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f Γοηγοριος Γ. Μαρασλής. 

Τγΐ 1-YJ Μαίου τρέχοντος έτους έτελεύτησεν έν Όδησσω εις ήλικίαν 76 ετών 
ό Γο. Γ. Μαρασλής, εξ Ελλήνων το γένος ελκών. Κάτοχος μεγάλης περιουσίας 
διεκοίνετο καθ' όλον τον βίον δια την γενναιοδωρίαν του και την κλίσιν προς 
οιλανθρωπικά έργα, δαπανών άφθονως κατ' έ'τος ττοός τον σκοπον τούτον μεγάλα 
ποσά. Δ̂ α τον κόσμον των γραμμάτων σημασίαν εΤχεν Ίδιαιτέραν το πρόσωπον 
του μεγαπλούτου Μ., καθ' όσον κατά την τελευταίαν δεκαετίαν γενναίοι; άνα-
λώμασιν αύτοΰ ίδρυση καΐ διετηρήθη ή ύπό την έπωνυμίαν αύτοΰ γνωστή ελλη
νική' «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», άρχίσασα την δρασίν της από του έτους 1897 ΤΥ; 
πρωτοβουλία καί επιμέλεια του μακαρίτου Ιονίου Λυσάνδρου Γ. Χ. Κώνστα *)• 
Το ποσόν το κατ' έτος δαπανώμενον προς τον σκοττάν τούτον ανήρχετο εις 
25—30000 ρούβλ. κατ* έτος, 

Ή βιβλιοθήκη αύτη κύριο ν σκοπον έχουσα την εις το ελληνικό ν μετάφρασιν 
επιστημονικών κλασικών συγγραμμάτων εξ άλλων γλωσσών, ενδιαφέρει κυρίως 
μόνον την έλληνικήν επιστήμην. Ούχ ήττον εις την σειράν των μεταφράσεων εξε-
δόθησαν καί τίνα πρωτότυπα έργα, σημασίαν έχοντα δια την καθόλου επιστή
μην. Εις την κατηγορίαν ταύτην συγκαταλέγονται: 

Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί του βίου καί της γλώσσης του ελληνικού 
λαοΰ. Ι, Παροιμίαι τόμ. 4 (τόμ. Α' 1899, Β' 1900, F 1901, Δ' 1902)! Ό τέ
ταρτος τόμος φθάνει ρ*έχρ& της λέξεως «έλεω», όθεν γίνεται κατάδηλον ότι τό 
χρήσιμο ν τούτο έργον έμεινε δυστυχώς ατελές. — II, Παραδόσεις τόμ. 2, 1904. 
Και τούτου του σπουδαιότατου έργου δεν εξεδόθη ακόμη ό τρίτος και τελευ
ταίος τόμος. 

Στεφάνου Α. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, ύπό των λογίων 
πλασθεισων άπό της αλώσεως μέχρι των καθ' ήμας χρόνων, 1900. 

Γ. Ν. Χατζιδάκι , Ακαδημεικά αναγνώσματα (ελληνική', λατινική καί ιν
δική γραμματική) τόμ. Α' 1902, Β' 1904. 

—- Π, Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά τόμ. Α' 1905, Β' 1907. 
Κ· K r u m b a c h e r και Γ. Ν. Χατζιδάκι , Το πρόβλημα της νεωτέρας γρα-

φομένης ελληνικής, 1905. 
Ι. Ν. Σβορώνου, Τά νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων τόμ. 3,1904. 
Ώς εν παρόδω μετεφράσθησαν εις το έλληνικόν καί τίνα προϊόν^ τη{ ρωσ- -

σικης φιλολογίας, δυστυχίας άνευ ώρισμένης σειράς και συστήματος. Μετεφρά-
σθη π. χ. ή παθολογία Β. Β. Подвысоцкаго, 1899 (ύπό Ν. Ι. Κορδέλλη), ή 
ιστορία της ρωσσικης λογοτεχνίας Α. Σκαμπιτσέφσκη, 1905 (ύπό θ . Βελλιανί-
του), επίτομος ιστορία της Ρωσσίας Αίκ. Στσέπκινας, 1907 (ύττο Π. Αέφα), του 
Πούσκην ό Ευγένιος Όνέγην, 1899 (ύπό Χ. Βουλοδήμου), Α. Σουχοβο-Καμπύλην, 

