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ΐ ΐ  Γλυπτική, καθ’ ήν παρεδέχθημεν κατάταξιν, 
είναι ό δεύτερος κλάδος τής καλλιτεχνίας, διότι 
παραβαλλόμενη πρός τήν Αρχιτεκτονικήν, είναι 
ανώτερος βαθμός καλλιτεχνικής έκφράσεως. Τω
όντι, ναί μέν ή Αρχιτεκτονική εκφράζει τό πνεύ
μ α , άλλά τό γενικόν καί εθνικόν- άρα όπωσοϋν 
άφρίστως καί άφηρημένως' δέν εκφράζει ρητάς καί 
μερικάς έννοιας καί πάθη καί εικόνας' έκφράζει δέ 
τό  πνεύμα συμβολικής, δ ι ' έμμεσου δηλαδή σχέ- 
σεως μεταξύ τής υλικής μορφής καί τής πνευμα
τικής ϋποστάσεως, προσλαμβάνουσα ώς μέσα παν- 
το ϊα  γεωμετρικά σχήματα καί γραμμάς καί επ ι
φάνειας' καί έάν ενίοτε συσσωματή πρός έαυτήν 
τόν φυτικόν καί ζωικόν όργανισμόν, λαμβάνει καί 
τούτον ώς σύμβολον, ούχί δέ καθ’ έαυτόν καί πρός 
δήλωσιν τής έν αύτώ έννοίας.

Αλλ' ή Κ αλλιτεχνία  προβαίνει ανωτέρω’ διά
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τής Γλυπτικής εκφράζει ούχί πλέον τό  γενικό7 
καί εθνικόν πνεύμα, αόριστον καί άφηρημένον, άλλ * 
τό  μερικόν καί ώρισμένον κατά γένος καί είδος 
καί άτομον καί περιστάσεις, καί ούχί πλέον διά 
σημείων συμβολικών καί εμμέσων, άλλά δ Γ ιδίας 
τού πνεύματος μορφής, δ ι αύτού τού ανθρωπίνου 
σώματος, δπερ είναι τό έσοπτρον αύτού καί τό 
δργανον, φυσική αύτού έσθής καί διαφανές αύτού 
περικάλυμμα. Εάν δέ ενίοτε έπιπροστίθενται είς 
αυτό σύμβολα καί σημεία, ταύτα είναι δλως δευ- 
τερεύοντα καί πρός άκριβέστερον προσδιορισμόν 
τού γαοακτήρος, τού βίου καί τών έργων τού πνεύ
ματος λαμβανόμενα.

Επειδή δέ ή Γλυπτική έπεται είς τήν Α ρχιτε
κτονικήν, καί ήγεΐτα ι άλλων ΰψηλοτέρων καί πλη- 
ρεστέρων εκφράσεων τού πνεύματος, οίαι ή ζωγρα- 
φία, ή μουσική καί ή ποίησις, σ χετίζετα ι, φυσι- 
κώ τώ  λόγω, μάλλον ή πρός τάς άλλας, πρός τε 
τήν άυ.έσως προηγουμένην αύτής καί τήν έπομέ- 
νην. Καί πρός μέν τήν Αρχιτεκτονικήν σχετίζε
τα ι, καθ’ δσον καί αΰτη έν τόπω  δημιουργεί καί 
μέρος αύτού πληροί κατά  τά ς  τρεις αύτού δια
στάσεις, καί είς τήν ένέργειαν ύπόκειται τού φω
τός καί τού άέρος, καί είς τούς νόμους τής άπο- 
στάσεως καί τής οπτικής, καί έξ ίσου στερεά καί 
μόνιμα παράγει τά  ίδ ια  έργα. Επίσης δέ ύλην 
άχρουν ή μονόγρουν μεταχειρίζεται, λίαν σπανίως 
πΟικίλλουσα αύτήν διά χρωμάτων καί διά λ.όγους 
πολυτελείας καί θρησκευτικής ενεργείας, ώς έν τοϊς
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Οπό τού Φειδίου άγάλμασι τού Ολυμπίου Λιός καί 
τής Αθηνάς, μάλλον ή πρός τελειοτέραν καλλι
τεχνικήν αϋτών έκφρασιν. Τπόκειται τέλος καί ή 
Γλυπτική εις τόν άνώτατον τής συμμετρίας νόμον, 
καί τούτον πραγματοποιεί διά τών αναλογιών του 
δ ι’ ού εκφράζει τό  πνεύμα υλικού αντικειμένου, 
τοΰτέστι τού ανθρωπίνου σώματος, είτε μεμονω
μένου είτε έν συμπλέγματι. Διά τούτου δέ σ χετ ί
ζετα ι καί πρός τήν ζωγραφίαν, ήτις δμω; δύναται 
πλείονα νά περιλάβνι υποκείμενα, θέτουσα τόν άν
θρωπον έν μέσω πολλών ανθρώπων καί τών σκηνών 
τής φύσεω;' καί δύο μόνον διαστάσεις πλτ,ροϋσα, 
ήττον υλικά μέσα μεταχειρ ίζετα ι, οίον τήν ενέρ
γειαν τού φωτός έπ ΐ χρωματισμένης έπιφανείας. 
Κ αί έντεύθεν ζήτημα έγεϊρεται μέχ_ρι τίνος δύναν- 
τα ι ή Γλυπτική καί ή  ζωγραφία νά συνενώσωσι τά  
ϊδ ια  εαυτών πλεονεκτήματα" άλλά τό ζήτημα 
τούτο ευκόλως λύεται ύπό παντός παραδεχομένου 
ότι σκοπός τής Κ αλλιτεχνίας δέν είναι ή μίμησις 
τής φύσεως, άλλ’ ή ποίησις τού καλού, ή διά τού 
πραγματικού δήλωσις τού ιδανικού" δτι επομένως 
ή όρθή αύτής έννοια καί χρήσις δέν έπιτρέπει τήν 
συνένωοιν τών μέσων, άλλ’ επιβάλλει έξ έναντίας 
τήν διαίρεσιν κατά τήν ιδιαιτέραν έκάστης τών 
τεχνών φύσιν καί αποστολήν, καί εις άλλην μέν α
πονέμει τά  ανόργανα σχήματα καί σημεία, εις 
άλλην δέ τά  οργανικά" εις ταύτην, τήν μορφήν, είς 
εκείνην, τό χρώμα, είς άλλην, τόν άπλούν ήχον, 
καί είς άλλην τήν λέξιν" κα ί εκείνους μόνους τούς 
συνδυασμούς συγχωρεϊ δι’ ών, τηρουμένης τής δια- 
κρίσεως τών έργων καί τών ιδίων πλεονεκτημά
τω ν, τέχναι τινές δύνανται διά  τής συνενώσεως 
αϋτών νά συντελέσωσιν είς άμοιβαίαν συμπλήρω- 
σιν τής κοινής αύτών έκφράσεως, ώς γίνετα ι με
ταξύ Αρχιτεκτονικής καί Γλυπτικής ή μεταξύ Μου
σικής καί Ποιήοεως Αλλως, έάν έπρόκειτο νά μ ι-  
μηθή ό γλύπτης, όσω τό δυνατόν πληρέστερου, 
τό ϋπ ’ αύτού άπεικονιζόμενον άντικείμενον, ό τ ε 
λειότερος βαθμός τής τέχνης ήθελεν εϊσθαι ή κα
τασκευή τώ ν κηροπλάστων αγαλμάτων καί τών 
νευροσπάστων. Αλλά πρός τούτοις τό χρώμα εί
ναι ξένον πρός τήν ύλην στοιχείου, είναι άποτέ- 
λεσμα τού φωτός, καί τήν θαυμαστήν αύτού ενέρ
γειαν άναπτύσσει μετά πλείονος ζωηρότητος καί 
ελευθερίας έπ ί το ν  έπιφανειών ή έπ ί τών αγαλμά
των. Εχει δέ καί ετερα κοινά πρός τήν ζωγρα
φίαν ή Γλυπτική" διά τούτο καί ό περικλεής Λεσ- 
σίγγος έν τώ σοφωτάτω καί χρησιμωτάτω αύτού 
Λα.οκόα>τι τήν Ζωγραφίαν καί τήν Γλυπτικήν συν
δυάζει είς έν καί τά αύτό σύμπλεγμα, καί πρός 
αύτάς άντιπαραβάλλει τήν ποίησιν. Οΰτω λ. χ . 
έκ τής έν τόπω  δημιουργίας τών δύο πρώτων προ
κύπτει ή ανάγκη τής έν μια στιγμή  ακινήτου πα- 
ραστάσεως έκφραζούσης, ούτως είπεΐν, τήν  κίνη- 
σιν διά τής άκινησίας, καί τήν ενέργειαν διά  τής 
άδρανείας, καί ούκ ολίγοι κανόνες άπορρέουσιν, 
είς άμφοτέρας κοινοί, περί τής έκλογής τής ύποθέ- 
σεως, περί τών περιστάσεων καί περιγραφών καί

τού βαθμού τής ζωηρότητος έν τή  έκφράσεκ τύυ 
έννοιών καί αισθημάτων, οΐτινες ουδόλως έφαρμό- 
ζονται είς τήν έν χρόνω δημιουργούσαν Ποίησιν.

ίλ ικ ό ν  άντικείμενον τής Γλυπτικής είναι τό 
ανθρώπινον σώμα, άλλά καθό ύπό τού πνεύματος 
έμψυχούμενον, διά  τούτο καί οί νεκροί πμρίσταν- 
τα ι ώς κ'οιμώμενοι, καί ό υπερβολικός άπάγορεύε- 
τ α ι πραγματισμός, ούχί άνατομικώς άλλά πνευ- 
ματικώς λαμβανομένου τού σώματος έν τοϊς έντε- 
λεστέροις τών ανδριάντων, καί ή ίιπέρ τό δέον 
ζωηρά έκφρασις τών σαρκικών ορέξεων ουδόλως άρ- 
μόζουσα είς τήν σεμνότητα τής τέχνης, δέν επ ι
τρέπεται, καί ή ίδανίκευσις τού προσώπου καί ό 
λου τού σώματος παραγγέλλεται καί έν αύτοΐς 
τοϊς διά προτομών ή άνδριάντων όμοιώμασι ζών- 
των ανθρώπων, ώστε έν μια καί τή  αϋτή στάσει 
ή κινήσει άπας άνακεφαλαιούται καί εκφράζεται 
δ ι’αύτών ό βίος καί χαρακτήρ τού ατόμου" καί 
είς τήν έκφρασιν ταύτην δέον νά ϋποτάσσωνται καί 
νά συντείνωσιν ό τε  Ιματισμός καί πάντα  τά  άλλα 
επιπρόσθετα σύμβολα ή κοσμήματα, άτινα έπ ί τό 
άϋλώτερον παρίστανον πάντοτε δ ι’ ένστιγματικής 
σοφίας οί άρχαϊοι καλλιτέχναι. Αλλ’ ή τού ανθρω
πίνου σώμ-ατος ίδανίκευσις καί, ούτως είπεΐν, έκ- 
πνευμάτισις, απα ιτεί ιδιαιτέραν άνάπτυξιν.

β ’.

Τό ιδανικόν, καθ' ά  άλλοτε άπεδιίξαμεν (αε), 
είναι στοιχείου διά  καλού πρός τήν έν τώ  λόγιμ 
καί έν τώ  κόσμω τάξιν άντιστοιχούν, . ή  μάλλον 
είναι αΰτή ή τάξις υπέροχος, καί δ ιά  τούτο ώρί- 
σαμεν αύτό εντέλειαν τής λογικής τάξεως, καί με 
αυτήν τήν πνευματικήν ύπόστασιν τού καλού έ- 
ταυτίσαμεν, ήτις ούδέν έτερον είναι ή υπέροχος 
αλήθεια. Επειδή δέ ή τάξις είναι έλλογος συνδυα
σμός μέσων καί τελών, καί πάντα  περιλαμβάνει 
τά  τε  ύλικά καί ηθικά καί νοερά, έπεται ό τι είς 
αυτήν υπάγεται καί τό άνθρώπινον σώμα" καί 
έάν τούτο είναι δργανον τού πνεύματος, ή ϊδανϊ- 
κευσις αύτού προκύπτει έκ τής εύρέσεως καί πραγ- 
ματοποιήσεως τού έντελεστάτου τύπου αύτού, όσ- 
τ ις  έπομένως πρέπει νά ήναι ή ζωηροτέρα, πλη
ρέστερα καί καθαρωτέοα έκφρασις τού πνεύματος.

Τήν έκφρασιν ταύτην πάντα έχουσι τά  στοι
χεία τού σώματος έν το ΐ; άρίστοις τών γ λ υ π τ ι
κών έργων, τό τ ε  σύνολον αύτού καί τά  μέλη, καί 
ή στάσις κα ί ή κίνησις, κα ί τά  έπ’ αύτού ή περί 
αύτό έπιπρόσθετα καί επουσιώδη άντικείμενα, έν 
γένει μέν έκφράζοντα, κατά τήν ιδίαν έκαστο* 
θέσιν καί σχετικήν υπεροχήν, τήν φύσιν καί ενέρ
γειαν τού πνεύματος, ιδίως δέ καί κατά μέρος 
τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα τού ατόμου είτε θεού 
είτέ  ήρωος, είτε φιλοσόφου, είτε άλληγορικού καί 
φανταστικού προσώπου, κατά  τε δέ τό δλον καί τά  
μέρη υποκείμενα είς τόν άνώτατον νόμον τής συμ-
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μέτριας ή τής έν τόπω ίσων καί όμοίων αντι
στοιχίας.

Τωόντι, όπως καί άν θεωρήσωμεν τό άνθρώπι
νον σώμα, παρατηρούμεν έν αύτώ ζών έκτύπωμα 
θαυμαστής συμμετρίας, ένότητα δηλαδή ίσων καί 
όμοίων αντιστοιχώ ; άναπτυσσομένων, καί δ ι’ αύτών 
παρατούσαν, ώ ; απόρροιαν ¿αυτής, τήν ποικιλίαν, 
ήτις συναποτελεϊ μ ετ’ αύτής πλήρη αρμονίαν. Εάν 
τό  διαιρέσωμεν διά γραμμή; άπό τή ; κορυφή; τού 
μετώπου μέχρι τού σημείου έν ώ οί πόδε; συνά- 
π τοντα ι άγομένη;, δύο παρίστανται ίσα καί όμοια 
/.αταμερίσματα πρό; άλληλα νεύοντα καί συναρ- 
μολογούμενα. Λσαύτως, έάν διά τής παρατάσεω; 
τών βραχιόνων συμμετρήσωμεν τό εύρύτερον αύτού 
πλάτος πρός τό φυσικόν ύψος, εϋρίσκομεν τήν έ· 
πανάληψιν τή ; αύτή; μονάδος" καί έάν διά τή ; ά- 
νυψώσεω; αϋτών προσδιορίσωμεν τό  άνώτατον 
αύτού ΰψο;, καί λαμβάνοντε; ώ ; κέντρου τόν όμ- 
φαλόν, περιγοάψωμεν γραμμήν διερχομένην τά  ά
κρα, έχομεν τόν κύκλον, τό  συμμετρώτατον τών 
σχημάτων. Εάν τελευταίου, έν τών μελών αύτού 
λαβωμεν ώ ; μονάδα, διά  τή ; πολλαπλασιάσεω; 
αύτή; έχομεν άλλων μελών τάς διαστάσεις, ώστε 
πάντοτε κα ί παντοιοτρόπω; ή ένότης έμφαίνεται 
παράγουσα ώ ; ιδίαν απόρροιαν τήν ποικιλίαν, ό 
ϋψιστος δηλαδή καί καθολικό; έκεϊνος νόμος είς δν 
ανάγονται ή  τε  κοινή τού ρυθμού καί τής συμμε
τρίας άρχή, καί αύτή ή έν χρόνω καί τόπιμ δι’ ύ- 
ποστάσεως ίδιαν περιβαλλομένης μορφήν δπαρξις 
καί έννοια τού όντος. Εν δέ τή  κεφαλή ιδιαίτερος 
τύπος συμμετρία; έγχα ρά ττετα ι, ε ίτε  έν κατα
γραφή είτε κατά  πρόσωπον θεωρουμένη. Καί έν 
μέν τή  καταγραφή ή προσωπική λεγομένη γωνία, 
ή τις έν τή  άκρα τής ρινός σχηματίζετα ι διά τή ; 
συμπτώσεως δύο γραμμών άγομένων τής μέν πρός 
τ ά  ύψη τού μετώπου, τής δέ πρός τήν ρίζαν τού 
ώτίου, τόσω μάλλον συντείνει είς τήν ωραιότητα 
όσον είναι σύμμετρος προσεγγίζουσα είς τήν ορθήν, 
κα ί κατά  τοσούτον άπάδει πρός τό πρόσωπον τού 
λογικού άνθρώπου, καί άρμόζει είς τό ρύγχος τών 
ζώων, όσω μάλλον όξυτέρα. Κατά πρόσωπον δέ ή 
κεφαλή παρουσιάζεται ώρα οτέρα, όταν τό μήκος 
κ α ί πλάτος αύτής κυκλοειδώς συναρμολογή διά 
τού ωοειδούς λεγομένου σχήματος.

Παρά δέ τόν νόμον τής συμμετρίας, είς δν καί 
τό σώμα καί τά  μέλη αυτού υποτάσσονται, ίοιαι- 
τέραν έχουσι ταύτα , ε ίτε  καθόλου είτε κατά 
μέρος θεωρούμενα, πνευματικήν έκφρασιν, περί 
ής ούδείς αμφισβητεί, καί ήν έκδηλοϊ καταφανέ
στερου ή  φιλόκαλος τέχνη. Πρώτον δέ στοιχείου 
τής έκφράσεως ταύτης είναι αύτή ή συμμετρία, 
περί ής έλέγομεν, δ ιότι όσω κατά  τόν Ολικόν 
τούτον τύπον έντελέστερον είναι τό σώμα, τόσω 
καταλληλότερον κ α ί άξιώτερον δργανον τού πνεύ
μ α τος καί «ίονεί έκλεκτότερον αύτού σκεύος 
α π ο κ α λ ύ π τετα ι. Κ αί γενικήν μέν έκφρασιν 
πνευματικής ένεργείας έχουσι π ά ν τα  τ ά  μέλη 
τού σώματος όμού θεωρούμενα, Ιδ ια ιτέραν δ έ  έχει

έκαστον αύτών κατά μέρος, καί μείζον« ή έλάσ- 
σονα κατά  τό σχετικόν δψος τής πνευματική; 
αύτών υπηρεσία.'. Η κεφαλή, ήν ώς έδραν διαφα
νή τού πνεύματος καί αύτοι οί κοινότεροι τών αν
θρώπων άναγνωςίζουσι, καί διά τούτο οί καλλιτέ- 
χνα ι ιδιαιτέρως περιποιούνται, υπερέχει κατά 
τούτο πάντων τών άλλων, καί έκαστον αύτής μ έ 
λος εκφράζει ιδιαιτέραν ιδιότητα ή ενέργειαν τού 
πνεύματος κατά  τόν ιδιαίτερον αύτού σχηματι
σμόν καί χαρακτήρα. Τό μέτωπον λόγου χάριν 
ότε είναι χαμηλόν, ώς εν τώ Ηρακλεϊ, εκφράζει 
μόνον τήν υλικήν δύναμιν πρός βλάβην τής νοητι- 
κή;" ότε είναι υψηλόν καί εύρό καί έξέχον ύπεράνω 
τών όφρύων, έκφρα'ζει τόν νοϋν, τόν λόγον, τήν 
σκέψιν καί τήν έμβρίθειαν τή ; Βιανοίαζ, ώς έν τώ 
προσώπω τού Πλάτωνος' ότε δέ μέτριον καί αρ
μονικόν. ώ ; έν τή  Αφροδίττι, εκφράζει τήν χάρε* 
καί τήν Ιλαρότητα τή ; θεά; τών ερώτων. Τού ο 
φθαλμού ή έκφρασις, τού πνευματικωτάτου τώ ν 
οργάνων, είναι πολύ ατελή; έν τή  γλυπτική , διότι 
άνευ χρώματος είναι ακατόρθωτος, κα ί τό χρώμα, 
κατ’ έξαίρεσιν μόνον αναφαίνεται έν τοϊς οφθαλ
μοί;, ώ; έν άλλοι; μέλεσι καί έν τώ  ιματισμών αρ
χαίων Ttviöv αγαλμάτων, κα ί ώς έπ ί τό πλείστον 
κατά παράδοσιν ή διά λόγους θρησκευτικούς. Δύ- 
ναται όμως νά ίδανικευθή διά τού σχήματος, καί 
διά τούτο π λ ά ττετα ι συνήθως άμυγδαλοειδής μεί- 
ζων ή έν τή  φύσει, καί μάλλον κυρτός πρός τά 
άνω, καί έν τή  κατατομή παρουσιάζει έξέχοντα 
τόν βολβόν, καί ένδότερον εισέρχεται είς τήν ό- 
στείντ,ν αύτού θήκην, ϊνα μακρόθεν φανή ζωηρότε
ρος ύπό τού μετώπου επισκιαζόμενος. Εχει δέ καί 
τό ώτίον ιδανικήν τινα έκφρασιν, καί ό κλασικώ- 
τατος ιστορικός τής Κ αλλιτεχνίας, ό Ούϊγγελμάνος, 
παρατηρεί ό τι τό μέλος τούτο ούκ ολίγον περιε- 
ποιούντο οί άρχαϊοι, ώστε έκ τής ιδιαιτέρας αύτού 
κατασκευής ήδυνήθη νά βεβαιωθή περί τή ; γνησιό- 
τητος αρχαίων τινών αγαλμάτων. Πολύ κατωτέραν 
πνευματικήν έκφρασιν έχουσι τρία έτερα μέλη τού 
προσώπου, ή ρίς, τό στόμα καί ό πώγων. Καί τήν 
μέν πρώτην, καί το ι ούκ έλλειπή έκφράσεως έν τή  
φύσει, ή τέχνη  τό καλόν διώκουσα καί προτιμώσα, 
παρισ-.ά, ώς έπ ί τό πλείστον, κανονικήν, παρεκτάς 
έάν άλλως άπαιτή ό χαρακτηρισμός καί ή ιδεο
γραφία. Τό δέ στόμα, ούχί ώς σαρκικόν δργανον 
βρώσεως καί πόσεως, δ ι’ δ καί οί εν αύτώ όδόντε; 
άείποτε άποκρύπτονται, άλλ’ ώς μέσον ήθικής έκ- 
φράσεω; διατυπούται, χαράς, λύπης, αγάπης, μ ί 
σους, φθόνου, εύαισθησίας καί εϋμενείας ιλαράς, ή 
ψύχρας άγεοωχίας καί περιφρονήσεως, ένίοτε δέ 
ώς δργανον λαλιάς καί πνευματικής κινήσεως μ έ
νει ήμιανεωγμένον, τού κάτω χειλού; έξέχοντο;, 
ώ; έν τώ Απόλλωνι, κατά διαφοράν τών ζώων, . έν 
οίς εξέχει τό  άνω. Τέλο; ό πώ γω ν, οΰ στερούνται 
τά  κτήνη, συναρμολογεϊται μετά τού στόματος, 
κα ί διά τού στρογγύλου αύτού σχήματος καί τή ; 
έξοχης του λίαν εύστόχως συμπληροϊ ένίοτε τήν 
έκφρασιν τής κεφαλής. II δέ κόμη, κορωνίς τού
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προσώπου, έπιστέφουσα τδ  μέτωπον, καί ένθεν 
καί ενθεν τού λαιμού παραπίπτουσα, κ α ίτ ο ι ά- 
y ρους έν τή  Γλυπτική , καί μή δυναμένη μήτε 
τάς αχτίνας τη ; Θεότητος διά  τού ξανθού χρώμα
τος νά έκφραση, μήτε τδ  πολιδν χα ΐ σεβάσμιον 
διά τής άργυροειδούς λευκότητος, ούχ ηττον χατά  
τήν  διάταξιν, το κτένισμα, την πρδς τα  ά ΐλ α  μ έ
ρη τού προσώπου σχέσιν αύτής, x a l διά τών ποι- 
χίλων αύτής ελιγμών χα ΐ βοστρύχων xa l σχιών, 
ού μικρόν συμβάλλει πρδς συμπλήρωσιν τής πνευ
ματικής έκφράσεως τού όλου προσώπου. Τά δέ 
λοιπά μέλη τού σώματος, δ λαιμδς, ό θώραξ, οί 
βραχίονες καί αί χεϊρες, a i χνήμαι χα ΐ οί πόδες, 
δέν έχουσι, καθ' έαυτά θεωρούμενα, πνευματικήν 
έκφρασιν, καί έκδηλοϋσι μάλλον τδ  φύλλον, τδ  ε
π ά γγελμ α , τήν. σωματικήν ρώμην καί καλλονήν, 
άλλα σχετιζόμενα πρδς τδ  δλον καί συμμέτρως 
χα ΐ καλλιτεχνικής καί οΰχΐ ανατομικής έκτυπου- 
μενα, καί έν καταλλήλω στάσει χα ΐ θέσει ϊστάμε- 
να, χρησιμεύουσι καί ταΰτα ώς ύποστη'ριγμα τής 
καλλιτεχνικής έκφράσεως.

