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Δ ιά  τοϋ άνά  χε ΐρ ας  φυΧΧαδίου δ ’Α π ό  X  X ω ν 

συμπΧηροϊ τό πέμπτον κα ϊ εισέρχεται, εις τδ έκτον 

έτος τής έκδόσεως αύτοϋ, χ α ιρ ε τ^ ω ν  χ α ϊ αύθις εν- 

εΧπ ις  χ α ϊ θαρρώγ τούς συμπαθείς αύτοϋ φίΧους χα ϊ 
είΧ ιχρ ινεΐς  ϋποστηριχτάς. Έ π Ι  τή ευκα ιρ ία  ταύτη  

σπεύδω νά ευχαριστήσω έγκαρδίως τονς άπ  ντα 

χ ό ν  συνδρομητίις κα ι τονς σνΥεργάτας τοϋ ϊ/αετέ

ρου περιοδικοϋ, όσοι ού μόνον δέν έπαύσαντο άΧΧά  

χα ϊ μετά μείζονος σνμπαθεΐας χα ϊ ενδιαφέροντος 
έζηχοΧούθησαν χα ϊ έζαχοΧουθοϋσι παρέχοντές μο ι 
διει τής έαυτών ποΧυτίμου ηθικής κα ϊ ϋΧ ικής συμ- 
πράζεως γΧυχύ άναχουφίσεως χα ϊ παραμυθίας βάΧ- 

σαμον εν τώ βάθει χ α ϊ τή  νυχτι τής συμφοράς μου, 

συμθ&ΧΧοντες δέ προσέτι εις την ϋπ αρξιν  χα ι βαθ- 
μ ια ία ν  βεΧτίω σιν τοϋ Ά π  ό Χ Χ ω ν ο ς ,  δστις μόνην  

φ ιΛοδοζίαν τρέφει χ α ϊ δ ιακαή  πόθον, ώς α ν τά λ 
λαγμ α  τών συμπαθειών τοϋ χοινοϋ, νά καταστή  

όσημέραι προσφιλές χα ϊ έχΧεχτόν αύτοϋ ανάγνω

σμα, παρέχον εύφροσύνους στιγμάς πνευματικής  
άποΧαύσεως περισυΧΧέγων κα ϊ αποθησαύρισών εις 

τάς φιΛοκάΧονς αύτοϋ σεΧίδας δ,τι ώραΐον έκ τής 

συγχρόνου παρ’ ή μ ΐν  Λογοτεχνικής κα ϊ φ ιΧοΛογι- 

χής παραγωγής, διαμορφών όσημέραι τήν  έν αύτώ  

ϋΧην σνμφώνως πρός τάς κα.Ιαισθητικάς άπ α ιτή

σεις χα\ τάς πνευματικάς άνάγχας τής εποχής. Β ε  - 
θαίως τό έργυν εϊνε δυσχερές κα ϊ ακανθώδες, κατά  

μυρίων προσκομμάτων προσχόπτον χ α ϊ απείρους 

ήθιχάς ταΧαιπωρίας χα ϊ μόχθους κα ϊ απογοητεύ

σεις π ικράς έπαγόμενον, καθόσον άτυχώ ς εν Έ 2 -  

Χ άδ ι δέν άνεπτύχθησαν είσέτι έπαρκώς ούτε τά  

τεχν ικά  κα ι τυπογραφικά μέσα ούτε τό έδαφος τής  
καταναΧώσεως, ων εύμοιροΐ έν αφθονία δ έν Ε ύ  - 
ρώπη περιοδικός τύπος, κα ϊ άνευ τών όποιων ή 

πνευματική  έργασία φΛτοζωεΐ χα ϊ θνήσκει, ή δέ 
εύγενής β ιθΧ ική  β ιο μηχαν ία  ύποΧείπετα ι κατά  

ποΧΧάς βαθμίδας τών άΧΧων κΧάδων τής κοινωνι

κής άναπτύζεως. ’Ε ν  τούτοις, μεθ ' δΧας τάς π ι 

κρ ίας κα ϊ τάς δυσχερείς περιστάσεις, ϋπό τάς ό
πο ιας κ ινε ίτα ι δ παρ’ ή μ ΐν  σύγχρονος περιοδικός  

τύπος, εις δυσόαστάκτους υποχρεώσεις υποκείμε

νος, ούχ  ήττον μετά θάρρους κα ϊ πεποιθήσεως έζα- 
χοΧοτθώ τόν δ ιά  τοϋ Ά  π  ό Χ Χ ω ν ο ς  εύγενή αγώ 

να, έρειδόμενος έπ ϊ έπ ιε ιχή  χ α ϊ συμπαθή αισθή
ματα  τών συνδρομητών χα ϊ φίΧων αύτοϋ, πρός δέ 
κα ϊ έπ ϊ τ ή ν  πρόθυμον χ α ϊ άφιΧοχερδή σύμπραξιν  
τών αξιότιμω ν συνεργατών, πρός ονς απονέμω χα ϊ 

αύθις τάς εγκαρδίους εύχαρ ιστίας κα ϊ τήν άπειρον 

εύγνωμοσύνην μου.

* 0  ¿ κ δ ό τ η ς  δ ιβ υ θ υ ν τ η ς  τ ο υ  « Α π ό λ λ ω ν ο ς ·
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Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΣΙΟΦΡΟΝΩΝ
SCHOPENHAUER''^

Κατά τόν παρόντα αιώνα οϊ πλείους των ανθρώπων είσίν 
άπαισιόφρονες (pessim istes), έννενήκοντα ou.ως έπί τοίς έκα- 
τόν, είτε άνδρες είσίν ούτοι, είτε γυναίκες, είτε καί μαθηταί 
έτι του γυμνασίου άγνοούσι τόν πάτρωνα αυτών ή γινώσκουσι 
μόνον τό ονομά του. Ό λίγιστοι τών μεγάλων άνδρών είσί 
τόσω πρωτότυποι, όσον δ sévvjp οΰτος. Ή 'ώφέλεια , ήν προσ- 
κτάτα ί τις άναστρεφόμενος μετά τοιούτων μοναδικών προσω
πικοτήτων είνε μεγίστη, ανυπολόγιστος δέ, εάν ή προσωπι- 
κότης αΰτη είνε, ώ ; δ Schopenhauer καί δαιμόνιον πνεύμα. 
Ουδόλως θά έπιληφθώμεν τής άναλύσεως του Φιλοσοφικού 
συσ-.ήματος τού Schopenhauer- οί άγνοούντες αύτό άς προσ- 
τρέξωσιν εις τα συγγράμματα του, ή εις τό γνωστόν εκείνο 
έγ/ειρίίιον La philosophie de Schopenhauer2.

Ό  ’Αρθούρος Schopenhauer έγεννήθη έν D antzig τήν 
22  Φεβρουάριου 1788 έξ οικογένειας φρενοβλαβών. Ή  πρός 
πατρός μάμμητου ήτο παραφρων, εις τών θείων του ηλίθιος, 
έτερό; τις δέ ήμιφρενοβλαβή; καί ό πατήρ του I le iu rich  — 
l'Io ris  Schopenhauer ηύτοκτόνησε μανιακός. Oi "ρός μη- 
τοός συγγενείς του δέν ήσαν μέν σοβαρώς βεβλαμμένοι τόν 
νοΰν, άλλ’ δ πάπποςτου ήτο τόσω οργίλος, ώστε όταν παρε- 
φέρετο ΰπό τής όργής, έπρεπε πάντες οϊ έν τή οικία, μηδ’ 
αυτού τού κυνός καί τής γαλής εξαιρούμενων ν ’ άπέλθωσιν 
αυτής. Πλεϊστα όσα, όθεν, παραδείγματα άναγκάζουσιν ήμά; 
νά παραδεχθώμεν, ότι ή μεγαλοφυία ή άπλώς ή διανοητική 
υπεροχή, αναφαίνονται, ώς τα πολλά, έν οίκογενείαις, α ϊτι- 
νες μόνον έν Φρετοχομείω  δύνανται να διαμένωσιν, κα τα 
π ίπτει δέ άφ’ έαυτής ή αρχαία θεωρία, ή θέτουσα τόν παρά- I 
φρονα έν τή διαμέσω βαθμίδι, μεταξύ τού ανθρώπου καί 
τού ζώου, άφ’ ή ; ήρξαντο σπουδάζοντες αυτήν τήν κα ταγω 
γήν καί τα προγενέστερα παθολογικά φαινόμενα, τών κατά 
καιρού; άναφαινομένων ΰπερόχων πνευμάτων. Οί παράφρονε;  ̂
είσί μάλλον θύματα τής α π ε ιρ ία ς  τής φύσεως, ήτις προτιθε- . 
μένη να δημιουργήση μεγαλοφυείς ανδοας, άμαοτάνουσα 
τού σκοπού τη ; δηαίουργεί παράφρονα; ή ηλιθίους Ή  φύσις 
περί τού είδους μ-όνον ένδιαφερομένη, αδιαφορεί πρός τά 
λοιπά. «Πέποιθα, έ’λεγεν δ Schopenliauer, ότι ή μεγαλο- 
φυία καί ή μανία, καίτοι διάφορα, προσεγγίζουσιν εντούτοις 
άλλήλων πλείω ή ή μεγαλοφυία πρός τόν κοινόν νούν καί ή 1 
μανία πρός τό ζώον. Ό  ευφυή; κύων μόνον πρό; εΰφυά άν
θρωπον δύναται νά παραβληθή, ουδέποτε πρός παραφρονα, 
τά  υπέροχα δέ πολλάκις πνεύματα, φέρονται ώ ; παραφρονες,

I) "Op. Revue politique et littéraire 18 Juillet 18S5.
i )  La philosophie (le Schopenhauer par M. Th. Ribot.

N ullum  magnum ingenium  sine insan iae m ix tu ra ; ού-
δεμία μεγαλοφυία αμιγής παραφροσύνης έλεγεν δ Αριστοτέ
λης κατά τόν Σενέκαν. Ό Schopenhauer, λοιπόν, κατά τ ’ 
ανωτέρω έπρεπε ν ’ άναδειχθή ή μεγαλοφυής ή παράφρων, ου
δέποτε όμως κοινός νούς.

Οί γονείς του ήσαν ’Ολλανδικής καταγωγής3 *αί  δ 
Schopenhauer έζήτει νά καταστήση τούτο παντοιοτρόπως 
γνωστόν, καθ’ οσον μετά τάς γυναίκας, τού; ’Ιουδαίους καί 
τούς καθηγητά ; τής φιλοσοφίας, έμίσει τού; Ρερμ,ανοϋς. 
«Προβλέπων τόν θάνατόν μου, γράφει που, έξομολογοΰμαι ότι 
περιφρονώ τό γερμανικόν έθνος διά τήν ύπερβάλλουσαν ήλι- 
θιότητάτου, έρυθριώ δέ άναλογιζόμενος ότι ανήκω αύτώ  » 
Κατέστησε γνωστούς τούς γονείς του καί τούς όρους ύφ’ οϋς 
ήνώθησαν, ΐνα  άληθώς εαυτόν παρουσιάση οίος ήν. ΓΙαρεδέ- 
χετο ότι τό τέκνον τάς μέν νοητικάς αυτού δυνάμεις κληρο
νομεί παρά τής μ,ητρός, τόν δέ χαρακτήρα παρά τού πα
τρός, έπίσης, ότι τά  τέκνα, τά  γεννώμενα έκ γάμου συνεπεία 
έρωτο; συναφθέντος, είσί άσυγκρίτω; άνώτερα τών μή τοι
ούτων, οΰχί έ’νεκεν αισθηματικών λόγων, άλλά λόγων άπορρε- 
όντων ές αύτής τής μεταφυσικής τού έρωτος.

Κ ατ’ αυτόν, ή σ ύ μ π ν ο ια  καί δ μ.εταξύ τών συζύγων 
α μ ο ιβ α ίο ς  έρως έπιδρώσιν άποτελεσματικώς έπ ί τών τέκνων. 
Ό  έρως έμ,πνέει εί; τό άτομον τήν έπ ι .Ιογψ ·  ατόμου  έκ τού 
έτέρου φύλου, οΰ τίνος τά φυσικά ή ηθικά πλεονεκτήματα ή 
έλαττώ ματα  νά συμπληρώσι τά  πλεονεκτήματα καί έξουδε- 
τερώσι τά  έλαττώ ματά  του. Οΰτω βλέπομεν ταπεινούς άν
δρας έρωμένου; έξοχων γυναικών, αί άσθενεϊ; φύσεις έκζη- 
τούσι τάς σθεναρής. Ή  επ ι .Ιηγή  row α τ ό μ ο υ  αότη έστίν 
άληθώς άκαταληπτος, συνδέουσα τάς άνομοίους φύσεις, μόνον 
έν τώ  συμφέροντι τών μελλόντων τέκνων. Δυστυχώς, οί γονείς 
άντιστρατεύονται συχνάκις κατά τής έπιλογής ταύτης τής 
φύσεως ένεκεν κοινωνικών λόγων, άγνοούντες, ότι δ κύριος 
καί μόνος σκοπός τού γάμου είνε ή μέλλουσα καί οΰχί ή πα 
ρούσα γενεά. Ό  άληθής έρως, έξ ού αναμένεται ή πνευμα
τική καί φυσική αρμονία τών τέκνων, μόνον μεταξύ όντων 
έν άπολύτω σύμπνοια διατελ.ούντων δύναται ν’ άναπτυχθή. 
Τοιαύτα δοξαζων δ Schopenhauer, πολλάκις θά έφιλοσό- 
φησεν έπί τού χαρακτήρο; καί τών περιστάσεων ύφ’ ά ; ήνώ
θησαν οί γεννήτορες του.

Ό  H einrich -F lo ris Schopenhauer ήτο όωμαλέος, δύσει- 
δής καί κωφός, παραφορο; καί πείσμων, ειλικρινής καί ατρό
μητος, επιχειρηματίας καί διάσημος έν τφ  έμπορικώ κόσμω. 
Συνωδά τή  άνωτέρω έκτεθείση θεωρία μετεβίβασεν εις τόν 
υιόν του τό δύστροπον τού χαρακτήρο;, τό πείσμα, τήν ειλ ι
κρίνειαν κα ί τήν άσθένειαν τού ένός ώτός διατηρήσας δι’ αυ
τόν καί μόνον τήν γενναιοψυχίαν.

Ό  H einrich -F lo ris ένυμφεύθη έξ ύποχε ιμ εν ιχοϋ  μόνον, 
οΰτως εΐπεϊν, έρωτος τήν Johanna T rosiener, ουδόλως ά ν-

1) 01 Γερμανοί άλόγοις καυχώνται διά τόν Schopenhauer καί τόν
11. lleine, ό μεν ητο ’Ολλανδό;, ό σε ’Ιουδαίος.
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ταποκρινομένης πρός τόν έρωτά του. Έ κ τής άσυμφωνίας τών 
γονέων δ Schopenhauer έξήγει άντεφάσεις τινας τού χαρα- 
κτήρός του. Παρεδέχετο, ότι δ ιρατήρ του έσφαλε νυμφευθεί; 
τήν δεσποινίδα T rosiener, άλλ ’ ή  έξήγησις τού πατρικού 
τούτου αμαρτήματος τόν άπησχόλει καθ’ υπερβολήν. "Οταν 
νέος τις έράται νεάνιδό; τίνος, άλλ’ ή νεάνις αΰτη άποστρέφε- 
τα ι τόν νέον, ποϊον τών δύο πρέπει νά πιστεύσωμεν; τις έχει 
δίκαιον δ νέο; ή  ή νεάνις ; ποϊον άπατ$  τό π ν ε ύ μ α  τής  ε π ι 
λ ογή ς  ;

Ή  Johanna ώραία καί χαρίεσσα ήτο κάτοχο; παιδείας 
οΰ τής τυχούσης. Συνέγραψε μυθιστορήματα, βιογραφίας καί 
περιηγήσεις. Ή το  άσωτος ΰπεραγαπώσα τήν πολυτέλειαν καί 
τάς περιηγήσεις. Μετά τόν θάνατον τού συζύγου της, συμ.- 
βάντα  τό 1803, άπεκατέστη έν τ ιν ι έν W eim ar πολυτελεϊ 
μεγάρω. Ό  υιός της τήν άπεστρέφετο, διότι κ α τ ’ αΰτόν( γυνή 
εύφυή; καί άσωτο; ήτο τ ρ ί ς  γυνή κα ί κατ’ ακολουθίαν ανυ

πόφορος.
Ή  Johanna άπέκτησε δύο τέκνα τόν Αρθούρον καί τήν 

Ά δέλην. Ό  ’Αρθούρος ήκολούθησε τό επάγγελμα τού πατρός 
του διδαχθείς τά  έμπορικά μαθήματα, φωνητικήν καί ορ
γανικήν μουσικήν, καί πάντα τά  συντελούντα πρός έντελή 
μόρφωσιν νέου τής έποχής εκείνης. Περιηγηθεί; καί διαμεί- 
νας, χάριν τού έμπορίου, έν Γαλλία καί ’Αγγλία , έγνώρισε 
τού; ανθρώπους κατά τήν έκφρασίν του έν  πρω τοτυπώ ,  καί 
οΰχί ώς οί λοιποί δμήλικές του έν  ά ν τ ιγ ρ ά φ ω .  Τριακονταε
τή ; συνέγραψε τό μέγα έργον του, δ Κόσμος ώς βού.έησις
χ α ϊ  π α ρ ά σ τ α σ ι ς .

