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έν ετει 1862.

Αναβ.Ιηθέντος τού  χατά πάσαν 2 ο  Μ α ρτίου  
εν τω  Ο θω νείω  Π ανεπιστήμιο? τε.Ιονμένον χα ΐ νυν 
υπό τοΰ ψί.Ιου τω ν  γραμμάτω ν Κ . Ί ω .  Βουτσ ινά  
(ίνανεωθέετος πο ιητικού δ ιαγω νισμού ,  άφ ου ό τοΰ 
Κ . Ρά .Ι.Ιη  άνετίθη εις τό  νπουμγεϊον τη ς  δημο
σ ία ς  έχπαιδεύσεως, ή τε./ετή τής βραδεύσεως ίγ ε 
νετό  τή  28 Μ α ιου . Ε ισηγη τής χατά τό  ετυς τούτο  
εζε.ίέγη ύ τής Α ρ χα ιο .Ιο γ ία ς  Κ αθηγητής Κ ° ·  Ά .  
Ρ . Ραγχαδής, τέρ ι’-α ς ,χα τά  τό  σϋνηθις τό  πο .Ιυ - 
π.Ιηθες άχροατήριον. Α πενιμήθη δ ί τό  γέρας χαθ’ 
ύμοψωνον τώ ν  άγω νοδιχών χ ρ ίσ ιν  εις τό  ποίημα  
Ϊ ΙΙΚ Ρ Α Τ Η ϋ  χαι ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ ΙΙϋ, χαί ύποοψ ραγι- 
σθέντος τοΰ  έπισννημμένου δε.Ιτίον, Ανιγνώσθη 
τό  μνομα τού ποιήσαντος χιά βραδενθέ,τος Κ ™  
Α./εζάνδρου Βυζαντίου.

Ίδ ο ν  ή εχθεσις τοΰ Ε ίσηγητοΰ.

Ι ϊ έ ο ν ,  ώς γνωστόν, συνέστησε διαγωνισμόν ί  έν Ο- 

δησσώ φιλογενέστατο; Κ. Βουτσινά;, καί ή κα τ’ έντο- 

λτ,ν τή ; Ακαδημαϊκής συγκλήτου τήν έπ’ αυτού κρίσιν 

εν τφ  πρώτω τούτω  ετει άναλαβούσα επιτροπή, άνέ- 

Οετό μοι ττ,ν περί τοΰ άποτελέσματος αϋτοΰ έκθεσιν.

Δεν έτυχε πάντοτε ομοφώνου επιδοκιμασίας ή ι
δέα τοΰ ποιητικού διαγωνισμού, άλλ’ υπήρξαν καί 

οί άμφισβητήσαντες αύτής τό  ώφέλιμον καί τό  τ ε 

λεσφόρον. Πρός τ ί  ή καλλιέργεια αυτή προτερήμα- 

το ; οϋδόλω; συντελούντος εις την ευημερίαν τ·?,; κοι

νωνία;, ή έμψύχωσις ματαιοσχόλου άγώνος, εΐ; ού- 

δεν άφορώντο; θετικόν καί βιοποριστικόν ; άλλως τε  

άρκεΐ διαγωνισμός, καί άρκεΐ χρηματική αμοιβή ό

πως άναδείξη αληθή ποιητήν ; Τοιαϋτα καί τούτο ι; 

ομοια πολλοί πολλάκι; εΐπον, οι μέν κακίζοντες, οί 

δε καί ειρωνευόμενοι. Αλλά τού Κ. Βουτσινά ή υπό 

θερμού πατριωτισμού όδηγουμένη κρίσι; έσκόπευ- 

σεν υψηλότερον καί εύθύτερον. Δεν τρέφει τήν κοι

νωνίαν ή ποίησις, ούδέ ρώννυσι τ ά ;  υλικά; δυνάμει; 

αυτή ;' διεγείρει όμως τό  πνεύμα καί πτεροΐ τόν εν

θουσιασμόν. Αν άποσπόί από τή ; γή ;, έξ ή ; βλαστά- 

νει τό  χρήσιμον, άλλ’ αιωρεΐ πρός τόν ουρανόν, οθεν 

άποέρέει τό  καλόν καί τό  υψηλόν. 11 ένασχόλησι; 

