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ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΓΓΕΝΗΣ

Ό  εύγενής πώς φαίνεται; Ώ ! ναί, γνωρίζω τί έννο- 
είται πολύ καλώς- την συμπεριφοράν εκείνην την οποίαν 
ό εύγενής οφείλει νά έχη καί όχι εκείνην την όποιαν 
γενικώς έχουαι τώρα. Ό  δούξ τοΰ Βούκιγχαμ ητο χαριεις 
άνηρ καί είχε την συμπεριφοράν εκείνην περί ης ό λο- 
γος. Ό  Ούικέρλεος ητο χαριέστατος άνήρ καί ειχεν 
εύγενή συμπεριφοράν οΐαν καί ό δούξ τοΰ Βούκιγχαμ, 
’Ανέκδοτα τοΰ Σπένοκ).

Ό  Πώπ ύπέδειξεν έπίσης πώς φαίνεται ό εΰγενής εν 
τώ προσώπω τοΰ λόρδου Πέτερβορου, τοΰ Λόρδου Βό- 
λιγβροκ, τοΰ Λόρδου Χίντσινβροκ, τοΰ Δουκός του Βλό- 
του καί δύο η τριών άλλων. (’Ανέκδοτα τοΰ αύτοΰ.)

Έξελεξάμην τάς άνω γνώμας προς άνάπτυξιν λεπτό
τατου ζητήματος όπερ φρονίμως ποιών ώφειλον ίσως νά 
μή πραγματευθώ. Ά λλ ’ όμως άγαπώ τον τίτλον τοΰ θέ
ματος, κα'ι θά προσπαθήσω τουλάχιστον νά τό περιγράφω.

Τί έστιν ό,τι άποτελεΤ τήν συμπεριφοράν τοΰ εύγε- 
νοΰς εΰκολώτερον δυνάμεθα νά αίσθανθώμεν παρά νά 
περιγράψωμεν. Πάντες γινώσκομεν αυτήν όταν τήν βλέ- 
πωμεν· άλλά δεν γνωρίζομεν πώς νά δώσωμεν λόγον αυ
τής, ή νά έξηγήσωμεν εις τί συνίσταται. Causa latet 
res ipsa notissima (ή αιτία κρΰπτεπται, τό πράγμα δε 
αΰτό εΤνε προδηλότατον).

Ευχέρεια, χάρις, άξιοπρέπεια έθεωρήθησαν ώς τά παρα
στατικά και τά έκφραστικά σύμβολα τής συμπεριφοράς 
ταύτης· άλλά προτιμώ νά ορίσω ότι τό κατέχειν εαυτόν 
καθ’ έξιν άποτελεΤ τήν έμφάνειαν τοΰ εύγενοϋς. Ό  εΰ
γενής έξασκεΐ τελείαν κυριότητα ούχί μόνον έπ'ι τής 
φυσιογνωμίας του, άλλ’ έπ'ι τών μελών του καί τών κινή
σεων του. Έν άλλαις λέξεσιν αποκαλύπτει ό εΰγενής διά 
τοΰ σχήματός του κα'ι τών τρόπων του έκουσίαν τινά 
έξουσίαν έπ'ι τοΰ όλου σώματός του, όπερ εις πάσαν κάμ- 
ψιν αύτοϋ οφείλει νά ήνε υποχείριον τής θελήσεώς του· 
Πρέπει νά γίνηται φανερόν ότι βλέπει καί πράττει ώς 
έπιθυμεΤ, άνευ περιορισμοΰ, άνευ συγχύσεως ή άδεξιό- 
τητος. Οΰτω δέ εΤνε πράγματι κύριος έαυτοϋ ώς ό 
καθηγητής έπιστήμης τινός ή τέχνης εΤνε κάτοχος τής 
είδικότητός του, έφαρμόζων αύτήν εις οΐανδήποτε χρήσιν 
ευαρεστείται και διανοείται- Όπου δήποθι τοιαύτη εύκο- 
λία κα'ι δύναμις υπάρχει, άναγνωρίζομεν τό σχήμα καί 
τούς τρόπους τοΰ εύγενοϋς,— δηλαδή του άνθρύπου 
έκείνου όστις ώς έκ τών συνηθειών του και τής θέσεώς 
του έν τή ζωή, κα’ι έν τη συνήθει αύτοϋ συναναστροφή 
έν τή κοινωνία ούδέν άλλο σχεδόν έχει νά πράξη παρά 
νά σπουδάση τάς κινήσεις έκείνας καί τήν συμπεριφοράν 
τοΰ σώματος αΐτινες ίκανοποιοΰσιν αύτόν* καί φαίνονται 
επιτήδειοι νά κινήσωσι τήν επιδοκιμασίαν τοΰ θεατού. Ή 
εύχέρεια δεν αρκεί, ώς δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, κα' 
ή αξιοπρέπεια έχει τι το υπερβολικόν. Πρέπει νά υπάρχω 
μετριότης τις (setenne), εύσυνείδητός τις εύσχημοσύνη 
(decorun) συνδυαζομένη μετά τής πρώτης, καί οίκειότης 
τις του βλέμματος σβεννύουσα τήν αύστηράν όψιν τής

πειθαρχίας συνδυαζομένη μετά τής δευτέρας όπως πραγ- 
τευθή ή περί του χαρακτήρος τούτου ιδέα ήμών. Ίσως 
ή λέξις κοσμιότης είνε ή καταλληλοτέρα όπως έκφράση 
τούς τρόπους τοΰ εύγενοϋς· ή αξιοπρέπεια άρμόζει εις 
τούς εύπατρίδας, καί ή μεγαλοπρέπεια εις τούς βασιλείς!

Ό που δήποθι ή άκατάπαυστος αυτή καί κοσμία υπο
ταγή τοΰ σώματος εις τό πνεΰμα είνε ορατή εις τάς 
συνήθεις πράξεις τοΰ περιπατεΤν, κάθησθαι, ίππεύεινς 
'ίστασθαι, όμιλεΤν, κτλ. έξάγομεν τό αΰτό συμπέρασμα ώς 
προς τό άτομον, οίαδήποτε καί άν ώσι τά κωλύματα ή 
τ ’ αναπόφευκτα έλαττώματα τοΰ σώματος, τουτέστι τής 
μηχανής τήν όποιαν διοικεί.

"Ανθρωπός τις δύναται νά έχη ποταπόν ή δυσάρεστον 
έξωτερικόν, δύναται νά χωλαίνη ει’ς τό βάδισμά του ή νά 

Χ σ̂α τήν χρήσιν τοΰ ήμίσεος τών μελών του, καί 
όμως δύναται νά δείξη τό είωθός έκεΤνο τής προσοχής 
περί τούς τρόπους πρός πάν ό,τι είνε χάριεν καί εύπρε- 
πές έν τή χρήσει τοΰ ύπολειπομένου αύτώ τής δυνάμεως, 
τουτέστιν έν τή λεπτή διαγωγή του σκαιοτέρου καί άθλιε- 
στέρου σώματος. Ύβος τ ις  ή δύσμορφος άνθρωπος βε
βαίως δεν φαίνεται κατ’ άνάγκην σκαιός ή βάναυσος· 
τούναντίον ένεκα τής μερίμνης του περί τήν διακόσμησιν 
τοΰ έξωτερικσΰ του καί τής έπιθυμίας του νά θεραπεύση 
τά έλαττώματά του άποκτά ώς έπί τό πλεΤστον τούς τρό
πους τοΰ εύγενοϋς.