Ή το μικρόσωμο; καί εΰτραφής, βαδίζων δέ ζωηρός καί 
εΰκίνητος- γηράσας προσεπάθει έτι νά φαίνηται τοιούτος, πι- 
στεύων ότι ύπάρχει άμ.οιβαία σχέσις μεταξύ τής ταχύτητος 
τού βαδίσματος καί τής ταχύτητος τής άντιλήψεως καί έν 
γένει τού νού. Παρεδέχετο ότι δ βραδύπου; έστίν άναποδρά- 
στω ; καί βαρύνους, δ δέ εΰφυής διακρίνεταί τού ηλιθίου έκ 
τού βαδίσματο; καί τών κινήσεων, έξετάζων τάς φυσιογνω
μίας ύπερηγάλλετο δ ιά  τό άνω μ.έρος τού προσώπου του, λυ- 
πούμενος διά τό κάτω . «Χαίρω, έλεγε, έπί τή  διανοητική 
φυσιογνωμία μου καί λυπούμαι έπί τή  ήθική .» Τό μέτωπόν 
του ήτο θαυμασίως άνεπτυγμένον. Οί βαθυκύανοι οφθαλμοί 
του ήσαν πολύ άλλήλων μεμακρυσμένοι, ά λλ ’ έξέπεμπον φλό
γας, ή £ίς του εΰθυτενής καί κανονική καί τό πρόσωπόν του 
πλατύ . Ή  ξανθή γενειάς του έφθανε μέχρι τού άνω χείλους 
καί τούτο, διότι έμίσει τάς καθειμμένας τών γερμ.ανών κ α 
θηγητών γενειάδας. Τό στόμα καί δ πώγων, κατά  τήν ενκ- 
φρασίν του, δέν ήσαν χαρακτηριστικά άσκητού. Συνελόντι 
είπεΐν ή όψις του, ήτο τόσω παράδοξος,-ώστε προσείλκυε τά
βλέμματα πάντων.

Ή το κατά πάντα ύγειής. Ά λ λά  καί ή ύγεία του αΰτη 
είχεν έλάττωμά τ ι. Τό νευρικόν του σύστημα καθ’ υπερβο
λήν εΰερέθιστον διέφευγε τόν έλεγχον τής βουλήσεως, ή υπε
ροχή δέ αΰτη έξεδηλούτο δ ι' άδικαιολογήτων φόβων, έπικα-

λυπτόντων διά ζοφερού πέπλου άπαντα  τόν βίον του. Έν 
έτει 1813 ότε άηασα ή  Γερμ,ανία σύσσωμος έξωπλίζετο κατά  
τής Γαλλίας, δ Schopenhauer, παρακινηθείς έκ τού γενικΛ 
παραδείγματος ήγόρασε καί αύτός όπλον, άλλά  κατά  τήν 
φράσιν τού βιογράφου του, τώ  έλειπεν ή έσωτερική ώθησις, 
διά ν’ άποφασίση τήν έν τώ  στρατώ κατάταξίν του. Έκρύβη 
έν άπομεμακρυσμένη τινι κοιλάδι, ένθα, ώς δ ίδιος δ ιηγείτα ι, 
έσχε τήν εύχαρίστησιν ne unum quidem  m ilitem  v idere , 
ñeque tym pana aud ire : ούτε στρατιώτην τινά  νά ϊδ·/) ούτε 
τά πολεμικά τύμπανα νά άκούση. Έ ν τή κοιλάδι ταύτη 
gaudehat παραδόξως, καθ’ όσον ήτο, ώς άφελώς δμολογεί, 
a-re m ilita r i n atu ra  a lien issim us: όλωςξένο; πρός τά  στρα
τ ιω τικά . Κ ατά τό 1813 άπέφυγε δ ιά  τή ; αύτής μεθόδου 
τήν προσβολήν τή ; χολέρας. Τήν αύτήν ήκολούθει δδόν καί 
δ μέγα; ίταλός άπαισεόφρων Leopardi. Τά χαρακτηριστικά 
δέ ταύτα τού βίου δύο τών μ.εγαλε·.τέρων θιασωτών τών άπαι- 
σιοφρόνων ιδεών, άναγκάζουσιν ήμας νά παραδεχθώμεν, ότι ή 
απαισιοφροσύνη καίτοι διδάσκουσα τό καταφρονείν τήν ζωήν, 
δέν διδάσκει έπίση; καί τό πώς δεϊ έγκαταλιμπάνειν αύτήν.

Ό  Schopenhauer φοβούμενο; τάς μολυσματικά; νόσους 
έφερε πάντοτε μεθ’ εαυτού μ,ετάλλινον ποτήριον, φόβω μ.ή, 
άναγκασθείς ποτέ νά μεταχειρισθή ξένον προσβληθή ΰπό νό. 
σου τίνος. Έξερχόμενος είχε τό στόμα άείποτε κλειστόν Ϊνα 
μ.ή είσπνέη τά  μ.ιαρόβια έκεΐνα, άτινα  μ,ετά τόσα έτη άνεκά- 
λυψεν δ διάσημος P asteur. ΈφοβεΐτΟ τάς δίκας, τούς κλέ- 
πτας, τάς πυρκαίάς, τάς έπαναστάσεις, τά  δηλητήρια, τούς 
φίλους του καί αύτήν έτι τήν σκιάν του. Κατακλινόμενος 
είχε παρ’ έαυτώ ξίφος καί ζεύγος πιστολίων. ’Από τού 1836 
κατώκει μόνον έν ίσογείοις οίκίαις, ϊνα εύκολώτερον έξέρχη- 
τα ι έν περιπτώσει πυρκαίάς. Ούδέποτε έξυρίζετο φοβούμενος 
τού; κουρεϊς, έκρυπτε τά χρήμ.ατα του είτε μεταξύ τών φύλ
λων τών βιβλίων του, είτε ύπό τό μ,ελανοδοχεΐον καί εις τόσο> 
άλλόκοτα καί απόκρυφα μέρη, ώστε, καίτοι έν τή διαθήκη του 
ύπεδείκνυε τά  μέρη ταύτα , έδυσκολεϋθησαν νά τ ’ άνακα- 
λύψωσι.

Ή  ψυχολογική αΰτη κατάστασις έπέδρα καί έπί τού χα 
ρακτήρο; του. Ή το  οργίλος, άπότομ.ος, παράφορις, φιλύπο
πτος καί φίλερις. Ή  μήτηρ του ώς τήν μεγαλειτέραν δυστυ
χίαν της έθεώρει τήν μετά τού υιού της συνοίκησιν. « Εφ, 
όσον μένει; οίος είσαι, πάντοτε θά σέ άποφευγω» τώ  έγραφε 
μ,ετά τής ειλικρίνειας έκείνη;, ήτις ήτο, δύναται τις εΐπεϊν, 
τό έμβλημα πάσης τής οικογένειας τών Schopenhauer.

»Δέν είσαι κακός, τώ  έγραφεν άλλοτέ ποτε, είσαι πνευ
ματώδης, άλλ’ ανυπόφορος. Είσαι τό πνεύμα τής αντιλογίας, 
τού ψόγου καί τής έπικρίσεως, αναμιγνύεσαι εις πάντα , πά ν
τοτε έρίζει; μετά τίνος ή περί τίνος, πάντοτε άγανακτεϊς καί 
έξοργίζεσαι, νομίζεις ότι π ά ντε ; έκτός σού ε'χουσιν έλαττώ 
ματα, γίνεσαι μόνος σου δικαστής καί έξελεγκτής τής μη- 
τρός καί τής άδελφής σου, νομίζεις έπί τέλους ότι είσαι ή 
Πυθία. Έ φ ’ οσον έμενες μετ’ έμού έπασχον έξ ασφυξίας καί
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άνέπνευσα μόνον όταν άνεχώρησες. Σ ι ¿γνώρισα αρκούντως 
καί άπεφάσισα ουδέποτε να συνοικήσω μετά σού.
•  » ’Αγαπητέ μου ’Αρθούρε, τώ  έγραφεν ε’ν ¿τέρα Επιστολή, 
της, έχω ανάγκην νά μανθάνω ότι είσαι εύτυχής, ά λλα  δέν 
επιθυμώ νά παρίσταμαι αύτόπτης μάρτυς τής ευτυχίας σου. 
’Εάν θέλης νά μ’ έπισκεφθής εν W e im ar, μάθε άτι κατ' 
ουδένα τρόπον εννοώ νά ρ.είνης μετ ' εμού. Δύνασαι νά έρχε- 
σαι περί την μίαν ώραν Ενα προγευματίζεις, αλλά θά απέρ
χεσαι προ τής τρίτης μετά μεσημβρίαν, ώς επίσης δίς τής 
έβδομάδος δύνασαι νά λαμβάνης μ-έρος εις τάς εσπερίδας μου, 
πρέπει 5μως πάντοτε νά έχης ύπ ’ οψει σου, οτι εύρίσκεσαι 
ε’ν ξένη οίκίοι, καί οτι οΰτε δ ιαταγάς νά δίδης, οΰτε παρα
τηρήσεις νά έπιφέρτρς σοί επιτρέπεται.

»Ό τ α ν  θά δίδω επίσημα γεύμ-ατα θά σε προσκαλώ ευ
χαρίστως, ύπό τον άπαράβατον δμ.ως άρον, οτι θ’ άπέχη; 
πάσης μετά τών συνδαιτυμόνων μ.ου φιλονικείας καί πάσης 
ίερεμιάδος περί τής άθλιότητος τών εγκοσμίων. Καθίστασαι 
επί τέλους ανιαρός».

II
*0 Schopenhauer άποσκιρτήσας τού πατρικού σταδίου, 

έφοίτησεν εις τά  διασημότερα τών τότε πανεπιστημίων. Έ ν 
βραχεί χρόνω έξέμαθε την νομικήν, τήν φιλοσοφίαν, τήν φυ
σιολογίαν καί τήν φυσικήν ιστορίαν πάντα  ταύτα  κατά βά
θος," χωρίς ουδέποτε νά παραμελήσει τήν δπλασκίαν καί 
μουσικήν.

Κατά τό 1813 συνψκησεν έκ νέου μετά τής μητρός του. 
Μετά παρέλευσιν δμως μηνών τινών καίτοι ύπό τήν αυτήν 
στέγην ζώντες άμφότεροι, συνεννοούντο δ ι’ επιστολών. Δυ
στυχώς δ ι’ ήμ.άς ή πρωτότυπος αΰτη αλληλογραφία δέν δι- 
εσώθη, ά λλ ’ έκ τού κατωτέρω άναφερομένου αποσπάσματος 
επιστολής τή ς μητρός του, συμπεραίνομεν καί περί τών λοι
πών. «Δέν σε εκδιώκω τής οικίας μου, γράφει ή Johanna, 
ουδέποτε θά επραττον τοιούτον τι, έπρεπε, Ενα προβώ εις
παρόμοιον διάβημα νά έπνεον μένεα εναντίον σου.....................
Δύνασαι νά μείνεις παρ’ ¿μοί μ,έχρι τών μ,εσων ή τέλους Μαΐου 
ή διαμονή αΰτη θά μοί ήτο ευχάριστος. Ά λ λ ’ εάν έπρόκειτο 
επί πολύ ετι νά σύνοικος μετ’ εμού, τότε θά μοί ήτο εντελώς 
αδύνατον νά σέ ανεχθώ». Ή  πρόθεσις τής μητρός του ούδε- 
μίαν έπέτρεπεν αμφιβολίαν.

Ό  Schopenhauer άνεχώρησεν εις Δρέσδην, καίούδέποτε ά λ 
λοτε έπανείδεν τήν μητέρα του θανούσαν περί τό 1818. Ού- 
δαμού εΰρίσκομεν μαρτυρίαν τινα, ότι έπανεΐδε τήν άδελφήν 
του, ήτις μόνη πάντων τόν ήγάπα .

Καίτοι άπέσχομεν τής άναλύσεως τής φιλοσοφίας τού Scho
p enhauer, έπάναγκες δμως θεωρούμεν νύν, νά έξηγήσωμεν 
τούς λόγους, δι’ οΰς ό μέγας ούτος άνήρ κατέστη δ δεισιδαι 
μ,ονέστερος τού αίώνος του.

Τά συστήματα τών άπαισιοφρόνων (p essim isles) ώς καί 
έκεϊνα τών αίσιοφρόνων (op lim isles) διετήρησαν πολλά τής 
θεολογίας. ΟΕ τε αισιόδοξοι καί άπαισιόδοξοε διδάσκουσι τό

αυτό· δ κόσμος έπλάσθη διά τόν άνθρωπον, δ θεός ή ή φύσις 
b 'p t l . louo ir  εις τόν άνθρωπον τήν εύτυχίαν. Ό  θετικισμός 
( po sitiv ism e) δέν είνε οό-ςε αισιοδοξία οΰτε απαισιοδοξία, 
δέν ένδιαφέρεται νά. έξετάση έάν δ κόσρ.ος είνε χα.Ιος ή χ α -  
χος, παραδεχόμενος τόν κόσμον οίον αντιλαμβάνεται αύτόν. 
Ό  Schopenhauer καίτοι ύπέρ πάντα  άλλον άθεος, ήτο έν 
μέρει καί θεολόγος, παραδεχόμενος καί διακρίνων δύο τάξεις 
θαυματων τα  τυχερή  xal όυσχερή . Λ υσχερή  ήσαν κατ’ αύ
τόν τά  ύπό τής θρησκείας παραδεδεγμένα. Τό λογικόν του 
ήδυνατει νά πιστεύση τά  θαύματα ταύτα , έκλαμβάνον τάς 
διηγήσεις τής Ίεράς Γραφής ώς γραώδεις λήρους. ’Εν ά ντ ι-  
θέσει τούτων, παρεδέχετο τάς έμφανίσεις, τά  πνεύματα, τά 
όνειρα, τάς προαισθήσεις, τούς μάγους καί γόητας, τάς κ ι- 
νουμένας τραπέζας τά  περίαπτα καί τήν όλεθρίαν τής τ ρ ί 
της  έπίδρασιν, άτινα  καί άπεκάλει ευχ ερή  θαύματα.

Έπίστευεν, δτι έν έκάστωήμών, ένοικει μυστηριώδης προ
φήτης βλέπων τά πάντα καί προγιγνώσκων τά  μέλλοντα, 
δστις μ,όνον έν τισ ι περιστάσεσι καί ίδια έν τώ ύπνωτισμέμ 
έκδηλούται. Τό μ,υστηριώδες τούτο ον Εργάζεται Ο καταπαύ- 
στως ύπέρ ημών, δ ι’ αυτού άποφαίνονται α ί τράπεζαι, δ ι’ 
αύτού προαισθανόμεθα καί δι' αυτού προκαλούνται τά καθ’ 
ΰπνους όνειρα. Παρεδέχετο δτι δ πυρετός θεραπεύεται, έάν 
τ ις  έγκλε.ση έντός καλύφους καρύου αράχνην, καί άναρτήση 
τούτο έκ τού λαιμού- δ πυρετός θεραπεύεται άποθνησκούσης 
τής αράχνης! Έδίδασκεν επίσης δτι οί διέποντες τό σύμπαν 
νόμοι, δύνανται ν' άλλοιωθώσι διά τής Βουλήσεως οΰσης Παν
τοδυνάμου καί πρό τής δποίας οΰτε βαρύτης, οΰτε διάστημα, 
οΰτε αίτιλογία υπάρχει. ’Αλλά, καίτοι πάντα παραδεχόμε
νος, ήτο άθεος άποκαλών τόν θεόν «γέροντα Ιουδαίον».

III
Ό  Schopenhauer βλέπων τήν περί αύτόν σιγήν έγένετο 

σφόδρα μισάνθρωπος. Άπέφευγε, έμίσει καί κατεφρόνει τούς 
ανθρώπους, μένων ξένος καί μόνος μέσω αυτών. Ήρνεΐτο, νά 
παραδεχθή δτι οί λςιποί άνθρωποι ήσαν δμ.οιοί του άπλώς 
καί μ-όνον, διότι ώς αυτός έβάδιζον στηριζόμενοι έπί τών δύο 
ποδών των. Συνωμίλει μ ετ' αυτών «όπως τά  πα ιδ ία  πρός τάς 
πλαγγόνας τω ν» καί έθεώρει πάσαν μετά τών λοιπών σχέσιν 
«ώς μόλυσμα.» Ούδένα φίλον ουδέποτε ¿σχεν. Κατηγορεί πάν 
τας ώς έπιβουλευομένους τήν τε ζωήν καί περιουσίαν του, 
άπεδίωκε τούς έπισκέπτας τού οίκου του διά τού βαναυσωτέ- 
ρου τρόπου. Ί  Ιμέραν τ ινά  κατεκρήμνισε τής κλίμακας γραίαν 
έπαίτιδα τολμήσασαν ν ' άνέλθη αυτήν. Ή  γραία τόν κατήγ- 
γειλεν καί δ Schopenhauer κατεδικάσθη νά πληρώνη πρός 
αυτήν ίσοβίως μηνιαίον επίδομα.

Ή  άπόφασις αΰτη τού δικαστηρίου τών έσωφρόνησεν. Ό τε  
ποτε έν τ ιν ι τών συγγραμμ-άτων αύτού έπετέθη κατά  τών 
καθηγητών τής φιλοσοφίας, μετέβη παρά τώ  κρατίστω τών 
νομομαθών, δν ήρώτησεν άν αί κατά τών καθηγητών ΰβρεις 
συνεπήγοντο νόμιμόν τινα τιμωρίαν.

Ή  άκρα αύτού ύπερηφάνεια καί ή  αδιάσειστος πρός τό
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ε'ργον του πεποίθησις, ήσαν τά  κύρια α ίτ ια  τής μισανθρω- 
πίας του έν γενεε, καί ιδ ία  δ ιά  τό γερμανικόν έθνος, δπερ τόν 
παρεγνώρισεν. Προέβλεπε τόν μέλλοντα θρίαμβον τής διδα
σκαλίας του, ήν έκάλει Άποκάλυψιν. «Α ί Ά ρχαί αΰτα ι ένε- 
πνεύσθησαν εις έμέ ύπό τού Πνεύματος τής ’Αλήθειας, τινές 
δέ αυτών ύπό τού Ά γιου Πνεύματος. · Καίτοι έν τα ΐς έπι- 
στολαϊς του προανήγγειλε «τούς μέλλοντας θαυμαστάς του» 
έλυπεϊτο δμως διότι έπί τοσούτον ή παρούσα γενεά τόν πα- 
ρηγκώνισεν. Κ ατά τό 1836 προσεπάθησε νά ποοσελκύση τήν 
προσοχήν τού κοινού διά νέου έργου ») β ο ύ . ίη σ ις  έ τ  τ>} χύσε ι ,  
έν ώ  ανέπτυσσε τήν περί τής βουλήσεως θεωρίαν του έφαρμό- 
τω ν αυτήν εις τάς φυσικάς έπιστήμας καί άποδεικνύων δποϊον 
πρόσωπον διαδραματίζει αΰτη έν τοΐς φυσιολογικοϊς καί πα- 
θολογικοϊς φαινομ.ένοις. Τό ε'ργον του τούτο, ώς καί τό προ
γενέστερον ε’μ,εινεν άγνωστον. Ή  προσοχή τού κοινού διηγέρθη 
μόνον περί τό έτος 1839 δτε δ Schopenhauer έβραβεύθη 
ύπό τής Ακαδημίας τής Νορβηγίας. Τότε τό πρώτον απέ
κτησε μαθητάς τινας, οΰς άπεκάλει αποστόλους κα ί εύαγγε- 
λιστάς του καί έξαπέστειλεν Ενα κηρύξωσι τάς άρχάς του

καί «δοξάσωσιν» αύτόν.
Ό  Schopenhauer γηράσας έγένετο είπερ ποτε απρόσιτος. 

