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ΑϋΑΜΑΝΤΙΟδ ΟΟΚΑΥ: 
ί,Ε ΡΟΙΝΤ Έ>Ε νυ Ε  Ό’ΙΙΝ ΤέΜΟΙΝ «Ο Ο ΛΑΙΚ Ε»  

δυκ ΕΑ ΌΕΤΤΕ ϋΕδ ΙΛΙΜίΕΚΕδ ΓΚΑΝζΙΑΙδΕδ ΕΝΥΕΚδ 
υ  Α Ν Τ ^ υ ιτ έ  ακΕ ος)υΕ

ι.

Εθ ίβ π η β  άβ «δοιιΐΌθδ» ηβ 8ΘΓ8. ραδ βπιρίογβ άαηδ οβίίβ οοιηπιυηί- 
οαίίοη βη δοη δβηδ ρΜ ΙοΙο^ίςυβ δ ίπ ο ί, ίηάβρβηάαπιιηβηί (1β Ια νοίβ 
ΐηίβΓρΓβίαίΐνβ φ ΐβ  ] ’γ  δυίνΓαί βη νυβ  άβ άβίβππίηβΓ Ια άβίίβ  άβδ Ε υ- 
ιηίβΓβδ ίταη^αίδβδ ά Γβ^αΓά άβ Ραπίί(ΐη ίίθ  §Γβοςηβ. Ρβπιρπιη ίβΓαί Ια 
ίΓα^οίοίΓΟ ά’ηηβ ΙβοίαΓβ Μ δίοπο[υβ-οΐΊίί(ΐιιβ άβδ ίβχίβδ  ά ’υη  ίβ ιηοίη  
«οοιιΙαίΓβ» άβ Ια Κ βνοΐυ ίίοη  Ιταη^αίδβ, Αάαιηαηίίοδ ΟοΓαγ, α ίίη  άβ 
πιβίίΓβ βη βνίάβηοβ Ια ίοηοίίοη  άη δοΐιβπια: «ΙιβίΊία^β άυ ραδδβ - άβ ί
ίβ  άυ ρΓβδβηί». 1<α ρΓβδβηοβ άβ οβίίβ ίοπηβ  ά’αίΌΐιαϊδίηβ, ς υ ί  ία ίί ίχβ- 
ςυβ ιη ιηβη ί δοη α ρ ρ α π ίίο η  βη οβΓίαίηβδ οίΓοοηδίαηοβδ άβ ΓΜδίοίΓβ άβδ 
ίάββδ φ ΐβ  Γοη οοηδίάβΓβ οοιηιηβ άβδ βχβηαρίβδ άβ «οήδβ Γβνοΐυίίοη- 
ηαΐΓβ» α γα η ί βη ρΓορΓβ οβί «αρρβΐ αυχ  πιοΓίδ», ία ί οοπιρπδβ οοπιπιβ 
δΐιίί: οβί αρρβΐ νίδβΓαίί α «βχαΙίβΓ Ιβδ ηουνβΐΐβδ Ιυ ίίβδ βί ηοη α ραΐΌ- 
άίβΓ Ιβδ αηοίβηηβδ, α αοοοίΌΐίΓβ άαηδ Γίιηα§Ηΐαίίοη ΠπιροΓίαηοβ άη 
ρΓοΜβπιβ βη φ ίβδ ίΐοη  βί ηοη α βνίίβΓ δα Γβδοΐυίίοη άαηδ Ια ΓβαΚίβ, α 
ΓβίΓουνβΓ Γ βδρπί άβ Ια Γβνοΐυίίοη, βί ηοη α ρΓοηιβηβΓ δοη ίαηίόιηβ» 
άαηδ ΙβυΓδ ραΓα§βδ (ΜαΓΧ 1852: 116, 115). Οβίίβ ίηίβΓρΓβίαίίοη δο- 
οίοΐο^ίδαηίβ πιοάβΓββ, δ’α ρ ρ υ γα η ί δΠΓ Γίάββ φ ΐβ  Ιβδ Ιιοπιπιβδ ίο η ί ΙβτΐΓ 
ρΓορΓβ ΙιίδίοίΓβ αη δβίη άβδ οοηάίίίοηδ άοηηββδ, βί ςυ β  Ια ίΓαάίίίοη  άβδ 
§βηβΓαίίοηδ ραδδββδ «Ιιαηίβ οοπιπιβ ηη οαιιοΙιβιηαΓ 1β οβΓνβαη άβδ ν ί-  
ναηίδ», άβνΓαίί δαηί άοηίβ βίΓβ οοιηρίβίββ ραΓ 1β ταρρβΐ άβ οβ §βηΓβ 
άβ ηβοοίαδδΐοίδπιβ α ιΐφ ίβ ΐ Ια ρβηδββ άβδ ΙαιιηίβΓβδ ανα ίί άβ]α άοηηβ 
δοη αναΐ, αίηδί φ ΐβ  ραΓ οβίίβ τβπιαΓίϊυβ, φ ΐ ’υη  οβΓίαίη ίγ ρ β  ά ’ΐιοπιπιβ 
άβ ΙβίίΓβδ δ’β ία ίί ίοΓπιβ α οβίίβ βροφ ίβ , Ιβφίβΐ ίΓ ουναίί άαηδ Γ αηίί- 
ψ ιιϊβ  §Γβοο-Γοηιαίηβ Ιβδ πιοάβίβδ άβ ίο υ ίβ  ρβηδββ ρ ο ϋ ίΐς ιιβ . ΟοηοβΓ- 
ηαη ί οβ άβΓηίβΓ, ϋ  ηβ δ’α^ίΓα ραδ άβ άβίβπηίηβΓ δβδ «ίηί1ιιβηοβδ)> οα 
δβδ «δουΓοβδ», πιαίδ Η βη ρ ΐυ ίό ί άβ ΓβοοηβίίίηβΓ Ιβδ οπίβΓβδ άβ οΐιοίχ
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βί Ιβδ ίο π η β β  άβ ΓβίηίβΓρΓβίαίίοη άοη ί δοηί βηδοβρίίΜβδ Ιβδ αηίβηΓδ 
α η ο ίβ η δ , ρ ο υ Γ  ίαΐΓβ δβ ΓβίΙβοΙιίΓ  β η  β υ χ  ι ίη β  β ρ ο ς υ β  ίο ία ίβ ιηβη ί ά ί ί ί β -  

Γβηί ά β  Ια ΙβιΐΓ.