πρός χρησιμοποίησιν τή ; ΰλη; είναι άναγκαϊον καθή

κον, ή δ’ άνάτασις νής διανοία; είναι εύγενέ; δικαίω

μα τού ανθρώπου. Αν ίδρούντες κύπτωμεν τό  μέτιυ- 

πον επί τή ; αύλακος ές ή; ποριζόμεθα τήν τροφήν, 

άλλ’ άνατείνομεν τό  βλέμμα καί πρός τόν άστερόεν · 

τ α  ουρανόν, καί έκ τής μεγαλοπρεπούς θέας αϋτού 

ά /τλούμεν παρηγοριάν. Τά όλύμπια καί τά  Πανα- 

θήναια δεν εφερον σίτον εις τήν Ελλάδα, άλλά τή
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έφεοον δόξαν. Αλλως τ ε  δέ ούδ’ οί τήν ωφέλειαν ο>ς 

μόνην τώ ν  κοινωνιών Πολιούχον λατρεύοντες, δικαι

ούνται νά έξορίζωσιν αυτών τήν ποίησιν. Η  Μούσα 

τέρπει τήν ψυχήν καί τήν έξευγενίζεΓ όσω δ’ αΰτη 

εύγενεστέρα, τόσω  προσφυεστέρα εις κατόρθωσιν έρ

γω ν μεγάλων καί δυσχερών. Κ α ί τώ ν  εθνών δμοίως 

ή δύναμις ευρύνεται μ ετά  τή ; διανοίας.

Η  ποίησις, ειπον προσέτι, είναι δώρον θεόσδοτον, 

είναι έμφυτος εΐ; σκεύη τινά  εκλογής, ώς τό  άρωμα 

εις τό  άνθος, ώς ό τόνος εϊ; τήν κιθάραν. Τήν έμ.- 

πνευσιν δέν έκκαίει ό διαγωνισμός καί τό  άθλον. Τού

το  είναι άναμφισβήτητον. Αλ,λ’ εΐ; τήν έρημον τό 

άνθος μαραίνεται μάτην έξατμιζόμενον, καί ή κιθά

ρα σιγά όταν δέν ύπάρχφ ό κρούσων αυτήν. Εν κοι

νωνία άρτι έξ ερειπίων άνακυψάστι, υπό τό  κράτος 

δ'.ατελούσνι τώ ν βιιοτικών αναγκών, καί σχολή; καί 

άνέσεως, έσ τω  καί αγωγής, στερουμένγ όπως προσέ

χω πολύ εις τά  καθαρά προϊόντα τής διανοίας, ό δια

γωνισμός προκαλεϊ τεχνητήν κάν τινα  άμιλλαν, καί 

άναπληοοϊ κατά μέρος τό  αλλαχού ενδιαφερόμενον 

καί δικάζον κοινόν. Αν λοιπόν παρ’ άλλοι; έθνεσι, 

παρ’ οίς ή διάνοια παντοίας ευρίσκει πρός άνάπτυξιν 

περιστάσεις, οί τοιούτοι διαγωνισμ.οί ώ ;  λίαν ωφέ

λιμοι πολλαπλασιάζωνται, πρέπει ν’  άναγνωρίσωμεν 

ότι π α τρ ιω τικώ τα τα  ένεπνεύσθη ό Κ. Βουτσινάς, έκ- 

τείνας φιλοτίμως τό  έδαφος έφ οΰ τά  σπέρματα τής 

μεγαλοφυΐας δύνανται νά εύρωσιν αφορμήν πρός βλά- 

στησιν, καί εύούνα; τό  στάδιον εις ο θελουσι κατέρ- 

χεσθαι καί άποπειοάσΟαι τώ ν  ιδίων δυνάμεων οί ε

αυτούς άγνοούντε; καί /.ατά τά  πρώτα αυτών π τε- 

ρυγίσματα διστάζοντες ποιηταί.