Ά λ λ ’ οί απόστολοι συμ.μεριζόμ.ενοι τάς ιδέας του, ούδόλως 
έλάμβανον ύπ’ οψει τόν χαρακτήρά του. Οί μεγάλοι άνδρες 
εχουσι τό δικαίωμα άποινεί νά καθίστανται ανυπόφοροι, συγ- 
χωρώμεν πάντα  παρέχοντα τόν οβολόν του εις τόν θησαυρόν 
τών μεγάλων ιδεών, τών γενναίων πράξεων καί τών αρι
στουργημάτων δι’ ά  ή άνθρωπότης άρχήθεν αγωνίζετα ι. Αί 
άρχαί τού Schopenhauer διά τήςάναγνώσεως τών συγγραμ.- 
μάτων του έγένοντο άσπασταί παρά πάντων, ε'σχε θαύμα- 
στάς ένθουσιώδεις, φανατικούς, λατρευτάς σχεδόν. Ό τε  ή 
δόξα του έφθασε τό κατακόρυφον αύτής, διά τής έκδόσεως 
τών P arerga und Paralipom ena ήτο έξήκοντα τριών ¿τών. 
Έχαίρετο ώς παιδίον, καί τό έλάχιστον περί αύτού άρθρί- 
διον τόν καθίστα εύτυχή, κατεχώρει έν ίδ ίω  τεύχει πάσας 
τάς περί αύτού δημοσιεύσεις κα ί τούς άγοραστάς τών συγ

γραμμάτων του.
' !Εν καί μ-όνον τόν έθλιβε καθ’ ύπερβολήν, ή πρόοδος τής 

ηλικίας του 1 ε'πρεπε νά έκλειψη νϋν τού προσώπου τής γης, 
άφ' ού καί αύτοί οί φανασικώτεροι τών έχθρών του, οί καθη- 
γητα ί τής φιλοσοφίας τόν άπεκάλουν «ro J i r e v p a  του

Λ ίώτος  /»
Καί έντούτοις, τή ν2 3  Σεπτεμ-βρίου 1860 δ Schopenhauer 

άπέθανεν αίφνιδίως, ή έπί τού έγκεφάλου του δέ γενομένη 
έξέτασις άπέδειξεν, δτιέκέκτητο εις τόν ΰπατον βαθμόν άνε- 
πτυγμένον τόν λοβόν τής καταστρεπτικότητος.

I V

Πολλά έγράφησαν έν Γαλλία καί Γερμανία περί τών 
αίτιων, άτινα  κατέστησαν τόσω δημοφιλείς τάς άρχάς τού 
Schopenhauer. Κ ατά τούς οπαδούς του ούδέν φυσικώτερον

αϊ αληθείς ίδέαι θριαμβεύουσίν. ’Ιδού δμως τ ί γράφει είς τών 
Γερμανών άντιπάλων του, δ R o sen k ran z .1

«Ό  Schopenhauer δέν θ’ άπέκτα τοσούτον κράτος έ*ί 
τών συγχρόνων των, άν μή είχε τό θάρρος νά είρωνεύηται 
καί νά περιφρονή άποκαλύπτως τόν κόσμον καί τήν ζωήν. 
Τό σαρκαστικόν ΰφος δι' ού έξέθετε τά  γελοία τού κόσμου, 
δν έθεώρει ώς ψεύδος καί αναρχίαν, κατέστησαν αύτόν προσ
φιλή παρά τοϊς Γερμανοϊς έκείνοις τοϊς βαρυνθεΐσι τή ν ζωήν. 
Ή  ένεργός πεποίθησις μεθ’ ής δ Schopenhauer έπιτίθεται 
κατά  τής ζωής, αποτελεί τό γόητρον δι' ού κατέκτησε 
πάντα  τά  απογοητευμένα πνεύμ.ατα. Οί άπατηθέντες έν 
τα ίς  προσδοκίκις αύτών κα ί οί φυσικώς καί ηθικώς χρεωκο- 
πήσαντες, εύρίσκουσιν άφατον παρηγοριάν διακηρύττοντες 
ύπό τήν α ιγ ίδα  τού δαιμ.ονίου τούτου φιλοσόφου, οτι δ κό
σμος είνε άστειότης κα ίείρωνία .»

Πολλοί έρωτώσιν άν πρέπει νά καταπολεμηθή ή άπαισιο- 
δοξία^ καί διά τίνων μέσων. Αί προσπάθειαι αύται, καθ’ 
ημάς, είσίν περιτταί, άφ’ ού κατά φυσικούς νόμους ή  απα ι
σιοδοξία δέν δύνατα ι νά βιώση έπί πολύ. Τά πάν είνε βού- 
λησις έδίδασκεν δ Schopenhauer, πάσα βούλησις είνε προσ
πάθεια, πάσα προσπάθεια ικανοποιείται κατ’ έξαίρεσιν, 
πάσα δέ μή ίκανοποιουμένη προσπάθεια είνε θλίψις' έν καί 
μόνον φάρμακον ύπάρχει κατά  τή ς ανθρώπινης δυσπραγίας, 
δ περιορισμός τής δυστυχίας διά τού περιορισμού τής βου
λήσεως. Τό έλάχιστα βούλεσθαι άπετέλει τόν γενικόν κανόνα 
τού Schopenhauer δν συνεβούλευε κα ί πρός τούς οπαδούς 
του. Ό θεν, κατά τούς σταθερούς καί άναλλοιώτους νόμους 
τού περί ύπάρξεως άγώνος, οί μή βουλόμενοι καί μ.ή Εργαζό
μενοι ύποχωρούσι πρό τών Εργαζομένων καί βουλομένων.

Ν. θ .  Α ν δ ρ ε α δ ιις

Διοάχτωρ τή ς  Νομικής.

Ή  εσχάτως έν Άμστελοδάμιρ τελεσθεϊσα έπέτειος πανή- 
γυρις τού «Φιλελλην.κού Συλλόγου» μάς χορηγεί τήν αφορ
μήν όπως άναμνήσωμεν είς τό έλληνικόν κοινόν τήν ΰπαρξιν 
τής έταιρίαςταύτης, έφ’ ή θά ε'πρεπε νά έγκαυχώμεθα καί νά 
έπικροτώμεν καί άν ϊλληνες, ούχί ξένοι είχον ιδρύσει.

Ό  σκοπός αύτής, ώς γνωστόν, έστί νά στερεώση τήν έξ 
εσφαλμένων θεωριών άπό τίνος πολεμουμένην κα ί κλονιζομ-έ- 
νην σπουδήν τής ελληνικής γλώσσης έν τή δημοσία παιδεύ
σει καί νά συμπληρώση προσέτι αύτήν διά τής έκμαθήσεως 
καί τής νέας, τής σημερινής αύτής μ.ορφής, άποδεικνύουσα 
τήν άμεσον καί γνησίαν ταύτης καταγωγήν ή μάλλον τήν 
έν αύτή έξακολούθησιν, έκ τής πανταχού καί πάντοτε θαυ-

1) W issenschaft der logischen Idee.
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μαζομένης άμιμήτου γλώσση; τών ήμετέρων προγόνων Τέ
λος, προ; διευκόλυνσιν τή ; του σκοπού τούτου έπιτυχίας, καί 
έφόρθοτέρων θεωριών δρμώμενος, δ σύλλογο; απότασσεται τή 
έρασμική λεγομένη αύθαιρέτφ καί βαρβαροφώνω προφορά τής 
ελληνικής καί αγωνίζεται γενικώς παραδεκτήν να κατχ- 
στήση έν πάσι, τοϊς τε ολλανδικοί; κα ί τοϊς λοιποί; τής Ευ
ρώπης διδακτηρίοις, τήν πατροπαραδότω; παρ’ ήμϊν δια τών 
αιώνων διατηρηθεϊσαν.

Εις ούδένα ελληνα έχομεν ανάγκην νά έξηγήσωμεν δποϊον 
Οφελος καί όποιον κλέος θέλει προκύψει διά την πατρίδα η 
μών άν α ϊ κλασικαί σπουδαί δεν παραμεληθώσιν, άν ή γλώσ 
σα ήμών, ού μόνον ή αρχαία, άλλα καί ή σήμερον λαλου
μένη, καταστή κοινή παρά πασι πάντων τών εθνών τοϊς πε 
παιδευμίνοις καί ή  άναβιούσα ημών φιλολογία, προσιτή τοίς 
άναγνώσταις πάντων τών πεπολιτισμένων λαών γινομένη, τήν 
Ε λλάδα συνιστ^ ώς αξίαν τής Οίσεως ήν άξιοι νά λάβη 
μεταξύ αυτών.

Τό περιοδικόν 'ΕΑΛάς, δ δ Φιλελληνικός Σύλλογος έκδί- 
δωσι, κα τά  τριμηνίαν πρός τό παρόν, δ ι' ε'λλειψιν πόρων, πε
ριέχει πολύτιμον καί λίαν άξιανάγνωστον ύλην, εί; παντοίας 
γλώσσας, έν άλλαις καί εις τήν έλληνικήν. Πάντα οστις έν- 
διαφέρεται εις τού έθνους τό συμφέρον καί τήν ύπόληψιν θερ
μώς προτρέπομεν νά δώση τούτου προφανές δείγμα σπεύδων 
νά έγγραφή μέλος τοϋ συλλόγου, ή συνδρομητής έν τώ άξιο- 
λόγψ τούτω καί έθνωφελεί περιοδικψ.

Α . Ρ .  Ρ α γ κ α β ιις .
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟπΟΤΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
“Οτε ή  βαθεία άχλύ ; τοϋ βαρβάρου κατακτητοϋ, έπεκά- 

θητο τών ερειπίων τοϋ έλληνικοϋ μεγαλείου, οί Έ λληνες ή- 
ναγκάζοντο νά διασώσωσι μάλλον τήν κεφαλήν των άπό τοϋ 
ξίφους καί τήν οικογένειαν άπό τών βιαιοπραγιών, νά δια- 
χέωσιν, ώ ; ήσαν είθισμένοι, τό άπλετον τής παιδείας καί 
τής ελευθερίας φώς. Οί τών Μουσών θιασώται άφήκαν τό δού- 
λον έδαφος καταφυγόντε; πρός τήν εσπερίαν 'Τπεφερον καρ- 
τερικώς τής πατρίδος τάς συμφοράς, δέν άπηλπίζοντο Ομως. 
Έθεράπευον τά  γράμματα, τάς έπιστήμας καί τά ; τέχνας, 
έφ’ δσω τοίς έπετρέπετο, όπως άποδείξωσι τώ  κόσμω δτι ή 
εύφυία καί εις τάς δεινάς περιστάσεις αντέχει. Έπερειδόμενοι 
ομω; τή  φύσεε τής έλληνικής εύφυίας, δ·.' έλπίδος δτι ταχιον 
ή βράδιον θά έπανήρχετο τών γραμμάτων άμα δέ καί τοϋ ε’θνους 
ή παλιγγενεσσία.'Θεοδόσιος δ Ζυγομαλάς, πρό τριών καί ήμί- 
σεος αιώνων, έπιστέλλων πρός τόν Μαρτίνον Κρούσιον έλεγεν, 
σύν άλλοι;'

»Π λήν δεκτιαώτατο·. είσίν μαθήσεως οί τοϊς τοιούτοις τό- 
»ποίς τή ς Έ λλάδο; ένοικοϋντες, δτε διδασκάλου τύ/ωσιν

»τώ ν μαθημάτων λαρβάνοντες δ ιά  τήν ένοϋσαν, ώς οίμαι, 
» τώ  Έ λληνικω γένει ευγένειαν, καί τήν θέσιν καί τήν κρα
χ σιν τών τόπων, ά πλεονεκτήματα είσίν θεόθεν έμπεφυκότχ 
»καί σχεδόν ανεξάλειπτα . Τά νέφη δέ τών έπισυμβαινόντων 
»καθ' ημέραν συμφορών τόν ήλιον τών καλών τούτων οΰκ έα 
»καθώς κα ί τήν σοφίαν θαλλειν. Δώη δέ Θεός ποτέ άνεσιν 
»και ελευθερίαν, τήν τε εις τό άρχαϊον άποκατάστασιν.»

Κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα δ Μουσοϋρο; ικέτευε 
τόν θειον Πλάτωνα, δπως φώτιση τόν Πάπαν νά διεγείρη. 
ευρωπαϊκήν σταυροφορίαν πρός άπέλασιν τών όθωμανών. 
Κ ατά  τόν δέκατον έβδομον αιώνα δ Ά λλάτιο ; παρίσταινε 
τήν Ε λλάδα  ενώπιον τού Λουδοβίκου ΙΔ'. έξαιτουμένην τήν 
άπελευθέρωσίν της, δ Σκούφο; ικέτευε τόν "Τψιστον νά παύση 
«τό»· δεσμόκ τή ζ  δοι\ h i a c , »  δπερ έμιμήθη δ Μηνιάτης, δτε 

I παρεκάλει τή ν Θεοτόκον πρός άποδίωξιν τών Τούρκων. Ό  
Σολωμός, ενώ οί έ’λληνε; ήρωϊκώς έμάχοντο ύπέρ τής ελευ
θερίας, ικέτευε τήν ψυχήν τοϋ Φωσκόλου, δπως γυνυπετήση 
ενώπιον τοϋ θρόνου τοϋ Θεού κα ί μέ δάκρυα νά ζητήση τήν 
ταχεϊαν τής πατρίδος ελευθερίαν.

Συντομίας χάριν τά  παραδείγματα ταύτα  άρκούσι πρός 
ύποστήριξιν δτι δ στοχασμός, μεγάλων Ε λλήνων ήτο ή άπε- 
λευθέρωσις τής πατρίδος. Ή  ιδέα αδτη τής εθνικής ήμ,ών 
παλιγγενεσίας, ήτις δνειρον ήτο έμφωλ.εύον εις τήν καρδίαν 
τινών, ¿πραγματοποιείτο άφού ένεσαρκώθη δια πολλών άθλων. 
Έσκέπτοντο οί φιλοπάτριδες περί τής διεκδικήσεως τής με
γάλης ιδέας τω ν, ώς εχοντες αναφαίρετα κληρονομικά δ ι
καιώματα. Τά μαρτύρια κα ί α ί πιέσεις τού κατακτητοϋ, 
ε τ ι πλέον έδιδον σαρκα καί πνοήν εις τήν ίεράν τής άνεξαρ- 
τησίας ιδέαν. Ό  ίερεύς καί δ διδάσκαλος, δ άρμαζω-Ιος, καί 
δ Κ . ΐ έ φ τ ψ , δ ποιητής καί δ λογογράφος καί αυτός δ άπλοϋς 
ιδιώτης, πάντες δήλαδή, οί εχοντες γενναία αισθήματα πα- 
ρεσκεύαζον τήν στιγμήν γενικής έξεγέρσεως κατά τοϋ ά - 
σπλάχνου δεσπότου προλειαίνοντε; τήν δδό” τών ήοώων τού 
Ε ιχ οσ ιέ ζα , πρός τελειοποίησιν τής εθνική; ήμών επ οπ ο ι ία ς .  
Ά λ λ ’ ενώ οί έλληνες διεξεδίκουν τήν ελευθερίαν εις λίαν ά- 
νισον καί καταπληκτικόν αγώνα, έκπλήττοντες τόν κόσμον 

| διά τών τεραστίων αυτών κατορθωμάτων κατά  ξηράν καί 
κατά θάλασσαν, δέν ήσαν περιπεφρονημένοι διανοητικώς, κα
θότι διεξέλαμπον έλληνες καθ’ όλους τού; κλάδους τής επι
στήμης, τής καλλιτεχνίας, καί τών γραμμ.άτων, οίτινες καί 
έν αύτή τή  Ευρώπη μεγαλως έξετιμώντο. μ-άλιστα δέ ε’νιοι 
τούτων, ήσαν γίγαντες, οί; καί δ Νικόλαο; Χαλικιόπουλος 
Μάντζαρος ούτινος ηύμ.οίρησα νά συγκαταριθμηθώ μεταξύ 
τών χιλιάδων αύτοϋ μαθητών.

*  *

*

Ούτο; άνέπνευσε τήν πρώτην τής ζωής αύραν έν Κερκύροι 
περί τά  τέλη  τού έτους 1795. Ό  δέ πατήρ αύτοϋ έκαλείτο 
’Ιάκωβος καί ήτο λόγιος δικηγόρος καί εύφραδής ρήτωρ, έλ
κων τό γένος έξ επισήμου άρχαίου ευπατρίδου κερκυραϊκοϋ,
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-ή δέ μήτηρ αύτοϋ έκαλείτο ’Ρεγγίνχ Τουρίνη. Έ κ  σπαρ
γανών δείξας άπειρον στοργήν εις τά  γράμματα καί εις τήν 
μουσικήν, περιεφρόνει τούς μικρούς φίλους καί τά  πα ιγνίδ ια  
χάριν τής μελέτης. Ό  πρό; τήν μουσικήν ζήλος ηΰξανι καί 
έκραταιούτο, συναυξανομένης καί τής έν αύτώ  έφέσεως τε* 
λειοτέρας έκπαιδεύσεως. Ό  γονεύς, όστις τέρ παρέσχε πάντα 
τά  έν Κερκύρο: τότε έφεκτά μέσα πρός καλήν αγωγήν, προε* 
μήθευσεν αύτώ  δύο διδασκάλους, τόν Στέφανον καί τόν Ίε· 
ρώνυμον, αδελφούς Πογιάγους, δπως παρά τού ένός μάθη τό 
βιολίον καί παρά τού ετέρου τό κλειδοκύμβαλον. Διορών δ 
πατήρ τήν τού τέκνου εύφυίαν όργώσαν πρός τήν μουσικήν 
έσκεφθη όρθώ; 3τι δέν ήρκει δ άπλοϋς χειρισμός τών οργάνων 
ά λλ ’ έπρεπε καί τήν άρμονίαν νά μελετήση, διό προσέθεσε 
καί άλλον διδάσκαλον, τόν Ιταλόν Στέφανον Μωρέτην, δστις 
είχε μέν πάσαν τήν καλήν διαθεσιν άλλά δυστυχώς ήτο ανί
κανο; νά διδάξη τώ άρχαρίω μαθητή τήν άληθή τέχνην. 
Μετ’ ού πολύ, τώ 1810, μετέβη έν Κερκύοα δ Βαο&ίτης δό
κιμος ίταλός μουσικός, μεθ’ ού συνεσχετίσθη δ Νικόλαός καί 
ύπό τήν ασφαλή δδηγίαν του διετέλεσε διδασκόμενος έπί 
τρία έτη τήν άρμονίαν, τήν σύνθεσιν καί τήν τών οργάνων 
θεωρίαν. ’Ακολούθως τάς μελέτα; έξηκολούθησε μόνος, καθ
ότι τό ιδανικόν αύτοϋ ήτο ή μουσική.