Τό κοινόν γελοΤον όνομα τοΰ Μιλόρδου έφαρμοζόμενον, 
εις τοιαυτα πρόσωπα ύπαινίττεται τήν προνοητικήν αύτών 
εύπροσηγορίαν καί άντίστασινείςτάς κοινάς προλήψεις. Ό  
Λόρδος'Όγλεβηςέν τή κωμωδία «Ό  Λ αθραίος γά μος» 
είναι μανικώςπως κομψός καί φιλόκαλος καί άφοΰ ακόμη χορ- 
δισθήώςώρολόγιον επίτηδες διάτήνήμέραν, ώς καλώς δυνά
μεθα νά φαντασθώμεν καί όμως καλός ηθοποιός δύναται νά 
τόν παραστήση ώς εύγενή, καί όταν σφάλληται εις τό 
βήμά του καί όταν τίλληται ύπό τής άρθρίτιδος καί όταν 
αποπειράται άνεπιτυχώς νά φανή νέος καί φαιδρός. 'Εχει 
ούτος τό ιδεώδες πρότυπον εις τό πνεΰμά του, δυσφορεΤ 
διά τάς έξ αύτοΰ παρεκτροπάς μετά πολλής τής φρί
κης, συνέρχεται εις έαυτόν όσω τό δυνατόν ταχέως μετά 
πάσαν άπρεπή πράξιν πράττει ό,τι δύναται έν τω μέτρω 
τών περιωρισμένων μέτρων του, καί άποτυγχάνει εις τάς 
δικαίας του άξιώσεις ούχί έξ άπροσεξίας άλλ’ έξ άνάγκης. 
Ό  Σίρ ’Ιωσήφ Βάγγς, όστις είχε σχεδόν κλίνει εις δύο 
ίσα μέρη διετήρησε μέχρι τής έσχάτης πνοής τό έξωτε- 
ρικόν του μυστικοσυμβούλου. Υπήρχε καταφανής έν αύτώ 
πάσα ή στερεότης καί αξιοπρέπεια ήτις ήδύνατο νά δια— 
δηλωθή έκ τοΰ ένδομύχου αισθήματος τής ιδίας αύτοϋ 
σημασίας διά του τοσοϋτον διαστρεβλωθέντος καί έξησθε- 
νημένου κορμοϋ.

ΠοΤον είναι τό ίχνος τοΰ μυστηρίου τούτου; Είνε 
πρόδηλον ότι ό εύγενής χειρίζεται τό σώμα του μετά τής 
αύτής εύκολίας ώς παλαιόν χειρόκτιον. Τά μέλη του άφί- 
νονται καθ’ έαυτά νά φροντίσωσι περί έαυτών· κινοϋνται 
άφ’ εαυτών· δεν βρενθύεται σοβών, ούτε ΐσταται ακροπο
δητί όπως δείξη πόσον ύψηλόν είνε τό άτομόν του έν



μεσω τών πολλών, άλλά φαίνεται ότι ευρίσκει άφ’ έαυτοϋ 
τήν ισορροπίαν του, καί όπου δήποθι εύρίσκεται, φαίνεται 
ότι ολισθαίνει φυσικώς εις την θέσιν του- εΤνε πάντοτε 
καθ όλα κύριος εαυτού καί ούδενός ξένης έχει καί μεταξύ 
λορδών καί μεταξύ χαρτοπαικτών ούδέν δύναται νά ταρά- 
ξη τό γαλήνιον τοΰ ήθους του καί τό σταθερόν τής όψεως 
καί τοΰ σκοπού του- δέν υπάρχει σημεΤον άλαζονείας έν 
αυτώ, ουτε φαίνεται ότι οΐονδήποτε συνάντηση τό βλέμ
μα του δύναται νά τον πτοήση, ή νά τον εύρη άφύλα- 
κτον· ούτε άποφεύγει, ούτε προσελκύει τά βλέμματα. 
Ά λλ ’ ό αρχα ϊσμός  τοΰ ιματισμού του δύναται νά έξη- 
γηθή ως σημαίνων διαρκή τινα προτίμησιν τοΰ συρμού 
τού παρελθόντος, κα'ι εΓδός τι προγεγραμμένης περιφρο- 
νησεως τού καλλωπισμού τού νεωτέρου. Ό  γέρων μονό
φθαλμος Δούξ τού Κουήνσβουρη είνε άλλο παράδειγμα 
όπερ δύναμαι ν’ αναφέρω. Ό ταν ϊστατο εις τό κυρτόν 
του παράθυρον όρθιος κα'ι καταβεβλημένος έφαίνετο ώς 
ευπατρίδης έν εΐκόνι περιβεβλημένη πλαίσιον καί ύέλους, 
η καλώς ένδεδυμένον πανομοιότυπον τής αυλής τού 
Γεωργίου II.

(Έ χ  ζοϋ άγγ.ΙιχοΰJ.
Ο. Θ. Ι α ε ο ν ι λ η ς

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΚΒΕΘ ΤΟΥ ΣΑΙΞΣΠΗΡ
ΤΙ ύπόθεσις τής τραγψδίας τοϋ Μάκβεθ έλήφΟη εκ τίνος 

χρονικού τοΰ Χόλινσχεδ ούτινος διδομεν ενταύθα εν περι- 
λήψει τήν άφήγησιν. Ό ισχυρός τιμαριώτης ΜάκβεΟ έζη 
έν Σκωττί^ περί τά.μέσα τοϋ δεκάτου αϊώνος, επί της βασι
λείας τοϋ Δούνκαν, ήγεμόνος πράου μέν καί φιλάνθρωπου, 
αλλ’ άμοιροϋντος της άπαιτουμένης ευφυΐας καί ένεργείας 
προς τό κυβερνάν χώραν φιλοτάραχον καί στασιαστικήν, οΐα 
ητο τοτε ή Σκωττία. 'Ο ΜάκβεΟ, μέγα δυνάμενος καί συγ
γενής ών τοϋ βασιλέως, έπεβάλετο "να σφετερίσηται τό βα
σιλικόν αξίωμα. Καταπολεμήσας δέ τον επί τήν Σκωττίαν 
έκστρατεύσαντα βασιλέα τής Νορβεγίας Σουένσν, καί φιλο
ξενών μετά τήν νίκην τον εύγνωμονοϋντα αύτφ Δούνκαν εν 
τφ  τιμαριωτικφ αύτοϋ φρουρίω ’Ίνβερνσς, παρορμώμενος δέ 
υπό τής φιλοδόξου αύτοϋ γυναικός, έδολοφόνησε κοιμώμενον 
τον βασιλέα. Άναρρίπτων δέ τον φόνον εις τόν υίόν καί διά- 
οοχον αύτοϋ Μαλκύλμ (οστις, εϊ καί ήτο άθώος, φοβηθείς 
τήν οργήν τοϋ λαοϋ καί τήν κακουργίαν τού Μάκβεθ, κατέ- 
φυγεν εις τήν ’Αγγλίαν), έσφετερίσατο τήν βασιλείαν. Ά λλά , 
φοβούμενος μή ή αδίκως προσκτηθεϊσα άρχή έκφύγη αυτόν, 
έδολοφόνησε καί τόν Μάκ-Γίλλ καί τόν Βάγκον, δύο τών ίσχυ- 
ροτάτων τής Σκωττίας τιμαριωτών άρχόντων. Μετ’ ολίγον 
ετερος ισχυρός άρχων τοϋ βασιλείου, ό Μακδούφ-ρ, βλέπων 
τήν προς αυτόν δυσμένειαν τοϋ βασιλέως καί τήν υποψίαν, 
κατέφυγε καί ούτος εις ’Αγγλίαν. Ά λλ ’ ό αιμοχαρής τύ[ αν- 
νος έξεδικήθη φονεύων τήν γυναίκα καί τόν υίόν αύτοϋ.

