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ΜΙΑ ΟΠΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΟ ΑΟ Τ ΤΟΤ ΕΝΔΕΚΑΤΟΙ’

^^^ΜΠΑΙΖΟΥΣΙ συνήθως τούς τάς όπτα- 
tfN , σίας και τάς υπέρ φύαιν έμφανίσεις 

πιστεύοντας* έν τούτοις τινες είσί 
τοσούτω καλώς μεμαρτυρημέναι, ώςτε άν 
άποφύγωμεν νά δώσωμεν πίστιν είς αύτάς, 
πρέπει ν’ άπορρίψωμεν άπάσας τάς ίστορι- 
κάς μαρτυρίας. Πρακτικόν τι έν καλή τά
ξει ευρισκόμενον και περιέχον τάς ύπογρα- 
φάς τεσσάρων αξιόπιστων μαρτύρων, έγγυ- 
αται περί τής άληθείας τοΰ άφηγηθησομέ- 
νου συμβάντος, θά προσθέσωμεν δ’ ότι ή 
έν τω πρακτικώ τούτω περιεχομένη πρόρ- 
ρησις έγνωρίζετο και άνεφέρετο πολύν χρό
νον πριν ή τά συμβάντα φθάσωσιν εις τάς 
ήμέρας μας.

Κάρολος ό 11ος πατήρ τοϋ περιφήμου 
Καρόλου τοΰ 12ου ήτο εις τών δεσποτι- 
κωτέρων, άλλ ’ είς τών σοφωτέρων μοναρ
χών οΰς Ισχεν ή Σουηδία· περιέστειλε τά 
τερατώδη προνόμια τής εύγενείας, κατήρ- 
γησε τήν ίσχύν τής γερουσίας, έν ένί λό
γω μετέβαλε τό πολίτευμα τοϋ τόπου ό- 
περ πρό αύτοΰ ήτο ολιγαρχικόν, καί ήνάγ- 
κασε τό κράτος νά έμπιστευθή είς αύτόν 
απόλυτον έξουσίαν. Έξ άλλου ήτο άνήρ 
ένδοξος χρηστός, λίαν προσηλωμένος είς 
τήν λουθηρανικήν θρησκείαν, χαρακτήρος 
άκάμπτου, ψυχρός καί θετικός. Πρό ολί
γου είχε στερηθή τής συζύγου τον Ούλρί-

κης Ελεονόρας. Καί τοι ή σκληρότης τευ 
διά τήν ήγεμονίδα ταύτην, λέγεται ότι ε
πέσπευσε τόν θάνατόν της, τήν έξετίμον, 
καί έλυπήθη τόσον διά τόν θάνατόν της, 
ή όσον προσεδόκα τις έκ καρδίας τοσού
τω σκληρας. Μετά τό συμβάν τοΰτο κα
τέστη σκυθρωπότερος καί σιωπηλότερος καί 
παρεδόθη είς τήν έργασίαν μετά προσοχής, 
τοΰθ’ όπερ έδείκνυε τήν απόλυτον ανάγκην 
όπως άπομακρύνη τάς λυπηράς αύτοΰ σκέ
ψεις. Κατά τό τέλος φθινοπωρινής · τινο; 
εσπέρας έκάθητο μετ’ έσθήτος καί έμβά- 
δων πρό μεγάλης πυράς άνημμένης έν τώ 
σπουδαστηρίω του έν τώ άνακτόρω τής 
Στοκχόλμης. Ειχε παρ’ αύτώ τόν θυρωρόν 
του κόμητα Βραχέ, καί τόν ίατρόν Βαουμ- 
γάρτεμ, όςτις, είρήσθω έν παρόδω έκαυχα- 
το ώς νους έξοχος καί περί πάντων ήθε
λε ν’ άντΛέγωσι πρός αύτόν πλήν τής ι
ατρικής. Τήν εσπέραν ταύτην μετεκαλέσα- 
το τοΰτον ό βασιλεύς όπως τώ συμβου- 
λευθή περί τίνος ύποθέσεως ήν αγνοώ.

‘Η έσπέρα προύχώρει καί ό βασιλεύς 
παρά τό είωθός δέν εδιδεν είς αυτούς τήν 
κ α λ ή ν  ν ύ κ τ α ,  ύποδηλών αύτοΐς ότι 
ήτο καιρός ν’ άποσυρθή. Κεκυφώς τήν κε
φαλήν καί προσηλών τούς οφθαλμούς έπί 
τών δουλών έκράτει βαθεΐαν σιγήν. ‘Ο κό
μης Βραχέ διέκρινεν ότι ή παρουσία τοΰ 
βασιλέως δέν ήτο πολύ εύάρεστος καί πολ- 
λάκις έξέφρασε τόν φόβον μήπως ή αύτοΰ 
Μεγαλειότης, ειχεν ανάγκην άναπαύσεως. 
ΙΝ'εΰμα τι τοΰ βασιλέως τόν άνεκάλεσεν είς 
τήν Οέσιν του. Τό κατ’ αύτόν ό ίατρός ώ-



μίλησε περι της βλάβης ήν προξενοϋσιν αί 
άγρυπνίαι είς τήν υγείαν, άλλ’ ό Κάρολος 
τώ ^άπήντησε « Μ ε ί ν α τ ε  δε ν  ε χ ω  ε τ ι  
α ν ά γ κ η ν  ν ά κ ο ι μ η  θ ώ» Τότε έστρά- 
φησαν περί διαφόρων αντικειμένων άτινα 
έξηντλοΰντο άπαντα είς τήν δευτέραν ή 
τρίτην φράσιν έφαίνετο ήδη πρόδηλον δτι 
ή Α. Μ. διετέλει έν δυσθύμω καταστάσει, 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει ή θέσις θυρω
ρού εΐνε λίαν ευαίσθητος. ‘Ο κόμης Βρά
χε ύποπτεύων δτι ή σκυθρωπότης τοϋ βα- 
σιλέως προήρχετο έκ τής λύπης του διά 
τήν στέρησιν τής συζύγου του παρετήρη- 
σεν έπι τινα χρόνον τήν εικόνα τής βασι- 
λίσσης άνηρτημένην είς τό σπουδαστήριό'; 
του, καί άνεφώνησε αετά μεγάλου στεναγμού 
«Πόσον  ή ε ί κ ώ ν  αΰ τ η  τ ή  όμοιάζ-ει  

ί οού ε κ φ ρ α σ t ς τ ο σ ο ύ τ ω  μ ε γ α λ ο π ρ ε 
π ή ς  καί  γ λ υ κ ε ΐ  α.»

— 'Αχ! άπήντησε αίφνης ό βασιλεύς νο
μίζω'* οτι άκούει άπευθυνομένην πρός αυ
τόν έπίπληξιν, οσάκις προέφερον ένώπιόν 
του τό όνομα τής βασιλίσσης, ή βασίλισσα 
ήτο δυσειδής, αΰτη ή είκών εΐναι λίαν έπε- 
ξειργασμένη.

’Ακολούθως ένδομύχως λυπούμενος διά 
τήνσκληρότητά του, ήγέρθη καί έποίησε κύ 
κλον έν τω δωματίω του, δπως ύποκρύψη 
τήν συγκίνησιν δ s’ ήν ήροθρία. Έστη πρό 
τοΰ παραθύρου δπερ έβλεπε πρός τήν αυ
λήν. Ή νύς ήτο σκοτινή καί ή σελήνη είς 
τό πρώτον αυτής τέταρτον.

Τό άνάκτορον ένώ κατοικοϋσι νΰν οί βα
σιλείς τής Σουηδίας δέν εΐχεν έτι άποπερα- 
τωρ'ή καί Κάρολος ό 11ος δστις τό ήρχισε 
κατωκει τότε είς τό άρχαϊον άνάκτορον κεί
μενον είς τήν έσχατιάν τής 'Ριτερχόλμης 
δπερ έβλεπε πρός τήν λίμνην Μοσελέρ£ μέ- 
γα κτίριον έν σχήματι ίππίου πετάλου. Τό 
γραφεΐον τ<ίυ βασιλέως ήτο εις τινα τών έ- 
σχατιών καί ολίγον κατά μέτωπον, εύρίσκε- 
το ή μεγάλη αίθουσα ένθα συνεδρίαζεν ή 
βουλή οσάκις έλάμβανε διαταγήν παρά τοϋ 
στέμματος.

Τά παράθυρα ταύτης τής αίθούση5 κατά 
τήν στιγμήν ταύτην έφαίνοντο φωτιζόμενα 
ύπό φέγγους ζωηροΰ τοΰτο έφάνη παράδο
ξον είς τόν βασιλέα. Ύπέ,θεσε κατ’ άρχάς 
ότι ή λάμψις προήρχετο έκ λάμψεως λαμ- 
πάδος τινός· άλλά τί ήτο κατ’ έκείνην τήν 
ώραν είς αίθουσαν ήτις πρό πολλοϋ ήτο κε

κλεισμένη· έξ άλλου τό φώς ήτο ζωηρόν 
ωστε ητο άδύνατον νά π^οέλθη έάν έφωτίζε- 
το έκ μιας μόνης λαμπαδος· θά ήδύνατο τις 
νά άποδώσγ] τοΰτο είς πυρκαίάν, άλλά πο
σώς καπνός δέν έφαίνετο αί ΰελοι δέν εΐχον 
θραυσθή, θόρυβοι δέν ήκούοντο, άλλά τά πάν
τοτε προέδιδον άπλήν φωτοχυσίαν ό Κάρο
λος παρετήρησε τά παράθυρα ταΰτα έπί τινα 
καιρόν χωρίς νά όμιλήσϊ]· έν τούτοις ό κό
μης Βραχέ έξέτεινε τήν χειρα πρός τόν 
θώμιγγα κωδωνίσκου, καί ήτοιμάζετο νά 
σημάνη δπως πέμψη τινά νά μάθη τήν αι
τίαν τής άλλοκότου ταύτης λάμψεως· άλλ ’ 
ό βασιλεύς τόν άνεχαίτησε «θέλω έγώ αυ 
τ ό ς  νά υ π άγ ω  ε ί ς  τ ήν  α ί θουσαν  
τ αύ τ ην »  εΤπε, καίπροφέρων τάς λέξεις ταύ
τας έφάνη ώχριών καί η μορφή αύτοΰ προ- 
έδιδεν εΐδός τι φόβου θρησκευτικού, Έν τού- 
τοις έξήλθε διά βήματος σταθερού, ό θυ
ρωρός καί ό ιατρός ήκολούθουν κρατοϋντες 
έκαστος κηρίον άνημμένον. β0  κλειδοΰχος 
δστις είχε τάς κλείδας ήδη έκοιματο, ό 
ιατρός έπορεύθη δπως τόν έξυπνήσει καί 
τόν διατάξει έκ μέρους τοϋ βασιλέως ν’ά- 
νοίξη αμέσως τάς θύρας τής αιθούσης τής 
βουλής. Ή εκπληξις τοϋ άνθρώπου τού
του κατέστη μεγάλη έπί ταύτη τήάπροςδο- 
κήτω διαταγή· έξηγέρθη ταχέως καί προέφθα- 
σε τον βασιλέα μετά τοΰ όρμαθοΰ τών κλει
δών. Κατ’ άρχάς ήνέωξ3 τήν θύραν μικράς 
τίνος αιθούσης χρησιμευούσης ώς πρόδο
μος ή ώς διέξοδος. Ό βασιλ3υς είσήλθεν, 
άλλ’ όποία ύπήρξεν ή εκπληξις τουδταν είδε 
τούς τοίχους κεκαλυμμένους διά μελανών 
παραπετασμάτων.

— Τίς διέταξεν νά στρώσωσιν οΰτω τήν 
αίθουσαν ταύτην* ήρώτα μετ’ όργής.

— Μεγαλειότατε ! ούδείς, καθ’ δσον έγώ 
γνωρίζω, άπεκρίθη ό θυρωρός δλως τε- 
ταραγμένος. Καί τελευταΐον δτε έκαθάρι- 
σα τήν αίθουσαν τής βουλής αΰτη ήτο ώς 
πάντοτε πεφατνωμένη έκ δρυός. ’Αληθώς 
τά παραπετάσματα ταΰτα δέν προέρχονται 
έκ τοΰ σκευοφυλακίου τής Μεγαλειότη- 
τός σου.

Καί ό βασιλεύς βαδίζων διά ταχέος βή
ματος διήνυσε πλέον τών δύο τρίτων τής 
αιθούσης. ‘Ο κόμης καί ό κλειδοΰχος τόν 
ήκολούθουν έκ τοΰ πλησίον ό ιατρός ήτο 
ολίγον όπισθεν, άμφίβολος μεταξύ τοΰ φό
βου τοϋ νά μείνη μόνος, καί τοΰ νά έκ-

τεθή είς τάς συνέπειας συμβάντος προ- 
αγγελλομένου διά τρόπου αρκούντως πα
ραδόξου.

— Μή προχωρείτε μεγαλειότατε άνέκρα- 
ξεν ό θυρωρός. Μά τήν ψυχήν μου, μαγ
γάνια τις εΐνε έκεΐ μέσα. Είς ταύτην τήν 
ώραν,-. . .καί  μετά τόν θάνατον τής χα- 
ριέσσης συζύγου σου έλεγον δτι αΰτη πε- 
ριεφέρετο είς ταύτην τήν αίθουσαν. Τίς 
θεός μας προςτατεύει!

—Σταματήσατε μεγαλειότατε άνεφώνη- 
σεν ό κλειδοΰχος, δέν ακούεται θόρυβον 
προερχόμενον έκ τής αιθούσης τών βου
λών, τίς ήξεύρει είς ποιον κίνδυνον ή με- 
γαλειότης σου έκτίθεται·,

—Μεγαλειότατε έλεγεν ό ιατρός ούτινος 
αίφνηδία άνέμου πνοή παρ’ ολίγον έσβυε 
τό κηρίον, έπιτρέψατε τουλάχιστον νά ζη
τήσω είκοσι τών σωματοφυλάκων σας.

— Ά ς  είσέλθωμεν εΐπεν ό βασιλεύς δι’ 
ίσχυρας φωνής ίστάμενος πρό τής θύρας 
τή5> μεγάλης αιθούσης, καί σύ θυρωρέ ά 
νοιξον ταχέως ταύτην τήν θύραν. ’Ώθησε 
ταύτην διά τοΰ ποδός καί ό θόρυβος έπα- 
ναλαμβανόμενος διά τής ή.χοϋς τών θόλων 
άντήχησεν είς τήν αίθουσαν ώς κρότος τη
λεβόλου.

‘θ ’ θυρωρός τοσούτω ετρεμεν ώςτε ή 
κλείς του έπλησίαζε τήν κλειθρίαν χωρίς 
νά δύνηταινά τήν εισαγάγη. «Γέρων ς-ρα- 
τ ι ώτης  καί  τ ρέ με ι »  είπεν ό Κάρολος 
υψών τούς ώμους. Εμπρός κόμη άνοιξόν 
μας ταύτην τήν θύραν.

—Μεγαλειότατε άπήντησε ό κόμης, ή 
μεγαλειότη σας δύναται νά μέ διατάξη νά 
βαδίσω είς τό στόμιον τηλεβόλου Δανίκοΰ 
ή Γερμανικού, θά υπακούσω χωρίς νά δι
στάσω άλλά τοϋτο δπερ μέ διατχσσητε εί- 
νε κόλασις.

Ό βασιλεύς άπέσπασε τήν κλείδα έκ 
τών χειρών τοϋ θυρωροΰ «Βλέπω καλώς, 
εΐπε μεθ’ ΰφους πεςιφρονητικοΰ, δτι τοΰτο 
έμέ καί μόνον άποβλέπει»· καί πριν ή ή 
άκολουθίατου τόν έμποδίση, ήνοιξε τήν χον
δρήν έκ δρυός θύραν καί είσήλθεν είς τήν 
εύρεϊαν αίθουσαν προφέρων ταύτας τάς λέ
ξεις «Μετά τ ής  βοήθε ι ας  τοϋ Θεοΰ».  
Οί τρεις άκόλουθοι αύτοΰ έκ περιεργίας 
μείζονος τοϋ φόβου ώθούμενοι, καί ΐσως αί 
σνυνόμενοί νά έγκαταλείψωσι μόνον τόν βα
σιλέα των είσήλθον μετ’ εκείνου. ‘Η μεγά

λη αίθουσα έφωτίζετο δι’ άπειραρίθμων λαμ
πάδων μέλαν παραπέτασμα άνεπλήρου τόν 
άρχαΐον τάπητα. Κατά μήκος τών τοίχων 
έφαίνοντο κατά τάξιν τοποθετημέναι κατά 
τό σύνηθες σημαΐαι γερμανικαί, Δανικαί, 
ή μοσχοβιτικαί, τρόπαια τών στρατιωτών 
τοΰ Γουσταύου ’Αδόλφου. Έν τώ μέσω δι- 
εκρίνοντο σημαιαι Σουηδικαί κεκαλυμμέναι 
διά πένθιμων παραπετασμάτων. ’Απειράριθ
μος όμήγυρις έκάλυπτε τά έδρανα, αί τέσσα- 
ρες τάξεις τοϋ κράτους έκάστη έκάθηντο 
είς τήν θέσιν της· όλοι ησαν ένδεδυμένοι 
μελανά, καί τό πλήθος τοΰτο τών άνθρω- 
πίνων μορφών αϊτινες έφαίνοντο φωτειναί, 
έθάμβουν τόσω τούς οφθαλμούς, ώςτε έκ 
τών τεσσάρων μαρτύρων ταύτης τής πα
ραδόξου σκηνής, ούδέν ήδυνήθη νά διακρί- 
νη γνωστήν τινα έν τώ όμίλω μορφήν.

Έπί τοΰ θρόνου έφ’ ου ήγόρευεν ό βα
σιλεύς διεκρίνετο αιμοσταγές τι πτώμα πε- 
ριβεβλημένον τά σήματα τής βασιλικής έ- 
ξουσίας, έκ δεξιών παΐς όρθιος τό στέμ
μα εχων έπί κεφαλής καί σκήπτρον είς 
τήν χεΐρα· έξ άριστερών πρεσβύτης τις ή 
μάλ7νον φάντασμα έστηρίζετο έπί τοΰ θρό
νου· έφόρει μανδύαν τελετής δν έφόρουν οι 
πρεσβευταί τής Σουηδίας, πριν ή ό Βάζας 
καταστήση ταύτην βασιλείαν. Πρό τοΰ θρό
νου πλεΐστα πρόσωπα σοβαρά καί αυστη
ρά ένδεδυμένα διά ποδήρων μελανώτ αι
σθητών, καί άτινα έφαίνοντο δτι ήσαν δι- 
κασταί, έκάθηντο πρό τραπέζης έφ’ ής ή
σαν τοποθετημένα μεγάλα φύλλα βίβλου 
καί τινες περγαμηναί. Μεταξύ τοϋ θρόνου 
καί τών έδράνων τής όμηγήρεως, ύπήρχεν 
έπίξηνον κεκαλυμμενον όια μελανοϋ παρα
πετάσματος καί πέλεκυς πλησίον.