Ίδών δ πατήρ τό τέκνον άπληστον μαθήσεως, έσκέφθη νά 
μειώση τόν ζήλον αύτοϋ διά τοϋ γάμου. Διό, τώ  1813, δ 
Νικόλαος συνεζεύζατο τή Μχριάνη, μονογενεϊ κόρη τοϋ κό- 
μητος ’Αντωνίου Γιουστινιανη. Αί νέκι συζυγικαί μέριμναι 
κα τ’ ούδέν έκώλυσαν αύτόν νά έξακολουθήση τάς ποθητά; 
αύτοϋ μελέτκς. Εις αύτόν ή θ ε ίη σ ι ς  ήτο δέ·>·αμις ύπερτέρα 
πάντων. ‘11 θέλησις βεβαίως είνε δημιουργική δύναμις, ήτις 
μάς έκμυστηροί τό μεγαλεϊον τής φύσεως καί μάς δεικνύει 
τόν τρόπον μ.εθ’ ού νά  κυριεύωμεν καί χύτήν τήν ιδ ίαν φύσιν. 
Ό τα ν  δ άνθρωπο; έχει ίσχυράν καί άκράδαντον τήν θέλη- 
σιν, χαρακτήρα ηθικόν καί ούχε νωθρόν, έκτεθηλυμένον καί 
εύκαμπτον εις τάς ιδιοτροπίας τών αισθήσεων, τών παθών 
καί τής ζωηράς φαντασίας, κατορθοϊ δ,τι Οέλη.

*  *

*
Μετ’ ού πολύ, πρός τελειοτέραν αγωγήν καί εύρυτέραν τοϋ 

νού άνάπτυξιν μετέβη ε ί; τήν μουσοτραφή ’Ιταλίαν. Μετά 
τήν περιήγησιν ιταλικών τινων πόλεων κκτήλθεν είς Νεάπο- 
λιν ϊνα τελειοποιηθή είς τήν μουσικήν. Έ ν τή  πόλει ταύτη 
συνεσχετίσθη μετά τοϋ έπιφανοϋς Νικολάου Ζιγγαρέλη, διευ- 
θυντού τού νεχπολιτικού μουσικού εκπαιδευτηρίου, άνδρός τά 
μάλιστα ζηλωτοϋ τών παραδόσεων τής ιταλικής σχολής, 
ύπάρξαντο; διδασκάλου πολλών επιφανών μελοποιών, έν οίς 
καί τού Βελίνη κα ί τού Μερκαδάντε. Παρατηρήσει»; άξων 
δ* είνε, δτι έν ’Ιταλία , κατά τούς χρόνους έκείνους, ή διεύ- 
θυνσις τών περιλαλήτων έκπαιδευτηρίων τής μουσικής δέν 
ένεπιστεύετο είς τόν τυχόντα. Οΰτω δέ ένεκα τής έξοχότητο; 
τών διδασκάλων Σκαρλάτου, Δουραντε, Λέου, Π ιτζίνη, Σα-

κίνη, Ζιγγαρέλη καί άλλων, έκληροδότησεν δ κόσμος αρι
στουργήματα άθάνχτα μουσικής έπιστήμης καί τέχνης.

Εύτυχής ύπήρξεν δ Μάντζαρος νά έντύχη τώ Ζιγγαρέλη, 
άνδρί τά  τε άλλα  σεβασμίω, φιλοξένω καί δή καί βίου άγνό- 
τη τ ι διαλάμποντι, τούτω δέ ύπετάγη άτε χειραγωγούντι αύ
τόν είς τά  τής μουσικής έπιστήμης καί τέχνης μαρτύρια. Έ π ί 
δύο δλόκληρα έτη διέμεινεν έν Νεαπόλει ένθα, ώς δ ίδιο; έν 
τό> πονήμα τ ι αύτοϋ Rapjiorto κτλ. ιστορεί, διήλθε τόν καλ- 
λίτερον τοϋ βίου του χρόνον. ’Ιδού αύτολεξεί τού Μαντζάρου
αί έκφράσεις « ................... ce lebérrim o Z ingare lli col quale
»ebbi la so rte di convivere per c irca  due an n i, a lu i 
»s lre ltam en te  am ico, nel Conservatorio di San Seba- 
»stiano  di cu i eg li era  D irettore, dove passai il m ig lio r 
»tem po délia  m ia v ita , apprendendo per mío d iletto  
»m olto  di c ió c h ’ io non sap eva?e  aprendom isi il cuore 
»e l’ an im a ai t r a lt i  in gen u i, nobili am orosi e sp izitu  
» a l i  di quel gen io  a ltre t lan to  grande che p io». Ό  Ζιγ- 
γαρέλης πάραυτα κατεννόησε τόν νέον Μάντζαρον, δέν έθεώ- 
ρει αύτόν μαθητήν άλλ’ ίδιον τέκνον καί έθαύμαζε τήν άνά- 
πτυξιν α ύτ ού καί τόν ζήλον, ον είχε πρός διατήρησιν, μέχρι 
σχολατικότητος, τούς τύπους καί τά  δόγματα τής γνήσιας 
ιταλικής μουσικής σχολής, διό έξετίμα αύτόν μεγάλως καί 
δημοσίιρ ε"λεγεν δτι «είχε παρ’ έαυτώ έκεϊ Έ λληνα  δυνάμε- 
«νον νά διδάξη τούς διδασκάλους τής Νεαπόλεως». Πάντες 
οί ζηλωταί τής ιταλικής τέχνης έχαίροντο ίδόντες τόν Έ λ 
ληνα βαθύν μύστην τής μουσικής καί μή παρασυρόμενον έκ 
τών ήδη παρεισφρησασών είς τήν ιταλικήν τέχνην καινοτο
μιών. Έ νεκα  τής αύστηρότητος τών μουσικών δογμάτων τού 
Μαντζάρου, δ Ζιγγαρέλης αισθανόμενος έκλειπούσας τάς δυ
νάμεις αύτοϋ, έλυπεϊτο δτι δέν είχε παρ’ αύτώ τόν ήδη 
μετά τό πέρας τών μελετών του είς Κέρκυραν έπανακάμψαντα 
Μάντζαρον.

Τώ 1835 δ έπιφανής ’Ιταλός έγραφεν είς τόν Έ λληνα. 
«Έ ά ν ήρχεσο είς Νεάπολιν ήθελες έπιπροσθέσει όλίγας ε”τι 
«ήρέρας ζωής είς γέροντα όγδοήκοντα καί τεσσάρων έτών 
«καί ήθελον έχει τήν παρηγοριάν νά σέ έχω παρά τήν κλί- 
«νην μου, καθότι μετά τόν θχνατόν μου δέν βλέπω άλλον 
«καταλληλότερον σού ϊνα  μέ διαδεχθή. Οίος δήποτε άλλος 
«ήθελεν άποπλανίση τήν νεολαίαν. Σήμερον δτε τά πάντα 
«νοθεύονται αποπειρώνται νά διαφθείρωσι καί τήν ώραίαν 
«κα ί άμόλυντον σχολήν τής Νεαπόλεως· διά τούτο είς σέ 
«έπεθύμουν νά τήν έμπιστευθώ. Έλθέ καί σπεύσον.»

Ό  Μχντζαρος άπεποιήθη τήν ύψίστην τκύτη ν τιμήν, 
δήλα δή νά γίνη δ διάδοχος τού Ζιγγαρέλη. Μετ’ ού πολύ 
προσεκλήθη διά νά διευθύνη τήν μουσικήν σχολήν τών Με- 
διολάνων. Πάλιν άπεποιήθη. Ή  άποστολή αύτοϋ ήτο άλλη.

Περιεφρόνει τάς παρά τών ’Ιταλών προτεινομένας αύτώ 
τιμάς άμα δέ κα ί έπικερδεστάτας θέσεις, διότι έν τώ  νώ 
είχε νά διάγη βίον ανεξάρτητον καί αφιλοκερδώς νά μετα- 
δίδη τάς μουσικά; αύτού γνώσεις είς τήν διψώσαν Έλληνικήν
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νεολαίαν. Βεβαίως σπάνιοι εΐνε, πρό πάντων παρ' ήμ ϊν, οΐ 
μεγάθυμοι άνθρωποι, οϊτινες γάοιν μιας ίεράς ιδέας νά θυσιά- 
ζωσι το λαμπρόν μέλλον, νά περιφρονώσι τάς τιμάς καί τά 
πλούτη.

Ή  ιδέα δμως αυτή άπηθανάτισε τόν Μάντζαρον καί κα- 
τέστησεν αύτόν άξιον της αιώνιας εύγνωμοσύνης τής πατρι
κός αύτοϋ.

* *
♦

Ό  Σέκσπιερ λέγει όρθώς δτι εκείνος, «δστις δέν εχει έν 
« τή  ψυχγ, αύτοϋ μουσικήν καί ύπό τών γλυκέων φθόγγων 
«αρμονικής συμφωνίας δέν συγκινεϊται, είνε ικανός πρός προ- 
«δοσίαν, έπιβουλάς καί άρπαγάς· α ί κινήσεις τής ψυχής αύ- 
«τοϋ είνε νωθραί ώς ή νύξ, τά αίσθήαατα αύτοϋ σκοτεινά 
«ώς τό έρεβος" μή έμπιστευθήτε εις άνθρωπον τοιοϋτον.» 
Τήν αποστολήν τής μουσικής κατενόησαν καί οΐ πρόγονοί 
ρεας καί πολύ έκαλλιέργουν αύτήν, κατά  τήν μαρτυ- 
ρίαν των αρχαίων συγγραφέων. Καί τοι δ ’Αριστοτέλης καί 
δ Πλάτων τάς αύτάς δοξασίας δεν είχον, ούχ ήττον ορεως, 
άμφότεροι ένόμισαν τήν μουσικήν πρόςενον άγαθοϋ. Ό  μέν 
παραδέχεται δτι έξ αυτής ήρτηται ή τής ψυχής κάθαρσις, 
δ δέ δτι είνε τροφός τής ψυχής. Ό  Πολύβιος έπιβεβαιοΐ δτι 
οί σκληρότεροι τών Ε λλήνων καί οί ¡εάλλον διεφθαρρεένοι 
ήσαν οί Κυναιθεϊς, επειδή δεν έκαλλιέργουν τήν ¡εουσικήν. 
Ό  δε Πλούταρχος ρεας λέγει δτι α ϊ καλλίτεραι πόλεις ήσαν 
έκεΐναι, αΐτινες κατεγίνοντο εις τήν ¡εουσικήν.

Διορών δ Μάντζαρος δτι τέχνη τοσούτον ώφέλιρεος πρός 
ρεόρφωσιν τής άνθρωπότητος, δυστυχώς δεν ¿καλλιεργείτο έν 
Έ λλάδ ι, ήρξατο αφιλοκερδώς νά παραδίδη μαθήματα άρ- 
ρεονίας, συνθέσεων καί ένοργανώσεως είς πάντα  φιλόρεουσον 
πριν ή ρεεταβή είς ’Ιταλίαν. Ά πό  δέ τής έξ Ιτα λ ία ς  έπανό- 
δου του ρεέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ, έδίδασκε τήν ¡εουσικήν, 
ή δ’ οικία του ήτο αείποτε φιλοφρονέστατα καί αφιλοκερδώς 
ανοικτή πρός τούς θέλλοντας ή τάς θελούσας νά διδαχθώσι 
κλειδοκύρεβαλον, αρμονίαν, σύνθεσιν, έν ένί λόγω, πάντα  τά 
τής μουσικής έπιστήρεης καί τέχνης. Ή  οικία του ήτο, έπί 
ήρεισυ περίπου αιώνα, μ ο ν σ ιχ ό ν  β χ π α ιό  >υτήριον, ού ή εί
σοδος ήτο αείποτε έλευθέρα είς τά  τέκνα πάντων. Τά τέκνα 
τού πενεστέοου είχον τά αύτά  δικαιώματα τών τέκνων τοϋ 
κόμητος, τοϋ ευπατρίδου καί τοϋ εύπορου.

*  *

■*
Τώ 1839 διά διατάγματος τής βασιλίσσης τής Α γγλ ία ς  

άπηγορεύθη είς τάς στρατιωτικάς άγγλικάς μουσικάς νά 
παρευοίσκωνται είς θρησκευτικάς τελετάς μή ύπαγομ,ένας είς 
τήν διαμαρτυρομένην έκκλησίαν ώ ; έκ τούτου αί έν Κερκύρα 
λιτανεία ι καί λοιπαί θρησκευτικά! τελεταί έτελοϋντο άνευ 
μουσικής, δπερ παράξενον έφαίνετο είς τό φιλόμουσον Κερκυ- 
ραϊκόν κοινόν. Νέοι τινές φιλοπρόοδοι, έννέα τόν αριθμόν, έν 
οίς καί δ τήν πρωτοβουλίαν λαβών άείμνησνος Πέτρος Κου- 
αρτδνος, άπεφάσισαν νά συστήσωσι Φ ι.Ιαρμον ιχήν  'Ε τα ιρ ία ν ,

δπως διαδώση τήν μουσικήν τέχνην καί άναπληρώση τήν 
έλλειψιν τής αγγλικής μουσικής. Πρόθυμοι εύρέθησαν έρασι· 
τέχναι καί δ αοίδιμος μουσικοδιδάσκαλος ’Αντώνιος Λιβε- 
ράλης προσέφερε τήν συνδρομήν του. Οΰτω τή 12 Σεπτεμ
βρίου τού έτους 1840 συνέστη ή έν λόγω κοινωφελής εταιρία, 
ής δμοφώνως άνηγορεύθη ισόβιος πρόεδρος τοϋ μουσικού τμή
ματος δ Μάντζαρος. Μετά παρέλευσιν έξ περίπου μηνών ή 
μουσική συγκείμενη έκ τεσσαράκοντα καί τεσσάρων πτωγών 
τεχνιτών, έν πλήρει στολή, έξήλθε συνοδεύουσα τήν λιτανείαν 
τοϋ άγιου Σπυρίδωνος. Πολλοί άποροι έτρεχον νά έγγραφώσι 
μαθηταί. Ό  Μάντζαρος ύπέρ τής προόδου πολύ είργάζετο. 
Ού μόνον έδίδασκε τήν αρμονίαν, τήν σύνθεσιν, τήν ένοργά- 
νωσιν, καί πάντα τά  τής μελοποιΐας, άλλά προσεπάθει καί 
νά μορφώση τήν καρδίαν τών πτωχών νέων, έμπνέων αύτοϊς 
τήν πρός τήν αρετήν καί πατρίδα αγάπην. Τούς δέ ύπέρ 
τής Εταιρίας αγώνας αύτοϋ ή έφορεία αύτής έκτιμώσα, διά 
τοϋ ύπ ’̂ ιρ ιθ . 201 έγγράφου έξέφραζε τφ  1841 «τή ν εύ- 
«γνωμοσυνην διά τόν ζήλον καί τήν προθυμίαν αύτοϋ, 
»δποϋ έδείκνυεν είς οφελός της, θυσιάζων καί τάς ώρας τής 
»άναπαύσεως του είς τά βέλτιον αύτής καί κοπιάζων άκατα- 
»παύστως εις τήν έαυτής πρόοδον.» Τό ίδρυμα τούτο παρή- 
γαγε καί παράγει πολλάς ώφελείας, άρκει δέ ν’ άναφέρωμεν 
δτι έκτός τών πλείστων μαθητών, οϊτινες κατέχουσι διακε- 
κριμένας θέσεις είς τά  θέατρα τής ‘Ανατολής, είς τάς στρα- 
τιω τικάς μουσικάς τού κράτους, είς μουσικάς αγγλικών πο
λεμικών πλοίων, άνεδείχθησαν κα ί ικανοί μουσικοδιδάσκαλοι 
διεσπαρμένοι έντός καί έκτός τοϋ βασιλείου, διευθύνοντες μου
σικάς καί διακρινόμενοι έπί ίκανότητι.