Φυσική στάσις τού ανθρώπου είναι ούχί ή πλα- 
γ ία  καί παράλληλος πρδς τήν γήν, ώς ή τών έρ- 
πετών καί τών πλείστων ζώων, άλλ ή ορθή. Ο 
άνθρωπος, κατά τήν ώοαίαν ρήσιν τού Πλάτωνος, 
είναι φυτδν εχον τάς ρίζας εις τδν ούρανδν, διότι 
έχεϊθεν κατέρχεται τδ  φώς τού λόγου τδ  φωτίζον 
καί διευθύνον αϋτδν εις τδν επίγειον αΰτού προορι
σμόν. Λιά τούτο ή Γλυπτική παριστά αϋτδν άτε- 
νίζοντα πρδς τά  άνω ή πρδς τά  ενώπιον αύτού άν- 
τικείμενα, τά  όποια κυριεύει δ ιά  τού βλέμματος, 
καί τδν παριστά: ώς έπ ΐ τδ  πλεΐστον ορθόν, καί 
σπανίως καθήμενον, ή γονυπετή ή πλαγιασμένον, 
καί πάντοτε έν τιν ι στάσει ή κινήσει δηλούση τήν 
ζωήν καί ενέργειαν τού πνεύματος. Αλλ’ ή ενέρ
γεια αΰτη τελείτα ι έν χράνω, καί διαφόρους έχει 
φάσεις καί δ ιαδοχικές άναπτύξεις, έχει άρχήν καί 
τέλος καί ακμήν. Κ,αΙ τήν μέν νοητικήν καί λο
γικήν ενέργειαν ευκόλως είκονίζει ή τέχνη  παοι- 
στώσα τήν σκέψιν, τήν έπιστημονικήν θεωρίαν, τήν 
ποιητικήν έμπνευσιν, καί προσδιορίζουσα τ ά  άντι- 
κείμενα αύτών δ ι’ επιπροσθέτων συμβόλων' άλλά 
τήν ηθικήν καί έμπαθή ένέργειαν καί τήν διαδοχι
κήν αύτής άνάπτυξιν, τήν σύγκρουσιν καί πάλην 
τώ ν στοιχείων αύτής τ ίν ι τρόπω θέλει έρμηνεύσει, 
έν ώ ταΰτα πάντα  τελούνται έν χρόνω καί ούχί έν 
μ ιμ  καί άδιαιρέτιμ στιγμή, καί όμως μίαν καί 
αδιαίρετον στιγμήν, £ν ακίνητον σημεΐον έχει ώς 
ίδιον άντικείμενον ; ÍI άπλουστέρα καί κατά πρώ· 
την όψιν λογικωτέρα ιδέα φαίνεται ουσα ή παρά- 
στασις τής άκμής, ήτις προϋποθέτει τά  προηγού
μενα καί προαγγέλλει τά  επόμενα. Καί ταύτην ά- 
σπάζονται οί βάναυσοι καί άμουσοι καλλιτέχναι. 
Αλλ’ ή ακμή τού πάθους ή τής άλγηδόνος ή τής 
ηθικής πάλης, ήτις δ ιαδραματίζεται εντός τής ψυ- 
χή?> έχει έν έαυτή βίαιόν τ ι  καί άκομψον καί στρυ
φνόν, στοιχείου δηλαδή έκ διαμέτρου άντικείμενον 
πρό; τήν ουρανίαν εκείνην γαλήκην έν ή εδρεύει τδ

ιδανικόν, έξ ής πάσα κατέρχεται έμπνευσις, καί 
πρδς ήν τδ  πνεύμα τών θεατών άναβιβάζουσι τά  
έργα τής τέχνης, δταν ήναι γνήσια τέκνα τής έμ - 
πνεύσεως καί ζώσα αυτού τού ιδανικού δήλωσις καί 
ένσάρκωσις. Λιά τούτο καί οί άριστοι τώ ν καλλι
τεχνών, παρά τήν άκμήν, έπροτίμησαν ώς επ ί τδ 
πλεΐστον νά έκδηλώσωσι τήν άρχήν η τδ  τέλος τής 
πράξεως τδν Απόλλωνα έτοιμαζόμενον νά τοξεύση 
τδν Ιΐρακλέα, έχοντα ήδη άνά χεΐρας τά  μ  ήλα τών 
Εσπερίδων, δ ι ' εντέχνου συνδυασμού τών άπλου- 
στέρων μέσων καί διά  λογικής καί αναπόφευκτου 
συζεύξεω; εννοιών ύπομιμνήσκοντες τά  διάμεσα, 
καί πλαγίω ; έγείροντες έντύπωσιν ζωηροτέραν αύ
τής τής αμέσου άντιλήψεως.

τ '·

0  ιματισμός παρέσχεν αφορμήν εις πολλά; με
ταξύ τών τε  καλολόγων καί καλλιτεχνών συζητή
σεις" καί τινες έξ αύτών δυσανασχετοΰσι κατά  τής 
ύπό του νέου πολιτισμού έπιβαλλομένης άνάγκης 
ιματισμού άποκρόπτοντος ή καί αϊσχύνοντος τήν 
σωματικήν καλλονήν, καί δλως ασυμβιβάστου πρδς 
τάς άπαιτήσεις τής τέχνης’ καί εντεύθεν ή 6πο- 
στηρίζουσι τήν άπαρακάλυπτον γυμνότητα, ή ε
πανέρχονται εις τδν άρχαίον ιματισμόν, ού τήν 
καλλιτεχνικήν καί ιδίως τήν γλυπτικήν εύπρέ- 
πειαν πάντες όμολογούσιν. Αλλ' ή άπαραίτητος 
άνάγκη Ιματισμού οίουδήποτε δέν χρήζει άποδεί· 
ζεως, καί έάν άπητούντο λόγοι ιδιαίτεροι, ήρκει ή 
αιδώς καί ιστορική αλήθεια. Αφ’ ετέρου, ή άπό· 
λυτός γυμνότης δέν φαίνεται άπαραιτήτως άπαι- 
τουμένη ύπδ τής τέχνης, έάν ταύτης δ σκοπός ε ί
ναι ή τού πνεύματος έκφοασις, καί αυτή κυρίως 
έδρεύη έν τή  κεφαλή. Τούτο δέ έπιβεβαιοϊ καί 
αύτών τών έλλήνων καλλιτεχνών τδ  παράδειγμα, 
οϊτινες παρεΐχον γυμνά τά  αγάλματα μόνον δσάκις 
προυτίθεντο νά παραστήσωσι τήν σωματικήν ρώ
μην ή τδ  κάλλος, ώς έν τοϊς άνδριάσι τών αθλη
τών, τού Ηρακλέους, τού Ερωτος, τ ή ; Αφροδίτης, 
πολλάς δέ εικόνας θεών, ήρώων καί φιλοσόφων πα - 
ρίστων ένδεδυμένας, έν αίς ούχ ήττον διαλάμπει 
ή ζωηρά έκφρασις τού πνεύματος.

Πολλοί είναι οί περί Ιματισμού θεωρητικοί κα
νόνες, άλλά πολύ τούτων διδακτικώτερα είναι τών 
έλληνικών ανδριάντων τά  παραδείγματα. Τά ήθη 
καί έθιμα έβοήθουν παρ’ Ελλησι τήν άνάπτυξιν 
τής τέχνης, εί μή ήσαν καί ταΰτα άπάρροια έμφυ
του φιλοκαλίας. 0  ιματισμός δέν πρέπει νά άπο- 
κούπτη ολον τδ  σώμα, ιδίως δέ έλευθέραν πρέπει 
νά άφήση τήν κεφαλήν άγγέλλουσαν τήν συγκίνη- 
σιν τού πάθους καί τήν ενέργειαν τής διανοίας. 
Καί εις αυτά δέ τά  ΰπ ’ αύτού άποκρυπτόμενα μέλη 
πρέπει νά ήναι έλαφρδς καί τρόπον τινά διαφανής, 
ώστε ύπδ τάς πτυχά ς αύτού νά είκάζηται ή σωμα
τική μορφή. Αί δέ π τυ χα ί πρέπει νά σχηματίζων- 
τα ι άφελώς καθδ φυσικόν αποτέλεσμα τής όλης, 
τού υφάσματος καί τού -βάρους τού ιματισμού καί 

τ ι ς  ιδιαιτέρα; κινήτεως ή θέσεως τού περιβαλλο-
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ρένου αύτόν άτόμου. 0  ιματισμός πρέπει νά ποοσ- 
«ρμόζηται εις τδ  σώμα εντελώς, έκφράζων καί έκ- 
δηλών αύτδ δ ι’ «ϋτής τής έπικρύψεως' δ ιά  τούτο 
είς τινα τών αρχαίων άγαλμάτων ή έσθής φαίνε
τα ι κάθυγρος, καί τοιουτοτρόπως έφαρμοζομένη 
έντελέστερον έπ ί τού σώματος, έν ω μετριάζει τδ  
άσεμνον τής γυμνότητος, πλήττει ζωηρό τερον τήν 
φαντασίαν διά τής εικαζόμενης ϋπ ' αύτήν σωμα
τικής καλλονής. 0  άφέλεια καί φυσικότης τών π τυ 
χώ ν, οΐας παρέχουσι τά  ζώντα παραδείγματα  καί 
ούχί τά  παρά τισ ι τών καλλιτεχνών έν χρήσει νευ- 
ρόσπαστα, είναι £ν τών δυσκολωτέρων έργων πά - 
σης εικαστικής τέχνης, ή ;  έκ τής έπ ί του σώμα
τος προσαρμόσεως καί εξ αύτού άναρτήσεως τού 
αρχαίου ιματισμού, α ί π τυχα ί λαμβάνου« σχήμα 
πυραμιδοειδές, καί πίπτουσιν α ί μέν μεγάλαι έπί 
τώ ν μεγάλων μελών, α ί δέ μικραί έπ ί τών μικρών, 
καί διά τής καταλλήλου αύτών διατάξεως έκφρά- 
ζουσι τήν κίνησιν αύτών, καί έν τοϊς άριστουργή- 
ρασι τών άρχαίων καί νεωτέρων χρησιμεύουσι μάλ
λον ώς βοήθημα πρδς σαφεστέοαν δήλωσιν τής xt- 
νήσεως ταύτης ή ώς πρόσκομμα, ώς άπέδειξε, σύν 
το ίς άλλοις, ή καί κατά τούτο άμίμητος εντέλεια 
τού Ραφαήλου έν τή  ζωγραφία. Η δέ πρδς άλλή- 
λας σχέσις καί ή  συνένωσις τών πτυχώ ν πρέπει νά 
δηλώσι τήν συνέχειαν τού ιματισμού καί τδν σύν
δεσμον τώ ν μερών του, ώστε ό θεατής νά ύποθέτη 
ότι, λαμβάνων αύτδν άπό τίνος άκρας, θέλει δυ- 
νηθή νά άπεκδύση εύχεοώς ολον τδ  άγαλμα.

Εκ τούτων πρόδηλον δτι δ καθ’ ήμάς ιμ ατι
σμός δυσκόλως συμβιβάζεται πρδς τούς άνωτέ- 
ρω κανόνας, δ ιότι ούτε πολλά μέρη τού σώματος 
άφίνει ασκεπή ο ίτε  τά  ύπ ' αύτού καλυπτόμενα δύ- 
ναται διά τής προσαρμόσεως αύτού νά έκφράση, 
ούτε επ ιδέχετα ι, ένεκεν τής έλλείψεως μεγάλων 
πτυχώ ν, τήν χάριν, τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν 
πρδς τδ  σώμα άρμονίαν τού αρχαίου. Καί ώς έκ 
τούτου έγείρεται ζήτημα έάν, έπ ί παραστάσεως 
συγγρόνων προσώπων, πρέπη τδ  πραγματικόν καί 
αληθές νά θυσιάζωμεν εις τάς άρχάς τοϋ καλού καί 
τούς κανόνας τής τέχνης, τηρουμίνου άναχρονικώς 
τού αρχαίου ιματισμού, ή έάν πρέπη νά ύπερισχύη 
ή ιστορική άλήθεια, έστω καί έπ ί βλάβη τής τέ
χνης. Πολλά καί διάφορα καί έναντία έπιφέρονται 
εκατέρωθεν επιχειρήματα, καί τις διάσημος τών 
καθ’ ήμάς καλολόγων οίονεί κόπτων, έν μέσω τής 
κ α τ’ αύτδν ασυμβιβάστου εριδος, τδν γόρδιον τού
τον δεσμόν, κα ί ύπό τινων ιδιαιτέρων ιστορικών 
λόγων παρασυρόμενος, οδς θέλομεν ίδεί κατωτέρω, 
περιορίζει τήν σημερινήν Γλυπτικήν είς μόνας τάς 
ποοτομάς, παρεκτδς έάν έπ ί μέν τώ ν μεγάλων ά
γαλμάτω ν δεχθώμεν, χάοιν τής ίδανικεύσεως, τδν 
άρχαίον Ιματισμόν, έπ ί δέ μικρών, ένεκεν τής ιστο
ρικής άληθείας, τδν νεώτεοον. Αλλ’ ή γνώμη αύτη 
άφ' ένός μέν, αποφεύγει τδ  ζήτημα, άφ’ έτέρου δέ, 
λύ ι  αύτδ δι άντιφάοεως. ίσως δέ καί περί τού- 
ούτε, ώς περί πολλών άλλων, παρά τά  άκρα έναν- 
α ίτ μέσος τ ις  όρο; δύναται νά συμβιβάση τάς α 

παιτήσεις τής ιστορίας μ έ  τά ς απαιτήσεις τής τ έ 
χνης. Καί εί μέν πρόκειται περί ιματισμού χαρα- 
κτηρίζοντος ιδιαιτέρως τδ  άπεικαζόμενον πρόσω- 
πον, φανερόν δτι τηρητέος, σχηματιζόμενος Scat τδ  
δυνατόν έπί τδ  άρχαιότερον' εί δέ τδ  παριστανό- 
μενον άτομον ούδένα έχει χαρακτηριστικόν καί 
άναπόσπαστον αύτού ιματισμόν, τότε είναι αδιά
φορος, καί δύναται ή Γλυπτική , ήτις κα ί κατά  
τούτο είς δρους πάντη διαφόρους τών τής ζωγρα- 
φίας ΰπόκειται, νά άπαιτήση τήν άντικατάστασιν 
τού αρχαίου.

Μετά τδν ιματισμόν, στοιχείον συμπληρωτικόν 
τής έκφράσεως είναι τά  σύμβολα, άτινα έπομένως 
δέν πρέπει νά θεωρώνται ώς άπλά έπικοσμήματα, 
καί ώς έκ τής φύσεως αύτών πρέπει νά είναι όλίγα , 
ελαφρά καί δλως δευτερεύοντα. Τά σύμβυλα ταΰτα  
εις τά  άρχαϊα αγάλματα τών Θεών ήσαν ώς έπ ί 
τδ  πλεΐστον ζώα δηλοϋντα τήν φύσιν τών εις αυ
τούς άποδιδομένων®- φυσικών ιδιοτήτων καί εξου
σιών, ή έργων καί κατορθωμάτων. Τδν άετόν εί- 

εν ό Ζεύς, τδν λαγωδν ή τήν περιστεράν ή Αφρο- 
ίτη , ή Ηρα τδν ταών, τήν έλαφον ή Αρτεμις, καί 

ό Βάκχος παρίστατο έφ’ άμάξης ?,ν έσυρεν ό φ.ίλοι- 
νος πάνθηρ καί δ γενναίος λέων. Ζώα καθ’ έαυτά 
καί μόνα σπανίως άπαντώνται είμή έπ ί σκευών 
καί επίπλων' ώς έπ ί τδ  πλεΐστον συμπαρίστανται 
•ιώ άνθρώπω καί πρδ πάντων δ ίππος, 8ν καί τού
τον ιδανικεύει κατά  τήν ιδανικήν αύτού μορφήν 
ή τέχνη, καί άνυψοΐ οΰτως είπεϊν είς πνευματικοί* 
τέραν ζωήν προσεγγίζουσα αύτδν εις τδν άνθρωπον 
διά τής ζωηράς έκφράσεως τών νοητικών καί ηθι
κών αύτού ένστιγμάτων. Σύμβολα είναι επίσης 
τά  εργαλεία, τά  βπλα, τά  ψέλλια, τά  στέμματα, 
καί ώς σύμβολα ενίοτε προσλαμβάνονται καί τινα 
άλληγορικά φανταστικά ή μυθολογικά οντα, οΐον 
ή δόξα, ή π ίσ τ ις , ή ειρήνη, σάτυοοι, σιληνοί, φαϋ- 
νοι καί κένταυροι. Καί δταν μέν τ ά  οντα ταύτα  
παριστώνται μεμονωμένα, δύναται δ ιά  πάσης με
λέτης καί τελειότητος νά περιποιηθή αύτά ό καλ
λιτέχνης, άποδίδων είς τήν άτομικήν ταύτην πα - 
ράστασιν γενικής τίνος έννοιας ή ηθικής διαθέσεως 
καί αισθήματος τήν έκφρασιν τής πνευματικής 
ζωής τού άτόμου. όταν  δέ συνδυάζωνται πρδς τόν 
άνθρωπον, φανερόν δτι, τούτου πρωτεύοντος, έκεί- 
να έξ άνάγκης ύποχωροΰσι, καί είς ϋποδεεστέραν 
τάσσονται θέσιν, ώς συμπληρωματικά καί ούχί κύ
ρια στοιχεία τής καλλιτεχνικής έκφράσεως.

δ·.

Αλλ’ ή Γλυπτική δέν παριστάνει πάντοτε τδν 
άνθρωπον μεμονωμένον ή πρδς μόνα τά  είς αϋτδν 
παρεπόμενα σύμβολα σχετιζόμενον. Εάν ή νοητική 
καί ηθική ενέργεια τού πνεύματος είναι τδ  κύριον 
άντικείμενον τής τέχνης, ή ενέργεια αυτη τελεί
τα ι συνήθως διά  ποικίλων μεταξύ τώ ν ανθρώπων 
σχέσεων, τάς οποίας δέν δύναται νά παραμέληση' 
καί έν τή  προκειμένη τέχνη τάς σχέσεις ταϋτας



έκφράζουσι τ ά  συμπλέγματα. Δέν δύναται όμως 
7-ρός τόν σκοπόν τούτον νά προσλάβη πολλά ά το 
μ α , δ ιότι, πλήν των μετά τίνος αρχιτεκτονικού
μ ν η μ ε ί ω ν  σ υ ν μ ο μ ο ζ ο μ έ ν ω ν  σ υ μ π λ ε γ μ ά τ ω ν ,  δ έ ν  δ ύ -

ναται β* τής άπόψεως ν ά ώ φ ε ϊ.θ ρ , ώς ή ζωγραφία, 
ήτις, ένεκα των ίδίο»ν αϋτης μέσων καί διά τής 
μαγείας του χρώματος καί τοΟ φωτός, πλεϊστα 
ενίοτε αντικείμενα εύχερ.ώς συνενοί καί έντέχνως 
ανάγει, άλλα έπισκιάζουσα καί άλλα εντελώς πα- 
ριστώσα, εις Sv καί το αύτό σημεϊον όράσεως επί 
τίνος συμμέτρου επιφάνειας κατά δύο μόνον δια
στάσεις' τουναντίον, τά  Εργα τής Γλυπτικής πα· 
ραγόμενα έν τ ιν ι τόπω , 8ν πληροϋσι κατά τάς 
τρεις αύτοϋ διαστάσεις, καί πανταχόθεν όρώμενα, 
πρέπει νά ηναι άπαντα  έζ ίσου εντελώς έςειργα- 
σμένα, καί δέν δύνανται νά συμπλεχθώσι πρός άλ- 
ληλα είμή δ ι' όλίγων ατόμων, άλλως ή προσοχή 
διαιρείται καί δ ιασκεδάζ:ται, ή ένότης εκλείπει, 
κ α ί ή έντύπωσις έξασθενίζεται. Διά τοϋτο εις τό 
έλλειπές τοϋ αριθμού καί τής έκτάσεως πρέπει νά 
άναπληρώση τό συνεκτικόν τής ένότητος, παρα- 
γούσης ώς ιδίαν απόρροιαν τήν ποικιλίαν, τό σύν
τονον τής έκφράσεως καί ή εντελής συμμετρία. 
Μεγίστη δέ είναι ή δυσκολία τοϋ έργου τούτου, 
δ ιότι πανταχόθεν όρωμένου τοϋ συμπλέγματος, 
αί περιγραφαί (contours) των σωμάτων πολυτρό- 
πω ς συγχέονται, καί ή  ή ένότης χαλαροϋται, ύπερ- 
τερούσης τής ποικιλίας, ή τό άνάπαλιν, καί ή Εκ- 
ορασις αδυνατεί, καί δυσκόλως τηρείτα ι αναλλοίω
τος ή συμμετρία. Πρός αποφυγήν των δυσκολιών 
τούτων συντείνει ή επιμελής εκλογή των διαφορών, 
κατά  τό φϋλον, τό  άνάστημα, τάν ιματισμόν, τήν 
ιδιαιτέραν θέσιν καί στάσιν καί κίνησιν καί Ικφρα- 
σιν, 5t’ ών έκαστον των συμπλεκόμενων προσώπων 
συμμετέχει τής κοινής πράξεως καί παραστάσεως. 
λυμβάλλει δέ προσέτι ή έντεχνος αύτών διάταξις, 
ώστε έκαστον άποσπασθέν τοϋ ολου νά φαίνεται 
έναργώς κεκολοβωμένον, καθώς ένός έξ αύτών στε- 
ρούμενον απομένει τό  δλον άσυμπλήρωτον. Τήν 
ποικίλην ταύτην ενότητα ζωογονεί ή Ικφρασις καί 
ρυθμίζει έπί τέλους διά  τών γνωστών αύτής κανό
νων ή συμμετρία, ¿ντελέστερον πάντων τούτων 
παράδειγμα, καί το ι μή άνήκον, κατά  τινας εις 
τήν  ώραίαν τής Ελληνικής τέχνης εποχήν, άνα- 
γνωρίζουσιν έν γένει οϊ καλλιτέχναι τό σύμπλεγμα 
τοϋ Λαοκόοντος.

Πρός συμπλήρωσιν τοϋ σχεδιάσματος τούτου 
τής περί Γλυπτικής καλολογικής θεωρίας απομένει 
νά είπωμεν όλίγα τινά καί περί αναγλύφων. Διά 
τών έργων τούτων, μάλλον ή διά τών άλλων, σχε
τ ίζε τα ι ή Γλυπτική πρός τε  τήν Αρχιτεκτονικήν 
καί τήν ζωγραφίαν. Τά ανάγλυφα δέν είναι αγάλ
μ α τα  μεμονωμένα ή έν συμπλέγματι, άλλά γε- 
γλυμμένα έπί τίνος έπιφανείας πρός ήν μένουσι 
προσκεκολλημένα, καί το ι έξέχοντα αύτής' κατά 
δέ τούς διαφόρους βαθμούς τής εξοχής ταύτης, ονο
μ άζονται ανάγλυφα, ήμιανάγλυρ» ή κοιλανάγλυ- 
φ* ή άλλως έκτυπα, ή μ ίτυπα καί πρόστυπα άνά-
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γλυφά. Καί πρός μέν τήν Αρχιτεκτονικήν σ χετί
ζονται, καθ' οσον αύτη, δ ι ’ ής απονέμει αϋτοϊς 
θέσιν, έν τοΐς ίδίοις μνημείοις, λ . χ .  έν τα ΐς ζω- 
φόροις ή έν τοϊς άετώμασι τών ναών της, προσ
διορίζει τάς τ ε  άποστάσεις καί διαστάσεις, περιο
ρίζει τήν έκτασιν, υπαγορεύει τά  υποκείμενα αύτών, 
καί ιδιαιτέρους όρους επιβάλλει πρός άναγκαίαν συν- . 
αρμολόγησιν αύτών μετά  τοϋ κτιρίου, έξ ου εξέρ
χονται ώς φυσική αύτοϋ έκφυσις καί έκβλάστησις. 
Πρός δέ τήν ζωγραφίαν, καθ' όσον καί ταϋτα έπί 
τίνος έπιφανείας παρίστανται, οίονεί σκιαγραφη- 
μένα, καί δύο μόνον διαστάσεις πληρούντα. Εν
τεύθεν εγείρεται ζήτημα, έάν α ί δ ι' αναγλύφων 
παραστάσεις έπιδέχω νται τήν ζωγραφικήν άποψιν. 
Κ,αί περί μέν τής άερίας, ούδείς λόγος διότι αϋτη 
είναι τοϋ χρώματος αποτέλεσμα. Uípl δέ τής γραμ
ματικής, οί αρχαίοι ουδέποτε είσήγαγον αύτήν εις 
τά  ανάγλυφα, άλλ’ οι νεώτεροι ίπειράθησαν ενίοτε 
νά τήν παραστήσωσι, κα ί ιδίως εις τά  έπ ί μ ετά λ 
λων άνάγλυφα, ών περίφημον δείγμα  παρέχουσιν 
αί τοϋ Γκιβέρτη θαυμασταί έκεϊναι θύραι τοϋ έν 
Φλωρεντία βαπτιστηρίου, &; 6 Βουοναρρώτης ώνό- 
μαζε θύρας τοϋ παραδείσου. Αλλ έάν έπιτρέπηται 
εις ήμάς νά έκφέρωμεν γνώμην καί περί τούτου, 
δέν θεωροϋμεν τό παράδειγμα άξιομίμητον. κύ
ριον άντικείμενον τής Γλυπτικής είναι τά ανθρώ
πινον σώμα διά  τής άπλής καί καθαράς καί όσω 
τό δυνατόν ιδανικής αύτοϋ μορφή; έκφράζον τό έν 
αύτώ πνεύμα. Εκ τούτου καί οί κανόνες καί οί ό 
ροι καί τά  όρια τής τέχνης ταύτης, δ ι ών πάσης 
άλλης διαστέλλεταΓ δέν δύ ια τα ι άρα, ενεκεν τής 
άπόψεως, νά κατασκευάση ήττον έντελές έν ή πλεί- 
ονα τών αγαλμάτων της ' δέν προώρισται νά έκ- 
φράση τήν φύσιν, ούδέ τάς πρός αύτήν σχέσεις 
τοϋ ανθρώπου' καί εις αύτά ; τάς μεταξύ άνθρώ- 
πων σχέσεις είδομεν πόσας δυσκολίας έχει νά ύ- 
περνικήση έν τοίς συμπλέγμασιν' άφ έτερου, έκα
στος ήξεύρει πόσον ατελής είναι ή γραμματική ά- 
ποψις άνευ τής άερίας, ήτις γίνετα ι δ ιά  τού χρώ 
ματος, καί τό χρώμα είναι ού μόνον ξένον άλλά 
καί ούτως είπείν ,  αντιπαθητικόν πρός τήν Γλυπτι
κήν οτοιχείον. Εκ τών άοχών τούτων όρμώμενοι, 
παρίστανον οί αρχαίοι καλλιτέχναι έν τοϊς άνα- 
γλύφοις εικόνας, συμπλέγματα καί σκηνάς μηδε- 
μίαν ή πολύ όλίγην άνάγκην έχοντα οίαςδήποτε 
άπόψεως, οίον ποικπάς, θυσίας, στρατιω τικά; π α 
ρατάξεις, θρησκευτικά; τελετάς, έναίς διαδοχικώς 
όλίγα ή πολλά πρόσωπα παρέρχονται τό Εν μετά 
τό άλλο, καί έπ ί τής αυτής γραμμής βαδίζοντα 
ή ίστάμενα υποτίθενται. II σύγχυσις τών σχετικών 
όρίων τών τεχνών ουδέποτε έπέφερε τήν τελειο- 
ποίησιν αύτών' καί καθώς τά  διάφορα στοιχεία 
ένός κα ί τού αύτοϋ καλλιτεχνήματος τότε μόνον 
συντείνουσιν εις τήν κοινήν έκφοασιν, ότε έχει έ
καστον τήν ιδίαν τελειότητα , ανεξαρτήτως τής 
τώ ν άλλων, ώσαύτως ή ένθεος χορεία τών τεχνών, 
τότε μόνον συνεπάγει τό  επ ί τής ανθρώπινης ψυ
χής πλήρες καί αίσιον αύτών άποτίλεσμα, ότε
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¿κ ίσ τη  αύτών προβαίνει πλήρη μέν έχουσα τήν 
ιδίαν δύναμιν καί καλλονήν, ούδαμώς δέ τά  τών 
άλλων σψετεριζομένη, καί δ ιά  τών ιδίων θέλγη
τρων συνεργούσα εις τήν εν τώ  κόσμω τούτω πα- 
ράστασιν τοϋ θείου αρχετύπου.