Τότε ό γυναικάδελφος τοϋ Μαλκώλμ Σίβαρδ, προστάξαν- 
τος τού βασιλέως τής Α γγλίας Έδουάρδου, έξεστράτευσεν 
έπί τήν Σκωττίαν μετά μεγάλου στρατού· νικήτας δέ καί 
οονεύσαςτόν ΜάκβεΟ ΐδιοχείρως κατά τήν πρώτην συμπλοκήν, 
άπεκατέστησε τόν Μαλκώλμ έπί τ 'ν  θρόνον τής Σκωττίας.

Τό σπουδαιότατον πρόσωπον τοϋ δράματος τούτου ^ινε ή 
Αέδυ ΜάκβεΟ, ήν πολλοί παραβάλλουσι προς τήν Ιίλυταί" 
μνήστραν τού Αισχύλου, καί τήν Μήδειαν τον Εύριπιδου. Ο 
εμπαθέστατος τής Μηδείας πρός τόν Ίάσωνα έρως, υπέρ ου 
:<ατέλιπε τά πάντα, γονεΐς, φίλους, πατρίδα- καί υπέρ ου 
«ήδέως άν άπέσπα τοϋ σώματος αυτής τήν ψυχήν, Οπως 
ιδη αυτήν έξερχομένην ώς στεναγμόν έρωτος έκ τοϋ στήθους 
τοϋ έραστού», τά περί αυτήν άσύγγνωστα αμαρτήματα, ή 
αχαριστία καί ή περιφρόνησις τού Ίάσωνος (νυμφευθέντος 
τήν Γλαύκην, θυγατέρα τοϋ βασιλέως τής Κορινθου Κρέοντος), 
άτινα φέρουσιν αύτήν εις άπόγνωσιν· ή ύπερβολική ώμότης, 
μεθ’ ής εκδικείται τήν ύβριν καί τιμωρεί τήν απιστίαν τοϋ 
άνδρός· ή αιφνίδια έπιστροφή τής φιλοστοργίας, καί τά δά
κρυα, δσα καταχέει ύπέρ τών τέκνων αύτής, ατινα μετ’ ολί
γον σφαγιάζει έν τφ παροξυσμψ τής μανίας· πάντα ταύτα 
προξενοϋσιν άπερίγραπτον δέος καί τρόμον, καί τοιοϋτον οίον 
μόνον αισθάνεται τις άναγινώσκων τόν Μάκβεθ.

Ό  χαρακτήρ τής Αέδυ ΜάκβεΟ είνε Οαυμασίως ύποτετυ- 
πωμένος. Τό δεσπόζον αύτής αισχρόν πάθος, ή άκρατος φ ι
λοδοξία, υπερισχύει τοϋ πρός τόν άνδρα Ιρωτος. Νομίζουσα 
δέ οτι, βασίλισσα γενομένη, έσται εύτυχεστάτη, πειραται 
ΐνα καταστήστί αύτώ τόν φόνον εΰκολον, καθιστώσα έκποδών 
παν έμπόδιον, καί καταστέλλουσα πάσαν έν τί) καρδία τοϋ 
δολοφόνου έγειρομένην εύλάβειαν. "Αλλως τε δέ ό ΜάκβεΟ 
δέν έχει χρείαν τοιαύτης προτροπής· έπειδή προ πολλοϋ ήόη 
έκρινε νά θανατώσιρ τόν βασιλέα Δούνκαν καί τόν υίόν ισως 
δέ καί διάδοχον αύτοϋ Μαλκώλμ. Ά λλ ’ ομως, φοβούμενη μη 
ούτος, άποκαρτερήσας κατά τήν ώραν τοΰ έγκλήματος, μετα- 
βάλττ) γνώμην, ή Αέδυ Μάκβεθ παρορμ^ αύτόν παντί σθένει 
έπί τό θαρρεΐν, άποκαλοΰσα αύτόν άνανδρον καί απειλούσα 
αύτφ περιφρόνησιν διά βίου, έάν διατελέστι έτι πρός στιγ
μήν αμφιρρεπής καί δίστάζων, καί μή ωφεληθή απο τού 
σκότους καί τής σιωπής τής νυκτός δπως δολοφονήση τον 
ξενιζόμενον βασιλέα. ’Έγκειται δέ καί βιάζεται καί κεντρί
ζει αύτόν άδιαλείπτως, μή άπολείπουσα μηδέ στιγμήν σκέ- 
ψεως. Πράττει δέ ταϋτα ύπέρ αύτοΰ καί μόνου, ώς λέγει. 
'Γπέρ αύτοΰ λησμονεί τήν γυναικείαν αύτής φύσιν. 'Γπέρ 
τής φιλοξενίας αύτοΰ έργάζεται καί φυλάττεται. Ά λλ ’ άρά 
γε άποδιώξει τής καρδίας αύτής τούς ελέγχους τής συνει- 
δήσεως ούτως εύχερώς, ώς άπέπλυνε τό τάς χεΐρας αύτής 
μιαΐον αίμα τοϋ δολοφονηθέντος;— Ούχί. ’Επειδή ot έκ τοϋ 
στήθους αύτής άναπεμπόμενοι φρικώδεις στεναγμοί, οί άντη- 
χοϋντες ώς λυγμοί ψυχορραγοϋντος, άποδεικνύουσιν οτι ή 
άφοβία καί ή τόλμη, ήν έπειρατο ΐνα έμβάλτ) εις τόν διστά- 
ζοντα άνδρα, δέν ήσαν εν τή καρδί^ αύτής.

Διό άμα άπετελέσθη ό φόνος, άμα ό Μάκβεθ έδρέψατο 
τούς καρπούς τδΰ κακουργήματος, καί πρώτη αύτή άποδει- 
λιά καί τρέμει καί οδύρεται, προαισθανομένη τήν έπικρεμα- 
μένην άμ-^οτέροις τιμωρίαν. Κ,αί τότε βλέπομεν αύτήν παρι- 
σταμένην έν τή περιλαμπεϊ σκηνή τοΰ συμποσίου, ούτινος 
προΐσταται ώς βασίλισσα τής Σκωττίας μετά πολλής πλα
στής χάριτος καί φιλοφροσύνης, καί πειρωμένην "ν’ άπο- 
τρέψτ) τήν προσοχήν τών συμποσιαζόντων μεγιστάνων άπό 
τής άλοκότου διαγωγής τού άνδρός, οστις, κατατρυχόμενος



Ε ρ ρ ί κ ο ς  Μ α ρ τ ε ν

Ό  κλεινός ioxopiKoc τής Γαλλίας, άττοθανών τήν Δεκεμ6ρ[ου.
*Εργον του μαθητου τής χαρακτικής Γ. 'Ροϊλοΰ, βραβευθέν τα> 1883 εις τον διαγωνισμόν του ' Εθνικού Πολυτεχνείου.