Ούδείς έν τή ύπερανθρώπω ταύτη όμη- 
γύρει δέν έφάνη διακρίνας τήν παρουσίαν 
τοϋ Καρόλου καί τών τριών προσωπων ά
τινα τώ συνώδευον. Κατά τήν' είσοδόν των 
κατ’ άρχάς δέν ήκουον ή ψίθυρον συγκε- 
χυμένον, έξ ου τό οΰς δέν ήδύνατο εύκρινώς ν’ 
άντιληφθή τίνος. ’Ακολούθως ό πρεσβύτε- 
ρος τών δικαστών ό χρεη προέδρου έκπλη- 
ρών, ήγέρθη καί τρις διά τής χε^ρος έκ- 
τύπησεν έπί μεγέθους φύλλου πρό αύτοΰ 
ήνεωγμένου. ΙΙάραυτα έγένετο βαθεΐα σι
γή· νέοι τινές κα).οί τό ήθος και πλου- 
σίως ένδεδυμένοι τάς χεΐρας είς τά νώ
τα δεδεμένας είσήλθον ’ είς τήν αιθουταν



ota θύρας τινός πλησίον έκείνης ήν πρό 
ολίγου ήνέωξε Κάρολος ό 1 1 . ος *Ωδευον 
ύψαύχενες καί διά βλέμματος σταθερού· ό
πισθεν τούτων άνήρ ρωμαλέος, ένδεδυμένος 
διά φαίοΰ δερμάτινου ένδύματος, έκράτει 
τήν άκραν τοϋ σχοινιού δι’ ου ήσαν δε- 
οεμεναι αί χεΐρες. ‘Ο όδεύων πρώτος, καί 
δστις εφαινετο ό σπουδαιότερος ιώ ν αιχμα
λώτων, εστη έν μέσω τής αιθούσης πρό 
τοϋ έπιξηνου δπερ έθεώρει μεθ’ ύπερηφάνου 
υπεροψίας· ταύτοχρόνως τό πτώμα έφάνη τρέ- 
μον έκ κινήσεώς σπασμωδικής, καί δροσε
ρόν και υπέρυθρον αΐμα έρρεεν έκ τής πλη
γής του. ‘Ο νέος έγονυπέτησεν, έτεινε τήν 
κεφαλήν, ό πελεκυς άπέστραψεν εις τόν α
έρα, και πάραυτα κατέπεσε μετά μεγάλου 
θορύβου. Ρύαξ αίματος έπλήρωσε τό δάπε- 
οον και συνεμιγη έκεινω τοϋ πτώματος, 
και η κεφαλή πολλάκις σκιρτήσασα έπι τοΰ 
έρυθροΰ έδάφους εφθασε μέχρι τών ποδών 
τοΰ Καρόλου ιΰς έβαψε δι’ αΐματος. Μέ
χρι τής στιγμής ταύτης ή έκπληξίς τόν κα- 
τεστησεν άφωνον, άλλ ’ έπι τώ φρικώδει 
τούτω θεάματι ή γλώσσα του διελύθη, έ- 
ποιησε βήματα τινα έπι τοΰ έδάφους, και 
αποτεινομενος ακολούθως πρός τήν πρεσ- 
βευτοΰ ένδυμα περιβεβλημένην μορφήν άνέ- 
κραξεν. «Έάν ε ί σα ι  έκ Θεοϋ ώμ ί λ ε ι ,  
έάν δέ έξ ά λ λ ο υ  άφες  μας έν ει 
ρήνη».  Τό φάντασμα τώ άπήντησε βρα
δέως δι’ άλλοκότου φωνής «Κάρολε  βα
σ ι λ ε ύ  τό α ΐ μ α  τ ο ΰ τ ο  δέν θά ρεύση 
έπί  τ ή ς  β α σ ι λ ε ί α ς  σου ά λ λ ά  μετά  
πεντε β α σ ι λ ε ί α ς ,  δυστυχί α ,  δ υ σ τ υ 
χ ία , ε ίς  τό  α ΐ μ α  τοϋ Βάζα»

Ιό τε αι μορφαι τών πολυαρίθμων προ- 
σωπων τής παραδόξου ταύτης όμηγύοε- 
ως ήρξαντο νά καθιστώνται ήττον εύκρι- 
νεΐς, καί ήδη ώμοίαζον κεχρωματισμέναις 
σκιαΐς, αίτινες ταχέως διελύθησαν αί φαν- 
ταστικαί, λαμπάδες άπεσβέσθησαν και έκεΐ- 
ναι τοΰ Καρόλου καί τής άκολουθίας του 
δεν έφώτιζον πλέον ή τόν άρχαιον τάπη
τα ευκόλως δυνούμεναι ύπό τοΰ άνέμου. 
Ήκούετο  ̂ είσέτι έπί τινα χρόνον θόρυβός 
τις αρκούντως μελωδικας $ν είς τών μαρ
τύρων παρεβαλε προς τόν φλοίσβον τών 
δένδρων, καί έτερος πρός ήχον θραυομέ- 
νης χορδής καθ’ ήν στιγμήν τανύεται τό δρ- 
γανον, δλοι συνεφώνησαν έπί τής διαρκεί- 

της οπτασίας ην υπελόγισαν διαρκέ-

σασαν σχεδόν δέκα λεπτά. Τά μελανά πα
ραπετάσματα, ή άποκοπεΐσα κεφαλή, τά κύ
ματα τοϋ αίματος άτινα έβαψαν τό έδα
φος όλα οιελυθησαν μετά τών φαντασμά
των, μόνον ή έμβάς τοΰ Καρόλου διετή- 
ρησε κοιλΐδα έρυθράν ήτις ήρκει δπως τώ 
άνακαλεΐ έκαστοτε είς τήν μνήμην του τάς 
σκηνάς έκείνης τής νυκτός, έάν αύται 
δέν ήσαν καλώς έγκεχαραγμέναι είς τήν 
μνήμην του. Είσελθών είς τό σπουδαστή ρ ι
όν του ό βασιλεύς διέταξε νά περιγρά- 
ψωσι τήν οπτασίαν ήν εΐδον· ακολού
θως τήν ύπέγραψε καί έκεΐνος. "Οσας 
προφυλάξεις καί άν ελαβον δπως κρύ- 
ψωσΐ τό έγγραφον τοΰτο έκ τοΰ δη
μοσίου, ούχ ήττον έγενετο τοΰτο γνω
στόν ζώντος ετι τοΰ Καρόλου. Τό έγγρα
φον τοϋτο υπάρχει καί ούδείς είσέτι ήγει- 
ρεν άμφιβολίας περί τής αυθεντίας του, 
τό τέλος εΐνε περίεργον. «Καί  άν έκεΐ -  
νο δπερ μ έ λ λ ω  νά σ α ς  ε ΐπω δέν 
ει νε ή καθαρά αλήθεια,  έγραψεν  ό 
βασ ι λ ε ύ ς ,  πα ρ α ι τ ο ΰ μ α ι  πάσαν  έλπί -  
δα κρε ί ττονος  βίου ου τ ί νος  ά ξ ι ο ΰ -  
μ α ι  δ ι ά τ ι ν α ς  κ α λ ά ς  πράξει ς  κ* ί  πρό 
π ά ν τ ω ν  διά τόν ζ ή λ ο ν  μου δ π ω ς έ ρ -  
γασθώ διά τήν ευτυχί αν  τοΰ λαοΰ  
μου, καί  νά υπερασπί ζω τό θρησκευ
τ ι κ ό ν  τών προγόνων  μου αίσθημα.»

Νΰν έάν τις ένθυμηθή τόν θάνατον τοϋ 
Γουτταύου τοΰ Γ'. καί τήν δίκην τοΰ δο
λοφόνου αύτοΰ Άγκαστροέ μου θά εύρη 
σχέσιν τής οπτασίας ταύτης, πρός τό συμ
βάν. Ό άποκεφαλισθείς νέος έδήλου τόν 
Άγκαστροέμον. Τό έστεμμένον πτώμα έδή
λου Γουστάβον τόν Γ'. Ό παΐς έδήλου τόν 
υιόν του καί διάδοχόν του Γουσταύον Ά τ  
δόλφον Δ'.

Τέλος ό πρεβύτης έδήλου τόν δοϋκα τής 
Σουδερμανίας θειον Γουσταύου τοΰ Δ'. δς 
ύπήρξεν άντιβασιλεύς, καί τέλος βασιλεύς 
μετά τήν πτώσιν τοΰ άνεψιοΰ του.

(Έ κ τοΰ Prosper Merimee)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΑΝΕΣΗΣ.

ΝΟΥΣ καί ΚΑΡΔΙΑ

Μ ε λ  έ τ  τ ,.

(Συνέχεια δρα φυλλ. 12.)

Γ .

ΠΑΡΧΕΙ δύναμις έν τω  άνθρώπω, δύναμις α
νένδοτος και ισχυρά, διηνεκώς ένεργοΰσα καί ούχί 
σπανίως έπίπροσθοΰσα είς τ/,ν έλευθέραν ενέργειαν 
τοΰ νοΰ. Πας τις έκ των άκροατών μου ένόησε
βεβαίως περί τίνος πρόκειται- εινε ή καρδια, η
δευτέρα αύτη. τοΰ εσωτερικού άνθρώπου εδρα, ητις 
άντιστρατευομένη πολλάκις πρός την πρωτην, δυ- 
ναται νά θεωρνιθΤΪ ώς εν τών κυριωτέρων έμποόιων 
τ ι ς  άναπτύξεως τοΰ νοΰ. Πάντες γνωρίζομεν οτι 
ή καρδία εινε εδρα τών αισθημάτων, άλλ έπι- 
σης τίς ό άγνοών δτι τά  αίσθ/ίματα ταΰτα , οσω
λεπτά , εύγενη, έξοχα και αν ύποτεθώσιν αντικρυς 
έναντία είσί πρός τό λογικόν, δπερ ώς είπο(Λεν εινε 
κύτος ό νοΰς διά τής παραττ,ρήσεως άντικειμ^-
νων και φαινομένων προσηκόντως αναπτυχθείς ; Είν ε 
λοιπόν ή καρδία άντίπαλος τοΰ νοΰ· άντιστρατευ- 
ονται λοιπόν τά  αισθήματα πρός τό λογικόν. ’ Αρα 
ώς άπόρροιαν τής παρατηρήσεως ταύτης δυνάμεθα 
νά έπιφέρωμεν τοΰτο " δτι πρέπει να κοιμηθϊί η 
καρδία, πρέπει νά κατασταλώσιν αί πολλάκις ά
λογοι ταύτης δρμαί, πρέπει νά παραγκωνισθώσιν 
εύθαρσώς τά  αισθήματα ϊνα τελειότερα και άποτε- 
λεσματικωτέρα ή τοΰ νοΰ άνάπτυξις επιτευχθεί.

Βλέπω ένώπιόν μου συνωφρυουμενους και ά- 
σχάλλοντας τούς αίσθηματίας καί ποιητάς, διά τοΰ
το έχω άνάγκην μιας έπεξηγήσεως, «ούδέν γάρ 
δυσοορώτεοον καί άλγεινότερον ή έχθρον ποιητην 
καθιστάναι.» Έ π ί τοΰ προκειμένου τρεις οδοί, ας 
ελευθερίους δύναταί τις νά βαδίση, ύπάρχουσιν ή 
πρώτη, ή και σκληροτέρα καί τραχυτέρα εινε τών 
φρονούντοιν δτι άείποτε ή καρδία νήόυμον πρέπει 
νά κοιμάται, δ δέ νοΰς, ώς τό άσβεστον τών Έ- 
στιάδων πΰρ, νά γρήγορή καί νά καθοδηγνί, έν 
παντί τόν άνθρωπον· ή δευτέρα όδός, ή καί τοσού
τω  όμαλή καί λεία ώστε δύναταί τις έπικινδύνως νά 
δλισθτ,ση έπ ’ αύτης καί νά καταπέση, έκ διαμέ
τρου πρός τήν πρώτην άντιτίθεται φρονοΰσα δτι 
έν παντί ή καρδία πρέπει νά άρχη, καί δ νοΰς, 
ό σκυθοωπός ουτος γέρων νά ύποχωρη πρό τ·?,ς 
εύαισθ /,του νεάνιδος καί νά μη ένεργη ή δευτερό
λεπτά  τινα  έπί επιστημονικής τινός συγγραφής.

Ούδεμίαν τών δύο τούτων όδών ΐσχυσα νά τραπώ· 
ή μέν κατεπόνησέ με έκ τής τραχύτητος καί έξέ- 
σ/ισέ μου τούς πόδας, ή δέ .έκ μαλακότητος έθαψε 
με μέχ'ρί τής όσφύος. Εύτυχώς υπάρχει και τρίτη 
όδός, όδός μέση, ήν εύκοπώτερον τών άλλων ήδυνή- 
θην ν ’ ακολουθήσω * εύρον εδω πολλούς συνοδιτας, 
ναΟ’ δσον οί έν αύτνί περιπατοΰντες φρονοΰσιν δτι 
πρέπει μέν νά κοιμάται ή καρδία, καί ό νοΰς να 
γρήγορή, άλλ1 ύπάρχουσι στιγμαί [*αθώς δταν γρα
φή κανείς στίχους —  λέγουσιν, έγώ δέν γράφω] 
καθ’ δς κα ί ή έδρα τών αισθημάτων πρέπει ν’ 
άφίηται έλευθέρα· έγώ σύν τοΐς πολλοΐς, κύριοι, 
άσπάζομαι τήν ώραίαν έκείνην γνώμην, καθ’ ήν 
έν τή πορεία τοΰ βίου, έάν ό νοΰς εινε δ φανοί 
ό οδηγών ήμας, ή καρδία εινε τό νεΰρον τό ώ- 
θοΰν ήμας προς τά  πρόσο). Μελετήσατε, κύριοι, 
τήν αλήθειαν ταύτην, καί δέν θά τήν νοησητε, 
άλλά θά τήν αίσθανθήτε. Ταΰτα ϊνα σας πείσω 
περί τής μετριοπαθοΰς ορθοδοξίας μου’ήόη έπι το θέμα.

’Έλε^ον ανωτέρω δτι πρός τελείαν τοΰ νοΰ άνά- 
πτυξιν πρέπει νά κατας-αλώσιν αί πολλάκις άλο
γοι τής καρδίας »ρμαί, νά κοιμηθώσι τα  αισθήμα
τα  καί μόνος ό νοΰς ν' άφεθή γρηγορών. Τούτου 
τεθέντος ό νοΰς άκωλύτως δύναται νά έξακολουθή-
ση τό προοδευτικόν αύτοΰ έργον, ό νοΰς τδη δυ- 
ναται άκωλύτως ν’ άναπτύξη τάς νοητικάς αύτοΰ δια
βάσεις, διά τής παρατηρήσεως καί έςετάσεως τών αν
τικειμένων καί φαινομένων. Αλλα το τοιουτον όεν
εΐνε δ γενικός ορισμός τής έπις·ημης ", ή ρυμη
τοΰ λόγου άρα γε δεν μ εφερεν εις το προσδο-
κώμενον τέλος J Ναί ! ή ε π ι^ μ η  και μονη ή έπι*
ς-ήμη άδιαφόρως πρός τους κλάδους, είς ους κα
τόπιν ποός ευκολίαν διηρέθη παρατηροΰσα έντό-
νως και μετά προσοχής τά  διάφορα αντικείμενα,
έξετάζουσα κατά βάθος τά  διάφορα φαινόμενα, συμ- 
πα^αβάλλουσα καί έπεξηγοΰσα εινε κατάλληλος νά 
διενεργήσω τήν άνάπτυξιν τοΰ νοΰ. Βεβαίως, κύ
ριοι, ταΰτα  εινε αύταπόδεικτα άρκεϊ μόνον άντί παν
τός άλλου ν' άναπολήσητε τάς προηγουμένως έκτε- 
θείσας σκέψεις καί θεωρίας, “ΐίδη  δμως έγείρεται τό 
εξής ζήτημα: δποία αρα γε έκ τών διαφόρων έπι- 
ιςτ,μών, ή μάλλον έκ τών διαφόρων κλάδων, εις 
οΰς ή μία καί μόνη έπις-ήμη ύποδιηρεθη, εινε προς- 
φορωτέρα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ νοΰ ; τό ζητημα τοΰτο 
λύεται έξ αύτοΰ τοΰ τρόπου, δ ι’ ού έξήνεγκον τήν τελευ- 
ταίαν έρώτησιν καθότι λέγων Κ έκ τών διαφόρων κ .τ .λ . 
είς ους ή μία καί μόνη έπις-ήμη ύποδιηρέθη» υπο
δεικνύω λεληθότως έκεΐνο δπερ ένταΰθα προτίθεμαι 
ν’ αναπτύξω· δτι δηλ. ή κυρίως έπις-ήμη εινε μία, 
ή άο/ήθεν έξετάζουσα φαινόμενα καί αντικείμενα, 
άτινα "όμοΰ άποτελοΰσι τήν φύσιν βραδύτερον ομως



πρός ευκολίαν τών ανθρωπίνων γνώσεων, επαναλαμ
βάνω, ύποδιηρέθη είς τού; διαφόρου; κλάδου; τού; 
παράγοντα; τό μαγευτικόν και έπίχαρι έκέΐνο φύλ
λωμα, ύπό τήν άμφιλαφή τοΰ όποιου σκιάν ό κε- 
κμτ,κώ; καί βαρυαλγών τοΰ βίου οδοιπόρο; ευρίσκει 
πανταχοΰ αναψυχήν καί — ΐνα μεταχειρισθώ την Σο
φόκλειον φράσιν κατά τό παράδειγμα τών Ελλήνων 
συγγραφέων, κλεπτόντων άλλήλους— κ’ άνακούφ ι- 
σιν κακώ ν. ’Εν το ιεραρχία τών δναων καί έν τη 
βαθμιαίοι εξελίξει αυτών μόλι; το τελειότερον, δπερ 
πάντα τά  άλλα έδέησε νά συνεργήσωσιν ΐνα παρά- 
γωσιν, ό άνθρωπο; ηνοιξε τού; οφθαλμού; έπί τοΰ κό
σμου, έλαβε διά τών αισθήσεων γνώσιν τών αντικει
μένων καί φαινομένων. Ταΰτα δέ τούτου έξετάζοντος 
παρήχθη κατά μικρόν ή πρωτογενή; καί αρχική έπιμήμη, 
ή σήμερον φυσιογνωμική καί φυσιογραφική, ητις τάνΰν 
πολυπλασιασθεΐσα γνωρίζεται διά τη ; προσωνυμία; 
Φυσικαί Έπις-ήμαι· έκ τη ; βαθυτέρας παρατηρή- 
σεω; εί; έξέτασιν μεταβληθείση; διηρέθησαν τά  άν- 
τικείμενα καί παρήγαγον τήν ’Ορυκτολογίαν, Φυτο
λογίαν, τήν Ζοωλογίαν, διηρέθησαν τά  φαινόμενα καί 
παρήγαγον τήν Φυσικήν, τήν Χημείαν, τήν Φυσιολο
γ ία ν  ώς έφόλκιον τών υποδιαιρέσεων τούτων έπήλθε 
κατόπ ι ή ’Ιατρική, ή διλημματική αυτη έπιςημη, ώ; 
πότε εγραφεν ό ’ ΐόνσων, ή βραδύτερον πάση; άλλη; 
προοδεύουσα καί μόλι; είς τά  σπάργανα εύρισκομένη, 
καί περ αριθμούσα έτη όσα καί δ κόσμος. Έτέρα 
τις απόρροια τών προηγουμένων ύποβοηθοϋσα τήν τε- 
λευταίαν ταύτην εΐνε καί ή Φαρμακευτική, ή κενό
τατα  συνδέουσα έν τω κοινφ περιβόλφ τοϋ συμφέρον
τος τούς όλιγοπληθεΐς αύτη; μύς-χς πρό; τού; τασσό
μενους ύπό τάς σημαίας τοΰ Ίπποκράτους. Ό άνθρω
πος είτα συναγελάσθη καί άπετέλεσε τόν κοινωνικόν 
βίον, δν ακολουθών καί πολλαχώς μεταβάλλων τά  
άρχέγονα ηθη καί έθιμα ύπέβαλεν είς ιδιαιτέρας 
διατάξεις καί έκ τούτου προήλθεν ή έπιμήμη τοΰ 
Δικαίου, ητις οίονεί 3·έλουσα διαπρησίως νά κηρύξη κα
τά  πόσον ό νεώτερος άνθρωπος αναπτυχθείς έγνώρισε 
νά βελτιώση διά νόμων καί διατάξεων τόν πρώην ά- 
δέσποτον αύτοΰ βίον, πλειοτέρου; καί θερμοτέρου; τού; 
έαυτής θιασώτας ύπερηφάνως αριθμεί. Μάρτυς αψευδής 
— καί τούτο είρήσθω μοι έν παρόδφ— οίο;δήποτε τών 
καθηγητών τή ; ήμετέρας νομική; σχολής, μάλιμα κα
τά τάς προηγουμένας διαρρυθμίσεις καί συγχωνεύσεις 
τών δύο αιθουσών, δμις ύπό αρχαιοπρεπή θόλον, ώς 

~ ’Ασσύριος βασιλεύς η ιερόν λείψανον, παραδίδων δέν 
δύναται περί έαυτόν τό βλέμμα νά περιαγάγη χωρίς 
νά σκεφθη πόσα άρά γε προσεκτικά η νυμαλέα τύμ
πανα κρούει ή ασθενής αύτοΰ φωνή ! ...........