Εάν ή Γλυπτική είναι ή πρώτη έκφραοις τοϋ α
τομικού πνεύματος, ιδίως έπρεπε νά άκμάση έν 
τ ή  πατρ ίδ ι τής άτομικότητος καί ή πρώτη αύτής 
πατρίς είναι όμολογουμένως ή έλληνική κοινωνία. 
Τόν χαρακτήρα τής άτομικότητος, καί επομένως 
τής άνεξαρτησίας καί ελευθερίας, φέρουσιν ή χώρα, 
τό πνεύμα κατά  τάς νοητικά; καί ήθικάς αύτοϋ 
δυνάμεις, τό  θρήσκευμα, τά  πολιτεύματα, τής Ελ
λάδος καί τήν ατομικότητα μέ τόν τύπον τής 
καλλονής έπρεπε νά περιβάλλη ή φυσική τοϋ Ελ
ληνας ευαισθησία καί ή έμφυτος έν αύτώ φιλοκα
λ ία , ύπό τού σωματικού κάλλους τής φυλής καί 
ύπό τών γυμνικών αγώνων καί άλλων καλλιτεχνι
κών εθίμων βοηθούμεναι. Διά τοϋτο πρά τών Ελ
ληνικών χρόνων ούδέν γλυπτικόν μνημεϊον άξιον ι
διαιτέρας μελέτης άπαντά ό ιστορικός τής καλλι
τεχνίας παρά τοίς λαοϊς τοϋ ανατολικού κόσμου' 
μόνοι δέ μεταξύ τούτων οί Α ιγύπτιοι παρέχουσιν 
ατελέστατα τής τέχνης ταύτης σχεδιάσματα, διό
τ ι  καί παρ αύτοϊς τήν άνάπτυξιν τής Γλυπτικής 
παρεμπόδισαν λόγοι έναντίον πρός τούς ύποθάλ- 
ψαντας αύτήν έν Ελλάδι. Είναι δέ ουτοι τό δύσ- 
μορφον καί άκαλλές τής ουλής κατά τε  τό χρώμα 
καί τά ς διαστάσεις καί αναλογίας τών μελών 
τοϋ σώματος, τό σοβαρόν καί μονότονον καί φιλάρ
χαιου τοϋ πνεύματος, τό στάσιμον τών κοινωνικών 
τάξεων, ό ιερατικός καί άριστοκρατικός οργανι
σμός τής κοινωνίας καί τής πολιτείας, ή άγνοια 
τής ανατομίας καί τά δλως βάναυσον τής τέχνης, 
ήτις έπευάλλετο ώς επιτήδευμα επικερδές ή ώς 
συμπλήρωμα τοϋ θρησκευτικού συμβολισμού τής 
αρχιτεκτονικής, καί δέν άνέβλυζεν ώ ; ελεύθερον 
καί αυθόρμητον προϊόν τής μεγαλονοίας. Τώ δντι, 
τ ά  α ιγυπτιακά άγάλματα τούτους φέρουσι τούς 
χαρακτήρας' ή  περιγραφή αύτών μ ιμ είτα ι μ ά λ
λον τά ς ευθείας καί γεωμετρικά; γράμμάς τής αρ
χιτεκτονικής, ή τά  ζώντα σχήματα τοϋ ανθρωπί
νου οργανισμού' ή θέσις αύτών, ε ίτε  όρθών είτε 
καθημένων, δέν μηνύει τήν εσωτερικήν κίνησιν καί 
ενέργειαν τοϋ πνευματικού στοιχείου, έχουσι τάς 
χςϊρας προσκεκολλημένα; τώ  σώματι, ακινήτους 
τούς πόδας, ή  τόν Ενα μόλις προβαίνοντα εις τήν 
κίνησιν καί έμφαίνοντα ούχί τήν τολμηράν άπό- 
φασιν τής ψυχής, άλλά μάλλον τόν φόβον καί 
τόν δισταγμόν, προσαρμόζονται δέ ώς έπ ί τό 
πλεϊστον εις τοίχους καί όρθοστάτας. Κατά δέ τήν 
επιφάνειαν αύτών δέν περιβάλλονται τήν λειότη- 
τα  καί μαλθακότητα τής σαρκός, άλλά τά  όστά 
μάλλον καταδεικνύουσι προέχοντα εις τά  μήλα, 
τούς αγκώνας, τά  γόνατα, τούς αστραγάλους. Η

κεφαλή, έν η ζωηρότερον απαστράπτει τό  κάλλος 
τοϋ πνεύματος, δέν έχει οδτε τό ωοειδές σχήμα, 
ούτε τήν προσωπικήν γωνίαν, δ ι' ων περιγράφεται 
ή τοϋ προσώπου ώραιότης' οί οφθαλμοί δέν εισέρ
χοντα ι βαθέως ύπο τού μετώπου Επισκιαζόμενοι καί 
διά τής έξοχης τοϋ βολβού δηλοϋντες τήν εσωτε
ρικήν σκεψιν καί τήν δραστηριότητα τής διανοίας, 
άλλ έςωθεν τρόπον τινά ύπο τίθενται πλάγιο ι, σ τε
νοί καί επιπόλαιοι' ή διαχωριζουσα αυτούς ρίς 
είναι χυδα ία  καί σιμή, τό στόμα μόλις χαράττε- 
τα ι, ό πώγοιν εισέρχεται, τά  ώτία ύψοϋνται, καί 
α ί χεϊρες καί οί πόδες ούδεμίαν Εχουσιν ωραιότη
τα . Τέλος, καί αύτός ό ιματισμός έτ ιπ ίπ τε ι βαρύς 
καί άκομψος, έπικαλύπτων απλώς τό σώμα, άλλ’ 
οΰτε μηνύων αύτοϋ τήν φύσιν ο ίτ ε  τήν ιδίαν ποο- 
στιθείς χάριν καί αρμονίαν. Διά τοϋ ιματισμού 
δέ καί τών επιπροσθέτων ζώων καί συμβόλων δια- 
κρίνονται τά  διάφορα πρόσωπα τών θεών καί τών 
βασιλέων καί ούχί διά τής ποικιλίας τώ ν χαρα
κτήρων καί τής έκφράσεως, δΓ ών έκδηλοϋται ό 
ατομικό; τύπος τής ιδέας ή τής είκόνος. Αστε) έν 
κεφαλαίο», τά  α ιγυπτιακά άγάλματα όμοιαζουσι 
μάλλον πτώ μ ατα  άνωρθωμένα πρός τινα  συμβολι
κήν καί μυστηριώδη σημασίαν, ή ιδανικά έκτύπώ- 
ματα  τής ζώσης άνθρωπότητος. Α π 'έναντίας £ν- 
τελέστερον είργασμένα είναι τά  ζώα, ίσως 
διότι ταϋτα ήσαν αντικείμενα λατρείας, καί δ ιά  
τούτο τάς κεφαλάς αύτών έπέθετον όύχΐ σπανίως 
έπ ί τοϋ ανθρωπίνου σώματος, δπεο έταρίχεύον*1 
οϋτως είπεΐν, καί διά τής τέχνης, ώς σύμβολον 
θανάτου μάλλον ή ζωής, ώς Εμβλημα τής δουλείας 
καί τής στασιμότητο; μάλλον ή ώς διαφανές σκή
νωμα ύπό τίνος εσωτερικής λάμψεως φωτιζόμενον 
καί ζωογονούμενον.

Τπέοείξαμεν τούς λόγους δ ι’ οδς ή Γλυπτική ε- 
πρεπεν ιδίως νά άναπτυχθή έν Ελλάδι, Ενθα προε- 
βη μέχρι τοσαύτης τελειότητός, ώστε ή επιστημο
νική αύτής θεωρία ούδέν Ετερον είναι ούσιωδώς ή 
Ερμηνεία τής Ελληνικής τέχνης. Αλλ εις τόν ύπα
τον τούτον βαθμόν δέν προεβιβάσθη διά μιας V- 
πείκουσα εις τούς νόμους τοϋ χρόνου, διήλθε καί 
αϋτη φάσεις διαφόρους, περί ών σημειοϋμεν ενταύθα 
λίαν συνσόμως τά  κυρίώτερα.

11 πρώτη εποχή εκτείνεται άπ’ αρχής τής Ελλη
νικής Ιστορίας μέχρι τής Ν ', όλυμπιάδος ή τοϋ 
ο 8 0  Ετους π. X ., καί δύναται νά έπονομαοθή ή 
Ιερατική τής Γλυπτικής εποχή. έξήλθε καί ή τ έ 
χνη αϋτη έκ τοϋ θρησκεύματος, καί όπό μόνου τού
του κ α τ  άρχάς ένεπνεύσθη. Τά Εργα αύτής ήσαν 
κατά πρώτον άγάλματα  θεών ή, όρθότερον, συμ- 
βολικαί εικόνες αύτών, έρμαιά, κίονες κωνοειδείς, 
σανίδες, δόρατα, κηρύκεια, άφιερόύμενα εις τάς μή 
είσέτι έςανθρωπισθείσάς ' θεότητας, καί έ'π’ αύτών 
έΛετιθεντο κεφαλαί ’ κάί ετερα σύμβολα πρός άκρι- 
βέστερον προσδιορισμόν. Ό'ύδένα τύπον καλλονής 
ε ίχο ν 'α ί μετά  μεμΰκότών'όμμάτων κεφαλαί αυτα, 
προσπηγνύμεναι έπ ί ξύλινων ξοάνων, άτινα  περι. 
γράφονται μέ τά  σκέλη σύμποδα καί ούχί διαβε.
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βηκάτα, μέ καθειμένας τάς χεϊρας καί εις τάς 
πλευράς κεκολληαένας, και όμοιάζοντα μάλλον τά  
πα ίγν ια  των νηπίων ή τα  Ιργα τής τέχνης. Καί 
πραγματικώς τά  Ιργα ταύτα  δέν ήσαν αποτέλεσμα 
τής καλλιτεχνικής Ιμπνεΰσεως και τής πνευματι
κής ελευθερίας, άλλα μάλλον ιερατικοί τύποι έπι- 
βαλλόμενοι εις τήν βάναυσον τέχνην απαίδευτων 
εργατών άποτελούντων ιδιαιτέρας οικογένειας καί 
συντεχνίας. Τά είδωλα ταύτα επλυνον, εξεον, διε- 
στίλβουν, ένέδυον καί μυριοτρόπως έπεκόσμουν οί 
κατέχοντες αύτά χάριν εύλαβείας, άλλ ούχ ήττον 
καί εις τ ά  παιδαριώδη ταύτα σχεδιάσματα τής 
τέχνης διεκρίνετο ή μέλλουσα αυτής λαμπρότης, 
καθώς τδν μέγαν καλλιτέχνην μηνύουσι καί αύτά 
τά  πρώτα δοκίμια τής είσέτι άπαιδεύτου νηπιό- 
τητός του.

Τής περαιτέρω άναπτύξεως τής Γλυπτικής ήτις 
έγένετο μεταξύ Ν ', καί Π ', όλυμπιάδος (5 8 0  — 
4 5 0  π .  X .) προηγήθη ή ποίησις, ή τις, καθδ ϋψη- 
λητέρα καί εϋρυτέρα καί πνευματικωτέρα τών τε
χνών, παρέχει εις πάσας τά ; άλλας υποκείμενα καί 
τύπους πρδς ιδιαιτέραν ύφ’ έκάστης επεξεργασίαν. 
Διά τούτο δ όμηρος είναι οϋ μόνον πατήρ τής ποιή- 
σεως άλλά καί πάσης τής Ελληνικής καλλιτεχνίας’ 
καί καθώς δέν διέφυγον τήν προσοχήν άγχινουστά- 
του κριτικού τών ημερών μας αί μεταξύ τής δρα* 
μ.ατικής ποιήσεως καί τής Ελληνικής Γλυπτικής 
σχέσεις καί αρμονία·., άς έν μέρει διεφώτισεν, ωσαύ
τω ς ώραϊον θέμα παρέχει εις τάς θεωρίας τού κα- 
λολόγου ή έπ ί τής όλης καλλιτεχνίας ενέργεια τής 
Ομηρικής εποποιίας. Συνέτεινον δέ εις τήν άνάπτυ- 
ξιν ταύτην ή τε  εμπορική καί πολιτική ζωή, ή 
κινούσα ήδη κατά τήν εποχήν ταύτην τήν Ελλη
νικήν δραστηριότητα, καί ή πρόοδος τής όρχηστι- 
κής καί τών γυμνικών αγώνων. Αλλά τδ  πνεύμα 
τής προηγούμενης εποχής επικρατεί είσέτι έν τή 
τέχνη. Λτομικεύεται ή εργασία, καθώς καί ή εκ- 
φρασις, καί βαθμηδόν μορφοϋται ό ίδανικδς τύπος 
τών θεών καί τών γρώων, άλλ’ ένθρονοι ώς έπ ί τδ 
πλεΐστον παρίστανται, καί έν σοβαρά γαλήνη καί 
αταραξία. Τδ πάθος, ή κίνησις, ή πάλη, ή έξωτε- 
ρίκευσις τής ένδοτάτης διαταράξεως τού νοδς καί 
τού αίσθήαατος ΰπδ τδν τύπον ιδανικής αρμονίας 
είσετι δέν παρουσιάζονται’ ουτε δ Θεδς αρκούντως 
έςηνθρωπίσθη, ούτε ό άνθρωπος αρκούντως άπεθεώ- 
θη. Οί έ ;  έλέφαντος καί μετάλλων ανδριάντες 
ήσαν εικόνες άριστευσάντων αθλητών, καί τά  αγάλ
ματα  ησαν εικόνες θεών, ώς αναθήματα έ /  τοϊς 
ναοϊς άφιερούμενα, η έπ ί τού έξωτερικού αΰάών έν 
το ϊς μετωπίοις καί άετώμασι παριστάμεναι. Εις 
την κατηγορίαν ταύτην άνήκουσιν ή έν Μονάχω 
συλλογή τής αίγινητικής σχολή; καί τά  μετώπια 
τής Σεληνούντο; άνακαλυφθέντα έν έτει 4 8 2 3 , καί 
έν Πανόρμω σωζόμενα, έν οίς διακρίνονται τά  πρώ
τα  βήματα τής ρωμαλέας νεοτητος τής τέχνης, 
άλλά καί τις τραχύτης καί εις τά  σχήματα καί εις 
τά ς κινήσεις, καί όφος άρχαΐζον καί είσέτι ατελές.

Εις τήν εντέλειαν καί άκμήν της έμελλε νά φθά-

ση ή γλυπτική  κατά τήν γ '.  έποχήν, ήτις δικαίου 
δύναται νά όνομασθή ή εποχή τού Φειδίου. Πάντα 
τά  στοιχεία τής έντελείας .ταύτης ήδη προϋπήρ- 
χον, καί μόνον άπητείτο  ισχυρά ώθησις πρδς συν- 
ένωσιν αύτών καί συναρμολόγησιν. Καί καθώς ε 
νίοτε εξωτερική τις έντύπωσις ίσχυρώς . προσβάλ- 
λουσα τδν άτομικδν άνθρωπον ώθεϊ αυτόν πρδς 
τά  έσω, καί διά τής εσωτερικής σκέψεως καί συγ- 
κινήσεως αναλαμβάνει τότε πλήρη καί καθαράν 
συνείδησιν εαυτού τ ε  καί τών ίδιων δυνάμεων, δ ι’ 
ών παράγει ακολούθως έργα ύπερβαίνοντα τδ  σύνη- 
θες μέτρον τής ικανότητάς του, ωσαύτως αί έξωθεν 
επιθέσεις και α ί ύπδ ξένων στοιχείων προσβολαί 
συγκεντρούσιν ενίοτε τάς έθνικάς δυνάμεις καί δ ιά  
τής συγκεντρώσεως ταύτης έπαυξάνουσι καί κινού- 
σιν αύτάς εις έργα θαυμάσια ήρωϊσμού καί μεγα- 
λονοίας. Τήν αίσιον ταύτην μεταβολήν έπέφερεν εί; 
τήν Ελληνικήν κοινωνίαν ό Περσικός πόλεμος’ ή 
Ελλάς έγνώρισε τήν δύναμίν της, καί έκ τής γνώ- 
σεως ταύτης έξήστραψεν ή Ελληνική μεγαλόνοια. 
Καί έν μέν τή  πολιτική έκπροσωπεΐ αύτήν δ Πε
ρικλής, όστις καί ώχύρωσε καί περιεκόσμησε τάς 
Αθήνας καί κατεσκεύασεν ή συνεπλήρωσε πάντα  τά  
τεράστεια έργα, ών τά  ερείπια είναι είσέτι μνημεία 
ανεκτίμητα καί ανέφικτα, τδ  Θησεϊον, τδν Παρθε
νώνα, τά  μακρά Τείχη, τήν ποικίλην Στοάν, τά  
μαρμάρινα θέατρα, έργα έν οίς τδ  μεγαλεπήβολον 
τής τέχνης άμ ιλλάτα ι πρδς τήν πολυτέλειαν καί 
τήν μεγαλοπρέπειαν. Κατά δέ τήν καλλιτεχνίαν 
προσωποποιείται έν τώ  Φειδία βστις έγένετο, τώ  
κυριαρχικά) διχ,αιώματι τού δαιμονίου αυτού πνεύ
ματος, τδ  κέντρον, δ άρχηγός καί δ διευθυντής, 
ύφ’ ο& έμπνέονται παντοϊα καλλιτεχνήματα. Εργα 
τής χειρός του είναι, σύν τοίς άλλοις, τά  χρυσοελε- 
©άντινα κολοσσαία αγάλματα  τής Αθήνας καί τού 
Ολυμπίου Διός. Καί έν μέν τή  Παρθένφ Παλλάδι 
διέπρεπεν ή είκών νέας Θεάς ένόπλου καί θριαμ- 
βευούσης, έμφαίνουσα τδν ήρωϊσμδν καί τήν σύνε- 
σιν έν τ ιν ι μεγαλοπρεπεϊ άπλότητι μετά πλούσιας 
περικοσμήσεως συνηνωμένη, καί φέρουσα πάντα  τά  
σύμβολα τής Θείας αύτής άτομικότητος. Τδ δέ ά
γαλμα τού πατρός τών Θεών καί τών άνθρώπων, 
τό διεγεϊραν τήν έκπληξιν καί τδν ενθουσιασμόν 
πάσης τής Ελλάδος, συνήνωνεν έπίση; τδ  άπλούν 
μετά τού υψηλού, τδν πλούτον τής πλαστικής έπ ι- 
κοσμήσεως μετά βαθύτατης έπιστήμης περί τήν 
διάταξιν πάντων τών μερών τού κολοσσαίου τούτου 
έργου, τδν δψιστον τού ιδανικού τύπον ύπδ τήν 
πολυτελεστέραν πραγματικότητα . Νηπενθής έθεω- 
ρεϊτο ή έξ αύτοϋ έντύπωσις έπ ί τών δρωμένων, καί 
μέγιστον έλογίζετο ατύχημα ν’ άποθάνρ τις ουδέ
ποτε ίδών τδ  θεϊον τούτο ποάσωπον. Θείοι ήσαν τώ 
δντι οί χαρακτήρες αυτού’ τδ  μέτωπον είχεν υ
ψηλόν, εμβριθές, α λλ ’ ένταυτφ διαυγές καί ά κ τι- 
νοβόλον’ ή κόμη μεμερισμένη άπδ τής άκρας αύτοϋ 
έπ ιπτεν αμφοτέρωθεν τής κεφαλής έπ ί τών ώμων 
ώς χα ίτη  λέοντος, οί οφθαλμοί, ή ¡ίίς, τδ  στόμα, 
δ εύγίνειος πώ γω ν, πάντα τά  μέλη τής κεφαλής,
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<ΐά γενναία στέρνα καί ή δλη τού σώματος διά- 
πλασις καί ηγεμονική στάσις έξέφραζον τήν παν
τοδυναμίαν καί μεγαλοψυχίαν, άλλ’ ένταυτώ τήν 
επιείκειαν καί τδ έλεος, δ ι’ ών δ πατήρ τών θεών 
συγκατένευεν είς τά ς δεήσεις τών ανθρώπων

........................χυ α ν έη ν ιν  έ κ ’ δφρύσι νεϋσε Κ ρονίω ν,

’Α ρ ιβρόσω ι δ ' S po  χ α ίτ α ι  έ ικ ρ ^ ώ σ χ ν το  α ν χ χ το ς  

Κ ρ χτδ ς  ά π ' ά β χνά το ιο - μ έ γ α ν  δ ' έ λ έ λ ιιξ ε ν  Ό λ υ μ χ ο * .
Ιλ ιά δ . α . 8 2 8 - 3 0 .  

Ούδείς κάλαμος δύναται νά περιγράψφ τήν κατά 
τήν μαρτυρίαν τών συγχρόνων ύψηλήν έντέλειαν 
εκείνου τού αγάλματος κάλλιον τών στίχων τούτων, 
ύφ’ ών καί αύτός ό Φειδίας ώμολόγει ότι ένεπνεύ- 
σθη. Εν τ φ  πνεύματι αύτοϋ Ικειτο, ώς έλεγεν ό 
Κικέρων, είδός τ ι  καλλονής έξοχ_ον, είς 8 ένορών 
καί άναποσπάτως ένατενιζων, πρδς όμοίωσιν αύτοϋ 
έκίνει κα ί χείρα καί τέχνην. Πολλά ετερκ αγάλ
ματα θεών καί ήρώων, είτε έκ χαλκού είτε έκ 
μαρμάρου έξειργάοθη δ Φειδίας, καί τούτων ούδέν 
έφείσθη ό χρόνος, άτελή μόνον διασώσας τά  έκ 
•τής σχολής αυτού ανάγλυφα τών μετωπίων τού 
θησείου καί τού ΓΙαρθενώνος. Αλλά καί έν τούτοις 
αντανακλάται τό μεγαλοφυές πνεύμα τού θείου 
διδασκάλου, δστις διαμένει είσέτι, ώς ό Σοφοκλής 
έν τή  δραματική ποιήσει, καί δ Ραφαήλ έν τή 
ζωγραφία, ή  κατ’ άνθρωπον πληρεστέρα καί λαμ- 
προτέρα συνένωσις τού ιδανικού δψους καί τής 
πλαστικής τελειότητος.