* *
*

"Ο,τι ανύψωσε τόν Μάντζαρον καί κατέστησε τήν φήμην 
αύτοϋ παρά τοϊς "Ελλησιν αθάνατον είνε ή μελοποίησις τοϋ 
"7'μνου ε ίς  τ ή ν  ΈΛενθερίαν  τοϋ Σολωμοϋ. Ό  Μάντζαρος 
¿μελοποίησε τον έξαίσιον τούτον "Ύ μνον  τρις. Πρώτον έμε- 
λοποίησεν αύτόν ώς χαρακτήρα δημ,οτικόν, καί άπλοϋν, δπως 
εύκολώτερον τόν έκμάθη δ λαός καί τάχιστα άναφλέξη τόν 
ύπέρ πατρίδος έρωτα. Καίτοι δημώδες, είνε μέγα είς τό εί
δος του καί αντάξιον τού σκοπού τής ποιήσεως, ώστε καί αύ- 
τός δ Σολωμός έκλαιεν έκ τής συγκινήσεως ήν ήσθάνετο έκ 
τής μουσικής ταύτης. Ή  μελοποίησις είνε χορωδία διά δύο 
όξυφώνους (leno ri) καί δύο βαθύφωνους (bassi) καί διαιρεί- 
τα ι είς τεμάχια είκοσιτέσσαρα, ών τό τελευταίον είνε fuga 
re a le . Ό  γνωστός τοϊς πασιν Έ θνιχοο  "Ύμνος  ημών είνε τό 
πρώτον τεμάγιον τής έν λόγω μελοποιήσεως. Διορών δ Μαν. 
τζαρος δτι δ "7'μνος  τοϋ Σολωμού αρμόζει είς σοβαροτέραν 
μουσικήν, έπεχείρησεν δλως νέαν αύτοϋ μελοποίησιν, έν ή ανέ
πτυξε τήν ύψηλήν αύτοϋ φαντασίαν ήνωμένην μετά τής βα- 
θυτάτης αύτοϋ μαθήσεως. Ά π ’ αρχής μέχρι τέλους είνε συν
εχής άλυσσος άπό |>ezzi concertati, μέρος μέν κατά  δημο
τικόν ήχον μέρος δέ ύπ’ αύτοϋ ποιηθέντα, μεστά καλλιτε-
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χνικής έμπνεύσεως, καί ¡χελώνιας, καίτοι είνε έζοχον σύμ- 
πλέγμα επιστημονικών ποικιλλψδιών, οίον canoni, im ita- 
zion i, fughe deltono e fuglie re a li καί di conlro sog 
gß llo . Ή  μελοποίησες αυτη  τού “Υ μ ν ο υ  δύναται νά παρα
βληθώ, πρός τή ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  του Ayden ra . ¿ . ι τ ά  .έέζβις 
α γ ω ν ία ς  του Ζ ιγγαρίλη καί το S lab at M ater του 'Ροσίνη. 
Τό έξοχον τούτο ε'ργον δ Μαντζαρος αφιέρωσε τώ  ά:ειμνήστω 
Βασιλεΐ Ό θωνι, κατά παρακίνησιν τού φιλοσόφου Βραΐλα, 
δια. τής εξής επιστολής·

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο Τ Α Τ Ο Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Α  Τ Ι Ι Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Θ Ω Ν Α Α'.
«Δ ιά τής άναγορεύσεως τής Μεγαλειότητός Σου εις τόν 

»θεοστήρικτον θρόνον τής Ελλάδος έπαγιώθη ή ανεξαρτησία 
»κα ί ή ελευθερία των Ε λλήνων. Πρός Σε, πρώτον Ά να κτα  
»τής γής ταύτης, εστίας πάλα ι ποτέ τών επιστημών καί 
»τών τεχνών, δπου άμ,άραντοι θάλλουσιν αί δάφναι τής πο- 
»λεμικής αρετής, τό ασθενές τούτο μουσικόν δοκίμιον, ήρμο· 
»σμένον εις τήν λυρικήν ποίησίν τού καθ' ήμάς πρώτου καί 
»μεγαλοφυούς τών ίονίων ποιητών, 6 υποφαινόμενος ταπει- 
»νώς προσφωνεί καί άφιερόνει. Πρώτον είς τό εε^ό; του είναι 
»κα ί τό ΰπ’ άνδρός Έλληνος έπιχειρηθέν τούτο ε'ργον. Καί 
»καθώς διά τής Μεγαλειότητός Σου ή ευτυχής αΰτη  έπο/ή 
»τής παλιγγενεσίας τού μεγάλου καί ένδοξου Ελληνικού Έ -  
»θνους θέλει διαιωνισθή είς τήν ιστορίαν τή ; άνθρωπότητος, 
»οΰτω κα ί τά  πρωτόλια ταύτης τής μεγαλοφυιας, ΰπό τήν 
»σκιάν τού θρόνου Σου καί έν τώ όνόμ.ατι τής ελευθερίας 
» αντηχούντα, θέλουσιν ίσως διαφύγη τόν θάνατον, καθωραϊ- 
»•τμένα διά τού Σεβαστού Σου ονόματος».

’Γποσημειούμαι μέ βαθύτατον σέβας τής ’Τμετέρας Με- 
¡•αλειότητος ευπειθέστατος καί ύποκλινέστατος δούλος.

Έν Κέρκυρά 5 Δεκεμβρίου 1844.

Ν ι κ ό λ α ό ς  X .  Μ α ν τ ζ α ρ ο ς

Ό  άοίδιμος "Οθων, λαβών τό ε'ργον, έπεμψεν αυτό ö-ω ς τό 
κρίνωσι Γερμανοί τεχνοκρΐται, άμα δέ καί οΰτοι ένέκρινον 
αΰτά άξιον παντός επαίνου καί άπεθαύμασαν τήν έμ,βρίθειαν 
τού Έ λληνος μουσουργού, έδέχθη τήν άφιέρωσιν καί άπήντη. 
σεν οΰτω i t ‘ αύτογράφου  έπιστολής-

Κύριε Νιχό.Ιαε Μ άντζα ρ ε

«Έ λαβον ασμένως τόν είς τήν Ελληνικήν Ελευθερίαν 
»"Τμνον τού ποιητού Σολωμοϋ μελοποιηθέντα παρ’ Υ μ ώ ν. 
»Τό προϊόν τούτο τής καλλιτεχνίας Σας είδον μέ τόσω πλειο- 
» τέραν εύαρέστησιν, δσω προφανέστερον δεικνύει όποια καλ- 
»Χιτεχνήματα δυνάμεθχ νά έλπίσωμεν άπό τήν Ελληνικήν 
»ευφυΐαν, έπιδιδομένην ήδη πάλιν είς τήν καλλιέργειαν τών 
»ωραίων τεχνών τών όποιων ή Ε λλάς υπήρξε τό πάλα ι τ ίτ -  
θη. Έκφραζων πρός 'Τμάς τάς εΰαρεστίας μου ένεκα τής 

»προσφοράς τού ωραίου τούτου μελοθετήματός Σου, εύαρε 
» ττούμαι νά απονέμω είς Τ μ ά ς τόν Άργυροϋν Σταυρόν τού

»Βασιλικού Τάγματος τού Σωτήρος, ώ ; δείγμα τής πρός 
»'Τμάς εύμενείας Μου καί ύπολήψεως».

Έ ν ΆΟήναις τήν 7ην ’Ιουνίου 1845.
Ο Θ Ω Ν

Πρός τ ό ν  Κ ύρ ιο ν  
Ν ικό λ α ό ν  X -  Μ α ν τ ζ α ρ ο ν  (Κερκυραΐον)

Ό  'Οθων πάντοτε δ ιέταττε νάάνακρούη ή μ.ουσική τεμά
χιά τινα  τού "Υ μ νο υ  τούτου, πρός ένθαβσιασμόν. Δέν έγένετο 
Si  συναναστροφή, μ,ουσική συναυλία ή χορός έν Ά θήναις χω
ρίς ν ’ άνακρούωνται τεμάχια τούτου, ώς έγραφε τψ  Μαν. 
τζάρω ό φίλος αυτού Γ. Κασιμάτης.

"Οτε τώ  1861 παρελήφθη ό Μάντζαρος παρά τού έπί τών 
στρατιωτικών υπουργού Δ Βότσαρη νά συνθέση έμβατήρια ^σ- 
ματα Sιά τόν στρατόν, ούδέν κχταλληλότερον εύρεν ή έκ νέου 
καί τό τρίτον νά μελοποιήση αύτόν είς πολλά τεμάχια κατά 
τόν ^υθμόν έμβατηρίων. Τάς στροφάς 8 3 — 86 Σ τ η ν  ο χ ιά ν  
χ ε ρ ο π ια σ μ έ ν η  έμελοποίησεν τά τέταρτον  Six τρεις όξυφώνους 
καί βαθυφώνους μετά συνοό'ίας κλειδοκυμβάλου κα ί άκολού- 
θως τό πέμπτον Six τάς αύτάς φωνάς άλλά  μετά συνοδίας 
άρπας.

Καί άλλα  ποιήμ,ατα καταλληλα  διά τήν φιλόπατριν νεο
λα ίαν καί Six τούς στρα τιώτας έμελοποίησεν, έν οίς τόν Σ χοπόν  
τού Ιίαράσχου καί τάς πρώτας δύο στροφάς τού “Υ μ ν ο υ  είς 
τόν Μύρωνα τού Σολωμού. Σ Δε ΒιαζΠ£

[Έπεται το τέλος]

---------------- üeAiW----------------

ΤΟ ΟΡΓΑΝΕΤΊΌ
[ Δ ι ή γ η μ α  Κ ΐ Ι Λ Ν ς Ο Ι β  C O P P E E ]

•

Πόσον ή μουσική εμπνέει τήν νοσταλγίαν ! Πόσον όδυνηράς 
προκαλεΐ τάς παλαιάς αναμνήσεις! Καί πόσον μελαγχολικός 
είνε, περί τό χειμερινόν λυκόφως, ό θρηνώδης ήχος ό ρ γ α ν έ γ -  
γο» άνακρούοντος άρχαίαν τινά πό.έχα· !

Ή χον αρχαίας πόλκας, οστις άνεστάτου τούς Παρισίους 
ποό δεκαπέντε ετών, οτε εΐσθε δεκαοκταέτις μόλις Κυρία 
μου. Ναι, σεις ή μεμαραμένη ξανθή, μέ τόν έκ κυανού λειο- 
σηρικού πίλον σας, πίλον πεπαλαιωμένον μέ καινουργείς τα ι
νίας, σεΐς ή όποια όδηγεϊτε μόνη τό μ.ικρόν άμάξιον, δπου 
κοιμάται τό τρίτον μ π ε μ π έ  σας, ύπό τά ς άφύλλους π λα τά 
νους μελαγχολικής έξοχικής λεωφόρου.

Πόσον ήσθε ώραία, καθ’ ήν έποχήν έθορύβει τούς Παρισίους 
ή πό.Ιχα  α ϋτη ! Τό πρόσωπόν σας είχε τήν χάριν εαρινής 
πρωίας, τό ωοειδές έκεϊνο πρόσωπον, αντάξιον τού χρωστήρος 
τού Κορρεγίου, μέ τήν οΰλην έκείνην ξανθήν κόμην, τήν έχου- 
σαν τό χρώμα τού μεστού στάχυος, καί τής όποιας οΐμοι! ά- 
πωλέσατε τό ήμισυ κατά τόν δεύτερον τοκετόν σας!

Ά λ λ ’ άνευ προικός ! . . .  Ναι, δέν είχετε προίκα! Καί ήτο 
I δυνατόν νά γίνη άλλω ς, Six κόρην τιμ,ίου ύπαλλήλου, κα-

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν 947

ταδεδικασμένου νά λαμ,βάνη τακτικώς παρά τών προϊστα
μένων του τήν έπομένην σημείωσιν: «Καλός καί κόσμιος 
υπάλληλος, χρησιμώτατος έν τή υπηρεσ ία»;— τού πτωχού 
εκείνου όντοί, τού μή τολμ,ώντος, είς τούς χορούς ένθα σάς 
ώδήγει νά παρακαθήση είς τήν τράπεζαν τού γ ο υ ίσ τ ,  δπου 
έπαιζον Si ολίγα κερμάτια, καί αιωνίως ψηλαφούντα τά θυ
λάκια  αύτού Six νά βεβαιωθή 0 ri δέν άπώλεσε τάς τρεις 
δραχμάς τού νυκτερινού όχήμ,ατος!

"Ανευ προικός ! .  . . "Ολα τά  κάτοπτρα τής αιθούσης σάς 
έλεγον δτι Siv  εϊχετε ανάγκην αυτής, βτε είσήρχεσθε ε’πί τού 
βραχίονος τού πατρός σας, άκτινοβολούσα εντός ^οδόχρου 
όμίχλης. Γίς έν τούτοις θά ύπέθετεν δτι ή μ α μ μ ά , ή όποια 
έμεινεν είς τήν οικίαν, Si έλλειψ ιν τουα .Ιέ τας , είχε σιδηρώση 
τό έσωφόριόν σας έπί τής τραπέζης τής τραπεζαρίας, καί οτι 
σείς αΰτή, εϊχετε κόψη καί βάψη τήν έσθήτα σ α ς ; Δέν έφέ- 
ρετε χειρόκτια μέχρι τών αγκώνων; Πώς θά έμάντευέ τις 
λοιπόν τάς άμυχάς τής βελόνης έπί τών δακτύλων σας ;

’Ακούσατε τήν άρχαίαν πό .Ιχα ν , τήν όποιαν παίζει τό 
ό ρ γ α ν έ τ τ ο ν , οίονεί άσθμαΐνον, έν τώ  σκιερή λυκόφωτι— λυκό- 
φωτι Νοεμβρίου. Δέν θά ένομίζετε δτι είνε άσμα τρελλής, 
διακοπτομένης ύπό λυγμών;

Σάς έκάλει ουχνάκις νά τήν χορεύσητε μετ’ αυτού, τήν 
πό .έχαν  αυτήν, ό ωραίος μελάγχρους νεανίας, μέ τον στρατιω
τικόν μύστακα, ό τόσω κομψός έν τώ καλλιτεχνική φράκω 
του, καί τόν όποιον είς τούς δεμβασμούς σας ώνομάζετε μέ τό 
κύριον όνομά του, κύριον Φρειδερίκον. Σάς έκάλει συχνάκις νά 
τήν χορεύσητε μετ’ αύτού τήν πόλκαν αυτήν, καθώς καί τήν 
μ α ζ ο ΰ ρ χ α  καί τό βά .Ις .  Ή  φωνή σας ύπέτρεμεν ολίγον, οτε 
άπηντάτε: «Μ άλιστα, Κύριε»·*καί ή χειρ σας έτρεμ.εν ωσαύ
τως, δτε τήν έθέτετε εντός τής ίδικής του. Διότι ήτο υιός οικο
γένειας υψηλής, αρκετά ακόλαστος, μονομαχήσας ήδη— όποιον 
γόητρον!—καί τού όποιου δες είχεπληρώση τά  χρέη ό πατήρ.

Πώς σάς παρέσυρεν άπό τής όσφύος διά σταθεράς χειρός 
καί, εις τάς στιγμάς τής άναπαύλης, δτε έστηρίζεσθε έπί τού 
βραχίονός του, μειδιώσα δλη, μέ τήν αναπνοήν ταχείαν, πώς 
σάς έτάρασσεν, άτενίζων αίφνης τούς οφθαλμούς σας καί άπευ- 
θύνων διά φωνής ταπεινής καί θερμής — έπί ένός τίποτε, έπί 
μιας λεπτομέρειας τή ς τουα .Ιέ τας  σας, έπί τού άνθους τής 
κόμης σας —  θωπείαν τινα. λίαν σεβαστήν μέν κατά τά 
άλλα , ά λλ ’ έν τή  όποιο: έμ.αντεύετο κάτι τι ύπονοούμενον, 
δπερ σάς προύξένει συγχρόνως φόβον καί ηδονήν.

Οϊμοι ! άνθρωπος ελευθέριος, ώς ό Φρειδερίκος, δέν ήτο πλα
σμένος διά νά χάνη τόν καιρόν του κατά τούς χορούς μέ έν 
ποτήριον σ ο υμ ά δα ς .  Έ τράπη αλλαχού, καί, χωρίς νά τό έν- 
νοήσητε σείς ή ίδ ια , έμελαγχολήσατε. Δέν έχει οΰτω; Έ πε ιτα  
δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε έτη διέρρυσαν. Δέν έφορέσατε πλέον 
ροδόχρουν έσθήτα, διότι εϊχετε καταστή ώχρά, ά λλ ’ είς τά 
καταγώ για  τών άστών, δπου ουδέποτε μεταβάλλεται τό 
άσματολόγιον, έπαιζον πάντοτε τήν άρχαίαν πό .Ιχαν ,  ή όποια 
σάς άνεμίμνησκε τόν κ. Φρειδερίκον.

Έ πί τέλους έδέησε νά ΐδητε τά πράγματα ύπό τήν πραγ
ματικήν των όψιν, καί ένυμφεύθητε τόν άτολμον εκείνον 
νεανίαν, δστις προσέφερε τούς χορούς του είς τάς οστεώδεις 
τοιακοντούτιδας δεσποινίδας. Ά λ λο τε , πλέον ή  άπαξ έλη- 
σμονήσατε τήν σειράν του είς τόν τετράχορον, καίτοι τόν εϊ- 
χετε έγγράψη είς τήν πινακίδα σας. Τότε σάς προύξένει οίκτον, 
ώμολογήσατέ το, ό καλός αύτός κ. ’Ιούλιος μ.έ τούς λευκούς 
του κολαρισμένους λαιμοδέτας καί τά  δι’ έλαστικού κόμμεος 
καθαρισθέντα χειρόκτια· Τόν ένυμ,φεύθητε έν τούτοις καί είνε 
μεθ’ δλα ταύτα  άνθρωπος τής έργασίας καί καλός οικογενειάρ
χης. Είνε ήδη υποδιευθυντής όπως ό μακαρίτης κύριος π α 
τήρ σας καί κατέχει τό αύτό άποθαρρυντικόν πιστοποιητι
κών ; «Κόσμιος καί χρήσιμος υπάλληλος, κατέχων τήν εργα
σίαν του» —  "Οτε τώ έδώσατε τό δεύτερον τέκνον του μικρά 
φιλοδοξία κατέλαβε τόν άτυχή κα ί, όπως τύχη  προαγωγής 
τινός, έδημοσίευσε δύο μικρά ειδικά τεύχη. Ά λ λ ’ έξώφλησαν 
μετ’ αύτού, στέφοντες αύτόν δι’ άκαδημαϊκών δαφνών.