II.

ΟοΓαγ Γβ§Γοηρβ βη δα ρβΓδοηηβ Ιβδ άβυχ οαΓαοίβπδίίηυβδ ρΓβοβ- 
άβηίβδ: ο’βδί ά Ια ίοίδ υη  οοηηαίδδβυΓ άβδ Αηοίβηδ, οαραΜβ άβ ]η§βΓ 
άβ ΓίπιροΓίαηοβ άβδ ΕβίίΓβδ αηοίβηηβδ άαηδ 1β άβνβίορρβπιβηί άβ Ια 
ρβηδββ ιηοάβπιβ, βί ηη  ίη ίβΐΐβοίηβΐ ά οη ί Γ αοίίνίίβ  ρΓορΓβηιβηί ροΐί- 
ί ίφ ΐβ  ρΓβδυρροδβ Ια οοηδ ίίίυ ίίοη  ά’υηβ ίΐιβοπβ  δυίίίδαιηιηβηί ίοηάββ 
άβ δοη άβρίοίβηιβηί. II β ία ίί άβ]α ίηδίαΐΐβ α Ραπδ ΙοΓδφΐβ ΓΑδδβηι- 
Μββ Ο οηδίίίυαηίβ δ’βδί ρουΓ Ια ρΓβπιίβΓβ ίοίδ δοίηάββ βη «άΓοίίβ», 
«οβηίΓβ» βί «^αυοίιβ» α ραΓίη* άη άίίίβΓβηά οοηοβΓηαηί Ια Γβοοηηαίδ- 
δαηοβ οη ηοη άη άΐΌΐί άβ νβ ίο  αη τοί. Α §αυο1ιβ άη ρΓβδίάβηί άβ ΓΑδ- 
δβπιΜββ δ’β ίαίβηί ταδδβηιΜβδ ίουδ οβηχ φ ΐ ί  δ’ορροδαίβηί α ηηβ ίβΐΐβ 
οοηοβδδίοη, ανβο ρ α π η ί βηχ Ιβδ οΐιβίδ άβδ ίηίβΐΐβοίηβίδ «ιηοηία^ηαΓάδ», 
((]αοο1)ίηδ)) βί «ΙιβΒβΓίίδίβδ», α δανοίπ  άβδ ανοοαίδ, άβδ Ιιοππηβδ άβ 
ΙβίίΓβδ βί ά ’αηοίβηδ ιηβιηΒΓβδ άη οΙβΓ^β. ΟοΓαγ ίη ί  β^αίβηιβηί 1β ίβ - 
ηιοίη «οουΙαίΓβ βί α η ά ίίίί ά ’υηβ ίΓαηδίοπηαίίοη ρ ο ΐίίίςυ β  ίβΐΐβ, ς υ ’οη 
η ’βη ίΓοηνβ ^ηβΓβ ά’βχβπιρίβδ άαηδ ΓΙιίδίοίΓβ §Γβοςηβ βί Γοπιαίηβ» 
(15-11-1791: 191), άαηδ ηη ραγδ ηυί α « α ίίβ ίη ί Ια §ΓαηάβυΓ άβ Ια §1οί- 
Γβ άβ ηοδ αηοβίΓβδ άαηδ Ιβδ αΓίδ βί Ιβδ βοίβηοβδ» βί ού, αη οουΓδ άβδ 
ρβπρβίίβδ άβ οβίίβ ίΓαηδίοΓπιαίίοη, ίί α αρρπδ ηηβ «Ια ΙίΒβΓίβ δαηδ Ια 
ίιΐδίίοβ η ’βδί φ ΐβ  ρηΓ βί δίηαρίβ νοί»  (25-6-1792: 236, 247). Ρ α π η ί οβδ 
«1)οηΙιβηΓδ ίιηρΓβνυδ» φ ΐ ί  ίηοίίβΓβηί Ιβδ ΓΥαη^αίδ α «δβ οοπιραΓβΓ αηχ 
Αίΐιβηίβηδ, αηχ Εαοβάβπιοηίβηδ β ί αηχ Κοηιαίηδ άβ Γ αηοίβηηβ Κοπιβ» 
(15-11-1792: 281), 8β ίΓοηνβ δαηδ αηοηη άοηίβ ΓβίαΜίδδβπιβηί, βη- 
ίΓβ αηίΓβδ άΓοίίδ, άβ Ια 1ί1)Γβ αο ίίν ίίβ  άη ο ίίογβη οοπιπιβ ίηίβΐΐβοίηβΐ. 
Αίηδί, ΓαΓίίοΙβ II άβ Ια «ϋβοΙαΓαίίοη άβδ άΓοίίβ άβ ΓΙιοπιιηβ βί άυ  οί- 
ίογβη»  α ίίίπη β  ηηβ « ίο η ί ο ίίογβη ρβη ί άοηο ραΓίβΓ, βοπΓβ, ίπιρππχβΓ 
Ιί&Γβπιβηί» (ΜθΓαη§β 1988: 117).