Σύγχρονος τή ; έν Αθήναις Σχολής τού Φειδίου 
είναι ή έν Αργεί καί ΣικυώνΓ καί έάν είς τδν 
Φειδίαν αποδίδεται ή διά τού πραγμ,ατικοϋ έν 
αρμόνιο; καί ύψηλή Ικφρασις τού ιδανικού, είς 
τδν Πολύκλειτον άπονέμεται ή ζωηροτέρα Ικφρασις 
τής πραγματικότητος, ιδίως έν τοϊς άγάλμασι τών 
αθλητών, μολονότι δ ύπ’ αυτού επινοηθείς Δορυ
φόρος, ό έφ’ ένός ίστάμενος ποδός, δ διά  τήν εν
τέλειαν τού σωματικού τύπου x a r ù r  έπονομο- 
σθείς, καί διά τάς ωραίας αυτού αναλογίας ώς π α 
ράδειγμα καί ύπογραμμδς διαμείνας, άποδεικνύει 
ότι δέν ύπήρξεν άμοιρος καί ιδανικής έμπνεύσεως. 
Επονται είς τούς πρώτους τούτους άριστοτέχνας 
άλλοι άκμάσαντες μετά  τδν πελοποννησιακδν πό
λεμον, ο ϊτινε; κατώτεροι μέν θεωρούνται πρδς τούς 
πρώτους παραβαλλόμενοι, αμ ίμητοι δέ είσέτι ύπδ 
τώ ν νεωτέρων διαμένουσιν, οίοι ό Πραξιτέλης, ό 
Λύσιππος, δ Σκόπας, δ Λυσίμαχος κ.λ. δ ι’ ών βαθ
μηδόν ή τέχνη  αποκλίνει πρδς τδ  έπιτετηδευμέ- 
νον καί θεατρικόν, άποβάλλουσα τήν ομηρικήν έ- 
κείνην αλήθειαν καί αφέλειαν, τήν απλότητα καί 
τδ  μεγαλεϊον, άτινα είχεν έν τή  Σχολή τού Φει- 
δίου. Είς τά ς τελευταίας ταύτας έποχάς άνήκου- 
σιν ή Αφροδίτη τών Μεδίκων, ό Φαρνήσιος Ταύρος, 
ό τής Καλλισκοπίας Απόλλων, τδ  σύμπλεγμα τού 
Λαοκόοντος, καί αύτδ, κατά  τινας, τδ  σύμπλεγμα 
τώ ν Νιοβηδών. Πολλά περί τώ ν διασωθέντων 
τούτων μνημείων τής Ελληνικής τέχνης συνέγρα
ψαν οί περί τήν γλυπτικήν άσχοληθέντες αρχαιο
λόγοι τε  κα ί τεχνολόγοι. Αλλ’ είς ήμας οίτινες ά-

πλήν μ,όνον νύξιν τής ιστορικής άναπτύξεως τής 
τέχνης ταύτης ένταύθα προεθέμεθα, οίονεί συμ- 
πλήρωσιν τής περί αύτής καλολογικής θεωρίας, 
ήν καί ταύτην λίαν κεφαλαιωδώ; καί συνεπτυγ- 
μένως έξεθέσαμεν, δέν έπιτρέπεται ή λεπτομερής 
αύτών περιγραφή καί έξηκριβωμένη έκτίμησις. 
Ουδέ θέλομεν ένδιατρίψει είς τήν έξιστόρησιν τής 
έν Ρώμγ γλυπτικής άναπτύξεως, ή τις, ώς έν τοϊς 
πλείστοις τού καλού έργοις, ύπήρξε μίμησις, ώς 
έπί τδ  πολύ ανεπιτυχής καί βάναυσος τής Ε λλη
νικής μ.εγαλουργίας, καί ή άπόδειξις ότι, ένώ ε
κατόν σχεδόν γλύπτας μάλλον ή ήττον δοκίμους 
παρέχει ή Ελληνική ιστορία, ούδείς άξιος ιδ ια ιτέ
ρας μνήμης άναφέρεται έν τή  ρωμαϊκή, όσαύτως 
έν τώ  μεσαιώνι ή άγνοια τών αρχαίων κα λλ ιτε
χνημάτων, ή έν γένει ατέλεια τής επιστήμης καί 
τής τέχνης, ή βαρβαρότης τών ήθών, τδ  συγκε- 
χυμένον καί άκανόνιστον τού κοινωνικού καί πο 
λιτικού οργανισμού παρεμπόδισαν τήν έκβλάστη- 
σιν τού ώραίου τούτου κλάδου τής καλλ ιτεχν ίας, 
ήτις μόνον έν τώ  άέρι τής έλευθερίας καί ευνομίας 
καί παρά τού λογικού ήλιου τής έπιστήμης ζωο- 
γονουμένη, θάλλει καί ακμάζει. Ούδέ είς τά  α ί
τ ια  ταύτα είναι, καθ’ ήμάς, ανάγκη νά προστεθή 
ή έπιρροή τού χριστιανικού θρησκεύματος, δπερ 
τήν νέκρωσιν τής σαρκδς έπιβάλλον, πρδς καθαρω- 
τέραν καί πληρεστέραν ένέργειαν τού πνεύματος, 
έδέσμευε, κατά  τινας, τήν διάνοιαν τών καλλιτε
χνών διά τής πίστεως, μή δυναμένων νά ίδανι- 
κεύοωσι τδ σώμα, όπερ έθεώρουν ώς στοιχεΐον π ο 
λέμιον, μυρία άντιτάσσον προσκόμματα είς τήν 
πνευματικήν ζωήν καί τήν θείαν θεωρίαν’ διότι 
αΰτή μάλιστα ή Ικφρασις τού πνεύματος είναι ή 
ϋπόστασις κα ί ούσία τής σωματικής παραστάσεως’ 
καί έάν έτεροι λόγοι πλήρεις συνέσεως καί ήθικό- 
τητος δέν άπηγόρευον τήν χρήσιν τής γλυπτικής 
έν τοϊς δμοιώμασι θείων καί ιερών προσώπων, ούδεν 
Ιχε ι ασυμβίβαστον ή πνευματική φύσις τού Χρι
στιανισμού πρδς τδ  καθαρόν ϋψος καί τήν σεμνό
τη τα  τής τέχνης. Τωόντι ό Χριστιανισμός δεν 
έμπόδισε τήν κατά  τους μετέπειτα  χρόνους νέαν 
έμφάνισιν γλυπτικής τίνος τελειότητος έν Ιταλία 
καί αλλαχού τής Ευρώπης, όμολογητέον όμως ότι 
α ί νέαι αδται σχολαί, έν αίς ενίοτε έμφαίνεται βα- 
θυτάτη επιστήμη περί τήν κατασκευήν καί ενέρ
γειαν τού σώματος, καί γλυκείά τις Ικφρασις χρ ι
στιανικής αγάπης καί έλπίδος, δέν διακρίνονται 
διά τήν πλαστικήν εντέλειαν τών ίδιων έργων, 
είμή όταν προφανώς καί ένίοτε λίαν εύφυώς μ ιμ ώ ν  
τα ι τά  αρχαία. Αλλά παρατηρητέον, ότι ή μίμησις 
αΰτη ιός πρός τινα  είναι καθήκον τής τέχνης κατά 
πάσαν ε’ποχήν καί έν οϊαδήποτε κοινωνία, δ ιότι ή 
πλαστική ή ή τής μορφής έντέλεια, ήν άνελύσαμεν 
έν τοϊς Ιμπροσθεν είς τά  συστατικά αύτής μόρια, 
(α) είναι τδ  διηνεκές καί αιώνιον στοιχεΐον τής 
αρχαίας τέχνης, τής αρχαίας ποιήσεως’ είναι αύτδς
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ό εξωτερικός τύπος τού καλού, δν έξ ανάγκης πε
ριβάλλεται ή πνευματική ϋπάστασις οίουδήποτε 
καλού πλάσματος είτε  τής τέχνης ε ίτε  τής φύσεως. 
Πολλώ δέ μάλλον έν τή γλυπτική , ήτις εκφράζει 
τά  πνεύμα, ούχί διά  τής λέξεως ή διά  τοΰ. ήχου ή 
δ ιά  τού χρώματος, άτινα επιδέχονται απεριόριστον 
ποικιλίαν, άλλά διά τού ανθρωπίνου σώματος, ού 
ό ιδανικός τύπος, άπαξ άποκαλυφθεί;, ό αυτός πάν
τοτε επρεπεν έξ ανάγκης νά μείντρ. Αλλά τούτο 
δέν δύναται νά έμποδίσφ τήν περαιτέρω άνάπτυ- 
ξιν καί πρόοδον τής γλυπτικής.

Είδομεν καί περί Αρχιτεκτονικής δτι παρά τισι 
τώ ν καλολόγων έπεκράτησε παράλογος δό;α  καθ ήν 
αί διάφοροι τέχνα ι δέν δύνΐινται \ά  λάβωσι διη
νεκή καί σύγχρονον άνάπτυξιν, άλλά φύονται καί 
άκμ-άζουσιν άλλαι άλλοτε καί αλλαχού κατ ιδιαι
τέρας έποχάς καί είς ιδιαίτερα έθνη τής ιστορίας, 
ώς τά  άνθη καί οί καρποί κατά τά  κλίματα καί 
τάς διαφόρους ώρας τού έτους. Καί καθώς τινες 
είδαν τόν θάνατον τής Αρχιτεκτονικής είς τό τέλος 
τού μεσαιώνος, ούτως άλλοι τήν Γλυπτικήν ώς 
μόνου τού Ελληνικού έθνους ιδια ίτατον καί άαετά- 
δοτον ¿θεώρησαν πλεονέκτημα, καί άλλοι κλασι- 
κάς άμφοτέρας τάς τέχνας ταύτας έπονομάσαντες, 
ρωμαντικάς δέ τάς λοιπάς, είς τήν διαδοχικήν αύ
τών έμφάνισιν, τών μέν πρώτων έν τώ  άρχαίω 
κόσμω, τών δέ δευτέρων έν τώ νέω, άνάγουσι πά
σαν τήν ιστορίαν τής καλλιτεχνίας. Αλλ' ουδόλως 
άρνούμενοι τήν επιρροήν ίδιαιτέ ρων περιστάσεων I 
τόπου, χρόνου, φυλής, πολιτισμού, θρησκεύματος 
έπ ί τής μάλ.λον ή ήττον ταχείας καί εντελούς π α 
ραγωγής τών ποικίλων τής τέχνης προϊόντων, α
λήθειαν ήν καί ή θεωρία άποδεικνύει καί ή ιστορία 
επιμαρτυρεί, φρονούμεν δμως δτι ούδεμία χώρα 
καθώς ούδεμία έποχή πρέπει νά θεωρηθή δλως από
κληρος τής καλλιτεχνικής περιουσίας, καί ότι α
πανταχού καί πάντοτε, κατά τήν είς αυτούς άναγ- 
καίαν ώραν ,τού πολιτισμού, οΐ διάφοροι κλάδοι 
τής καλλιτεχνίας δύνανται ν’ άνθήσωσ·.’ διότι, καί 
δ ιά  τήν κοινήν αϋτών αρχήν καί τήν μίαν πάν
των ύπόστασιν κα ί τόν ένα καί μόνον σκοπόν, καί 
οιά τήν ταυτότητα πολλών νόμων καί αρχών είς 
πάντας έξ ίσου εφαρμοζόμενων, καί τάς μεταξύ 
αύτών -ολυειδεϊς καί άδιαρρήκτους σχέσεις, θεω- 
ρούμεν αυτούς αναπόσπαστους άλλήλων. Η ζω
γραφιά καί ή ποίησις δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν 
ώς τέχναι ρωμαντικαί, καί είς μόνον τόν χριστια
νικόν κόσμον καί τήν νεωτέραν ιστορίαν κυρίως άνή- 
κουσαι, καί μόνον έπ ί τών ημερών μας άναπτύξα- 
σαι ύπό τόν τύπον τού καλού τούς ενδοτάτους θη
σαυρούς τού νοός καί τής καρδίας, δ ιότι υπήρξαν 
πρότερον κλασικώταται καί εφάμιλλοι .τής Αρχι
τεκτονικής καί τή ; Γλυπτικής έν Ελλάδι. Καί 
έάν ή αρχαία Ρώμη έν τοϊς πλείστοις τών καλλι
τεχνικών έργων ϋποδεεστέρα άναντιρρήτως φαίνε
τ α ι τής αρχαίας Ελλάδος, άνευ πρωτοτυπίας καί 
ίδιου μεγαλείου, ή νέα Ιταλία , ώς έξ υπαμοιβής, 
αναλαμβάνει έν τή  μετέπειτα  ιστορία τά  σκήπτρα
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τής τέχνης διά τής ζωγραφίας καί τής πθ·.ή«εο»ς. 
Ούδέ έχει ή ποίησις, ή πνευματικωτάτή' καί εύρυ- 
τά τη  καί ύψίστη τών τεχνών ιδιαιτέραν πατρίδα 
ή έποχήν, ούσα πανταχού καί πάντοτε, ύπό λέξεις 
καί τύπους διαφόρους, ή δήλωσις τού ιδανικού διά 
τού λόγου, ή ανώτερα καί εϋγενεστέρα ‘̂ έκφρασις 
τής ανθρώπινης διανοίατ, ή θελκτικωτάτη ήδονή 
καί ή γλυκυτάτη παρηγοριά τής άνθρωπότητος. 
Εάν δέ έπιφέρωσιν ώς δρον απαραίτητον καλλιτε
χνικής παραγωγής τό θερυ.όν ή τό εύκραές τού κλί
ματος, τό εύαίσθητον καί τό φιλήδονον τής φυ
λής, Βλέπομεν είς αντίθετα κλίματα  καί είς αντι
θέτους φυλάς άκμάζουσαν έπ ί τών ήμερων μας τήν 
μουσικήν, καί έξ αντιθέτων επίσης γεωγραφικών 
καί φυλετικών στοιχείων έξελθόντα άλλοτε λα μ 
πρότατα έργα ζωγραφίας καί γλυπτικής· ώστε 
ούδέ νά χωρίσωμεν καί άποσπάσωμεν άλλήλων δυ- 
νάυ.εθα τάς τέχνας ή νά περιορίσωμεν εντινι ώρι- 
σοιένω τόπω ή χρόνω’ ούδέ τήν τελευταίαν ταύτην 
δυνάμεθα εύλόγω; νά άποστερήσωμεν τού μέλλον
τος, δπερ δέν άπεποιήθημεν είς τήν πρό αύτής με- 
λετηθεΐσα·/· καί έάν προσφιλείς αναμνήσεις προ
γονικής εύκλειας, καί ό διακαής έρως τής πατρ ί- 
δος δέν άποπλανώσι τήν κρίσιν μας τό μέλλον 
τούτο ταχύτερον καί πλουσιώτερον ή αλλαχού δυ
νάμεθα νά ζροαναγγείλωμεν είς τήν πατρίδα τού 
Φειδίου.

Κρρκι'ψα τ \5 1 0 Α ύγουστου  18Θ0.
Π. ΒΡΑΪΛΑΣ ΛΡΜΕ$ΗΣ.

0101Π θ ΡIΚΛ.
(Τ έλος. ’Ί δ ε  φ υ λ λ ά δ . 2 5 2 .
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Ελ

ό  Στέφανος ήτον ό καλή,τερος κυνηγός τής Ζέρ-· 
βας· εϊχεν άλάνθαστον τόν οφθαλμόν, βολήν εύ- 
Ουτάτην, άνέβαινε τούς πλέον άποκρήμνους βρά
χους ώς έριφος, καί ώς βέλος έπήδα επάνω τών 
βυθών- ύπερηφανευόμενος διά τήν δεξιότητα, τήν 
τόλμην καί τήν έλαφρότητά του, κατήντησεν άθεος 
καί έβλασφήμει άδιακόπως τήν π ίστιν  τών πα
τέρων του.

Μίαν εσπέραν ή γραία μήτηρ του, έλθούσα είς 
τήν θύραντοϋ κόσμου τών ψυχών, είπεν είς αύτόν'

—  Α γαπητέ μου Στέφανε, αΰριον θά είμαι άπο- 
θαμμένη καί τοιουτοτρόπως ή ψυχή μου θά λάοη 
τήν θέσιν τού πατρός σου, δστις πετά  επάνω τής 
κεφαλής σου" έκείνος θά ύπάγη εί; τόν παράδεισον, 
καί εγώ  θά κάμω τό χρέος μου μέ δλην τήν μ η 
τρικήν αγάπην.

Κ αί ό Στέφανος είπε'
—  Πιστεύεις τάς ανοησίας αύτάς;
—-  Αν τάς πιστεύω! άνέκραξεν εκείνη.;
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‘—  Ενώ όμως σε λέγω δ τ ι τοιαύτα πράγματα 
δεν'υπάρχουν. . . .  .. ι.

—  Αθλιε! καί νομίζεις ότι θά ήρχεσο σώος καί 
ζωντανός τό  εσπέρας, άν ή ψυχή τού πατρός σου 
δεν έφύλαττε τήν κεφαλήν σου;

—  Βέβαια, άπεκρίθη ό άπιστος. ·
—  Καί πιστεύεις δτι άν έγώ δέν κάμω τό χρέος 

τούτο, σύ θά ήμπορεΐς νά ριψοκινδυνεύεις άφοβα 
καί μέ τό γέλοιον είς τά  χείλη  θά χορεύιρς εί; τά  
βουνά καί τούς κρημνούς ;

—  Βέβαια, επανέλαβεν ό κυνηγός.
—  Στέφανε, είσαι άθεος.
—  Κ αί σύ, στρίγλα, άνέκραξεν έκεΐν.ος ώς μ α 

νιακός.
II ετοιμοθάνατος έαηκώθη παρωργισμένη καί 

ε ίπ ε '
•—  Κατηραμένος νά ήσαι, διότι ύβρισες τήν μη

τέρα σου! Στέφανε, γνώριζε δτι άν τολμήσνις ν’ ά- 
ναβής τήν Ζερβαν ή νά π/,δήσης κρημνούς θ’ άπο- 
θάντ,ς, διότι ή ψυχή τού πατρός σου θά ύπάγη, είς 
τόν παράδεισον, καί ή ίδική μου δέν θά φυλάξη 
υιόν ϋβρίζοντα εκείνην ήτις έδωκε γάλα είς αύτόν, 
άφ ού έννέα ολοκλήρους μήνας τόν έφερεν εις τά  
σπλάγχνα  της.

Ο Στέφανος έρράγη είς γέλω τα έμπαικτικόν' 
άλλ’ είς άπάντησιν ήκουσε ρόγχον κωφόν, εξελθόντα 
όμού μ έ τήν ψυχήν άπό τά  χείλη  τής μητρός του.

Ο Στέφανος έθαψε, κατά τήν συνήθειαν, τήν μ.η- 
τέρα του είς τό μέσον τού χωραφιού του, μετά 
ταύτα έλαβε τό τουφέκιον καί ετρεξεν είς τά  δρη 
καί τάς φάραγγας. Ο μίχλη  πυκνή έσκεπε τό βου· 
νόν ό κυνηγός Ιφθασεν είς τό χείλος κρημνού τόν 
όποιον συνειθιζε νά πηδά, έκλέγων τό στενώτερον 
μέρος' ή ομίχλη ήτο πυκνή καί δεν έβλεπεν οΰτε 
δέκα πόδας μακράν. Καί όμως φρονών δτι εύρήκε 
τό  σύνηθες μέρος, έπήδησϊν ορμητικά, βέβαιος περί 
τής υπερφυσικής ελαφρότητάς του- άλλ ' ήτον ακό
μη μετέωρος, δτε φωνή, τήν όποιαν άνεγνώρισεν ώς 
τής μητρός του, έκραξε'

—  Στέφανε, τούτο ήθελε;, ή ψυχή μου δέν σέ 
ώδήγησεν.

Ο κυνηγός άφήκε φωνήν τρομεράν καί άγρίαν' 
«ί πόδες του άντί γης εϋρον άέρα, καί τοιουτοτρό
πως έπεοεν είς τό βάθος τού κρημ,νού άφωνος καί 
μέ  έσχισμένην τήν κεφαλήν. Απατηθείς άπό τό 
σκότος, άντί τού στενού είχεν έκλεξει τό πλατύτε- 
ρον μέρος τής φάραγγος διά νά πηδήσν,.

Μέχρι τής τέταρτης πρωινής ώρας ώδεύομεν έπ ί 
γης ξηράς, δ ι’ ατραπών παρεμφερών τή  άπό Κατ 
τάρου είς τό στρατόπεδον τών.Ζερβίνων άγούση' 
τότε δ ’ έφθασαμεν έπ ί κορυφής λόφου ίκανώς υψη
λού, πέριξ τού όποιου ύπήρχου είκοσι περίπου άλ
λοι, κατάξηροι καί παραδοξότατοι τήν μορφήν, 
πλήρεις κρημνών καί ώρισμένοι έκατέρωθεν ύπό 
βαράθρων' ό τόν όποιον «νήλθομεν συνέκειτο έκ

Βράχων καί ήτο τό έσχατον ορνον τής δυτικής Ζέρ- 
βας, ό τέρμων τώ ν όρεσιβίων κατοίκων Τού Μαυ. 
ροβουνίου καί ό τών πέδιάδων.' Εκεί&εν, ώς π α 
ράδοξός τ ις  οπτασία, έξετυλίσσέτο ένώπίόν μας 
λαμπρότατον πανόραμα τά ' όμματα έκ&αμβοϋν, 
κα ί τού όποιου τά  θαυμάσια αδυνατεί νά περι- 
ΤΡ*Ψί χ ε ,;Ρ·

Καθ’ ήν στιγμήν έβλέπομεν αύτό, ό ούρανός η- 
τον αίθριώτατος, ύπέφωσκε χρυσιζουσα ή αύγή 
καί ελαφρά ομίχλη έκάλυπτε τά  πρό τών ποδών' 
ήμών. Απέναντι (καί σημειωτέον δ τ ι έκ δυσμών 
έχωρούμεν πρός άνατολάς) υπήρχε μακρά σειρά 
όρέων, καί έν τώ  μετα ;ύ  κοίλα, αχανής, ώ ιε ί κ ί-  
καλυμμένη ύπό λευκού υφάσματος λεπτότατου,' τά  
όπισθεν τού όποιου κείμενα διεφαίνοντο άόριστά 
πως καί λίαν συγκεχυμένα. ΙΙεραν τά  απότομα 
πλευρά τής δυτικής Ζέρβας, αί σκοτειναί φάραγ- 
γες τάς οποίας διήλθομεν δι δλης τής νυκτός, ειτα 
αί αχανείς πεδιάδες τής Δαλματίας' πρό ποδών 
ήμών ό κόλπος τού Καττάρου καί α ί τούτου π α 
ρόχθιοι οίκίαι, άπω τάτω  δέ ή θάλασσα, κυανή, 
διαυγής, τά ς άγκάλας άνοίγουσα ϊνα δεχθή τόν 
χρυσόν καί τήν πορφύραν τού ήλιου, τού βασιλέως 
έραστού της.

Εκθαμβοι καί ακίνητοι έμείναμεν παρατηρούντες 
καί προσδοκώντες τήν ανατολήν του ήλίου. Τό 
ροδινον φώς αύτού άντικατέττησε πρώτον αμαυρά 
τ ις  χροιά , ε ιτα  ή χροιά αυτη διηύγασεν, ερυθρός 
καί ογκώδης έπεφάνη ό δίσκος τού ήλίου έπ ί κο
ρυφής τής Ζέρβας, ακτίνας φωτός έξετόξευεν ενια
χού . . . αί ακτίνες έπολυπλασιάσθησαν, αί νεφέ- 
λαι έξήστραψαν πληρούσαι χρυσών ψεκάδων τό 
στερέωμα, καί ό άστήρ τής ημέρας μεγαλοπρεπής' 
ήρθη πρός τόν ουρανόν. Τότε α ί ακτίνες αύτού έ 
πεσαν ώς βροχή έπ ί τής ομιχλώδους κοιλάδος, τό 
κάλυμμα διεσχίσθη, καί ώφ&η παράδοξον σύγκραμα 
λιμνών, κρημνών, λόφων, δασών σκοτεινών, χε ίμαρ
ρων όρμητικών, λειμώνων, χωριδιων έσπαρμένων 
ένθεν κάκεϊθεν' έν όλίγοις πάν δ ,τ ι έδεϊτο κάλα
μος ζωγράφου διά νά είκονίσ/ι τό  χάος, ές ού ό 
Ιεχωβά έπλασε τόν κόσμον.

ί ΐ  κοιλάς αύτη περιελάμβανε τάς τεσσαρας π ε 
δινά; ναΐας τού Μαυροβουνίου.

Τό Σελδιγάς δεν άπείχεν.
Εν μέσω τής κοιλάδος, σημεϊόν τ ι  σελάγιζαν 

άνήγγελλε τήν θέσιν τής λίμνης έν ή κατοπτρίζεται 
ή Σετίγνη πρωτεύουσα τού Μαυροβουνίου. Αρι
στερόθεν, έπ ί λόφου έμπεπρησμ.ένου, έφαίνετο τό 
Γενικούσι, πέραν δέ, πρός βορράν, οί άπηνθρα- 
κωμένοι βράχοι, κα ί αί θορυβώδεις φάραγγες δ ι ' ώ) 
£έει ή ΛΙοράκκα πρίν ή έκβάλ/, είς τήν λίμνην τής 
Σκόδρας.

Οσον βαρεία καί κοπώδης ή άνάβασις, τόσον 
εύκολος ύπήρξεν ή κάθοδός μας. Στενή τις ατρα
πός καλώς διαγεγρ αμμένη, περιελίσσεται τά  
ανώμαλα πλευρά τής Ζέρβας' άλλ οί ήμίονοί 
μας, ρωμαλέοι καί ευκίνητοι, έτριπόδ-.ζον έν άνέ- 
σει, καί μάλιστα, κα τά  πρότκλησιν τού οδηγού
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ήμών, άφήκαμεν αυτούς όλως είς τήν διάθεσίν των, 
μηδέ τού χαλινού ποιούμενοι χρήσιν.

Μετά μίαν ώραν ήμεθα εις Σελδιγάς.
Ούτε κάν χωρίον δέδοται νά όνομάσωμεν τό 

Σελδιγάς" καί αύτό τδ  όνομα χω ριδά χ ι δ ι ' αυτό 
είναι πολύ. Λώδεκα περίπου καλύβαι ξύλινοι καί 
άχυροσκεπεϊς, ών έκάστη περιλαμβάνει τέσσαρας ή 
πέντε κατοίκους, ιδού τό Σελδιγάς.

Ακούσαντα τδν ποδοβολητόν, πα ιδ ία  τινα κα- 
ταρρερυπωμένα έτρεξαν εις προϋπάντησίν μας, καί 
ούν τούτοις οί μολοσσοί των ύλακτίζοντες μανια
κής, καί τρεις ή τέσσαρες γυναίκες έμφανισθείσαι 
εις τά  κατώφλια των ήμικεκλεισμένων Ουρών.

Ο όδηγδς ήμών καθησύχασε τούς μολοσσούς 
διά  θωπευτικών προσφωνήσεων, καί ήρώτησεν άν 
έπεθυμούμεν νά προγευματίσωμεν.

Ααβών άπάντησιν καταφατικήν, έπέζευσε καί 
πλησιάσας έλάλησεν άλβανιστί γυναικί τινι, ϊστα- 
μέντι εις τδ  κατώφλιον τού οίκου της. Ευθύς αδτη 
προσκλίνασα προσεκάλεσεν ημάς διά  σημείων νά 
είσέλθωμεν.

Αέν θά παραλείψω τήν περιγραφήν του μοναδι
κού τούτου οίκου, εντός τεσσάρων τοίχων περικλεί- 
οντος τά  πάντα.

Εν μια τών γωνιών τρεις λίθοι καί άνωθεν επί 
τής οροφής μικρά οπή, καί ιδού ή έστία" άπέναντι 
ταύτης, εις αντίθετον γωνίαν, μέγας σάνδυξ, πε- 
φορτισμένος παροψίδας πυξίνους καί άγγεΐχ  πή
λινα" καί μεταξύ είδός τ ι  κιβωτίου, πεπληρωμέ- 
νου πτέριδος, κα ί δοραίς λύκων καί δορκάδων κε- 
καλυμμένου, έχρησίμευεν αντί κλίνης" άνωθεν δύο 
τουφέκια μακρά άλβανικά, δριζοντείως κείμενα 
επί κεράτων ταύρου, έμπεπηγμένων εις τδν τοίχον' 
μ ία  πυριτοδόχη, τσιμπούκια, εργαλεία τινα  κη
πουρικής, εγχειρ ίδια , παλαιά  πιστόλια  γαλλικού 
σχήματος, άνηρτημένα πέριξ των τουφεκίων τε
χνηέντως πως καί δίκην πανοπλίας ή τροπαίου 
κατά  σειράν, έπ ί τού αντικειμένου τοίχου προση- 
ρεισμένα, σκαμνία τινα βάναυσα εξ έλάτου, έπειτα  
σο<ρ&( έκ δοράς τράγου, καί έν τώ μέσω τού οίκου 
λίκνον οϊσινον, ιδού πάσα ή αποσκευή, ήτις έν 
παρενθέσει εΐρήσθω, δέν παραλλάσσει παρά τοίς 
Μαυροβουνιώταις.

Η οικοδέσποινα, γυνή ανδρικής ώραιότητος καί 
θαρραλέα, εϊπεν ήμϊν ν' άφοπλισθώμεν, ν’ άποθέ- 
σωμεν τήν έπισκευήν, ε ίτα  μάς προσεκάλεσε νά 
καθήσωμεν, όρίζουσχ καί τήν θέσιν, καί παρέθη* 
κεν έπ ί τραπέζης γάλα , κρέας όπτδν καί όπώρας.

Ουδέποτε, καθόσον ενθυμούμαι, έφαγον μετά 
τοσαύτης όρεςεως' ό λαμπρός άήρ τού βουνού, 8ν 
άνεπνεύσαμεν όδοιπορούντες, ήρέθισε δεινώς τδν 
στόμαχον καί τούς όδόντας μας κατά τού λιτού 
γεύματος τής ξενοδόχου μας, τήν όποιαν δέν έ
παυσα κρυφοβλέπων έν όσοι έτρωγα, καί παρατη- 
ρών τά  τε φορέματα καί τάς άνδρικάς κινήσεις αύτής.