Τρία τέκνα— δύο υιοί πρώτον καί ένα πα ϊ ,γοχ όρ ιτσο  άρ- 
γότερα— είνε πολύ βαρύ. Εύτυχώς ό πρεσβύτερος είνε υπό
τροφος είς τό Λύκειον. Μετά πολλής οικονομίας μόλις φέρετε 
τής δύο ά χ ρα ις  ίσ α .  Ά λ λά  τ ί ζωή μέτρια καί μονότονος! 
Ό  πατήρ, έκεϊνος άναχωρεϊ άπό πρωίας, φέρων μεθ’ εαυτού 
τό πρόγευμά του — ολίγον ψωμί καί έν φιαλίδιον κόκκινο 
νερό— είς τά θυλάκια τού έπενδύτου του. Διότι προτού ίγ - 
καθιδρυθή έπί τής δερμάτινης έδρας τού γραφείου του, μέλ
λει νά παραδώση μάθημα γεωγραφίας είς έν οίκοτροφεϊον κο· 
ρασίων. Σείς, κυρία, δέν έχετε τόν καιρόν νά άνιάσθε, καί ή 
ημέρα είνε τόσο) σύντομος άλλως τε δ ι’ Οσους έχουν τόσην ίρ. 
γασίαν ! Έ ν τούτοις ούδέποτε μία διεσκέδασις. Ά πό ένός έτους 
μίαν φοράν έπήγατε είς τό Οέατρον, τόν παρελθόντα Σεπτέμ
βριον, διά νά ϊδητε τό Μαύρο δ ο μ ι ν ό ,  μέ εισιτήρια δωρεάν.

Κατεβλήθητε, κατεπονήθητε άναμ.φιβόλως. Ά λ λ ’ ό π α 
λαιός οΰτος ήχος τής πό.Ιχας. τόν όποιον πα ίζει πάντοτε τό 
πεϊσμον ό ρ γ α ν έ τ τ ο  σάς άνάμιμνήσκει δτι, τήν παρελθούσαν 
εσπέραν, όδηγούσα, ώς σήμερον πρό ύμών τό μικρόν άμάξιον, 
οπού κοιμάται τό τέκνον σας, καί διερχομένη τήν αύτήν 
λεωφόρον ολίγον ε'λειψε νά συντριβήτε ύπό όρμ.ητικού φαέθο- 
νος καί δτι άνεγνωρίσατε ήπλωμένον ύπό τά  καλύμματα, τόν 
οόραϊον εκείνον κ. Φρειδερίκον, δλον καί δλον, άναλλοίωτον, 
έχοντα τό άείποτε νεαζον ύφος τών εύτυχών ανθρώπων καί 
δστις σάς έρριψεν απότομον βλέμμα, φωνάζων; «Α δ έξ ιε 1. . .»  
είς τον αμαξηλάτην του.

Δέν είνε άνυπόφορον τή αλήθεια τό οργανέττον αύτό ; . . .  
Σιωπ£ εύτυχώς. Καί ιδού ή νύξ κκταπίπτουσα. Έ κεϊ κάτω , 
είς τό άκρον τής μελαγχολικής έξοχικής λεωφόρου, έν τή  
έρυθο£ όμίχλη τής δύσεως, έπιτέλλουσιν οί ώχριώντες ά- 
στέρες τού άναπτομένου φωταερίου. Έπιστρέψατε είς τήν 
οικίαν, κυρία’Ιουλίου. Ό  δεύτερος υιός σας θά έπέστρεψεν ήδη 
έκ τού σχολείου καί, δταν δέν είσθε έκεϊ, ούδέποτε μανθάνει 
τό αύριανόν μάθημά του πρό τού δείπνου. Έπιστρέψατε είς
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την οικίαν, κυρία ’Ιουλίου. Ό  σύζυγός σας θά έπιστρέψη μετ’ 
ολίγον έκ τού γραφείου κατάκοπος καί πειναλέος, καί γνωρί
ζετε ότι άνευ ύμών ή μικρά είκοσιπεντάδραχμος υπηρέτρια 
δέν θα γ,νε ικανή να ά ιορθώσγ  με ολίγα γαιώμηλα καί κρό- 
μυα τό υπόλοιπον τού κρέατος τής χθες έσπέρας( An.

Ι 2 Ι Θ 1 0 Υ  T Â  Α Π Α Ν Τ Α
ΕΞ EPÜHÎIEIAZ 

Κ Α Ρ Ο Α Ο Τ  Σ Ι Τ Τ Α

"0 Χρηστάκης Β. Ζωγράφος ό ύπέρ πάντας τούς βχθυ- 
πλούτους άριστα χρησιμοποεών τόν εαυτού πλούτον προ ετών 
κατεϊδεν ασφαλώς, ότι τό 'Ελληνικόν έθνος τότε μόνον θά 
έκπολίτισθή, άν άντί τών παρεισδυσάντων ξένων ηθών καί 
έθίμ,ων έμβαπτισθή εις εκείνην την κολυμβήθραν τού πολι
τισμού, την όποιαν κατεσκεύασεν δ αρχαίος κόσμος. Εύγενώς 
λοιπον άφιέρωσεν αρκετόν χρηματικόν ποσόν, όπως οί "Ελλη
νες συγγραφείς έρμηνευθέντες δ ι’ εκδόσεων κατασταθώσι κτή 
μα κοινόν εις τούς άπογόνους των, καί οΰτως α ί οΰρανο- 
βάμονες ίδέαι τοϋ καλού, αγαθού, καί δικαίου κατελθούσαι έκ 
τών πολυδειράδων κορυφών τού Όλύμπου καταρδεύσωσι την 
πολυδίψιον καί πενιχράν πεδιάδα. Μέχρι τοϋδε διά τής εύγε. 
νοϋς συνδρομής τοϋ κ. Ζωγράφου έξεδόθησαν δύο τόμοι, πρό 
ολίγων δέ ήμερων προήλθεν είςφώς ύπό τού έν Μονάχω άρίστου 
Έλληνιστοϋ Καρόλου Σ ίττλ  ό τρίτος τόμος περιέχων τά 
άπαντα τοϋ ‘Ησιόδου. Ή  πλούσια αΰτη έκδοσις γεγραμμένη 
ύπό γερμανού έπιστήμονος καί εις έλληνικήν γλώσσαν πληροί μίαν 
τών κατεπειγουσών αναγκών τοϋ 'Ελληνικού ε'θνους στερού
μενου τών μέσων να είσέλθη εις τόν εύανθή λειμώνα τών εύ· 
γενών ιδεών καί φρονημάτων. Ά ξ ιο ι μυρίων επαίνων είνε οί 
συντελούντες όπωςδήποτε νά καταστήσωσι προσιτούς τούς 
αρχαίους συγγραφείς εις εύρυτέρους κύκλους. Είνε καιρός πλέον 
νά παύση ή ναννώδης πνευματική τροφή, δι’ ής τρέφεται τά 
'Ελληνικόν ε"θνος, νά άντικατασταθή δέ αΰτη διά τής ελλη
νοπρεπούς κατανοήσεως τών συγγραφέων. Τούτο δε θά κα- 
τορθώσωμεν δι' εκδόσεων έπαρκώς άνταποκρινομένων πρός τάς 
πνευματικάς άνάγκας. Εθνικής ευγνωμοσύνης άξιος είνε καί 
ό κ. Σ ίττλ , δστις έξεπλήρωσεν ένα τών διακαεστέρων πόθων 
τής έλληνικής κοινωνίας. 'Εν τή εισαγωγή τής έκδόσεως ταύ- 
της καταχωρίζονται τά ύπό Ίωάννου Τζέτζου γραφέντα περί 
'Ησιόδου, τά ύπό ανωνύμου «περ ί 'Ομήρου χα'ι Ή σ ιάόου  κα ί  
χοΰ γέχουτ χ α ί  άγ&χοτ αύτώ»-», τά ύπό Πλουτάρχου έν τοϊς 
συγγράμμασιν αύτοϋ άναφερόμενα περί Ησιόδου, τά  ύπό Παυ- 
σανίου, τά  ύπό Πρόκλου, τά τής ανθολογίας επιγράμματα. 
Μετά τούτο ό κ. Σ ίττλ  έξεταζων έμβριθώς, άν τά ποιήματα i 
τού Ησιόδου είνε τής αύτής ευφυΐας γεννήμ,ατα, πριν ή άνα· , 
φέρει τήν γνώμην του, παρατίθησι την τών παλαιών ώς έπι- j 
τηδειοτέρων οντων νά κρίνωσι τά κατ’ αύτούς. Καί οΰτοι

μεν διέγνωσαν την διαφοράν τών δύο ποιητών, άλλα παρεϊ- 
δον τά χαρακτηριστικά. Κ ατά τόν εκδότην ή ποίησις τού 
Ησιόδου είνε μ.ονότονος, διότι καί ό 8ίος αύτού τοιοϋτος ήτο. 
Ο ΙΙσίοδος δέν ήτο ραψωδός, καθ’ ημέραν λαρ.βάνων εντυ
πώσεις νέας κα ί ποικίλας, άλλά  γεωργός έτος παρ’ ε'τος άνα- 
ρ.ετρούμενος τόν στενόν κύκλον τών εργασιών του. Ά λ λ ’ όμως 
εύρωστος θαλερότης καί κωμική τις χάρις τρεφόμεναι διά τής 
γεωργικής άπλότητο; δροσίζουσι τόν αναγνώστην έν πάση 
σελίδι τών ε’ργων του, άναλάμπουσι δέ ένθα καί ένθα σπ ιν
θήρες μουσοθρέπτου αληθώς φαντασίας. Ό  ‘Ησίοδος ήτο μέν τέ- 
κνον τής φύσεως καί έλάτρευε τόν άνακτα τών Μουσών, ά λ λ ’ 
ούτε ύπό τοϋ γλωσσικού άρματος τού δήμου έσύρετο, ούτε 
παρασιτικώς διέκειτο πρός τόν Όμηρον. Δέν έκαρπούτο κη- 
φηνωδώς τήν γλώσσαν τού λαού, άλλά δαψιλώς συνερανίζει 
καινουργείς καί αύτοποιήτους λέξεις έκ τής γλωσσοπλαστι
κής του δεξαμενής, ο ,τ ι δέ παραλαμβάνη έκ τού 'Ομήρου 
μάλα σεμνώς διατίθησιν ή αύτογνωμόνως μεταποιεί. Ό  κ. 
Σ ίττλ συμβουλεύει ημάς, άν θέλωμεν νά σχηματίσωμεν ά· 
κριβή ιδέαν περί τής άξίας τού ποιητοϋ, νά μή αυτοσχέδια- 
ζωμεν άλλά νά άκούωμ.εν καί τήν τών αιώνων φήμην. Κατά 
ταύτην λοιπόν ό Ησίοδος άπό τών σκηπτούχων βασιλέων 
μέχρι τού αγρότου έτιμάτο ώς άριστος διδάσκαλος τής άρε- 
τής καί ώς φιλόσοφος πανδαής. Ή  τοιαύτη πρός τόν ποιη
τήν τιμή διετηρήθη άκεραία μέχρι τών μεταγενεστέρων χρό
νων. Νύν ομως τής ηθικής καί πρακτικής άντιλήψεως τής 
άρχαιότητος ύποχωρησάσης εις τήν κριτικήν σοφίαν έσμι- 
κρύνθη καί ό κύκλος τών άναγνωστών τού Ησιόδου. Ά ς  εύ- 
χηθώμ,εν καί ήμεϊς μετά τοϋ κ. Σ ίττλ  νά προσπορίση ή έκ- 
δοσις αΰτη νέους φίλους καί οπαδούς εις τόν’Ασκραΐον ποιητήν.

Μετά τήν γενικήν ταύτην εισαγωγήν έ’πεται εισαγωγή 
εις τήν Θεογονίαν, έν τή όποίρ: ό γερμανός φιλόλογος ύποστη- 
ρίζει δτι πρό τού χριστιανίσμ-ού ούδέποτε σύμπαντες οί Έ λ 
ληνες ε'σέβοντο κοινώς ώς ιερά οίαδήποτε βιβλία, διότι έν 
Έ λλάδ ι μ.εγίστη έπεκράτει πολυειδίακαί ποικιλία θρησκειών 
διά το αύτεξούσιον τού έθνικού πνεύμ.ατος. Ά ντ ί λοιπόν θε- 
οσδότων νομών οί ποιηταί έχορήγησαν θεοπνεύστους παραι
νέσεις καί ύποθήκας, διά τών όποιων κατεγοητεύοντο καί 
νέοι καί γέροντες. Καί ναι μέν ό Όμηρος καί άλλοι πολλοί 
ύμνησαν κλέα άνδρών ε’ισάγοντες εις τά  ποιήματα αύτών 
καί θεούς, άλλά πρώτος ό ’Ησίοδος έτόλμησενά διηγηθή τό 
γένος τοϋ ούρανοϋ καί τής γής καρπωσάμενος τάς παραδόσεις 
τού λαού, τά ύπό προγενεστέρων ποιητών διδαχθέντα καί 
μ,χλιστα έκείνων, όσοι τούς θεούς καθ’ έκαστον δ ι’ ΰμνων 
έδοξολόγουν. Μετά ταύτα  έξακολουθεϊ τό κείμενον χήχ θ ε ο  
γ ο χ ία ς } τώ>· έ ρ γ ω χ χ α ί  ήμερώχ , της ά σπ ίό ο χ  κ α ί  τ ιχω χ  άπο· 
υπ α σμ ά τω χ  μετά ποικίλων καί πλουσιωτάτων έρμηνευτικών 
σχολίων. Έ ν τούτοις τ ί  νά θαυμάσητις πρώτον, τ ί δέ ύστα 
τον; τόν μυθολογικόν πλούτον τού άνδρός, τήν εύστοχίαν περί 
τό έρμ.ηνεύειν ή τήν άκραν έπιτηδειότητα τού προσκολλάν 
παρά τάς αρχαίας φράσεις καί λέξεις 5,τ ι προσφυώς έφαρ-
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μόζεται έκ τών ήθών καί έθίμων τού νεωτέρου βίου τών Ε λ 
λήνων. Έκ τών σχολίων καταφαίνεται οτι ό έκδοτης γνωρί
ζει άριστα τά δημοτικά άσματα, παροιμίας, δοξασίας, προλή
ψεις, δεισιδαιμονίας, τήν μυθολογίαν, τά σκεύη τά άγροτικά, 
τά  ποιμενικά, τόν βίον τών ορεινών, τών νήσων καί τών έν 
τοϊς πεδίοις διαιτωμένων. Πριν ή προβή εις τήν ερμηνείαν 
τού συγγραφέως άφείς τά ς αναπαύσεις τού ίδιου βίου προύτί- 
μησε τόν πλάνητα , κατήλθεν έκ τής πατρίδος του εις τήν 
τού ποιητού καί περιηγηθεις τάς Έ λληνικάς χώρας έσπού- 
δασε τόν νεώτερον βίον, Δέν ήρκέσθη εις τόν πλούτον τών 
έκδόσεων τών εύρισκομένων έν τα ΐς εύρωπαϊχαΐς βιβλιοθή- 
καις, δέν ήρκέσθη εις τά άψυχα ταύτα  καί νεκρά σχόλια, 
ά λλ’ όπως ό ποιητής ήτο άγρότης καί βοσκός οΰτω καί ό κ. 
Σ ίττλ διά νά έρμηνευση προσηκόντως αυτόν κατήλθεν έκ 
τοϋ Όλύμπου τής έπιστήμης καί άφείς τήν κόνιν τών βι- 
βλιοθηκών ήντλησεν έκ τοϋ ζώντος βίου άφθονίαν γνώσεων, 
διά τών όποιων κατεκόσμησε καί κατεποίκιλλε τήν έκδοσίν 
του. Ό πω ς ό ποιητής διά τής γεωργικής του άπλότητος 
ύπεξέφυγε τό μ.ονότονον τής ΰλης, οΰτως ό έκδοτης δια τών 
ευωδών άνθέων τής φύσεως διεσαφήνισε τά  σκοτεινά μέρη 
τού κειμένου. Ό  κ. Σ ίττλ  καί κατά τούτο φαίνεται ζηλωτός, 
ότι διδάσκει ήμάς πώς πρέπει νά έρμηνεύωνται οί άρχαϊοι 
συγγραφείς ύποδεικνύων, ότι τά  άληθέστερα σχόλια δέν 
π ρ έ π ε ι  τ ά ά ν α ζ η χ ώ μ ε χ  ι υ  χ α ΐ (  χ εχοχ ιαμ έχα ιχ  β ιά ά ιο θ ή χ α ΐζ ,  
ά.ΙΑ’ «V Γ»7 φύσει. Έ α  νομίση τις ότι λέγομεν μόνον
λόγους, καταριθμούμεν έκ τών σημειώσεων έλαχιστά τινα, 
ΐνα  διαπιστώσωμεν τήν γνώμην μας καί παράσχωμεν έλάχι- 
στον δείγμα τού τρόπου τής έρμηνείας τού κ. Σ ίττλ .

1) Έ ν Θεογ. στιχ  137. 
ουρανόν άστερόενθ’, ί'να μιν περί πάντα καλύπτοι- σημειοϊ ό 
έκδοτης τάδε· ή ώραία αΰτη εΐκών άπαντφ  καί έν τή  δη . 
μοτική καί τή  τεχνική τών νεωτέρων ποιήσει π. χ. χάβγ ι ,  χό 
χχέφι χούραχοϋ χά  σε περ ισχεπάσ ΐ) .  Καλλιεπέστερον δε εί
πε Ζαλοκώστας «τήν ε'ναστρον στέγην».

Έν στιχ. 1 73. γήθησε δέ μέγα φρεσί Γ’α ία =  
ε χ ά ρ η σ α χ  μ έ σ α  τά  (έ )σωθιχά μ ο υ .

Έν στιχ. 194 έκ δ ’ ίβ η ... άμφί δέ ποίη ποσίν ύπό ροδινοΐσιν 
άέξετο- μάλλον ομοιάζει τωήσιοδείω χωρίω δίστιχόν τ ι έρωτικόν 
« ά σπ ρ α  .Ιου.Ιούόια φύχρωσαχ "π ' πήχ π ε ρ π α τ η σ ιά  σου .»

Έ ν στιχ. 558  νεφεληγερέτα Ζεύς. Τό πράγμα καί ό χρι
στιανικός λαός τώ θεώ απονέμει π . χ . ιήδουσιν έν Κρήτη 
«έχε ϊχος  όπου σ υ χ χ ε γ ία » .

Έ ν στιχ. 635 φωνή δ' άμφοτέρων ϊκετ ' ουρανόν 
αντιστοιχεί τω  λεγομένιρ 
« β ά ζ ε ι  χάχ ι ψίυχ'ετ ϊσ α  μ ε  χόχ ο ύ ρ α χ ό χ » .