υπό των ελέγχων τοΰ συνειδότος, καί βλέπων ενώπιον αΰτοΰ 
άκμάζοντος του συμποσίου, παρακαθήμενον φοβερόν τό φάν
τασμα τοΰ δολοφονηθέντος Βάγκου, αποτείνει έντρομος καί.

Μήδειαν τοΰ Εύριπίδου. Ό  Μάκβεβ εΐνε άρα δράμα τραγικώ- 
τατον, έξεικονίζον τήν άνύψωσιν καί την πτώσιν τοΰ φιλο- 
δό;ου. Ή δε οικονομία αύτοΰ εχει μεγάλην ομοιότητα προς

παράφρων προς αύτό τον λόγον. Ό δέ υπό παντοίων σπα
σμών τοΰ συνειδότος ταρασσόμενος αΰτης ύπνος, καί ή αδιά
λειπτος αγωνία Ιμποιοΰσι φρίκην τοιαύτην, οΐαν αισθάνεται 
τις μόνον άναγινώσκων τας Ευμενίδας τοΰ Αισχύλου ή τήν

τήν τριλογίαν τοΰ Αισχύλου, ήτις, ώς γνωστόν, απαρτίζεται 
εκ τοΰ Άγαμέμνονος, των Χοηφόρων καί τών Εύμενίδων> 
τριλογίας διαγραφούσης εν τρισί διαφόροις πράξεσι τήν ιστο
ρίαν τοΰ οίκου τοΰ Άγαμέμνονος.



’Επειδή ή τραγψδία τούΜάχβεθ απαρτίζεται ομοίως έχ τριών 
διαφερουσών άλλήλων πράξεων ήτοι τής βασιλοκτονίας τοΰ 
Δούνκαν, τοΰ φόνου τοΰ Βάγχου χαΐ τής πτώσεως τοΰ Μάχβεθ.

ενσημαντικόν καί έν χρήσει έν τί) καθομιλουμένη), άγγέ)5.ει 
άμφοτέροις τοΐςτραγιχοΐς ποιήμαιχι,τό πεπρωμένον τοΰ ήρωος, 
δπερ όμολογητέον έλαττοΐ πως τό διαφέρον τοΰ δράματος.

Φραγκιςκος Ιωσήφ α  '

Α υ τ ο κ ρ α τ ω ρ  τ η ς  Α υ σ τ ρ ο ο υ γ γ α ρ ί α ς

L·----------------------------------------

Καί ή μέν πρώτη δεικνύει ήμΐν πώς ό τύραννος ήλθεν εις τήν 
αρχήν, ή δέ δεύτερα πώς κατεχράσθη αύτήν, ή δε τρίτη άπέ- 
βαλεν αυτήν μετα τής ζωής. Χορός υπερφυών δντων ή Έριν- 
νύων (ας όνομάζομεν Στρίγλας, ονομα μή έλληνικόν μέν άλλα

Έ ν τώ δράματι τούτου ό Σαίξσκηρ φυλάττει τήν ενότητα 
καί διατηρεί άσθμαίνουσαν τήν φαντασίαν τοΰ θεατοϋ απ 
«ρχήί μέχρ'· τέλους.

Όπόσον πλήθος θαυμασίων εικόνων έν τί) τραγφδί^ ταύ-



τη ! 'Οποία ώραιότης έν τή άποκρίσει τοΰ Μάκβεθ πρός τήν 
γυναίκα, μεμφομένην αύτφ τήν άτολμίαν καί άποκαλοΰσαν 
αύτόν άνανδρον

« Prythec peace 
dare do a ll that mag become a manho dares do 
more is none·» ήτοι «Παΰσον. παρακαλώ σε, πράττω παν 
ο,τι ό άνήρ πρέπει νά πράξη. 'Ο δέ τολμών πλέον έμοΰ δέν 
είνε άνθρωπος».

Ή δέ σκηνή, καθ’ ήν δ Μακδούφφ, μανθάνει τόν θάνατον 
τής γυναικός αύτοΰ, έσται, ώς καλώς είπεν ό Σατωβριάνδος, 
απαράμιλλος καί μόνη έν τη δραματική ποιήσει.

'Η Αέδυ Μάκβεθ είνε γυνή θερμουργός, έξοχου ευφυΐας καί 
τόλμης.

'Η θρησκεία μόνη ήδύνατο "να κατάσχη έπί τών χείλέων 
τής αβύσσου ψυχήν οϊτως έστομωμένην. Ά λλά τετυφλω- 
μένη υπό τής φιλοδοξίας καί τής ύπερηφανίας, αντί τοΰ 
άποβλέπειν πρός τόν Ούρανόν, περιστρέφει αίΐτη τά όμματα 
έπί τής γής καί δέν βλέπει ούδέν υποδεέστερον αυτής. Ά 
γεται δέ υπό τοΰ πεπρωμένου, δπερ δεσπόζει αύτής. Διό ή 
ψυχική αυτής άγο^νία δέν εινε μεταμέλεια καί επιστροφή 
εις τήν θρησκείαν, άλλ’ έργον συνειδήσεως κατατρυχομένης 
υπό τής έμφανίσεως φρικτών εικόνων καί τβΰ φόβου τής τ ι
μωρίας τοΰ μέλλοντος.

Ή πρώτη γνωστή εκδοσις τοΰ Μ άκβ εϋ  έγένετο in folio 
έν έτει 1623. Τό δράμα παρεστάθη τό πρώτον έν Λονδίνφ 
έν έτει 1670, ήτοι μετά τήν ένωσιν τών τριών βασιλείων, 
τής Α γγλίας, Σκωττίας καί τής ’Ιρλανδίας εις εν βασίλειον, 
τήν μεγάλην Βρετανίαν, κατά τήν άνάβασιν εις τόν θρόνον 
τής Α γγλίας James τοΰ πρώτου, ώς καταφαίνεται έκ τών 
έξης στίχων τής τετάρτης πρ<3ξεως τοΰ Μάκβεθ, έν οίς ό 
ποιητής αίνίττεται τήν υπό Ιν σκήπτρον συνένωσιν τών τριών 
βασιλείων.

«Some Isee that two-fold malls and treble scep
tres carry»

’Ήτοι «βλέπω έπίσης έξ αύτών (βασιλείς) φέροντας διπλάς 
σφαίρας καί τριπλά σκήπτρα. Ό James I ' έξελέχθη βασι
λεύς τής Α γγλίας μετά τόν θάνατον τής βασιλίσσης ’Ελι
σάβετ, τή 2 4  Μαρτίου τοΰ 1603 έτους, καί είσήλθεν εις τό 
Λονδΐνον τή 7  Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους. Άνηγορεύθη δέ βα
σιλεύς τών τριών Ηνωμένων βασιλείων τη 24  τωβρίου 
160S-. Ό λίγαις δέ προ τής άναγορεύσεως αύτοΰ ήμέραις 
παρεχώρησε προνόμιά τινα εις τήν θεατρικήν εταιρίαν τοΰ 
Λονδίνου, ης μετεΐχεν ο Σαίξσπηρ καί ώνόμασε τούς ύπο- 
κριτάς «the king’ s servants».