Εφόρει βρακίον έκ μετάξης ώμής, συνημμένου 
δ ιά  χάλκινης πόρπης περί τήν όσφύν" χοζόχα  έ- 
ριόπλεκτος καί εύσχημος διέγραφε τδ  εύλίγυστον

σώμά της’ ή κόμη, εις δύο πλοκάμους ογκώδεις κε;  
χωρισμένη, ένθεν καί ένθεν κατέπ ιπτεν  έπ ί τών ήμι- 
γύμνων ώμων, περί τδν αυχένα έφεοεν ερυθρόν ύφα
σμα, δίκην ταινίας. Τδ βήμα είχε ζωηρόν, έγρήγο- 
ρον, χαρίτων βρίθον, καί εις τούς μέλανας οφθαλ
μούς ένω*τρίζετο ή μητρική στοργή, όσάρις αί κό- 
ραι έστρέφοντο πρδς τδ  κοιμώμενον βρέφος.

Μετά τό γεύμα, ή οικοδέσποινα προσέφερε κα
φέ καί τδ άφευκτου τσιμπούκι" ε ίτα  έν πλήρει 
όση εμπιστοσύνη άφεϊσα ήμάς μόνους έξήλθε, συμ- 
παραλαβούσα τδ  βρέφος.

Ηγέρθην τότε έγώ, καί περιεργεία κινούμενος 
παρεγενόμην έξετάζων τά  όπλα" τά  τουφέκια δέν 
είχόν τ ι  χωριστόν, άλλά τά  άγχέμαχα  όπλα προσ- 
είλκυσαν τήν προσοχήν μου, δ ιότι ή στόμωσίς των 
ήτο θαυμασία" έλαβον δέ έν τούτων εις χείρας' άλλ’ 
όποια ΰπήρζεν ή έκπληξίς μου Οταν έπ ’ αύτού κε- 
χαραγμένον άνέγνων τό όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ . . .

Η μείς σήμερον, έκ τής ίλιάδος τού αίώνος τού
του διά  μνήμης ή διά στόματος φέρομεν μόνα τά  
ονόματα τών πρωταθλητών" άλλ’ έν τούτοις πόσα 
πρόσωπα άγνωστα καί δευτερεύοντα, περιλαμβά
νει αυτη άξια αύτά καθ έαυτά ν άποτελέσωσιν 
εποποΐαν ; Οί γέροντές μας, μετά δακρύων άναπο- 
λούσι τάς νεανικάς των ώρας καί αφηγούνται τά  
καθέκαστα τών ημερών εκείνων, ώς άλλοτε οί πα- 
τριάρχαι τά  τής Γενέσεως.

έχ ω  άνά χείρας ήμερολόγιον τού πεφιλημένου 
πατρός μου, έν ω  καταγεγραμμένα ευρηνται έν 
πλείστη όση άκριβεία τά  κατά θάλασσαν συμβάν
τα  έν ταϊς ήμέραις έκείναις" είνε αύτόγραφον έν 
φ  δ ιηγείτα ι έξ ιδίας άντιλήψεω;' ό χρόνος ήλλοί- 
ωσε τήν χροιάν τού -χάρτου, ή δέ χρήβις παρέ- 
φθειρε τούτον ένιαχού" άλλά καί ούτως εχον δι 
έμέ είνε υπέρ πάσαν άλλην κληρονομιάν πολύτι
μον δώρον πολυτιμότατου πατρός, κα ί διαφυλάτ- 
τετα ι ώς κόρη οφθαλμού.

ϊδού τ ί  έξ αύτού πορίζομαι περί τού Γεωρ
γίου Σ . .  .

« ό  Γεώργιος Σ . . . νεανίας εικοσαετής μόλις, 
όταν ή σάλπιγξ τής έπαναστάσεως ήχησεν εις τό 
Αιγαίου, ήτο τότε ποιμήν εις τδ  Μαυροβούνιου, 
κ α ί μόνον ¿γνώριζε νά εύθοβολή καί νά άνασπά 
δεξιώς τήν μάχαιραν. Μαθών τά  τρέχοντα, κατέ- 
λ ιπε τδ  ποίμνιον, έζώαθη τό ξίφος καί κατέβη εις 
τήν έμπειρόναυτον Υδραν" έξασκτ,θείς τά  ναυτικα, 
έπέβη πολεμικού πλοίου Σπετσιώτικου, τού Ή ρ α ·  
χΜ ονς  τού Αναργύρου X . Αναργύρου, καί μ ετ’ 
αύτού παρευρέθη εις τήν περί Καφηρέα ναυμαχίαν. 
Ζηλεύσας τήν φήμην τού πυρπολητού, άπήλθε ζη
τών ΐ ια  καταταχθή  εις τά  τούτου πληρώματα, 
οπερ έπέτυχεν, όνομα έκτοτε άποκτήσας ού μι
κρόν" διότι οσάκις ήν λόγος περί παραοολωτάτου 
τινδς, ουτος έτρεχε πρώτος, ώς άν εί τήν ζωήν 
ευρισκεν εις τδ  απαίσιου φώς τών πυρπολικών, 
εις τήν φρικώδη πάλην τών στοιχείων, εις τά ς 
βροντάς τών καννονίων, εις τούς θρήνους, τάς οί- 

I μωγάς καί τούς βρυχηθμούς τώ ν φονευομένων. »

Τ ά  βραχέα ταύτα  ίκανά νά είκονίσωσι τδν 
«Ζνδρα.

0  οδηγός μας είσήλθε ζητών νά μάθη αν έσκο- 
πεύομεν ν’ άπέλθωμεν ή όχι.

—  Τίνος είνε ό οίκος ούτος ; ήρώτησα έγώ.
—  Ενός φίλου μου συντεχνίτου.
—  Πώς ονομάζεται;
—  Γεώργιος Σ . . .
—  Γεώργιος Σ . . . ! έπεφώνησα έγώ" εις αυτού 

λοιπόν τήν οικίαν είμεθα καί σήμερον κάμει τδν 
αγω γιά τη ν!

—  Καί τ ί  άλλο νά κάμη ό άνθρωπος άφ" ού 
¿δυστύχησε.

Μεταξύ λόγων, είσήλθεν ή οικοδέσποινα . . . έ- 
τρεξα πρδς αύτήν καί λησμονών ο τι δέν έγνώριζεν 
ούδέ γρύ τής ήμετέρας φωνής, ήρώτησα"

—  Πού είναι ό σύζυγός σου ;
Ευτυχώς, ό όδηγός μας ήρμήνευσε τδν λόγον, 

χ α ί οΰτως ήκουσα εις άπάν-ησιν ταύτα"
—  Εινε εις τδ  χωράφι" τώρα όπου είνε θά έλ- 

θ.η διά νά φάγη.
Καί δέν είχε τελειώσει τδν λόγον, ότε πεντη

κοντούτης περίπου άνήρ, τδ  ανάστημα υψηλός, 
τήν οψιν μελάγχρους, τό βλέμμα άκτινοβόλος είσ
ήλθε φαιδρός καί μειδιών.

ΐϊτον δ Γεώργιος Σ  . . .  ό άλλοτε πυρπολητής 
-τού Αιγαίου, νύν δέ αγω γιάτης τού Μαυροβούνιου.

ό  Γεώργιος είσήλθεν, έχαιρέτισεν έπιθείς εις τδ  
στήθος τήν δεξιάν καί είπε"

—  Πολλά τ ά  έτη σας, ταξειδιώται* καλώς 
-ήλθατε νά τιμήσετε τήν πτω χήν καλύβην μου.

Η καρδία μου έπαλλεν ώς άν άνέμενα παλαιόν 
φίλον. Καί προσελθών, έτεινα αύτώ τήν δεξιάν, ήν 
έλαβε καί έσφιγξεν έκ καρδίας.

Εκάθησε πλησίον μας καί ήσπάσθη τά ς παρειάς 
καί τδ  μέτωπον τού υιού του, τδν όποιον ή σύζυ- 
γος είχεν εις τάς άγκάλας της" έλαβεν ύστερον τδ 
τσιμπούκι, καί καπνίζων άπετάθη άλβανιστί πρδς 
τδν οδηγόν μας.

Εγώ τότε λαβών τδν λόγον ήρώτησα"
—  Σύ είσαι δ Γεώργιος Σ . .  . ;
Ανασηκώσας τήν κεφαλήν έρριψεν έπ  έμού βλέμ

μ α  περιεργείας.
—  0  Γεώργιος Σ . .  . ;
—  0  ίδιος" καί πώς μέ γνωρίζεις; ποιος σέ 

ώμίλησε δ ι’ έμέ ;
Εξεπλήττετο δ άνήρ άκούων ότι τδ  όνομά του 

ήτο γνωστόν ! Καί έν τούτοις πόσοι μεταζύ ήμών, 
μηδενικά μηδέν σπμαίνοντες, κονία βορβορώδης, 
παροργίζονται άν μή τυχόν τδ  όνομά των κινήση 
εις περιέργειαν, άν τυχόν ό άκούων ζητήση πληρο
φορίας, άγνοών τούς ανθρώπους ! Φαίνεται ότι δ 
-τοΜ τκτρός, προπηλακίζει τήν μετριοφροσύνην, καί 
ό τι αυτη έξωρίσθη άπδ τής γής.

—  Αν σέ γνωρίζω ! ανέκραξα έγώ, άν σέ γνω-
ω μ ’ έοω τάς; δεν ήσο είς τδ  Αιγαίου άπδ τού

4 821 ; δέν υπήρξες φίλος τού Κανάρη ;
£μειδίασε μειδίαμα αφελές άμα καί σεμνόν.
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—  Παλαιά πράγματα  μ έ  λέγεις, φίλε.
—  Αλλ’ ή ένθύμησίς των δέν γηράσκει ποτέ.
—  Πούφ ! έπρόφερεν, άναδίδων νέφος καπνού 

έκ τού στόματος" ποιος τώρα μας συλλογίζεται;
—  Είνε πικρά αλήθεια, άπεκρίθην. Η Ευρώπη 

τότε έτεινε τδ ούς καί άνεμίγη είς τά  πράγματα 
μ ετ ενθουσιώδους παραφοράς" άλλ’ άμα ό συρμός 
παρήλθε, καί τά  πάντα έλησμόνησε καί άλλαχού έ- 
πεόόθη, ώσανεί βαρυνθεϊσα τά  γεγηραχόζα  καί έπ ι-  
διώκουσα τά  γεννώ μενα .

Καί ό Γεώργιος, έν τώ  μέσω τών νεφών τού 
τσιμπουκιού του, έφαίνετο όνειροπολών τδ  παρελ
θόν, παρελθόν περιβεβκημένον άλλοίαις νεφέλαις" 
έφαίνετο όνειροπολών αιματηρόν τ ι  δράμα, δ ια - 
δραματισθέν ύπό τήν άπαισίαν λάμψιν πυρκαϊάς, 
ιστορίαν τινα  στιγμιαίαν ποοοιμιασθεισαν διά  πα - 
ρακελευσμάτων ενθουσιωδών, καί περατωθείσαν 
διά βροντών καί βρυχηθμών απελπισίας. Εγώ τό 
τε άναστάς έχάραξα έπ ί τού τοίχου διά  τής ακ
μής τού εγχειριδίου μου ύπεοάνω τής πανοπλίας 
ελεεινούς τινας στίχους είς τιμήν τού μετριόφρο- 
νος τούτου Κιγκινάτου τού Μαυροβούνιου. Ευτυ
χώς δέν αντέγραψα αυτούς, οϋτε είς τήν μνήμην 
μου έχω , ώστε νά προξενήσω χάσμην τοίς άναγνώ- 
σταις μου. Αλλ’ ό θέλων, ιδού έχει τήν πρός τό 
Μαυροβούνιου άγουσαν έλευθέραν, τδ Σελδιγάς κεί- 
τα ι έκεί ακέραιον, δ οίκος τού Γεωργίου Σ . . . 
σώζεται, οί δέ στίχοι μου είσί κεχαραγμένοι έπ ί 
τού απέναντι τής θύρας τοίχου, μεταξύ δύο πιστο- 
λίων γαλλικών καί μιας σπάθης οθωμανικής.

Ó Γεώργιος ήρώτησέ με τ ί  έγραψα" ήρμήνευσα 
αϋτφ όσον οίόν τε  άπλούστερα τούς στίχους μου, 
καί έκφρασις έπιδοκιμασίας έφάνη είς τε  τδ  πρό- 
σωπον καί τά  όμματα  αύτού, καί τά  χείλη του 
έμειδίασαν, ό'ταν είς τέλος είδεν ότι έν τή  στι
χουργία μου δέν μ ’ έλαθον α ί περί τού μικρού υιού 
του θερμαί εύχαί καί διακαείς αύτού έπιθυμίαι.

—  Ν α ι! μόνη μου φιλοδοξία, ε ίπ ε, μόνη ευχή 
μου είνε νά ίδω τδν υίόν μου άνδρειωμένον καί γεν- 
ναϊον.

—  Αέν έζήτησας αμοιβήν κάμμίαν, άφ’ οΰ τά  
π ράγματα  έτακτοποιήθησαν;

—  Καί τ ί  νά ζητήσω ;  ό ,τι έπεθύμουν τδ  άπή- 
λαυσα" διά τήν πατρίδα έπολέμησα, ή πατρίς ή- 
λευθερώθη" ποιος άπδ τούς καλούς πατριώ τας έ- 
ζήτησε τ ίποτε ;

É  αρχαϊκή αφέλεια καί ό άκραιφνής τού Σπαρ
τιάτου πατριωτισμός διέλαμπον έν τοίς λόγοις 
τούτοις" οποίον τούτο μάθημα λαμπρόν τοίς καν- 
χησιλόγοις έκείνοις, όσοι, κατά  τδ  λέγειν αυτών, 
ίχπροβω ποΰκζες o.lor τ br άγώ ϊ'α , καί χα τα σ τρ έ · 
τIrarzcc: ozpazovc, καί έρπρήσαντες μνρίοναύτας  
ατύ-Ιους, καί άχορθώ σα πες  τά  .τε.ττω χότα, έκ- 
θειάζουσι μέν εαυτούς καί τα  κατορθώματα αυτών, 
έκμηδενίζουοι δε τούς λοιπούς, καί αείποτε θεω- 
ρούσιν έαυτούς ώς ήδικημένους.

Ηρώτησα περί πολλών τδν Γεώργιον, πρδ παν
τός δέ διετρίψαμεν περί τά  καθέκαστα τού πολυ-
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τλήμανος αύτοϋ βίου, κ α ί α ί απαντήσεις μέ Iγ ο ή 
τευαν ούτως ώστε, άν δέν ήρχετο ό οδηγός ημών
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ένθυμίζων μ οι τό προκεχωρηκός τής ώρας, ήθελον 

ίσως διανυκτερεύσει είς Σ ελδιγά ς, εν ώ κ α τά  τά  
συμπεφωνημενα τ ό  εσπέρα; έπρεπε νά εύρεθώμεν 

είς Σετίγνην.
ΐίγέρ θ η μ εν αείποτε, είτε διδων ε ίτε  λαμβάνων 

χ ρή μ α τα , ήσθάνθην είς τ ά  βάθη τή ς καρδίας μου 

κνησμόν τινα αορίστου δυσαρέσκειας, κ α ί πως μά
λ ισ τ α  δυσανασχετώ; εχω πρός τήν τούτων χοή σιν’ 

ό άνθρωπος, χάριν ά ν τ ί χάριτος άποδίδω ν, ήδύ- 
νατο νά έπαρκή έαυτώ κ α ί τοϊς περί έαυτόν, κ α ί 

ή εύγενή; φ ιλοτιμ ία  τότε ήθελεν αντικαταστήσει 
τ ή ν  χαι/.αίζηλον κ α ί χαμερπή φιλοκέρδειαν.

Οϋτω κ α ί'τ ό τ ε ’ έδίστζζον άν έπρεπεν ή μή, 

κ α ί άν επρεπεν ήγνόουν έπ ί τ ίν α  πρόφασιν νά π λ η 

ρώσω τήν ξενίχν τού ήρωος. Κ α τέφ υγα  λοιπόν είς 
τρίτο ν πρόσωπο·/' έκάλεσα κ α ί είπον κ α τ ’ ιδίαν 
τώ  οδηγώ ήμών νά διορθωσ/ι καταλλήλω ς τό

κρ*γμ«· · „
•—  Γεώ ργιε, οί τα ςειδ ιώ τα ι έσυμφώνησαν μαζή 

μου νά τούς φέρω είς Σετίγνην κ α ί νά τού; τρέφω' 

έγώ  λοιπόν ε ίμ α ι ΰπόχρεω; νά σέ πληρώσω τό 

οαγητόν.
—  Δέν μέ χρεωστοϋν τίπ οτε" έπλήρωσαν τήν 

φιλοξενίαν μέ χρυσά λό γ ια , τά  όποΐα θά μένουν 

χα ρα γμένα  είς τούς τοίχους μου, ενόσω ο ί το ίχ ο ι 
αύτοί υπάρχουν, κ α ί είς τήν καρδίαν μου ενόσω ζώ’ 
ύστερον ό υιός μου θα τά  μεταδώση είς τ ά  π α ι

διά του, όπως α ύτό; θά τ ά  λ ά β ρ  από εμέ.

—  Κ α λ ώ ς ! είπον έγώ, δραττόμενος έν άκαρεϊ 

τ ή ; προφάσεως' μέ συγχωρεΐς ν αφήσω μικρόν εν

θύμιο·/ είς τόν υιόν σου ;
—  Δ ια τ ί ό χ ι ' φθάνει μόνον νά μήν ήνε χ ρή μ α τα .

Εξέσυρα τής άσκοπήρας μου ζεύγος πιστολίω ν,
ούχί βεβαίως αξίας μεγάλης, αλλά πολυτίμων 
δ ι’ εμέ, καθόσον όκτωκεδεκαετής ήγόρασα αύτά, 

δούς τ ά  πρώτα χρ ή μ α τα  τ ά  όποϊα απέκτησα εξ 

ίδιων κόπων.

—  Κτυποϋν κ α τ  εύθεϊαν, είπον τώ  Γεω ργ’ω, 
προσφέρω·/ αύτώ τά  δίδυμ α  ό π λ α ' κ α ί επειδή τό 

παιδίον θέλει άποβή άξιος υιός τού πατρός, ποτέ 

δέν θά λανθα'σουν είς χ.εϊράς του.

Λαβών δέ αύτά μ ε τά  συγκινήσεως ό Γευύργιος’
—  Αξίζουν, είπε. περισσότερον άπό τό γάλα  

κ α ί τά  όπωρικά τά όποϊα έφάγετε είς τό π τ ω χ ι
κόν μου' λάβε λοιπόν κ α ί άπό μέρος μου τό μ α 
χ α ίρ ι τούτο' τ ό  ε ίχ α  είς τό ν πόλεμον κ α ί π ολλά- 

κ ις τ ό  έβαψα είς τό α ίμ α  τών εχθρών.

Κ α ί μοί προσέφερε τό εγχειρίδιου, έφ’ ού ήν κε- 

χάραγμένον τ ό  όνομά του.

Μ ετά ταύ τα  ίχ ό ύ α μ ίΓ  το>· ν εχ ο μ ισ μ έχ ο χ  -τα
χιά)·, έσφίνξαμεν τήν τραχεϊαν .μ έν ειλικρινή δέ 
καί πιστήν χεϊρα τού ήρωος, ήσπάσθημεν τό μέ 
τω πον τού παιδος, άπεχαιρετίσαμεν τή ν  σύζυγον 

κ α ί άπήλθοαεν.
Τό έσπέρας έφθάσαμεν είς Σετίγνην.

Ζ’.

J1 Σετίγνη είναι ή πρωτεύουσα τού Μαυροβούνιου.
Οι ήμετεροι άναγνώσται άκούοντες τήν λέξιν 

πρω τεύουσαν, ά -εκδέχοντα ι βεβαίως περιγραφάς 
δημοσίων καταστημάτω ν, μεγάρων περιφανών, ά- 
γυιών πληθουσών, πλατειών καί μυρίων όσων. Πολ
λοί» γε  καί δει.

Μεμονωμένοι τινές οίκίαι κα ί έν αοναστήριον 
ένθα κατοικεί ό Βλαδίκζς- παρα τό μοναστήριον 
τούτο ή Γερουσία, καί τό μόνον έν τή  χώρα ταυτη 
ξενοδοχεϊον διατηρούμενου ύπό ϊερέως’ ιδού ή πρω
τεύουσα τού Μαυροβούνιου.

Καί τά μεν μοναστήριον, περιλαμβάνον καί μ ι
κρόν τ 1 πογραφίαν, είναι μικρά καί μονόροφος οι
κία, ής τό  πολυτελέστερου δωματίου περιέχει τό 
τού Βλαδίκα σφαιριστηρίου' ή δέ Γερουσία εύρύ 
μέν, εύτελέ; δέ τ ι  κτίριον πρόσγειον καί αχυροσκε
πές, τριχώς όιηρημένον' τό  μέν ϊνα χοησιμεύνι ώς 
ίπποστάσιον, τό  δέώς αίθουσα συνεδριάσεως καί τό 
τρίτον ιός κοιτών τών γερουσιαστών' άν δέ προσθέ
σω ότι έν τώ  κοιτών·, τούτω ύπάρχουσι κλίναι άχύρι- 
ναι καί όπλα είς τόν τοϊχον άνηρτημένα, έν μέσω 
τής αιθούσης τών συνεδριάσεων έστία τ ις , όπου 
μαγειρεύεται τών γερουσιαστών τό γεύμα καί πέ- 
οιξ τής όποιας συνεδμ.άζουσιν ένοκλάζοντες έπ ί 
ξυλίνων ή λίθινων βάθρων καί καπνίζοντες, τοπο- 
γραφικώ; είπον ό ,τ ι είδον έν Σετίγν»;.

11'.

Εισερχόμενοι είς Σετίγνην, ένετύχομεν τώ  Βλα
δίκα Δανιήλω Πέτροβιτς μετά  τής θεραπείας αύ
τοϋ. έπιστρέφοντι έκ γυμνασίου στρατιωτικού.

ύ  άνήρ ήτο γνωστός ήμίν έκ φήμης, καθό τ ο λ 
μηρός, έπιχειρηματίας καί άγχίνους.

Διαδεχθείς τόν θειον αυτού Πέτρον Πέτροβιτς, 
άποβ.ώσαντα τώ  4 851 έν Πετρουπόλει, πρίν ή £τι 
φθάς είς τήν πρωτεύουσαν τών Κζάρων λάβη τό 
αρχιερατικόν αξίωμα, ένήργησεν άπό Βιέννης τήν 
συγκρότησιν κοινής έν Σετίγντ, συνόδου, ήτις, προε
δρεύοντας τού θείου αύτού Γεωργίου Πέτροβιτς, 
έψήφισε, πρός ένίσχυσιν τής κοσμικής άρχής, τόν 
χωρισμόν αύτής άπό τής πνευματικής, άπεφήνατο 
τό Μαυροβούνιου κράτος κοσμικόν ύπό τήν κληρο
νομικήν κυβέρνησιν ήγεμόνος, καί άνηγόρευσεν ηγε
μόνα τόν είρημένον Δανιήλ.

Τό αξίωμα τού Βλαδίκα (Επισκόπου) ήν άλλοτε 
αιρετόν, κατέστη δε κληρονομικόν άπό τού τέλους 
τής έπτακαιδεκάτης έκατονταετηρίδος’ άλλά, έπί 
τού χωρισμού τής πνευματικής άπό τής κοσμι
κής εξουσίας, κατέστη αυθις αίρετόν, ‘έχούσης πρός 
τούτο δικαίωμα πάσης έγκριτου οικογένειας’ έκα- 
λείτο δ ' ό άο.χιερεύς εκείνος Β .Μ Ι χ α ς  Τσορμογό- 
ρου i  Β ιράα, (έπίσχοπος Μαυροβούνιου καί τών ό- 
ρέων), έστι δ  ότε καί Ο ύπράϋιτς  (κυβερνήτης)· 
άλλ’ είς τάς Εκκλησιαστικά; πράξεις έπωνομάζετο
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Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος Σκόδρας καί τής 
π α  ραθαλασσιας.

Περί τήν διεξαγωγήν τών κοσμικών είχε βοηθόν 
τινα , προεδρεύοντα τού συμβουλίου τών Σερδάοων, 
ούτινος τό  αξίωμα ην επίσης κληρονομικόν τή  οι
κογένεια 'Ράδοβ ιτς ' άλλά, καταρτιοθείσης τής λε- 
γομένης Γερουσίας (ήτις κατά  πρώτον ίδρύθη τώ 
4 8 3 4 , άντί τού συμβουλίου τών Σιοδάοων, έκ τών 
κληρονομικών αρχόντων τών διαφόρων φυλών), ό 
τότε βοηθός ή γυνΰερ ι άτω ρ. (ύ: λέγουσιν οί Μαυ- 
ροβουνιώται, προεδοεύων τής Γερουσίας ουσικώ τώ 
λόγω ώς άλλοτε τού Συμβουλίου τών Σερδάρων 
έπ ί προφάσει ότι ήθελε νά σφίτερισθή σύμπασαν 
τήν τ ε  κοσμικήν καί πνευματικήν εξουσίαν, έξω· 
ρίοθη σύν τή  οικογένεια αύτού έκ τής χώρας, τά 
κ τήμ ατά  του έδημεύθησαν, ή δ άντιπροεδρία τής 
Γερουσίας έδόθη έ·/ί τών τής οικογένειας ΙΙέτροβιτς.

II πράξις αϋτη ούτε τυχαία  ούτε άπό σκοπού 
-ητον' ό χωρισμός τών εξουσιών παρεσκενάζετο πρό 
πολλοϋ’ πρός τούτο, ήρχισαν είσαγόυ.εναι διοικητικαι 
μεταρρυθμίσεις άπό τού 4 83  1' φρουρά τριάκοντα 
άνδρών έδόθη τώ  έπισκόπω καί σώμα 1 2 0  χωρο
φυλάκων διεσπαρμένον είς τήν χώραν συνέστη’ τού; 
κληρονομικούς άρχοντας τών επαρχιών διεδέχθησαν, 
ώς προείπομεν, διοικηταί, τό  συμβούλιον τών Σερ
δάρων άντικατέστησεν ή Γερουσία, τ ά  πάντα πα- 
ρεσκευάζοντο προ πολλοϋ’ ϊνα μή λοιπόν, πληρω- 
θέντος τού χρόνου, εύρεθή άλλος τ ις  διεκδικών δ ι 
καιώματα είς τήν κοσμικήν εξουσίαν καί περιορίση 
τούς Πέτροβιτς είς τή,γ πνευματικήν, εξώσθη ό Ί 'ά- 
δοβιτς καί σύν τούτω ή οικογένεια πάσα.

