσιμονισμό. Κ α ρ έ λ ο υ" 
Ο Armand Carrel (1800-1836), μαχητικός σαινσιμονιστής, από τους ιδρυτές της εφημερίδας 
Le National, γνωστός και για τον φιλελληνισμό-του. Ο μ ό τ ι μ ο ς " μέλος δηλαδή της Βου
λής των ομοτίμων (Chambre des Pairs). Ε δ ρ ε ύ ε ι " κατέχει έδρα στη Βουλή. Οι φ ι λ ό 
λ ο γ ο ι υ π ο υ ρ γ ι κ ο ί Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς κ α ι Α ν τ ι σ α γ γ ε λ ε ί ς " στα 1837 ο 
Παναγιώτης Σούτσος ήταν γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Κωνστ. 
Πιτσιπιός, εισαγγελέας του Εφετείου Ναυπλίου, και ο Γ. Α. Ναύτης εισαγγελέας στο Πρω
τοδικείο της ίδιας πόλης. Τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς . . . ό σ ο υ ς έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε ν η Αθηνά' 
δεν έχω εντοπίσει τις ημερομηνίες δημοσίευσης. Π ε ρ ί τ ο υ τ ύ π ο υ έ π ι σ τ ο λ ή ν 
(του Σ α τ ω β ρ ι ά ν δ ο υ ) " είναι αυτή που δημοσιεύθηκε στην Αθηνά στις 10.19.1835. 
Π ρ ο μ η ν υ θ ε ί σ α και π ρ ο μ η ν ύ σ η ' στο κείμενο «προμυνηθείσα» και «προμυνήση». 

5. 

έφημ. ΑΘΗΝΑ, Ί ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1835 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Moi έφάνη πάντοτε σπάνιον προτέρημα τό να όμιλήση τις διεξοδικώς με 
άγχίνοιαν και χάριν περί οποιασδήποτε υποθέσεως, εκτός μόνον εις τα σχο
λεία, όπου τιμάται ώς ρητορική ή άπειρόκαλος άνάλυσις τών ιδεών, και 
τών συνθέτων λέξεων ό σωρός. Δια τοοτο έθαύμασα πολλάκις τινάς συνη-
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γόρους άδιακόπως τα αυτά επαναλαμβάνοντας εις ολόκληρους ώρας, χωρίς 
ν' άποκοιμήσωσι τους ήδη ύπνηλούς ώς επί το πλείστον εις τάς καθέδρας 
αυτών δικαστάς, χωρίς να βαρύνωσι τήν προσοχήν ακροατών δυσάρεστων 
και άψικόρων. 

Σκεπτόμενος όμως ό άνθρωπος θέλει εΰρειν οτι και το εναντίον της 
περιστάσεως ταύτης κατόρθωμα δεν έχει ολιγότερους κόπους, το να συμ
πίεση δηλ. τις εις ελάχιστον ογκον πολλάς και διεσπαρμένας ιδέας, να 
κρίνη άδεκάστως και σαφώς εις μικρόν άρθρον μακρού ενίοτε συγγράμμα
τος δύο ή τρεις τόμους, και να συμπεριλάβη εν ταυτώ όσα άπαιτοΰσι της 
ύλης ή εκλογή, της συντάξεως ή οικονομία, ό χαρακτήρ του λόγου και αί 
δοξασίαι του συγγραφέως, χωρίς να άμελήση τους επαίνους και τάς κατη
γορίας τών οποίων κρίνει αυτόν άξιον. 

Άφ' ου ειδον εις τα προηγούμενα της 'Αθηνάς φύλλα πολλάς περί μυ
θιστορίας διατριβάς, τάς μεν σπουδαίας, τάς δε τωθαστικάς ή και με σοφι-
στικήν απλώς τετορνευμένας τέχνην, απόρησα τωόντι πώς κατώρθωσαν να 
πολυλογήσωσι τόσον οί έπιτήδιοι αυτών συγγραφείς μονομερώς θεωρουντες 
τό ύποκείμενον. "Επειτα συλλογιζόμενος δτι έχω να συγκεντρώσω ώς εις 
έστίαν ενταύθα και όσα αυτοί είπαν ορθά μερικώς περί της Κορίννης και 
πολλών άλλων μυθιστοριών αναμνήσεις, εύρήκα τό επιχείρημα μου ούχ 
ήττον δυσκατόρθωτον. 'Αλλ' ας μή έκτείνωμαι εν τοσούτω πλειότερον κα-
ταργών με ματαιολογίας μέρος και του ολίγου τούτου τόπου τον όποιον ό 
Συντάκτης της 'Εφημερίδος μοί παραχώρησεν. 

Πριν εμβω εις τήν ύπόθεσιν προθυμοΰμαι να επαινέσω τόσω μάλλον 
τήν έμβρίθειαν, τήν κοσμιότητα και τήν εΰροιαν τών λόγων του Κ. Κ. Π. 
δσω ολίγον άλλοι εκτίμησαν τάς άξιομιμήτους ταύτας άρετάς· θεωρώ όμως 
αύθαίρετον και βεβιασμένην τήν κατ' αυτόν της φιλολογίας διαίρεσιν. Δο-
ξάζων τφόντι οτι ή έπ' άπειρον τών πολιτικών ιδεών άνάπτυξις πρέπει μόνη 
εις τό έξης να ένασχολή τους πεπαιδευμένους, και διϊσχυριζόμενος οτι εις 
αυτήν εύαρεστότερον περιστρέφεται ή σημερινή τών ελευθέρων εθνών φι
λολογία, περιέκλεισεν εις στενότατον κύκλον τάς απεριόριστους του άν
θρωπου επιθυμίας, και συμπεριέλαβεν εις γενική προγραφήν όλα τα χαρίεντα 
της φαντασίας δημιουργήματα, τήν έπιστημονικήν ερευναν τών φυσικών 
φαινομένων και πάσαν άλλην βιομηχανικήν έπιτήδευσιν. 'Αλλ' ημείς γνω-
ρίζομεν εξ εναντίας πόσον καθ' ολην τήν Εύρώπην ευρίσκονται άδιαχωρί-
στως συνδυασμένα τό τερπνόν με τό ώφέλιμον, οτι παντού τιμάται ή ποικι
λία, και άναγκαζόμενοι άπ' αυτής της φύσεως τους αιωνίους νόμους οί άν
θρωποι, μεταβαίνουσιν από τα σοβαρά είς τα εύθυμα- επειδή ούτε αί διά
φοροι του νοός δυνάμεις, ούτε του σώματος τα όργανα ύποφέρουσιν ενδε
λεχή ένέργειαν, αλλά τότε μόνον συντηρούνται και άκμάζουσι μάλιστα, 
όταν έργάζωνται παρά μέρος καθώς οί ταχυδρομικοί 'ίπποι διαδέχονται με 
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άμοιβαίαν ώφέλειαν ό εις τον άλλον εις τους σταθμούς. "Επειτα αί Μούσαι 
ήσαν ολαι όμοθαλεΐς άδελφαί* ό χορός, ή μουσική, ή ποίησις συνέτειναν 
πάντοτε εις τήν ήμέρωσιν των ηθών. Δια τοϋτο, δπου εισάγεται ό πολιτι
σμός, πρέπει και αύται και ολαι αϊ λοιπαί γνώσεις να προχωρώσι, και να 
τελειοποιώντας ει δυνατόν ομοίως. 

Άλλ' υπάγεται άρά γε εις τοιαύτην τήν κατηγορίαν ή μυθιστορία; διατί 
οχι; που άλλου εύρίσκομεν φυσικότερων χαρακτήρων ζωηρότερον έξεικο-
νισμόν; που κάλλιον κατοπτρίζονται και τα διαφανέστατα, ούτως ειπείν, 
της καρδίας αισθήματα; ποϋ πιστότερον διαγράφονται τα ήθη; 

"Ισως άπατώμαι, άλλα νομίζω, οτι και αυτών τών Γερμανών, οί όποιοι 
ζητοϋντες τάς αρχάς της ΐδεογονίας και αισθηματικής έξέπεσον του υλικού 
κόσμου και άπεπλανήθησαν εις τήν άπέραντον χώραν της ανυπαρξίας, κά-
νέν φιλοσοφικόν σύνταγμα δεν δύναται να συγκριθή κατά τήν βιωτικήν 
ώφέλειαν με τον Γκίλβλας, τον Αοκισσότον, τους Ιγγασίονς, τον Βελισά-
ριον, τον εξόριστον της Σιβηρίας, τον "Αγάθωνα, τα κατά Παϋλον και Βιργι-
νίαν, τον Τηλέμαχον, τον Άνάχαρσιν και τον ΑΙμύλον. τα όποια δεν σφάλ-
λομεν αν όνομάσωμεν πανόραμα τών διαφόρων περιπετειών και φάσεων της 
κοινωνίας, ή κριτήριον τών ανθρώπων καί τών πραγμάτων άσφαλέστατον. 

Κατά δυστυχίαν και ή μυθιστορία, καθώς όλα τα πράγματα, καπηλεύε-
ται καί διαφθείρεται. "Οθεν, αντί να άποστρέφηται διδακτικώς εις τον νουν, 
πολλάκις θεραπεύει μόνον τα πάθη καί ύποκνίζει τάς κακάς ορέξεις. Γοη-
τευομένη από τα θέλγητρα τοιαύτης αναγνώσεως πολλάκις ή ανάγωγος καί 
άχειραγώγητος ηλικία έξάπτεται ήμέραν εξ ημέρας εις νέας επιθυμίας, καί 
έκτραχηλιζομένη κατ' ολίγον εις βδελυράν δίαιτα καταντά, τέλος εις έλεει-
νήν άναίδειαν, χαύνωσιν καί άκηδίαν. Κατ' αυτόν σχεδόν τον τρόπον προ
βαίνει καί ή εύθυμος κατ' αρχάς του οπίου μέθη, εως ου αύξομένης πάντοτε 
της δόσεως, φέρη τον άνθρωπον είς πρόωρον γήρας, εις άτονίαν καί εις 
εύήθειαν. Έκ τούτων εννοείται οτι αποδεχόμενος καθ' εαυτό το πράγμα, 
αποποιούμαι τήν κατάχρησιν, καί αποστρέφομαι ολαις δυνάμεσι τον Σάνυ-
ρον Παρνήν, τον βδελυρόν Πιγολεβρουνον καί πολλά του Βολταίρου μισό-
θρησκα και άσεμνα. Νομίζω δε ακολούθως οτι άπό σέβας καί προς τα ήθη 
καί προς τήν θρησκείαν δεν πρέπει νά συγχωρώμεν αδιακρίτως είς δλας τάς 
ηλικίας τών τοιούτων βιβλίων τήν άνάγνωσιν, πολύ δε όλιγώτερον νά έγκρί-
νωμεν, κατά τήν γνώμην του Κ. Σ. P., τήν απόλυτον καί άπεριόριστον με-
τάφρασιν. Άλλ5 οτε πάσχομεν διδακτικών πάσης επιστήμης καί τέχνης βι
βλίων ελλειψιν, συμφέρει εις αυτά μάλιστα νά στρέψωμεν τήν προσοχήν, 
ζητουντες τρόπον τινά τήν άναγκαιοτάτην τροφήν καί ένδυμασίαν πριν έπι-
θυμήσωμεν λουκουλλικής τραπέζης μαγγανείας καί περιβολής πολυτέλειαν. 

Άν οί παλαιοί δεν έγνώριζαν το χάριεν τούτο της φιλολογίας είδος, 
όποιον το περιγράφομεν, δεν πρέπει δι' αυτόν τον λόγον μόνον νά το κατά-
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φρονήσωμεν δπισθοδρομοϋντες εις ανεπίστροφους αιώνας και άναχρονί-
ζοντες άναχρονισμον τόσω μάλλον γελοιώδη δσφ οί νεώτεροι ύπερτεροϋσι 
κατά πολλά τους αρχαίους. 

'Εξετάζοντες όμως προσεκτικότερον το άντικείμενον τούτο, εύρίσκομεν 
οτι και αυτή του Ξενοφώντος ή Κνροπαιδεία δεν ήτο ειμή απλή μυθιστορία. 
Έάν δε ένθυμηθώμεν πόσον οί Έλληνες ήσαν διεφθαρμένοι, δτι παντοϋ 
έφώλευεν άσεμνος έρως ώστε και οί φιλόσοφοι εις τάς 'Ακαδημίας και οί 
θεοί αυτοί εις του 'Ολύμπου τα δώματα δεν εμενον άτρωτοι από τα φαρμακε
ρά αύτοΰ βέλη, βιαζόμεθα να συμπεράνωμεν οτι τών αρχαίων τα Μάησιακά 
λεγόμενα και ερωτικά διηγήματα ύπερέβαινον κατά τήν αισχρότητα πολλά 
τών σημερινών μυθιστορημάτων. Παραλείπων ενταύθα ώς τοιαύτα τά κατά 
Ροδανίδα και Σιμωνίδην του Ίαμβλίχου, τά κατά Λενκίππην κάί Κλειτο-
φώντα του Άχιλλέως Τατίου, μιμήματα ίσως προγενεστέρων άλλων, αρκού
μαι να αναφέρω τά γλαφυρότατα τών όσων διεσώθησαν ώς ήμας, δηλ. τά 
κατά Θεαγένψ και Χαρίκλειαν του 'Ηλιοδώρου και τά κατά Δάφνιν και Χλόην 
του Λόγγου. 