Τοηίβίοίδ, οβ ςυβ  1β «οίίογβη αίΐιβηοραπδίβη» ί ί ί  δηΓίοηί δίβη, οβ 
ίηί ηηβ ραι*ίίβ άη «ηογαη άηΓ» άβ Ια ίΐιβοπβ  ρο ΐίίίηηβ  άβδ ΕηπιίβΓβδ 
ίΓαηςαίδβδ, ς υ ’ίΐ ν ί ί ,  ά ’αίΙΙβυΓδ, ροΓίβΓ ΙβηΓδ ίΓηίίδ άαηδ Γανβηβπιβηί 
άβ οΙιαη§βιηβηίδ ταάίοαηχ άαηδ Ιβδ δίπιοίυΓβδ δοοίαΐβδ άη ραγδ ς υ ί  Γ 
Ιιέ&βΓββαίί. Οη ρ ο η π α ίί ίοΓπιηΙβΓ άαηδ Ιβδ φ ΐβ ίςυβδ  ροίηίδ δηίναηίδ 
]α νίδββ οβηίΓαΙβ άβ Ια ρβηδββ ταάίοαίβ ς υ ί  αη ίπ ια ίί 1β ναδίβ ιηουνβ- 
ιηβη ί άβδ Ι<ηπιίβΓβ8:

α) Ια ίΐιβ οπβ  ρ ο ΐίίί^υβ  ρβη ί δβ πιηβΓ βη δοίβηοβ άβ Ια «ίΓαηδίοΓ
π ια ίίοη  ρ ο ΐίίίφ ΐβ » ;
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Η) βΐΐβ βδί 1β ρΓοάυίί ά*υηβ οουοίιβ δοοίαΐβ άβίβπηιηββ, οβΐΐβ άβδ 
ίηίβΐΐβοίυβίδ, Ιβδφίβίδ Ιβη ίβη ί άβ Ια ιηβΙίΓβ α βχβουίίοη;

ο ) Ια Γβαΐίδαΐίοη άβ οβίίβ « ίταηδίοπηα ΐίοη» δβ ίβΓα αη ηχογβη άη 
ρουνοη* ά ’Ε Ια ί, φ ΐ ί  ά ο ϋ  Ι οπιΗθγ βηΐ-Γβ Ιβδ ιηαίηδ άβδ ίηΐβΐΐβοΐυβίδ.

Ι/ίη ίβΠ βοίυβΙ ίΓαηςαίδ άη ίουΓηαηΙ άη Χ ν ΐΙΙβ ιη β  δίβοΐβ, δβ άβίί- 
ηίδδαηί ραΓ Ιβδ Ιβπηβδ άβνβηηδ δγηοηγπιβδ ά’ «Ιιοπιπιβ άβ ΙβίίΓβδ», άβ 
«ρΐιϋοδορίιβ», άβ «ρα ίπο ίβ»  βϊ άβ «οίίογβη» (ΟυδάοΓί 1971: 494; ϋ ί -  
άίβΓ 1988: 7 ), α αβφΐίδ ηηβ αδδβζ §Γαηάβ ίηάβρβηάαηοβ βοοηοιηίφΐβ, 
ϋ  άΐδροδβ ά’υη  ρυΗΙίο άβ ρΐυδ βη ρΐηδ βίβηάυ, αυςυβί ϋ  ρβυ ί, δαηδ ΐΓορ 
ά’οβδίαοΐβδ, ρΓοροδβΓ δοη ίΓαναϋ δρ ίπ ΐυβ ί, βί ϋ  βδί δυδοβρίίΜβ άβ Γβη- 
άΓβ άβδ ((δβΓνίοβδ» άη ιηβηιβ ΟΓάΓβ, οβηίΓβδ δηΓ Ιβδ ίη δ ίίίυ ίίοη δ  ροΐί- 
ίίφ ίβ δ , α Ια δοοίβίβ 1>οηΓ§βοίδβ βη ρΐβίηβ π ιυ ία ίίο η  δβ δοη βροφ ίβ . II 
Ιυί β ία ίί ΙοίδίΜβ, αίηδί, άβ άίδουίβΓ άβδ ρΓοΜβπιβδ δοοίαυχ ο1ΐΓοηί<|υβδ 
ου ηουνβα υχ, ραΓ-άβΙα 1β οβΓοΙβ άβ Ια ΟουΓ, βη ία η ί ηηβ δρβοίαΐίδίβ 
ςυ α η ί α ΙβηΓ Γβδοΐυίίοη, ίΓα ίίαηί Ιβδ αάπιίηίδίΓαίβυΓδ βη ρΐαοβ, ανβο 
1β Ηοη δβηδ ά’υη  νο1ίαπ*β (1734: 76) ά^άΙΙυδίΓβδ πιβοΐιαηίδ». Οβ τβ- 
]βί άβδ Ιιοπιπιβδ ρο ΐίίίςυβδ  ά’«αηοίβη Γβ§ίιηβ» δ’αρρυίβ δηΓ ΡβδρβΓαη- 
οβ άβ νοη* Ια ίΐιβοπβ  ροΐίίίοιυβ δβ ηιηβΓ βη δοίβηοβ, ρυ ίδςυβ  ίο υ ί  β’γ  ]η - 
§β α Ια ΙηηιίβΓβ άβ Ια «άΓοίίβ Γαίδοη», η11! ηθ τβουΐβ ραδ ίαοβ αηχ αδρβο^ 
ίδ  «οβδουΓδ» άβ ΓοΓ^αηίδηιβ δοοίαΐ ιηαΐαάβ. Εα οοηοβρίίοη άβ Ια «ίταηδ*- 
ϊοπη α ίίοη » , άβ δοη οαΓαοίβΓβ ς υ α ίίία ίίί  βί οβηδβ βπιΗΓαδδβΓ Γβηδβηι- 
Μβ άβδ αναηοββδ άβ Ια «οίνίΐίδαίίοη» (δβίοη 1β ηβο1ο§ίδηιβ αρραΓη α 
Ια ηιβηιβ βροφ ίβ; ΟηδάοΓί 1971: 331-348), άβ πιβπιβ φ ΐβ  Ια οβΓίίίυάβ 
άβ Γίπιπιβηδβ ρηΐδδαηοβ βάυοαίποβ βί άβ Ια ταρίάβ βχραηδίοη άβδ ίάβ- 
βδ Γαίίοηηβΐΐβδ οοηδίίίυα ίβηί Ιβδ §αΓαηίίβδ άβ Ια ηαίδδαηοβ ά’υηβ «δοίβη
οβ ρΓβνογαηί Ιβδ ρΓ0§Γβδ άη §βηΓβ Ιιηπχαίη» (ΟοηάοΓΟβί 1794: 203).