Επειδή δ’ ό διαγωνισμός οΰτος πρώτον ήδη δικά

ζε τα ι, σκόπιμον νομίζομε·/ νά δηλώσωμεν τοϊς μέλ- 

λουσι ν άποδύωνται εΐ; αυτόν, ό τι βαίνει έπί τώ ν  αυ

τώ ν  όρων, καί δ ιεξάγεται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς 

καί οί μέχρι τούδε' ο τ ι δηλαδή οί ποιηταί, πέμπον- 

τες τά  έργα αυτών, ούχί βραχύτερα τώ ν  500 σ τ ί

χων, ανώνυμα δέ, καί περιέχοντα ιδίως 'σφραγισμέ

να αύτών τά  ονόματα, άνατιθέασι τήν τύχην αυτών 

εί; δικαστά; οίτινες, υπό τή ; Ακαδημιακής συγκλή

του εκάστοτε εκλεγόμενοι, άγνοούσι τ ί ;  ό γράψας, 

καί έπομένως πάσης, καί άλλοι; τού δικαστικού αύ

τώ ν  χαρακτήρος άναξία; αίτιάσεω; επί φίλοπροσω- 

πία άπηλλαγμένοι, φέρουσι κατά πεποίθησιν ψήφον 

μέλαιναν ή λευκήν, καί ή ψήφός τω ν  είναι κυρία δι’ 

εκείνους οίτινες, γινώσκοντες τούτο, οίκειοθελώς εις 

αύτήν ΰπεβλήθησαν.

Ενδεκα είσί τά  εί; τόν διαγωνισμόν τούτον παρου- 

σιασθέντα ποιήματα, £ν διδακτικόν, τρία δέ δραμα

τικά, 8 / λυρικόν, καί έ ;  διηγηματικά. Εκ τούτων έπαρ- 

κές φρονεί ή επιτροπή νά ένδιατρίψγ) ε ίςτά  δοκιμώτε- 

ρα μόνον, τούτων τήν άνάλυσιν καί τήν προσάλληλον
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έκτιθεμένη έκτίμησιν. Επί δε τώ ν  λοιπών, τώ ν  Ιντε- 

λώς άπολειπομ.ένο>ν εί; τήν ποιητικήν ταύτην σταδιο

δρομίαν, καί πολύ άπεχόντων τού τέρμ.ατος, θέλει άρ- 

κεσθή εί; γενικά; τινας καί περιληπτικά; θεωρίας.

I I  πρώτη ήν άποτείνομεν το ϊς άποδοκιμαζομένοις 

ποιηταϊς, καί ήτις καί τισ ι τώ ν  έπιδοκιμαζομένων 

δύναται ένίοτε νά μ.ή είναι έντελώς περιττή, είναι ή 

άφορώσα τήν γλώσσαν, ό  ποιητής είναι τή ; γλώσ- 

σης ό άνώτατος καλλιτέχνη;’ ταύ τη ; συνδυάζει τάς 

χάριτα; καί τάς άρετάς, ταύ τη ; συλλόγων τά  άνθη 

καί τούς άδάμαντας, πλέκει στεφάνου; ους έπαγγέλ- 

λετα ι άμαράντους. Πρέπει έπομένως νά είναι με- 

μυημένος τά  βαθύτατα αύτής μυστήρια, καί έξωκει- 

ωμένος πρύς πάσα; αύτής τάς λεπτότητας. Η  γλώ σ

σα δέν είναι ή ποίησις, άλλ’ είναι το  όργανον τή ; 