Ή μυθιστορία, ώς πραγματευομένη έξαιρέτως τά της καρδίας, ομοιάζει 
με τήν κωμωδίαν. 'Αλλ' εις τήν καρδίαν του ανθρώπου ώς επί θεάτρου άντι-
παλαίουσιν ακαταπαύστως μοχθηρά και αγαθή φύσις, τά πάθη με τον νουν 
και ή κακία με τήν άρετήν. Ό δε αναγνώστης καθήμενος ώς θεατής του 
μεγάλου τούτου αγώνος κρίνει κατά τήν ιδίαν αύτου συνείδησιν, ήτις πάν
τοτε σχεδόν ρέπει εις άλήθειαν. Όθεν ή μυθιστορία, καθώς ή δραματική, 
τότε μόνον εύαρεστεΐ εις αυτήν, δταν μεταφέρει εις τον ίδανικόν κόσμον 
όσα εις τον φυσικόν άπαντώμεν. Τέλος τά επικά ποιήματα κατά τί κυρίως 
άλλο διαφέρουσιν, ειμή καθότι γράφονται εις εμμετρον λόγον και ή φαντα
σία έχει εις τήν σύνθεσιν αυτών πλειοτέραν επιρροή ν; 

Προς άπόδειξιν τών υπέρ της σεμνής μυθιστορίας ήδη λεγομένων αρ
κεί να εϊπωμεν οτι μεταξύ τών εθνών τά όποια αναφέρει ό Κ. Κ. Π. ώς ελεύ
θερα και ευνομούμενα, ήκμασαν και διαπρέπουσιν ό Γοδουΐν, ό Αιουΐς, ό 
Φιλδόγγ, ό Ρισιαρτσών, ό Σκότ, ό Ούγος, ό Ίαννίνος, ό Νοδιέρ, ό Σουέ, 
ό Βαλζάκ, ό Κουπερ, ό Godwin, ό Lewis, ό Fielding, ό Richardson, ό Scott, 
ό Hugo, ό Jannin, ό Nodier, ό Sue, ό Balzac, ό Cooper κτλ. 

Όλοι οί νέοι και πολλαί νεανίδες άναγινώσκουσιν τάς θελκτικάς τού
των τών συγγραφέων μυθιστορίας, και μέχρι τούδε ούτε ή ηθική έπαισθητώς 
διεφθάρη, ούτε ή πολιτική έπαθεν, ούτε τό πνεύμα μετωχετεύθη και παρεκ-
τράπη από τά σπουδαία εις τά παιγνιώδη, άλλ' αυξάνει μεν πάσαν ήμέραν 
ή βιομηχανία, μεταδίδεται δε καθώς τό θερμαντικόν δια της κοινωνίας ό 
έρως της ελευθερίας, τελειοποιούνται δέ αί έπιστήμαι γινόμεναι τόσω μάλ
λον εύάρεστοι εις τό κοινό ν, οσω φαίνονται ένδεδυμέναι τον άνθηρόν τών 
χαρίτων πέπλον, τον όποιον φέρει και ή 'Ιταλική 'Αρχαιολογία της Κορίννης. 
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'Αποδεχόμενος εϋελπις την τρίτην έποχήν της φιλολογίας, τήν οποίαν 
προαναγγέλλει ό Κ. Κ. Π. επιθυμώ και εγώ, καθώς αυτός, να βλέπω εκ δια
λειμμάτων και πολιτικά τινά σπουδάσματα εις τάς Έλληνικάς Εφημερίδας. 
'Αδίκως, κατ' έμέ κριτήν, ό Κ. Π. Δ. καταφρονεί τάς Εφημερίδας δια το 
πολυκέφαλον της συντάξεως. 'Επειδή εις αύτάς τήν σήμερον αποταμιεύον
ται εκ του προχείρου ολαι αί γνώσεις, και μεγάλοι άνδρες διαφόρων τάξεων 
καταδέχονται να καταβαίνωσιν εις τήν ενδοξον ταύτην παλαίστραν. Προς 
πίστωσιν δε τούτου εχομεν τήν επιθεώρησιν τον 'Εδιμβούργου και τόσας 
άλλας αυτής συναμίλλους. 'Αλλά και ταύτα φρονών νομίζω παράκαιρον να 
ζητώμεν με ίδιαιτέραν σπουδήν των άλλων εθνών τάς θεσμοθεσίας εις τήν 
μόλις ελευθερωμένην Ελλάδα, ώς αν ήτο δυνατόν να δημιουργήσωμεν τους 
λείποντας άξιους ανθρώπους, να έμφυσήσωμεν τήν σοφίαν εις άμαθη λαόν 
και να ώριμάσωμεν μηχανικώς τα πράγματα καθώς τους καρπούς των θερ
μών κλιμάτων. Τα έθνη προοδεύουσι πάντοτε οποιαδήποτε άπαντήσωσιν 
εμπόδια και ή προχωρητική αυτή κίνησις δεν παύει ειμή όταν άποθάνωσιν, 
εκλιπόντα μακρόν ή βραχύ χρόνον άπό τον πολιτικόν ορίζοντα, καθώς τίνες 

αστέρες άπό του ουρανού τό στερέωμα. 
Νικολαΐδης Λεβαδιεύς 

Τ ω θ α σ τ ι κ ά ς " ειρωνικές. Ι δ ε ο γ ο ν ί α " ο Κουμανούδης θησαυρίζει τον νεολογισμό 
μόλις στη δεκαετία του 1860. Α ι σ θ η μ α τ ι κ ή " Aesthetik, νεολογισμός που κατά τον 
Κουμανούδη δημιουργήθηκε από τον Κούμα. Ι γ γ α σ ί ο υ ς " Les Incas, μυθιστόρημα του 
Marmontel (1777). Β ε λ ι σ ά ρ ι ο ς · μυθιστόρημα του Marmontel (1767), ελληνικές με
ταφράσεις το 1783, το 1845, το 1861, βλ. Βρανούσης. Ε ξ ό ρ ι σ τ ο ς τ η ς Σ ι β η ρ ί α ς " 
ορθότερα Οι εξόριστοι, κλπ., μυθιστόρημα της Madame Cottin, ελληνική μετάφραση το 
1841 (ΓΜ *10385) και το 1868 (Πολέμη 556). Α γ ά θ ω ν το μυθιστόρημα του Wieland 
που μεταφράστηκε από τον Κούμα (1814). Σ ά ν υ ρ ο ς Π α ρ ν ή " ίσως ο Evariste Dé
siré Parny (1753-1814), συγγραφέας των Poésies erotiques (αλλά πώς εξηγείται το Σά
νυρος;). Π ι γ ο λ ε β ρ ο ύ ν ο ς " Pigault-Lebrun (1753-1835)" έγραψε πολλά μυθιστορή
ματα πορνογραφικής παραλογοτεχνίας. Τα κατά Po δ αν ίδ α και Σιμωνίδην 
πρόκειται για το χαμένο μυθιστόρημα του Ιάμβλιχου Βαβυλωνιακά, με ήρωες την Σινωνίδα 
και τον Ροδάνη (και νομίζω πως δεν μπορούμε να χρεώσουμε στον τυπογράφο τα λάθη). 
Ε υ α ρ ε σ τ ε ί ε ι ς α υ τ ή ν " το υποκείμενο είναι η συνείδησις. G o d w i n - Williams 
Godwin (1756-1836), αθεϊστής και αναρχικός, έγραψε μυθιστορήματα για να διαδώσει τις 
ιδέες-του. L e w i s " υποθέτω ο Matthew Gregory Lewis (1775-1818), μυθιστοριογράφος 
και δραματικός συγγραφέας. J a n n i n· προφανώς ο Jules-Gabriel Janin (1804-1874), 
γνωστός ως κριτικός κυρίως, που είχε γράψει και κάποια μυθιστορήματα πριν το 1830. 
B a l z a c " δεν έχω συναντήσει προκμότερη μνεία του ονόματός-του" το ίδιο ισχύει βέβαια 
και για τον Nodier και τον Sue. Θ ε ρ μ α ν τ ι κ ό ν" «η άυλος δύναμις η παράγουσα την 
θερμότητα, calorique», μεταφράζει ο Ηπίτης" ο όρος είναι πάντως αρχαίος. Ε π ι θ ε ώ-
ρ η σ ι ς τ ο υ Ε δ ι μ β ο ύ ρ γ ο υ " Edinburgh Review. Θ ε σ μ ο θ ε σ ί α " ο Κουμανού
δης δεν καταγράφει τον νεολογισμό. 
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6. 

έφημ. ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1836 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Ή νέα φιλολογία μας κινείται, ζή, και δτι αί πολιτικαί μας μέριμναι, σπου-
δαΐαι και έπείγουσαι, εν δσω χειρ ολέθρου έπλανατο επί της Ελλάδος, δεν 
κατέπνιξαν τους σπόρους της πριν ετι βλαστήσωσιν, ώς ό συγγραφεύς του 
περί Κορίννη; άρθρου της 'Αθηνάς διατείνεται, άπόδειξις αυτό το ίδιον άρ
θρον. Με φωνήν ξενικήν καί με δόγματα εις την καινοφανή Ελλάδα ήλθε 
νά μας κηρύξει φιλολογικήν αϊρεσιν, άλλα μόλις ύπεκίνησε με θαρραλαίαν 
χείρα τήν ψυχράν νομιζομένην ύπ'αυτού τέφραν, καί σπινθήρες άνεπήδη-
σαν να τήν καύσουν. Οί μεν έκραξαν έπ' αυτού «σταυρωθείτω», οι δε τον 
άνέτεμαν δια να τον αναιρέσουν, καί δλοι ύψωσαν τήν φωνήν εναντίον του. 
Γενναΐον είναι καταβάντες εις το στάδιον νά προκαλέσωμεν καί ημείς τον 
πανταχόθεν πολεμούμενον; καί μόλον τούτο τοιούτον εϊναι το χρέος μας, 
τοιούτο διότι τον βλέπομεν ετοιμον καί δυνάμενον ν' άνακύψη άπό τάς πλη-
γάς αί όποΐαι τω κατεφέρθησαν, καί αί όποΐαι, τ' όμολογούμεν, δεν μας 
έφάνησαν δλαι καίριαι, καί διότι θεωροΰμεν τήν πρότασίν του όχι ώς ζή
τημα περί μεταφράσεως τής Κορίννης, άλλ' ώς πρότασίν περί ζωής ή θα
νάτου τής Φιλολογίας, ώς Πυξίδα ήτις θέλει οδηγήσει του πρωτόπειρου 
Φιλολόγου τήν άμφίβολον διάθεσιν, καί πρόβλημα υπέρ πάντα λόγον σπου-
δαΐον. Φρονούμεν δίκαιον ν1 άνορθώσωμεν τον άντίπαλόν μας πριν άντι-
παραταχθώμεν κατ' αυτού, νομίζομεν δτι θέλομεν εύρει πολλούς τής ιδέας 
μας συμμέτοχους, αν ύποστήσωμεν δτι ούτε τό έλληνικόν υ π ε ρ β ο λ ι -
μ α ΐ ο ς, ούτε τό έλληνικώτερον ά π ο σ κ ο π ε ύ ω είναι άποσκορακιστέα, 
ούδ' ό Ελληνισμός τοΰ άρθρου καταφρονήσεως άξιος, ώς διΐσχυρίζεται του 
Σωτήρος ό επικριτής. 'Αλλά προβαίνων ετι μακρότερον, ομολογώ δτι δεν 
θεωρώ τά υπό τοΰ Κ. Π. λεγόμενα ώς άρρητα αθέμιτα, καί γαλλιματίας ή 
τραγέλαφους, καί αν ό συντάκτης τής άποκηρυττούσης τήν φιλολογίαν δια
τριβής φαίνεται ώς προφητείας άποκαλύπτων, επαναλαμβάνω νά γίνω εξη
γητής του. 

Ό Κ. Π. όστις προγράφει τήν Στάελ, δχι μόνον τήν γνωρίζει εντελώς 
καί τήν θαυμάζει, άλλα καί εμπνέεται άπό αυτήν. Αί περί φιλολογίας ίδέαι 
του έχουν νουν, καί νουν βαθύν, διότι είναι άπόρροιαι ενός των ισχυρότε
ρων νοών τής τελευταίας εκατονταετή ρίδος, τοΰ νοός τής Στάελ. Ίεροφάν-
της τής προοδευτικότητος τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ό Κονδορσέτος εις 
τάς αρχάς τής Γαλλικής επαναστάσεως εδοσε τής ιστορίας τήν λύσιν, καί 
προεκήρυξε τήν ποιητικήν της αίτίαν καί τον τελικόν της σκοπόν. 'Ιδέα 
τόσον θελκτική, τόσων συνεπειών εγγυος, ώστ' έζωογόνησε σχολήν λαβοΰ-
σαν αυτήν ώς σύνθημα, δεν έδύνατο νά μείνη άγονος δια τήν Στάελ, ήτις 
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συνέγραψεν υπό τήν έπιρροήν της προς τοις άλλοις και τήν σύντομόν της 
φιλολογίαν, πηγήν εις τήν οποίαν ο Κ. Π. ήντλησεν. Ό επικριτής του Σω-
τήρος ήδύνατο άλλως περί φιλολογίας σκεπτόμενος, να μή παραδέχεται 
τήν κατάταξίν της εις όσας και οϊας εποχάς ό Κ. Π. αντιγράφων τήν Στάελ 
και τους Σαινσιμονίους, τήν διήρεσεν. Άλλα ν' άρνηθή πάσαν λογικότητα, 
πασαν συνέπειαν εις τήν διαίρεσιν ταύτην, τούτο μας έφάνη υπέρ πάν μέ-
τρον αύστηρόν. 