Οβδ ίη ί βίίβοί υβίδ, Ηίβη φχβ  η ’β ίαη ί ]απιαίδ ραΓνβηηδ α οοηδίί- 
ίηβΓ ΙβηΓ «ΓβρυΜ ίςυβ άβδ ΙβίίΓβδ», βηοαάΓβΓβηί άαηδ Ιβηί ςυ α δ ί-ίο ί-  
δΐίίβ Ιβδ Γβνβηάίοαίίοηδ άη «ίίβΓδ β ία ί» , ίάβηίίίίβ  α Ια «ηαίίοη» (δίβγβδ 
1789: 11), β ί δ’βη ίίΓβηί Ιβδ ΓβρΓβδβηίαηίδ - πιίδβδ α ραΓί φ ΐβ ίςυβδ  άί- 
νβΓ§βηοβδ ραΓίίβΠβδ - ΙοΓδ άβ Ια Γβνοΐυίίοη άβ 1789, φ ΐ ί  δβπιΜαίί οοη- 
ίίπηβΓ Γίάββ άβ Κουδδβαυ (1762: 424) δβίοη ΙαςυβΗβ Ρ Ε ία ί, βη ΙαηΙ 
ςυβ  βΓβαΙίοη Ιιυπιαίηβ, βδί υηβ «οβυνΓβ άβ 1’αΓί». Εβ ΗουΙβνβΓδβπιβηί 
ΓβνοΙυϋοηηαίΓβ ϊη ϊ  άβία οοηδίάβΓβ ραΓ δβδ ρΓορΓβδ ρΓοπιοίβυΓδ, ίβ ΐ Ιβ 
ρυΜίοίδίβ Ββδπιουΐίηδ, οοηιπιβ 1β ρΓοάυίΙ άβ «Ια ρΜΙοδορΜβ, Ια 1ι- 
ΗβΓίβ βϊ 1β ραίποϋδπιβ))(Κοο1ιβ 1969:17) ίαηάίδ φ ΐβ , ρουΓ ΟοΓαγ (1805: 
19) οβ ίυ ΐ  Ια ρΓβπιίβΓβ ίοίδ φ ΐβ  «Ια ρΐιϋοδορίιίβ πιοηίΓα ίο υ ΐβ  δα ρυίδ- 
δαηοβ». Ιηάβρβηάαπιπιβηί άβ Ια ]υδίβδδβ άβ οβδ ίοΓΠΐυΙβδ, ου 1β ίβΓπιβ 
άβ «ρΙίΙοδορΜβ» βχρππ ιβ  Ια ίοΓοβ βϊ Γαουίίβ άβ Ια ρΓοάυοϋοη δρ ίή- 
ίυβίΐβ, βί ού, α Γβνίάβηοβ, δοηί οοηίοηάυδ Ιβδ οαυδββ, Ιβδ οίΓοόηδΐ&ηοβδ,
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βί Ιβδ Γβδυΐίαίδ, ίί δ’ίπιροδβ ά*βη ΓβίβηίΓ 1& πιαηίίβδίαίίοη άβ Γίιηροι*ίαη- 
οβ άβ Ια οοηίπβοίίοη άβδ ίηίβΐΐβοίηβίδ ά Ια ϊοπηαίίοη ά’υηβ βροφίβ 
Μδίοπςυθ ςηί βηίβηάΓα βίΓβ ίη§ββ α Γβίαίοη άβ Ια «Ιο^ίςηβ ροΐίίίφΐβ» 
(ροΙίίίεβΗβΓ νβτΒίαηά), δβίοη Ιαςηβΐΐβ ο’βδί ΓΕίαί ςη ί οοηδίπιίί Ια δο- 
οίβίβ ΒοαΓ^θοίδβ βί ηοη ΡίηνβΓδβ (ΜαΓχ 7-8-1844: 402; Εη§β1δ-ΜαΓχ 
1845: 128).

III.