Πρός συντήρησιν τού Επισκόπου ύπάρχουσι διά
φορα κτήματα, νομαί, αγροί, ποίμνια, ιχθυοτρο
φεία, μοναστήρια’ άλλά δι’ αύτών δέν ήθελεν ε 
παρκή ταϊς δαπάναις αύτοϋ, αν μή ή 'Ρωσία έχο- 
ρήγει σύνταξιν έτησίαν διακοσίων πεντήκοντα ή 
τριακοσίων χιλιάδων γροσίων.

Οί γερουσιασταί εισίν άμισθοι, λαμβάνοντες μό
νον τά  έ;οδα τών δικών τάς οποίας κρίνουσι, φέ· 
ρουσι μεθ' εαυτών οίκοθεν τήν τροφήν, έκτό; τού 
αλεύρου χορηγούμενου ύπό τής κυβερνήσει«;, καί 
μεταχειρίζονται διατρεφόμενοι καί τά  δημευό
μενα κτήνη. II τε πολ.ιτική καί ή δικαστική άρ- 
μοδιότης των είναι περιωρισμένη, διότ:, ώ ; εϊτο- 
μεν άπ άρχής, α ί πλεΐστα ι υποθέσεις συζητοϋνται 
καί κρίνονται είς τάς να ΐας  καί τά  ττΛεμενα. 
Πλήν τούτου, αί συζητήσεις μόνον διά τόν τύπον 
γίνοντα ι' ό  Μαυροβουνιώτη; άγνοεϊ κα ί ούδέ να 
μάθη θέλει τ ί  έστι πλειονοψηφία, καί πολλάκις 
έρειδάμενος έπ ί μεγάλης τινός οίκογενείας, εγείρει 
κεφαλήν απειθή προς τά  ύπό τής Γερουσίας άπο- 
οασισθέντα, δ ιά  τον άπλούστατον λόγον οτι τά  
δόξαντα δέν συμφέοουσι διόλου αύτώ.

Η  ιεροκρατία, καταλυθεϊσα παρά τή  άνωτάτρ 
άρχή, έξακολουθεϊ ύπάρχουσα έν τα ϊς ύποδεεστέ- 
ραις τάξεσι, δ ιότι οί ιερείς τού Μαυροβουνίου ετι 
καί σήμερον πιστολοφοροϋσιν, έμπορεύονται καί 
καλλιεργούσι τήν γην, τά  όπλα άποθέτουσι μόνον

έν καιρώ λειτουργείας’ είναι δέ πάντες σερϋάραι ή 
γΛαναροι καί τό  ιερατικόν αξίωμα ένουσι γενικώς 
σχεδόν κληρονομικόν.

II πολιτική εξουσία τού Βλαδίκα ήτον ανέκαθεν 
ασθενής, καί όταν ποτέ κατώρθου τ ι ,  τό  τοιοϋτον 
άποδοτέον είς τήν θρησκευτικήν αύτοϋ εξουσίαν καί 
τάς πνευματικά; ποινάς. Αν τήν τοιαύτην κατά- 
στασιν μετέβαλον ή μή, άν παρήγαγον είς τόν τό
πον ή μή ώφέλειάν τινα αί τού υψηλότατου ήγε- 
μόνο; Δανιήλου 44) μεταρρυθμίσεις, δέν ανήκει ή
μίν ούδέ τής ήμετέρα; πραγματείας ίδιόν έ τ τ ι  νά 
έςετάσωμεν. Ι’ινώσκομεν μόνον ότι πρός συυ,πλή- 
ρωσιν καί ένίσχυσιν τών μεταρρυθμίσεων αύτοϋ, 
θελήσας νά έπιβάλη τόν ελάχιστο·/ φόρον δύο φ:ο:ι- 
νίων θιατ’ έτος είς τάς πεδινά; επαρχίας (διότι ώ ; 
πρός τάς ορεινά; λόγος περί φόρου ούτε έγεινεν ού
τε νά γείνη ποτέ δυνατόν έστι), ευρεν ένοπλον άν- 
τίστασιν ύπό μοναχού κινηθείσαν.

θ .

Αί σχέσεις τού Μαυροβουνίου πρός τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει εξουσίαν ανέκαθεν υπήρξαν, ανώμα
λοι ή μάλλον έχθρικαί.

6 τα ν  ό Γεώργιος Καστριώτης, τ δ  4 44 3, κα- 
τήρτισε τήν ομοσπονδίαν τών ηγεμόνων τή ; άνω 
καί κάτοι Αλβανίας, κα ί ταύτης ηγούμενος έπε· 
τέθη κατά Λμουράτ τού Β’, συνεμάχησεν αύτώ 6 
ήγεμών τού Μαυροβουνίου Στέφανο; Τζερνόγεβιτς. 
Τόν Στέφανον διεδέχθη ό υιός Ιωάννης; έπί τού 
οποίου, Οανόντο; τού Καστριώτου, Μωάμεθ ό ΐΤ 
κατέχτησε τήν Αλβανίαν καί τήν Ερζεγοβίνη·/. 
Τώ 4 478  ό Μωάμεθ παρεχώρησεν επί όρω υπο
ταγής τώ  Ιωάν/η τήν  Λισσόν καί τό παρά τήν 
Σκόδραν φρούριον Αρίβαστον.

Μετά τόν θάνατον τού Μωάμεθ, ήλθον έκ νέου 
είς χεϊρας τό Μαυροβούνιον καί ή Τουρκία. Ο Ιωάν
νης, μή δυνάμενος νά παραταχθή μόνος είς τά 
πεδινά, ζητήσας δέ καί μή λαβο»·/ επικουρίαν παρά 
τών Ενετών, ένέπρησεν ίδιοχείρως έν ετε ι 4 4 8 3  τό 
Ζαβλιάν, πρωτεύουσαν μέχρι τούτου τού Μαυρο
βουνίου καί κατοικίαν τώ ν πατέρων αύτοϋ, άνέβη 
εις τά δύσβατα καί απρόσιτα όρη, καί τήν Σετί
γνην έκλέξας ώς κατοικίαν, ήκολούθησε μαχόμενος 
άνδρείω; καί έπ ιτυχώ ς, καθόσον οί Οθωμανοί, π'ε· 
οισπώμενοι ά/λαχού τήν προσοχήν, μικρόν '/ογον 
έποιοϋντο περί τής χώρας έκεί.ης.

Περί τών διαδόχων τού ί «άννου φέρονται πολλά.
Κ ατά μέν τάς δημοτικά; ποιήσεις τού Μαυρο

βουνίου, ό Ιωάννης ένα έσχεν υιόν, Μάξιυ.ο·/ τ '  ό 
νομα, περίφημον τή  ώραιότητι,- δ ιά  τόν όποιον 
έπεμψε ζητών είς γάμον τήν θυγατέρα τού ΔόγΟυ 
τής Ενετιας* ό Δόγης έδέχθη τήν  πρότασιν, άλλά 
φεϋ ! έν τώ μεταξύ ό υίός άπέβαλε τΟ έξαίσιον κάλ- 
λοθ άσχημισθείς ύπό εύφλογιών. Μή θέλων έν τού-
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τοις ό Ιωάννης νά στερηβή τοιαύτης νύμφης, έφε- 
ρεν είς πέρας δ ι’ άπατης τόν γάμον, διότι παρέ- 
στησεν ώς γαμβρόν τόν Μιλόσην όβρενβέγοβιτς, 
βοεβόδαν τού Αντιβάρου, μέχρις ού έλθη ή νύμφη 
είς τό Μαυροβούνιον. Τά πά ντα  εβαινον κατ' εύ- 
χήν καί ή συνοδία ήν ήδη εις τά  πρόθυρα τού 
Ζαβλιάν, ότε ό Ιωάννης ώμολόγησε τή  νύμφη τήν 
αλήθειαν καί έδειξεν αύτή τόν γνήσιον σύζυγον. Μ 
κόρη έξεπλάγη καί ήλεγξε τόν ίωάννην διά τήν 
απάτην" άλλά, παρατηρήσασα μετά προσοχής τόν 
Μάξιμον, ουγκατένευσε νά νυμφευθή αύτόν, έπί 
τώ  δρω νά τή  άποδοθώσι τά  πλούσια δώρα δσα ό 
ήγεμών Μιλόσης ύπό πρόσχημα γαμβρού Ιλαβεν 
έν Ενετία, καί πρό πάντων χρυσούς τις χ ιτώ ν, 8ν 
αύτή ίδίαις χερσίν ΰφανε μετά  τριών συντρόφων 
αύτής, τρία  έτη καταναλώσασα είς τήν έργασίαν. 
ο Περί τόν λαιμόν τού χιτώνος τούτου, λέγουσι τά 
άσματα, ένεπλάκη όφις ούχί ζών άλλά χρυσούς, 
φέρων έπ ί κεφαλής άδάμαντα άκτινοβολούντα, ί’να 
μή έχωσιν οι σύζυγοι ανάγκην φωτός είς τόν νυμ
φικόν θάλαμον. »

0  Μιλόσης ήρνήθη, άπολογούμενος δτι είς τήν 
απάτην συνήργησεν έπί συμφωνία νά φνλάςη δι’ 
έαυτόν πάνθ’ δσα τώ  προσφέρωσι δώρα. Τότε ή νέα 
μεταπεμψαμένη έν όογή τόν Μάξιμον, σ ή μήτηρ 
σου, τώ  είπε, δέν έχει άλλον υιόν, άλλ’ άπό σή
μερον ούτε σέ θέλει έχει" ή λόγχη είνε τό νεκρο- 
κράββατόν σου καί σάβανό» σου ή άσπίς, ή δ ' όψις 
σου έν ημέρα κρίσεως θέλ.ει φανή τόσον μέλαινα, 
όσον σήμερον είνε έρυθοά, αΐσχυνομένη τό πρόσω
πον τού Μιλόση. » Ερεθισθείς δέ ό Μάξιμος έκά- 
λεσεν έν τψ  άμα είς μονομαχίαν καί έφόνευσε τόν 
Μιλόσην, καί άπήλθεν είς Ζαβλιάκ άγων μεθ' ε
αυτού τήν σύζυγον μετά τών αποδοθέντων γα μ ή 
λιων δώρων. Αλλ' ό αδελφό; τού πεσόντος Μιλόση 
Ιωάννη;, παραγενόμε-ος εί; Κωνσταντινούπολή, 
ϊνα έπικαλεσθή τήν βοήθειαν τών Σουλτάνων πρός 
έκδίκησιν τού άδελφού, ήνάγκασε τόν Μάξιμον νά 
άποπέμψη τήν νέαν πρός τούς γονείς καί να πο- 
ρευθή είς Κωνσταντινούπολιν ϊνα ύπεοασπισθή αυ
τοπροσώπως" ό Σουλτάνος, πλήρης χαράς διά τήν 
άφιξιν τών ξένων, κατέπεισεν έπ ί τέλους άμφοτέ- 
ρους νά δεχθώσι τόν ισλαμισμόν, τόν μ,έν ίωάν
νην μετονομάσας Μ εχμέτ βεγ-όβρενβέγοβιτς, τόν 
δέ Μάξιμον Σκενδέρ-βεγ-ίβανβέγοβιτς. Ϋπηρετή- 
σαντες έννέα έτη πιστώς τόν σουλτάναν, έλα- 
βον άνά έν κληρονομικόν πασσαλίκιον, ό μέν είς 
ίπ έκ  ό δ ' είς Σκόδραν, καί έκεί κατέλυσαν τον βίον. 
Ταύτα μέν τά  δημοτικά άσματα τού Μαυροβουνίον.

Κ ατά δέ τά ς δημώδεις παραδόσεις, ό ήγεμών 
Ιωάννης Ισχε δύο υιούς, Γεώργιον καί Ευστάθιον" 
καί 6 μέν ήσπάσθη τόν ισλαμισμόν, δ  δέ, τού π α 
τρός άποίανόντος, ¿κυβέρνησε τόν τόπον, καί έγη- 
μ ε  γυναίκα έκ τού περιφανούς τών Μοσενίγων οί
κου έν Ενετία" ην δέ άπαις καί δυσανασχετών πρός 
τόν πολύπονον βίον 8ν διήγεν έπ ί τώ ν όρέων άμυ- 
νόμενος τόν τόπον έπιτοεχόμενον Οπό τών Τούρ
κων, άπήλθε μετά  τής συζύγου είς ένετίαν, ινα
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διανύση τό  υπόλοιπον τής ζωής, κα ί κατέλ ιπε τή» 
διοίκησιν είς τόν μητροπολίτην Σετίγνης Γερμανόν.

¿κ το τε  χρονολογείται ή ίεροκρατική κυβέρνη- 
σις τού Μαυροβουνίου.

II έκκαιδεκάτη έκατονταετηρίς διήλθεν έν ε ι
ρήνη,, καθόσον ό μέν νέο; εκκλησιαστικό; άοχων ά - 
πέφευγεν δσον τό  δυνατόν πάσαν άφόόμήν ρήξεως 
πρό; τούς Οθωμανού;, οί δέ Οθωμανοί ήλπιζον διά 
τή ; προαγωγή; τού ισλαμισμού νά καθυποτάξωσε 
τό Μαυροβούνιον.

Κατά τ ό  πρώτον τέταρτον τ ή ; έπτακαιδεκάτη; 
έκατονταετηρίδο; ό Βλαδίκα; Βησσαρίων, ύπείκων 
εί; τάς εισηγήσεις τών Ενετών καί διεκδικούμενο; 
τρόπον τινά τήν έν άρχή τή ; έκατονταερίδο; ταύτης 
γενομένην έπιδρομήν τών Οθωμανών εί; τήν χώραν, 
έλαβε τ ά  όπλα κατά  τούτων" ό Σολιμάν πασά; τή ; 
Σκόδρα; έξεστράτευσε τότε κατά τού Μαυροβουνίου 
έπί κεφαλής στρατού ικανού, καί κατατροπώσα; 
τού; Μαυροβουνιώτα; πεισματωδώ; άνθισταμένου;. 
είσήλασεν εί; Σετίγνην, κατεπυρπόλησεν αύτήν, κα- 
θυπέβαλε τού; Μαυροβουνιώτα; είς φόρον, δ ιά  δευ- 
τέραν ήδη φοράν γνωρίσαντας τήν Οθωμανικήν κυ
ριαρχίαν, καί έπανήλθεν εί; Σκόδραν, άπαρεσκόμε- 
νο; τήν δύσβατο» καί στεϊραν έκείνην γήν.

Περί τά  τέλη τή ; έκατονταετηρίδο; ταύτη; ό 
Βλαδίκα; Δανιήλ ΙΙέτροβιτ;, έκ το ύ  οίκου τού μέχρ ι 
σήμερον κατέχοντο; τύ  υπέρτατο» άξίωμα, έμελέ- 
τησε καί έςετέλεσεν δ ,τ ι τολμηρώτατον.· θεωρών 
όσημέραι τόν μωαμεθισμόν προαγόμενον είς Μαυ
ροβούνιο·^ παρήγγειλε τοϊς όμοδόξοις νά σφάξωσιν 
ή άπελάσωσι πά ντα  Οθωμανόν μή θέλοντα ν’ άσπα- 
σθή έκ νέου τόν χριστιανισμόν" ό  Σικελικό; έσπε- 
ρινό; τού Μαυροβουνίου έτελέσθη τή  25  Δεκεμ
βρίου 1 7 0 0 , σφραγιασθέντων πάντων τών Μωαμε
θανών, δσοι δέν έφθασαν σώσαντε; έαυτούς διά 
τ ή ; φυγή;, πλήν όλίγων τινών άσπασαμένων τόν 
Χριστιανισμόν. Οϋτω πως τό  Μαυροβούνιον έσώθη 

' παραδόξως, καί ώ; έκ θαύματος έκ τή ; έπαπειλού- 
ση; αύτό μ,ωαμεθανική; πλημμύρας, ό Χριστιανι
σμό; έρριζώθη, καί άπό τή ; έποχής ταύτη; ή χώρ® 
συνωκειώθη τή  Ρωσσία.

Εν άρχή τής III' έκατονταετηρίδο; οί Τούρκοι έ- 
πανέλαβον τ ά ; κατά τό Μαυροβούνιον έπιδρομάς" καν 
άπέτυχον μέν τό  πρώτον άποκρουσθέντες άνδρείως, 
άλλά τό 1 7 1 4  0  Βεζύρη; τή ; Βοσνίας Κονομάν, άπό· 
κοινού ένεργώ» μετά τώ ν πασάδων τ ή ; Ερζεγοβίνη; 
καί Σκόδρα;, έστράτευσαν έπί κεφαλής δωδεκακισμυ- 
ρίων έπιλέκτων άνδρών, είσέβαλεν εί; Σετίγνην καί 
κατεπυρπόλησεν αύτήν, δεύτερον ήδη καταστραφεϊ- 
σαν, καί έδήωσε τά  χωρία καί τά ; φυλάς" οί Μαυ- 
ροβουνιώται οί μέν κατέφυγον είς τάς άκρωρείας, οί 
δέ εί; τ ά  παράλια, άνήκοντ* τοϊς Βενετοϊς" σύν 
τούτοι; ήν καί ό Βλαδίκα; καταφυγών εις Κάτταρον" 
άλλ’ ούδ’ έκεϊ είς τήν ξένην χώραν ή ζωή αύτών· 
ήσφαλίσθη, διότι οί Τούρκοι ήκολούθησαν αύτού; 
κατά πόδα;, καί πολλούς μέν κατέσφαξαν πολλούς, 
δ ’ έξηνδραπόδισαν.

Οί Τούρκοι δέν έγκατεστάθησαν εϊ; τήν άγρίαν
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έκείνην γήν" διό οί ίπιζή,σαντες Μαυροβουνιώται έ- 
πανήλθον οίκοι καί τά  πράγματα έπανέλαβον τήν
πρώτην μορφήν.

Εν έτει 1 7 6 7 , λαοπλάνο; τ ι ;  Σ  r i/ jd r  -  ¡n'i.h 
(Στέφανο; ό μικρό;) όνόματι, ήλ.θεν εί; Μαυροβού
νιον, παρέστήσεν έαυτόν είς τού; εύπιστου; καί ά -Ι 
πλού; εκείνου; ανθρώπου; ώ ; αύτοκράτορα τών 'Ρωσ- 
σιώυ Πέτρον τόν Γ’, καί έκίνησεν εί; στάσιν τήν χώ 
ραν. Μάτ/,ν άπέβησαν αί προσπάθειαι τών όσοι, 
φιλανθρωπία κινούμενοι, έπειράθησαν νά έξαγάγωσι 
τή ; άπατης τού; Μαυροβουνιώτα;. Οθεν ή Τουρκία 
έκινήθη κατά τού Μαυροβουνίου" στρατοί πολυάριθ
μοι περιεζιυσαν στενώ; τόν τόπον πανταχόθεν, καί 
τό χείριστον οί Ενετοί, καί το ι μηδέν μέρο; λαμβά- 
νοντες, έφραξαν τά  σύνορα αύτών καί άπηγόρευσαν 
τήν χορηγίαν πολεμεφοδίων εί; τού ; Μαυροβουνιώ- 
τα ;. ¿πολέμησαν άνδρείω; οί ορεινοί κα ί ύπερεμά- 
χησαν τής πατρίδος -γενναίω;" άλλά, κατατροπω- 
θέντε; δ ί;  κα ί βιαζόμενοι ύπό τή ς σπάνεω; τώ ν £ο- 
λεμεφοδίων, έπεμ.ψαν πρεσβεία^ τώ  Σατράπη, τή ; 
Βοσνία; Σιλιχτάρ -  Μ αχμούτ ζητούντες συγγνώμην, 
κα ί άνεγνώρισαν τρίτον ήδη τήν  οθωμανικήν κυ
ριαρχίαν.

Τό έκ διαλειμμ.άτων άναγνωρίζειν τήν οθωμανικήν 
κυριαρχίαν δέν άπέτρεψε τούς Μαυροβουνιώτα; τού 
έπιτρέχειν είς τά ; παρακειμένας χώρας καί προκα- 
λείν τά ; έφόόους τών όθωμ.ανών" όθεν τώ  1785  
έςεπορθτ,θησαν αίθις ύπό τού Μαχμούτ πασά τή ; I 
Σκόδρα; πολλαί φυλαί αύτών, καί τό 1 7 8 7  — 1791 
ΐδομεν αυτούς έκ νέου άνασπάσαντας τό ξίφος κατά 
τών Οθωμανών ύπό τήν οδηγίαν αυστριακού άρχηγού.

Τό 179 1, συνομολογηθείση; έν Σιστοβίιρ ειρήνης 
μεταξύ Λύοτρία; καί Τουρκίας, ή 'Υψηλή Πύλη 
ήμνήστευσε μέν τούς Μαυςοβουνιώτα;, άλλά, δυνά
μει ρητού άρθρου, συμπεριέλαβεν έν τα ϊ; κτήσεσιν 
αύτή; τό Μαυροβούνιο», καί τό παράδοξον, κατά τό 
λέγΐιν  τή ; οθωμανική; Κυβερνήσεως, ή συνθήκη 
αυτή, πριν ή έπικυρωθή ύπογραφομέ/η ύπό τ ή ; Λύ- . 
στρία;, καθυπεβλήθη τή Ρωσσία.

-Μικρόν μετά τήν ειρήνην ταύτην, οί Μαυροβου- 
νιώται, λόγω ότι παρεβίασαν τ ά ; συνθήκας άπαρνη- 
θέντε; τόν τεταγμένον φόρον, προσεβλήθησαν ύπό 
τού Μαχμούτ πασά τής Σκόδρας" άλλ’ ή τύχη  τότε 
εύνόησεν αύτού;, δ ιότι ού μόνον τόν στρατόν τού 
Μ αχμούτ πασά ενίκησαν κατατροπώσαντες, άλλά 
καί αύτόν τόν πασάν άήττητον νομιζόμενον ένεκα 
τώ ν θριάμβων οΰ; έδρεψε» άλλοτε άπειθή τράχηλον 
έγειρα; κατά τού Σουλτάνου, καί αύτόν, λέγω , έφό- 
νευσαν, καί τήν κεφαλήν αύτού έτεμον καί άπεκόμι- 
σαν σύν τή  σπάθη αύτού είς Σετίγνην.

Εκτοτε τό Μαυροβούνιο» δέν έπλήρωσε φόρον, 
καί ές-ηκολούθει άποκροϋον τάς προσβολά; τών πέριξ 
πασάδων.

(" Ε .τίταί το -¿.Ιος.)

Π Α Ν . !

ΠΕΡΙ ΒΑΣΑΝΩΝ.

Ω Ρ Α .  313

Η βάσανο;, ώς καί αύτή λέξις εμφαίνει, ήτο 
ειδικό; τ ις  τρόπος, δ ι’ ών άνεκρίνοντο οί υπόδικοι. 
Εν Γαλλία πρό εκατόν ετών ήτο τόσον έρριζωμένη 
είς τά  ήθη ή χρήσι; τή ; βασάνου, ώστε καί οί έ- 
ξοχώτεοοι άνδρες παρεδέχοντο αύτήν ώ; άναν- 
καίον μέσον έξετάσεως.

Τό 1 7 6 0  έτος κκτηργήΟησαν τά  βασανιστήοια 
έν Ρωσσία ύπό τής βύτοκρατορίσσης Αικατερίνης, 
6 δέ Λοδοβίκος ΙΛ', άπό τώ ν πρώτων χρόνων τής 
βασιλείας αύτού, συνελαβε παρομοίαν άπόφασιν. 
Αλλά καί οί Α γγλοι είχον αποσκορακίσει τά  βα
σανιστήρια, εί καί εϋρίσκομεν παρ’ αύτοϊ; ίχνη 
τ ινα  βασάνου καί είς μεταγενεστέραν εποχήν. 
Οτε ό Γουλιελμος Λόδ, επίσκοπος τού Λονδίνου, 
ήπείλησε τόν Φελτωνα, τόν δολοφόνον τού δου- 
κός Βούκιγγαν, ότι θέλει τόν καθυποβάλει εί; β α 
σάνου; άν δέν μαρτυρήση τού; συνενόχους του, 
αύτό; τεπήντησε" —  Δέν έννοώ τ ί  θέλουσι μέ α 
ναγκάσει νά ομολογήσω αί όδύναι τή ; βασάνου" 
επειδή δέ είναι ένδεχόμενον νά ονομάσω ώ ; πρώ 
τον τών συνενόχων μου υμάς, μιλόρδε, ή  κανέν άλλο 
μέλος τού βασιλικού συμβουλίου, άπαλλάξατέ με 
περ ιττώ ν άλγηδόνων.

Ο ,τ ι πραγματικώ ς παρεκίνησε τόν γάλλ.ον νο- 
μοθέτην νά κατάργηση τήν βάσανο» ήτο ή πείρα, 
ή τις  άπέδειξεν ανωφελή τήν χρήσιν αύτής. Παρα
δε ίγμ α τα  πάμπολλα  ύπάρχουσιν υποδίκων, οίτινε; 
ένεκα τής βασάνου ώμολόγησαν εγκλήματα τά  ό- 
ποϊα δεν έποαξαν.

Τό 1 6 5 0  έτος, άνθρωπός τ ις  ψευδώς κατηγορη- 
Οεί; έπ ί δολοφονία, κατεδικάσθη καί άπεκεφαλίσθη 
έν Α μστελοδάμω, ένεκα ψευδών εξομολογήσεων γε- 
νου-ένων διά τής βίας τών βασάνων. Τά συμβούλιο» 
τού κράτους λάσων γνώσιν πολλ.ών περιστατικών, 
τά  όποια άπεδείκυυον τήν αθωότητα τού κχρα- 
τομηθέντος, άφή,οεσεν άπό τής άρ /ής τού Αμστε- 
λοδάμου τό δικαίωμα τού έχειν δήμιον, καί ύπε- 
χρέωσεν αύτήν νά λαμβάνη τόν δήμιον τής πό- 
λεως Χαρλέμ.

Τά βασανιστήρια εν Κίνα έφαρμόζονται είς τού; 
πόδας κα ί τά ς  χείρας. II κατά  τούς πόδας βάσα
νο; έκτελείται δ ι’ εργαλείου έχοντος τ-ρία ξύλινα 
τεμ άχια , σταυοοειδώς πρός άλληλα προσηρτημένα, 
έξ ών τό  μέν είναι ακίνητον, τά  δ  άλλα κινούν
τα ι. Κίσαγομενος ό πούς είς τήν μηχανήν αύτήν, 
π ιέζετα ι τόσον ίσχυρώς, ώστε ό αστράγαλος εξο
μαλύνεται. Επί δε τών χειρών τίθεντα ι μικρά τ ε 
μάχια  ξύλου μεταξύ τών δακτύλων τού υποδίκου" 
δέουσι μετά  ταύτα  τήν χε ίρα  διά  σχοινιού, τό 
όποιον σφ ίγγετα ι βαθμηδόν μεχρισού τρίξωσι τά 
κόκκαλα. Υπάρχει δέ καί εκτατός βάσανο; καθ’ 
ήν διά κοπτεοού εργαλείου τέμνουσι πολλαχόύ τό
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σώμα τού υποδίκου καί άφαιρούσι τάς σάρκας 
αυτού κατά μερίδα; έχούσας σχήμα λωρίων.