TO ΣΗΜΕΙΟΝ TOY ΙΟΥΔΑ

Ή οικία τής χήρας Έρμάν, πλησίον τοΰ Όπενέϊμ ήτο έν 
έορτή. Αί δύο κόραι, Μαρία καί Φρίδα, έτελείωνον τάς ετοι
μασίας των διά νά δεχθώσι τόν έξάδελαον Ίωσή®, οστις θά 
έφθανε τήν ιδίαν ημέραν έκ Ιϊαρισίων, οπου διήλθεν έκεΐ 
οεκατρία έτη εν υπηρεσία διά νά συνάθροιση τι νά άποκα- 
τασταθή εις τό χωρίον του.

Ό ’Ιωσήφ έτρεχεν ήδη τό εικοστόν όγδοον έ'τος. 'Η θεία 
Έρμάν, ήτις τφ έχρησίμευεν ώς μήτηρ, τόν ειχεν ήδη μνη- 
στεύσει μέ τήν Μαρίαν, τήν μεγαλειτέραν της θυγατέρα, δύο 
έτη νεωτέραν από αύτόν. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή κόρη 
έτρε'/ε τό δέκατον τρίτον έτος, καί αί συντέκνισσαι (κουμπά- 
ραΐ) τοΰ Όπενέϊμ δέν ειχον σφάλει νά μέμφωνται τήν χή
ραν ύποθέτουσαι οτι ή ηλικία τοΰ δεκάτου τρίτου έτους,— τό 
σημεΐον τοΰ ’Ιούδα —  ήτο διά τούς άρραβώνας ηλικία δυσά
ρεστου οιωνού. ΤΗτο έτι χειρότερον δταν ανήγγειλαν οτι ό 
Ιωσήφ θά έπανήρχετο πολύ ακριβώς δεκατρία έτη από τής 
άναχωρήσεώς του. Αί γηραιαί γυναίκες προδιέθετον τήν Μα
ρίαν οτι ό γάμος της δεν θά έγένετο, καί θά ήτο φρόνιμον 
εις αύτήν νά παραιτηθή πρότερον μιας άπάτης.

Ή μελαχροινή Άλσατιανή, πράγμα σπάνιον εις τόν τόπον 
της, άπήντησε γελώσα εις αύτάς τάς δυσαρέστους προρρή
σεις. Ειχεν εμπιστοσύνην εις τόν μνηστήρά της, αί ευμενείς 
έπιστολαί δπου ούτος τής διηύθυνε διαρκούσης τής απουσίας 
του άπεδείκνυον οτι τά αΐσθήματά του πρός αύτήν ήσαν τά 
αύτά. Διατί λοιπόν νά λυπήται διά χίμαιρα δταν τό παν 
τής ύπέσχετο εύτυχές μέλλον; Ή  Φρίδα, ή μικρά άδελφή, 
έφλυάρει φαιδρώς, καί εΐκοσάκις τήν ώραν, διηυθύνετο εις 
τήν θύραν τής οικίας των ν’ άκροασθή τόν συριγμόν τής άμά- 
ξης άναγγέλλοντα τήν άφιξιν τοΰ σιδηροδρόμου έρχομένου 
εκ Παρισίων.

Τέλος! τ έλο ς  φωνή χαράς τοΰ παιδιού ειδοποίησε
τήν μεγαλειτέραν αδελφήν οτι ό περιμενόμενος ταξειδιώτης
πλησιάζει !  ή Μαρία έστηρίχθη, λειποθυμοΰσα, εις
τήν έτοιμασθεΐσαν τράπεζαν διά το συμπόσιον. Εϊσέτι μία 
στιγμή . . . .  ή θύρα ήνεφχθη, καί ό ’Ιωσήφ έφάνη πρό τοΰ 
κατωφλιού.

Ό ’Ιωσήφ! Είναι λοιπόν ό ’Ιωσήφ, ούτος ό ωραίος νέος 
μέ τήν σγουράν κόμην καί μέ τό εύχαρι ύφος; Ναι, τη 
αληθείς, είναι αύτός ό ίδιος. Ά λλ ’ ομοιάζει ολίγον ώς το 
δεκαπενταετές παιδίον, τό ολίγον άδέξιον καί δειλόν, τοΰ 
όποιου ή ειλικρινής καί καθαρά φυσιογνωμία άφήκε γλυκεΐαν 
ένθύμησιν έν τη καρδία. τής μικρας άλλοτε φίλης του.

Δεκατρία έτη! Είνε δεκατρία έτη! επαναλαμβάνει χα
μηλή τη φωνή αύτη· προσπαθούσα νά έπικρατήση τήν θλι- 
βεράν εντύποισιν ήν αισθάνεται.

Αύτη δέν σκέπτεται οτι τά διατρέξαντα έτη παρήγαγον 
εις αύτήν άλλαγήν τόσον μεγάλην ώς εις τόν ’Ιωσήφ: καί 
μετά οδυνηρού θαυμασμού ήκουσε αύτόν τελευταΐον νά ερω- 
τήση:

—  Ποΰ λοιπόν είνε ή Μαρία;
—  Ιδού την! σπεύδει ν ’ άπαντήση ή μήτηρ Έρμάν, 

ύπερήφανος διά τήν δροσεράν καί ώραίαν κόρην της.
Ή Μαρία! Αύτή ή μεγάλη καί ώραία! άνεφώνησεν ό ’Ι

ωσήφ. Δέν θά τήν άνεγνώριζον! Κυρία, είναι δεκατρία έτη, 
τό ήξεύρετε;

Δεκατρία έτη1 Ό έπάρατος ούτος αριθμός άντήχει εις τά 
ώτα τής μνηστής ώς επικήδειος κωδωνοκρουσία τής εύτυχίας 
της. Έ  φιλοφρόνησις τοΰ ’Ιωσήφ έφερεν έν τούτοις έλαφράν 
έπί τών παρειών της -χαράν, διαρκοϋντος τοΰ γεύματος· άλλά 
δέν κατώρθωσε νά διαλύση έντελώς τό είδος τής ηθικής



στενοχώριας της όποιας ή Μαρία εγεινεν έκδοτος άπό της 
Ιλεύσεώς του.

—  Βλέπεις, Μαρία, πόσον ό Ιωσήφ ημών κατέστη αξιαγά
πητος καί κομψός! ελεγεν καταγοητευμένη ή γηραιά γυνή. 
Έλαβεν δλως διόλου τούς καλούς τρόπους τής πόλεως.

—  Ναί, μήτερ! άπεκρίνατο η Μαρία, δοκιμάζουσα να γε-
λάστρ: Δεν είνε διόλου παράδοξον............... εις τό διάστημα
δεκατριών ετών.

Μετά τό συμπόσιον, ό ’Ιωσήφ ήνοιξε τον σάκκον του, καί 
άπέσυρε διάφορα αντικείμενα διοΜίοσμήσεων, προωρισμένα διά 
τήν θείαν του καί τάς έξαδέλφας του.

—  Δεν εχεις τό ύφος χαρούμενον ως ή άδελφή σου, είπεν 
ούτος εις τήν Μαρίαν. Μήπως τοϋτο δέν σε άρέσει;

—  Τουναντίον, είναι ώραΐον! πολύ ώραΐον διά μίαν χω
ρικήν ώς εμέ, άπεκρίθη αύτη λυπουμένη έκ βάθους καρδίας 
οτι δέν έσκέφθη ούτος νά τής φάρνι τό χρυσοϋν δακτυλίδιον 
τοΰ γάμου ένέχυρον τών αρραβώνων των:

—  Τί είναι τούτο, άνεφώνησεν αίφνης ή Φρίδα, ήτις, έρευ- 
νώσα πανταχοϋ μέ τήν άπερίσκεπτον περιέργειαν ενός παι
διού, ήνοιξε κιβώτιον πλήρες φωτογραφιών.