1)ι Του Α. Γ. Χ. Κώνστα αποθανόντος κατ Αυγουστον του 1904 ή επιμε'λεια της Βι
βλιοθήκης ανετέθη εις τον κ. Α. Μάλτον. 
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ό γάμος του Κρεντσίνσκη και Ν. Γόγολ, πανδρολογηματα, 1901 (ύπό Α. Γ. 
Κώνστα ντινίδου) και διάφορα διηγήματα υπό Παύλου Σ. Αέφα, τόμ. Α7 1903 
(Β. Γάρσην, μύθος περί βατράχου και ρόδου, τέσσαρες ημέραι, το έρυθρόν άνθος, 
Attalea princeps· Μαξίμου Γόρκη, τα κλείθρα του βιβλίου, ό Τσελκας, το άσμα 
του ίέρακος. Α. Τσέχωβ, ό Γιάννης, οι ψάλται κατά την άγιαν νύκτα, παιδικές 
κόσμος. Βλ. Κορολέγκο, φλόγες, κατά την νύκτα του Πάσχα, η τελευταία 
άκτίς, ό γέρων κωδωνοκρούστης. Λ. Τολστόη, ό κύριος και ό εργάτης, οί τρεις 
θάνατοι), τόμ. Β' 1905 (Ν. Γογολ, αι κτηματίαι του παλαιού αιώνος, ό μαν
δύας, περί του πώς έμάλλωσεν ό Ίβάν Μβάνοβιτς μέ τον Ίβάν Νικηφόροβιτς, 
το σημειωματάριον του τρελλου. Μ. Αέρμοντωβ, Ταμάν, ό μοιρολάτρης, Άσίκ-
Κερίμπ, οί τρείς φοίνικες. Ί . Τουργένιεβ, Μουμου, Στούκ.* · στούκ... στούκ, ποιη-
μ,ατα εν λόγω πεζώ. Ν. Αεσκώβ, τό περιδέραιον των μαργαριτών, οι αύτοσχε-
διασταί). 

Μεγάλην σημασίαν δια τον ξένον λόγιον κόσμον θά είχε μία σειρά των 
νέων ελλήνων συγγραφέων. Δυστυχώς όμως και τό είδος τοΰτο αντιπροσωπεύ
εται μόνον μέ την Ικδοσιν των απάντων Διονυσίου Σολωμού 1901 (μετά βιο
γραφίας ύπό Κ. Παλαμά) του ποιήματος Στ. Κουμανούδη, Στρατής Καλοπίχει-
ρος 1901 καί τίνων πραγματειών Α. Βλάχου (Ανάλεκτα τόμ. Α' 1900, Β' 1901). 

"Μέ τον θάνατον του δωρητοΰ διεκόπη και η εκδοσις της βιβλιοθήκης άπο-
τόμως. Τινά τών Ιργων έμειναν ημιτελή* και θά είνε λυπηρόν άν έργα οία του 
κ. Πολίτου δεν συμπληρωθούν ευρισκομένου κατάλληλου δωρητοΰ. Άλλα ευρί
σκονται ηδη ύπο τα πιεστήρια ως λ. χ. Έμ. Άντωνιάδου, ή 'Αγία Σοφία εις τό
μους 3 (μετά πολλών εικόνων και πινάκων), Βαλαωρίτου τα άπαντα (επιμέ
λεια του υίου αύτου), KöStl in, ιστορία της μουσικής άπό τών παλαιότατων 
μέχρι τών καθ* ήμας χρόνων (κατά μετάφρασιν Α. Μάλτου μετά πρωτοτύπου 
πραγματείας περί τών Ελλήνων μουσουργών άπο της ελληνικής παλιγγενεσίας), 
Αίγινητου, τό κλϊμα της Ελλάδος εις 4 τόμους, Βερναρδάκη Γρ. λεξικόν τών 
δύσκολων χωρίων τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, Ά. Παπαδοπούλου-Κε-
ραμέως, τό κτηματολόγιον τών Αθηναίων. Έκτος όμως τούτων ό μακαρίτης 
δωρητής ανέλαβε πολλά άλλα έ'ργα (κυρίως μεταφράσεις), τών οποίων ή τύχη 
εΤνε επίσης αόριστος. Άναφέρομεν τα κυριώτερα και γενικωτέρου ενδιαφέροντος: 

Βερναρδάκη Δ., ανέκδοτα δράματα. 
Σβορώνου *!., τα νομίσματα τών Αθηναίων. 
Πολίτου Ν., Σύμμικτα τόμ. 2. 
Αάμπρου Σπ., 'ιστορία του δεσποτάτου της Πελοποννήσου έπι τών Πα