Ή φιλολογία, ή το σύνολον των πνευματικών γεννημάτο)ν είναι ή εκ-
φρασις της πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως των εθνών. 'Ιδού ή ιδέα 
του. Τα έθνη τείνουν προς άνάπτυξιν, προς τελειοποίησιν, εΐς τήν οποίαν 
ή βιομηχανία, υπό τήν αιγίδα πολιτικής ευημερίας εξομαλύνει τον δρόμον 
ιδού ή θρησκεία των. Ή Φιλολογία, παρακολουθούσα της προόδου ταύτης 
τα ϊχνη, εις μεν τήν πρώτην έποχήν, δτε τα έθνη νήπια, τά καταβαυκαλίζει 
με γλυκά άσματα, και ώς μύθους τοις διηγείται τής μελλούσης τύχης των 
μακρινά προμηνύματα, δταν δ' ένδυθώσι τον άνδρικόν χιτώνα και περί σπου
δαιότερα μεριμνήσωσι, καί θραύσαντα τά παιδικά των νευρόσπαστα είς εμ
βριθείς συζητήσεις διακυβεύωσιν αυτά εν έαυτοΐς τήν ιδίαν ΰπαρξιν και τήν 
ιδίαν έλευθερίαν, τότε και ή σκιά των μεγαλύνεται καί ή φωνή των γίνεται 
ανδρική, καί άφήσασα τά νεανικά μινυρίσματα, κηρύττει βουλεύματα καί 
δημηγορεΐ νομοθεσίας. 'Ιδού ή πρότασίς των, έχουσα όμοιαλήθειαν καί πα-
ραδεκτέα ώς εκ τών προτέρων. 'Αλλ' είναι άρα καί ώς εκ τών υστέρων άνα-
πόδειξτος πάντη; ή τουλάχιστον δεν απαντώνται εις τήν Τστορίαν επιχει
ρήματα υπέρ αυτής ικανά ώστε να παραπείσωσι τους οπαδούς της; 

Είς τήν Ελλάδα ό Όμηρος πλάττει μύθους, καί αί ραψωδίαι του από 
αοιδούς ψαλλόμεναι είς τάς αγυιάς, τέρπουν εύπείστους άκροατάς. 'Αλλ' ό 
Δημοσθένης βροντά κατά τής ξένης τυραννίας άπό Πνυκός καί ό 'Αριστο
φάνης τον Κόθορνον υποδυόμενος έκδικεΐ τον Δήμον προδιδόμενον καί τά 
δημόσια σπαταλώμενα, διότι ό Δημοσθένης, ό 'Αριστοφάνης καί ή φιλο
λογία ήσαν τότε του Δήμου ή φωνή. Παρατρέχω τήν Ρώμην, διότι ή Ρώμη 
πρωτοτύπως δέν άνεπτύχθη, αλλ' είναι τής Ελλάδος έξακολούθησις καί το 
έτρουσκικόν της άρχέτυπον στοιχεΐον, ώς προς το Έλληνικόν της έπίκτη-
τον, είναι ώς εν προς δέκα. 'Αγανακτεί προς τούτο του Σωτήρος ό ανακρι
τής. 'Αλλ' ούχ ήττον ό Ούϊργίλιος, μή θεωρηθείσης τής ατομικής ιδιορρυθ
μίας του πνεύματος του, οχι μόνον έμιμήθη, αλλά μετέφρασε πολλάκις τον 
Όμηρον. Ούχ ήττον ό Κικέρων είναι ό Δημοσθένης αυτός εις τήν στοϊκήν 
σχολήν έμβαφείς· ούχ ήττον ή Ζωγραφική, ή Γλυπτική, ή Τεκτονική τής 
Ρώμης επί τών Αυτοκρατόρων, είναι τής Ελληνικής τέχνης γνήσιοι από
γονοι. Μεταβαίνω αμέσως εις τήν Γαλλίαν, διότι εις τό πεδίον αυτής προ
καλεί ό Π. Δ. τόν περιφρονούμενον υπ' αύτου άντίπαλόν του. 

Καί ε'ις μεν τόν παρελθόντα αΐώνα βλέπομεν ποιητάς καί μυθιστοριο-
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γράφους ψάλλοντας του έρωτος τάς παραφοράς, καί μυθολογουμένων ηρώων 
τα πάθη καί παράπονα, καί το απληστον Κοινον χαϊνον καί χειροκροτούν, 
καί μίαν εϊδησιν θεάτρου κροτουσαν πολλάκις υπέρ πδσαν πολιτικήν καί 
τον Βοαλώ μαστίζοντα εις τόμους ολόκληρους πυγμαίους ποιητάς καί ευ
δόκιμους φιλολόγους. Άφ' ετέρου βλέπομεν τήν φιλοσοφίαν θεωριολογου-
σαν, προφητικώς άποφαινομένην, καί υπό το κλονούμενον της Άριστοκρα-
τείας σκήπτρον κηρύττουσαν τήν ιερότητα τών ανθρώπων, καί το άρχικόν 
ποιητικόν συνδιάλλαγμα. Άλλα πληρωμένων τών χρόνων, ιδού επέρχεται ό 
μακρόθεν ροχθών Χείμαρρος της Γαλλικής επαναστάσεως, καί ή άϋλος περί 
θεωρίας στρεφόμενη φιλοσοφία, ιδού σωματουται καί μεταβάλλεται εις ένέρ-
γειαν. Τήν ισότητα τών ανθρώπων δέν κηρύττει πλέον ό πολίτης της Γενέ-
βης εις δημευόμενα εγχειρίδια, Βουλή καί έθνους ολοκλήρου παραστδται 
τήν αναγνωρίζουν ώς πολιτικόν θρήσκευμα των, καί ή νομοθεσία τήν δέ
χεται ώς βάσιν της. "Ο,τι άλλοτε ό φιλόλογος, κλίνων τό μέτωπον εις τήν 
χεϊρά του, έσκέπτετο καί έγέννα εις το γραφεΐον του, σήμερον τό έθνος το 
συζητεί, τό αποφασίζει, τό ενεργεί. Ό αμέριμνος αοιδός έκρέμασεν ήδη εις 
τάς πίτεις τήν λυδικήν λύραν του καί συναγωνίζεται μετά του λάου εις τό 
άνεγειρόμενον οικοδόμημα· έσιώπησαν αϊ τερπναί μελωδίαι. Άπόδος έκά-
στω κατά τήν ικανότητα του, καί έκαστη ίκανότητι κατά τα έργα της, είναι 
της κοινωνίας τό σύνθημα, καί ή κοινωνία ήθελε ρίψει εις τον Καιάδαν 
ώς άμορφον γέννημα εκαστον τέκνον της μή συντελούν δι' εμβριθών εργα
σιών εις τήν εύδαιμονίαν της. Ό Βαρθελεμύς, ό Βερανζέρος, πολιτικοί με
ταξύ τών πολιτικών δια τών σατύρων καί τών ασμάτων των, ιδού λέγουν 
εις τον Π. Δ. του Σωτήρος, οί Κύριοι τους οποίους εδώ αντιγράφω, ΐδού οί 
σημερινοί ποιηταί της Γαλλίας. Φιλόλογος της είναι καί ό Β. Κωνστάντιος, 
οχι διότι έγραψε τον Άδόλφον, άλλ" ώς συγγραφεύς του περί ελευθερία; 
παρά τοις αρχαίοι; και νέοι; λόγου, ώς συλλαβών τό μέγα της ιστορίας τών 
θρησκειών σχέδιον, καί κατά μέρος έκτελέσας αυτό. Φιλόλογοι της επο
χής είναι καί ό Γουϊζώτος, ό Βιλλεμΐνος, ό Βρόκλυς καί ό Κουζΐνος, οί 
καταστήσαντες κοινάς, μ1 εξοχον εύφυΐαν της εποχής τας ιδέας, καί έξα-
γαγώντες εξ αυτών κοινωνικά συμπεράσματα. Άλλα ό Σατωβριάνδος, ό ψάλ
της τών παραδόσεων, σχεδόν Δημαίστριος του ΙΘ' αιώνος, ό Λαμαρτΐνος, 
γοητευτικός μεταφραστής τών πατέρων της Εκκλησίας, είναι ξένοι, λέγουν 
οί κάτοικοι τοΰ παρελθόντος αιώνος, προς τον όποιον στρέφουν άδιακόπως 
τό βλέμμα των, τέρποντες μεν τάς φαντασίας, αλλά μή εύρίσκοντες ήχώ 
εις τών συγχρόνων των τάς καρδίας. Ταύτα οί δανείσαντες εις τον Κ. Π. 
τους βαθεΐς τους συλλογισμούς. Άλλα πώς ώφελήθη αυτών; πώς τους εφήρ
μοσε, διότι άπεχόμενοι της θεωρίας τούτο κυρίως έπειγόμεθα να γνωρίζω-
μεν. Ή Ελλάς λέγει, άγωνιώσα ύπό χείρα Τυράννου δτ' έμελέτα τήν ενδο-
ξόν της άνάστασιν, δέν ήδύνατο στενάζουσα να άποπέμπη φωνήν εμμουσον, 
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και ούτως ή πρώτη εποχή της Φιλολογίας δι' αυτήν δέν υπήρξε. Μετ' ολί
γον ώπλίσθη κατά τών έχθρων, και αί Μοϋσαι έπανήλθον εις το άρχαΐον 
έδαφος, αλλ' εύρον τήν Ελλάδα εις τήν δευτέραν έποχήν τής φιλολογίας 
της, καθημένην εις Βουλευτικήν εδραν, βυθισμένη εις τήν άνάγνωσιν κω
δίκων και άρθρων εφημερίδος, και νομίζουσαν άνάξιον εαυτής ν' άνακύψη 
δια να άκούση τά άσματα των. Και εδώ ακόμα δίδω τήν χείρα εις τον Κ. 
Π. Και εδώ συνομολογώ ότι το άρθρον του Χρόνου ήθελεν εΰρει περισσο
τέρους άναγνώστας εις τήν Ελλάδα από τήν Κοοίνναν, διότι εδώ ολιγώ-
τατοι οι άναγινώσκοντες, και ούτοι οι περί τους πολιτικούς, και όλιγώτατα 
τα άναγινωσκόμενα, και ταύτα σχεδόν μόνον αί εφημερίδες. 

'Αλλ' αρκεί ή συμμαχία, και ήδη μακρύνομαι άμυντικώς από τον Κ. Π. 
και τους διδασκάλους του και διαμαρτύρομαι εναντίον των ενώπιον τής αν
θρωπινής άτομικότητος. Διαιρείτε και υποδιαιρείτε δογματικώς όσον θέλε
τε, ή μεγαλοφυία χαλινόν κανόνων δέν δέχεται1 υπό τους πόδας του βλέ
πων τα πλήθη και τάς έποχάς, ύψουται ό Ε ι ς και δημιουργός* παντοδύ
ναμος πλάττει τον κόσμον του περί εαυτόν ούδ' εις το παρελθόν, ούδ' εις 
τό μέλλον έχει το ταμεΐον τών ιδίων εμπνεύσεων, αλλ' αντλεί εις πηγήν 
πλουσιωτέραν και του μεν και του δε, εις τήν φαντασίαν, εις τήν καρδίαν. 
Παρά τον πανσθενή άτμόν, τον Θεόν τής βιομηχανίας, ύψοΰται εις τήν 
Άγγλίαν γιγαντιαίος ό Βύρων, ό Θεός τής ποιήσεως. Δέν έρωτα, τον αιώνα 
του ποίας έχει άνάγκας, ουδέ τί θέλει ν' άκούση, άλλα τήν καρδίαν του ρωτά 
ποίους τόνους ισχυρούς περιέχει, ποίων εκχύσεων έχει ανάγκην ό τοιούτος 
δέν ανήκει εις έποχήν ή εις έθνος, ανήκει εις εαυτόν. Ώς προς ημάς, ιδού 
το δόγμα μας. "Αν άνατρέπη με εν λάκτισμα τών προεκτεθέντων συστημά
των τά σκευάσματα, ας ένθυμηθώμεν οτι τά συστήματα επέχουν δεύτερον 
τόπον μετά τής φύσεως τους νόμους και τά φαινόμενα, διότι εφευρίσκονται 
και μεταβάλλονται καθ' ήμέραν δια νά εξηγήσουν εκείνα. Κατάβηθι επομέ
νως και συ αυτός, έκπροτρέπομαι, φίλε Κ. Π. εις τον λιμένα τής φιλολογίας 
και ποιήσεως, τον όποιον γνωρίζωμεν οτι επιτυχώς περιτρέχεις, και δρέψε 
όποιον άνθος άρέση είς τήν καρδίαν σου, οχι όποιον εφαρμόζεται είς τάς 
δογματικάς θήκας τών διδασκάλων σου, και πίστευσε οτι αν φέρη τό πό
νημα σου μεγαλοφυίας και αισθήματος αληθή τόπον, θέλει τύχει αναγνω
στών είς τήν Ελλάδα, είς οποίαν έποχήν και αν ευρίσκεται ή Ελλάς, θέλει 
τύχει χειροκροτήσεων και ακόμη και μιμητών, διότι παρά τους συγγραφείς 
τών άρθρων τών εφημερίδων μας, άνίστανται και άλλοι, διότι ό Ελικών μας 

πληθύνεται, διότι ή νέα φιλολογία μας κινείται, ζή. 
Ρ. 