ποιήσεως. Κ α ί ή μουσική είναι ούράνιον έξ έμπνεύ- 

σεω; δώρον- άλλ’ δ μουσικό; πρέπει προ παντός νά 

γνωρίζγ) τό  όργανον δ διαχειρίζεται. Η  έπί τού δια- 

γωνισμού έπιτροπή έκήρυξεν άλλοτε ο τι άποκρούει 

τά  μή εί; καθαρεύουσαν γλώσαν γεγραμμένα ποιή

ματα, ούχί ώς προγράφουσα τήν δημώδη ποίησιν, ή 

ώ ;  αγνοούσα τ ’  αύτοφυή έκεΐνα τής ορεινής Μούσης 

άριστουργήματα, ή ώς άποδοκιμάζουσα τάς ένίοτε 

έπιτυχεστάτας αύτών μιμήσεις, ώς μή ένθυμουμέ- 

νη τέλο ; ο τι καί παρ’ άλλοι; έθνεσιν έβλάστησαν 

πολλάκις έκ τή ; χυδαίας γλώσση ; έρατεινά ανθύλλια, 

άλλά διότι, εί; τήν άκαλλιέργητον γλώσσαν τού ό

χλου παρετηρήθη ό τι πολλοί κατέφευγον έξ άδυνα- 

ναμίας καί ούχί έκ δυνάμεως, υπ’ αύτής τόν άμορ- 

φον τρίβοινα πάντα τά  ράκη τή ; άμαθείας τω ν θέ- 

λοντε; νά καλύψωσι. Προσέτι δ’  έθεωρήθη δίκαιον, 

εί; τόν τή ; διαπλάσεως αγώνα δν ύφίσταται σήμε

ρον ή γλώσσα, νά μή μείννι άσυντελής καί ή μεγά

λη τή ; ποιήσεως δύναμις, άλλά νά επενεργήση, καί 

αύτή υψούσα καί έξευγενίζουσα. Καί ημεϊς μέν δέν 

έπιμένομεν εις τήν τό τε  άπόφασιν τή ;  έπιτροπής, 

καί το ι έκτιμώντες τούς λόγους οΐτινε; αύτήν ύπη- 

γόρευσαν" άλλ’ οιος δήποτε καν ή δ τόνος εις δν 

δ ποιητής εντείνει τήν λύραν του, είτε ή Υπάτη είτε 

ή Νήτη, είτε δ σοφώτατο ; τής γλώσση; σχηματι

σμός είτε δ δημωδέστατος, πρέπει νά είναι κατά τόν 

τόνον έκεΐνον έντελής ή γλώ σα  καί άμεμπτος, τό  ά- 

κρον άωτον τή;καλλιεπείας, ή λέξις νίωείναι ακριβής, 

κυρία, έντονο; καί αρμονική, ή φράσις πάσα σ τίλ - 

βουσα έκ καλλονών άπροσδοκήτων, πασα εντέχνως 

συνηρμολογημένη, χωρίς ή τέχνη  νά διαφαίνηται. 6  

δέ περί τήν πλοκήν τού λόγου άδέςιος, και περι αυ

τούς τούς κανόνα; χωλαίνων, άςιών δε ως ποιητη; νά 

έπιδειχθή, έπιχειρεϊ ούχ’ ή ττον άτοπα τού χωλού, 

Οέλοντος νά διαπρέψϊ) έν χορευταϊς, τού τυφλού, ός- 

τι; έπαγγέλλεται τόν ζωγράφον.

Ετέρα δέ παρατήρησις, πολλοί; τώ ν  ύποβαλλόν-

Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .  123
τω ν ποιήματα λυσιτελής, είναι ό τι καί ή στιχουργία 

έχει άναγκαίους τινάς κανόνας, ου; οί στιχουργούν- 

τ ε ;  καλόν είναι νά μήν άγνοώσιν, ού μόνον, <0; εί; 

ένα τώ ν έν τ ώ  παρόντι διαγονισμώ παρουσιασθέν- 

τω ν  συμβαίνει, εις βαθμόν ώ στε νά μεταπίπτωσιν 

έν άθωότητι, καί έν άγνοια τού συμβαίνοντος, άπό 

ίάμ.βων, φέρ’ είπεϊν, εί; τροχαίου;, άλλ’ ούδ’ ούτως 

ώ σ τε  νά κα τασκευά ζω « στίχους άδρύθμους, νά πλέ- 

κωσι μέτρα άμετρα, καί νά ζευγνύωσιν ομοιοκα

ταλη ξία ; χωλάς καί βεβιασμένα;. Ρυθμός καί δμοιο- 

καταληξία είσί κοσμήματα, τό  δέ κόσμημα άσχημί- 

ζε ι όταν άκοσμοι; φέρηται. Καί έν γένει δ’  ή στιχουρ

γ ία  είναι έπιτήδευσις, ή δέ έπιτήδευσις είναι γελοία 

άνευ έπιτηδειότητος. Στίχοι μέτριοι είσί χείρονε; τού 

χείρονος πεζού λόγου. Αν ταύτα  λέγοντες έξεγείρω- 

μ.εν εί; βαθυτέραν τή ;  τέχνη ; σπουδήν τούς έπιδε- 

κτικού; τελειοποιήσει·/;, ή άν άποΟαόρύνωμεν τού; 

μή δπύ τή ; φύσεως χρισθέντα; ποιητάς, νομίζομε·/ 

ο τι καί αύτού; καί τήν φιλολογίαν υπηρετούμε·/.