Έ ν στιχ. 764 σιδηρέη μέν κραδίη, χάλκεον δέ ήτορ. 
παράλληλος στίχος εΰρηται έν δημώδει άσματι- 
« σ ίδερο  βά .Ι τε  V χήχ χ α ρ ά ιά  χ α ί  χ ά .Ιχω μα  'σ τ α  στήθη».

Έ ν στιχ. 54-2 έργα καί ήμέραι «μήδ' άπό πεντόζοιο θεών 
έν δα ιτ ί θαλείη αύον άπό χλωρού τάμνειν αϊθωνι σιδήρω».

Περί τών ονύχων πολλή δεισιδαιμονία έπικρατεί, οία χε· 
χράάη  χ α ί  π α ρχ σ χ ευ ή  τ ά χ ύ χ ιά  σου μ ή  x ô f y c, xal χυρ ιαχή  
r à  μ ή  .Ιουσθγς, â r  i ïéAyç r à  π ρ ο χ ά ά γ ς » .

Νομίζομενότι καί έκ τών παρατεθέντων πάνυ ολίγων στίχων 
πείθεται καί ό ψυχρότερος κριτικός περί τής άξίας τού έργου.

ΙαΑΝΝΙΙΪ Κ. ΚοΦΙΝίηΤΗΣ. 

 -------------------------

ΠΡΟΣ ΜΑΒΑΣΙΝ TOT ΒΟΡΕΙΟΪ ΠΟΛΟΥ
Μεταξύ τών σπουδαιοτέρων έκδρομών πρός διάβασιν τού 

Βορείου πόλου κα τα λέγετα ιή  ύπό τόν υποπλοίαρχον Delong 
διά τής Ζαννέτης έπιχειρηθείσα παρά τών ’Ηνωμένων πολι
τειών κατά τό 1881. Ά λ λ ’ ώς τόσαι ά λλα ι άπέτυχε καί 
αΰτη έν τοϊς πάγοις τοϋ βορρά, ή δέ τραγική άπώλεια τών 
ατρόμητων έξερευνητών συνεκίνησε τήν οικουμένην. Πρόθυμοι 
πάντοτε νά παρέχωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις ΰλην 
τερπνήν, δημοσιεύομεν ένταΰθα τής έπιστημονικής ταύτης θυ
σίας τήν άφήγησιν, μετά τών τελευταίων σελίδων τού ημε
ρολογίου τού πλοιάρχου Delong, ούτινος περικοπάς τινας δέν 
δύναταί τις ν ’ άναγνώση χωρίς νά διαφύγη αΰτού δάκρυ.

Μετά πλοϋν έκ τών κινδυνωδεστέρων, ή «  Ζ α χ χ έ χ η » 
φθάσασα εις τάς πολικάς θαλάσσας δέν έβράδυνε ν ’ άπο- 
κλεισθή έν μ.έσω τών παγονήσων όσημέραι αΰξανομένων. Τό 
πλήρωμα πρό τών άπαισίων τριγμών τοϋ σκάφους ήναγκά- 
σθη νά έγκαταλίπη αυτό. Διεχωρίσθησαν εις πολλούς δμί- 
λους ών έκαστος εΐσεβιβάσθη έλκύθρου ευκόλως μεταποιουμέ- 
νου εις λέμβον καί οΰτω διηυθύνθησαν πρός νότον κατά τάς 
βόρειας άκρας τής Σιβηρίας.

Τις θά δυνηθήποτε νά περιγράψη τάς δυσχερείας τών 
τοιούτων έπιχειρήσεων ; Ό τέ μεν οί φυγάδες έζευγμένοι ώς 
κύνες ή (ιέννοι εις τάς κυλιομένας μηχανάς αύτών, τάς σύ- 
ρουσιν έπιμόχθως διά μέσου τών φοβερών σωρών τού πάγου, 
ότέ δε άναγκάζονται νά ύπερπηδώσι κωλύματα άπρόσιτα. 
Ε νταύθα , τό έδαφος διανοίγεται ύπό τά βήματά των σχη- 
ματίζον άβυσσον ής δέν δύνανται ν’ άνακαλύψωσι τό βάθος’ 
έκεϊ, ύψοϋται τείχος άπότομον, τείχος έκ πάγου, όπερ άντιτάσ- 
σεται τή διαβάσει των. Ή  πυρϊτις, ή δυναμϊτις, μάτην μετε- 
χειρίσθη, τό πεπηγός ΰδωρ, τό κλαστικόν αυτό σώμα καί εΰθρυ- 
πτον, μόλις έξασθενεϊται ύπό τών προσπαθειών τών ύπονόμων.

Τό πάν είνε κώλυμα εις τούς δυστυχείς ναυαγούς· τό ψύ
χος όπερ αυξάνει άπαύστως καί όπερ συμπυκνοϊ εις νιφά
δας χιόνος τούς ατμούς τής αναπνοής· ή νύξ ή ιτολική, ή 
ατελεύτητος νύξ, ή άνευ διακοπών, διαρκοϋσα τρεις μήνας, 
άνευ ήλιου καί άνευ σελήνης, ή τόσω φρικώδης έκείνη νύξ, 
καθ' ήν οί κύνες τής Kane, είθισμένοι εις τήν πάχνην τοϋ 
τόπου τω ν, θνήσκουσιν έκ θλίψεως μή ύποφέροντες αυτήν.

Καί μετά ταύτά  είσιν α ί καταιγίδες τής χιόνος ήτις 
πληροί παντα  τά  ανοίγματα. Τότε πλέον τά  πάν καθίσταται
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παγίς· δέν δύυανται νά κάμωσιν έν βήμα χωρίς να έξετά- 
σωσι τό απατηλόν έδαφος' ή ελάχιστη άσυνεσία τιμωρείται 
δ ιά  θανάτου' δυστυχής τις δύναται νά αφανισθή εν τιν ι των 
φρικωδών έκείνων ψηγμάτων, άτινα  τόσω έμόχθησαν ίν ’ άπο- 
φύγωσιν τότε ότε έφαίνοντο χαίνοντα καί δρατά.

Έ ν μέσω μιάς τών καταιγίδων τούτων περί ών την έλα- 
χίστην Ιδέαν δύνανται να έχωσιν οί άνθρωποι των εύκρατων 
χωρών, οι διάφοροι όμιλοι των ναυαγών διεχωρίσθησαν. Είχον 
προίδει τάς περιπτώσεις' έκαστος αυτών είχε τού; αρχηγούς 
του, καί, μεμονομένω; έξηκολούθησε τό γιγάντιον έργον προ- 
βαίνων πρός νότον.

Πάντες έπλησίαζον τάς άκρας τής Σιβηρίας, άλλά, φεϋ ! 
δεν ύπήρξαν παντες έξ ίσου ευτυχείς. Ό  υποπλοίαρχος 
D unenhow er, δστις ηγείτο ενός τών όμίλων τώνφυγάδων, 
έπλησίασε τήν γην εις τα  περί τάς έκβολάς τού Λεν ου.

Ό  Chipps, δστις διώκει έ'τερον έλκυθρον έφάνη, άλλά 
δέν έβράδυνε ν' άφανισθή.

Όσον αφορά τόν πλοίαρχον Delong καί τού; μετ’ αύ. 
τού άπωλεσθέντας, άνευ έλπίδος βοήθειας, εν τα ίς έρήμοις 
τού πάγου, κατεστράφησαν μικρόν κατά μικρόν έκ τού ψύ
χους, τής πείνης καί τής δυστυχίας· μετά μακράς δέ άναζη- 
τήσεες κατωρθώθη ν’ άνευρεθώσι τά  υπόλοιπα αϋτών.

Εΐδησις έξ Irkoutsk  πρός τήν N en-rork H edall δίδει 
τάς ακολούθους λεπτομέρειας έπί τού τρόπου καθ’ όν άνευ- 
ρέθησαν τά  πτώματα τοϋ Delong καί τών συντρόφων του.

«Τ ά πτώματα τοϋ πλοιάρχου Delong καί τών συντρόφων 
του άν*υρέθησαν τή 23 Μαρτίου παρά τοϋ μηχανικού M el
v ille . Εύρίσκοντο ταύτα  5U0 υάρδας καί 1000 υάρδας μακράν 
τών συντριμμάτων λέμβου, άνέσκαψαν τήν χιόνα εις μέρος 
ένθα σωλήν δπλου έφαίνετο έπί τής επιφάνειας καί εύρον δύο 
σώματα εις όκτώ ποδών βάθος. Κατά τόν χρόνον τούτον δ 
M elv ille , 30 πόδας περαιτέρω παρετήρησε τά ύπόλοιπα πυ
ράς καί λέβητα, χλησιάζων δέ προσέκοψε χειρί άνθρωπίνιρ 
έξερχομίνη τής χιόνος.

ΤΗτθ ή τού Delong, κεκαλυμμένου έκ χιόνος ένός ποδός. 
Πλησίον αυτού έκειντο δ Am bier καί Lorn , κεκαλυμμένοι 
έκ τεμαχίων τού τής σκηνής υφάσματος καί καλυμμάτων. 
Βήματά τινα  περαιτέρω άνεκάλυψαν τά  πτώ ματα  τού Lee, 
Knack καί A lexy.

“Εν τινι σχισμή άνεύρον δύο κιβώτια πλήρη χάρτου, φαρ- 
μακεϊον φορητόν. Πλησίον αύτών άνευρέθη σημαία. Ούδέν 
τών πτωμάτων έφερε υποδήματα. Οί πόδες αύτών ήσαν πε 
ριτετυλιγμένοι διά ^ακών. ’Εν τοίς θυλακίοις δέ τών ανθρώ
πων τούτων άνεύρων τεμάχια δέρματος έβρασμένου προφα
νώς χρησιμεύσαντος εις διατροφήν των.

Αί χεϊρίς των ήσαν κατά τό μάλλον καί ήττον κεκαυμέ- 
να ι, ώσεί έρρίφθησαν εις τό πϋρ τήν ώραν τοϋ θανάτου. Ό  
Boy έκείτο έπ' αύτού τοϋ πυρός, τά  δ ’ ένδύματά του ήσαν 
κεκαυμένα. Πάντα τά πτώ ματα  μ,ιτηνέχθησαν έπί λόφου 
υψηλού 300  πόδας καί έτάφησαν έκεϊ ύπό τά  συντρίμματα

τής λέμβου καί λίθινος Σταυρός υψηλός 22 πόδας ϋψώθη έπί 
τού τάφου τούτου. Μετά τα ύτα  ή αποστολή διηρέθη εις τρία 
πρός άναζήτησιν τού C hipps καί τών συντρόφων του.

Έν τοίς εύρεθείσι χάρταις ήσαν καί α ϊ σημειώσεις τή ; έκ- 
δρομής. Π N ev-rork H edall έδημοσίευσε μέρος τού ημε
ρολογίου άπό 1ης μέχρι 30ης ’Οκτωβρίου 1881. Εΐνε αδύ
νατον δέ νά άναγνώση τις τήν άφήγησιν σκληρών παθημάτων 
άτινα  προηγήθησαν τού θανάτου τοϋ μικρού καί ηρωικού 
δμίλου τών άνερευνητών.

«Σάββατον 1η 'Οκτωβρίου 1881. — Τέσσαρες αξιω μα
τικοί καί άνδρες τού άτμοπλοίου τών ’Ηνωμένων πολιτειών 
Z a r r i t t t i c  έφθασαν έν τή καλύβη ταύτη τή τετάρτη 28 
Σεπτεμβρίου καί ήναγκάσθησαν νά περιμείνωσιν μέχρι; δτου 
δ ποταμός πήξη. Διεπέρασαν τήν πρωίαν ταύτην εις τήν 
άριστεράν όχθην διά νά έξακολαυθήσωσι τήν πορείαν αύτών 
καί προσπαθήσωσιν νά πλησιάσωσι καθίδρυμά τι παρά τόν 
ποταμόν Λένα' έχομεν τροφάς διά δύο ημέρας καί όντες εύ- 
τυχεΐς μέχρι τού νυν έκ τής άνευρέσεως θηράματος κατά τάς 
π ιεσ τ ικά ; άνάγκας ήμών, δέν φοβούμεθα περί τού μέλλοντος

'ΤγιαίνΟμεν πάντες, έξαιρουμένου ένός, τοϋ E ricksne, ού- 
τινος οί δάκτυλοι τών ποδών άπεκόπησαν ένεκα πληγής 
παρά τού πάγου.

Κυριακή. 2α Ό κτ. —  Ό  E ricksen , ¿μ ίλησε καθ’ όλην 
τήν νύκτα έν δπνω καί εκοάτησεν άγρύπνους όσους τό ψύχος 
δέν έκώλυσε ν’ άποκοιμηθώσι. . .  Ό  γεωγραφικός μου χάρ
της είνε τελείως άχρηστος, θά εξακολουθήσω βαδίζων έπι- 
μόχθως πρός νότον, έλπίζων ότι δ θεός θά μέ δδηγήση πρός 
τ ι καθίδρυμα καθ' ότι άνεγνώρισα ποό πολλοϋ ότι εϊμεθα α
νίκανοι νά διαφύγωμεν μόνοι.

3η Ό κτ. —  Τό γεύμά μας συνίσταται ήδη έκ ¡̂ τής 
λίτρας, δ ι’ έκαστον, έκ pemDlicau καί κυνός ήμιλιμοκτονή- 
σαντος. Είθε δ θεός να έλθη εις βοήθειαν!. . . Ό  Ericksen 
φαίνεται θνήσκων, Είνε έξησθενημένος καί άδρανής, καί ότε 
κλείει τού; οφθαλμούς δμιλεϊ κυρίως δανιστί γερμανιστί καί 
άγγλ ιστί . . . . Ό  A lex ia  άνήλθεν έπί ύψώματος καί άναγ- 
γέλει ότι βλέπει καλύβην περίπου Ιν τέταρτον μιλίου άπό 
τής παραλίας . . .  Άγομεν πρός ταύτην τήν διεύθυνσιν τού 
N indermann καί A lex ia  πορευομένων έπί κεφαλής σχεδόν 
εν μίλιον οτε βυθίζομαι έν τή χιόνι μέχρι; ώμων πριν ή δ γυ
λιός μου μέ κρατήση. Έ ν ώ έξέρχομαι τής όπής ερπων, δ 
Gorlz βυθίζεται μέχρι τοϋ λαιμού πεντήκοντα μέτρα όπι
σθεν έμοϋ καί όπισθεν αύτού δ Κ. C o llin s μέχρι τής ζώνης.

Ά φ ' δτου έξήλθομεν τού ΰδατος έκαστος ήμών έκρυσταλ- 
λώθη . . . .  Ό μως συρόμεθα μέχρι; ότου μία καλύβη φανή... 
Ά λ λ ' δ N indermann μας κράζει. «Δέν υπάρχει καλύβη 
έδ ώ !»  Κατατεθλιμένος διέταξα νά κατασκηνώσωμεν εν τινι 
όπή έναντι τού λόφου . . . .  Καί δέν μάς ύπελείπετο είμή δ 
κύων ϊνα  δειπνήσωμεν. Παρήγγειλα είς τόν Ivorson νά τον 
φονεύση καί παρασκευάση, μετ’ ολίγον έγένετο φαγητόν έξ 
ου πάντες λαιμάργως έφαγαν έξαιρουμένου τού δόκτωρος καί
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έμοϋ . ι . . Ό  Ericksen πρό ολίγου ήρξατο παραληρών καί 
οί λόγοι του άπετέλουν φοβεράν συμφωνίαν πρός τήν δυστυ
χίαν ήτις μάς περικυκλοϊ Δέν ήδυνήθημεν ν ’ άναθερμανθώ- 
μεν καί ήττον σκεπτόμεθα ν'άποςηρανθώμεν. Έκαστος έφαί
νετο κατειλημμένος ύπό σκοτοδίνης καί ώσεί ηλίθιος.. 'Εάν δ 
A lex ia  δέν μέ περιετύλισσε διά τού δέρματός του τής φώκας 
καί δέν έξηπλούτο παρ’ έμοί ϊνα μέ θερμάνη διά τού θάλπους 
τού σώματός του, σκέπτομαι ότι θ' άπέθνησκον παγώσας.

Τρίτη' 4η Ό κτ. — Ο δόκτωρ έποιήσατο τήν δυσάρεστον 
άνακαλυψιν ότι δ E ricksen κατέλιπε τάς χειρίδας του τήν 
νύκτα καί ήδη έχει τάς χεϊρας πεπηγυίας... Ε πειδή  υπήρχε 
φόβος Οτι δέν έχει πολλάς πλέον ώρας ζωής' προσεκάλεσα 
πά ντα ; ν ' άναγνώσωσι μ ετ’ έμού τάς δεήσεις τών άγωνιών- 
των. Ή  άνάγνωσις έγένετο μετ’ εύλαβείας . . . .  Τή έ’κτη 
εσπερινή άνηγέρθημεν, έκρινα δ’ άναγκαϊον νά λάβωσιν οί 
σύντροφοί μου τροφήν τινα . "Εκαστος έδείπνησεν ήαίσειαν 
λίτραν κρέατος έψημένου κυνός καί κύαθον τείου.

Τετάρτη· 5η Ό κτ. —  Ήμίσεια λίτρα κρέατος κυνός 
καθ’ έκάστην είνε ήδη ή τακτική  τροφή μ α ς . . .  Πιστεύω 
ότι εϊμεθα έπί τής νήσου T ila ry , έν τή  ανατολική παραλίμ, 
25 μίλια περίπου μακράν τής K um ark S in ka .