Εις τήν Ινδικήν θετουσι μεταξύ τών δακτύλων 
τών χειρών καί των ποδών τού βασανιζόμενου 
θρυαλλίδας άνημμένας" μετά  δε ταύτα βάλλουσι 
τούς πόδας μεταξύ τεσσάρων σανίδων, αϊτινες ο
λίγον κατ ολίγον συσφϊγγονται δ ιά  σχοινιού καί 
πιέζονται.

Ιίν Ισπανία θετουσιν επίσης μεταξύ τών δα 
κτύλων τού ύτοδίκου θρυαλλίδας θείου άνηυ.αένχς, 

•η ϊ· ' ■ / . . .πιε,,ουσι οε και τα  γόνατα και τους αγκώνας του
κατηγορουμένου διά πιεστηρίου το όποιαν σφίγ- 
γουσι διά στρόφιγγας.

II βάσανο; τού σχοο-ίον, Ή τις ή το έν χρνίσει 
έν Ιταλία , Σαρδηνία καί Σουηκί«, συνίστατο εις 
τό  ν άναρτώσι τόν βασανιί,όμενον διά  τινο; σ /ο ι- 
νίου ύπό τα ; μχσχάλχς" ταοετείνετο βέ ή τ ιμ ω 
ρία αυτή ε τ ί τρεις καί τέσσχρας ώρα;. Εν Ιταλία

xaraJtxoi;.

αετεχειριζοντο άλλοτε τό βχσανιστήριον, τό λε
γόμενον á yp vrtr ia  (la vigilia) οσάκις τό τού σχοι
νιού δέν έφερεν ούδέν αποτέλεσμα.

Τρίτον είδος βασάνου, γέννημα τής ιταλικής 
φαντασίας, υπήρχε τό νά ρίπτωσι χα μ α ί ύπτιον 
τόν κατηγορούμενον με γυμνόν στήθος ύτό  θόλον, 
οθεν κατέπ ιπτον σταγόνες υδατος έπ ί τού κοίλου 
τού στομάχου του.

Εν Σκωτία ήνάγκαζον τόν κατηγορούμενον νά 
ττίνγ ώρισμενην ποσότητα ΰδατος, Ιρριπτον μετά 
ταύτα αύτόν χα μ α ί κα ί τόν έσκεπαζον μέ σανίδα, 
έφ' τ,ς έπήδουν βιαίως.

Εις τάς Κάτω Χώρας έκαιον βαθμηδόν τόν ταρ
σόν τώ ν ποδών τού βασανιζόμενου.

Εν Γαλλία ή βάσανος διέφερε κατά τάς διαφό
ρου; επαρχίας. Οθεν εις μέν τήν περιφέρειαν τής 
επαρχίας Βρετανίας προσήρτουν τόν κατηγορού
μενον επ ί σιδτρού θρανίου καί έπλησίαζον βαθ
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μηδόν τά  σκέλη αυτού γυμνά εί; τό πύρ" εις δέ 
τήν τού ί’ουάν έπίεζον τόν άντίχειρα ή τήν κνήμην 
τού κατηγορουμένου διά σιδηράς τινο; μηχανής.

Οί κωφάλαλοι κατεδικάζοντο εις θάνατον, άν 
έπραττον έγκλημα τιμωρούμενο/ μέ κεφαλικτ,ν 
ποινήν, δέν έβασανίζοντο όμως, δ ιότι δέν -ήτο δυ
νατόν νά έξετάσωσιν αυτούς άλλως, είμή διά ση
μείων, καί ~ό πράγμα κατήντα γελοίον.

Εί; τήν περιφέρειαν τών Παρισίων συνειθίζοντο 
δύο είδη βασάνων, ή διά τού ϋδατος καί τ. διά 
τών υποδημάτων. Κατά ταύτην ετίθετο έκαστος 
πούς τού κατηγορουμένου μεταξύ δύο σανίδων" έ· 
δεοντο δέ ρ,ετά ταύτα καί α ί τέσσαρες ούτως ώστε 
ησαν παράλληλοι" καί έν τώ μεταξύ τώ ν ποδών 
ένέπηγον σφήνας δ ι ισχυρών σφυοοκοπηαάτων. 
Οκτω σφήνες είσήγοντο κατά τήν έκτακτον, καί 
τέσσαρες κατά τήν απλήν βάσανον. II διά τού ΰ
δατος βάσανος είναι άξια λεπτομερούς περιγρα

φής. Ó κατηγορούμενος έσφίγνετο άπό τού καρπού 
τής χειρό; μέ σχοινίον, τό όποιον ήτο δεδεμέ/ον 
εις κρίκους καί δ ι ' αυτών έπέρων σχοινιά, δ ι ' ιόν 
οί πόδες εκείνου, άνηρτημένου όριζοντείως τρεις 
πόδας άνω τού εδάφους, έδέοντο χωριστά άνωθεν 
τών άστραγάλων. Εις τοιαύτην κατάστασιν πα· 
ρηγγελλετο 6 δυστυχής νά εϊπρ τήν αλήθειαν. Αν 
έσιώπα, 6 βοηθός τού βασανιστού κρατών τήν κε
φαλήν τού εξεταζόμενου πρός τά  κάτω , έθετε κε
ράς εις τό στόμα του, διά νά μένη, ανοικτόν. Τότε 
ό βασανιστής, λαμβάνων τήν ρίνα τού κατηγορου
μένου έπίεζεν αυτήν" τήν άφινεν όμως ενίοτε ε- 
λευθέραν όπως άναπνεύσγ. Κρατών δέ όλίγον υψηλά 
τό  περιέχον τό ΰδωρ άγγείον έχεε τούτο βρα
δέως εις τό  στόμα τού κατηγορουμένου. Τέσσαρα 
αγγεία , έκαστον χωρητικότητας δύο κοτυλών, έ 
πρεπε νά κάταπίή  δ κατηγορούμενος, κατά τήν τ α 
κτικήν βάσανον καί όχτώ  κατά τήν έκτακτον.
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Τον χειμώνα έθερμαίνετο ολίγον τον υδωρ' έάν 
όμως τό  ψύχος ήτο υπερβολικόν, τότε ή διά  τών 
υποδημάτων βάσανο; άνεπλήρου την διά τού υ- 
δατος' άλλ άσθενούντος τού κατηγορουμένου άνε- 
βάλλετο. κα ί ή μ ία  και ή άλλη. Εάν όμως ό βασα
νιζόμενος ήτο καταδεδικασμένος εις θάνατον, ή 
διά  τώ ν υποδημάτων βάσανο; δεν άνεβάλλετο, 
ο δ ιότι τό σώμά του ή το  δ εδη μ ινμ ένο ν , χα ΐ ή 
έκ τέ .Ιιο ις  τών χεφαΑικών ποινώ ν ôèr ¿δ¿γάτο 
ν ’ άναβΛηθ] ι .

0  Λαμιένς όστις το 4 757  έπλήγωσε δολίω; 
άλλ ' άνεπιτυχώς την βασιλέα τής Γαλλίας Λοδο- 
βίκον τόν ΙΕ ', κατεδικάσθη εις διαμελισαον έκτε- 
λεσθέντα έν Παρισίοι;, ώς φαίνεται εις τήν παρα- 
τιθεμένην εικόνα.

Μετά ιώ ν  βασα'ΐστηρίων τα'ττομεν καί τίιν θη
ριώδη θάνατον εις 8ν οϊ Δρυίδαι κατεδίκαζον τούς 
εχθρούς αυτών. Κατχσκευάζοντες άνδρείκελον δι- 
κτυωτόν έκ ξύλων κα τά  τήν συναπτομένην εικόνα, 
συνεσώρευον έντός αύτού ανθρώπινα σώματα, καί 
μετά ταύτα ήναπτον υποκάτω πύο.

Ρ Ο Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Ε Μ Μ Ε Τ .

(ΣυνΙχ. l i t  ουλλά«. 2 3 5  —  252.)

 0 0 0 -----

β Καί τ ί ;  ό λόγο; όλων αϋτών τών επιβουλών; 
J1 φιλοδοξία! Εάν, συμπολΐταί μου ήμην φιλόδο
ξος, πολύ εύκολον 6ά μοΐ ήτο έχοντι καί άνατρο- 
φήν, καί περιουσίαν, κα ί όνομα οικογενειακόν, νά 
καθήσω μετά τών μάλλον άγεοώχων δυναστών σας. 
Είργασβην ομως όπως καταστρέψω τήν κυβέρνησιν 
εκείνην, ήτις όιατηρεϊ τήν εξουσίαν της δ ι’άσεβείας 
πρός τόν Υψιστον' ήτις μεταχειρ ίζετα ι τόν δυσ
τυχή  τούτον λαόν ώ ; θηρία' ήτις εγείρει άδελφόν 
κ α τ  αδελφού, καί τόν αναγκάζει έν όνόματι τής 
θρησκεία;, νά φέρη τάς χείρας εις τόν λαιμόν τού 
φίλου τον, έάν πιστεύη όλιγώτερον ή περισσότερον 
κατά  τ ι τό κυβερνητικόν σύμβολον' κυβέρνησιν ήτις 
βασιλεύει έν μέσω τών κλαυθμών τών χηρών καί
ορφανών τά  όποια κ α τέσ τη σ ε ................»

Ίιδυρισμοί σφοδροί έκάλυψαν έπ ί τινας στιγμάς 
τήν φωνήν τού κατηγορουμένου.

Ρ όδιρ το ς  Έ μ μ ι τ .  αόταν τό πνεύμ.ά μου κατα- 
τκχδή  μ.ετά τών λεγεώνων τών ήρώων μαοτύρων 
οίτινες έχυσαν τό αίμα αύτών έπ ί τής λαιμητόμου 
καί τού πεδίου τής μάχης, ελπίζω ότι ή μνήμη καί 
τό ονομά μου βελουσι ζωογονήσει τού; έπιζώντας. 
Ούδένα άλλον σκοπόν είχον ή π ώ ; νά βοηθήσω τήν 
πατρ ίδα  μου, καί νά τήν άπαλλάξω τ ή ; άπανδρώ 
που καταουναστείας ήν τόσον καιρόν καί μ.ετά το 
σαύτης υπομονής ύπέστη' έχω  δε τήν πεποίθησιν 
όσον χιμαιρική καί δν φαίνεται, ότι ή εΰγενή; αυτί

έπιχείοησις δύναται κα ί πάλιν νά άναφανή, ότι ύ- 
πα'ρχει είσέτι έν Ιρλανδία άρκετή σύμπνοια κ α ί
ι σ χ ύ ς ................. s

Κέα διακοπή έκάλυψε καί πάλιν τήν φωνήν τού 
’Ροβέρτου Εμμετ.

ο Τοιουτοτρόπως δέ όμιλών, δέν προξττω τούτο 
όπως λάβω τήν παιδαριώδη εύχαρίστησίν τού νά 
προξενήσω εις ύμάς στιγμιαίαν δυσδυμίαν. Παν δ,τι 
είπον δέν προώρισται δια τάς έκλαμπρότητας υμών, 
τών οποίων ή δεσις μάλλον οίκτον μοΐ εμπνεει η 

όνον" α ϊ εξηγήσει; αύται είσί διά τού; συυ.πολί- 
τας μου" έάν ένταύδα παρίσταται εί; καί μόνος ά- 
ληδής Ιρλανδός, είδε οί τελευταίοι λόγοι μου πα- 
ρηγοοήσωσιν αϋτόν έν τή  ώρα τών δλίψεων!

» Πολλήν έπισηαότητα μοί έπεδω κιν θεωρήσαν- 
τές με μοχλόν τή ; Ιρλανδικής ενώσεω;, ή, δπως 
είπον, ώς τό αίμα καί τήν ζωήν τή ; συνωμοσία;. 
Μοί άποδίδετε μεγίστην τιμήν, έδώ κατε εί; τόν 
υπηρέτην δλην τήν ίσχύν τού κυρίου. Ενέχονται εί; 
τήν συνωμοσίαν ταύτην άνόρε;, οΐτινε; όχι μόνον 
άνώτεροι έμού άλλά καί υμών, είναι Μυλόρδοι, άν- 
δρες τοιούτοι, ενώπιον τού πνεύματος καί τών αρε
τών τών όποιων κλίνω εύσεβάστω; γόνυ’ οίτινες 
δέν 6ά κατεδέχοντο νά σάς όνομάσωσι φίλου; των, 
ούδ’ ήδελον ταπεινωδή ώστε νά δλίψωσι τήν χεΐρα
ϋμών βεοαμμένην εις τό α ί μ α ................»

Ενταύδα ό Ε μ μ ετ διεκόπη παρά τού Λόρδου 
Νορβουρύ.

'Ρ οβέρτος "Ε μ μετ. « Πώς! μυλόρδε, νομίζετε 
ότι θέλω σάς συγχωρήσει νά μ έ  άποκαλέσετε υπεύ
θυνον όλου τού χυθίντος καί τού χυθησομένου α ί
ματος έν τή πάλη τού καταδυναστευομένου πρός 
τόν δυνάστην ! Mol προσάπτετε τούτο, καί νομί
ζετε ότι θέλω είμα ι τόσον ποταπός ώστε νά μή α
ποδώσω τήν κατηγορίαν ταύτην εις σάς, οΐτινε; έν 
άνέσει δύνασθε νά κολυμβήσετε εις τό  άθώον α ί 
μα όπερ έχύσατε έπ ί τού εδάφους τής Ιρλαν
δίας .............»

Ε ί; τάς λέξεις ταύτας τό δικαστήριον παρενέβη 
όπως έπιβάλη σιωπήν εις τόν κατηγορούμενον, ό 
λόρδος Νορβουρϋ έφάνη τεταραγμένος.

'Ρ οβέρτος "Ε μ μ ετ. ε Λεν δειλιώ νά παρουσία- 
σθώ εις τόν ύπέρτατον κριτήν καί ν’ άποκριθώ περί 
τής διαγω γή; καί τών πράξεων τού βραχέω; βίου 
μου, καί θά δειλιάσω ενταύθα οτε είμαι εις τό χ ε ί
λος τού τάφου ; Ούδείς τών ανθρώπων δς μή 
προσβάλη τήν μνήμην μου ύποδέτων με ά'ξιον νά 
λάβω μετοχήν εις αγώνα άλλον πλήν τού τής ελευ
θερίας καί τής ανεξαρτησίας τή ; πατρίδος μου. 
Ουδόλως ήδελον ύποταχθή εις ξένην δυναστείαν, διά 
τόν αύτόν λόγον δ ι’ δν ανθίσταμαι εις τυραννίαν 
εσωτερικήν. II Γαλλία, κα ί πολεμίκ ούσα, όεν θά 
ήτο όλιγώτερον αδιάλλακτος τού ευρισκομένου έχ- 
θρού έν τώ  κόλπω τού τόπου. . . . »

Λ όρδος Νορβονρύ. « Κύριε Εμμετ, προσεκλή- 
θης ΐν ’ άποδείξ/,ς τά  α ίτια , έάν τοιαύτα έχης, δ ι’ á  
ή άπόφασις τού νόμου δεν πρέπει νά έφαρμοσθή 
κατά  σού. Αντί ν ’ άντιτάξη; τ ι συντελούν εί;
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τούτο , έφέρθης διά  τού πλέον άναρμόστου τρόπου 
εις άνδρα ευρισκόμενον εις τοιαύτην Οέσιν. ί.’μο- 
λόγησας καί έπροσπάθησας νά υπεράσπιση; άρχάς 
καθ ολοκληρίαν άνατρεπούσας τήν κυβέρνησιν, τήν 
ησυχίαν, τήν εύζωΐχν καί τήν ευτυχίαν τού τόπου 
τούτου, εις 8ν έγεννήθης καί διεκηρύχδη; πρεσβεύων 
τό άποτρόπαιον δόγμα τής προδοσίας.

ο Εχεις τήν τιμήν, Κύριε, νά ήσαι εύγενής 
(gentleman) καί ό πατήρ σου κατείχε θέσιν έντι- 
μ.ον έν τή κυβερνήσει. Ε ίχες μεγαλήτερον άδελ
φόν, 8ν ό θάνατος άφήρπασε, καί ό όποιος ζών 
ήτο είς τών μεγαλητέρων στολισμών τού δικαστι
κού βήματος. Οι νόμοι τή ; πατρίδος του υπήρξαν ή 
σπουδή τής νεότητόε του- κα ί ή σπουδή τή ; όιρί- 
μου αύτού ηλικίας ητο όπως καλλιεργήση τούτους 
καί τούς ύποστηρίξη. Εύγενές παράδειγμα σοί 
άφήκεν οπερ έχρεώστεις ν' άχολουθήσης, καί έάν 
εκείνος εζη, ήθελε διευθύνει έπίσης άξιεπαίνω; τάς 
τάσεις σου' ήθελε σέ διδάξει είς τό νά θαυμάζης 
καί ύποστηρίζη; τό σύνταγμα τούτο, πρός κατα
στροφήν τού όποιου συνώμοσες μετά τών μάλλον 
διεφθαρμένων καί τώ ν απονενοημένων, γενόμενος 
σύντροφος ξενοδόχων, σφαγέων καί άλλων όμοιων 
ανθρώπων, οΰς έν συμβουλίω συνήθροιζας όπως
ίδρυσης τήν προσωρινήν σας κυβέρνησιν............... ό τ ε
τό  έσπέρας έξήλθες έπ ί κεφαλής συμμορίας δολο
φόνων καί εύρέθης μεμιγμένος μέ τάς θηριωδίας 
αύτών, βεβαίως θά άπώλεσας πάν εύγενές αίσθημα 
τού παρελθόντος σου. »

Ο δέ Ε α μ ετ , άφού ευχαρίστησε τόν δικαστήν 
διά  τάς άποδοθείσας οιλοφροσύνας τή  οικογένεια 
αύτού, έξηκολούθησεν ώς επεται"

« ΐίάν τό πνεύμα τών ένδοξων νεκρών λαμβάνη 
μέρος είς τά  συμφέροντα έκείνων τούς όποιους ή- 
γάπησεν έν τή  προσκαίρω ταύτη ζωή, α ιτώ  άπό 
τόν πατέρα μου όπως έπιβλέψη έ π ί τού άτυχούς 
υιού του, έξετάση αύστηρώς τήν διαγωγήν αύτού, 
κα ί φρονώ ότι όέν θέλει εύρει αύτόν άπιστον είς 
τάς άρχάς τής ηθικής καί τής φ ιλοπατρίας,#; πα ι- 
διόθεν ένεχάραξεν έν τή  νεαρά αύτού καρδία, καί 
δ ι ’άς θυσιάζει σήμερον τήν ζωήν του.

» Μυλόρδοι, ή  πρόθεσίς μου δέν είναι νά έξίλθω 
τών ορίων τής μετρ ιότητος' παρακαλώ μάλιστα ύ
μάς νά μέ διακάψετε έάν μακρυνθώ' κατανοήσατε 
όμως καί υμείς ότι αδύνατον μοί είναι νά υπερα
σπίσω έμαυτόν, χωρίς νά εί’πω τ ι  δυσάρεστον είς 
τ ά ;  άκοάς σας.

Λ όρδος Νορβονρύ. β Γνωρί,ε-.ς αρκετά τούς νό
μους, κύριε ΐίμ μ ετ , ώστε νά έννοήσης ότι δέν μοί 
επ ιτρέπετα ι νά σέ συγχωρήσω νά άναπτύξης έν- 
ταύθα μογθηράν καί έπικίνδυνον εύγλω ττίαν, ό'ι ή; 
προσβάλλεται αύτή ή βάσις τής κυβερνήσεως είς 
•ήν χοεωστεϊς υποταγήν, s

Ρ ο β έρτος Έ μ μ ι τ .  « Μυλόρδε. . . »
Λ όρδος Νορβονρύ. ® Εάν Ιχη,ς νά είπης τ ι  κατά 

νόμον έχεις τόν λόγον- είδ ' άλλως σοί τόν άφαιρώ' 
ό ,τ ι μέχρι τούδε έξέφρασες έπιβεβαιοί καί δίκαιοί 
τήν άπόφασιν τού δικαστηρίου. *

'Ρ οβέρτος Έ μ μ ε τ .  «Ε'ν τοιαύτη περιπτώσει θέ
λω σιωπήσει' ή δικαιολόγησίς μου δέν δύναται νά 
στηριχθή ή έπ ί άρχών άφηρημένων καί έπ ί τής 
εφαρμογής τών άρχών τούτων, ΐίπεθύμουν ν' ανα
πτύξω  καί ταύτην και έκείνας. Βλέπω ότι είχον 
άδικον στηριζόμβνος έπ ί τής ελευθερίας τής ύπερα- 
σπίσεως έν τώ  τόπω τούτω. Θέλω δέ καταβή είς 
τόν τάφον μέ δυσβάστακτον βάρος έν τή  καεδία , 
έάν τις ήθελε πιστεύσει ότι ένήρνησα ΰπό τήν ζ- 
ποψιν συμφέροντος καί προσωπικής φιλοδοξίας. 
Εξορκίζω όλους έκείνους οίτινες ήκουσαν τόν γενι
κόν εισαγγελέα όμιλούντα. νά ,έξαλείψωσιν έκ τή ; 
διανοίας αύτών κατηγορίας τοσούτον ψευδείς.

* Μυλόρδοι, μ ε τ ’ άνυπομονησίας περιμένετε τό 
θύμά σας. Ολον τό τεχνούργημα τού τρόμου μεθ’ού 
τό περιεβάλετε δέν έπάγωσεν είς τάς φλέβας αύ
τού τό αΐμα οπερ διψάτε, καί μ ε τ ’ ολίγον θέλει 
ζητήσει έκδίκησιν πρό τού ουρανού' άλλ’ ύπομ.εί- 
νατε ακόμη. Ολίγους ετ ι λόγους εχω  νά είπω ' βα
δίζω  πρός τόν ψυχρόν καί άφωνον τάφον μου. II 
λαμπάς τής ζωή; μου σχεδόν έσβέσθη. Λπεχωρί- 
σθην όιά τήν ίεράν ύπόθεσιν της πατρίδος μου, 
παντός ό ,τι μοί ήτο προσφιλέ; έν τή  ζω ή, αύτού 
τού ειδώλου τής ψυχής μου. Δέν μοί μένει άλλο 
ή νά λάβω τήν ανταμοιβήν μου. Τό στάδιόν μ,ου 
τετέλεστα ι. 0  τάφος ανοίγετα ι ϊνα μ έ  δεχθή, καί 
έντός τού κόλπου αύτού θέλω γενεί άφαντος. Μίαν 
καί μόνην αίτησιν εχω  ν’ απευθύνω πρός τόν κ ό
σμον πριν ή άπ’ αύτού χωρισθώ' τό έλεος τή ; σιωπής 
του. Μή γράψη τ ις  τόν επιτάφιόν μου, δ ιότι έάν 
τις έγνώριζε σήμερον τούς λόγους μου δέν ήθελε 
τολμίσει νά τούς υπεράσπιση' ά ;  μή ΰποφέρωσιν 
όπως ή άγνοια καί ή πρόληψι; κατηγορήσωσιν αύ
τού;. Ας τούς άφήσωσιν έν τώ  σκότει καί τή  ει
ρήνη' ή μνήμη μου δ ;  λησμονηθή' ό τάφος δ ;  μέ- 
νη ανεπίγραφος μ έ /ρ ις  ότου άλλη τ ι ;  έποχή καί 
άλλοι άνδρες δυνηθώσι νά. άποδώσωσι δικαιοσύνην 
είς τόν χαρακτήρα μου. Οταν δέ ή πατρ ίς μου 
άνακτήση τήν θέσιν της μεταξύ τών έθνών τής 
γής, τό τε , τότε μόνον ό επ ιτάφ ιό ; μου ά ; γραφή. 
Ετελείωσα. »

Λ όρδος Νορβονρύ. s  Επεθύμουν νά σέ άνακα- 
λέσω είς φρονήματα μάλλον άρμόζοντα είς άνδρα 
έν τή  θλιβερά ταύτη θέσει ευρισκόμενον. Αλλη τ ις  
διαγωγή καί άλλο ύφος άρυ.όζουσιν είς εκείνον, ό- 
στις θεληματικώς έπεχείρησε νά καταστρέψη τόν 
νόμον καί τό σύνταγμα τής πατρίδος αύτού. ο

'Ρ οβέρτος “Ε μ μ ιτ .  « Καί έκ νέου έπαναλαμ.βάνω 
ότι δέν είμαι ό δημιουργός τής συνωμοσίας' εύρον 
ταύτην διωργανισμένην ότε ήλθον ενταύθα' μοί 
έποότεινχν νά ένωθώ μ ετ ' αύτών, εγώ  δέ έζήτησχ 
καιρόν ϊνα σκεφθώ' μοί είπον πρός τχΰτοις ό τι ο 
ποία καί δν ήτο ή άπόφασις μου, ή ΰπόθεσις καί 
άνευ έμού ήθελε προχωρήσει. Ξκεφθείς ώρίμως, 
εύρον τήν πρότασιν σύμφωνον πρός τάς άρχάς μου 
καί οΰτω συγκατετέθην. Καί σήμερον είς π α 
ρόμοιας περιστάσεις ήθελον καί πα'λιν τό πράξει.

Λ όρδος Νορβονρύ. « Σέ έξορκιζω νά μή  άφήσης
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τήν  ζωήν ταύτην μ ε  φρονήματα εχθρικά, τοσούτω 
βαθέως έρριζωμένα κατά  τής κυβερνήσεως τού τ ό 
που ημών, καί ποίν ή άποθάνης νά έξιλεωθής μετά 
του Θεού καί μετά του βασιλέα»; οου. Τοιαϋται έκ 
μέρους σου διαθέσεις θέλουσι τύχει τήν άφεσιν τών 
αμαρτιών σου έν τή  μελλούση ζωή, καί θέλουσι σέ 
βοηθήσει νά ύποστής μετά καρτερίας τήν τρομεράν 
καταδίκην ήν θέλω έπιβάλει. »

Καί μετά ταραχής ήτις έπροδίδετο έκ του ή
χου τής φωνής του, καί όποιαν ουδέποτε είς τοι- 
αύτας περιστάσεις έδειξεν, άνέγνωσε τήν θανατι
κήν καταδίκην ή τις έμελλε νά έκτελεσθή τήν έ- 
παύριον κατά τήν πρώτην ώραν (ό καταδικασθείς 
έπρεπε κατά  τό έθιμον νά κοεμασθή καί νά άπο- 
κεφαλιοΟή). Ó 'Ροβέρτος άπεσύρθη αφού προηγου
μένως έχαιρέτισε μετά  σεβασμού τό  δικαστήοιον.