— Δέν είναι τίποτε! άφησον, μικρά ! ύπέλαβεν ό Ιωσήφ, 
δοκιμάζων νά λάβ/| τό κιβώτιον.

—  Τ ί; είπε σοβαρώς ή χήρα, έλπ ίζω , τέκνον μου, οτι 
δέν έχεις παντελώς εκεί μυστικόν τι άσεμνον νά μάς κρύψης;

—  Παντάπασιν! έψιθύρισεν ό νέος τεταραγμένος. Είνε 
αί εικόνες τών φίλων μου, καί . . . . .  καί τών συζύγων των 
ή τών συγγγενών των. Δύνασθε νά ιοητε.

Χωρίς νά περιμέν^ έτέραν άδειαν, ή Μαρία ελαβε τό 
κιβώτιον, καί, διασκορπίζουσα τάς φωτογραφίας επιτών γο
νάτων της, ήρχισ* νά τάς εξετάζω μίαν πρό μιαν μετά προσ
οχής. 'Ο ’Ιωσήφ ώνόμαζε τακτικώς το πρόσωπα άς αύ- 
ται παρουσίαζον. Ειχεν έκεϊ τάς εικόνας τοΰ οικοδεσπότου 
καί τής οΐκοδεσποίνης τοΰ ξενοδοχείου εις δ διέμεινεν επειτα 
έκείνας τών συντρόφων του, έκείνας τέλος πολλών γυναι
κών, άςτινας παρουσίαζεν ώς συγγενείς τών σ υντρόφωντού- 
των. Ή Μαρία, άφοϋ ειχεν εξετάσει επί πολύ έκάστην έξ 
αυτών, έπανέφερε τά βλέμματά της επί τοΰ μνηστήρός της, 
ώς εάν ήθελε νά άναγνώσ^ εις τό βάθος τής καρδίας του. 
"Οταν ούτος έτελείωσεν εμέτρησε τάς εικόνας· ήσαν δώδεκα,

—  Δέν εχεις παντελώς δεκάτην τρίτην, ’Ιωσήφ ; ήρώ- 
τησεν αύτη μέ ύφος έκτακτον.

—  ’Όχι* διατί ;
— Διότι,δι’ ημάς, βλέπεις,τό δέκατον τρίτον μάς ενδιαφέρει.
—. Καί ! ιδού όρθώς ή δεκάτη τρ ίτη ! άνεφώνησεν ή Φρίδα, 

λαμβάνουσα μίαν πεσοΰσαν έκ τοΰ κιβωτίου κατά γη;·
Τήν φοράν ταύτην ό ’Ιωσήφ εγινεν ώχρός καί έχύθϊ; διά νά 

λάβγι τήν εικόνα· αλλά, προθυμοτέρα ή Μαρία τήν ειχεν 
ήδη λάβει. Παρουσίαζε νέαν κόρην τοΰ εΐκοστοΰ έτους μέ 
ύφος γλυκύ καί θλιβερόν. "Οπισθεν τής φωτογραφίας ήσαν 
χαραγμέναι αί έπόμεναι λέξεις· «Εις τον αγαπητόν μου ’Ιω
σήφ, εις τον μνηστήρά μου», επειτα τήν ημερομηνίαν.

—  ΤΕΙσαν εξ μήνες.
Ώχρά ώς τεθνεώσα, ή Μαρία εδωσε τήν εικόνα εις τήν μη- 

έρα της, ήτις παρετήρει επί τών βλεμμάτων τόν νέον.

— Δεν είνε τίποτε, ύπέλαβεν ουτος μέ άλλοιωμένην τήν 
φωνήν. ’Αστεϊσμός . . . ’Αγνοώ τί άπέγινεν ή νέα α^τη.

— Ψεύδεσαι ! είπε σοβαρώς ή χήρα. Τή ύπεσχέθης νά 
την νυμφευθής, δέν είναι αλήθεια, καί τήν έγκατέλειψας δο- 
λ ’-ως ;

Ό ’Ιωσήφ, άκουσίως τής συνήθους αύθαδείας του, έκυψε 
τήν κεφαλήν εις τάς λέξεις ταύτας τής γυναικός ήτις, άπο τής 
παιδικής του ηλικίας, είχε συνηθίσβ νά σέβηται ώς μητέρα.

—  ’Άκουσον ! ύπέλαβεν ή γραία. Δέν υπήρξαν ποτέ 
σφάλματα εις τήν οΐκογένειάν μας, καί δέν θά υπάρξουν 
ενόσω ζώ. Πήγαινε ν’ άναχωρήσ-βς διά τούς Παρισίους, σή
μερον, σήμερον, μέ ακούεις ; θά  έπανεύριρς τήν κόρην ταύ
την, καί θά σοΰ άπονείμω τήν συγχώρησίν σου μόνον οταν 
δά τήν όδηγήσ^ς εδώ ώς σύζυγόν σου . . .  'Ο ’Ιωσήφ ήθέ- 
λησε νά όμιλήσίβ.

—  Σιώπησον, καί άναχώρησον ταχέως, είπεν ή χήρα. 
Δέν βλέπεις οτι ή παρουσία σου τήν φονεύει; έπρόσθεσε δει— 
κνύουσα τήν Μαρίαν διά τής χειρός, άδυνατισμένην έπί τοΰ 
καθίσματος της, τό βλέμμα προσηλωμένον, άναίσθητος εις 
παν οπερ συνέβαινε πέριξ αύτής.

Ή μικρά Φρίδα ήτο έκπληκτος.
Ή επομένη αμαξοστοιχία ώδήγει πρός τούς Παρισίους 

τόν ’Ιωσήφ, όλιγώτερον εύχαριστημένον άπό τόν εαυτόν του 
ή τήν πρωίαν.

'Η Μαρία διήλθε τήν νύκτα άνευ ύπνου καί άνευ δακρύων, 
χωρίς ή κατατεθλιμμένη μήτηρ δυνηθη νά επιτύχα λέξιν 
ήτις νά τήν έπιβεβαιοΐ περί τής θέσεώς της.

Τήν επαύριον μόνον ή δυστυχής κόρη έφάνη έξερχομένη 
έκ τής έκπλήξεώς της. ’Εγκαταλείπουσα τήν θέσιν της 
ήρχισε τό χρέος της νά ένασχολήται ώς κατά τό σύνηθες 
εις τάς φροντίδας της οικίας, επειτα συνήθροισε τά αντι
κείμενα τής χρήσεώς της, ώς διά προσεχή άναχώρησιν.

—  Τί θέλεις νά κάμνις, τέκνον μου, ήρώτησίν ή μήτηρ, 
πλέον τρομασμένη· μή σκέπτεσαι παντελώς νά μάς εγκατά
λειψής ;

—  ’Ακούσατε, μήτερ ! είπεν ή Μαρία ήσύχως- δέν δύ
ναμαι νά μείνω πλέον εδώ, θά άποθάνω. Νομίζω οτι κάτι 
τι έθραύσθη έν έμοί, καί οτι, άπό χθές, κατέστην πάραυτα 
γραϊα γυνή. Μακρόθεν ίσως θά δυνηθώ νά λησμονήσω, έδώ 
εις τό χωρίον δέν θά είμαι ικανή. ’Άλλως τε, πρέπει εγώ ή 
μεγαλητέρα κόρη σας, νά έργάζωμαι διά νά ύποστηρίξω 
τό γήράς σας, τώρα όποΰ δέν έχετε πλέον υιόν, επειδή ό 
’Ιωσήφ, θά οφειλή νά έργάζηται δ ιά ..................τήν σύζυ
γόν του.