Με φ ω ν ή ν ξ ε ν ι κ ή ν κ α ι με δ ό γ μ α τ α ε ι ς τ η ν κ α ι ν ο φ α ν ή Ε λ λ ά 
δα' νομίζω ότι πρέπει να υποθέσουμε τυπογραφικό λάθος και να διαβάσουμε: «Με φωνήν 
ξενικήν και με δόγματα καινοφανή εις την Ελλάδα». Αν υ π ο σ τ ή σ ω μ ε ν του ρήματος 
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υποστένω, στενάζω σιωπηρά. Ο Κ ο ν δ ο ρ σ έ τ ο ς . . . έ δ ο σ ε τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ η ν 

λ ύ σ ι ν η αναφορά είναι στο Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit hu

main (μεταθανάτια έκδοση, 1795). Τ η ν σ ύ ν τ ο μ ό ν - τ η ς φ ι λ ο λ ο γ ί α ν η ανα

φορά γίνεται υποθέτω στο De la littérature (1800), που δεν είναι βέβαια τόσο «σύντομη», 

είναι όμως συντομότερη από το De l'Allemagne (1815), όπουε πίσης αρκετός λόγος περί 

λογοτεχνίας, αλλά της γερμανικής. Μ ι ν υ ρ ί σ μ α τ α" το κείμενο έχει: μηναρίσματα. 

Ο μ ο ι α λ ή θ ε ι α ν vraisemblance" ο Κουμανούδης παραπέμπει στον Ζαλίκογλου, Αε-

ξικόν της γαλλικής γλώσσης, Παρίσι 1809. Ο υ χ ή τ τ ο ν ο Ρ. ορθογραφεί παντού «ουχ' 

ήτον». Β ο υ α λ ώ" ανήκει βέβαια στον 17ο κι όχι στον 18ο αιώνα. Θ ε ω ρ ι ο λ ο γ ο ύ -

σ α ν ο Κουμανούδης θησαυρίζει το «θεωριολογώ» και τα παράγωγά-του μόλις στην τε

λευταία δεκαετία του αιώνα. Σ υ ν δ ι ά λ λ α γ μ α" ο Κουμανούδης δεν έχει θησαυρίσει τη 

λέξη. Σ ω μ α τ ο ύ τ α ι " ούτε αυτή η λέξη θησαυρίζεται από τον Κουμανούδη. Ε ι ς τ α ς 

π ί τ ε ι ς" στα πεύκα. Κ α ι ά δ α ν στο κείμενο «Κεάδαν». Β α ρ θ ε λ ε μ ύ ς " πρόκειται 

σίγουρα για τον Auguste-Marceille Barthélémy (1796-1867), σατιρικό ποιητή, βασιλό-

φρονα αρχικά, δημοκρατικό ήδη από τα 1830" οι Έλληνες είχαν έναν λόγο παραπάνω να 

τον γνο^ρίζουν, για ένα φιλελληνικό-του ποίημα που είχε κάποια επιτυχία' ήταν άλλωστε και 

μέλος της Société Hellénique, βλ. Loukia Droulia, Philhellénisme. Répertoire bibliogra

phique, Αθήνα 1974, λήμματα 1041, 1042, 1731 και Δημ. Ν. Παντελοδήμος, / ί συμβο

λή της «Ελληνικής Εταιρείας» του Παρισιού... 1828-1830, Αθήνα 1987. Σ α τ ύ ρ ω ν διατή

ρησα την ανορθογραφία. Π ε ρ ί ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς π α ρ ά τ ο ι ς α ρ χ α ί ο ι ς κ α ι ν έ ο ι ς 

λ ό γ ο υ " δεν πρέπει να είναι από τα γνωστότερα έργα του Constant. Πολύ γνωστότερο 

είναι αντίθετα, Το μέγα των θρησκειών σχέδιον, δηλαδή το De la Religion considérée dans 

sa source, ses formes et ses développements που δημοσιευόταν σταδιακά από το 1824 ώς 

το 1831. Β ρ ό κ λ υ ς" βλ. τα σχόλια στον αρ. 3. Δ η μ α ί σ τ ρ ο ς" ο Joseph de Maistre 

(1753-1831), ο υπερσυντηρητικός φιλόσοφος (και όχι ο αδελφός-του Xavier, που άλλοοστε 

ζούσε ακόμα τότε). Δ ι' α υ τ ή ν το κείμενο έχει «δι' αυτά». Ε κ π ρ ο τ ρ έ π ο μ α ι " ένας 

ακόμα αθησαύριστος νεολογισμός. Ε λ ι κ ώ ν" το αρκτικό ε γραμμένο στο κείμενο με πεζό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗχΜΑ 

Λ. Βρανούσης, «Ρήγας και Marmontel», Αφιέρωμα στον Roger Milliex, Αθήνα 1990, 

σ. 21-157 · ΓΜ = Δημ. Σ. Γκίνης και Βαλ. Μέξας, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, Α'-

Γ , Αθήνα 1939-1957 · Αντ. Ηπίτης, Αεξικόν γαλλοελληνικόν, Α'- Β', Αθήνα 1911-1912 · 

Σ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, Αθήνα 1900, 21980 · Πόπη Πολέμη, Η Βι

βλιοθήκη του Ε.Α.Ι.Α., Αθήνα 1990. 

Σχοινοτενής και πολυπρόσωπη, λοιπόν, η διαμάχη που άνοιξε γύρω από τη 

μετάφραση της Κόριννας. Ο σημερινός αναγνώστης, βέβαια, δύσκολα θα υπερ

νικήσει την ανία που προξενούν τα έξι ετούτα κείμενα, και πιθανότατα θα νιώ

σει κάποια ενόχληση: όλοι ανεξαιρέτως οι αρθρογράφοι-μας μεγαλοπιάνονται, 

φλυαρούν, προβάλλουν τις κάποτε αμφίβολες γνώσεις-τους με περισσή βεβαιό

τητα, θεσμοθετούν, δογματίζουν. Σωστά. Όμως πίσω από τις αφέλειες και τις 

βεβαιότητες που φτάνουν ώς την οίηση, πίσω από τις γνωστικές ή τις φρα-

στικές-τους αδεξιότητες και τους τυχόν προσωπικούς διαγκωνισμούς, διακρί-
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νουμε επίσης τη ζωτική ορμή της εποχής, τη βούληση για μια καινούρια κοι

νωνία, την πίστη στις δυνατότητες να πραγματοποιηθεί. Όλα είναι φρέσκα στην 

Αθήνα του 1835, γλώσσα, θεσμοί, άνθρωποι, καταστάσεις· καμία αποτυχία δεν 

τους βαραίνει ακόμα, καμία προοπτική δεν τους φαίνεται απροσπέλαστη. Δεν 

έχουν προλάβει να νιώσουν ούτε τις εγγενείς δυσκολίες του λιλιπούτειου κρά

τους ούτε τους εθνικούς ανταγωνισμούς των άλλων βαλκάνιων ούτε την πυκνή 

σκιά που θα έριχναν σύντομα οι μελέτες του Φαλμεράιερ. Οι εμφύλιες διαμά

χες μπορούσαν να θεωρηθούν περασμένες· τα αδιέξοδα της αντιβασιλείας είχαν 

ήδη προβάλει, αλλά τότε ακόμη ακόνιζαν τις συνειδήσεις, δεν τις είχαν βαρύ

νει. Οι αντιπαραθέσεις είναι, βέβαια, οξύτατες, ιδίως στο πολιτικό και το δη

μοσιογραφικό επίπεδο1 ό,τι γράφεται στον Σοπήρα, η Αθηνά θα το καυτηριά

σει, και αντίστροφα: οι κοκορομαχίες ανάμεσα στα κόμματα και τις εφημερί

δες είναι διαρκείς — όμως αυτό μπορεί να ιδωθεί από μια σκοπιά ως τεκμήριο 

ζωτικότητας, ακριβώς όπο ς̂ και ο τελευταίος επιφυλλιδογράφος, ο P., θεωρεί 

τη διαμάχη για την Κόριννα. 

Η δεύτερη, εξίσου προφανής διαπίστωση, βρίσκεται στην καθαυτό αδια-

φορία-τους για τη λογοτεχνία: το ίδιο το μυθιστόρημα της κυρίας ντε Σταλ 

καθόλου δεν το συζητάνε, παρά τους γενικόλογους θετικούς ή αρνητικούς χα

ρακτηρισμούς* άλλωστε η δημοσίευσή-του βρισκόταν μόλις στον πρώτο τόμο, 

και κανείς-τους δεν πρότεινε να αναμείνουν και τους υπόλοιπους. Λες και το 

είχαν διαβάσει όλοι στα γαλλικά, ή τέλος πάντων σε κάποιαν άλλη γλώσσα, 

το επαινούν ή το απορρίπτουν δίχως να αναφέρονται σ' αυτό. Η Κόριννα τους 

δίνει απλώς μιαν αφορμή· είναι έτοιμοι να επιχειρηματολογήσουν για την αξία 

ή την απαξία της λογοτεχνίας, αλλά καθόλου για τη λογοτεχνία την ίδια — με 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η διάσταση της συζήτησης. Αν μάλιστα οι ταυτίσεις 

που θα προτείνω παρακάτω είναι σωστές, τότε μόνο ένας από τους πέντε είχε 

φροντίσει να εγγραφεί συνδρομητής στο βιβλίο' ας παρατηρήσουμε επίσης ότι 

κανένας δεν αναφέρεται σε μία κατά τι προγενέστερη φιλολογική διαμάχη που 

δημοσιεύτηκε στις ίδιες εφημερίδες, ενάμισι χρόνο νωρίτερα, γύρω από την 

πρωτοτυπία του Λέανδρου.2 

Το τρίτο γενικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε βρίσκεται στην απο

δοχή του είδους μυθιστόρημα: μπορεί να αρνούνται την αναγκαιότητα της λο

γοτεχνίας, ή να την θεωρούν ενδιαφέρουσα και απαραίτητη, αλλά εκείνη η τόσο 

συνηθισμένη, και προεπαναστατικά και αργότερα, ρητή απόρριψη του μυθιστο

ρήματος σχεδόν απουσιάζει' μονάχα στο κείμενο του Ιωάννη Νικολαίδη Λε-

2. Τα τρία άρθρα αυτής της διαμάχης, με τις υπογραφές Π. Δ. στον Σωτήρα, 19.4. 
1834, Λ. Αθηνά, 8.6.1834 και Ρ. Αθηνά, 13.6.1834, αναδημοσιεύονται στο Παναγιώτης 
Σούτσος, Ο Αεανδρος, επιμ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Αθήνα 1996, σ. 223-231, 232-236 και 
σ. 237-243. 
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βαδιέως θα βρούμε να καταδικάζεται η καπήλευση του είδους. Φυσικά δεν είχε 

αρχίσει ακόμα η βιομηχανία των μεταφράσεων, ούτε πολλά πρωτότυπα είχαν 

ξεμυτίσει, αλλά οι αρνητικές κρίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από τα όσα 

κυκλοφορούσαν σε ξένες γλώσσες. Δε βλέπουμε δηλαδή το φόβο που οδήγησε 

τον Κοραή, για παράδειγμα, να ευχηθεί, ήδη στα 1804, να μην εισαχθεί το εί

δος με «γραμμένα από μαινόμενους» ούτε τις αντίστοιχες δικαιολογίες και φό

βους του μεταφραστή της Κόριννας στον πρόλογο του ή του μεταφραστή της 

Μαλβίνας στην «προκήρυξη» της έκδοσης του το 1833. 3 Αλλά επίσης κανείς 

δεν υπερθεματίζει ζητώντας περισσότερες μεταφράσεις· συμπεριφέρονται σα να 

μην ήταν άδειο το λογοτεχνικό τοπίο. Κι αυτό τεκμήριο, νομίζω, αισιοδοξίας, 

πίστης και αφέλειας" ίσως όμως και του υψηλού, σε γενικές γραμμές, μορφω

τικού επιπέδου των συγγραφέων: στη μικρή-τους ελίτ η γλωσσομάθεια ήταν 

κάτι το αυτονόητο, ακόμα και οι ειδικές σπουδές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Η πρώτη επιφυλλίδα, με την υπογραφή Κ. ΓΙ. θέτει το θέμα. Έ χ ε ι άραγε θέση 

στην Ελλάδα του 1835 η λογοτεχνία; Για να στηρίξει την αρνητική-του απάν

τηση, ο συντάκτης επιχειρεί μία συνολική θεώρηση του λογοτεχνικού φαινο

μένου· χωρίζει την ιστορία-του σε τρία στάδια (αφήνοντας την προϊστορία-του 

απέξω, ως εποχή βαρβαρότητας): εποχή ανελεύθερων καθεστώτων, οπότε η 

λογοτεχνία προσφέρει μία διέξοδο στα φιλελεύθερα πνεύματα, εποχή πολιτικής 

ελευθερίας, οπότε η λογοτεχνία περιττεύει και παρακμάζει, δίνοντας τη θέση 

-της στο δοκιμιακό πολιτικό λόγο, και μελλοντική εποχή, για την οποία επίσης 

δε γίνεται λόγος, απλώς δηλώνεται ότι «θέλει είναι το ευγενέστερον και εξο-

χώτερον απεικόνισμα» της κοινωνίας. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία ύστερα 

από την Ιουλιανή επανάσταση, βρίσκονται στο τρίτο στάδιο, της «ενεργείας», 

τώρα είναι η ώρα που η πραγματική «διανοητική τροφή έγινεν αναπόφευκτος»" 