’Αλλ’ έπ ί τοΰ προκειμένου. Ό  άνθρωπος, ώς καί έν 
άρχνί είπον, ότέ μέν τοΰτο, ότέ δ’ έκεΐνο κζτανοών,

μελετών καί έξετάζων, έκάς·οτε διά νέας σοφίας προι- 
κιζόμενος καί προτερήματι κοσμούμενος άνεγνώοισεν έ
π ί τέλους καί έκήρυζε τήν ιδίαν ατέλειαν, κατανοήσας 
η καί δήμιουργήσας τό τελειότατον δν, τάς ιδιότητας 
τοΰ όποιου καθ’ έκάςτην σπουδάζει καί τήν ύπόμασιν 
μελετά, τής θεολογία; ούση; τή ; έπις-ήμης, ητις πε
ρί πάντων τούτων πραγματεύεται- τών δέ ρασοφόρων 
αύτής οπαδών δρμαθούς άπαντώμεν καί ένταΰθα έν 
’Αθήναις, άείποτε συζητοΰντας περί τής διφορουμένη; 
έννοιας άσημάντου τινός χωρίου τοΰ 'Αγίου Παύλου, 
περί τοΰ πλάτους τών ιερών χειριδών, περί κτιμοΰ $ι 
άκτίμου φωτό;, καί περί τοΰ καλλιτέρου χρυσοχόου 
εί; κατασκευήν αρχιερατική; μίτρα;. Καί επειτα εί- 
χεν άδικον ό Baileau δταν είπεν: Le plus sot 
animal, a mon avis, c’est l ’homme.

’ΐδού λοιπό; ή έν γένει έπις·ήμη μετά πασών αύ- 
τή ; τών υποδιαιρέσεων καί τών διαφόρων κλάδων, πε
ρί τών όποιων δέν έζήτησα καί ιδία τών μαθηματι
κών έξ άβραφροσύνης τούλάχιμον, ή έπιμήμη ή τελεία 
καί ένεργητική, δι’ ής καί μόνης δυνατή καθίμαται ή 
έπίδειξις τής άναπτυξεως τοϋ νοΰ. Πας τις έγκολ- 
πούμενος μίαν τών έπιτημών έκείνων, άς ύπό μίαν, 
τήν αρχικήν, άνηγάγομεν, γνωρίζων δ’ άλλαχόσε τά  
μοιχεία πασών τών λοιπών καί πολλάκις είς ς-ενήν 
σχέσιν μεθ’ δλων έρχόμενος, λεληθότως άναπτύσσει κα
τά  βάθος καί πλάτος τάς διαβάσεις τοΰ νοΰ, έπιτυγχά- 
νων τοιουτοτρόπως τήν τελείαν αύτοϋ άνάπτυξιν.

("Επεται τό τέλος)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΞΕΝΟΠΟΤΛΟϊ.

 ----
LE SURNATUREL 

D an s L e  M o n d e  A n im a l

(suite, v. N° 13)

Le lion, qui 6tait autrefois ripandu 
dans les trois parties de l ’ancien mon- 
de, ne se trouve plus en Asie que dans 
quelques oontrees de la Perse et de l ’lnde, 
dans l ’Arabie et surtout en Affrique, sou 
ces felins sont toujours tr6s nonbreux. 
II n ’est done pas surprenant que son ro
le mytkique soit rempli en Europe paT 
les animaux qui n ’ont ni sa beauty, ni 
sa force extraordinaire. Dans quelques

contrees de notre continent, on dirait qu’ 
un mammifere cosmopolite, Γ ours, occupe 
le premier rang parmi les animaux. Dans 
le canton de Berne, l ’image de Baer 
se trouve partout. La «bete puissante 
et sage, aux durs et fins regards», qui 
sait etre lion avec les braves et renard 
avec les renards (1), semble 6tre le sym- 
bole des vaillants et prudents monta- 
gnards qui ont sn si bien defendre 
sur tant de champs de bataille l ’inde- 
pendance du sol kelv6tique. Nullement 
sanguinaire, vivant de fruits, ne tou- 
ckant a la chair, que lorsqu'il est pres
et par la faime, d’une intelligence fort 
d^veloppee, tr6s susceptible d’education, 
d6vou6 a sa progeniture, il apparait dans 
le R dm dyan a  comme un allie naturel de 
l ’homme luttant contre le monde infer
nal. Le roi des ours prend part a 1’ 
expedition de Lanka (Ceylon) et ses su- 
jets montrent un gotit tres v if pour le 
miel. Dans le tradition russe, l ’ours 
mangeur de miel est particulierement 
populaire.

On retrouve dans la Russie asiatique 
les konneurs qua les Skastas americains 
rendent a l ’ours quand il est tu6. Les 
Samoyedes et autres populations indige
nes de la Sib6rie ont des kommages ex- 
ceptionnels pour le cadavre de l ’ours 
et du loup. Ils pendent sa t6te k un ar- 
bre et lui disent: «Qui t ’a enlev6 la vie? 
Les Russes. — Qui t ’a coup0 la t6te ? La 
kacke d’un Russe. — Qui t ’a 6corcke ? Le 
couteau d’un Russe.» (2) Les Peaux-Rou- 
ges de l ’Amerique, n ’ayant pas la m6me 
ressource pour detoumer sur des stran
gers la colere de l ’ours, ne le mettent pas 
a mort sans lu demander pardon: «Ne 
nous en veux pas, disent-ils, de t’avoir 
tu6. Nos enfants ont faim. Cela ne te fait- 
il pas konneur de servir de nourriture 
aux enfants d’un grand ckef?» Pendant 
le repos, la tete de l ’animal est mise

(1) Juste Olivier
(2) En Sicile, quand on a tue un des lezards ap- 

peles San Giovanni, pour ^viter sa malediction 
on dit:

Nun fu’ ien, nun fu’ ien:
Fu lu cani di San Matteo

a la place d’konneur et on ckante des 
ckansons a sa louange.

L’id6e soutenue par les Skastas de Ca- 
lifornie qu’une race mixte peut naitre de 

Turnon des ours avec les kumains n ’est 
pas inconnue en Russie. (1) Une femme 
s’etant 6 ga r6 e  en ckerckant des ckampi- 
gnons, entre dans la taniere d’un ours 
qui la garde prisonni£re. (2) Leur fils 
appele par sa mere Ivanko Medviedko, 
6tait komme jusqu’a la  ceinture etassez 
rus6 pour tromper le diable lui-mfime. 
Ckez les Scandinaves, et mSme ckez les 
Latins, existe la trace de semblables my- 
tkes. Dans un conte Danois, il est que
stion d’ une jeune fille visile par un 
ours, qui a un monstre pour fils. Dans le 
P en ta m e ro n e , un prince devient amoureux 
d’une ourse, qui keureusement est la 
belle Pretiasa, d6guis0e pour fuir la 
passion criminelle de son p6re.

L’ourse, qui dans les ckants populaire* 
de la Bulgarie, s’6prend de Sto’ian, n ’est 
pas non plus une ourse veritable. Elka 
appartient a la redoutable famille dee 
Z m ei (dragons). Stolan raconte a sa mh- 
re effray6e qu’elle apparait auprds du 
feu des patres «ourse feroce, audaciouse 
—  et elle vient tard au so ir— elle ckas- 
se les bergers avec les tisons —*et les 
chiens avec des pierres, — moi elle ne me 
fait rien — mais elle m’apelle son bien- 
aim6.)> (3)

Ces faits prouvent qu’il ne faut pas 
consid0rer comme de pures m6tapkores 
ce que tant de peuple primitifs disent 
de leurs mytkiques aieux. La croyance 
en des animaux ancetres de l ’komme, 
une sorte de transformisme inconscient, 
est si repandue, que des savants tels que 
sir Jokn Lubbock et Μ. M. Lennan at- 
tribuent le culte des animaux au t o tem  
de Peaux-Rouges, e'est-a-dire a l ’usage de 
prendre le nome d’un animale pour 
sumom de la famille. La toutue, l  ours

(1) Cette id^e, profondement modi fide, a  fourni 
h Merimee la N ouvelle l i th u a n ien n e  public dans 
la  R evu e d es  d eux  Mond.es.

(2) Afanasief VIe Livre lid  conte.
(3) A. Dozon Chansons p o p u la t e s  bu lpa res i -  

n ed ite s  VII.



et le loup semblent avoir 6t6 les pre
miers to tam s  de l ’Amerique et les plus 
honoris. On s’etonnera peut-etre de voir 
un ch61onien accuse de «stupidites mis 
& cote d’un plantigrade et d’une esp6ce du 
genre c a n i , renommes pour leur intelli
gence. Mais en etudiant les charmante3 
petites tortues grecques qui, selon l'u- 
sage oriental, vivent chez moi h l ’abri 
de la serre des oiseaux de proie, j ’au- 
rais fort envie de ranger leur «stupidi- 
te» parmi les nombreux mythes de nos 
histoires naturelles.

Dans cette Russie ou les exploits du 
vorace ours blanc des regions populaires, 
si different des autres esp6ces, etaient 
de nature a faire une mauvaise repu
tation a ses fib res; la physionomie du 
cToi des ours», si debonnaire dans le Ra
vi fiy ana, est deja profondement modifiee. 
Dans un des contes du pr6cieux recu- 
eil de M. Afanasief (1), que M. De Gu- 
bernatis a tant contribue a faire con- 
naitre a l ’Europe occidental (2), il se tien 
cache dans une fontaine, ou un roi vient 
boire dans une partie de chasse. L’ours 
le vaisit par la barbe et ne le laisse par- 
tir qu’apres lui avoir fait promettre le 
bien qui lui est survenu. Le roi y  con
sent, et a son retour il apprend qu’il 
est pere de deux jumeaux, Ivan et Marie. 
Pour les enlever a l ’ours, il les cache 
dans une profonde caverne souterraine. 
Mais apres sa mort et celle de la rei- 
ne lours vient chercher les enfants. II 
interroge une paire des oiseaux, qui lui 
disent «Jette-nous a terre dans la cour 
et cherche dans l ’endroit ou nous tom- 
berons.» Le roi des ours creuse le sol a- 
vec ses puissantes pattes et il se mon- 
tre dispose a devorer Ivan et Marie. 
Attendri par leurs p rices et aussi par

(1) Afanasief N arodn ija  ru sk ija  $ha$M Moscou 
1860—1. V. aussi Erlenwein N arodn ija  skaski 
etc. Moscou 1863.

(2) «Ila, dit M.Baudry, tire le plus heureux par
ti des contes russes, tresor a peine entame a- 
vant lui, ou l ’inspiration populaire paraita voir 
tant fait.»—Depuis M. Ralston, du Britisch 
Museum, a expose arec beaucoup de savoir la 
mythologie des chants et des contes russes.— 
V. The s o n g s  o f  the ru ss ia n  people et Russian 
Folk-Tales.

la vue des provisions dont il voit leur 
retraite remplie, il se decide & les epar- 
gner et a les prendre a son service. De 
bons animaux, ennemis des esp^ces de- 
moniaques, l ’aigle et le faucon, tentent 
inutilement de les delivrer. Enfin le tau- 
reau est plus heureux. L’ours essaie en 
vain de les reprendre; car d’un peigne 
qu’ils jettent derriere eux nait une foret 
impenetrable, ou il se fait de cruelles 
blessures. Ivan etend ensuite une ser
viette qui produit un lac de feu, que 1’ 
ours n ’ose pas franchir (1).

Les sujets sont dignes de leur monar- 
que.Un ours au poil de fer ravage un roy- 
aume entier, extermine tous les habi- 
tans. Ivan Tsare\ritch et Helene, qui 
survivent seuls au d^sastre, lui echap- 
pent sur un pilier elev6, ou le roi du 
pays les avait places. Leur lib&rateur est 
aussi un taureau bienfaisant, qui cr6ve 
les yeux de l ’ours et le jette dans la 
riviere ; il y  trouve la mort (2). Ailleurs
(3) un ours demoniaque est tu6 par le chi- 
en d’un soldat. Le renard n’est pas plus 
bienveillant pour l'ours. II le trompe, le 
vole ou prend parti pour l’homme con- 
tre lui. Aussi il vient passer l ’hiver dans 
sa taniere et mange sa provision de 
poules (4). Dans le premier des contes 
russes, un m ou gih  ayant deux fois abu
se de la credulite de l ’ours (comme le di- 
able qu’il represente, souvent il est na'if) 
le renard vient a son secours quand il 
va 6tre devore. Le c6lebre R om an du R e
n a rd  nous montre en Occident le ruse 
quadrup le comme un adversaire decide 
de l ’ours.

Les contes de la Russie nous font as- 
sister a la lutte de deux traditions, dont 
l ’une devait, gr&ce a l ’influence des idees 
chretiennes, l ’emporter de plus en plus 
sur l ’autre. La premiere allait jusqu’a 
supposer la possibilite d’alliances entre 
l ’homme et l ’ours, la seconde le consi
dere comme un instrument satanique et 
tend a le presenter fiinalement comme

(2) Afanasief V® Livre 28e conte.
(2) Afanasief Ve Livre 27e conte,
(3) Afanasief Ye Livre 50e conte.
(4) Afanasief IVe livre l er cont£.

une forme du Diable, conception peu con- ι 
forme aux traditions bibliques, puisque 
les ours vengent le prophete Elisee tour- 
n6 en derision par les enfants de Be
thel. Dans un grand nombre de bas-re
liefs du moyen-age l ’ours figure comme 
un symbole de Satan, & qui on donne 
le nom d"'wrsus (1), on avait 1 habitu e 
le placer, a cote de certains Saints, un 
ours ou un loup vaincus par le disci
ple du Christ (2). On citait bien des 
faits pour justifier cet usage si mal\ eil- 
lant (3) pour le pauvre animal dont le 
caractere semble si peu satanique. Gom- 
bien d’etres vivants ont pay6 cher ces 
rSves de theologiens! On racontait qu 
ιι n demon s’etait montre & saint Tau- 
rin en lion et en ours (4). Pierre-le-λ e- 
nerable, abb6 de Cluny, raconte que Sa
tan apparut sous la forme d un ours 
a un religieux. A Citeaux, le Diable v e- 
nait aussi d’une fa^on pareille ; car un 
moine s’6tant endormi, apercut, a son re
veil, un ours sortant du chcenr. Richel- 
xnus v it un jour un grand ours et il 
lu i fu d i t : Voici le demon. E cce dae
m on  ! (5) Le long et etrange sommeil 
de l ’ours en hiver, son gout de la  soli
tude, les couleurs sombres de la plupart 
des especes, sa rare intelligence meme, 
tout finit par le rendre suspect a des 
masses qui parviendront difficilement h 
ne pas voir dans la nature la lutte de 
deux principes hostiles. Epris dê  lâ  lu- 
niiere, les Aryens de l ’lran habituerent 
tout ce qui a subi leur iuflluence— in
fluence qu’on retrouve si souvent — a 
considerer comme des fils maudits des 
tenebres et du mal les etres dont la cou· 
leur rappelle la triste nuit. Or 1 ours

(1) A ugusti Denk-wiirdigkeiten aus hristlich Ar- 
chaologie Τ. XII. ch. 4, part. 2.

/o', C hristlich e K un stsym bo lih  art. Bar.
(31 Une opinion plus favorable ne sauve pas 

ton i ours l’animal. Combien des fois dans le Midi n 
ai e pas vu torturet le lezard, si utile sux ja r -  
diniers que les anciens nommaient deja I am i d e 
r h o m m e ,  Le lezand vert estappele en Sicile g u -  
arda^om u. En Piemont et en Toscane on trouve

l a (T)eL e P re v o s T k e ? n o ire s w r  la chdsse de St. 
T aurin .

(5) Vallis Revel.

noir et meme l ’ours brun ont l ’aspect 
qui plait le moms aux imaginations po
pulaires.

(a su ivre).
D o r a  D ’ I s t r i a .

Σημ. Αιευθ. fH συνέχεια της «.εταφράσεως της εξό- 
γου ταΰτη« πραγματείας της περ^ιδοςου ήμετερας συ- 
νεργάτιδος εξακολουθήσει έν έπομένω^ φυλλαδιω ενεκα 
πολλής έπειγούσης είς δημοσίευσιν ϋλης.

Η ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

I  ί  άπό τινων έτών πρόοδος τών έν Ελ- 
Χάδt Ισραηλιτών, εινε τώ οντι αζια πιζρα- 
■τηρήσεως. Διά τοΰτο, ουχι [ίονον έξ απλ^ς 
περιεργείας, άλλά χα'ι εκ καθήκοντος έπι- 
βαλλο^ένου μιοι, άτε άποτελοΰντι [/.ελος της 
περι ής ό λόγος κοινότητος, προσεπάΟησα 
κατά τό ένόν ν’ άνιχνευσω και δει ν άνευρω 
τά αΐτια της παρατηρηΟείσης προοδου ^και 
άναπτύξεως. Διά δέ της παρουσης ^ελετης 
σκοπώ ’ιδία νά ένΟαρρύνω και παροτρύνω τους 
έν Έλλάδι Ίσραηλίτας εις την έμμονην έν 
τη εύθεία όδώ, ής τό τέρ[ί.α εινε η ιόια αύ
τών άνύψωσις.

★
¥ Μ

Έάν άνατρέξωθεν είς τό παρελθόν ινα συγ- 
κοίνωμεν τήν τότε τών Ισραηλιτών κατα- 
στασιν πρός τήν παρούσαν,^θ’ άναγκασθώ- 
μιεν ν’ άνο'^ολογήσωμεν τό άλλως τε άναμ- 
φιςβήτητον τοΰτο, δτι μόνον ή ενωσις της 
Επτάνησου μετά τής μητρός Ελλάδος, ή 
σωτήριος αΰτη πολιτική μεταβολή δια τε 
Χριστιανούς και Εβραίους, ήδυνήθη νά πα- 
ράσχη νέαν χροιάν έν τώ άπεικονισματι τής 
ζωής τών δευτέρων.