Αλλ’ ή γλώσσα καί ή στιχουργία είσί τό  ένδυμα 

μόνον’ καί άν τούτου πρέττη νά έπιμελώμεθα τήν εύ- 

πρέπειαν, πολλώ μάλλον πρέπει ν’  άφορώμεν εί; ·αάς 

εσωτερικά; ιδ ιότητα; τή ; ποιήσεως, ών προ/τίστη 

είναι ή έμπνευσις. Αύτη, είναι αύτή τή ;  ποιήσεως ή 

ψυχή, ή άκτίς ήτις πληροϊ καί θερμαίνει τή ν  καρ- 

οίαν τού μουσολήπτου, καί άντανακλώσα εις τήν 

διάνοιαν αύτού καθαρωτέραν καί εύγενεστέραν τήν 

πλάσιν, τ ώ  άποκαλύπτει νέων καί ιδανικών κόσμων 

επόψεις. Π  έμπνευσις εί·/’  έπιφοίτησις πνεύματος ού- 

ρανίου, ούδέ κατά βούλησιν άποκτάται, διό καί παρ’ 

ούδενός δύναται επιεικώς ν’  άπαιτήται’  άλλ ’ όλως 

άφυής πρέπει νά ύποτεθή δ μή δυνάμενος νά συναι- 

σθανθή τήν άπουσίαν αύτής. Ο στι; πριν ή καταβή 

εις τόν Μουσών τόν άγώνχ, καταβάς εις τήν ιδίαν 

εαυτού καρδίαν, δέν αίσθανθή τάς χορδάς αύτής θερ

μώς παλλομένα;, ούδ ίδή όλον κόσμον λαμπρών ¿- 

νείρων προ τώ ν  οφθαλμών του άνεγειρόμενον, ούδ’ 

άκούση αρμονία; άγνωστους άντηχούσας έντός του, 

έκεΐνος χαίρειν τάς Μούσας έών, άν έπιδοθή εις χρή

σιμόν τ ι  καί βιοποριστικόν, θέλει πολλών πραγμά

τω ν καί πολλής ματαιοπονία; εαυτόν απαλλάξει.

Αλλ ούό η εμπνευσις άνευ τού τύπου άρκει μό

νη και καθ εχυτην, ως εις τόν ζο»γράφον δέν άρκεϊ 

ό λαμπρότερος χρωματισμό; άνευ τού περιγράμμα

τος. Καθ ή·/ σειράν ιδεών έκφράζει ή ποίησις, καί καθ’ 

ί ν  τρόπον έκφράζει αύτά; εκάστοτε, διαιρείται εις 

είδη, ών οί τύποι καί νόμοι £υθμίζουσι τήν άκανόνι- 

στον πτήσιν αύτή;, επιβαλλόμενοι μέν υπό τή ; φι

λοκαλίας, διδασκόμενοι δ’  ύπό τή ; πείρα;, άλλά 

πολλάκι; καί υπό τής αύτοδιδάκτου εύφυίας διορώ- 

μενοι. I I  τώ ν  νόμων δέ τούτων άγνοια ή ολιγωρία 

παράγει έςαμβλώματα ανάξια τής φιλολογίας.

Ούτως, όπως περιορισθώμεν εις μόνα τ ά  είδη ών 

δοκίμια ΰπεβλήθησαν εί; τόν παρόντα άγώνα , ή δ ι

δακτική πο ίησ ις  άπαιτεϊ γλώσσαν σώφρονα μέν, άλ

λά καί κεκοσμημένην, καί ύπό συχνά άνθη καλύ- 

πτουσαν τό  ξηρόν στέλεχος τώ ν  ήθικών παραινέσεων. 