η λογοτεχνία λοιπόν περιττεύει, και άρα η μετάφραση της Κορίννα; στάθηκε 

3. Ο πρόλογος του Ε. Α. Σίμου αναδημοσιεύεται στο άρθρο-μου, ό.π., 210-212' από 
την απροκήρυξη» του Ιωάννη Νικολάου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ήλιος, 14.11. 
1833 (πβ. Φίλιππος Ηλιου, «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες - συμπληρώ
σεις», Τετράδια Εργασίας Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 4, 1983, αρ. 1569), 
αντιγράφω εδώ την αρχή: ((Προ πολλού μεταφρασμένη εις την ομιλουμένην-μας γλώσσαν 
μία των Γαλλικών μυθιστοριών, η Μαλβίνα, προσκαλεί ήδη τους αγαπώντας τα τερπνά 
και χαρίεντα διηγήματα να συνδράμωσι εις έκδοσίν-της. Φοβούμενη δε μήπως ως φέρουσα 
τ' όνομα Μυθιστορία συναριθμηθεί εκ προλήψεως μεταξύ των περιφερόμενων εις την Ευ-
ρώπην πολλών κακοηθών βιβλίων, προαναγγέλει εις την φιλόκαλον Ελληνικήν νεολαίαν, 
ότι είναι πόνημα της περίφημου Γαλλίδος Κοτίνης, της οποίας ο ευφυής κάλαμος τέρπων 
αθώα έχει και το θαυμαστόν προτέρημα να καταστήνει ερασμίαν την αρετήν», κλπ. Τελικά 
όμως η Μαλβίνα εκδόθηκε μόλις στα 1842 στην Ερμούπολη, από έναν τυπογράφο που είχε 
ήδη κυκλοφορήσει κι άλλο έργο της Madame Cot tin· ο πιθανότερος λόγος είναι ότι η αγ
γελία του 1833 δεν προσέλκυσε συνδρομητές. 
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άκαιρη. Ο Κ. Π. μάλιστα υποθέτει ότι τα κείμενα του πολιτικού λόγου, ακό

μα κι αν είναι απλά άρθρα σε εφημερίδες, έλκουν περισσότερους αναγνώστες. 

«Στιλπνάς και καινοφανείς ιδέας» ονομάζει ο Σ. Ρ. στην απάντησή-του 

τις απόψεις αυτές, κάτι που ο Κ. Π. αρνείται: «άλλοι προ ημών αλλού» τις 

διατύπωσαν. Σύμφωνα με τον τελευταίο επιφυλλιδογράφο πάλι, τον P., οι θεω

ρίες ετούτες πηγάζουν από την ίδια την κυρία ντε Σταλ και τους «σαινσιμο-

νίους». Ωστόσο, ούτε στο De la littérature considérée dans ses rapports avec 

les institutions sociales ούτε στο De VAllemagne αναπτύσσονται παρόμοιες 

απόψεις* πιστεύω όμως ότι η διαίρεση της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας σε τρία 

στάδια από την κυρία ντε Σταλ, στην εποχή του Ομήρου, με κυρίαρχη τη λο

γοτεχνία, του Περικλή, όπου «παρατηρεί κανείς την ταχεία πρόοδο της δρα

ματικής τέχνης, της ρητορικής, της ηθικής και των απαρχών της φιλοσοφίας», 

και των χρόνων του Αλεξάνδρου, όπου «οι άνθρωποι των γραμμάτων εμβα

θύνουν περισσότερο στις φιλοσοφικές επιστήμες», σε συνδυασμό με μιαν επό

μενη παρατήρησή-της, ότι «πολλοί έχουν παρατηρήσει πως οι καλές τέχνες, 

πως η ποίηση, ανθούν κυρίως στις διεφθαρμένες εποχές, αυτό», όμως, «ση

μαίνει απλώς ότι οι περισσότεροι ελεύθεροι λαοί απασχολούνται κυρίως να δια

τηρήσουν την ηθική και την αρετή-τους, ενώ οι βασιλιάδες και οι αυταρχικοί 

ηγεμόνες ενθαρρύνουν με προθυμία τις διασκεδάαεις και την ψυχαγωγία»,4 απο

τελεί μια καλή βάση για να στηριχθεί η παρεξήγηση του Ρ. Ούτε καθεαυτό 

σαινσιμονικές μπορούν ωστόσο να θεωρηθούν οι δύο, κατά τον Saint-Simon, 

εποχές της λογοτεχνίας, η «οργανική» και η «κριτική», δε χαρακτηρίζονται 

από τις τάσεις που αναφέρει ο Κ. Π. Βρισκόμαστε ίσως πιο κοντά σε μια, κά

πως δογματική οπωσδήποτε, αριστερή ανάγνωση των περίφημων —και ανέκ

δοτων ακόμα τότε— μαθημάτων αισθητικής του Hegel· στάθηκε όμως αδύνατο 

να εντοπίσω τις πηγές του Κ. Π. — κ ι έτσι το ζήτημα αυτό, αν και καίριο, 

παραμένει ανοιχτό.5 

4. Madame de Staël, De la littérature, έκδ. Gérard Gengembre και Jean Gold-
zink, Παρίσι 1991, σ. 93-94. 

5. Ο ίδιος ο Saint-Simon δεν φαίνεται ν' απασχολήθηκε ιδιαίτερα με το λογοτεχνικό 
φαινόμενο" στο Catéchisme des industriels (όπου εντάσσεται και το Système de politique 
positive του «μαθητή»-του Auguste Comte), δεν γίνεται καμία αναφορά. Το ίδιο και στα 
έργα των άλλων μαθητών που συμπεριλαμβάνονται στα Œvres de Claude-Henri de Saint-
Simon, VIII-XI, Παρίσι 1875-1876 (χρησιμοποίησα την ανατύπωση του 1966). Το 1830 
ο Emile Barrault εκδίδει ανώνυμα το φυλλάδιο Aux artistes. Du passé et de l'avenir des 
beaux-arts. (Doctrine de Saint-Simon), ενώ περί το 1930 δημοσιεύεται η μελέτη της 
Marguerite Thibert, Le rôle social de l'art d'après les saint-simoniens, Παρίσι, χ.χ., από 
όπου δεν προκύπτουν ομοιότητες με τα όσα υποστηρίζει ο Κ. Π. (Όλα αυτά τα έργα τα 
συμβουλεύθηκα χάρη στη βιβλιοθήκη του Νίκου Χατζηνικολάου' συμβουλεύθηκα επίσης 
ένα μέρος από το πλούσιο σε φωτοτυπίες γαλλικών εφημερίδων της εποχής, κ.ά. αρχείο 
-του, και τον ευχαριστώ). Ούτε τα γενικά εγχειρίδια είτε οι βιογραφίες δύο σημαντικών 
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Κατά τα άλλα ο Σ. Ρ. υπερασπίζεται την ανάγκη της λογοτεχνίας* απο

δέχεται, «ότι η φιλολογία είναι σκιά της κοινωνίας», της αναγνωρίζει όμως έναν 

πιο σύνθετο ρόλο, και πολιτικής αλλά και καλλιτεχνικής παρέμβασης. Το κά

ποιο ενδιαφέρον σ' αυτήν την κοινοτοπική και συμβιβαστική στάση βρίσκεται 

στην πρόταση να «χορηγήσει» η ελληνική ιστορία ύλη για «ιδανικά γεννήμα

τα», για «πλάσματα της φαντασίας», αίτημα που δε θ' αργήσει να γίνει κοινός 

τόπος. 

Τρίτος παρεμβαίνει στη συζήτηση ο Π. Δ. με στόχο ν' αναιρέσει ολότελα 

τις απόψεις, αλλά και να γελοιοποιήσει τα επιχειρήματα του Κ. Π. Πέρα από 

το γενικό σχόλιο ότι ο Σωτήρ αναζητούσε την ευκαιρία να επιτεθεί στα κεί

μενα της Αθηνά;, δε νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι, εκτός αν επι

σημάνουμε την εμμονή στα πραγματικά είτε υποτιθέμενα γλωσσικά λάθη του 

αντιπάλου ή τις προσωπικές επιθέσεις* ιδιάζον γνώρισμα όλης της φιλολογι

κής κριτικής του αιώνα — ή ορθότερα, της αμηχανίας-της. Μια λεπτομέρεια 

μόνο* ο Π. Δ. εντάσσει τον «Οκονέλο» στους γάλλους συγγραφείς — και το 

περίεργο είναι ότι κανείς δεν του το προσάπτει, ούτε ο Κ. Π. στην ανταπάν

τηση-του. 

Η ανταπάντηση αυτή, οργισμένη οπωσδήποτε, και χωρίς ν' αποφεύγει 

ολότελα τις προσωπικές αντεγκλήσεις, φανερώνει ωστόσο ένα οργανωμένο μυα

λό. Ο Κ. Π. ξέρει ν' αμύνεται, ξέρει να στηρίζει τη σκέψη-του αποτελεσματι

κά, συγκερνώντας τα επιχειρήματα με τις συναισθηματικές εξάρσεις. Λν μά

λιστα συνδυάσουμε τα ονόματα των πολιτικών που επικαλείται μ' εκείνο το 

«άσεβους έπτυσεν εις τον βωμόν της θρησκείας-μας» μπορούμε να υποθέσουμε 

πως κάτι τον συνδέει με τον σαινσιμονισμό, καθώς αρκετοί οπαδοί, αλλά και 

αντίπαλοι, των θεωριών αυτών τις αντιμετώπιζαν ως ανακαινισμένο χριστια

νισμό — μπορεί όμως να πρόκειται απλώς για ρητορική διατύπωση. Πιο στέ-

οπαδών-του, ιδιαίτερα γνωστών στην ελληνική λογιοσύνη του καιρού εκείνου, περιείχαν κάτι 

που να διαφωτίζει το ζήτημα, βλ. Α. Augustin-Thierry, Augustin Thierry d'après sa cor

respondance et ses papiers de famille, Παρίσι 1922, και R.- G. Nobécourt, La vie d'Ar

mand Carrel, Παρίσι 1930. Τα άρθρα πάλι του Augustin Thierry στο γαλλικό τύπο, 

σύμφωνα με τον κατάλογο του Rulon Nepht Smithson, Augustin Thierry. Social and 

Political Consciousness in the Evolution of a Historical Method, Γενεύη, χ.χ., περιέχουν 

κάποιες κριτικές λογοτεχνικών έργων αλλά όχι αμιγή θεωρητικά κείμενα περί λογοτεχνίας. 

Την επισήμανση για τη συγγένεια με την εγελιανή οπτική την οφείλω στον Μίλτο 

Πεχλιβάνο. Συμβουλεύθηκα την Εισαγωγή στην Αισθητική, μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια 

Γιώργος Βελουδής, επίμετρο Κοσμάς Υυχοπαίδης, Αθήνα 2000, αλλά δεν προχώρησα πε

ρισσότερο- υποθέτω ότι η συγγένεια, αν υπάρχει, θα διαμεσολαβείται από παρουσιάσεις 

των εγελιανών απόψεων στον γαλλικό, μάλλον, τύπο. Αξίζει πάντως να παραβάλουμε 

αυτές τις απόψεις για τη λογοτεχνία και με τις απόψεις του Louis-Sébastien Mercier, που 

είχαν περάσει στα ελληνικά με τη μετάφραση του Στέφανου Δημητριάδη, Απανθίσματα 

έκ-τινος βιβλίου ετερογλο')σσον, Βιέννη 1797. 
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ρεο έδαφος για να ανιχνεύσουμε τις απόψεις του Κ. Π. προσφέρει, όχι τόσο 

η αρνητική κρίση για «τα δράματα του Ουγώ και του Δουμάς και τας μυθι

στορίας πολλών άλλων προσποιημένα πάθη, αισθήματα παρά φύσιν και πρά

ξεις», όσο η ερμηνεία του φαινομένου: «η ποίησις η οποία, κατά την εκτενε-

στέραν σημασίαν-της, πρότερον προνόμιον ήτον ολίγων τινών και στάδιον μό

νον είχε την φαντασίαν, κατ' αυτήν μετέβη εις τον πραγματικόν βίον και διε-

δόθη εις τα πολλαπλά της κοινωνίας μέλη». Είμαστε πραγματικά στον ευρύ

τερο χώρο των «κοινωνιστών», αλλά, νομίζω, πάλι, εκτός του κύκλου των μα

θητών του Saint-Simon. 

Ενδιαφέρον προσφέρει και η διαπίστωση ότι «όλος ο κόσμος ομολογεί εις 

την Ελλάδα ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ανάγνωσιν, ότι φιλολογίαν δεν 

έχομεν»· φυσικά δεν πρέπει να την πάρουμε κατά γράμμα, ούτε αυτήν ούτε 

την αμέσως επόμενη, ότι πολλοί διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα πολιτικά άρ

θρα των εφημερίδων ενώ έχουν αφήσει άκοπα τα φύλλα της Κόριννας: ωστόσο 

μαρτυρίες της εποχής είναι, και τις κρατάμε. 

Το κείμενο του Ιωάννη Νικολαίδη Λεβαδιέα μας επαναφέρει στο κρίσιμο 

ζήτημα της αποδοχής ή όχι του μυθιστορήματος. Η θέση-του είναι συμβιβα

στική' ναι στο ηθικό, όχι στο ανήθικο μυθιστόρημα, είτε αρχαιοελληνικό είτε 

νεότερο, ναι στη λογοτεχνία, ναι και στην τεχνολογία ή την πολιτική πρόοδο. 