—  Καί ποΰ θά ύπάγιρς; ήρώτησεν ή μήτηρ, ζητούσα νά 
διαστρέψη τήν σκέψιν της άπό τήν ένθύμησιν τοΰ έξαδέλ- 
φου της.

—  Εις τήν Βιέννην. Ένθυμεΐσθε οτι, τήν προτεραίαν, 
εις τών υπαλλήλων τής αποβάθρας τού σιδηροδρόμου μοΰ 
προέτεινε νά μέ συστήσι^ εις τήν άδελφήν του, ήτις κατοικεί 
έκεΐ κάτω καί ήτις θά μέ εύρισκεν εύχαρίστως μίαν καλήν θέ
σιν. Πηγαίνω νά τής ζητήσω μίαν επιστολήν καί θά αναχω
ρήσω σήμερον.

'II '/ήρα έθεώρησεν έπί πολύ τήν κόρην της· επειτα χήν



εσφιγξεν εις τήν καρδίαν της εις εκφρασιν ειλικρίνειας, και 
έξελθοΰσα ταχέως τοΰ δωματίου, είπεν εις τήν Φρίδα·

— Πρέπει νά τήν άφήσωμεν ελευθέραν· έδώ θά άπέ- 
θνησκεν. Ά ! εάν τουλάχιστον ήδύνατο νά κλαύσττ)! Είχον 
δίκαιον δταν μας ελεγον νά δυσπιστώμεν εις τό σημεΐον τοΰ 
Ιούδα!

*0 ωραίος ’Ιωσήφ, μόλις εφθασεν είςΠαρισίους, ένεπις-εύθη 
τδ δύστυχημά του εις τούς συντρόφους του, τών όποιων αί 
συμβουλαΐ, όλιγώτερον αύστηοαί ή έκεϊναι της χήρας, τφ  
έφαίνοντο πλέον ευχάριστοι νά άκολουΟήστ)· τόν ειχον πά- 
ραυτα παρηγορήσει ύπισχνούμενοι εις αύτόν οτι θά τφ  ευρι- 
σκον τρίτην μνηστήν, πλουσιωτέραν τών δύο προηγουμένων.

Τήν αύτήν ώραν δπου ό έξάδελφός της παρεδίδετο εις 
λαμπρά όνειρα της τύχης, ή Μαρία ένεκαθιδρύετο με τήν 
ταπεινήν αποσκευήν της εις τήν αμαξοστοιχίαν ήτις θά τήν 
μετέφερεν εις τήν Βιέννην.

—  Καλήν άντάμωσιν! θάρρος! Εντός ολίγου! έφώνα- 
ζον μακρόθεν ή μήτηρ καί ή μικρά αδελφή, σφογγίζουσαι 
τά δάκρυα, ατινα ταΐς έμπόδιζον νά διακρίνουν τήν ταξει- 
διώτισσαν.

—  Καλήν άντάμωσιν! άπεκρίθη ή Μαρία, ώχρά καί έξα- 
σθενισμένη, άλλά χωρίς νά ρεύσιρ £ν δάκρυ.

'Η αμαξοστοιχία άπεμακρύνετο, κεκαλυμμένη ύπό λευκού 
άτμοΰ· ή ταπεινή οικία ήτις είχε προφυλάξει τήν παι
δικήν της ηλικίαν εγεινεν άφαντος εις τούς οφθαλμούς τής 
νέας κόρης. ΤΗτο ή νεότης της καί απασα ή ευτυχία της 
οπου έκεΐ έγκατέλειπεν· αυτη άπεχαιρέτα δλα ταΰτα έκ βά
θους καρδίας διά παντός. Ή πραγματική ζωή, ή ζωή τών 
βασάνων καί τών σάλων ήρχιζε δι’ αύτήν.

Βυθισμένη εις τούς στοχασμούς της με τάς χεΐρας ηνω
μένας, θεωρούσα εμπροσθέν της χωρίς νά βλέπη τ ι, ή Μαρία 
άπώλεσε δι’ όλίγας στιγμάς τάς θλιβεράς σκέψεις της.

Αίφνης οί οφθαλμοί της προσηλώθησαν έπί τοϋ άριθμοΰ 
τής άμάξης τοΰ σιδηροδρόμου δπερ τήν εφερε.

—  1 3 !
—  Δεκατρία ! Πάντοτε Δεκατρία ! έψιθύρισε. Τό σημεΐον 

τοΰ ’Ιούδα !
Καί εκλαυσε ! !

Μετάφρασις Α γ λ α ϊ α  Σ .  Ρ α φ τ α ν η

ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Όήγεμών Κάρολος Χοενζόλερν—Σιγμαρίγγεν γεννηθείς τδ) 1866 

ύπηρέτει μέ μικρόν βαθμόν έν τώ Πρωσικώ στρατψ δτε ένεκα τής 
πτώσεως τοΰ ήγεμόνος Κοΰζα τόν ’Απρίλιον τοϋ 1866 έξελέχθη ήγε- 
μών ύπό τής ρουμανική; βουλής. Ή  έκλογή του δέν ετυχε τής έπι- 
δοκιμασίας τής Κυβερνήσεως έν Κωνσταντινουπόλει ήτις, άνηνέχθη 
εις τάς ΰπογραψάσας τήν συνθήκην των Παρισίων δυνάμεις, δπως 
ματαίωση έκλογήν προσβάλλουσαν τα? έπί τής Μολδοβλαχίας συν- 
θήχας. Ά λ λ ’ 6 Κάρολος μεταβαίνει άγνωστος εις Βουκουρέστιον 
έκεΐ δέ άναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν τών κοινών τοΰθ’ δπερ επεισε 
τήν Πύλην νά άποστείλνι τώ ΙΙρίγκηπι τό φερμάνιον τό περιβάλλον 
αύτόν διά τής έίουσίας. 'Η ’Ρουμανία σήμερον ώργάνωσε στρατόν 
λαμπρόν, είσΐ δέέν αυτή έγκαταστημένοι πολλοί έκ τών ήμετέρων ομο
γενών οΥτινεί αείποτε εδειξαν τόν είλικρινή πατριωτισμόν των εις 
παν έλληνικόν εργον.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ Α’ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Έγεννήθη τφ 1830 είν* δέ ό πρεσβύτερος υιός τοΰ άρχιδουκός Φραγ
κίσκου Καρόλου. Νυμφιυθείς τό 1853 μετά τής θυγατρός τοΰ Μα- 
ξιμιλιανοΰ, δουκός τής Βαυαρίας απέκτησε τα έξης τέκνα, τήν άρχι- 
δού/.ισσαν Γισέλαν, γεννηθεΐσαν τόν Ιούλιον τοΰ 1856 καί νυμ φ ευ- 
Οεΐσαν τόν Αεοπόλδον τής Βαυαρίας, τόν αρχιδούκα "Ρουδόλφον διά
δοχον τοΰ θρόνοΰ γεννηθέντα τό 1858. κα'ι τήν άρχιδούκισσαν Μα

ρίαν τό 1868. 'Η αυτοκρατορία τής Αυστρίας έχει εκτασιν 240,000 
τετραγωνικών μιλιών, κατοικεΐται δέ υπό διαφόρων Φυλών, διαφεράν
των άλλήλας κατά τά ήθη καί έθιμα τήν γλώσσαν καί θρησκείαν.