Πέμπτη· 6η Ό κτ. —  Προσεκλήθησαν πάντες τή 7 */2· 
“Ημισυς κύαθος τρίτου έμβρέγματος τείου, μετά ήμισείάς ούγ- 
γίας οινοπνεύματος. Πάντες είσίν έξησθενημένοι , . . Τή 8 45' 
ό σύντροφός μας E ricksen , κατέλιπε τόν βίον, άπευθύνων λέ
ξεις έγκαρδιώσεως καί παρηγοριάς είς τούς ανθρώπους . . . .  
Διά νά ένταφιάσωμ.εν τόν E ricksen , δέν δυνάμεθα νά όρύ- 
ξωμεν λάκκον, έπειδή ή γή  είνε πεπηγυία καί ούδέν έχομεν 
πρός σκαφήν. Τό μόνον όπερ δυνάμεθα νά πράξωμεν είνε νά 
καταδύσωμεν αύτόν έν τέμ ποταμώ. ’Ράπτομεν αύτόν έντός 
τεμαχίων τής σκηνής καί τόν καλύπτομεν διά τής σημαίας 
ήμών . . . Τή μεσημβρία καί 40 λεπτά  άνεγνώσθησαν τά 
έπικείδεια μεθ’ δ δ μακαρίτης συνάδελφός μας έκομίσθη είς 
τόν ποταμόν, ένθα έτάφη εν οπή έσκαμμένη έπί τού πάγου. 
Τρεις βολαί τών ήμετέρων Rem ington (όπλων) έρρίφθησαν 
δι’ αύτόν ώ ; έπιτκφιοι τιμαί. Πλάξ δέ παρεσκευάσθη μετά 
ταύτης τής έπιγραφής: «Είς μνήμην τού Η. Η. E ricksen, 
6 'Οκτωβρίου 1881. Άτυόπλοιον τών Ηνωμένων πολιτειών 
«Ζαννέτη.» Έπήχθη δ' ή π λ ά ; είς τήν όχθην τού ποταμού 
σχεδόν άνωθεν τού τάφου του.

Τά ένδύματά του διεμοιρασθησαν μεταξύ τών συντρόφων 
του, Ό  Iverson έλαβε τήν Γραφήν του καί βόστρυχον έκ 
τή ; κόμης του.

Παρασκευή· 7 Ό κτ . —  Το πρόγευμα συνίσταται εκ τής 
τελευταίας μας ήμισείας λίτρα ; κρέατος κυνός καί τείου Τό 
τελευταϊοντέϊόνμας έτέθη έντός τού θερμαστήρος (bouielo ire) 
τή  πρωία ταύτη- μέλλ,ομεν ήδη νά έπιχειρίσωμεν τήν πο
ρείαν μας τών 25 μιλιών μετά τινων φύλλων έβρασμένων 
καί δύο τετάρτων οινοπνεύματος.

Σαββατον 8 Ό κτ .— Προσεκλήθησαν -ά ν τε ; τή  5 ι/2· Πρό

γευμα, έκ μιάς ούγγίας οινοπνεύματος έντός θερμού όδατος.
Κυριακή· 9 Ό κτ.— Πάντες τή 4 */2. Μία ούγγία οινο

πνεύματος- άνεγνώσθη ή θεία άκολουθία. Ό  N indermann 
καί δ Noros έπίμφθησαν έμπρός πρός ζήτησιν βοήθειας, άπο- 
κομίζουσι τά  καλύμματα αύτών, τυφέκ.ιον, 40 φυσίγγια καί 
δύο ούγγίας οινοπνεύματος. Μετά μίαν ώραν σταματώμεν 
ίνα δειπνήσωμεν· μία ούγγία οινοπνεύματος. Ό  A lex ia  έφό- 
νευσε τρεις p tarm igans κάμνομεν ζωμόν.

Δευτέρα 10 Ό κτ .—Τή 5 */2 έπίομεν τήν τελευτα ίαν 
ήμίσειαν ούγγίαν τού οινοπνεύματος ήμών. Τή 6 '/2 δ A lex ia  
αναχωρεί πρός Θήραν p tarm igans. Τρώγομεν περιτμήματα 
δέρματος έλάφου. . . Τή 3 σταματώμεν, έξηντλημένοι. Εί· 
σδύομεν είς όπήν τινα τής παραλίας. . . Ούδέν ϊνα δειπνήσω- 
μεν εΐ μή κοχλιάριον γλυκερίνης παντες λίαν έξησθενημένοι 
άλλά  πεποιθότες. Ό  θεός βοηθήσοι ημάς.

Τρίτη 11 Ό κ τ .— ’Ανίκανοι νά κινηθώμεν. Έ ξέλιπε τό κυ· 
νήγιον. Κοχ^λιάριον τείου* γλυκερίνης καί θερμού όδατος πρός 
τροφήν. Δέν ύπάρχουσιν δένδρα είς τά περίχωρα.

Τετάρτη 12 Ό κ τ .—Πρόγευμα- τό τελευταϊον κοχλιάριον 
γλυκερίνης μετά θερμού δδατος. Διά γεύμα δύο δράγματα 
(poégnées) ιτέας τής άρκτου έντός όδατος καί πίνομεν τό 
έγχυμα τούτο, έξασθενούμεθα έπί μάλλον καί μάλλον.

Πέμπτη 13 Ό κ τ .—Τέϊον έξ ιτέας. Δέν ύπάρχουσιν ειδή
σεις περί τοϋ N indermann Εύρισκόμεθα είς τάς χμϊρας 
τοϋ θεού καί εί μή έπικουρήσει ήμϊν, ήμεθα κατεστραμμένοι.. . 
Μετά μεσημβρίαν διαβαίνομεν δτέ έτερον ποταμόν δτέ βρα
χίονα τοϋ μεγάλου, μετά τήν διάβασιν δ Lee κατέπεσεν 
άποκαμών. Είσερχόρ.εθα έντός όπής τής παραλίας καί σκη- 
νοϋμεν. Έπιστρέφομεν είς άναζήτησιν τού Lee. Ή ν  έξηπλω- 
μένος καί άνέμενε τόν θάνατον. Άναγινώσκομεν πάντες δμού 
το Π άζ ιρ  í/fiaír καί Πισίβνω.

Παρασκευή 14 Ό κ τ .— Πρόγευμα, έγχυμα ιτέας. Γεύμα 
κοχλιάριον έλαίου καί έγχυμα ιτέας. Ό  A lex ia  φονεύει ένα 
p ta rm ig an .. .

Σάββατον 15 Ό κ τ .— Πρόγευμα· έγχυμα ιτέας καί δύο 
παλαιά υποδήματα. Ό  A lex ia  καί Lee εΰρίσκονται είς τάς 
τελευταίας δυνάμεις. Σημεία καπνού πρός νότον.

Κυριακή 16 — Ό  A lexia έξηντλημένος. Θεία άκολουθία.
Δευτέρα 17 Ό κ τ .— Ό  A lex ia  θνήσκει, δ δόκτωρ τόν πε

ριποιείται. Άναγινώσκομεν τάς δεήσεις τών άγωνιώντων. Τεσ
σαρακοστή επέτειος τήςγεννήσεως τού κ. C o llin s . Ό  A lex ia  
άπέθανε περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου.

Τρίτη 18 Ό κτ.— ’Ενταφιασμός τού A lex ia  μετά μεσημ
βρίαν. Τόν έξαπλούμεν έπί τοϋ πάγου τού ποταμού καί τόν 
καλύπτομεν διά σωρού πάγου.

Παρασκευή 21 Ό κτ.— Περί τό μεσονύκτιον, e Knack εϋ· 
ρέθη νεκρός μεταξύ τού δόκτορος καί έμού. Ό  Lee έθανε τή

1) Κοχλιάριον χρησιμεΰον διά τό τέϊον ήτοι μικρόν, επομένως τό πε- 
ριεχόμενον ενός τοιούτου κοχλιαρίου γλυκερίνης. Δ ηλ. ποσότης γλυκε
ρίνης όσην περ ιλαμβάνει κοχλιάριον χρησιμεϋον διά  τό τέϊον.
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μισημβρίιη. Άνέγνωμεν τάς ίεήσεις τών άγωνιώντων οτε τον 
ι ΐ 8 ΟμΕν θνήσκοντχ.

Σάββατον· 22 Ό κτ. — Λίαν έςτισθενημένος δ ιά  νά μετα- 
κομίσωμεν το σώμα τού Knack και Lee επί του πάγου. Ό  
«ϊόκτωρ,όΟυΙΙϊηβ καί εγώ τούς άπάγομεν μακράν τής όψεως 
είτα οί οφθαλμοί μου κλείονται.

Κυριακή 23  Ό κ τ .— Πάντες τα  μαλιστα έξησθενημένοι. . 
Άνεγνώσθη μέρος τής θείας ακολουθίας. Οί πόδες μας κά- 
μνουσι να ΰποφέρωμεν. Δέν ύπάρχουσιν υποδήματα.

Παρασκευή 28 Ό κτ.— Ό  Iverson άπέθκνεν λίαν πρωί.
Σάββατον 29 Ό κ τ .— Ό  D ressier άπέθανε τήν νύκτα.
Κυριακή 30 Ό κτ — Ό  Boyd καί δ Gorlz άπεθανεν τήν 

νύκτα ταύτην, δ κ. C o llin s θνήσκει».
Ε νταύθα σταματώσιν α ί συμπληρωματικά! σημειώσεις 

τού υποπλοιάρχου Delong- 'Αναφέρει τον θανατον πάντων τών 
συντρόφων, πλήν ιϊύο τού ιατρού καί τού Σίνου Ah Sam . 
Ύπήρχον λοιπόν ακόμη τρεις έπιζόντες κατά τήν 31 Ό κτ. 
άλλα μετά τινας ώρας ήκολούθησαν τούς συντρόφους των.

[ ’Εκ τοΰ Γ αλλικού] f l

ΔΕΝ Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Δεν σ’ α γα π ώ  !—  ‘Α λλά  σκληρά βαρεία, δυσθυμία 
Μου κυριεύει τη ν  ψ υχ ή ν , θανάσιμος οδύνη,
"Α ν δέν σε βλέπω  πάντοτε, όλ’ ή  ζ ω ή  μου σβύνει 
Κ αί πνίγομαι ίν  στεναγμοΓς κα ί μαύρη έρημίφ 
Κ α! όταν που προβάλλουσα εμπρός μου διαβαίνης 
’Ο ργίλη ή  χαρίεσσα, δέν ξέρεις, τ ί παθαίνω·
Τ ήν δυστυχή χαρδίαν μου φαιδρύνεις χαί θερμαίνεις 
Κ α ί μ ’ εντυπώσεις θελχτιχάς ήμέρας δλας μένω .
Μέ φεύγεις χα ί α νο ίγετα ι εμπρός μου μαΰρον μνήμα 
Ώ  τής ζωής μου συ χρατεΓς εις χεΐράς σου τό νήμα !

Δέν σ ' α γα πώ  ! — Π λήν κάποτε σέ βλέπω  νά στενάζης 
Κ' εις βέμβην νά  βυθίζεσαι, δαχρύουσα, άλγούσα.
Κ αί ή  ψ υχ ή  μου σέ πονεΓχαί κλα ίε ι συμπαθούσα!
Μέ ένα στόνον σου βκθΰν κατάκαρδα μέ σφάζεις.
Κ αί δταν τό μ ε ιδ ίαμα  εις τ ή ν  μορφήν σου θάλλη  
Έ ν  ώ  φαιδρά χα ί εύθυμος χορεύει ή  ψ υ χ ή  σου,
Η άνοιξις μυροβολεΓ μέ δλα τη ς  τά  χαλλη  

Κ αί αποπνέει 8λ' ή  γή  χαράν τοΰ παραδείσου 
Σύ απωθείς τή ν  λύπη ν μου χα ί τή ν  χαράν μου σβύνεις 
Έ ν  μέσω τώ ν τρ ικυμ ιώ ν, έν μ έσφ  τή ς  γαλήνης.
Δεν σ α γ α π ώ !—· Π λήν σιωπμ  τό θελκτικόν σου στόμα 
Κ αί μέν’ ή  φύσις άχαρ ις, βωβή χα ί τεθλιμμένη  
Ή  τρέμουσα χαρδία μου πονεΓ «παραττομένη·
Λ αμ βάν’ ή  ίψ ις  μου εύθύς ώχρόν, θανάτου χρώμα 
Κ αί όταν τά  ήδύλαλα  άνοίγης π ά λ ιν  χ ε ίλη .
Πληροί τό πάν μ αγευτική  α γγέλω ν μελω δία .
Εις τή ν  ψ υχ ή ν μου α ν τη χ ε ί μολπή τ ις  ερωτύλη,
Σχιρτφ κα ί π ά λ ιν  έχ χαράς ή  τλή μ ω ν μου χαρδία- 
Η ευτυχ ία  μου ιδέ εις σέ ανήχει μόνον 

Κ οι τελευτα ίο ι στεναγμοί τώ ν φλογερών μου χρόνον.

Δέν σ’ α γα πώ  !—  Ά λ λ ’ είσαι συ δ πόθος δ γλυκύς μου,
II ζωπυροϋσα μ ε  πνοή εαρινών ζεφύρων 

Τό ίνδαλμα τώ ν προσφιλών κα ί θείων μου ονείρων,
Ή  μόνη μου χρυφή χαρα χα ί τρυφερά ελπ ίς  μου 
Τό ενθυμούμαι πάντοτε χα ί σέ ποθώ χα ί πάλλω  
Κ αί άγρυπνώ  μελάγχολος εις νύχτας βαθυτάτας,
Μονήρης χα ί χαρδιαλγών, τό όνομά σου ψ άλλω ,
Άναπολών στιγμάς τινας χαί ώρας γλυχυτάτας........
Μακράν σου αναχούφισιν χα ί τέρψ ιν δέν ευρίσκω.
Δέν σ ' α γα π ώ , ά λ λ ' άνευ σού νά 'ξεύρης —  αποθνήσκω !

(1885) Δ. Κ. Β αρδυννιπτη!

Ε ΙΣ  ΤΟ Ν  Χ ΡΟ Ν Ο Ν

Ώ ς κύμ ατα  χυλίων τάς ήμέρας, 
τάς εβδομάδας χαί τούς μήνας ε τ ι,
'Ιδού δ Χρόνος, τό παμφάγον τέρας, 
υπάρξεις αφα ιρεί, προσθέτων ετη . . .

’ Αθάνατος αϋτός, αυτός χα ί μόνος, 
τό Σ ύμπαν θανατοί, γεννφ χα ί τρέφει,
'Ε νώ  τόν μ έγαν άξονά του στρέφει 
«ϊς τούς α ιώ νας πάντα ς α π ' αΐώνος.

Αιώνιος αυτόχειρ, α ιω ν ίω ς 
άνανεούται χα ί άναγεννάτα ι.
Κ’ εις άπειρα χ’ ά ν  μέρη χ α τα σ π ά τα ι, 
ακέραιος ζή  όλος έξα ισ ίω ς.

’Αρχή κα ί τέλος π ά ντω ν τώ ν συμβάντων, 
μυστήριον αύτός τώ ν μυστηρίων.
Κ α ί α ίν ιγμ α  τώ ν α ιν ιγμ ά τω ν  πά ντω ν, 
α λλά  κ α ί μόνον λύσεως β ιβλίον! . . .

Ύ π έρ γη ρ ε  τού κόσμου νεανία , 
δπόσον θαυμαστόν τό δρεπχνόν σου,
Δ ιπλοΰν όιώχον χ’ εχτελοΰν σκοπόν σου, 
χλαδεΰον χα ί θερίζον έν μ α ν ίφ !.. .

Σε α γα π ώ , σέ σέβομαι συνάμα, 
ώ  Χρόνε, σέ φοβούμαι χα ί σέ τρέμω.
Κ’ ενδοιασμών πρός σέ χ ' έλπ ίδω ν γέμω , 
τού φρούδου βίου φαίδρυνε τό δράμα !

Φ Α . ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΪ. 
Γυμνασιάρχης

ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΛΑΙΟΓΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓ

Σύ, μάνα , πού 'χάσες μέ μ ιάς α γά π η  χα ί έλπ ίδα .
Σύ, μάνα  πού στερήθηκες μέ μ ιά  τόν κόσμον δλο,
Κ ' είδες νά σδύση τάστρου σου ή  θεϊκή αχτίδα ,
ΓΙού 'ς τή ς  καρδιάς σου ελα μ πε τόν αγιασμένο θόλο,
Σύ, όπου χλα ίς παντοτεινά  τό γιό  σου, τό θεό μου,
'Γή φλόγα μου σύ δράσισε, τόν άσβεστο χαϋμό μου,
Ε ιχα  χ ' έγώ  'ς τό κόσμο αύτό μ ι’  ά γ ά π η , μ ιά  έλπίδ 
ΚΓ η ταν γ ια  μέ ή  γ ή  μιχρή ά π ’ τή ν  πολλή  χαρά 
Μά κα ί τά  δηό δ δύστυχος σέ μ ιά  σ τ ιγμ ή  τά  ειδα 
Νά γίνουν σ τά χ τη , ερ ημ ιά , χα ί μαύρη συμφορά.

Μονάχος, δλομόναχος παντού χα ί πά ντα  ξένος 
Τ ής μοίρας τά χ τυπ ή μ α τα , άνα ίσθητα  σάν βράχος 
Τ ά δένομαι χα ί δέν μ ιλώ , μά  χλα ίω  δ χαϋμένος 
Μέ τ ’ αχνισμένο μου αύτό τό δάκρυ μόνον λέω  
Τ ί φλόγα έχω  ς '  τ ή ν  καρδιά, χα ί πόσον πόσον χαίω  
«Ά λλο ίμονον ς’τόν άνθρωπο, πού χ ά νε ι, ότι έχει,

Π έφτει ς’τό φυσομάνημα 'ς τή  λύσσα τού βορηά,
Σ άν φύλλο ς’τό φθινόπωρο, έόώ χΓ έχ ε ι θά τρέχη, 
χωρίς νά βρίσχη πουθενά μιχρή παρηγοριά !

Έ φύτρωσε ς 'τά  σ π λά γχ α  μου, χΓ  ανθούσε ς 'τή ν  χ α ρ ό ύ  μου 
Ά γ ά π η  'σάν πρω ταπρ ιλ ιάς αύγούλα μυρωμένη.
Τ ήν εχαμάρωνα χρυφά μέ τή  θολή μ α τ ιά  μου,
Κ ή τα ν  ς’τά φυλλοκάρδια μου σφιχτά π ερ ιπ λεγμ ένη .
Τ ’ αηδόνια τραγουδούσανε γλυχά τό όνομά της.
"Ελπίδα . . .  όλα σβύνουνε όλα χωρίς έσένα ,
Έ φ υ γ ε ς  σύ χΓ επέταξε ή  ά γά π η  μου μαζύ ,
Κ αί τώρα π ε ια  τής νεώ της μου τά  φύλλα ένα  ένα 
Μ αραίνονται χα ί πέφτουνε!

Ά χ ο  τ ο ν  β ρ ά χ ο υ  τ ή ς  Φ ρεαττόος