Αν οι υποθέσεις που θα κάνω παρακάτω για την ταύτιση των συγγραφέων 

είναι ορθές, τότε ο Νικολαΐδης είναι αρκετά μεγαλύτερός-τους, και οι προτά-

σεις-του, καλοκάγαθες, ισορροπιστικές, μπορεί να ιδωθούν ως μια παρέμβαση 

πρεσβύτερου: θέλει να δείξει την ωριμότητά-του, τις γνώσεις-του για το ευ

ρωπαϊκό και το αρχαίο μυθιστόρημα* αν και οι άγνοιές-του για το τελευταίο, 

μας κάνουν κάπως επιφυλακτικούς στο να του αποδώσουμε τιμές για την πρώι

μη αναφορά στον Μπαλζάκ ή τον Κάρολο Νοντιέ: μπορεί να τους είχε απλώς 

ακουστά — αλλά κι αυτό δεν ήταν λίγο.6 

Συμβιβαστικός εμφανίζεται επίσης και ο P., που υπογράφει το τελευταίο 

κείμενο, αλλά προς άλλη κατεύθυνση: προσπαθεί να υπερβεί και δύο κύριους 

αντίπαλους, να παρουσιάσει μία σύνθεση, κι όχι έναν απλό συγκερασμό. Είναι 

επίσης συμφιλιωτικός στο προσωπικό επίπεδο' μοιάζει να παίζει το ρόλο του 

κοινού φίλου που θέλει να βρει τρόπο να μονιάσουν οι αντίπαλοι: η αναγνώ-

6. Οπωσδήποτε τριάντα χρόνια αργότερα, η στάση-του απέναντι και στο μυθιστόρημα 
και στην τέχνη γενικότερα θα γίνει ολότελα αρνητική: «Τα μυθιστορήματα, εξ ων κατα
κλύζεται σχεδόν ήδη η κοινή φιλολογία, ομοιάζουσι προς φθινοπωρινά άνθη βλαστάνοντα 
επί της κοπρίας των διεφθαρμένων ηθών. Διό ουδείς φρόνιμος συγχωρεί ούτ' ανέχεται την 
ανάγνωσιν αυτών, ως εξαπτόντων την φαντασίαν προς βλάβην της καρδίας και του κοινω
νικού βίου. Όστις τιμά μάλλον των ορθών ιδεών τας ευφυείς φράσεις και μεταφοράς, ουδέν 
διαφέρει παιδίων ζητούντων εν τοις βιβλίοις τας εικόνας μόνον», θα γράψει στο Κάτοπτρον 
της κοινωνίας, Αθήνα 1864, 365-366. 
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ρ ι ση των λογοτεχνικών ενδιαφερόντων του Κ. Π., η προτροπή να δοκιμαστεί 

κι αυτός στο λογοτεχνικό στίβο, προς αυτόν το σκοπό, νομίζω, στοχεύουν. 

Συμβιβαστικός, αλλά ταυτόχρονα κι ενθουσιώδης: «η νέα φιλολογία-μας 

κινείται, ζει», έτσι είδαμε ότι αρχίζει και τελειώνει το κείμενό-του. Η υπέρ

βαση των αντιθέσεων στηρίζεται αφενός σε ένα ευφυολόγημα, ότι ο Κ. Π. αναι

ρεί την κυρία ντε Σταλ δια της ντε Σταλ, αφετέρου στην επανένταξη της λο

γοτεχνίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω του εξαιρετικού ατόμου: «η μεγαλο

φυία χαλινόν κανόνων δεν δέχεται- υπό τους πόδας-του βλέπων τα πλήθη και 

τ»ς εποχάς, υψούται ο Ε ί ς και δημιουργός' παντοδύναμος πλάττει τον κό-

σμον-του περί εαυτόν», και τα λοιπά. Υποστήριξα ότι τα πραγματολογικά ερεί

σματα του πρώτου συλλογισμού δεν πρέπει να έχουν βάση, όπως δεν έχει βά

ση ο ισχυρισμός του Ρ. ότι όλοι οι άλλοι συνομιλητές «ύψωσαν την φωνήν 

εναντίον» του Κ. Π. — αλλά μ' αυτές τις αντιθέσεις οργανώνεται η ρητορική 

του κειμένου. Το σημαντικό πάντως σημείο του άρθρου βρίσκεται κυρίως στην 

ένθερμη και ρητή υπεράσπιση της ρομαντικής θεωρίας· «ως προς ημάς, ιδού 

το δόγμα-μας», και κατά δεύτερο λόγο στην επιβεβαίωση της μαρτυρίας ότι 

λιγοστοί διαβάζουν: «ολιγότατα τα αναγινωσκόμενα, και ταύτα σχεδόν μόνον 

αι εφημερίδες» — φανερό πως εδώ εκφράζεται και ένα προσωπικό παράπονο. 

* 

Το επόμενο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι τα πρόσωπα* πέρα 

από τη φυσική περιέργεια, η αναζήτηση των ταυτοτήτων μπορεί να μας βοη

θήσει να καταλάβουμε καλύτερα την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Μονάχα ένας από τους πέντε μας κάνει τη χάρη να υπογράψει με ολό

κληρο το όνομά-του. Είναι ο Ιωάννης Νικολαίδης Λεβαδιεύς, γεννημένος πριν 

από 30, με 35 το πολύ, χρόνια στη Λιβάδια. Μαθητής βρέθηκε στα Γιάννινα 

του Αλή πασά, πέρασε κατόπιν στα χρόνια της Επανάστασης στην Οδησσό, 

ύστερα στο Παρίσι, όπου από το 1827 ώς το 1832 (ή το 1835) σπούδασε για

τρός με έξοδα του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, γιου του στρατηγού. Στη γαλ

λική πρωτεύουσα μετείχε στην Ελληνική Εταιρεία, εκεί είχε εκδόσει δύο το-

μίδια, Περί προόδου των επιστημών και τεχνών ιδιαιτέρως δε ιστορία αρχαιο

λογική της αμιάντου το 1831 και Στοχασμοί περί των συμφερόντων του ελ

ληνικού έθνους το 1832" θα συνεργαστεί επίσης με τον Εμμ. Αντωνιάδη στην 

έκδοση του περιοδικού //ώς, ενώ σκορπίζει άρθρα-του σε άλλες, ενίοτε και αν

τίπαλες μεταξύ-τους εφημερίδες. Λίγο αργότερα θα εκλεγεί από τους πρώτους 

καθηγητής της παθολογίας στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο.7 Ήταν λοιπόν ένας 

7. Για τα βιογραφικά-του στηρίζομαι στο Αεξικόν εγκυκλοπαιδικόν των Μπαρτ και 
Χιρστ, συμπληρωματικός τόμος (Ζ'), Αθήνα 1902-1905 (όπου σημειώνεται έτος γεννήσεως 
το 1805), στο άρθρο της Ελένης Μπελιά «Η Ηώς και η Αθηνά του Ναυπλίου», Πρακτικά 

10 
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ώριμος λόγιος· προτού προχωρήσουμε στους υπόλοιπους, ας σημειωθεί ότι στο 

περιοδικό Ηώς που εκδίδει μαζί με τον Εμμ. Αντωνιάδη της Αθηνάς από την 

άνοιξη του 1836, συναντάμε ένα ανυπόγραφο άρθρο, που μάλλον πρέπει να το 

προσγράψουμε σ' αυτόν, όπου καταγγέλλει «τα σημερινά μυθιστορήματα» τα 

οποία «κατασκευάζονται ομοιόμορφα όλα, ως οικίαι καταταγμέναι εις την αυ

τήν ακριβώς γραμμήν», ενώ επαινεί τα παλαιότερα, «τα κατά Παύλον και Βιρ-

γινίαν, τον Δογκισσώτον, τον Ροβινσόν, τον Werther, τον Γκίλβλασ, την Μαλ-

βίναν, τον Ουάκφιλδ, την Νέαν Ελοΐζαν, τον Αδόλφον και μάλιστα τον Νέον 

Ανάχαρσιν και τον Τηλέμαχον». Πολλά τα επίκοινα ονόματα με το κείμενο 

της Αθηνάς, αλλά παραδόξως η Κόριννα απουσιάζει* είχε άραγε κιόλας ξεχα

στεί, προτού καν ολοκληρώσει την έκδοσή-της; Το ενδιαφέρον είναι ότι το άρ

θρο κλείνει με τη διαπίστωση ότι «επειδή ως όργανον αυτών», του καλού και 

του ωφέλιμου δηλαδή, «η Ηώς έχει χρέος προς το δημόσιον, το οποίον βλέ

πει αναιδώς καθ' ημέραν φορολογούμενον από ρυπαρογράφους συγγραφείς, βιά

ζεται να αναλάβει εις το εξής το δυσάρεστον ίσως και βαρύ, αλλ' αναγκαίον 

έργον της κριτικής».8 

Οι άλλοι τέσσερις υπογράφουν με αρχικά: Κ. Π., Σ. P., Π. Δ., και σκέτο 

Ρ. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε* ήταν κοινή η συνήθεια και στον ελληνικό 

και στον ευρωπαϊκό τύπο της εποχής: μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι 

γνωρίζονταν μεταξύ-τους, όχι μόνο επειδή η Αθήνα ήταν πολύ μικρή, παρά 

κι επειδή τα ίδια τα κείμενα παρέχουν επαρκείς ενδείξεις. Φυσικά είναι πολύ 

πιο δύσκολο για εμάς να προχωρήσουμε σε ασφαλείς ταυτίσεις* θα το επιχει

ρήσω ωστόσο. Αρχίζω από τον Π. Δ., περί του οποίου διαθέτουμε τις περισ-

Ä συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Αθήνα 1979, σ. 230-223, και στις λιγοστές πληροφο

ρίες που δίνει ο ονομαστικός κατάλογος των Ελλήνων του Παρισιού που συντάχθηκε μάλ

λον στα τέλη του 1827 (όπου διαβάζουμε: «Νικολαΐδης από την Βοιωτίαν, 26 χρονών, 

νεωστί ελθών από Οδησσόν μ' έξοδά-του»), βλ. Ελένη Κούκκου, /. Α. Καποδίστριας, Αθήνα 

1978, σ. 398, και στο Σπ. Μαυρογένης, Βίος Κων. Καραθεοδωρή, Παρίσι 21881, σ. 13 και 16 

(όπου μνεία-του ως μέλους της Ελληνικής Εταιρείας* πβ. επίσης, Δημ. Ν. Παντελοδήμος, 

// συμβολή της «Ελληνικής Εταιρείας» του Παρισιού... 1828-1830, Αθήνα 1987, ευρετ.). 

Το 1842 δημοσίευσε μαζί με τον Αλ. Ρ. Ραγκαβή και τον Α. Σαμουρκάση ένα ελληνο-

γαλλικό λεξικό και στα 1864 το Κάτοπτρον της κοινωνίας, είτε έκθεσις των αρετών και 

κακιών, όπου υπογράφει ως Ι. Ν. Λεβαδεύς — τεκμήριο της πολύ συντηρητικής πια κοσμο-

θεωρίας-του. Η συμβολή-του στην διανοητική και εκδοτική ζωή του τόπου ήταν πλούσια* 

πέθανε το 1871. Δεν συναντάμε το όνομά-του στον κατάλογο των συνδρομητών της Κό

ριννας που δημοσιεύεται στον τ. Δ', Αθήνα 1836, σ. 340-355. 

8. «Φιλολογία. Βιβλιογραφικώς θεωρούμενη», Ηώς, 1/5 (30.5.1836) 12 και 14. 

Το άρθρο στις σελ. 1-14* αρχίζει με την περιγραφή της ετήσιας Έκθεσης του Βιβλίου 

στην Λιψία, συνεχίζει με στατιστικές της ευρωπαϊκής βιβλιοπαραγωγής, και καταλήγει με 

μια κατακραυγή για την ποιότητα των πρόσφατων μυθιστορημάτων. Χρωστώ τη φωτο-

τυπία-του στις φροντίδες της Μαριλίζας Μητσού και του Μάνου Χαριτάτου. 
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σότερες πληροφορίες. Στην ανταπάντηση-του ο Κ. Π. (εδώ, αρ. 4) αναφέρει ότι 

ο Π. Δ. έζησε «εις την καθέδραν της Γαλλίας»· τον κατηγορεί επίσης για «ένα 

κόμπον αριστοκρατικόν». Όμως την προηγούμενη χρονιά είχε δημοσιευθεί στον 

Σωτήρα ένα άρθρο για τον Λέανδρο του Παν. Σούτσου, με τα ίδια αρχικά, 

Π. Δ., και ξέρουμε πως κι εκείνος ο Π. Δ. ήταν «νέος σπουδαστής των Πα

ρισίων»·9 μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως πρόκειται για το ίδιο πρόσω-

πο — και ο κύκλος στενεύει. 