Οθ ίαίδοβαη ά’ορίηίοηδ οοηδίίίη ίίνβδ άβ Ια «1ο§ίφΐβ ρο1ίίί<|Π6»~~- 
Ια ίΐιβοπβ  ρ ο ΐίίίφ ΐβ  οοιηιηβ δοίβηοβ άβ Ια «ίΓαηδίοπηαίίοη δοοίαΐβ», Ιβδ 
ίηίβΐΐβοίηβίδ οοιηιηβ οαίβ§οπβ δοοίαΐβ αοίίνβ, Ια ρπδβ άα ροιινοΐΓ ρο- 
1ί1ί(|ΐαβ, Ια ίοί βη 1β ρΐΌ^Γβδ βί βη Ια ρυίδδαηοβ βάηοαίποβ άβδ ίάββδ— 
οοηηυί άίνβΓδβδ νβΓδίοηδ άιίΓαηί 1β οοπΓδ άβ Ια Κ βνοΐυ ίίοη , ς υ ί  ίιΐΓβηί 
άβίβπηίηαηίβδ ροιίΓ δοη ίδδΐιβ. ΟοΓαγ, ς υ ί αρβΓΟβναίί δουνβηί, αη δβίη 
άβδ ταΓβδ οΓ§αηίδαίίοηδ βάυοαίίνβδ άβ Ια ΟτΓβοβ αδδβηάβ, Ια ηοη- 
οοϊηοίάβηοβ άβ Γΐιοιηιηθ άβ ΙβίίΓβδ (Εο^ίοδ) βί άβ Π ιοιηπιβ Γαί'οηηβΐ 
(Ι,ο^& οδ) (1831: 806), ίαίδαίί §Γαηά οαδ άβ ΓίπιρππιβΓίβ, βη ία η ί ςριβ 
ρι*οάηοίίοη ίηδίίίηββ άβδ ίηίβΐΐβοίυβίδ ς η ί οοη |ΐι§υβηί Γβηίβηάβπιβηί 
ϋ ιβ ο ή ς ιιβ  βί 1’αοίίοη ρ ο ΐίίίφ ίβ . II δ’β ία ίί β^αΐβπιβηί ίΓοιινβ ά’αοοοΓά 
ανβο Γ αίίβη ίβ  άβ νοπ· Ια ρο1ίίί(|ΐιβ άβνβηπ* Ια δβίβηοβ άη «^ουνβπιβ- 
π ιβηί άη δγδίβιηβ ροΐίίίηηβ» (1809:945) βί ο’βδί α οβίίβ ίίη  φ ΐ ’οΒβίδ- 
δβηί ίου ίβδ  Ιβδ οβιΐΥΓβδ ρηΜίββδ άαηδ Ια δβήβ «ΒίΜ ίοίΙιβςηβ §Γβο- 
φ ΐβ» , ηοίαηιη ιβηί Γβάίίίοη αηηοίββ άβ Ια ΡοΙίύφ ιζ βί άβ ΥΕΐΤιί^ηβ ά 
Νίοοπιαφχζ ά’Α πδίο ίβ . ΕοΓδφΐβ Γ «Αναηί-ρΓοροδ» άβ Ια ρτβιηίβΓβ άβ 
οβδ άβηχ οβηνΓβδ βδί βοπ ί ριιίδ ρ ιώ ΐίβ , 1β «§Γαηά πιοτίνβηιβηί ίη α ί- 
ίβηάυ» α βοΐαίβ άαηδ δα ρ α ίπβ , Ιηί οίίΓαηί 1β ρΓβίβχίβ ά’βχρπιηβΓ α 
ηοηνβαη δοη οοηδίαηί δοηοί: Ια «οοηδίίίη ίίοη  ά’ιιηβ ηοανβΐΐβ Γβρυ- 
Μ ίςηβ» ανβο, ά ρΓβδβηί, οβίίβ ΓβπιαΓςαβ, ςιιβ  Ια δαυνβ^αΓάβ άβ δα Ιί- 
1>βΓίβ βχί§β Ια πιίδβ α οοηίΓ& ηίίοη άβδ «αιιίβηΓδ πιοΓαιιχ βί ροΐίίίςαβδ» 
(1821:281).

ΟβΓίβδ, οβί βδδαί άβ ΟοΓαγ βδί ίΓανβΓδβ ραΓ Γίηίβηίίοη ά’θίαΐίι*!) 
υη άία1ο§υβ βηίΓβ Απδίοίβ βί Ια ρΐιίΐοδορίιίβ δοοίαΐβ βί ροΐίίίςυβ άβδ 
ΕυπιίβΓβδ ίΓαης^αίδβδ, βί οβία ίΓαηδραΓαίί άαηδ δοη ίΓαίίβπιβηί άβ Ια 
ςυβδίίοη άβ Ια «δοοίβίβ ροΐίίίςηβ» αυίοιίΓ άβδ ηααίΓβδ αχβδ ίΐιβπιαίί- 
ςιιβδ φΐβ δοηί 1β «βοηΙιβηΓ», Ια ((ΥβΓίυ», Ια «Ιοί» βί Ια «Ιί&βΓίβ». 0*βδί 
ά υηβ ΓβίηίβΓρΓβίαίίοη άιι δία^ίπίβ ςυ ’Π ρΓοοβάβ, ίουίβίοίδ, ΙοΓδςη’ίΙ 
άβοΙαΓβ φΐβ ίουδ Ιβδ οοηοίίογβηδ, «βίαηί Ιιοπιπιβδ, δβπι1)1α1)1βδ βη ΙβιΐΓ 
ηαίυΓβ, ροδδβάβηί 1β πιβπιβ ρβηοΐιαηί, βί άοηο 1β πιβπιβ άΓοίί, α ίοηίΓ 
άβ ίαςοη βςτιίναίβηίβ άβ ίουδ Ιβδ Μβηδ ^υί οοηοουΓΓβηί αη 1>οη1ιβηΓ
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άυ οίίογβη» (1821: 296). Ιί βη να  άβ ιϊιθιπθ ςυαηΐ α 80ή αίίίπηαΐίοη  
δβίοη Ιαςυβίΐβ Ια ίυδίίοβ οοηδίίίυβ 1β «ρυίδδαηί Ηβη ρβπηαηβηί άβ Ια 
δοοίβίβ ροΙΗίςυβ» (1823: 96), α ϊβΐ ροίηί φ ΐβ Ια «νβΓίυ» — οοπιπιβ α- 
χηουτ άβ Γ«ίηίβΓβί οοπιπιυη»—ηβ δαυΓαίί ροΓίβΓ 8β8 ίπιϋδ βη Ραβδβη- 
οβ άβ Ια ΙίββΓίβ οοηίοππβ αυχ ρΓβδοπρϋοηδ άβ Ια Ιοί, ο’βδΐ,-α-ίΐΓβ άυ 
«άίδοουΓδ άβοΙαΓαίίί άβ Ια νοίοηίβ οοιηιηυηβ» (1821: 297, 300, 302). 
Ιιβ βοη οΓάΓβ 1β§α1 ρΓοάυίί 1β8 ρΓβδυρροδβδ άβ Ια Γβαΐίδαίίοη άβ Ια 1ί- 
ΒβΗβ, άβ Ια νβΓίιι βΐ άη βοηΙίθυΓ άυ οϋογβη, ηιαίδ Ια Γβοοηηαίδδαηοβ 
άβ Ια ηβοβδδίΐβ ά’υηβ ΓβρυΜίφΐβ Βΐβη ροϋοββ δ’αρρυίβ α δοη Ιοιιγ δηΓ 
Ιβδ ΙυπιΐβΓθδ άβ Ια «άι*οϋβ ταίδοη». Ρΐυδ ρΓβοίδβηιβηί, Ια ρΐιϋοδορίπβ 
οοπιηιβ ίοηάβπιβηΐ άβ οβίίβ αηαίγδβ άβίίηίΐ Ιβδ Γβνβηάίοαϋοηδ άβ Ια 
«οΐαδδβ πιογβηηβ», ρυίδςυ’βΐΐβ δ’αίίίοΐιβ οοπππβ «δανοΐΓ άβ οβ ςυ ί βδΐ 
νβήίαΜβπιβηί άβ ΓίηίβΓβί άη βοηΙιβυΓ άη ρβυρίβ», ίουπιίδδαηί αίηδχ 
Γίηδίί^αίίοη ηβοβδδαΐΓβ α Ια ίοπηαϋοη άβ Ια οοηδοίβηοβ ροΐίΐίφΐβ άβ 
Γ((βΓ§αδΐιήα1ίθδ)) (1& «ΙαΒοΓαηϋη», ο’βδί-α-άΐΓβ ΓαΓίίδαη), άυ οοιηιηβΓ- 
ςαηΐ βί ραγδαη (1824: 625, 615).