Πρέπει δέ προσέτι αί παραινέσεις, όπως μή έχωσι 

φορτικώς καί γελοίως, νά μή διδάσκωσιν άτοπα, πε

ζά  καί πεπατημένα, άπηχήσε; ταπεινών παθών ή ά- 

γοραίων προλήψεων, άλλά ν’  άποδρέωσιν έκ φρενός 

χρηστή;, πυκνή; καί βαθείας, καί έν γένει δ διδά- 

σκων νά είναι σοφώτερος τώ ν  διδασκομένων.

Η  δέ Λυρική πο ίη σ ις , καθαρά άντανάκλασις τή ; 

ατομική; αίσθήσεως καί διανοίας τού ποιητού, πρέ

πει νά κινήται θορυβωδέστερον, ώς ή έκβεβακχευ- 

μένη καρδία, νά αίρηται ύψηλότερον, ώς ή πτερου- 

μένη διάνοια, άλλά πάντοτε, καί κατά τήν μάλλον 

άκανόνιστόν τη ; φοράν, νά μή έκτρέπηται ποτέ τής 

αλήθειας, νά μ.ή άποσκιρτδ πρός τά  κακόζηλα, τά  

τερατώδη καί τά  αδύνατα, νά έξεργάζηται δ’  έκα

στον τώ ν  μ.ικρογραφημάτων της άρτιον έν ένότητι, 

καί συνεπές καί σύμμετρον έν τ ο ΐ ;  μέρεσιν αύτού καί 

έν τώ  συνόλω, μηδέποτε δ’ έν τή  έξάψει τη ;  νά λη- 

σμονή, ό τι δ ποιητής, ώς δαδούχος τού θείου πυρός, 

έντολήν έχει νά φωτίζή , ούχί δέ καί νά πυρπολ.ή·

Ε τι δ’  άνώτεραι είσίν αί αξιώσεις τή ς  ό ιη γ η μ α τ ι-  

κής ποιήσεως, ήτις άπό τής άπλής καί άφελοΰ; διη- 

γήσεως προΐησι μέχρι τή ;  έπική; μεγαλοπρεπεία;. 

Εις ταύτην, πλήν τώ ν  λοιπών άπαραιτήτων αρετών, 

όσα ώς γενικά; ύπεδείξαμεν, πρέπει νά προσυπάρ- 

χ·/ΐ καί ή εύτυχής εύρεσις μ.ύθου ενδιαφέροντος καί 

λογικώς πιθανού, οστι; ουδέποτε νά συστέλλη- 

τα ι εις ισχνήν έξιστόρησιν, άλλά νά συντίθηται έ ι 

περιπετειών καί έπεισοδίων, ών ή άναγκαία άλλη- 

λουχία άπαρτίζουσα τήν πλοκήν, νά ποικίλη, άλλά 

νά μ.ή συνταράττη τήν οικονομίαν. Τό είδος τούτο, 

άπηλλαγμένον τή ; άνωμ.αλίας τή ; λυρικής ποιήσεως, 

δύναται ν’  άρθή μέχρι τώ ν άνω τάτων τού υψηλού κο

ρυφών, προσέχον ο μ. ως μ.ή έκλάβη άντ’  αύτού τόν 

όγκον, καί τό  πεφυσημένον τή ; φράσεως.

Πάντων όμ.ως τώ ν  ειδών τής ποιήσεως τό  τά ; 

πλείστας καί μ εγίστα ; παριστών δυσχερεία; έστίν 

άναμφισβητήτως τό  δραματικόν, καί έξοχον πρέ

πει νά έχη τήν ικανότητα, ή μεγάλην τήν έκ τής ά 

γνοία ; τώ ν  προσκομμάτων προσούσαν τόλμην, δστι; 

έπιδίδεται εί; αύτό μετ’  έλπίδος έπιτυχίας.

Τό δράμα έστί παράστασις πράξεως ένεργουμέ- 

νη; άπό κοινού ύπ ανθρώπων πολλών, καί εργον τού 

ποιητού νά έπινοήση έκαστον έξ αύτών άρτιον, συν

επή πρός εαυτόν, όμοιαλ.ήθη, αύτάνθρωπον, καί αυ

τόν ύποδυόμενος, νά έρ.φυσήση αύτώ νούν καί ψυχήν, 

νά τώ  δανείσηι ίδια φρονήματα, συμφέροντα, πάθη. 