Καθώς δεν έχω συναντήσει άλλον Έλληνα στο Παρίσι εκείνα τα χρόνια 

με αυτά τα αρχικά, λογαριάζω πως δηλώνουν τον Πέτρο Δηλιγιάννη (ή Δε

ληγιάννη). Γεννημένος το 1812 στα Λαγκάδια, γιος του Αναγνώστη, ανιψιός 

του Κανέλλου —δηλαδή «αριστοκράτης» κατά κάποιον τρόπο— και αδελφός του 

διηγηματογράφου Ιωάννη, σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όπου συγχρωτίσθηκε 

με τους αντι-καποδιστριακούς* εκφώνησε μάλιστα λίγα λόγια στην κηδεία του 

Κοραή (δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Polyglotte) και μέσα στο 1833 επέστρε

ψε στην Ελλάδα, όπου διορίστηκε στο υπουργείο εξωτερικών. Στην εφημερίδα 

Ήλιος συναντάμε το άρθρο ενός Π. Δ., Αρκάδα που κατοικεί στο Ναύπλιο, 

και υπερασπίζεται τη βασιλεία και την κυβέρνηση* και πάλι δικαιούμαστε να 

πιθανολογήσουμε πως πρόκειται για τον ίδιον. Ο Πέτρος Δηλιγιάννης πάντως 

ανέβηκε γρήγορα τις διοικητικές βαθμίδες, πιο ύστερα έγινε υπουργός και πρε

σβευτής, ενώ δε φαίνεται να διατήρησε κι αργότερα κάποια σχέση με τα γράμ

ματα* πέθανε το 1872.10 Ίσως η οικογένειά-του να συνδεόταν με τον Σωτήρα' 

9. Η φράση από την απάντηση ενός Λ. στην Αθηνά, 8.6.1834, βλ. Παναγιώτης 

Σούτσος, Ο Αέανδρος, ό.π., σ. 234. 

10. Η νεκρολογία του Κοραή δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 15.5.1833, βλ. Εμμ. Ν. 

Φραγκίσκος, «Το χρονικό και τα παρακόλουθα του θανάτου του Αδάμ. Κοραή», στο Σπ. 

Ι. Ασδραχάς κ.ά., Σταθμοί προς τη νέα ελληνική κοινωνία, Αθήνα 1965, σ. 175 και 189" 

αναδημοσιεύτηκε στο Π. Αργυροπούλου, κ.ά., Επικήδειοι λόγοι εις Αδαμάντιον Κοραή, 

επιμ. Στερ. Φασουλάκης, Αθήνα 1993, σ. 18. Το άρθρο στον Ήλιο, 4.8.1833" βλ. περίληψη 

στο Ελένη Φουρναράκη, Η εφημερίδα ((Ήλιος» τον Παναγιώτη Σούτσου, Αθήνα 1986, 

σ. 25. Για τα βιογραφικά-του στηρίζομαι στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, στην 

Ευτυχία Δ. Λιάτα, Αρχεία οικογενείας Δεληγιάννη. Γενικό ευρετήριο, Αθήνα 1992, στον 

John Α. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο, Αθήνα 

1985, σ. 84 και 749 και στα Απομνημονεύματα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή, Α'- Β', Αθήνα 1894-

1995 (χρησιμοποιώ τη φωτομηχανική επανέκδοση, με το ευρετήριο της Αγγελικής Λούδη, 

Αθήνα 1999) με τον οποίο είχε, όπως κι ο αδελφός-του Ιωάννης, στενή σχέση. Φαίνεται 

πως στην αγγελία για την έκδοση της Ευτέρπης αναφέρεται ανάμεσα στους μελλοντικούς 

συνεργάτες (η πληροφορία από το Βιογραφικό λεξικό του Κ. Βοβολίνη), αλλά η αγγελία 

δεν έχει βιβλιογραφηθεί, και δεν συναντώ το όνομά-του στο αναλυτικό ευρετήριο, Κωστής 

Δανόπουλος και Λίτσα Χατζοπούλου, 77 Ευτέρπη (1847-1855), Θεσσαλονίκη 1997. Δεν 

συναντάμε το όνομά-του στον κατάλογο των συνδρομητών της Κόριννας' υπάρχουν όμως 

τρεις άλλοι Δεληγιάννηδες, ο Ι(ωάννης), ο Κ(ανέλλος) και ένας Ν., όλοι στην Αθήνα, και 

άλλοι τρεις (ίσως συνωνυμία) σε άλλες πόλεις. Για την αντι-καποδιστριακή-του δράση βλ. 
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ένα άρθρο στις 2.9.18341 1 υπογραμμένο με τα αρχικά Τ. Δ. υπερασπίζεται τον 

Κανέλλο Δεληγιάννη και επιτίθεται κατά της Αθηνάς. 

Τα αρχικά Σ. P., συνδυασμός σπάνιος, δεν μπορούν να έχουν πολλούς διεκ

δικητές. Θεωρώ πιθανό να πρόκειται για τον Σκαρλάτο Ρωσσέτη, υπάλληλο 

εκείνη την εποχή στο υπουργείο εξωτερικών επίσης, οπαδό του αγγλικού κόμ

ματος, αλλά γνωρίζω ελάχιστα τα βιογραφικά του. Γεννήθηκε το 1808, γιος 

του Ιωάννη Μπιμπίκα Ρωσσέτη, Μεγάλου δραγουμάνου του στόλου* προεπα

ναστατικά σπούδασε στην Οδησσό, συμμαθητής του Αλ. Ρ. Ραγκαβή, και συμ

πλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι* το 1832 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. 

Αργότερα ανέλαβε ανώτερες διοικητικές θέσεις* πέθανε το 1894. 1 2 

Αντίθετα, πολλοί θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τα αρχικά Κ. Π. Ο δι

καστικός Κωνσταντίνος Πιτσιπιός, λόγου χάρη, ή ο υπάλληλος του υπουργείου 

δικαιοσύνης και πολιτικός Κωνσταντίνος Προβελέγγιος* αλλά και οι δύο είχαν 

περάσει από την Ευρώπη, ενώ, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε από τα κείμενα, 

ο δικός-μας Κ. Π., όχι. Επίσης στο αμέσως επόμενο φύλλο της ανταπάντησης 

του Κ. Π. (εδώ αρ. 4) στην Αθηνά, δηλαδή στις 30.11.1835, δημοσιεύεται μια 

επιφυλλίδα με τα ίδια αρχικά, Κ. Π., «Ωραίαι τέχναι. Μουσική, η εκκλησια

στική μάλιστα», όπου διαβάζουμε τα εξής: « Ω ! εάν ήτο δυνατόν να ευρεθείτε 

εις εκκλησίαν της Ρωσσίας, και να ακούσετε τον χορόν, όστις» ... «αποτείνει 

προς τον ύψιστον, εν τω μέσω βαθύτατης των προσευχομένων σιωπής, εναρ-

Christos Loukos, «Partisans et opposants à Capodistrias dans la France de la Ré
volution de Juillet», Centre de Recherches Néohelléniques, La Révolution française 
et l'hellénisme moderne, Αθήνα 1989, σ. 274, 287. 

11. Ενδέχεται να διαβάζω λάθος τις σημειώσεις-μου, και το σωστό να είναι 2.9.1835. 

12. Στηρίζομαι στη νεκρολογία του Α. Μελετόπουλου {Ακρόπολις, 14.7.1894) καθώς 
και στις πληροφορίες που προκύπτουν από τα Απομνημονεύματα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή, ό.π. 
Στα 1832 ο Ρωσσέτης είναι με τους «συνταγματικούς»* ως πολιτικό φίλο του Σπ. Τρι
κούπη τον μνημονεύει η εφημ. Ήλιος, βλ. Ελένη Φουρναράκη, ό.π. (κατά την νεκρολο-
γία-του όμως ανήκε στο γαλλικό κόμμα). Στα 1843 έχει περάσει στο αντίπαλο στρατόπε
δο, βλ. Petropulos, ό.π., σ. 594. Εκείνη τη χρονιά διορίστηκε διευθυντής του Εμπορικού 
γραφείου στην Κωνσταντινούπολη, από τα 1848 ώς τα 1854 ήταν πρόξενος στα Ιωάννινα, 
ενώ έζησε στην Ιταλία από το 1854 ώς τα 1858* ύστερα υπηρέτησε ως νομάρχης, έως το 
1876 που συνταξιοδοτήθηκε. Από τα δελτία του Βλαχογιάννη πληροφορούμαι ότι το 1836 
βρέθηκε στη Ρουμανία (πληροφορία από κατάλογο συνδρομητών), ότι δημοσίεψε ένα χάρτη 
της Ρουμανίας στην εφημ. Σννένωσις, 25.11.1844, βλ. Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρ
χείων τον Κράτους, επιμ. Κων. Διαμαντής, ΙΔ', Αθήνα 1975, σ. 1.048 και 1.008 (από 
εκεί άντλησα και την πληροφορία για τη νεκρολογία της Ακροπόλεως). Γράφεται επίσης 
συνδρομητής, από το Βουκουρέστι, σε βιβλία του Ν. Σ. Πίκκολου, 1838 και 1841. Από την 
ανακοίνωση της Βίκης Πάτσιου στο Άννα Ταμπάκη και Στέση Αθήνη (επιμ.), Ταυτότητα 
και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-19ος αι. 3. Μετάφραση και διαπολατισμικές σχέσεις, 
Αθήνα 2001, σ. 129, υποσ. 14, βλέπω ότι υπήρξε συνεργάτης στον Ευρωπαϊκό Ερανιστή. 
Δεν συναντάμε το όνομά-του στον κατάλογο των συνδρομητών της Κορρίνας' υπάρχουν όμως 
ένας Ρωσσέτος Κ. στην Αθήνα και ένας Ρωσσέτης Ν. στην Κύπρο. 
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μονίους ευχάς», κλπ. Προφανώς πρόκειται, για το ίδιο πρόσωπο, επομένως ο 

Κ. Π. είχε βρεθεί στη Ρωσία, αλλά όχι στην κυρίως Ευρώπη, επειδή «οικο

γενειακά! δυστυχίαι», όπως μας λέει, δεν του το επέτρεψαν: τα βιογραφικά 

αυτά στοιχεία ταιριάζουν και στον Κωνσταντίνο Πωπ και στον Κωνσταντίνο 

Παπαρρηγόπουλο. 

Ο Κωνσταντίνος Πωπ είχε γεννηθεί το 1816 στην Κωνσταντινούπολη" 

είχε κι αυτός σπουδάσει στην Οδησσό, οικείος επίσης του Α. Ρ. Ραγκαβή, και 

δε φαίνεται να είχε επισκεφθεί την κεντρική Ευρώπη. Στην Αθήνα πρέπει να 

έφθασε μέσα στο 1835, περνώντας από τη Σμύρνη και την Έφεσσο, και συ

νεργάστηκε με τον Ραγκαβή στην έκδοση του περιοδικού Ίρις. Ωστόσο, από 

ένα γράμμα του αδελφού-του Γεώργιου το 1836, φαίνεται πως ο Κωνσταντί

νος Πωπ έγραφε ποιήματα και υπολόγιζε πολύ τη δραστηριότητά-του αυτήν: 

«Τίποτα δεν με λέγεις)), του γράφει ο Γεώργιος Πωπ, «περί της φιλολογικής 

και ποιητικής καταστάσεώς-του. Κάμνεις στίχους καλυτέρους; Αυτό να ιδού-

μεν ή τους παραιτήσαμεν; Όχι αδελφέ! Είναι πικρά ως φαρμάκι η ιδέα μή

πως δεν είμεθα ποιηταί». Κάπως λοιπόν δύσκολο να έβγαιναν από την πένα 

του Πωπ τα κείμενα της Αθηνάς.13 

Τείνω, έτσι, να υποθέσω ως συντάκτη των κειμένων τον Κωνσταντίνο 

Παπαρρηγόπουλο, υπάλληλο του υπουργείου οικονομικών στα χρόνια εκείνα. 

Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον-του για τη λογοτεχνία- δημοσιεύοντας, πολύ αργό

τερα, τις ενθυμήσεις-του για τον παλιό του φίλο Γ. Α. Βασιλείου, συνάδελφο 

στο ίδιο υπουργείο, ο Παπαρρηγόπουλος θυμήθηκε τις τοτινές φιλολογικές-τους 

συζητήσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά, ο Παπαρρηγόπουλος θα 

μπορούσε να είναι ο συντάκτης ενός κειμένου για τον Βύρωνα, δημοσιευμένου 

στην εφημερίδα Τριπτόλεμος στις 4.11.1833, πάλι με τα αρχικά Κ. Π. 1 4 Προσ-

13. Για τα βιογραφικά-του στηρίζομαι στην Στέση Αθήνη, «Κωνσταντίνος Πωπ», 
στο Η παλαιότερη πεζογραφία-μας, Δ', Αθήνα 1996, σ. 78-93* η κυρία Αθήνη με βοήθησε 
ιδιαίτερα προσφέροντάς-μου το υλικό που έχει συγκεντρώσει. Τα γράμματα του Γεωργίου 
τα δημοσίευσε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ΤΙωπ στο ((Νεοελληνικής Φιλολογίας Πάρεργα. 
Γεώργιος***», Πανδώρα, 13 (1862-63) 495-498, 517-520, 540-542 (το παράθεμα από τη 
σελ. 518). Σύμφωνα με τον Κων. Πωπ η Ίρις εκδόθηκε στην Αθήνα το 1836 (Αθήνη, ό.π., 
σ. 81)* ο Ραγκαβής τοποθετεί την έκδοσή-της στο Ναύπλιο το 1834, αλλά μάλλον τη μνή
μη του Πωπ πρέπει να εμπιστευθούμε, εφόσον ο Πωπ έφυγε από την Κωνσταντινούπολη 
το 1835 (το 1833 που σημειώνει η Στέση Αθήνη για την άφιξή-του στην Αθήνα μου φαί
νεται εσφαλμένο, βλ. το γράμμα του Γεωργίου στην Πανδώρα, σ. 517). Δεν συναντάμε το 
όνομά-του στον κατάλογο των συνδρομητών της Κόριννας. 

14. Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπονλος, Αθήνα 1986, σ. 409 και 118 
και 446 αντίστοιχα' εκεί και άλλες πληροφορίες για τις λογοτεχνικές επιδόσεις του Πα-
παρρηγόπουλου. Το φύλλο του Τριπτόλεμον της 4.11.1833 δεν σώζεται στο σώμα της εφη
μερίδας που απόκειται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής* έτσι δεν κατόρθωσα να συμβουλευθώ 
το άρθρο. Για τα βιογραφικά πβ. και Γ. Αάιος, «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος», Μνη-
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θέτω ακόμα πως στην εφημερίδα Εθνική, 21.2/5.3.1835, ο Παπαρρηγόπου-

λος είχε δημοσιέψει, υπογράφοντας αυτή τη φορά ολογράφως, μια επιφυλλίδα 

στα γαλλικά με την περιγραφή της Καθαρής Δευτέρας στους στύλους του Ο

λυμπίου Διός" το ύφος της γραφής φανερώνει σαφέστατα έναν άνθρωπο που δεν 

αδιαφορεί για το λογοτεχνικό ύφος. 1 5 

Οι πιθανότητες να αποκρυπτογραφήσουμε τον Ρ. μειώνονται, βέβαια, κα

θώς η εξίσο^ση προσφέρει έναν μόνον άγνωστο. Ο Νικόλαος Ρενιέρης, σύμβου

λος Επικρατείας το 1837, πρέπει να αποκλειστεί, καθώς πλησίαζε πια τα ο

γδόντα — αλλά η οικογένεια ήταν πολυμελής και πολύκλαδη. Στενές σχέσεις 

με τη λογιοσύνη, τη λογοτεχνία ιδιαίτερα, διατηρούσε ο Μάρκος, γεννημένος 

στην Τεργέστη το 1815 και σπουδαγμένος στην Ιταλία, πρέπει να έφτασε στην 

Αθήνα τέλη του 1835 ή αρχές του 1836" το 1841 θα δημοσιεύσει ανώνυμα το 

έργο-του Φιλοσοφία της ιστορίας, όπου αναφέρεται συχνά στην κυρία ντε Σταλ. 1 6 

Ωστόσο οι απόψεις-του για τη λογοτεχνία, όπως εκτίθενται στο βιβλίο-του, ήταν 

πολύ διαφορετικές* έπειτα, ακόμα κι αν τα χρονικά όρια το επιτρέπουν, τον 

Γενάρη του 1836 ήταν ακόμα πολύ καινούριος στο αθηναϊκό περιβάλλον έτσι 

νομίζω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στις πιθανότητες αν επιλέξουμε τον Αλέ

ξανδρο Ρίζο Ραγκαβή: υπέγραφε συχνά με ένα σκέτο P., αλλά, κυρίως ήταν 

οικείος με όλους τους πιθανούς συντάκτες (Ρωσσέτης, Δηλιγιάννης, Παπαρρη-

γόπουλος) καθώς και με τον Ι. Νικολαΐδη Λεβαδέα. Του ταιριάζει και το χα-

ρίεν ύφος, ο σαφώς διακηρυγμένος ρομαντισμός επίσης, όπως και το παράπο-

μοσύνη 14 (1974) 284-324. Δεν συναντάμε το όνομά-του στον κατάλογο των συνδρομη

τών της Κόριννας. 

15. Feuilleton. «L'enterrement du Carnaval», Constantin Papparigopoulos. Ta 

κείμενα της Εθνικής δημοσιεύονταν κατά κανόνα και ελληνικά και γαλλικά" η αποκλειστική 

δημοσίευση στα γαλλικά φανερώνει ότι η συγγραφή έγινε σ' αυτή τη γλώσσα, κάτι που 

δικαιολογεί, νομίζω, και την πλήρη υπογραφή. Όσο ξέρω πρόκειται για το πρώτο ενυπό

γραφο κείμενο του Παπαρρηγόπουλου, το οποίο δεν έχει θησαυριστεί μάλιστα από τους 

βιογράφους-του. (Ο Demosthenes Kontos, «Konstantinos Paparrigopoulos: A Biblio

graphy», Modern Greek Society. A Social Newsletter, 14 2, Δεκ. 1986, σ. 53-86, αναγράφει 

τις εφημερίδες όπου συνεργάστηκε ο Παπαρρηγόπουλος, σ. 75 κ.ε., και μνημονεύει την 

Εθνική, όπως και την Αθηνά, χωρίς όμως να προσδιορίζει ούτε άρθρα ούτε ημερομηνίες). 

16. Για τον Νικόλαο βλ. Γ. Πλουμίδης, «Βιογραφικά Νικολάου Ρενιέρη (1758-1847)», 

Πεπραγμένα Δ' διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, Γ', Αθήνα 1981, σ. 195-200. Για τον 

Μάρκο, η Ελένη Μπελιά «Το αρχείον Μάρκου Ρενιέρη», ό.π., σ. 191-194, σημειώνει έτος 

άφιξης το 1835* ο ίδιος στα «Lettere Ateniesi», Strenna Italiana per l'anno 1837, Μι

λάνο 1836, σ. 87-112, όπου περιγράφει το ταξίδι του ερχομού-του και τη γνωριμία-του με 

την ένδοξη πόλη, δεν δίνει ημερομηνίες, αλλά είναι προφανές ότι αναφέρεται σε πολύ πρό

σφατα περιστατικά, και χρονολογεί το άρθρο Μάιο του 1836. Η μελέτη Φιλοσοφία της 

ιστορίας επανεκδόθηκε το 1999 με εισαγωγή του Παν. Νούτσου. Δεν συναντάμε το όνομα 

του Μάρκου στον κατάλογο των συνδρομητών της Κόριννας' υπάρχουν όμο̂ ς δύο Ρενιέρη-

δες, ένας Ε. και ένας Ν. στην Αθήνα, καθώς και ένας άλλος Ν. στην Τρίπολη. 
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νο ότι η κοινωνία που τον περιέβαλε δε διάβαζε λογοτεχνία — όμως αυτά θα 

ταίριαζαν και σε άλλους.17 

Για να δεχθούμε βέβαια την ταύτιση, πρέπει να παραμερίσουμε δύο δυ

σκολίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τον ίδιον: πουθενά στα Απομνημονεύματα 

-του ο Ραγκαβής δεν αναφέρεται στην υπόθεση αυτήν είναι πιθανόν να μην τον 

απασχόλησε — για μια επιφυλλίδα εφημερίδας πρόκειται. Αλλά ούτε στους δύο 

προλόγους-του, εκείνον στο Δήμος κ Ελένη, Ναύπλιο 1831, ή τον άλλον, Διά

φορα ποιήματα, Αθήνα 1837, συναντάμε τίποτε επίκοινα επιχειρήματα. Ωστό

σο και αυτοί οι δύο πρόλογοι, ενυπόγραφοι αμφότεροι, δε μοιάζουν μάλιστα 

ενώ στον πρώτο ο όρος «ρομαντισμός» αναφέρεται ρητά, στο δεύτερο, το προ

σωπείο του συγγραφέα καμώνεται πως ούτε που έχει ακουστά τη λέξη· έπειτα 

ο τόνος στα τρία κείμενα είναι διαφορετικός: ανάλαφρος και παιχνιδιάρικος 

στους προλόγους, αντιρρητικός επιπλέον στον δεύτερο, σοβαρός και υψηλός στην 

επιφυλλίδα. Πώς θα μπορούσε, λόγου χάρη, να αναφερθεί το προσωπείο του 

προλόγου του 1837 στον Βύρωνα, εφόσον δεν ξέρει τί είναι ρομαντισμός; Ο

μοιότητες σε γενικό επίπεδο, εξάλλου, συναντάμε* δεν προσφέρουν όμως απο

φασιστικό βάρος. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί το άρθρο με το ίδιο αρχικό, P., που δη

μοσιεύτηκε στην Αθηνά στις 13.6.1834 στη συζήτηση περί Λεάνδρου' έχει υπο

στηριχθεί η απόδοση του κειμένου στον Ραγκαβή, δίχως επιχειρήματα, ωστό

σο.18 Κατά τη γνώμη-μου είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει κάτι τέτοιο" δεν 

μπορώ να τον φανταστώ να ασκεί τόσο αυστηρή κριτική για το ηγεμονικό πε

ριβάλλον της Μολδοβλαχίας και να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «φαναριωτί-

σκοι» (δις), ή «Τουρκοαυθένται και Τουρκοβογάριδες» — αυτό και από τη σκο

πιά της ιδεολογίας και από εκείνην της εκφραστικής κοσμιότητας. Το κείμενο 

αυτό, άλλωστε, γράφτηκε από άνθρωπο που εγνώριζε τα προεπαναστατικά 

πράγματα της λογιοσύνης· αποδίδει στον Ασώπιο την κριτική των Γραμματι

κοί. .. βιβλία Δ., του KOJV. Οικονόμου που είχε δημοσιευτεί με ψευδώνυμο στον 

17. Είναι ο μόνος από όσους προτείνο^ για υποψήφιους συντάκτες που εγγράφηκε 

συνδρομητής για την Κόριννα. 

18. Βλ. το κείμενο στο Παν. Σούτσος, Ο Λέανδρος, ό.π., σ. 237-243. Στον Ραγκαβή 

το προσγράφει ο Γ. Βαλέτας, ((Εκδόσεις και σύνθεση της Νεοελληνικής γραμματολογίας 

του Α. Ρ. Ραγκαβή», Νέα Εστία 19 (1936) 842 υποσ., και τον ακολουθεί ο Απ. Σαχίνης, 

δύο φορές, μία στα Τετράδια Κριτικής, Γ', Αθήνα 1983, σ. 131 (όπου απλώς παραπέμπει 

στον Βαλέτα) και δεύτερη, προσδίδοντας περισσή βεβαιότητα στην ταύτιση («που είναι)), 

κλπ.), Θεο)ρία και άγνωστη ιστορία τον μυθιστορήματος, Αθήνα 1992, σ. 39, παραπέμ

ποντας τώρα μόνον στον εαυτό-του. Η Αίτσα Χατζοπούλου, Αλέξανδρος Ραγκαβής. Μαρ

τυρία λόγου, Αθήνα 1999, σ. 68-69 διστάζει να αποδεχθεί την ταύτιση" αναδημοσιεύει 

ωστόσο το κείμενο σε παράρτημα, σ. 407-412. (Ας σημειωθεί πως ένα τυπογραφικό λάθος 

του πρωτοτύπου, «κοστάκια» αντί κοτσάκια, δίστιχα δηλαδή, μένει αδιόρθωτο στην Χα

τζοπούλου, ενώ από την Σαμουήλ διορθώνεται σε «κοντάκια»). 
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Λόγιο Ερμή19 — αλλά το 1834 δεν απέχει και τόσο από το 1820. Εάν δεν ταυ

τίσουμε πάντως και αυτόν τον P., η απόδοση του δικού-μας κειμένου (εδώ αρ. 

6) στον Ραγκαβή παραμένει επισφαλής. 

Έστω όμως ότι οι ταυτίσεις είναι ορθές. Οδηγούμαστε τότε σε μία παρέα 

συνομηλίκων, φίλων, και σχεδόν συναδέλφων στα υπουργεία της κυβέρνησης. 

Γόνοι ισχυρών οικογενειών, με καλές σπουδές, οι περισσότεροι μάλιστα στην 

Ευρώπη, εμπνέονται από τη γαλλική επανάσταση του 1830 και διαβάζουν τα 

αντιβασιλικά φύλλα, ακολουθούν τις προοδευτικές τάσεις της εποχής-τους, ενίο

τε και τις ακραίες. Επιστρέφουν στην ελεύθερη πατρίδα για να ριχτούν στη 

δουλειά, γράφουν, εκδίδουν περιοδικά, στηρίζουν το νεογέννητο ελληνικό κρά

τος με τις γνώσεις-τους, πλουτίζουν τη νεαρή κοινωνία με τις ανησυχίες-τους, 

διαμορφώνουν τη γλώσσα εισάγοντας τολμηρούς νεολογισμούς. Σύντομα βέ

βαια, μόλις αναφανούν τα εθνικά προβλήματα στον ορίζοντα, θα φρονιμέψουν, 

θα στραφούν όλοι προς συντηρητικότερους προσανατολισμούς, αλλά δε θα πά

ψουν να αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της κοινωνίας-τους. Αυτοί θα συνεισφέ

ρουν τις ανθρώπινες δυνάμεις που θα στηρίξουν, ύστερα από δέκα περίπου χρό

νια, την ιδεολογική σκλήρυνση της κοινωνίας, την ανεδαφική-της έπαρση, τη 

γλώσσα προς τη στομφώδη ρητορεία* κάποιοι-τους μάλιστα θα κρατούν τα ηνία 

όταν το άρμα της λογοτεχνίας στραφεί προς την κοινοτοπική κομπορρημοσύνη 

και τον εθνικό φρονηματισμό. Ας μην τους φορτώνουμε όμως με καταγγελίες· 

δεν είναι τα πρόσωπα που καθορίζουν την πορεία των συνόλων — τουλάχιστον 

δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. 

19. Βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Ο ψευδώνυμος επικριτής της "Ποιητικής" του Κων. 
Οικονόμου στον "Λόγιο Ερμή"», Ο Ερανιστής 21 (1997) 284-300. 
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