^Αλλοτε, έν τή κακούχω έκείνη έποχή τής 
’Αγγλικής προστασίας καθώς και έπι Ενε
τών, ήτο φύσει άδύνατον ό 'Ισραηλίτης νά 
προανδή, ή δέ πρός τήν πρόοδον αύτοΰ ο
λιγωρία ήτο κάπως δεδικαιολογημένη. Αο- 
Ύοι ‘ άρκούντως Ισχυροί παρεμπόδιζον την 
προαγωγήν, εΐνε δέ ύπέρπολυ γνωστίν κα
τά πόσον αυτή έπακολουθεΐται άειποτε ύπο 

1 τής έλευθερίας. Δύω άνθ' ένός κυριάρχους



εΤχεν ό τότε 'Ισραηλίτης, τούς μέν Χριστια
νούς εμμέσως, τούς δ’ Ενετούς ή Ά γγλους  
αμέσως, αείποτε τούτων έριζόντων, και τών 
μέν πρώτων προσπαθούντων ν’ άποσείσωσι 
τόν ζυγόν της δουλείας, τών δέ δευτέρων 
συγκροτούντων αυτούς ύπό τάς δεσποτιχάς 
θελήσεις των. Έν ιέποχή, καθ’ ήν ό φανατι
σμός, ό λυμεών ουτος τών κρατών, ό τήν ά- 
ποσύνΟεσιν αύτών έπιφέρων ύφ’ οίανδήποτε 
έποψιν καί άν ύποτεΟή, ήτο είς τό άνώτατον 
σημεΐον, έφοβεΐτο τό μεμυημένον τάς Ορη— 
σκευτικάς άρχάς τέκνον τοϋ δυστυχούς 'Ισ
ραηλίτου νά ελθη έν πλήρει συναφεία μετά 
τοϋ ομήλικος Χριστιανού, ώς έπίσης λίαν 
αύστηρώς οί Χριστιανοί άπηγόρευον είς τά 
τέκνα των τήν μετά παντός 'Ισραηλίτου σχέ- 
σιν καί συνεπαφήν, πρός έπίμετρον δέ αμα
θείς τ ινες ’Ορθόδοξοι ιερείς, καί τοιοϋτοι δυς- 
τυχώςήσαν οίπλεΐστοί, μετά δυσκολίας έπέ- 
τρεπον τήν λήψιν τών άχράντων μυστηρίων 
είς τούς είλικρινώς έςομολογουμένους οί- 
ανδήποτε μεθ’ 'Ισραηλίτου συγκοινωνίαν.

Νΰν όμως δτε ό πολιτισμός άνήλΟεν είς τόν 
κολοφώνα, ούδεμία δέ διάκρισις μεταξύ 'Ισ
ραηλίτου καί Χριστιανοϋ υπάρχει, πασα δ’ ό- 
πισθοβατική ιδέα άπεσβέσθη καί αί προλήψεις 
έξηλείφθησαν δύναται ουτος ν’ άναδειχθή ού 
μόνον έν τώ Ιδίω στοιγείω, τώ έμπορίω, άλ
λά καί έν τοΐς γράμμασι καί ταΐς έπις-ήμαι:.

Αύναταί τις και όρΟώς νά έρωτήση· πώς 
ένεκεν τοϋ πολιτισμού προήλθεν ή σπουδαία 
αύτών μεταβολή} Ναι, ενεκεν τοΰ πολιτισμού 
δι’ ού τά ήθη πλάσσονται, αί δεισιδαιμονία! 
άποδιώκονται καί αί κοινωνίαι προάγονται. 
Ά λλά  θά έπανερωτήση τις· καί διατί λοιπόν 
έν 'Ρωμουνία, είς δ κράτος καί πλείονες ίσ- 
ραηλΐται κατοικοϋσι καί μέρος τής πεπολιτι- 
σμένης εύρώπης άποτελεΐ, δέν εύημεροϋσι άλ
λά καταδιώκονται άνηλεώς; Θί ίσραηλΐται 
διετέλεσαν δοϋλοι είς τήν ‘Ελλάδα καί 'Ρω- 
μουνίαν, είς κράτη έπίσης διατελέσαντα είς 
τήν αύτήν έπηρειαν τοΰ ζυγοΰ, συμβαίνει δ- 
ρ,ως έν ‘Ελλάδι δλως τό άντίθετον ή έν 'Ρω- 
μουνία- διότι οί έν 'Ρωμουνία ίσραηλΐται οί καί 
άλλως ,λέχο ι λεγόμενοι, ύπό τό κράτος ύ- 
ψίστου φανατισμοΰ διατελβϋντες εΐνε τό αρ
χέτυπον τοΰ έν άπομονώσει βιοΰντος ίσραη- 
/νίτου συμπεριλαμβάνοντο; έν έαυτώ δ,τι βδε- 
λυρόν καί αισχρόν, έν μέσω πεπολιτισμένης 
εύρώπης οί τοιοϋτοι βεβαίως πρέπει νά κα- 
ταδιώκωνται ώς καθάρματα καί βδέλαι τών 
κοινωνιών, μέχρις ού Ιλθωσιν βίς εαυτούς

άναλογιζόμενοι τό σημεΐον είς δ άφίκετο 
τήν σήμερον δ πολιτισμός καί συνεπώς έπέλ- 
θη ή άφομοίωσις. Ά ς  ίδωμεν έάν τά χα
ρακτηριστικά ταΰτα εινε ιδιοφυή τών Ισραη
λιτών ή έξ άλλης τινός αιτίας προέρχον
ται. Ό ίσραηλιτης σχεδόν είς άπασαν τήν πε· 
πολιτισμένην εύρώπην, ώς τρανώς κατεδεί- 
χθη, συμμορφοϋται πρίς τά ήθη καί έθιμα, 
τά συνάδοντα πρός τήν πρόοδον ιδίως τοΰ εμ
πορίου καί τής βιομηχανίας, τοΰ έπικρατε- 
στέρου στοιχείου. Ό'Ρωμοΰνος διεφθαρμένος, 
άσωτος, άπληστος, οκνηρός, ώς ό Wilhinson 
τόν χαρακτηρίζει, παραμελεί βιομηχανίαν καί 
έμπόριον, άτινα άναπτύσσουσιν οί ίσραηλΐται 
καί έκ τούτου ό κατ’ αύτών φθόνος. Οί ίσρα· 
ηλΐται λοιπόν άποφεύγουσι νά ελθωσιν είς 
συνεπαφήν μετά τών 'Ρωμούνων κεκτημέ- 
νων πλεΐστα μειονεκτήματα άντιθέτως κεί
μενα πρός τήν πρόοδον, διό είς παν άλλο πε- 
πολιτισμένον κράτος έπιτρέπεται ό διωγμός 
τών τοιούτων Ισραηλιτών, έκτος τής 'Ρω- 
μουνίας. Ά λ λ ω ς  είς παν άλλο κράτος τής 
εύρώπης οί ίσραηλΐται δέν θά εύρισκοντο είς 
τήν τοιαύτην κατάστασιν οίαν έν 'Ρωμουνία. 
Οί έν έλλάδι δμως κατοικοΰντες ίσραηλΐται 
άνεπηρέαστοι πάσης προλήψεως συνεμορφώ- 
θησαν πρίς τά ήθη καί έθιμα τών έλλήνων 
έξ ίσου άπολαμβάνοντες τής ευημερίας καί 
τής προόδου.

Οί έν έλλάδι κατοικοΰντες καί ίδία οί έν 
Έπτανήσω, έν ή πολυπληθέστεροι είσι, μή 
λαμβανομένωνύπ’ οψει τών νεωστί προσαρτη- 
θεισών χωρών, κατεΐχον λίαν χαμηλήν θέσιν 
πρός τό έμπόριον καί τά γράμματα, ή, κάλ- 
λιον είπεΐν, ούδεμίαν, έκ φόβου καί δειλίας 
προερχόμενης έκ τοΰ άριθμοΰ αύτών οντος έ- 
λαχίστου άπέναντι τοϋ όλικοΰ πληθυσμοϋ της 
'Ελλάδος καί τών προρρηθέντων λόγων πα- 
ρεμβαλλομένων ώς ισχυρών έμποδίων πρός 
τήν προαγωγήν.

Αίαν ταχέως δμως ήάκράτητος έπιθυμίατής 
κτήσεως πλούτου, τοϋίδανικοΰ αύτών, καί τής 
έπεκτάσεως τοΰ έμπορίου, έξεπληροΰτο έπερ- 
χομένης τής ένώσεως, δι’ ής συνωδά τώ Συν- 
τάγματι πας Ισραηλίτης καθίστατο ίσοςπαντί 
άλλω έ λλ η ν ι καί συνεπώς εχαιρε τά αύτά 
πρός τοΰτον δικαιώματα. Ούδέν ούτος φοβεί
ται πλέον, ό φόβος τής προσβολής, άρπαγής 
καί αύτοΰ τοΰ σφετερισμοΰ τών προνομιών 
αύτοΰ έξέλειπε, δέν σκέπτεται πλέον δτι ό 
χρυσός αύτοΰ δύναται νά άποσοβήση πολ
λούς έντυγχάνοντας κινδύνους, άτε όλοσχε-

«ώς έκλιπόντας. Τής διανοίας αύτοΰ μήκα- 
τεγομένης ύπό τοιούτων φόβων χωρεΐ έλευ- 
■Οέρως καί άπροσκόπτως, έπιλαμβανόμενος 
έμπορίου καί γραμμάτων.

‘ Καί δμως έν ω είς τό άκρον άωτον 
--οϋ πολιτισμού εύρισκόμεθα ίερεΐς τινες εισ- 
ί τ ι  έθελοτυφ7^ώττουσι, ίησουίτικώς το τής 
γραφής ρητόν έφαρμόζοντες:

αΟύ συγ^ρώνται ’Ιουδαίοι Σαμαρειταις» 
καί γενόμενοι οΰτω τά σκάνδαλα τής κοινω
νίας· καί τοΰτο λέγομεν, άναμιμνησκόμενοι 
τής κατά τήν περί παρελθόντα Σεπτέμβρι
ον έπάνοδον έκ τής ‘Εσπερίας τοΰ  ̂ βασι- 
λέως διαπραχθείσης άσχημίας, ήν άπαντες 
οί εύ φρονοΰντες καί τώ πολιτισμώ επό
μενοι άπεδοκίμασαν. Περί τής άσχημ'-ας, 
τής οποίας πρόκειται, εγραψεν ή φίλη καί 
ανεξίθρησκος «Άκρόπολις» χάριν δ’ άκριβεί— 
ας παραθέτομε-  ̂ τό οίκεΐον χωρίον έξ αύτής· 

«Έν τή είσόδω, δεξιά τής βασιλικής^αι
θούσης, όμΐς ρασσοφόρων, ή ‘Ιερά Σύνοοος, 
συνεπυκνοϋντο μέ τάς μιξοπολίους γεννει- 
άδας των, μέ τά κομβολόγιά των, μέ τήν 
ίησουϊτικήν των σοβαρότητα, μέ τήν ανα- 

. τολικήν των άπολαυστικότητα και τήν 
προβάλλουσαν γαστέρα καί μέ 67̂ ους τους 
δαίμονας κάτωθι τοΰ μαύρου ράσσου των. 
Μεταξύ τών άλλων οιτινες ησαν έκεΐ κα- 
τήλθεν έξ άμάξης άφ’ ού προηγηθη άλλη 
πρός αύτόν εζω σκηνή βάρβαρος, σεπτός 
λειτουργός άλλης θρησκείας ό Αρχιραββΐ- 
νος τής έν Χαλκίδι Ίσραηλιτικής κοινό- 
τητος, δστις μετριοφρόνως έστη εις  ̂ μιαν 
γωνίαν μέ τόν ’Αστέρα έπί τοϋ στήθους, 
μέ τό πράσινον σαρίκιον έπί τής κεφαλής 
άλλά μέ τήν άρετήν διακεχυμένην έπι τής 
εύαρεστοτέρας φυσιογνωμίας, ή̂  δεν άνεκα- 
λύψαμεν ύπό τάς όφρϋς τών ίδικών μας. 
«Ο άστυνόμος κ. Χωματιανός, δστις παρι- 
στατο έκεΐ έπιβλέπων εύφυώς, είδε την 
παραγκώνησιν ταύτην καί έννοών δτι ή θέσις 
τοϋ ’Αργίραββίνου ήν έγγύς τών ρασσοφό
ρων μας* προέβη πρός αύτούς, κα»̂

— Εινε, ειπεν, ιεράρχης αύτός, δέν εινε 
καλόν νά τοποθετηθή πλησίον σας}

  11ά! Πά ! άνεφώνησεν ό πολύσαρκος
έξαρχος τοΰ ‘Αγίου Τάφου καί όλη ή μαύ
ρη έκείνη όμάς. Καί δλων συνωφρυώθησαν 
τά μούτρα, καί ύψώθησαν αί τρίχες των αγρί
ως. Τοιαύτην βεβήλωσιν νά έπιτριψη αυτη 
ή ‘Ιερά Σύνοδος} καί ίσως ίσως ήνωμενη 
ή τρί'/ς τών δακτύλων ύπό τό ράσιον θζ

έξώρκιζε τόν πειρασμόν. Μας εκαμεν έν- 
τύπωσιν πρό πάντων ή χονδρή φυσιογνω
μία αύτοΰ τοΰ έξάρχου, μά τί φυσιογνω
μία καί ήτο γενική άγανάκτησις. Ευτυχώς 
μετ’ δλίγον προέβαλε τό Δημοτικόν Συμ
βούλων ’Αθηναίων καί άποσπασθείς έξ αύ- 
τοϋ ό κ. Μιχαήλ Αάμπρου, δστις άντελή- 
φθη τής άκοσμου σκηνής, ή τώ την ειπον, 
έμεσολάβησε καί έκαμψε τήν άγρίαν ορθο
δοξίαν τών |;άρχιερέων μας, παρελαβε . 
τόν Άρχιραββΐνον καί συστησας αύτον του- 
τοις τόν έτοποθέτησε καταλλήλως. Αλλ αι 
όφθαλμοβολαί τοϋ Α γίου έξάρχου έξηκο- 
λούθουν. ‘Ο βασιλικός έπίτροπος παρά τη 
συνόδω κ. Πέτρος Μαυρομιχάλης, έλθών Α
κολούθως, ήρςατο συνομιλών φιλοφρονως 
μετά τοϋ σεβαστού ξένου και έπήλυ*
κάποια θεραπεία.» (1)

‘Η άνευ συμφέροντος καί υστεροβουλίας 
νράψασα αύτχ «Άκρόπολι;» ούδόλως προ- 
έθετο v i προσβάλη, νά στιγματίση αμα
θής τινας καί τέλος ν’ άρη τήν δολιαν 
αύτών καλύπτραν, άλλά νά διοοθωση και 
οίονεί διά τής έκθέσεως τής πρα,εως συμ- 
βουλεύση αύτούς έπί τό μετρίοτερον χωρίς 
δηλ. ν ά ‘παράθεση τά ονόματα ενός έκαστου 
αύτών, πραγμα τό όποιον ούοολως βεβαί
ως Oi ένεποίει αύτοΐς τιμήν, άλλα τουναντί
ον θά ένεκόλαπτεν στίγμα άνεςαλειπτον ε
πί τών μετώπων των. Έάν βεβαίως τούτο 
σ υ ν έ β α ι ν ε ν  έν Ρωμουνία, Ρωσσια η και ί  ερ- 
μ αν'α δπου διά τοιαύτην ή τοιαύτην αιτίαν 
ύπάρχεί διαίρεσις μεταξύ 'Ισραηλιτών και 
Χριστιανών, ούδεμίαν Οχ ένεποίει ημιν αι- 
σθησιν άποβλέπουσιν είς τό εύλογον της 
αιτίας, , άλλ ’ έν ‘Ελλάδι, μετά τήν τοιαύτην 
καταπληκτικήν άφομοίωσιν, ήτις τιμα ε- 
ξόγως αύτήν, δεινώς ήσθάνθημεν το γενο- 
αενον. Τό μίσος, ή σκληρότης και τ* τού
το ιζ παραπλήσια δέν έμφωλεύουσι εν τη 
καρδία τοϋ άνθρώπου, καθ’ α ο δαιμονιος 
τη- άργαιότητος φιλόσοφος, ή βα'τις πα- 
σης ήθΓκής, έν τώ Γοργία λίαν^ σαφώς α
ναπτύσσει- ό άνθρωπος λοιπόν ειν* ιαπ*- 
πλασμένος νχ πράττη τό άγαθόν, ολως ο
μως Ανεξάρτητοι τής θελήσεως αύτου περι
στάσεις έκτραχύνουσι τήν καρδιάν αυτου 
καί συνεπώς δύναται νά δ ια π ρ α ^ τ ι πα
ρά τόν πολιτισμόν. Ά λ λ ’ αί περιστάσεις αυ-

( I )  Β λέπε « Ά χ ρ ό -ο λ ιν »  * '·  lS a
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ται συγχωρεϊται ίσως νά παρέχωνται ύπό 
των άμαθών τών άποτελνύντων τόν όχλον 
όχι και ύπό τών ιερέων, υποτιθεμένων του
λάχιστον πεπαιδευμένων, τών υποδειγμάτων 
της ήθικής και καθήκον ιερόν έχόντων τό 
διδάσκειν τήν πρός τόν πλησίον αγάπην 
— ή νομίζουσιν δτι ό π λ η σ ί ο ν  πρέπει 
νά η ομοεθνής και ομόθρησκος·,— δι’ ής αί 
κοινωνίαι εύημεροϋσι καί συνεπώς προά- 
γονται.

(επεται τό τέλος)

ΑΒΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

MIA ΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

(Έκ τοΰ αρχείου εύγενοΰς ένετικϊίς οικογενείας) 

(συνέχεια καί τέλος)

Δ'.

Τ ΗΝ 2 2  Μαρτίου τό δικας·/, ριον τών Τεσσαράκοντα 
συνέρχεται μετά τίνος πομπής καί έπισημότητος έμποι- 
ο ύσης μεγάλην αϊσθησιν εί; τόν κατηγορούμενον. Οί 
δικας-αί άναγγέλλουσιν δτι κατά την ήξεραν εκεί
νην μέλλει νά προσέλθϊ) ένώπιον αύτών νέο; καί 
περιφανής μάρτυς· αμέσως δέ μετά ταΰτα εισέρχε
τα ι είς τ/,ν αίθουσαν ό εύγενής Φραγκίσκος Κοντα
ρίνης, μέλος τοΰ μεγάλου συμβουλίου, οςις , τρεφό
μενος προς τόν υπόδικον μετά τοΰ μάλλον ευπροση
γόρου ύφους, απευθύνει αύτφ τάς έςτ,ς λέξεις·

“  —  Λοιπόν, νεανία, ή 3-εία Πρόνοια ώρισε νά 
σ’ εξάγω πάντοτε άμηχάνου τινός 3·έσεως· δεν σαί 
τό υπόσχομαι τήν φοράν ταύτην απολύτως, διότι 
δεν έζαρταται, ώς άλλοτε, άπό εμέ μόνον σαί υπό
σχομαι μόνον νά σέ υπερασπίσω παντί σθένει.»?