Εα ΓβοοηδίίΙυϋοη άβδ οοηοβρίίοηδ δοοίαΐβδ βί ρ ο ΐίϋ φ ίβ δ  ά’Α π - 
δίοΐβ, αρρΓβΙιβηάβ οοπιπιβ 1β δοιηπιβί άβ Ια ρβηδββ ^Γβοςυβ αη ίίςυβ , 
δ’βίίβοίυβ άοηο αυ ηίνβαυ άβδ Ιίβυχ οοπιπιυηδ άβδ Ι<υπιίβΓβδ ίχαη§αί-· 
δβδ, φ ΐ ΐ  δ’οή^ίηβη ΐ ηο ΐαπ ιιηβη ΐ άαηδ Ιβδ έΙαβοΓαΐάοηδ ίΐιβοπςυβδ  άβ 
Μοηίβδφΐίβυ βί άβ Κουδδβαυ βί νίβηηβηί οοηδίϋυβΓ 1β ίοηάβπιβηΐ 
ΐΗθΟΓίςυβ άβδ άβοΙαΓαίίοηδ άβδ άΓοίίδ άυ οΐίογβη. 1«α οοηίίηυίίβ  αί- 
Ιβδίββ βηίΓβ οβίίβ ίΐιβοπβ ροϋίίςυβ  βί Ια ρΓαίίςυβ οοηδϋίυϋοηηβΐΐβ  
ρβπ η β ΐ πιβπιβ α ΟοΓαγ ά’βδρβΓβΓ φ ΐβ  Ια ρ ο ϋ ϋ η υ β  α αοφίίδ υηβ οοη- 
δίδίαηοβ δοίβηίίίίςυβ βί ά’βηΐΓβνοΐΓ, ίο υ ί  α Ια ίοίδ, Γαοοοπιρίίδδβπιβηί 
άβ Ια ταίδοη ίΐιβοπςυβ άαηδ Ια ΓβοΓ^αηίδαίίοη άβ Ια δοοίβίβ. Μαίδ Ρβ- 
1α1)θΓαϋοη άβ Ια ΓβίηίβΓρΓβΙαΙίοη, ηυί δβ δί§ηα1β άαηδ 1β οουρίβ «αη- 
οίβηδ-πιοάβΓηβδ)), ηβ δ’βρυίδβ ραδ άαηδ 1β δβυΐ άβρίαοβπιβηΐί άβδ ρΓβ- 
πιίβΓδ νβΓδ Ιβδ ροδίίίοηδ άβδ δβοοηάδ, βΐΐβ δβ άουΜβ άυ άβρίαοβιηβηί 
άβ δβηδ ίηνβΓδβ.

ΟοΓαγ ίη ά ίςυβ  δουνβηί Ια ρΓβδβηοβ νίναηΐ,β άβ Γαηοιβηηβ ρβη
δββ §Γβοςυβ άαηδ Ιβδ οοηφίβίβδ δρίπίυβίΐβδ βί Ιβδ αοςυίδ ουΙίυΓβΙδ άβ 
Ρ ΕυΓορβ πιοάβΓηβ (Η αΙζίγαΙίουπιί-Ν ουΙδου 1988:56/57). δί, ραΓ ραΓ 
βχβπιρίβ, Ια ΡοΙίΙίψλβ  ά ’Α π δ ίο ίβ  η ’β ία ίί ραδ ραΓνβηυβ ίυβφΐ* ά ηουβ 
«ϋ αυΓαϋ ία ΐΐυ αΙΙβηάΓβ βηοοΓβ Ιοη^Ιβπιρδ» (1821: 282) αναη ί φ ΐβ  
Ο ο ίίυ δ , Ιιοο&β, Μ οηίβδςυίβυ ου Κουδδβαυ ηβ ίαδδβηί, ΙβυΓ α ρραπ- 
Ιίοη. ϋ β  πιβπιβ, 1β δγδίβπιβ ραΓίβπιβηΙαίΓβ, 1)ίβη ψ ι’Ά δοίί Γβοοηηυ οοπι- 
πιβ υηβ « ίη νβηϋοη  άβδ πιοάβΓηβδ», βδί ρΓβδβηίβ ραΓ δοη αάπιίΓαίβυΓ 
ΟοΓαγ οοπιπιβ Ια «οοηββίΐυβηοβ» άβ Ια Ιΐιβοπβ ροΐίϋςυβ άβδ ((αηοίβηδ» 
ςυ β  οβδ άβΓηίβΓδ η ’ο η ί δίπιρΙβπίΘηΙ ραδ ρμ πιβίΐΓβ βη ρΓαϋςυβ (1821:



302). Α ραι*ίΐΓ άβ ίβΐΐβδ βδίίπιαίιοηδ ραι*ίίβ11βδ, ΟοΓαγ θπ  αιτίνβ δοη- 
νβ η ί, Μβη-δύι*, α ρΐΌΪβδδβΓ φ ΐβ  Ια ρτο§Γβδδίοη άβ Ια οίνϋΐίδαίίοη βυΓΟ- 
ρββηηβ δβΓαίί δαηδ αηοηη άοηίβ Μβη ρΐηδ Ιβηίβ, δί 8βδ ίηίίίαίβηΓδ η’α- 
να ίβη ΐ «ρπδ Ιβδ Ογθο8 ροηΓ §ηίάβδ άβ Ιθτιγ οΐιβππηβπιβηί»—αη οαδ ού, 
ά ’αίΙΙβηΓδ, οβία η ’αηΓαίί ραδ βιι Ηβη, ίί Ιθιιγ αηΓαίί ρβηί-βίΓβ βηοοΓβ ίαΐ- 
1υ ηη πήΙΙβηαΐΓβ αίίη άβ οοηςηβΠΓ οβ ά ο η ί ίίδ ]οηίδδβηί αυίουΓά’Ιιυί 
(1827: 757; οί. 1801: 16; 1817: 470). Οβ ψχβ οβδ βχα§βΓαϋοηδ Ιαίδδβηί 
βηίβηάΓβ, ο’βδί, Μ βη-βηίβηάη, Ια άβίίβ  ίηοοηίοηπιαΜβ άβδ ρβηρίβδ 
άβδοπηαίδ οίνίϋδβδ άΈπΓορβ Οοοίάβηίαΐβ θηνβΓδ Ιβδ ΟΓβοδ, ς η ί δοηί 
βηοοΓβ Ιβδ οία§βδ άβ Ια ΙγΓαηηίβ βα Λ α ιβ  άβδ Οίίοιηαηδ. ΟοΓαγ άβ- 
οΙαΓβ αηχ πιβπΛΓβδ άβ Ια «δοοίβίβ άβδ οβδβΓναίβυΓδ άβ ΙΊιοηΐΗΐβ» ςηβ 
8β8 οοιηραίποίβδ αρρΓβΙιβηάβηί Ιβδ ΕηΓορββηδ οοπιπιβ άβδ «άβΙηίβηΓδ 
ΙβιΐΓ Γβδίίίηαηί, ανβο πια ίηίδ ίηίβΓθίδ, υη  οαρίίαΐ ς η ’ίΐδ ίβηαΐβηί άβ 
ΙβυΓδ αηοβίτβδ» (1803:12). Οβ ταρροΓΐ άβ ΟΓβαηοίβΓ α άβΙηίβηΓ ΓαρρίΌ- 
οΐιαίί οβρβηάαηί, Ιβδ ΟΓβοδ αδδβηάδ άβ ΙΌοοίάβηί οίνίΐίδβ, άοηί Ιβδ ΟΓβα- 
ίίοηδ ροηνα ίβηί ΓαίδοηηαΜβπιβηί βίΓβ αάορίββδ ραΓ βηχ, βί άοη ί ίίδ 
ροηνα ίβη ί, ηοη δαηδ ταίδοη, βδρβΓβΓ ΓίηίβΐΌβδδίοη βη ΙβηΓ ίανβηι*. Οβ 
άβΓηίβΓ ρ ο ίη ΐ α να ίί ρ ΐη ίό ί ν α Ιβ υ Γ  ά’βηοοηΓα^βπιβηί, ίαηάίδ φ ΐβ , άαηδ 
Γ ο ρ ίίςυ β  άβ ΟοΓαγ, ηηβ ρ ο ΐίίίςυ β  οι^αηίδββ άβ «ίΓαηδναδβπιβηί» (πιβ- 
ίαΐίβηόπια) άβδ ίάββδ ταάίοαίβδ βί άβδ ίη δίίίη ίίοη δ  ρΐηδ αναηοββδ άβ 
ΓΕιίΓορβ βοΙαίΓββ αρρΓαίδδαίί, βη Γβναηοΐιβ, οοπιπιβ ΓβαϋδαΜβ (Η α- 
Ιζίγια ίίοηππ-Ν οηίδοη 1988: 56 /57).

ϋ ’αηίΓβ ραι*ί, Ιβδ τβίοπώββδ άβ Ια δοβηβ ρ ο ϋ ίίςη β  ΪΓαη^αίδβ βί Ιβδ 
άβΒοίΓβδ άβ Γ βδρπί ΓβνοΙιιίίοηηαΐΓβ άβ 1789 ροηδδβΓβηί ΟοΓαγ α 
ΙουΓηβΓ δβδ Γβ§αΓάδ νβΓδ 1β Γβ§ίπιβ βρίΌΐινβ άβδ «Αη^ΐοαπιβποαίηδ» 
(1823-1827: 412, 392) βί α βΙαβοΓβΓ ηηβ ίΐιβοπβ  άβδ άΐδροδίίίοηδ ηβ- 
οβδδαΐΓβδ α Ια δαηνβ§αΓάβ άβ Ια «Ιο^ίςηβ ρο ΐίίίςη β»  ίαοβ αηχ ρβΓίηΓ- 
Βαϋοηδ βη^βηάΓββδ ραΓ Ια «δοοίβίβ ροΐίίίηηβ» αη οοηΓδ άβ δοη άβρίοίβ- 
ιηβηί Ιιίδ ίοπςηβ . Αίηδί δ’βχρ ίίφ ΐβ  αίδβιηβηί δα ρΓβίβΓβηοβ α Γβ§αρά 
άβ Ια οοηδίίίυ ίίοη  άβ 1791 (νΓαηοηδδίδ 1984: 236-238) β ί δα ρήδβ άβ 
άίδίαηοβ α Γβ§αΓά άβ Ια ία ο ίίςυ β  άβδ Ιαοο1)ίηδ α οβΓίαίηβδ ρβποάβδ. 
ΟοηοβΓηαηί 1β δυίβί ς η ί ηοηδ οοοηρβ, ίί ίπιροΓίβ άαναηία^β άβ τβίβ- 
νβΓ δα ρΓοροδίίίοη οοηδίδίαηί α §ΓβίίβΓ δηΓ Ια «Ιο^ίςηβ ρο ΐίίίςηβ»  ηηβ 
δΟΓίβ άβ «1ο§ί<ϊυβ δοοίαΐβ», οβίΐβ ςηβ  ρΐΌ ΐηβί Ια ((Βΐοϋίΐηβ)) οοπιπιβ 
ηηίίίοαίίοη άβ Ρ β ίΐπ φ ΐβ  βί άβ Ια ροΙΠί^ηβ (1822: 335). ^ η α η ί α Γίη- 
ΙβΓρΓβίαϋοη άβ Ια ραΐΐιοΐο^ίβ α Ιαςηβΐΐβ Ια «Ιο^ις-υβ ρ ο ΐίϋ ςη β »  βδί δη- 
]βϋβ , ΟοΓαγ ηβ δ’βη ϋ β η  ραδ αη δίπιρίβ δΟΐιβπια άβ ΓαΙίβΓηαηοβ άβδ τβ- 
§ίπιβδ, πιαίδ ίί Ιαίδδβ ίΓαηδραΓαιίΓβ ηηβ οβΓίαίηβ οοηοβρίίοη άβ άβηχ οί- 
νίϋδαίίοηδ: Ια ο ίνϋίδαίίοη «ίπιραΓίαίίβ)) άβ Ια δοίβηοβ βί άβ Ια ίβοΐιηί- 
€[Ηβ, Ια οίνίΗδαίίοη «ραΓΐαίίβ)) άβ ,1α αοη1ίηί*β πιοΓαΙβ» (1829: 732 /733;
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1827: 1224) Ιβδφίβΐΐβδ, ΙοΓδφΐ’βΠβδ ιηαίΌΐιβηί ά’υη  πιέιηβ ραδ, ιηο&Γ- 
ηβηί Ια «Β ίοΐίςυβ» αυ ηίνβαυ πιαοΐΌδοορίςυβ άβ ΓΜβίοίτβ.