J1 καταδίκη αύτη ούδέν έκτακτον ειχεν εις έπο-, 
χήν καθ ήν ή θανατική ποινή δέν διεφιλονεικεΐτο 
έπ ί τών πολιτικών έγκλημάτων, δ ιότι ήτο ένοχος 
κατά νόμον. Τό πάθος όμως τών δικαστών άνέ- 
δειξε κάλλιον τό θαυμάσιον εκείνο κράμα τής 
τόλμης καί τής γλυκύτητος, άτινα παρέσυρον τάς 
καρδίας τών έν τή  δίκη παρευρεθέντων. Τοσούτον 
παθητικοί φθόγγοι διαπερώσι συγκινητικώτατα 
τήν ψυχήν, κα ί τό  δικαίωμα τό όποιον είχεν ή συν- 
εϊδησις έπί τής ισχύος συγκινεΐ παν ό ,τι υπάρχει 
αθάνατον έν τή φύσει ήμών. Τοσαύτη στκύερότης 
πνεύματος καί τόλμη καρδίας είς άνθρωπον τόσα» 
νέον παλαίοντα πρός τοιαύτην τρομεράν ειμαρμέ
νην, φέρουσιν ήμάς είς θαυμασμόν. Εννοεί τ ις , α
κούω·/ τούς λόγους αύτοϋ, καί τον τόνον ψυχή; ύ- 
περηφάνου ή τις αισθάνεται τό  μεγαλειον της, καί 
τήν  μ,έριμναν περί τού ονόματος τό όποιον θέλει 
έπιζήσει αύτώ. Ó κατανυκτικός έπίλογος τού λό
γου τούτου ανακαλεί είς τήν μνήμην τόν τελευ- 
ταϊον άσπασμόν είς τήν ζωήν, τόν όποιον προφέ
ρει ή Αντιγόνη τού Σοφοκλέους.

« Ά χ λ α υ τ ο ς ,  ο ο ιλ ο ς ,  ά ν υ μ ίν χ .ο ς , 
τ χ λ ι ί φ ι ω ν  ά γ ο μ α ι  τ ά ν δ ' έ τ ο ιμ ο ν  δδέν . 

ο ΰ χ . ? τ ι  μοι τό δ ε  λ α μ π ά δ ο ;  ie p iv  ό μ μ α  
Οέμις ¿ ρ γ ν  τ α λ α ίν ? ·  

τδ ν  δ '  έ μ δ ν  ττότμον ά δ ά χ ρ υ το ν  ο ϋ - 

δ ε ίς  τ ω ν  φ ίλ ω ν  ο τ ι ν ί ζ ο : .  »

Ηθελεν άρκέσει νά άναγνώση τις τήν δίκην τού 
Ροβέρτου Ε μμετ, ϊνα πεισθή δτι ή δικαιοσύνη 

ή το  προς τό  μέρος τής Ιρλανδίας. Λΐ ϊσχυραί ψυ- 
χα ί φωτίζουσι δ ιά  τού φωτός αύτών τό σκότος 
τ ή ; έποχής καθ' ήν έζησαν. Ολίγοι στίχοι τού 
Δάντου μ ά ς μανθάνουσι πλειότερον τά  κατά τάς 
Ιτα λ ικ ά ; έπαναστάσεις ή όλα τά  σύγχρονα Χρο
νικά. Οταν τ ις  διαπλέη τάς όχθας τού κόλπου 
τής Αμάλφης, τό  κυανοϋν κύμα διαμερίζεται 
υπό τό βάρος τής διασχιζούσης αύτό λέμβου, καί 
δ.ευκολύνει τήν δψιν τής ζωηράς λάμψεως τού κο ■ 
οαλλίου υπερ λάμπει κατά  τώ ν μαύρων βράχων. 
Ούτω κ α ί ή λάμψις τής αλήθειας διαπερα τήν α 
βεβαιότητα καί τήν άντίθεσιν τής ανθρωπίνου γνώ
μ η ;- συνεχώς ή φωνή τού πάθους, εύγλωττοτέρα
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καί όλων τώ ν κρίσεων, χαράσσει εί; τήν έτι άμ- 
φίβολον ταύτην αλήθειαν, τήν σφραγίδα τής άνε- 
πιμελήτου έναργείας.

Ολοι οί έν τή  δίκη παρευρεθέντες, μεταξύ τώ ν 
άλλων καί ό Βουχάναν, πρόξενος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, ό δόκτωρ Μακάρτνεύ, 6 δόκτωρ Μα- 
κάβ καί ό δόκτωρ Αϋδον, ώμολόγησαν ότι ουδέ
ποτε ήκουσαν ρήτορα προσεγγίσαντα κάν τήν εύ- 
γλω ττία ν  τής Ομιλίας τού 'Ροβέρτου Ε μμετ. Τριά
κοντα έτη κατόπιν οί παρευρεθέντες ώμίλουν μετά 
κατανύξεως διά  τό εΰχαρι, τήν αταραξίαν καί τήν 
ϋψηλοφροσύνην δ ι’ ής μετεχειρίσθη τούς δικαστάς 
αύτοϋ. Α πήγγειλε τόν λόγον τόσον μεγαλοφώνως, 
ώστε καθαρώτατα ήκουσαν τούτον καί οί ίστάμενοι 
είς τάς άπωτέρας θύρας τού δικαστηρίου- καί όμως 
ούδέν ύπερβολικόν ύπήρχεν ούδέ πομπώδες είς τήν 
απαγγελίαν του- « Εξ έναντίας, λέγει ό Μάδδεν, ή 
φωνή του ε ίχ ε  γλυκύτητα καί χάριν, καί α ί χ ε ι-  
ρονομίαι του μάλλον ή ήττον ταχεϊα ι, άνταπεκρί- 
νοντο είς τούς ήχους τής φωνής αύτού. ¿προχω 
ρεί καί ύπεχώρει, μετά  τινο; κινήσεω; ίδιαζούσης 
αύτώ, καί μή στερούμενης χάριτος. » ΙΙρέπει δέ 
νά άκούσωμεν μαρτυρίας αί όποϊαι δέν είναι ύπο
πτο ι έπ ί μεροληψία. Ο αύτός ανταποκριτής τού 
Χ ρ ό ν ο ν  σημ-ειών τήν έπιστολήν του διά τού ονό
ματος τού Βεράξ, καταδικάζει απολύτως τή ν  έπα- 
νάστασιν, καί προσθέτει τά  ακόλουθα, α Καί όμως, 
χρεωστώ νά εΐπω  ό τ ι υπήρξε μέγας έν μέσω 
τή ; πλάνης αύτοϋ" ότε τήν ημέραν τής δίκης του, 
ένώ ό τάφος ήτο ανοικτός έκλόνησε διά  τής έντόνου 
καί λαμ πρά ; αύτού ευγλω ττίας καί αυτούς τούς 
τοίχους τού δικαστηρίου, εϊδον τόν φαρμακερόν ε
κείνον όφιν, 8ν ό πατήρ του ε ίχ ε  θρέψει έν τώ  κόλ- 
πω αύτοϋ, φρυάσσοντα ύπό τάς πληγάς του» καί 
τό έκτρωμα έκεΐνο τής άνθρωπότητος (4), ένα τών 
δικαστών του, ώχριάσαντα καί τρέμοντα έπ ί τού 
θρανίου αύτοϋ. Υπεράνθρωπος υπήρξε τήν ιίύραν έκεί- 
νην. ό τ ε  δέ, άφοϋ έτιμώρησεν ούτω καί έξηκόντισε 
τήν ατιμω τικήν εκείνην πρόκλησιν κα τά  τών έχθρών 
του, ύπερασπίσθη τάς άρχάς είς &; έστηρίζετο ή 
δ ιαγω γή του, είδον αύτόν άναπτύσσοντα ηθικήν α
κεραιότητα, Ικανότητα δέ καί άφοβίαν μή εύρι- 
σκούσας πρός τ ί  νά συγκριθώσιν εις τά  χρονικά 
τού κόσμου. » Σ. ( Έ π ε τ α ι  σ ν ν ύ χ ιια .)

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .
—οοο—

Βίος Γ ρηγορ ίου Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Ε ίρ η νο υ π ό λ εω ς  x s l  B a t o r a i -  
& ο υ , Σ ο φ ο χ λ έο ν ; Κ . χ ζ Ζ  έξ Ο ίχο νό μ ω ν , ία τρ οΰ  xac χ ι ιρ ο ν ρ -  

γο ΰ  χ τ λ .  Ά θ ή ν α ι 1 8 6 0 .

Είς τούς ξένους οσοι περιήρχοντο τάς επαρχίας 
τής ύπό τόν ζυγόν τεταπεινωμένης Ελλάδος, προσ-

(1 ) Ό  Λόρδος Κ ορβουρύ,
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έ τ ι  υέ καί είς εκείνους τώ ν ήμετέρων όσοι συνή
θως τούς ξένους άντέγραφον, έπεκράτησε νά ψέ- 
γη τα ι ό Ελληνικός κλήρο; ώς έλεεινός διά  τήν 
αμάθειαν, ώ ; περιφρονητός δ ιά  τήν  αγροικίαν, 
κ α ί τήν τών αισθημάτων του ευτέλειαν. Καί ή 
διαγωγή μέν κα ί αύτών τών έλαχίστων ιερέων καί 
μοναχών έπί τής Ελληνική; έταναστάσεως, ή αύ- 
ταπάρνησις αύτών έν τοϊς άγώσιν, ή γενναιότης 
αύτών έν τα ϊς μά χα ις , τό ηρωικόν μαρτύριον τού 
Διάκου, άποδεικνύουσιν ό τι άν άπό τών ταπεινό
τερων ταϋ κλήρου τάξεων έλειπεν ή παιδεία , ούδέ 
τό φιλάδελφον όμως, ούδέ τό .φ ιλόπατρι, οϋδ’ 
άλλαι άρεταί είς τόν ιερόν χαρακτήρα άνήκόυσαι 
ήσαν είς αυτούς ξέναι.

Αλλ’ οί ούτω περί τού Ελληνικού κλήρου έν γέ- 
νει γνωματε·ύοντες, οί μέν ξένοι ήγνόουν, οί δέ ή- 
μέτεροι έλησμόνουν ότι έπ’ αύτής τής άλώσεο»; τής 
Κωνσταντινουπόλεως, καί δ ι’ όλων τών δουλικών 
αιώνων, διέλαμπον είς τάς άνωτέρας τάξεις τού 
ιερατείου φωστήρες παιδείας, χριστιανικών αρετών 
κ α ί ΰψηλοφροσϋνης, οιτινες παν έθνος ήθελον τ ιμ ή 
σει, καί διετήρουν τής αρχαίας παιδείας καί τώ ν ά- 
κραιφνεστέοων Ελληνικών αισθημάτων τό έναυσμ,α 
καί τήν παρακαταθήκην- όταν δέ ήλθε τού χρόνου 
τό  πλήρωμα, αύτοί δ ιά  τής φωνής καί διά τού πα 
ραδείγματος, διά τών θυσιών καί διά τής άφοσιώ- 
σεως, ώδήγουν ή ύτεστήριζον τόν μέγαν αγώ 
να, ή ήγίαζον αύτόν διά  τού μαρτυρικού α ί
ματός των.

Είς τών Ιερών τούτων πρωταθλητών τή ; τού 
έθνους παιδείας καί τής τού έθνους έλεθευρίας ήν 
καί ό άγιος ΕιρηνουπόΤ^ω,, ου τόν διακαή ζήλον 
δειχθέντα δ ι’ έργων, δι’ άπαύστου ένεργείας καί 
ιδίως διά  τής θυσίας όλης τής μεγάλης περιουσίας, 
γνωρίζουσιν όλοι οί είς τάς προπαρασκευάς τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως συνεργήσαντες, καί κατα- 
δεικνύουσι προφανέστατα αί έν τώ  προκειμένη» 
πονήματι άναμφισβήτητοι άποδείξεις. Α ί βιο- 
γραφίαι αύται άνδρών καλών κάγαθών, ών αί με- 
τριόφρονες άρεταί λανθάνουσι, δ ιότι άνευ έπιδεί- 
ξεω; ένεργοϋσιν, είσί παντός έπαίνου άξιαι, διότι 
σώζουσιν άπό τού βυθού εκούσιας λήθης πολυτί
μους μαργαρίτας, δ ι’ ών θέλει ποτέ κοσμηθή τό 
σ τέμμα  τής εθνικής δόξης.

Δέν δυνάμεθα όμω; ν’ άποσιωπήσωμεν ότι έν τή 
προκειμένη βιογραφία έν τ ι  βλ ά π τε ι τόν βιογρα- 
φούμενον, αύτός ό βιογραφών- διότι όσον καί άν 
καταοάλλη τελεσφόρον προσπάθειαν όπως έπαξίως 
έξυψώση αύτού τήν αρετήν, τήν παιδείαν καί τήν 
φ ιλοπατρίαν, ό αναγνώστης, άφ" ού άποδώση εί; 
αύτόν τόν οίκεΐον φόρον θαυμασμού καί αγάπης, 
αισθάνεται ότι έτι μείζονα οφείλει εί; τήν άπειρον 
πολυμάθειαν τού συγγραφέα»;. Τά άνθη δι" ών κα- 
τεκάλυψε τήν καθ' έαυτήν άξιόλογον μέν άλλ’ ισ
χνήν ύλην τον, εϊσί τόσον λαμ πρά  καί τόσον ποι
κ ίλα , ώστε αύτά Ελκουσι μάλλον εκείνης τήν προσο
χήν. ό  βιογράφος δείκνυται κα ί έν τώ  μικρώ 
τούτω  πονηματίω  όποιος καί έν τώ βία» Μάρκου

τού Κυπρίου, καί έν τ ή  άξιολογωτάτη έκδόσει κ α ί 
τώ  πλουσιωτάτω προοιμία» τού Φωτίου (είς Αμφι- 
λόχιον), σοφού πατρός σοφός υίός, άπέραντον έχων 
άνάγνωσιν καί βαθεϊαν φιλολογικήν κρίσιν, καί, 
χρήμα όσημέραι σπανιώτερον παρ’ ήμΐν άποβαϊ- 
νον, έλληνιστής άριστος. Μεταξύ δέ τών πάρεργων 
κοσμημάτων δ ι’ ών έποίκιλλε τό  έργον αύτοϋ καί 
τών σπουδαίων σχ_ολίων δι’ ών τό διεσαφήνισεν 
ευρίσκει συνεχώς αφορμήν όπως προτείνη, εύστόχους 
διορθώσεις πολλών αρχαίων κειμένων ιδίως έκκλη- 
σιαστικών συγγραφέων. Μία δ έ  μάλιστα τών π α 
ρεκβάσεων αύτοϋ έχει άξίαν Ιστορικήν ού μικράν, 
διότι είναι κατά  πρώτον έκδιδομένη επιστολή τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου ίερεμίου πρός τόν Δόγην 
τής Ενετίας Νι/.όλαον Δαπόντην, περί τού ότι δέν 
είναι δυνατόν νά υ.ετακινήσωσιν οί Ελληνες τήν 
ήμέραν τού Πάσχα, όπως συμπανηγυρίζωσι μετά 
τών Δυτικών.

Καί τά νέον τούτο πόνημα τού Κ. Σ. Οικονό
μου αύξάνει τήν επιθυμίαν τών Ελλήνων, ήν καί 
αί προγενέστεραι αύτοϋ φιλολογικαί έργασίαι 
είχον εμπεδώσει, τού νά ΐδωσι τόν πολυμαθή καί 
βαθύν συγγραφέα γενναίως καί δ ι’ άλλων έκ'τε/ε- 
στέρων συγγραμμάτων είς τό  φιλολογικόν στάδιον 
άποδυόμενον, πρό; τιμήν καί εαυτού καί τής πα - 
τρίδο;.

Α. *Ρ. 'Ρ .

•Η*®«·

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Εν τή  αύ- 
στριακή αυτοκρατορία ύπάρχουσι 3 3 0  πολιτικά 
καί 15 9  σρατιωτικά νοσοκομεία, έν οίς νοσηλεύον
τα ι κατ’ έτος υπέρ τάς 4 0 0 , 0 0 0  ψυχών. Ϋπάο- 
χουσι πρός τούτοι; 40  φρενοκομεία, έν οίς δ ιατε- 
λοϋσιν ώς έγγιστα  0 0 0 0  φρενοβλαβών, 40  μαιευ
τήρια, είς â κατ’ έτος εισέρχονται 4 0  — 6 0 , 000  
γυναικών, καί 33  ορφανοτροφεία, έμπεριέχοντα 
2 4 , 0 0 0  όρφανών. Εχει δέ καί 2 7 , 9 8 4  ιατρούς.

ΓΙΓΑΝΤΩΔΠΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ. II έν Λονδίνο» 
ζωολογική εταιρία ήγόρασεν έσχάτως διά  τό θηρίο- 
τροφεϊον αύτής ζώσαν γιγαντώ δη σαλαμάνδραν έκ 
τών τής Ιαπωνίας, δηλονότι τό  μέγιστον τών μ έ
χρ ι τοϋδε γνωστών αμφιβίων. Τό τερατώδες τούτο 
ζώον δ ια ιτά τα ι έν τα ϊς λ ίμνα ι; τών βασαλτικών ό- 
ρέων τής Ιαπωνίας, όπου κατά πρώτον άνεκαλύφθη 
ύπό τού Ολλανδού φυσιοδίφου Σιεβόλδου, κα ί όπου 
θεωρείται ώ ; σπάνιον ζώον. Είναι δέ άξιον σημειώ- 
σεως ότι μεταξύ όλων τών ζώντων ζώων, τούτο 
προσεγγίζει μάλλον κατά τόν οργανισμόν τόν δή
θεν άπολελιθωμένον άνθρωπον, homme fossile, ή 
homo diluvii testis τού Schenchze. Τό πεοί ού ό
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λόγος ζώον έχει τριών ποδών μήκος, κα ί είναι τό 
μόνον του είδους τούτου τδ  έλθδν ζό>ν εις τήν  Εύ- 
ρ ώ π ν , ν .

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : Τής Daily ex-
press, έκόίδονται έκάστοτε αντίτυπα 2 5 ,0 0 0

T r ;  Journal de Commerce. » 2 500
a C ourrier and Enquirer. B 2 ,0 0 0
a Daily Times. B 3 6 ,0 0 0
a Semi W eekly  Times. B 8 ,0 0 0
» W eekly Times. B 4 8 ,0 0 0
» Daily Herald. a 9 0 ,0 0 0
33 W eekly Ilerald. a 4 5 ,0 0 0
33 Daily Sun. » 7 0 ,0 0 0
» New Y ork Ledger » 4 0 0 ,0 0 0
33 F ran k  Leslie Paper. T) 6 0 ,0 0 0
a Sunday Times. 1) 4 0 ,0 0 0
3) C ourrier des E tats-U nis. D 4 ,8 0 0
33 Eco dell' Italia· J> 4 ,5 0 0
33 Commercial Advertiser. J) 4 ,5 0 0
» Daily Evening Post. » 5 ,0 0 0
33 Daily Tribune. » 3 9 ,0 0 0
a Seuii W eekly Tribune. » 2 2 ,0 0 0
a W eekly Tribune. D 2 1 2 ,0 0 0
a W eekly day Hook. 1) 2 6 , 0 0 0
a W eekly Atlas. » 5 0 ,0 0 0
3) W eekly M ercury. » 4 0 0 ,0 0 0
a H arper’ s W eekly. » 7 5 ,0 0 0
a Ilomo Journal. 4 6 ,0 0 0
a W eekly News Cronica. » 500
a Courrier des E ta ts - l ’nis (Eod.) » 9 ,0 0 0
a Tuv 9 yepuavixMv Ey-fip.spiSwv. » 5 6 ,0 0 0

Τό όλον 1 , Η  1,300
Εν δε τώ  Νεοβοράκω έκδίδεται ή  μεγαλτ,τέρα 
πασών τών τής ϋφν,λίου εφημερίδων, έπιγραφομένή 
Illum inated quadruple speet the Constellation, καί 
ε/ουσα εκτασιν 1 5 ,5 6 8  τετραγωνικών έχατοστο- 
μετρων, ένώ ό Times τ·?,ς Α γγλίας έχει μόλις 
5 ,70  4. τετρ. έκατοστ. I. ΔΕΚΙΓΑΛΛΑς .

ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. Ο Καλίφ/.ς Μ αχαδής 
ήγάπα  περιπαδώς τήν Θήραν. Α ποπλα νά ει; ποτέ 
είσήλθεν εις οίχία» χωρικού τίνος. πα ρ ’ ου έζήττ,σε 
νά πίνι. Ούτος δε έδωκεν αύτω στάμνον πλήρη οί
νου, άφ’ ής πιών πρώτον ό κ α λ ίφ /ς  ποτήρι» τινά, 
ή ρ ιύτ/,σε τδν οικοδεσπότην εάν τον εγνώριζεν.— Ο χι, 
άπεκρίθη ό Λραψ.— Είμαι εις τών πρώτων αύλιχών 
τού Καλίφου' καί έπιε νέον ποτήριον μεθ’δ άπετεινε 
προς τδν χωρικόν την αύτήν έρώτησιν. Ουτος δε 
άποκοιθείς είπε ποιος ήτο. —  Δεν είναι άληθές, 
έπανέλαβεν ό Μ αχαδής, είμ ΐ ά κ ίμ η  μεγαλύτερος.

Τ ότε έπιε νέον ποτήριον, κα ί άπέυθυνε τήν 
πρώτην έρώτησιν είς τδν Αραβα. Οδτος δε βαρυν- 
θείς άπήντησεν ό^α εκείνος είχε  είπεΐ. — ΟύχΙ, άπε
κρίθη ό Μ αχαδής, δέν οέ τά  είπα  όλα' είμ ΐ δ Καλί* 
φης, τδν δποϊον προσ/.υ/ούσιν δλοι. Αλλ' όΑραψ άντί 
νά προσκυνήση, έλαβε τήν στάμνον ίνα τήν άποθέ- 
9 γ  είς τήν θέσιν της. ό  δε Καλίφης έξεπλάγη, νο-

μιζων ότι Ιπραξεν οΰτω φοβούμενος ό τι π α ρ εβ ία σ ε  
τήν εντολήν τού Μωάμεθ, τήν  άπαγορεύουσαν τήν 

ι οινοποιίαν. —  ό χ ι  δέν έφοβήθην, άπεκρίθη δ Α ραψ' 
άλλ εάν πίτ,ς καί άλλο ποτήοιον, φοβούμαι u-τίπως 
γίνν,ς προφήτης, κ α ί είς τό  τελευταίον ποτήριον 
μή χαταντήσης δ Παντοδύναμος Θεός. Ó  Μαχαδής 
ήοθάνθνι τήν έπ ιτηδειοτητα  τής άπαντήοεως, καί 
έόωκε μεγαλοπρεπές δώρον είς τόν ευφυή Α ραβα .

ΕΓΚΡαΤΚΙΑ. Ασθενούντος τού Πομπηΐου, δ ίατρδς 
διέταξε·/ αύτόν νά φάγν) κίχλαν" αλλά τότε α ί 
κ ίχλα ι ήταν τπ α ν ιώ τα τα ι, καί οϊ αιχμάλω τοι τού 
Ρωμαίου στρατηγού ιιετά Θήραν ματαίαν ανήγγει
λαν ÓTt δέν εδρον κ ίχλας, ό τι όμως ό Αούκουλος 
τρώγει τοιαύτας. —  Πώς ! άνέχραξεν ό Πομπήϊος, 
θ άπέθνηκον λοιπδν εάν δ Αούκουλος δέν έζη είς 
τήν μαλθακότατα; νομίτας άνάξιον -έαυτού τό  να 
παοατείννι τήν ζωήν του επ ί τή  τ ιμ ή  ταύτη. Καί 
δεν έφαγε μέν κ ίχλας κατά  τήν διαταγήν τού ια
τρού, άλλά καί δέν άπέθανεν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ. Διάσημος τις θεο
λόγο; είσήλδεν είς τδ  δωμάτιον τού Πάπα ίννοκεν- 
τίου Δ’ ένώ ούτος έμέτρα χρήματα. —  Βλέπεις, εί- 
πεν ό Πάπας, ό τι ή Εκκλησία δεν είναι πλέον είς 
τδν αιών*, καθ’ 8ν έλεγεν, <: A p y ip w r  f) χρυσό»·
° ν χ  ίχ ω  » . — Είνχι αλτ.θές, Πάτερ, άπεκρίθη ό 
Θεολόγος' άλλά χα ί δέν δύνχται νά είπγ, πλέον είς 
τδν παραλυτικόν a u¡,or zb r  χρά ββατύτ σου *αέ
.'TtplJÜZH'O.

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ. Πολλάκις έγράψαμεν περ ί τού 
έν Ερμουπόλει οικοτροφείου τού χχθηγητού Κ. Λ. 
Πετρή, καί ¿φέτος (ϋχαρίστως προτθετομεν ότι 
κατά τάς έτησίας γενικάς εξετάσεις ευδοκίμησαν, 
χάρις πρό πάντων εί; τήν επιμέλειαν καί τάς π α 
τρικά; δδηγίας τού έφορεύοντος αύτό. Τό οίκο- 
τροοείόν τούτο πρδ ετών τριών συστηθέν, δέχετα ι 
μαθτ,τάς άκροωμένους μ εντώ ν γυμνασιακών καί τών 
έμπορικών μαθημάτων, προπαιδευομένους δέ ίΰιαι- 
τέρως εν τώ  οικοτροφείο» ύπό τε  τού διευθυντού 
καί άλλων καθηγητών καί διδασκάλων περί τήν 
έλλτ,νικήν καί τά  μαθηματικά, χα ί διδαβκομένους 
τήν Γαλλικήν χα ί Γερμανικήν. Πάντες οί οίκότρο- 
φοι συνδιαιτώνται, καί σομμελετώσι, κα ί ουνεκ- 
κλησιάζονται, ύπό τήν έπιτήρησιν τού Κ. Πετρή, 
άνδρδς εύσυνειδήτου, καί μετα ζήλου άφιερουμένου 
οΰ μόνον είς τήν έκπαίδευσιν, άλλά, τδ  σπουδαιό
τερου, είς τήν όύθμισιν τών ήθών τών εί; αύτόν 
έμπιστευομένων νέων. Τδ οικοτροφείου τούτο βυνι- 
στώμεν ιδιαιτέρως πρδς τού; έξωθεν στίλλοντας τα 
τέκνα αύτών.