Οΐ ενθαρρυντικοί ούτοι λόγοι τοσοΰτον επιφανούς 
ευπατρίδου ταράττουσι παραδόξως τόν κατηγορούμε
νον προφανώς ώχριάσαντα, ώς έάν ό εύγεν’/,ς Κονταρίνης 
έμελλε /.ατ αύτοΰ νά έκφέρ/ι τ/,ν φοβερωτέραν τών αι
τιάσεων. Ή ταραχή αΰτη τοΰ υποδίκου διαφεύγει 
τήν προσοχήν τοΰ μάρτυρος, δς-ις άφηγέϊται δτι α
κριβώς κατά τήν έσπέραν τής Πέμπτης τής άπό- 
κρεω τοΰ παρελθόντος έτους, περιφερόμενος είς τήν 
πλατείαν τοΰ άγίου Μάρκου μετά τοΰ εύγενοΰς Γρι- 
μάνη, προσωπιδοφόρου ώς ό μάρτυς, δι/,λθε ς·ιγ- 
μάς τινας λίαν εύχαρίς-ους άκροώμενας τοΰ κατηγο
ρουμένου, ου ακολούθως έμαθε τό όνομα, καί δ ς ι ;

δια τών άςχιοτήτων του ετερπεν όμάδα φοιτητών πε
ρί αύτον συνως-ιζομενοιν.Έζ μήνας βραδύτερον, ήγουν 
κατα τον Αυγους·ον τοΰ 1 5 2 4 ,  διερχόμενος ό μάρ
τυς κατα τύχην παρά τό γραοεΤον τών πταισμα- 
τοδικών άναγινωσκει μετά τίνος δυσαοεσκείας έν τω  
άνηρτημενφ καταλόγω τών δυ7ροπούντων οφειλετών, 
ών διατασσεται ή σύλληψις, τό όνομα τοΰ εύφυ- 
οΰς εκείνου νέου, τοΰ έξ μήνας πρότερον προκαλέ- 
σαντος τον ασοες·ον αύτοΰ γέλωτα. Δύο ημέρας ύπερον 
διαβαινων παρα τό αύτό γραφεϊον, συμπεραίνει ότι ό 
Λαμπρινος Zioba συνελήφθΐ), άτε τοΰ ονόματος 
του διαγοαφέντος. Μεταβαίνει είς τήν φυλακήν, δ
που κρατοΰνται οί όφειλέται, ό δέ ατυχής νέος τώ 
διηγείται δτι έβραΐός τις, δστις έφάνη ζητήσας τήν 
φιλίαν του, έξεμεταλλεύθη τήν ένδειαν αύτοΰ, καί 
έν στιγμή απολύτου ανάγκης τώ ποοσήνεγκε λό
γω δάνειου πεντήκοντα φλωρία ένετικά απέναντι 
παραλαβής ύπό τοΰ Zioba υπογεγραμμένης, δι’ ης 
δ νέος φοιτητής ΰπέσχετο νά πλήρωσή τό ποσόν 
τοΰτο μετά όκτώ ημέρας, καίπερ τοΰ έβραίου βεβαι- 
ωσαντος αύτόν δτι πρόκειται πεοί άπλοΰ τύπου α
παραιτήτου είς τοιαύτας παραλαβάς, καί δτι δύ- 
ναται νά πληρώσ/1 δταν εύκολυνθή. Παρελθούσης τής 
οκταημέρου προθεσμίας, ό Zioba έκλήθη αίφνης είς 
άπότισιν τών είς αύτόν δανεισθέντων χρημάτων* 
μή δυνάμενας δε νά έξοφλήστι τό χρέος του, κα
τακρατείται έν τή φυλακή τών οφειλετών. ‘Ο μάρ
τυς περιγράφει τόν κατηγορούμενον, καθ’ ην στιγ
μήν άφηγεϊτο ταΰτα είς αύτόν, ώς ύπό αγωνιώδους 
ανησυχίας κατεχόμενον. Μή δυνάμενος ν ’ άποδώση 
είς τόν έβραϊον ούδεμίαν κατ’ αύτοΰ εχθρικήν πρό- 
θεσιν συνεπέρανεν δτι ισχυρός τις έχθρός, ού ό έ- 
βραϊος έςετέλει τήν παραγγελίαν, έπεδίωκε τήν 
καταστροφήν του· έν τοταύτη δε περιπτώσει έφοβεϊτο 
ό Zioba αίφνίδιον στραγγαλισμόν έν τή κλίνη του, 
δολοφονίαν έν τή αύλή τής φυλακής του, ή τόν μάλ
λον άθόρυβον θάνατον τόν διά τοΰ φοβερού ένετικοΰ 
δηλητηρίου l ’acquetta παρασκευαζόμενον,—-έφοβεϊτο 
δέ τόσω μάλλον έν τή ειρκτή, καθόσον έκεΐ μάλλον 
ή άλλαχοΰ ήδύναντο εύκολώτερον τά  τοιαΰτα νά 
διαπραχθώσι. Συγκινηθείς υπό τής αγωνίας τοΰ νέ
ου, ό εύγενής Κονταρίνης έπλήρωσε τά  ύπό τοΰ 
Zioba όφειλόμενα- δύο δέ μήνας ύστερον εις τών 
θαλαμηπόλων του έκόμισεν αύτω επιστολήν τοΰ 
φοιτητοΰ περιέχουσαν τά  πεντήκοντα φλωρία, έν ή, 
έκφράζων τήν εύγνωμοσύνην του πρός τόν εύεργέτην 
αύτοΰ, τώ έλεγε μετ’ άλαζονίας, προκαλεσάσης τό 
μειδίαμα τοΰ ένετοΰ πατρικίου, δτι ή τιμή τοΰ 
όνόματός του τώ έπέβαλλε τήν ταχεΐαν τοΰ χρέ
ους του έξόφλησιν.

Μόλις ήμίσειαν ώραν μετά τ/,ν κατάθεσιν τοΰ

εύγενοΰς Κοντάρίνη εισέρχεται είς τήν αίθουσαν Μακ- 
καβαϊός τις, ίσραηλίτης τό θρήσκευμα, γεννηθείς 
μέν έν Βρεντησίω, άλλά πρό πολλοΰ έγκαταστα- 
θείς έν ‘Ενετία. Ούτος διαβεβαιοϊ μετά τίνος δέους 
τό εύγενές δικαστήριον δτι μόλις πρό δύο ώρών ά- 
νέγνω τ/,ν έν τή γερύρα τοΰ 'Ριάλτου τοιχοκολλη- 
δέϊσαν προκήρυξιν, καί άφηγέϊται δτι ό δολοφονη
θείς φίλος του κύριος ’Αντώνιος Τόλδος τώ έςέφρασε 
πρό ένός έτους περίπου τό ζωηρόν ενδιαφέρον, δ
περ είς αύτόν ένέπνεε νεαρός τις φοιτητ/,ς έκ Πα- 
ταυίου, ού ό αύτός Τόλδος έγνώριζε και έςετιμα 
τήν οικογένειαν. ‘Ο άδαμαντοπώλης ώμολογησεν 
είς τόν Μακκαβαϊον δτι δ Λαμπρινός Zioba, λιαν 
έκδοτος είς τάς ήδονάς καί τάς διασκεδάσεις, έπιέ- 
ζετο ύπό δεινής οικονομικής στενοχώριας· και ή- 
δόνατο μέν ό Τόλδος νά τόν έξαγάγη πρός στιγμήν 
τής δυσχερείας ταύτης, δανείζων αύτώ άνάλογόν τ ι 
ποσόν χρημάτων, έφοβεϊτο δμως μήπως ό νεος κα- 
ταχρασθή τ/,ν πρ'-ς τήν οικογένειαν αύτοΰ φιλίαν 
τοΰ δανειστοΰ του. ’Επειδή λοιπόν ούτος έσκόπει 
οϋ μόνον τ/,ν άνακούφισιν, άλλά συνάμα καί τον 
σωφρονισμόν τοΰ νέου, δν ήγάπα, ώς λίαν εύφυά και 
εύέλπιδα παρά τάς παρεκτροπάς του, παρεκάλεσε τον 
φίλον του Μακκαβαϊον, μεθ’ ού άπό πολλοΰ χρόνου 
διεξ/γεν έμπορικάς έργασίας, νά σχετισθή μετά τοϋ 
Zioba καί νά τώ δανε'.ση πεντήκοντα φλωρία ένε
τικά, παρέχων αύτφ προφορικώς πασαν εύκολίαν 
ώς πρός τόν χρόνον τής άποτίσεως τοΰ χρέ
ους του, άλλ’ άπαιτών παρ’ αύτοΰ παραλαβήν ύ- 
ποχρεοΰσαν αύτόν νά πληρώσ·/) έντός όκτώ ήμερων, 
δπως, δεσμευόμενος ύπό τής βραχείας ταύτης προ
θεσμίας, απέναντι ούχί φίλου άλλ’ άγνωστου, περιο
ρίσω ολίγον τάς δαπάνας του, καί συνετισ^τι, εί 
δυνατόν. ‘Ο Μακκαβαϊος δμολογεϊ είς τούς δικά- 
στάς δτι τοιαύτη πρότασις τοΰ Τόλόου ένεποίησεν 
αύτώ εκπληςίν τινα, πλήν τοσοΰτον έσέβετο τόν 
άδαμαντοπώλην, ώστε δέν έδίστασε νά συμμορφωθ/ί 
πρός τήν έπιθυμίαν του, καί έπεζήτησε τήν με
τά  τοΰ νέου Zioba σχέση, μετρήσας αύτφ πεν- 
τ  /κοντά ένετικά φλωρία, άπερ ό νέος έκέϊνος έν τή 
αλαζονεία του δέν κατεδέχετο νά ζητ/,ση παρά 
τών συμφοιτητών του. ’Αλλά πολύ περισσότερον έςε- 
πλάγη ό ϊσραηλίτης, δταν όκτώ ήμέρας βραδύτερον 
ό φίλος του Τόλδος μεταβάς έπίτηδες είς τήν έ- 
βραικήν συνοικίαν (Gbetto) τώ έξέφρασε μεθ’ δ- 
φους όργίλου τήν δυσαρέσκειάν του κατά τοΰ νέου 
Zioba, ος-ις παρεξετρέπετο όσημέραι είς νέας ακολασί
ας, καί δστις, μακράν τοΰ νά ένθαρρύνηται είς τήν 
διαφθοράν διά τής έπιεικείας, έχρ'/ιζεν αύστηροΰ μα- 
θήαατος δπως συνέλθη είς έαυτόν. Παρεκαλεσε λοι
πόν τόν Μακκαβαϊον ϊνα, δυνάμει τής έν το πα

ραλαβή τοϋ φσ.τητοΰ αναγραφόμενης ρήτρας, κ«- 
λέϊΛ αύτ>ν επ; ποινή άμεσου φυλακίσεως ν ’ 9f- 
ποτίση τό χρίος του. Τοΰτο έγένετο μετά μεγί- 
στ·<κ δυσα^εσκείας τοΰ μάρτυρος· ο νέος, ώς εύκ#- 
λως ήδύνατό τ.ς νά προΐδ/ι, μη δυνηθείς νά πλήρω
σή, έφυλακίσθη, άλλά δύο ήμέρας μετά τήν· σ>λληψίν· 
του ά,τελύθη, ώς ε·χ τής γενναιοδωρίας τοΰ εκλαμ
πρότατου άρχοντος Φραγκίσκου Κονταρίνη.

‘Η κατάθεσις τοϋ Μακκαβαίου, συμπληροΰσα 
καί έπεςηγοΰαα τΛν τοΰ ένετοΰ εύπατρίδου, δια- 
νο'.γει νέον στάδιον είς τήν δίκην. Α£ τελευταία* 
λέξεις τής έν τώ θυλακίω τοΰ δολοφονηθέντος εΰ- 
ρεθείσης επιστολής διεγείρουσι τήν εύλογον υπόνοιαν 
δτι ό κατηγορούμενος κατανο/,σας τόν μυστηριώδνι 
έχθρον, δστις τον κατεδίωκεν, ή , έλη σε ν ’ ά-αλλαγή  
τοΰ διωγμοΰ τούτου διά τής δολοφονίας. ‘Ως πρός τό έ- 
λατήοιον, τό ύπαγορεΰσαν είς τόν Τόλδον τοσαύτας 
κατά τοΰ νέου παγίδας, ευκόλως δύναταί τις ν* 
τό άνεύρη είς τ/,ν προσβληθεϊσαν οικογενειακήν τιμίι» 
τοϋ άδαμαντοπώλου, προσπαθοΰντος δι’ οίουδ/,ποτε 
μέσου νά περιέλθΐ3 είς τ/,ν κατοχήν ιχνογραφημά
των, έν οις ύπώπτευεν δτι άπεικονίζετο ή ιδία αΰ* 
τοΰ σύζυγος. Συνεπείς τούτου οί δικας-αί διατάσσουσιν 
ακριβείς, άλλά κρυφίας έρεύνας περί τής διαγωγής τής 
κυρίας Τόλδου  ̂ ην πάντες οί γείτονες καί γνώριμοι 
αύτής περιγοάφουσιν ώς έντιμον μέχρις υπερβολής και 
σχεδόν ώμότητος. Τοΰτο προκύπτει έκ τής συμπεριφοράς 
αύτης πρός τήν μητέρα της, ήτις, μεσηλιξ ετι καί λίαν 
εύειδος, περιέπεσε πρό έτών είς έρωτικόν τ ι Αμάρτημα, 
καίπερ δέ μετανοήσασα, κλαίουσα καί έξευτε)*ζομέν·/ι 
ενώπιον τής 3υγατρός της, ούδέποτε ήδυνήθη νά κάμψη 
τήν άμετάπει^-ον ταύτης αύςτ,ρότητα. "Ολαι σχεδόν 
αί γυναίκες μέμφονται τήν κυρίαν Λουκρητίαν έπί 
τοιαύτη τραχύτη-η, άλλ’ ή άρις-οκρατία καί δ κλή* 
ρος τής συνοικίας της έξαίρουοιν αύτήν ώς υπόδειγ
μα άρετής ούδέποτε συνθηκολογούσης.

Καίτοι αί πληροφορίαι αΰται περί της κυρίας Τόλ
δου άρδην άνατρέπούσι τάς τών δικας-ών ΰπονοίας 
ώς πρός τάς σχέσεις αύτής μετά τοΰ ύποδίκου, τό εύγε
νές δικα<τήριον τών Τεσσαράκοντα συνέρχεται έκ νέου τήν 
2αν ’Αποιλίου κατά τήν Ί4ην ώραν καί προσκαλεϊ τον 
κατηγορούμενον ν’ άπολογηθή. Ούτος ολίγον ώχρός, 
πλήν πάντοτε άδεώς καί εύπαρρησιάτως, άρνεϊται πά
σαν σχέσιν μετά τοϋ Τόλδου, πάσαν αιτίαν δια
φωνίας ή έχθρας πρός αύτόν, καί ατενίζει πάντοτε 
εϊς τόν μετ' ένδιαφέροντος παρακολουθοΰντα τάς δια
φόρους φάσεις τής δίκης εύγενή Κονταρίνην, ώσεί θαρ
ρών έπ’ αύτόν δπως τόν άπαλλαςη τών άναμενον- 
των αύτόν κινδ'άνων. ’Αλλ’ δταν Αγγέλλεται αύτώ δτι 
μέλλει νά ύποβληθή είς τά  βασανιςτήρια, ό δε Κον
ταρίνης κλίνει τήν κεφαλήν, ό κατηγορούμενος ό-



χόσχεται νά όμολογήση τ/ιν ολην άλήθειαν, προει- 
ίοποίων τούς δικας-άς δτι ή μελλουσα έξομολόγησίς του 
περιλαμβάνει γεγονότα άφορώντα είς τάςπολιτικάς ζ έ 
σεις τ ίς  δημοκρατίας πρός τας ξένας δυνάμεις. ”Εκ- 
πληκτον το δικας· /jpiov εγείρεται σύσσωμον κη
ρύττει έαυ. ο αναρμόδιόν, ~ρ ς περαιτέρω διεξαγωγήν 
τής δίκης, κα’. παραπεμπει τον κατηγορούμενον είς το 
άνώτατον δικας-ηρων τών τριών ανακριτών τών πολι
τικών εγκλημάτων, ών τά  όψεις καλύπτει πάν- 
·°τε μολαινα ττρο'τοίττις, και ων η φωνή ή^εΐ πένθι
μος και βαρεία ώς ό νεκρώσιμος κο>δων, ή ώς ό ττέλεκυς 
εις τας χεΐρας τοΰ δήμιου. Ενώπιον τών φοβερών 
τούτων διχαλών ό κατηγορούμενος διηγείται τ ’άκόλουθχ·

Ε'.

t<’Ονομάζομαι Λαμπρινός έκ τής έν Βρεσκία έπι- 
φανε^ατης οικογενειας τών Λϊ ΰμέτεραι
εκλαμπρότητες γινωσκουσιν όποιον έξοχον πρόσωπόν ή 
οίκογένειά μου διεδραμάτισεν έν τοΐς μεταξύ Γαλλί
α, καί Γερμανίας πολέμοις· διεκρίθη δέ πάντοτε έ
πι ακλόνητη πι^ειπρος τον οικον τών ‘Αψβούογων τόν 
νΰν έν τε Ισπανι^ καί Γερμανίά βασιλεύοντα. 
Μετά την έν Μαρινιάνψ μάχην, καί)’ ην τοιοΰτον 
θρίαμβον κατηγαγον οί Γάλλοι, ό πατήρ μου ήναγ- 
κα<τί)/ί να σωθίί δια τής φυγής άπό τοΰ ίσως άνα- 
μενοντο, αύτον 3·ανατου, ή δε περιουσία μας έδημεύ- 
θη α,,ασα^ καί παρεχωρτ,Οη ύπό τών νικητών είς 
τους ασπόνδους ήμών έχθρούς, τούς T riv u lz i i ,  άφω· 
σιωμί,νους είς την Γαλλίαν. Ό πατήρ μου φεγγών δι- 
•ήλθεν έκ Βασσάνου πάντοτε ακολουθούμενος ύπ’ έμοΰ 
τοΰ μονογενοΰς αύτοΰ υίοΰ, έκεΐ δέμ’ένεπκτεύθη είς την 
Μαργαρίταν Κάνη, χήραν χωρικού ύπηρετήσαντο; έπί 
μακράν  ̂ χρόνον τόν ήμέτερον οίκον, ητις έδιδά- 
^θ/; να διηγΓιται τα  κατ εμέ ώς τά έξ.ς·ορήσαυ,εν 
έγω πρώτος καί κατόπιν εκείνη ένώπιον τοΰ εύ- 
γενοΰς δικα«τηρίου τών Τεσσαράκοντα. Έ άν όμως πάν- 
Τα Τ ei’ 'ϊήν γέννησίν μου ψευδώς μέχρι
τουδε έςετέθησαν, άληθές-ατα όμως είσίν όσα ήκούσα- 
τε άπο της έπισκεψεως τοΰ Τιτιανοΰ είς τόν οίκον τής 
3ετ/ίς μου μητρός μέχρι τή; 25ης παρελθόντος Φε- 
βρουαρίου.