λαιολόγων εις 4—6 τόμους μετά τών πηγών. 
Γιάνναρη, ιστορία της ελληνικής γλώσσης. 
Π α π α δ ι ά μι άντη , διηγήματα. 
Εενοπούλου-Στρέιτ, λεύκωμα (ληκύθων εκ του εθνικού εν 'Αθήναις μου

σείου). 
Είνε πολύ λυπηρόν ότι ό μέγας δωρητής, ίσως μη περιρ-ένων τό τέλος του 

τόσον ραγδαΐον, δεν* επρόλαβεν εν τΐ) διαθήκη του να προνοήση περί του μέλ
λοντος της βιβλιοθήκης του *άΙ τό χ«'ρότερον, δεν εφρόντισε καν νά έξασφα* 
λιση την εκπληρωσιν τών υποχρεώσεων, τάς οποίας ζών ανέλαβε. 'Υπάρχει εν 

Візанті&свін Временвикъ. j ^ 
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τούτοις μεγάλη πιθανότης, ότι ό κληρονόμος ανεψιός κ. Α. Στ. Σαφόνοβ θα εξα
κολούθηση το καλόν Ιργον του μεγάλου θείου του, δχι μόνον συμπληρώνων τα 
μέχρι τοΰδε άτελη μείναντα, άλλα καΐ περαιτέρω ττροάγων τό έργον. 

Έν Όδησσω τΐ) 7-η Αύγουστου 1907. 
Σ. Π. 

t Генрихъ Гельцеръ. 
Византиновѣдѣніе вовесло еще одву крупяую утрату: умеръ проФес-

соръ іенскаго университета Генрихъ Гельцеръ. 
Въ бытность мою въ Ковстаятияополѣ въ 1899 году я лишь един-

ственныіі разъ въ жизни встрѣтился еъ Гельцеромъ. Это было въ Рус-
скомъ Археологическомъ Институтѣ. Какъ сейчасъ помню высокую, 
плотную Фпгуру вѣмецкаго учеяаго, который на Французскомъ языкѣ, съ 
очень замѣтвымъ швейцарскимъ акцентомъ, громко разсказывалъ ο 
впечатлѣніяхъ отъ своего путешествія по Востоку. Ero увлекательный и 
остроумный разсказъ лишь изрѣдка прерывался вопросами случайно 
пріѣхавшаго туда Французскаго византиниста G. Schlumberger и отры-
вистыми Фразами директора Института Ѳ. И. Успенскаго. Тогда сразу 
Гельцеръ показался мвѣ человѣкомъ громадвыхъ зяавій, желѣзяой воли и 
удивительяой работоспособвости. Это первое ввечатлѣвіе оказалось 
вполяѣ правильнымъ. 

11 іюля 1906 года Генрихъ Гельцеръ умеръ. Съ яимъ сошелъ въ 
могилу одивъ взъ наиболѣе выдающихся современвыхъ ученыхъ въ 
развообразвыхъ областяхъ визавтияовѣдѣяія. 

Оффиціальвый curriculum vitae покойваго ве сложевъ. Родился ояъ 
перваго іюля 1847 года въ Берлияѣ, въ 1872 году сдѣлался првватъ-
доцеятомъ въ Базелѣ, въ 1873 году экстраордияарвымъ вроФессоромъ 
въ Гейделъбергѣ, a въ 1878 году ордиварвымъ проФессоромъ классиче-
ской ФИЛОЛОГІИ и древвей исторіи въ Іеяѣ, гдѣ и оставался до самой 
своей смерти. Проведя почти все время своей ученой дѣятельностп въ 
Гермаяіи π будучи по образу своихъ мыслей вѣмцемъ, Гельцеръ оста-
вался швейцарцемъ по языку и жизнеявьшъ привычкамъ. Ученые труды 
ве смогли заставить Гельцера отрѣшиться отъ общественврй жизяи Гер-
маніи. He таковъ былъ ero характеръ, и мы видимъ, что онъ прияималъ 
весьма дѣятельяое участіе въ политической жизни страны, въ борьбѣ 
волитическихъ вартій и т. д. 

Результаты ero учеяыхъ изыскавій яе оставались достояяіемъ одной 
лишь малочислеввой ученой семьи, яо провикали въ широкіе слои обще-
ства благодаря счастливой особеяяости даровавія Гельцера умѣть въ 
попуіярной, общедоступяой Формѣ разсказать ο своихъ путешествіяхъ. 
и результатахъ работъ въ разлпчяыхъ журналахъ, яапр., въ die Zukunft 
и яѣк. др. 