ΠΟΙΚΙΛΑ
Πτωχός δερβίσης έπορεύετό ποτε είς Μέκκαν τής ’Αραβίας, βαδί- 

ζων άνυπόδητος, διότι ήτο πολύ πτωχός καί ούδέποτ* ειχεν άποκτή- 
σει τόσα, ώστε νά δυνηθή νά άγοράση ζεΰγος υποδημάτων.

Ή φλογερά τής έρημου άμμος, 2φ’ ής περιεπάτει, εκαιεν ύπερβο- 
λικώς. Παρεπονεΐτο δέ κατά τής αΰστηρότητος τοΰ πεπρωμένου αΰ- 
τοΰ καί απεκάλιι τήν Ιΐρόνοιαν άδικον, διότι ούδέ οσα εις τά ζψα 
παρέχει Ιδωκεν αύτώ ποτέ.

Φθάς τέλος είς τήν πόλιν Κούφα, είδε πρό τών θυρών τοΰ μεγά
λου τεμένους πτωχόν έστερημένον καί τών δύο αύτοΰ ποδών.

Έκ τής θέας ταύτης συνήλθεν είς έαυτόν.
— Τό κατά τής Προνοίας παράπονόν μου ήτο αδθαδες, είπε καθ’ 

εαυτόν. Έν τίνι τάχα δικαιώματι άπήτουν νά ήμαι εύτυχέστερος τοϋ 
δυστυχοΰς τούτου, δστις ώς σκώληξ τής γης είνε καταδεδικασμένος 
νά ερπη άπό τόπου είς τόπον;

Είσήλθεν είς τό τέμενος, έγονυπέτησε, μετεμελήθη διά τήν ανυ
πομονησίαν αύτοΰ καί έξηκολούΟησεν ηόχαριστημένος τήν πορείαν 
του. 'Η όδός έντός ολίγων ήμερών έσκλήρυνε τούς πόδας του καί άφί- 
κετο είς Μέκκαν χωρίς νά αίσθανθή οτι αύτός γυμνόπους έβάδιζεν 
έπί τής φλεγούσης άμμου.

Άλφόνσος ό βασιλεύς τής Άραγωνίας Ι'λεγίν. Είναι μέγα καί εύ- 
γενές νά ήγήταί τις στρατού καί νά όδηγή αύτόν κατά τοϋ Ιχθροΰ· 
άλλ’ είναι μεγαλείτερον καί εύγενέστερον να όδηγή τις ολόκληρον, λαόν 
διά τοΰ παραδείγματος έαυτοΰ είς τήν όδόν τής αρετής.

Ώμίλουν ποτέ έμπροσθεν τοΰ ζωγράφου Καζανάβα είς τήν οίκίαν 
ΰπουργοϋ τίνος, περί τοϋ ένδόξου ζωγράφου Rubens. Τών παρευρι- 
σκομένων τις υπενθύμισαν οτι ό Hubens έτέλεσε καί διαφόοους διπλω- 
ματικάς άποστολάς. Ό  Rubens, ΰπέλαβε κυρία τις — ήτο λοιπόν δι
πλωμάτης, άρεσκόμενος είς τήν ζωγραφικήν;—Συγγνώμην, κυρία, έπα- 
νέλαβεν 6 Καζανάβας. — Ό Rubens ήτο ζωγράφος άρεσκόμενος έίς 
τήν διπλωματίαν.

ΣΚΕΨΕΙΣ
7Ω ύψηλή τής ποιήσεως αποστολή! δταν άναλαμβάνης νά έξεγεί- 

ρης τόν δπερ πατρίδος ένθουσιασμόν, κατέρχεσαι ώς ορμητική φλόξ 
έν ταΐς καρδίαις, έςάπτεις τά εύγενή αισθήματα καί άνυψοϊς τούς 
πόθους άπό τοϋ κονιορτοΰ είς τόν ουρανόν. . . Τότε είσαι άληθώς 
θεία, ώ ποίησις* δταν, άπαρνουμένη τάς τήν οκνηρίαν καί τόν ύπνον 
ύποθαλπούσας ήδυπαθείας, έξεγείρης έκ τοΰ ληθάργου τούς αδρανείς 
αΐρης έκ τοϋ βορβόρου τούς καταπιεζομένους, λαλοϋσα πρός τούς 
στρατιώτας περί νίκης, πρός τούς δούλους περί έλευθερίας, πρός τούς 
πεπτωκότας π*ρ\ αρετής πάντας δέ Ιξεγείρης, έμψυχοΐς, έξάπτης, 
αναγεννάς... τότε, ώ τότ* μόνον είσαι άληθής θυγάτηρ τοΰ θεοΰ.

Τοϊς συτδρομηταΐς ήμώτ
Τό Αττικόν Μουσεΐον διά τού άνά χεΐρας 12 τεύχους συμπλη- 

ροϋν άπό τής έκδόσεώς του ολόκληρον ένιαυτόν σπεύδει νά έκφράση 
τίις θερμάς εύ/αριστίας του πρός τούς ηθικώς και υλικώς συνδρα- 
μόντας αύτό ί&α δέ πρός τούς έν τώ έξωτερικώ φιλομούσους ομο
γενείς.

Είνε άληθές οτι τοιούτου ακανθώδους Ιργου ή εκδοσις έν Ά θή- 
ναις, ήτο επόμενον νά προσκρούση εις παντοΐα έμποδια δτινα δλα 
δέν ήδυνήθημ&ν βεβαίως νά ύπερνικήσωμεν. Ούχ ήττον δμως διά 
τής συστάσεως ίδίου λαμπροΰ τυπογραφείου, διά τής προσλαβής ειδι
κών συντακτών, διά τής τακτικής έκδόσεώς τοΰ φύλλου, διά τής 
καλλιτέρας ποιότητος τοΰ χάρτου καί τής έπεξεργασίας τών δημο- 
σιευομένων εικόνων, α'.τινες θά εΤνε έθνικοϋ ένόιαφέροντος έλπίζομεν 
άπό τοΰ β’ . έτους νά καταστήσωμεν το β’Αττικον Μουσεΐον® άντα- 
ξιον τής ύποστηρίξεως καί φιλομουσίας τοϋ Πανελληνίου.

Ή έ’ναρξις τοΰ β* έτους όρισθήσεται δι’ ιδιαιτέρας γνωσχοποιησεως.
Επομένως παρακαλοϋμεν καί αύθις τούς καθυστεροΰντας την 

συνδρομήν των νά σπεύσωσιν ή προς απότισιν αυτής ή να έπιστρε- 
ψωσιν ήμΐν τά τεύχη άπό τοϋ A . άριθμοΰ.  ̂ ^

"Οσοι δέ τών κ. κ. συνδρομητών ήμών δέν έπιθυμοϋσι νά ώσι καί 
κατά τό Β’. Ιτος παρακαλοϋμεν αυτούς νά γνωστοποιήσωσιν ήμας 
έντός τοϋ τρέχοντος μηνός Ίανουαρίου.

*Εν ΆΙηναες, Ix tod τυ«ογ^αψιι·υ ϋ θ γ ·μ τ ,Κ α , Ι8ϊίβ — Β*, 66δ