‘Ως πρός τάς πρός τόν δυτυχή Τόλδον δια
φοράς μου, ιδού πόθεν αύται προήλθον. ’Εμαθήτευον 
Ιτι παρα τώ μεγάλο; μου διδασκάλου, όταν κατά τόν 
Οκτώβριον τοΰ 1523  περιφερόμενος ημέραν τινά πλη

σίον τοΰ άγιου Ιουλιανοΰ συνηντησα νεαράν δέσποιναν 
κολυτελώς ένδεδυμενην καί εξαίσιας καλλονή;, ην 
είς ευλαβή άπό-ασιν ήκολούθουν δύο γυναίκες, ών ή 
μέν έκράτει τό ριπίδιον τής προπορευομένης, ή δε τό 
ά ;χ  χρυσές πόρπης κεκλεισμένον πρασευχητάριοντης. Αί

φνης έξ ένόςτών παρακειμένων έργας·ηρίων έξήλθεν άλλη  
γυνή πρεσβυτέρα, έπί τοΰ προσώπου της οποίας έφαί- 
το έγκεχαραγμένη ή σφοδροτέρα 3-λίψις, κχϊ ήτις 
ώδευσεν έσπευσμένως πρός τήν νεαράν κυρίαν ίκετεύ- 
ουσα αύτήν μετα δακρύων νά την άκροασΟη τούλάχι- 
7ον. Τας παρακλήσεις ταύτας ούδεμιας ήξίο>σε προσο
χές ή υπερήφανος έκείνη καλλονή, άποςρέψασα τό 
πρόσωπόν της μετά περιφρονήσεως, καί έξακολουθησα- 
σα τόν δρόμον της χωρίς ν’ άποβάλη [πρός ςτγμήν 
το παγερόν εκείνο καί άλαζονικόν ύφος, όπεο άντέ- 
ταςεν είς τα  δάκρυα της ταλαιπώρου ικέτιδος. Τότε ή 
περιφρονηθεΐσα γυνή έξαλλος σχεδόν γενομένη διηγήθη 
είς τους παρετώτας ο τ ι ή κυρία έκείνη, ήτις έφάνη. 
προς αυτήν τοσοΰτον αμείλικτος, έγεννήθη έξ αύτης, 
και δτι ούδεποτε η^ελησεν έν τ/ί άδσωπήτω ύπερη- 
φανια της νά συγχωρησ/ι είς τήν ταλαίπωρον μητέ
ρα της μικρόν έρ ν̂τικον ολίσθημα* άφοΰ δ1 έξις^όοησε 
πάντα ταΰτα, ή άπολακτισθεΐσα μήτηρ έξήνεγκε κατά 
τής 3υγατρός αύτής φοβερωτάτην άράν. Ηύχήθ/ι ό.τως 
ή ας-οργος αυτη 3νγάτηρ περιπέση είς τό αύτό καί ετι 
βαρύτερον της μητρός της αμάρτημα, καί τιγματι- 
ζομενη ύπο τής κοινωνίας, άναγκασθή νά προσρύγη 
τεταπεινωμένη και κατησχυμένη είς τ/ιν μητέρα, ήν 
περιεφρόνησεν. Ομολογώ ότι ή άρά αυτη μοί ενίπνευσε 
φρίκην, ούχ ήττον ηύχήθην ένδομύχως δπω ; είσακου- 
σθή. Εννοείται οικο,εν ότι ή περιεργία μου εις το·,- 
οΰτον βαθμόν διηγέρθη ώς-ε έζήτησα εύθύς νά μάθω 
τ> όνομα τής άπηνοΰς 3-υγατρός, οί δέ παρετώτες έ* 
πλήρωσαν, έν τώ άμα τήν έπιθυμίαν μου, πληροφορή- 
σαντες με οτι ήτο συζυγος τοΰ άδαμαντοπώλου ’Αν
τωνίου Τόλδου.

Μετά τίνος ημέρας ένώ είργαζόμην έν 
τ&» έργατηρκρ τοΰ διδασκαλου μου, άπόντος τότε, ά- 
νεσκίρτησα αίφνης έπί τή  3·έα τής αύτής κυρίας Αον 
κρητιας Τολδου εισελθουσης είς τό έργας·ήριον έν όλη 
τή λαμπηδόνι τής πολυτελείας καί καλλονή; της όπως 
3·αυμαση, ώς ε;πε, τ/ϊν εικόνα τής έπιτηθίου φίλης 
της Βιολαντης Παλμα, Β'υγατρός έ/ός τών πε ι̂φανε- 
ς-έρων μαθητών τοΰ Τιτιανοΰ, ήν ό δαιμόνιος καλλι
τέχνης άπεκάλει ’Α φροδίτην του. "Εδειξα άν,έσ:*; 
τον εικόνα ταυτην εις τ/ιν κυρίαν καί διαφ03θυς άλ- 
λας, έν αίς μία παριςτώσα τ/,ν αγίαν Μαρίαν τον Μαγ- 
δαληνήν ήμίγυμνον ίφείλκυσεν, ίσως έξ άποκρύφου τιν ς 
προαισθήσεως τήνπροσοχήν της. ’Εγώτή είπον μετά τίνος 
ειρωνείας, ένθυμούμενος τήν πρό τινων ημερών σκηνήν, 
ότι ή είκών, καίτοι αμίμητος, 3-ά έπετύγχανεν ϊσ;^ 
καλλιον, έάν αύτή ή ιδία έχρησίμευεν ώς πιότυπον,έ- 
φοβούμην όμως μή τά πολυτελή αύτής ένδύματα εκου- 
πτον σωματικήν τινα ατέλειαν. Ή αγέρωχος γυντ 
έφάνη πολύ προσβληθεϊσα ύπό της τοια'της ύπονοίχς, 
περιέ^ειλεν δμως την ενδόμυχον άγανάκΓ/ισ.ν καί ui

χαρέπεμψε μετά πλας-οΰ μειδιάματος είς τόν σύζυ
γόν της όπως πληροφορηθώ περί τούτου·.έγώ όμως τ/ί 
άπεκοίθην ότι ό κύριος Τόλδος χαίρει φήμην άρίς-ου 
άδαμαντοπώλου, άλλ’ ότι περι τοιούτων ζητημάτων 
δέν δύναται ν’ άποφανθή η ζωγράφος. Παγεραν σιγήν 
άντέταξεν εί; ταύτην τ/,ν παρατηρησίν μου ή κυρία 
Αουκρητία, προ σήλωσεν έπ έμοΰ τους μελανού, 
οφθαλμούς της, καί άπήλθεν ώς έκειναι αί 5»αι, ά, 
οί ποιηταί ένίοτε περιέγραψαν. Τον έπαυριον συνάντησα 
αύτήν έν τή συνοικία τή ; αγίας Μαρθα;, και ένώ προϋ- I
χώρουν χα.ρετίσας, αυτη ωί)ευσε προς έμε και μετα I
μειδιάματος, ένδίμυχον άποκρύπτ^ντος αγωνίαν, μ- I
ήοώτησεν εάν έπιμίνω ει; τήν κατα τ.',ν προτεραίαν ι
έκφρασθεϊσαν ιδέαν μου. ’Απεκρίθην ότι δεν ήδυνά- 
αην νά πεισθώ περί τ^ΰ έναντίου, έάν αύτ/ι δέν μοί 
άπεκάλυ,ττε τά ; κεκρυμμένας αύτής καλλονάς, χρη- 
σιμεύουσα ώς πρότυπον νέας είκόνο; jrn; JVIxy- 
δχληνής, ην έν τή νεανική μου φιλοδοςία τθελον 
ν’ άντιτάξω είς την τοΰ διδασκάλου μου. A j τη εσ.ω- 
πησεν έπ’ ολίγον, ένέβλεψεν άτενώ; εί; τ ,  πρόσωπόν 
μου, καί είτα, 3-εωρήσασα περί έαυτην, χαμηλοφωνως 
μοί ε;πε νά μεταβώ είς τήν εν τή συνοικία 
τοΰ άγίου ϋωτήρος κειμενην οικίαν της, όπου ούδείς 
ήδύνατο νά μας ένοχλήση, τοΰ συζυ^ου αύτής άπελ- 
θόντοςάπό τινων ημερώνει; Udillft· ΰν τή συνεντεύςει 
ταύτη καί έν ταΐς μετ’ αύτ/ιν, α'ίτινες ώ; έκ τών προ
φυλάξεων τούτων περιεβάλλον το τ  .ν κρύφιον τοΰ εγκλή
ματος χαρακτήρα αύτη 5ά  παρί^ατο ένώπιόν μου πε- 
ρφεβλημένη έσθήτα σχεδόν διαφανή· έγώ όμως ώφει- 
λον νά ύποσχεθώ ότι 3-ά ί^άμην είς εύλαβή άπ’ αύ
τής άπό^ασιν.

Δεν έγίνοισκον πολύ τ  ν κοσμον ώς κ τή; ηλικίας 
μου, πλήν, βοηθούμενο; ύπ’ έμφύτου δικγνώσεως τοΰ 
νυναικείου χαρακτήρος, έσκέφθην ότι δταν δεν ύπακουη 
τις άυιέσοις είς τοιαύτας προσκλήσεις, παροςυνει έτι 
ιχάλλον, άντί νά ψυχράνη, τ  .ν πόθον τής τ·οη κατα- 
πεσούσης γυναικός. Λεν μετέβην λοιπ ν εις τ  ,ν οικόν 
της’ ώς δέ προεμάντευσα, αυτη μ ’ έζήτησεν άμέσως τήν 
έπιοΰσαν, καί συναντήσα*ά με πλησίον τής ΡΐίΙΖ- 
zetta, μ’ έπίπληξε ζωηρώς μεν πλήν θωπευτικως 
έπί τή έλλείψει μου, έγώ δε τνί ύπεσχέθην ότι τήν 
ακόλουθον ημέραν τ,θελον την έπισκερθή άναμφι- 
βόλως. Πράγματι τήν φοράν ταύτην, ώς εύκόλως δύ- 
νασθε νά έννοήσητε, έξεπλήρωσα τήν ύπόσχεσίν μου. 
Αί γλυπτικαί καλλοναί τής άπαραμίλλου γυναικός 
μοί άπεκαλύφθησαν έν όλη αύτών τ/ϊ μαγική γυ- 
ανότητι- ή συμφωνηθέΐσα άπόστασις μετ’ όλίγας 
ημέρας κατηργήθη, άντί όε να εζα*/ολουθώ χαράτ- 
των έπί τοΰ άψύχου χάρτου τό προκλητικόν έκέΐνο 
σώμα, τό έθλιψα είς τά ; άγκαλας μου έν ένοχω, 
πλήν μεθυστική περιπτύξει. Ούτω ή τέχνη, ήν δ μέ

γας διδάσκαλό-, μου άνήγαγεν είς βαθμόν ίερωσύνης, 
έχρησίμευσεν είς έμε ώς μεσιτρια εγκλήματος. Η 
ά/ίρω/ος έκείνη γυνή, .ην ούτε αί περιποιήσεις ού
τε τά χρήματα ήδυνήθησαν ποτέ ν’ άποπλανησωσι τής 
εύθείας "όδοϋ, έφ’ ής έβάδιζεν έξ ύπερηφανίας μάλλον 
ή έκ κλίσεως, παρεσύρθη είς τό αμάρτημα υπό τής 
ζηλοτ^που περί τής ιδίας καλλονής φιλαυτίας ττ,ς· 
έγώ δέ, έν τη καρδία τοΰ οποίου άντηχησεν ή 
κατάρα τής περιφρονηθείσης μητρός, έγώ, ό εύχηθείς 
τήν τ ζ/ £ αν αύτής έκπλήρωσιν, έμελλον ν άναδειχθω 
τό μέσον τής τοιαύτης έκπληρώσεω; !

Ή μεταξύ έμοΰ καί τής Λουκρητίας σχέσις δι- 
ήρκεσεν έπί πολύν χρόνον, καί μετά τ'ην έπιστρδ- 
φήν ετι τοΰ συζύγου της. Είσηρχόμην είς τόν οικόν 
της καί έξ αύτοΰ έξηρχόμην έκ τίνος κρυπτής και ά
χρηστου θ ip ας άνοιγομένης όπισθεν τής οικίας της 
πα:ά τό μεταλλοχοεϊον τό λεγόμενον dei Τβ- 
deschi. "Ετρεχον μετά σπουδής καί άγωνίας είς 
τάς άγκάλας τής πολυθέλγητρου γυναικός,^ άλλ’ 
όμολογώ ότι τό πρός αύτήν πάθος μου κατ’ ούδέν 
μετείχε τοΰ άληθοΰς εκείνου έρωτος, όστις μόνος 
δύναται νά εξαγνίση τοιούτου είδους παραπτώματα^ 
Μετά τήν βακχείαν τών φιλημάτων της έςήτα- 
ζον έμαυτόν καί έπειθόμην ότι άλλο τι δεν μέ ω
θεί πρός τήν γυναίκα έκείνην 9) άφ’ ένος μέν ή ελςις 
τοΰ φύλου πρός τό φΰλον, άφ’ έτέρου δέ ό θαυ
μασμός τοΰ ζωγράφου προς τό ένώπιον αύτοΰ περι
καλλές άνδρείκελον. ’Επέστη τέλος ή στιγμή, καθ 
γ̂ ν Οττείχων εί  ̂ τλ^ έτειτκΛΤίχτιν ΤΛί χζτοίγο>γτι,
μου καί τής φιλοδοξίας μου φωνήν, έμελλον ν ά- 
πέλθω είς τό έν Παταυίοι πανεπιστόμιον έκεΐ δέ 
μεταβάς καί κατεχόμενος πάντοτε ύπο τοΰ καλ- 
λιτεχνικοΰ εκείνου καί σαρκικού πυρετοΰ, δν ή συ
ζυγος τοΰ άδαμαντοπώλου άνέφλεςεν είς τας φλέ- 

I βας μου, κατώρθωσα ν ’ αποπλανήσω τον ταλαι- 
πωοον έκείνην νεάνιδα, τήν Mattea· C a.rneri, n- 
τις, κατά παράδοξον συγκυρίαν, όμοιάζουσα πολύ 
είς τήν Λουκρητίαν, μοί ύπέσχετο την άνανέωσιν 
τής μέθης, ην μετά τής τελευταίας ταύτης έδο- 
κίμασα. Ούτω καί ή παταυιανή κόρη πολλάκις 
έστη ένώπιόν μου ημίγυμνος, όπως θέλςη την φαν
τασίαν μου ώς καλλιτέχνου ίχνογραφοΰντος τήν θαυ- 
μασίαν μορφήν της, άφ έτέρου δέ κορέσητας όρμας τοΰ 
μείρακος λησμονοΰντος έν τ /i άφάτω ήδονή τής αγκάλης 
της τήν πικρίαν τοΰ. παρελθόντος του και τό με- 
τέωοον τοΰ μέλλοντός του. ’Εκ τής μ=.τα τής 
νεάνιδος ταύτης σχέσεώς μου προέκυψαν αλλα 
ιχνογραφήματα, τά  όποια, άναμιχθέντα μετα τών 
τήν Λουκοητίαν παριστωντων, έναπετιθ/ισαν έν το 
μετάλλινη θήκη μου.

> ’Εν τούτοις ή άγέρωχος έκείνη γυνή> /ήτις έν ‘Ε-



νβτία ούδενό; βλέμματος ήξίωτε ποτέ το>ς τ>- 
σούτον; «3τ/}; λάτρεις, μετεβαλε τοσοΰτον φΰσ.-ν 
JCset χαρακτήρα μετά τήν εί; Παταχον άναχώρη- 
βίν μου, ω ιτε  κχτήντησε σχεδόν παράρρ»ν· ή ττ,ν 
στάσιν τη ;, τά  βήματά τ « ,  τά  νεύματά τ/ι; 
σταθμίζουσαπαγερά γυνή μοί έστελλεν, άνευ δ;ακρίσε- 
ως μεσιτών, επιστολά; έπι επιστολών, δλας άποπνε- 
ουσας πάθος παράφορον, δ ι’ ών μ ’ έκάλει εί; ‘Ε- 
νετίαν. Μίαν των ήμερων άπεφάσισα νά εκπληρώσω 
την επιθυμίαν τη·;· έίλιψα πάλιν εί; τά ; άγκάλας μου 
το έν τη περιπτύξει μου σχεδόν θραυόμεν'ον λε
πτοφυές εκείνο σώμα, δταν αίφνης πιστή ύπηοε-
τρια υποβοηθουσα τά ; ήμετερα; σχέσεις έκρόυ-
σε την θύραν τοΰ κοιτώνος άγγέλλουσα ήμϊν 
μετά τρεμούση; ίωνής δτι ό άδαμαντοπώλης,' δν 
ένομίζομεν διαμενοντα έν Φριούλη, έπέστρεψεν άπροσ- 
δοκήτως, ΰπ* ούδεμιας, ώ; ακολουθώ; έμαθον, ύπο- 
νοίας έλαυνόμενος. Έκβαίνω τότε ακροποδητί τοΰ 
κοιτώνος, διέρχομαι μικρόν διάδρομον άγοντα πρός 
τήν κρυπτήν θύραν, δταν εί; την άκραν τοΰ 
διαδρόμου τούτου, άμυδρώς φωτιζομένην ύπό φανοΰ 
είς τον τοίχον άνηρτημένου, συναντώ το πενταετές 
της Λουκρητία; τέκνον, δπερ, κατζληρθέν ύπο 
φόβου έπί τη θέα άγνωστου, άρχεται κλαΐον. ΠΖ- 
σα ή ψυχραιμία μου εκλείπει κατά την στιγμήν ε
κείνην, οί πόδε; μου εμπλέκονται, μη δυνάμενοι 
νά ύπεκφύγωσι το κατηραμένον έκεΐνο παιδίον τέ
λος έν τ?ί παρα-ρόρω σπουδ/ί μου ώθώ αύτό ά- 
ποτόμως, έκεινο δε πίπτει έκπέμπον κραυγά; γο- 
ιρωτέρας. Τελο; έ'έρχομαι είς το ύπαιθρον ανα
πνέω πρ ς στιγμήν μετά διψώντων πνευμόνων τον 
ελεύθερον αέρα, πλην ή ίόέα τών κίνδυνων, 
«ύς ήδυνατό νά έπενέγκη το συμβάν της ημέρας 
έκείνης, άφηρεσεν απ’ έμοΰ πασαν ήσυχίαν, ή δέ 
«γωνία μου έκορυφώθη, δταν παρά της υπηρέ
τριας, ην κρυφίως την έπιοΰσαν ήρώτ/,σα, εμα- 
Οον δτι το παιδίον ειχεν είπεΐ είς τον πατέρα 
του δτι συνήντησεν άνθρωπον έξερχόμενον τοΰ 
κοιτώνος της μητρός του. ‘II στοιχειωδεστέρα 
φρόνησις μοί επέβαλλε ν ’ άπέλθω άμέσω; τής 
ΕνΐΤιας, άλλά βάσκανος δαίμων μ 1 έκράτησεν έν- 

ταΰ'ία έπί δυο έ'τι ημέρα;· κατά το αύτό δ’ ε
κείνο απόγευμα, καθ δ ήτοιμαζόμην ν ’ άναχωρη. 
σω, συναντώ παρά την πύλην τοΰ ‘Αγίου Μάρ
κου τον πρό πολλοΰ γνωστόν. μοι έξ δψεω; κύριον ’Αν
τώνιον Τόλδον κρατούντα έκ της χειρός τό τέκ
νον του,δπερ έξέβαλε μικράν κραυγήν καί με έδει- 
ζεν εϊς τον πατέρα του άμα μέ άνεγνώρισε. Τί 
φοβερ ν βλέμμα, δπερ ό άδαμαντοπώλης προς εμέ 
άπηύθυνε, μοί ανήγγειλε τόν κίνδυνον, δστις άπό 
Τη; στιγμής έκείνης ήπείλει τήν υπαρξίν μου. Πλην