IV.
Εβ ίβπιοί§ηα§6 άβ βοΓαγ οοηοβπιαηί Ια άβ ίίβ  άβδ Ι,υπιίβΓβδ ίΓαη- 

^αίδβδ α 1’β^αΓά άβ Ρ α η ίίςυ ίίβ  ^Γβοςυβ ς υ ί  βδί ά’αίϋβιΐΓδ β§α1βπΐΘηί Γβ- 
οοηηυβ άαηδ 1β άίδοουΓδ [ίάβο1ο§κ[υβ άβδ αοίβιΐΓδ άβ Ια Κ βνο ΐυ ίίοη  άβ 
1789, δυρροδβ υηβ οβΓίαίηβ ίοηηβ  ά*αι·ο1ιαϊδΐηβ βί Γίάββ φ ΐβ  Ιβδ ίη ίβ ΐ- 
Ιβοίυβίδ δοηί Ιβδ ροΓίβπΓδ άβ Ια «Ιο^ίφ ΐβ ρο ΐίίίφ ΐβ » . ί«α ίβ η ία ίίνβ  άβ 
ιηβίίΓβ βη ρΐαοβ υ η  άίαίο^υβ άβδ «αηοίβηδ» βί άβδ «πιοάβΓηβδ» βδί, άβ 
ρΐυδ, ιηαΓςυββ ραΓ ιιη ίτανα ίΐ άβ ΓβΐηίβΓρΓβίαίΐοη άβδ οοηοβρίίοηδ 
οοιηραΓαΜβδ άβδ ιιηδ βί άβδ αυίΓβδ, βί βΐΐβ δ’αάΓβδδβ α υη  ρυΜ ίο οΐιβζ 
φ ή ,  οοιηιηβ ο’β ία ίί 1β οαδ άβδ Ο βοδ δουδ Ια ά οππηα ίιοη  ίυ Γ φ ΐβ , Ια ρι*β- 
δβηοβ άβδ «άβΜίβυΓδ» βη ηυβδίίοη ίοηοίίοηηβ άβ ία§οη ίο υ ί  α ία ίί ραι*- 
ίΐουϋβΓβ, βί ου Ια οουοίιβ δοοίαΐβ άβδ ίηίβΐΐβοίυβίδ βδί αρρβίββ α ίουβΓ 
άβδ 1β άβραι*ί δοη τόΐβ άαηδ Ια οοηδίπιο ίίοη  ά’υη  Ε ία ί Μβη ροΐίοβ. 
Ο’βδί ρΓβοίδβηιβηί οβίίβ ροδδίΜ ίίβ  άβ Γβυδδίίβ α β ονο ς υ ’αυΓαίί Ια 
«1ο§ίςυβ ροϋίίςυβ)) ς υ ί  ίιηροδβ β^αΐβπιβηί Γ ίη δ ίίίυ ίίο η  άβ Ια «Β ίο ίί- 
φ ΐβ »  οοπιπιβ ίαοίβυΓ άβ δίαΜΙίίβ ρουΓ Ια βοηηβ Γβ§υ1αίίοη δοοίαΐβ* II 
ηβ ία ΐΐυ ί ραδ 1οη§ίβπιρδ ρουΓ ηυβ ΟοΓαγ, άαηδ δοη αοίίοη ά ’ορροδί- 
ίίο η  ρ ο ΐίίίςυ β  αυ §ουνβΓηβπιβηί άβ βαροά ίδ ίπα , νοίβ οοιηΜβη βοη α- 
νβΓίίδδβπιβηί ανα ίί βίβ ρβυ βηίβηάυ: «Ια ραυνΓβ Ο βοβ  η’α ραδ βίβ ΥΓαί- 
ιηβηί Γβδδυδοίίββ, βΐΐβ η ’α ία ίί φ ΐβ  ο1ιαη§βΓ άβ ίοιη&β, βΐΐβ βδί ραδδββ 
άβδ πιαίηδ άβ ΟΓοςυβ-πιοΓίδ ΤυΓΟδ α άβδ οΓοεμιβ-ιηοΓίδ οΙΐΓβίίβηδ» 
(1830: 781).
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