και ετερον γεγον ς ένίσχυσεν, η μάλλον είπεΐν, έ 
πεοεοαιωσε τας βασίμους ύπονοίας τοΰ προσβληθέν* 
τος συζύγου. Εις τών συμφοιτητών μου τής θεο-* 
λογικής έν Παταυίω σχολής, όνόματι Νικόλαος Κου- 
αδρουπανης, πρ > τριών μηνών μεταβάς εις Ρώμην 
και δ.α τοΰτο βεοαιως μη προσελθών ενταύθα δ- 
πω; καταθίση, άνεγνώρισεν ημέραν τινά έν τοΐς
ίχνογραφημασιν, ατινα άπερισκέπτως άφήκα έπί τη; 
τραπέζης τοΰ δωματίου μου, τήν μορφήν της 
συζΰγου τοΰ άδαμαντοπώλου, μεθ’ ού έσυγγένευε.Μη 
γινωσκων ουτε τήν Καρνέρη, ούτε τήν μετ’αΰτης σχέσιν 
μου, έ;:λαβε, καί δικαίω;, τουλάχιστον κατά τ ι  πλεΐ- 
στον μέρος, τά  σχέδια εκείνα ώς πειστήρια τής 
μετά τη ; Λουκρητία; ένοχου φιλίας μου· ένόμισε δέ 
καθήκον του, ώς συγγενής, νά μέ καταγγείλη είς 
τ  ν Τόλδον. Έκτοτε ό άδαμαντοπώλη; δέν έσκέ- 
φθη η δύο τινά" τήν κα τ’ έμοΰ έκδίκησιν, καί τήν 
άντι πασης θυσίας άπόκτησιν τών ιχνογραφημά
των, ατινα διεπόμπευον τό αίσχος του. Οΰτω μοί 
προσ ην εγκε δολιως δια τοΰ έβραίου Μακκαβαίου 
τό έπίβουλον δάνειον τών πεντήκοντα ένετικών φλω- 
ριων, πληροφορη }εις περί τής ένδείας μου· τοΰτο δέ 
κατενοησα έκ τοΰ ποοφανοΰς οίκτου καί δυσαοε- 
σκειας, μεθ ών ό Ισραηλίτης μοί άνήγγειλεν δτι έ
μελλε να προκαλεσ/ι τήν σύλληψίν μου, καθό δυ
στροπουν τος όφειλετου. Καί άπελυθην μέν τών φυ
λακών ώς εκ τής γενναιοδωρίας τοΰ άρχοντος Κον- 
ταρινη, άλλ ή έκδίκησις τοΰ Τόλδου μέ παοηκο» 
λουθεί οπου και αν διηυθυνον τά  βήματά uoj. 
Παvτoΰr έν Ένετία καί έν Παταυίω, μοί έφαίνετο 
οτι μίσθαρνοι δολοφονοι μ ’ έδίωκον δέν ήνειχόίΑη-ν 
δέ, έγώ ό γόνος τών GambaTU, νά πέσω θΰμα χυ
δαίου έγχειριδίου. Απεφάσισα λοιπόν νά προλάβω 
τας κατ έμοΰ πλεκτάνας τοΰ άδιαλλάκτου έχθροΰ 
μου φονευων αύτόν δθεν συνέταξα, άλλοιώσας τήν συν ή, 
θη γραφήν μου, την έν τή πατρώα διαλέκτω μου συντε- 
ταγμένην έκείντ,ν έπιστολήν, δι’ ης, ήςεύρων πόσον 
έπεΟύμει τήν κατοχήν τών ιχνογραφημάτων, τόν προ- 
σεκάλουν είς τήν τοσοΰτον δι’ αύτ.ν όλεθρίαν πα
ρά τ> μέγαρον Zeno συνέντευξιν. Ουτος ηλθε, 
τό έγκλημα έξετελέσθη, τό δέ άρχικόν γράμμα 
τοΰ επωνύμου μου, έγκεκολλημένον είς τό άνευρε- 
θεν π υροβόλον, επιμαρτυρεί άρκούντως τήν ένοχήν 
μου. Νΰν ούδέν άλλο μοί ύπολείπεται ή νά ετη- 
καλεσθώ τ  ν οίκτον τών ύμετέρων εκλαμπροτήτων 
ναι τον τοΰ γαληνοτάτου Δόγου, 8ν ό Θεός σώζο:!??

ΣΤ'.

Ό  διαπράξας. τ ΐ  στυγερόν τοΰτο κακούργημα ή- 
δύνατο κατά τά έν ‘Ενετία είθισμένα νά καοζ-

τομηθή καθό ευπατρίδης μεταξύ τών δύο στηλών 
τή ; Piazzetta η νά πνιγή νύκτωρ έν τη διώρυ- 
γ ι τοϋ Όρφανοΰ, ή νά στραγγαλισΟή ύπό τήν μο- 
λυβδίνην στέγην τή ; ειρκτή; του. Ούδέν τούτων συ
νέβη, καθότι ή δικαιοσύνη ωφειλε νά ύποκύψη είς τήν 
πολιτικήν. Πρό ολίγων έβδομάδων ό ίπποτικο; τή ; 
Γαλλία; βασιλεύ;, ζωγρηθεί; έν Παυία, ηγετο δέ
σμιο; εί; Μαδρίτην, ή δέ ισπανική πολιτική έπεκρά- 
τει καί/ άπασαν σχεδόν τήν ιταλικήν χερσόνησον. 
Ποιο; άλλο; λοιπόν ήδύνατο νά μεσιτεύσ’/j άποτε- 
λεσμα-πκώτερον παρά τοΐ; νικητάϊ; η ό γονο; τή ; 
έπιφανοΰ; οίκογενεία;, ύπηκόου μέν τή ; ‘Ενετία;, 
άλλά τοσαΰτα χάριν τή ; Ισπανία; παθούση;; Ού
τω μετά παρέλευσιν δέκα ήμερων μολι; άπο τή; έ- 
ξομολογτ,σεω; τοΰ ενόχου, ό νεαρό; Gambara ά- 
πελύθη προσωρινώ; τών φυλακών, τή έγγυήσει του 
άρχοντο; Κονταρίνη, μετέβη δε ει; Μεδιολανα όπω; 
εκπλήρωσή διπλωματικήν αποστολήν. Καί έαν μεν 
βπετύγχανεν, ή δημοκρατία έπεφυλάσσετο να τον 
άνταμείψη έπαξίως- έν έναντία δέ περιπτώσει, ή δι
καιοσύνη θ* ένεθυμεϊτο τό πρό; στιγμήν λησμονη- 
θέν έγκλημα, καί θά επεβάλλετο αύτφ ή δέουσα τι
μωρία. Ή εντολή επέτυχε, καί δ δολοφόνο; δέν έτι- 
μωρήθη· ή δέ μοιχαλί; κρούσασα έν μετανοια και 
ταπεινώσει την θύραν τή ; καταρασθείση; αύτην 
μητρό; έβίωσε παρ’ αύτή μεταβάλλουσα άνα πασαν 
στιγμήν έραστά;, ού; παρεδέχετο καί άπέπεμπε κα
τά  τόν όγκον τον βαλαντίου των,

’Ολίγα έτη μετά ταΰτα δ έπισκεπτόμενο; τό 
«ν ‘Ενετία νοσοκομεϊον έφριττεν άκούων τά ; γοερά; 
κραυγά;, ά ; έξέπεμπον έκ δύο παρακειμένων άλ-  
λήλοι; δωματίων άνήρ τ ι; φρενοβλαβή; καί γυνή ύ
πό πολυώδυνου νόσου κατατρυχομένη. ‘Ημέραν τι- 
vx οί δύο ουτοι δυστυχεί;, οιτινε; μέχρι τή ; στιγ
μή; εκείνη; ήγνόουν τήν άμοιβαίαν αύτών γειτνία- 
*ιν, συνηντηθησαν εί; τό μεταξύ τών δωματίων αύ
τών μικρόν διάστημα, προσρβλεψαν εί; άλλτ,λου;, 
άλλ’ αντί νά δρμήσωσιν, ώ; άλλοτε, έν άφάτω ή- 
δονή ό εί; πρό; τόν άλλον, έκάλυψαν τό πρόσω- 
πον αύτών, έρρηξαν κραυγήν σπαρακτικήν καί ά- 
πεχώρησαν έντρομοι. Ό άνήρ ώνομάζετο Λαμπρινό; 
Gambara, ή δέ γυνή Λουκρητία Τόλδου, ού; ή 
«νθρώπινο; δικαιοσύνη έχώρισε μέν άπ’ άλλήλων 
καί' ήθώωσεν, άλλ’ ού; ή θεία δίκη συνέζευξεν ύ
πό τήν αύτήν στέγην έν τή αύτ? φοβερδ τιμωρία !

Μ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ.

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ

Ό Νίκο; καί ό Κωστή;, άμφότεροι φοιτηταί 
τοΰ Πανεπιστημίου έξ έπαρχία;, έπρόκειτο ν ’ Α
ναχωρήσουν τά ; ήμέρα; τών έπί ταΐς έορτάϊ; δια
κοπών εί; τήν πατρίδα των, δπου νά διέλθουν αύ
τά ; παρά τήν οικογενειακήν έστίαν έν μέσω τών 
άγκαλισμάτων τών γονέων των καί τών εύθύμων 
γελώτων άγγελική; αδελφή;. Τήν παραμονήν τής 
άναχωρήσεώς των, παραμονήν τών Χριστουγέννων, 
εύρίσκοντο άμφότεροι έν τώ δωματίω τοΰ δευτέρου, 
άπειρα φλυαροΰντος τοΰ Νίκου, ένφ ό Κωστής κα- 
τηφής καί τήν κεφαλήν άκουμβισμένην έχων έπί 
τής παλάμης του ήκροατο άπροσέκτω; τήν ρέου- 
σαν φλυαρίαν τοΰ φίλου του. ’Αλλ* δ Νίκο;, βλέ- 
πων άσκόπω; έξαντλουμένου; τού; λόγου; του καί 
ούδεμια; άπαντήσεω; άξιουμένην τήν φλυαρίαν του, 
λέγει δυσανασχετών τώ Κωστή:

—  Ού ! καϋμένε Κωστή μέ τή στοΰφά σου ! Αύ- 
τα ί; τή ; ήμέραι; δ κόσμο; δλο; χαίρεται και σύ 
δλο μελαγχολία είσαι, ούτ’ ενα γέλοιο δέν χαραζει 
’στό χεΐλό σου ! Έ τσι θά κάνη; καί αύριο ποΰ θ* 
ησαι σπήτί σου ^

—  Καλλίτερα νά μην ειμουνα ! άπαντα μετα 
στενοχώρια; προφανοΰ; ό Κωστή;.

—  Καί γ ιατί ; έρωτα άπορών ό Νίκο;. Πα; στό 
σπήτί σου καί κλαίγεσαι ; Καί ποι-;  σε βιάζει να 
πα; ; Γιατί καλλίτερα νά μή εϊσουνε ’στό σπή
τ ί σου ;

—  Γ ια τ ί; μ ’ έρωτα; γ ιατί ; άπαντα περίλυπο; 6 
Κωστή;. Γ ιατί; γ ιατί δποιο; πάει σπήτί του,παε·. 
νά χαροποιήση τού; άλλου;, ένο> έγω παω να του; 
φαρμακώσω μέ τήν καρδιά μου τή φαρμακισμένη !

—  ’Εσύ, Κωστή μου, σύ τά  λέ; αύτά ; άφησε 
πειά τή ; κουταμάραι; σου. Καί τ ί έχει ή καρδιά 
σου, ποΰ είναι φαρμακισμένη ;

-— Τί έχει, τ ί εχει, μ’ έρωτα; ; "Ακου λοιπόν, ά
κου. Πέρσυ, πέρσυ έγνώρισα ενα κορίτσι άστρο ’στη 
ματιά, άηδόνι ’στή φωνή καί ’στήν ξανθάδα αγγε
λούδι. Τήν αγάπησα καί δέν έδυσκολεύθη κ 
αύτή νά μ ’ άγαπήση. Έζήσαμεν καιρόν πολύν, μή- 
νε; ολόκληρου; μαζύ, άγαπημένοι σχεδόν σάν που
λ ιά  καί ή ζωή μα; έπερνοΰσε άνάμεσα άπό γέ- 
λοια καί χαραί; άγάπη;. Πέρσυ τέτοια έποχή ή α
γάπη μα; είχε γίνει μεγαλείτερη άπό πάντα, εγά 
τήν άγαποΰσα περσότερο άπό τήν μητέρα μου, αύ- 
τή  μ’ άγαποΰσε δσο ’μπορεί ν’ άγαπηση μια γυναί
κα. Ήσαν τέτοιαι; ήμέραι;, για χατήρι τή ; άγά
πη; μου δέν έπήγα ’στήν πατρίδα μου τα  Χριστού
γεννα, καί ’μεΐ; δπω; δλο; ο κόσμο; άλλ.α^αμε 
δώρα τήν πρωτοχρονιά* έγώ τή ; έχαρισα μια βε-



λουδέν,ια τοαλέτα κ ’ έκείνη ενα πορτοφόλι. Το πορ
τοφόλι αυτό, νά το, νά τό ’δής.

’Εγερ3·είς δέ λαμβάνει κάτωθι τοΰ προσκεφαλαί- 
9 j  του έρυΟροΰν δερμάτινον χρηματοφυλάκιον.

—  Νά το, έξηκολούθησε συγκεκινημένος ό Κω- 
<ττ*ης* τδχ&) γεμάτο άπ ’ όσα άνθη μοΰ έχάρισεν ή 
ζανθή μου τόσαις φοραίς τό βράδυ δταν ώμιλούσα- 
με και σκεπασμένο, ό Θεός ξέρει ! μέ πόσα φιλιά
καί με πόσα δάκρυα. ’Α λλ’ άς εΐνε. Πέρασε κάμ
ποσος καφός καί αύτή άλλαξε, είχε βαρεθη τ/,ν 
άγάπη μου, όπως βαρειοΰνται δλαις ή γυναίκες καί 
κάθε ’μέρα .τήν έβλεπα νά μοΰ φαίνεται ψυχρό
τερη καί νά μοΰ δείχνη με κάθε τρόπο, πώς ποέ-
πει πειά νά την άφ/,σω ήσυχη* μοΰ έλεγε πώς
άγαπώ άλλη, πώς γράφω άλλην?,ς στίχους καί 
γράμματα· καί δλα αυτά μου τάλεγε γιά νά με 
κάμη νά βαρεθώ· έγώ δμως τ/,ν άγαποΰσα καί δλα 
τά  ύπόφερα καί την άφινα νά τά  λέγη αύτά, άφοΰ 
ευρισκεν εύχαρίστησι νά με βασανίζη* έγώ τότε ένα 
μόνον έπροσπαθοΰσα νά κατορθώσω, νά την κάμω 
νά πιστευστι τό πόσον την άγαπώ, άλλ ’ αΰτη έξα- 
κολουθοΰσε νά φαίνηται πάντοτε ή ϊδια, άπις*η κάί 
σκληρη, εως ποΰ μία ημέρα έ-ρθασε νά μοΰ π?,, 
πώς είναι πλέον περιττόν νά τ/,ς ομιλώ, επειδή 
είχε πεισΟη δτι έγώ δέν τήν άγαποΰσα. Καί *- 
μως, Νϊκό μου, νά μου πιστέψης, της εί/ α τόσην 
αγάπην, δπου έκόντευα νά τρελλαθώ, καί μέ τό
σους τροπους της είχα όείςει αύτήν την αγάπην 
μου, δπου καί γ  πέτραις Οά είχαν πεισθ/j δτι ή
ταν αγάπη’ άληθινή* άλλ’ αύτη ήταν ψυχρότερη 
άπό πέτρα· καί ποιά γυναίκα είχε ποτέ καρδιά ! 
’Απηλπισμένος έκείνη τή βραδειά έφυγα με τ/.ν ά- 
πόφασι νά καταστρέψω τήν ζωήν μου, γ ιατί κατα
λαβαίνεις πόσο πειά μ’ έβασάνιζεν αυτή. Καταζα- 
λισμενος, καθώς τμόυνα, περνώντας άπό ενα ξε
νοδοχείο, ’μπαίνω μέσα καί διατάζω νά μοΰ φέ
ρουνε φαγί καί κρασί. Λεν ήμποροΰσα δμως νά φά- 
γω, πολυ δε περισσότερο νά  πιώ. ’ Επιασα τό 
ποτήρι, μά μέσα σ’ αύτό, κολλημένο στά χείλη 
μου, έπέφταν ποταμοί τά  δάκρυά μου, καί άπό 
μεσα σάν άπό καθρέφτη άρχισαν νά περνοΰνε τά  
άγαπημενα τ?,ς πατρίδας μου μέρη, το σπηΐί μου, 
ή άδελφη μου, καί δλα μαζυ μοΰ ’ξέσχιζαν τήν 
καρδία και μου επερναν όλο μου το θάρρος* γιά  
μια στιγμή έμετανόησα καί άπεφάσισα νά μην 
εκτελεσω την άπόφασίν μου, δταν δμως πάλιν ήρθε 
είς τόν νοΰ μου ή σκληρότης της ξανθής μου καί 
ί, γελασμένη άγάπη μου, δεν ήμπόρεσα νά βαστά
ζω καί έφυγα είς τό δωμάτιόν μου μέ τήν σταθε
ρήν άπόφασίν νά μην ζήσω πλέον.

Συγκεκινημένος ό Κωστης ήναγκάσθη νά διακόψη

τ/,ν δι*ήγησίν του, τήν οποίαν μετά προσοχές ήκρο- 
άτο ό Νίκος ένδακρυς. j

—  Δ»ν θέλω νά σοΰ ’πώ τώρα, έξηκολουθησεν ό 
Κωστης, πώς αΰτη έμαθε τήν άπόφασίν μου, πώς 
κατωρθωσε να μέ πείση, πώς δ,τι μοΰ ειπε, μοΰ 
το ειπε γ ιά  νά με δοκιμάση, ουτε πώς μέ πολλά 
παρ αμαλία της, ν άφήσω της κουταμάραις μου, ρ.’ 
επεισε να ζησω καί ζώ. Ούτε θά μάθ 7 ποτέ κά
νεις πώς έγλυτωσα τον θάνοίτον τόν όποιον άπό τόν 
άπελπισμό μου είχα σπείρει μέσα μου.

Απο τότε, έςηκολουθησε μέτά τινα διακοπήν ό 
Κωστης, μή νομίζης δτι άλλαςε διόλου αυτή* είναι 
πάντοτε ή ιδια, πάντοτε γυναίκα, πάντοτε θέλει 
να με πειραζη, νά μέ βασανίζτ) μέ τόν ίδιο πάντα 
σκοπο, οπο̂ ς μέ κάμη νά την βαρεθώ καί την άφή
σω. Βλεπουσα όμως δτι ό έρωτάς μου δέν ήταν δυ
νατόν να κουρασθνί άπό τά  λόγια της, άπεφάσισε 
πειά φανερά νά μοΰ τό γνωστοπιήσνι, καί μία βρα- 
δειά τώρα σύντομα μοΰ είπε, δτι δέν μ ’ άφησε 
τότες νά πεθάνω γιά νά μήν ρεζιλευθ/j ’ς τήν κοι
νωνία αυτή, τώρα δμως ποΰ είναι βέβαια δτι τέτοια 
κουταμάρα δέν τήν ξανακάνω, πρέπει νά μάθω δτι 
αυτή δέν έχει πειά δρεξι νά τήν κουράζω μέ τήν 
άγάπη μου. Είναι τώρα δέκα, δέκα πέντε ’μέραις 
ποΰ μοΰ τά  είπεν αυτά. Τό τ ί υποφέρω άπό τό
τες δέν λέγεται. ’Α λλ’ άν ’μπορης, υστέρα άπ ’ αύ
τά , έρώτα με γ ιατί ή καρδία μου είναι φα:μακι- 
σμένη, ^γιατί όέν χαίρομαι ποΰ πηγαίνω σπητί μου.

Εμβα ’στη θέσι μου καί πές μου άν ηνε δυνα- 
τ  ? αυταις η ήμέραίς νά έχου'} διπλοί χαοά’ γιά  
μένα.

Στεναγμ·' ς έθεσε τέρμα είς τήν διήγησιν τοΰ Κω- 
στ7, καλύψαντος με τάς δύο του χεΐρα; τήν κεφα- 
λήν καί μή δίδοντος άκρόασιν είς τον Νϊκον, δς*ις 

. με την συνήθη του φλυαρίαν έζήτει νά τνν παρη
γόρησή, ΰπενθυμίζων αύτώ τήν συνήθη τών γυναι
κών άστασίαν.

Αλλά, τοΰ κάκου ! ό Κωστης, παραδιδόμενος είς 
μυστικού; στοχασμούς, τόσω μάλλον έθλίβετο, τόσω 
σπαρακτικώτερον έστέναζε, τόσω σφιγκτώτερον έ- 
θλιβεν έπί τοΰ στήθους του τό περυσιν-.ν πρωτοχρο- 
νιάτικον δώρον τής άγαπημένης τον, τ ν  πορτοφόλι 
τό γεμάτο άπ, δσα άνθη τοΰ έχάρίζεν αύτή τό βρά
δυ δταν έμιλούσανε καί σκεπασμένο μέ τόσα φιλιά 
καί τόσα δάκρυα, ποΰ μόνος ό Θε'ς ξεύρει!

’Εν ’Αθήναις 28 Δεκεμβρίου 1884.

ΠΕΡ. Γ. ΡΛΠΌΠΟΪΑΟΣ.

ΜΙΑ ΕΤΤΪΧΗΣ ΣΤΝΑΝΤΗΣΙΣ

‘Η Ελένη ήγάπα τόν ’Αποστόλη, τό μονάκριβο 
παιδί της θείας Κατερίνας. ‘Αγνή καί τρυφερά ώς 
νεά/ις δεκαεξαέτις έλάτρευε τούς θελκτικούς έ- 
κείνους δφθαλμούς, οιτινες έδιδον είς τήν μορφήν 
της ωχρότητα καί είς τήν καρδίαν της παλμούς.

Ή ‘Ελένη δεν ήτο άνατεθραμμένη ουτε έντός με- 
γάροιν ούτε μεταξύ πεπολιτισμρνων άνθρώπων. Πο
λυτελείς ενδυμασίας, δημοσίους περιπάτους, συνανα- 
στροφάς, χορούς, rendez-VOUS καί τά  τοιαΰτα δέν 
έγνώριζεν. Ήτο άπολίτευτος, αγράμματο;* θεραπαι
νίδας καί άκολούθους δέν ε'χεν έςαιρουμένου μονον 
®νος λευκοΰ άονίου, δπεο τήν ήκολούίει όσακις αυτη 
έβαστοΰσε χορτάρι είς τάς χεϊράς της. Ήτο χωρι- 
«τοποΰλα θηλάσασα τό γάλα της μητρός της και 
γευθεΐσα τόν μέλανα άρτον της εργασίας της, 

Εύτυχώς ήγνόει είσέτι δτι τό καμμύειν τούς 
οφθαλμούς εινε δείγμα μεγάλα φρονούσης δεσποσύνης, 
δι’ β καί έφερε πάντοτε τούς μέλανας αύτης ο
φθαλμούς πρός τά  νάτω, διότι έβλεπεν άνθη, ή προς 
τά  άνω, δταν ποοσηύχετο.

Τό ηδυπαθές μειδίαμα τοΰ συρμοΰ. δεν έπεκα- 
,θ η το .έπ ί τών έρυθρών χειλέων της, έρατεινη μου 
άναγνώστρια, διότι ή καλή ‘Ελένη δταν ήτο ευ- 

• χάρις έξεκαρδίΓετο άπ·< τά  γέλοια.
Τόν ξανθόν Άποστόλην ή μαυρομάττα μας δέν 

τόν ήγάπησεν, δταν συνέσφιγγεν αύτης τήν όσφΛ.ν 
εί; τινα χορ ν, ούδέ δταν διήλθε τοΰ παρα,υρου 
της, τόν είδε μεταξύ τών άν3*Ιων, ή διά νά σας 
είπω την αλήθειαν έντός τών ΰδατων και τον 
ήγάπησε διότι 'έκρυπτε κάρδίαν ύπό τά  πενιχρά 
της ενδύματα.

Μίαν αύγήν θαμπά ακόμη ή χωριζτοποΰλά μας 
- κατέβηκε εις τό πέλαγο νά πλύνο κάτι σκουτια, 

μοναχή βεβαίως, διότι ήτο άθώα καί δέν έ φοβείτο.
Ό δρόμος. ήτομάκρος καί ή κατωφέρεια επι

κίνδυνος, δι’ δ συχνά ή έργάτις παιδίσκη έξε  βο
ή θ α  ε έπά ν ω σ έ κ α μ μ ι ά λ  η θ ι ά τ  ή κ ο- 
c  χ  μ έ τ ά  σ κ ο υ τ ι ά  δποις ξεκουρασθη ολίγον, 
κόπτουσα ένίοτε έκ τών πέριξ άμπέλων κανένα δρο- 
σεοο σταφύλι, καί μετ’ ολίγον.. άναλαμβάνουσα τό 
φόρτωμά της έξηκολούθει την πορείαν τη ; ψιθυρί- 
ζουσα κανένα τραγουδάκι μαζυ μέ τά  πουλιά της 
κύγης.

Μετά μίαν. ώραν ή τρυφερά αμαρυλλίς εύρίσκετο 
παοά τήν θάλασσαν εχουσα πέριζ αύτης πρασίνους 
λόφους.

’Εκ>θησεν ολίγον διά να ξεκο'̂ ρασθΤί και είτα 
άφήρεσε τ  μανδΰλί της, έσ'ήκωσε ολίγον το φου
στάνι της ένύμνωσε τάς χεΐράς της και ώς ή πρωία

διαλύουσα την πάχνην έλεύκοινε τά υδατα τ ίς  
θαλ.άσσης, ούτως ή λευκότης τών γυμνωθεντων βρα
χιόνων της καί ή στιλπνότης της άποκαλυφθεισης 
κνήμης της, περιέχυσαν α'ίγλην φωτεινήν εις τήν 
αγγελικήν μορφήν της ‘Ελένης.

‘Η έργάτις μας δειλώς έμβαπτίσο;σα τούς πόδας 
της άνά ένα έντός τής θαλάσσης, οιτινες άπηστρα- 
ψαν πλέον τών χαλίκων, γρχησε μετά ζεσεω; τό 
έργον της Θέλουσα νά τελειώσ/ι ένωρίς γ ιά  να μήν 
τ ή  π ά ρ ’ ή κ άψη .

’Εάν τά ένδύματα έλεύκαινον αί χεΐρές της ή τό 
υδωρ δεν γνωρίζω, τό άληθές δμως εΐνε οτι έλευ- 
κ αίνον το ταχέως, συνεθλίβοντο άσπλάγχνως καί συνε- 
στρέφοντο μετά δυνάμεως διότι αί χεΐρές της δεν 
ησαν τόσον ευθρυπτοι οσον τό σώμά της.

’Ενώ είργάζετο ή ώραία μας ’Αμαρυλλίς ειόεν 
άντανακλωμένην έντός τών ύδάτων μίαν’ μορφήν 
καί, ή άνόητος παιδίσκη ! έσήκωσε τούς οφθαλμούς 
της ποός τά άνω ώσεί τις άγγελος πρωί πρωι έςηλ- 
θεν είς τον εξώστην τοΰ ούρανοΰ διά νά κατοπτρι- 
σ ίή . Καί βεβαίως είς τόν ουρανόν δέν είδεν είμή 
τόν ήλιον, άλλά δέν ήτο έκεΐνος, όθεν άνελαβε 
πάλιν τήν εργασίαν της. Οί οφθαλμοί της όμως 
καί έκ δευτέρου διέκρινον τήν μορφήν εκείνην ετι 
μάλιστα πλησιέστερον καί τότε, ή έξυπνος· νεανις ! 
στοαφεΐσα είδε τ ,ν  Αποστόλη. Ε'^ωριζε το όνομα 
του πριν ή τον άγαπήση διότι το χωριό, έν οι ε'ίη 
ή ήρωίς μας, ήτο μικρόν καί πάντες ή ίαν γνωστοί 
μεταξύ των, μάλιστα μέχρι πρώτης καταγωγής.

Καί άλλοτε δμω; είδε το πρόσωπόν - ΐοΊ ; και *λ- 
κουσε τήν φων*ήν του καί τό βάόισμά του άλλ ού
δέποτε τον είδε τόσον ώράΐον, όσον τήν στιγμήν ταυ- 
την, διότι ίσως κατά τήν στιγμήν ταύτην *?νοιγεν 
ό κάλυξ της καρδίας της ΐνα δεχθη τον πρώτον 
καοπόν τών ώραίων αύτης χρόνοιν, τό-/ πρώτον έ
ρωτα, δστις ένεφανίζετο την ήγιασμένην ταύτην 
στιγμήν ύπό την, μορφήν τοΰ ’Αποστόλη.

‘Ο ’Αποστολής έπήγαινε στο  π ά τ η μ α  ώς ό- 
νομάζουσιν οί χωρικοί μας τήν έργασίαν τοΰ λιαίνειν 
χονδρόν μάλινον ίίφασμα —  δ ί μ ι τ  ο ν καλούμενον 
—  διά τών ποδών επί τ?,ς άμμου.

’Εκαλημέρ*ε τήν ‘Ελένην καί τρχ’.σε τήν έργα
σίαν του. ’Ολίγων μόνον βημάτων άπόστασις εχω- 
ριζεν αύτούς, τοΰτο γεωμετρικώς άπεδείκνυτο. Πό
σον δμως άπέΐχον αί καρδίαι των άγνοοΰμεν άλλά 
νεαραί καρδίαι συναντώμεναι έν έρημία δεν Οά ά- 
πεΐχον πλ.έον τοΰ χωρίζοντος αυτάς διαστήματος.

‘Ο ’Αποστολής ήτο εικοσαετής, ξανθός λεβέντης 
π ο ΰ  έ σ ε ι ό ν τ  αν  τ ά  κ λ α ρ ι ά  κ α θ ω ς ε ό ι ά β α ι ν ε .

— ’Από θαμπά πολύ Οά νάλθες, ‘Ελένη, τήν τ,ρώ- 
τησεν.



— ’'Au. τ ί νά χάμω, τό βράδ’ έχω νά ψήσω 
κ’ ήρθα άπό πωρώς γιά νά προφθάσω τό πλδμα.

— Ά , καϋμένη, προσέθεσεν ό ’Αποστολής, κ’ έγο!> 
βλέπω πώς βαρει πολύ ή κάψι και δέ θά μείνω πολύ.

Καί τον διάλογον τοΰτον διεδέχθη επίπονος σιωπή.
(Η ‘Ελένη είχε τελειώσει τήν εργασίαν της, άλλ’ 

έπειδή άγαπώ (τήν ειλικρίνειαν δέν θά παραλείψω 
νά σάς μαρτυρήσω, δτι, μέ δλην της τήν αθωότη
τα , ή ‘Ελένη επανέλαβε την πλύσιν τών αύτών 
ενδυμάτων, ώς μοι είπον διαβατικαί τινες χελιδό
νες, ίσως διότι έπεθύμει νά τά  ίδη λευκά ώς τά  
στήθη τοϋ ’Αποστόλη, ατινα διεφαίνοντο τοϋ ύπο- 
καμίσου του, έγώ ομως πιστεύω κάτι περισσότερον.

(Έπεται τό τέλος) Ν. I. ΣΤΑΜΑΤΕΑΑΟΣ,

ΟΑΙΓΑΙ ΑΕΞΕΙΣ

Atcc τόν είς ’Αρχιερέα Κερκύρας προβιά 
βασμόν τοϋ τέως ενταύθα ’Επισκόπου 

τών καθολικών

2 . ΕΤΑΓΓΕΑΙΣΤΟΤ ΜΠΟΝΗ

Σ τ ν ε π ε ι α  Σ. εγγράφου (Breve) τοΰ ‘Αγιωτοί- 
του Λέοντος ΙΓ '. Πάπα ‘Ρώμης, δ τέω ; έντ>ΰθα 
επίσκοπος τ ί ς  κοινότητο; τών καθολικών ποοβι- 
βάζετα ι εις Αρχιερέα Κ?ρκύρα;.

Ά λγει\ά ίχησεν ή εΐδηοις αδτη ού μόνον είς 
·»ήν χοινότητα ιώ ν  καθολικών, άλλα καί?:’ς άπαταν 
την νον,μονεστέραν ιο ύ  τόπου μ α : κοινωνίαν, δι-
•ρώσαν εν τω  προσώπφ τοΰ Σ· Μπόνη τήν 0εο- 
λογικήν ικανότητα «ιυνδεδεμένην μετά τ ί ;  ρητο
ί  ικ ίς  δεινότητος και άγοθόιητος τ ί ;  καρδίας.

Έ π ί χρόνον πολύν ηύτύχησεν ή Ζάκυνθο; ν’ ά- 
χροάται τών εμβριθών αύτοΰ λόγων, έφ’ ών δι- 
ηύγαζε ή θεολογική δεινότης καί οί πρακτ;κχί 
«ύτο ΰ  έπ ί τών τ ί ς  κοινωνίας γνώσεις' ζωηραί είσί 

άληθεία at εντυπώσεις, άς δ ήγειρον έν ήμϊν 
* i θρησκευτικοί εκεΐναι διδαχαί, εις άς «υνέτρε- 
χεν ή ήμετέρκ άααξάπασα κοινωνία. ‘Η περί τών 
τ ί ς  εκκλησίας συνεχή; αύτοΰ μέριμνα, ή πρός 
άπαντας αδιακρίτως εύπροσήγορος συμπεριφορά, 
ί) πρός τούς πένητας έν ^ένει τοΰ τόπου μα ; πα - 
^ήγορο; αύτοΰ συνδρομή, καθίστων αύτόν ποος- 
φ ιλ ί ,  ποοσφιλέττατον.

"Οθεν δικαίως άτενίζοντες πρός τοιούτους ίίρεϊς 
<οΰ ύψίστου, πρό^ τοιούτους άντιπίοσώπου; τοΰ 
Θεανθρώπου ήμών Σωτίρος, οϊος καί ό Σ· ήμών 
Άρχιερεύς, πειθόμεθα οτι ή έκκλησία είναι ή κιβω
τό ;, έν γ  Οπάρχυυσιν έντετυπωμέναι πό?σαι αί ελ 
πίδες ήμών, ότι ή εκκλησία είναι ή Σώτειρα κι
βωτός μας, ήτις ώς τό παρελθόν υΰτω κα ί τό

μέλλον λαμπρώ; εγκλείει έν έαυνΤΙ, αΰτη δέχετ*! 
ήμϋς γεννωμένους ε ί; τήν άγκαλην τ η ; ,  ουτη είναι 
ή πρώτη φωνή μας,αύτήν λαμπρύνομεν, καλλύνομ»ν 
καί μεγαλύνο^εν κατά τήν ήμέοαν τ ί ;  χαρμονί; 
ήμών, κατά τήν ήμέρχν τ ί ς  άγαλλιάσεω; ήμών. 
Τινα άλλην παρά ταύτην έχει παρηγοοίαν ό άν
θρωπο;, οτε πρό; μέν τά όπ·.σω τ ί ;  έδοΰ, ήν διή· 
νυσε στρέφων τό βλέμμχ, όοά τό πλάνον * αί μά- 
ταιον όιων συνελαβεν ελπίδων, πρ'>ς δέ τά εμπρός 
τό ψυχρόν -,ίρας μεθ’ άπ*σών τών συνυδευουσών 
αυτό τολαιπωριών ερχόμενον ; ’Αλλά καί έν αυτώ 
τώ βίω τά  ήδύτατα τών αισθημάτων, ά έγνωμεν, 
ώ ; τόν ρίμ,βασμόν είτε εί; τήν θέαν τοΰ άστερό- 
εντος ούρανοΰ άτενιζομεν έν νυκτί γαληνιαϊί^, ε ί
τε τήν μ.χρμαρυγήν τ ί ;  σελήνη; έπί τι.,ν νο.των α 
πέραντου θαλασσής ήρεμούσης, ·$ τήν κ»θ ’ ϋπερ- 
θεν όρου; χιονοοκ^ποϋ; έν θέρους ώ :α  οψιν πζ- 
δ.άδο; χλοανΟοΰ; καί καταφύτου, ή τών π ιφ λ α - 
ζόντων ΰδάτων άφ’ ΰψηλοΰ καταπιπτόντων βρά
χου, τ ί άλλο άαα γε ήσαν ταΰτα πάντα  πλήν 
θρηοκευτικόν αίσθημα άναβιβαημοΰ τ ί ;  ψ υ χ ί; άπό 
τ ίς  κτίσεως ποός τον κτίστην, ά π ό τ ί .  εκκλητί- 
α ; ποός τόν Θεόν δγ,μιουργόν μας ; ‘Τπό τάς ω 
ραία; κχί δ αογεϊς « ύ τ ίς  δ·.8αχά; άναπλασβίμεθα, 
έν ενί λόγ<ρ, πάν δ ,τι μέγα, πάν ο τ ι αγαθόν, πάν 
δ,τι καλόν, πάν δ,τι εύγ-νές θρησκευτικόν τ ι έ^ίν 
αϊοθημα, καί αύτή έπ ί τελου; ήεκκληβία έν τ-3| π ϊ -  
πρωμεν^) έ*εινη &:ef θελει μά; σονοδιύσει μέχρι 
τοϋ τε/ευταίΓ>υ ήμών άούλβυ, τοΰ τάφον.

’Ο λίγα; μόνον ήμέρα; θέλει παρ»μείνε* ένταΰθα 
δ ποοοφΛ ή ; ήμών Σ. Άρχιερεύ;, κατόπιν δέ με- 
ταβή·»εταΐ είς τήν νέαν θεσιν του, εις τ ή ' φίλην 
Κέρκυραν εύτυχεϊς τ ί  άληθεία οί Κερκυραϊοι ! ή 
μειλίχιος αύτοΰ «.ωνή θέλει ήχεϊ π»ρήγορος άπ® 
τοΰ ίεοοΰ τ ί ;  Κερκύοας θειου άμβωνο;. ‘ Η ά- 
ναχώρησις του έν φ  ήμά; λυπεί άφ’ ενός, μάς ανα
κουφίζει άφ’ ετέρου διά τόν πρ'.β-.βασμόν τοΰ Σ· 
Άρχιερέω; δστις βεβ*ίω; καί έν Κέρκυρα θέλει α
ποκτήσει τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην άπαξαπ(ί- 
σης τ ί ς  εύγενοΰς έκιίνης κοινωνία;.

Έν Ζχχΰνθφ τ9) 28  ’Ιανουαρίου 18 8 5 .

ΦΡΑΓ. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ.

5ημ . AisuQ. Κυφ. Το άρβρίδιον τοΰτο εΊ/ev άπβ- 
σταλη π :b  της άναχ^ρήσεως τοΰ Σ. επισκόπου τώ ν Κα
θολικών, οςτις άπηλΟεν άπb μέσου ήμών προπεμπόμενος 
ύπο άπειρου πλήθους πολιτών άμφοτέρων τώ ν δογμάτων, 
δεχόμενων τάς τελευτα ίας τοΰ έξοχου ιεράρχου ευλογί
ας. Γνωστόν δέ έκ 'Ρώμης έγένετο βτι διάδοχος αύτοβ 
έξελέγη λ ία ν  έπαξίως ό έπ ί τοσαΰτα ετη τ  ο π ο ·χ η - 
ρ η τ ή ς  τοΰ ένταΰβα επισκοπικού θρόνου καί σεβα- 
ίτος της «Κ υψέλης» συνεργάτης Αρ. &. Νικολόζής.

17 ’Απριλίου 1885,