καί χαρακτήρα, έντέχνως δέ τά  ποιητικά ταύατ κι-



νών ελατήρια, νά παραγάγη πράξιν ένδιαφέρουσχν 

καί περίεργον. Εκαστον λοιπόν τώ ν πλασμάτων του 

πρέπει νά είναι ίδιον καί αύτοτελέ; αριστούργημα, 

συντελούν εί; καταρτισμόν τού όλου καλλιτεχνήμα

τος. 0  διάλογος, πλήν τώ ν  είς παν ποιητικόν εργον 

αναγκαίων προσόντων, πρέπει νά είναι ποιητικώς μεν 

κεχρωματισμένος, άλλά σύγχρονοι; καί φυσικώς πι

θανός, διότι τά  τού δράμ.ατος πρόσωπα είσίν άνθρω

ποι, όμιλούντες μόνον γλώσσαν έπιμελεστέραν τώ ν 

άλλων ανθρώπων- ν αντανακλά δε καί έκαστου 

προσώπου την ατομικότητα, άλλ’ άμα καί τη ν τού 

ποιητού εύφυΐαν, διότι τό  δράμα ουδέ πρός στιγμήν 

πρέπει νά παύτ, άρέσκον η συγκινούν. 0  ποιητή; υ

πέρ τόν ψυχολόγον πρέπει νά γνωρίζη τήν άνθρωπί- 

νη,ν ψυχήν, καί υπέρ τόν φιλόσοφον τήν άνθρωπίνην 

διάνοιαν, δ ιότι αύταί είσι κυρίως οί ηρωές του, τού

τω ν τήν γλώσσαν επαγγέλλεται νά λαλήση, ανάγουν 

αύτήν είς τό τελειότερον. Προσέτι ή τω ν  προσώ

πων πρός άλληλα ενέργεια, σχέσις καί θέσις, ή, 

τού δράμ.ατος δέσις καί λύσις, καί εν γένει πάσα ή 

οικονομία, πρέπει νά είναι βαθείας μ.ελέτης καί επι

δέξιων συνδυασμών συνέπειαι’  διότι τό δράμα είναι 

μηχανή πολυτελής, καλλίτεχνος άμα καί πολυποίκι

λος, στίλβουσα όλη έξ άδαμάντοιν, άλ,λ’ έχουσα καί 

αναρίθμητα ελατήρια, άτινα άδιαλύτο»ς συμπλεκό

μενα, πρέπει νά κινούνται όλα δμού καί έκαστον ί

δια πρός τήν ενότητα τή ; ένεργείας καί πρός τήν κο- 

ρύφωσιν τού άποτελέσματος. Γλώσσα άτεχνος, προσ- 

πταίουσα πρός τους κανόνα; τής φιλοκαλίας, καί 

αύτής τής γραμ.ματικής, στιχουργία χωλαίνουσα, 

φράσις τετριμμένη ή κακόζηλος, διάλογος άφυής καί 

αδέξιος, άγνοια τώ ν στοιχειωδών κανόνων τής τέ 

χνης, ελλειψις φαντασίας, καί ίκανότητο; είς πλο

κήν μύθου καί είς διάπλασιν χαρακτήρων, ιδού τινες 

τώ ν  παντοίων σκοπέλων έξ ών έστί κατάσπαρτον 

τό  πέλαγος τώ ν ποιητικών σειρήνων, καί είς οδς 

προσώκειλον ούκ ολίγα τώ ν είς τόν έφετεινόν άγώνα 

ΣιποβληΟέντιυν ποιημ-άτων, καί ρητώς πάντα τά  δρά

ματα , χωρίς νά σώση έν μ.έν έξ αύτών, τόν ' . Ι γ ικ  

ά γχόμενον  ή γνώσις ήν ό ποιητής έχει τής αρχαίας 

γλώσσης, έτερον δέ, τήν Χ ρ ιο τ ια ν ή ν  Ε ίγ ίν ια ν  η 

ατυχής άξίωσις τού δραματουργού νά παρωδηση τ ι -  

νά μ.έρη τής Αντιγόνης τού Σοφοκλέους.

Τό καθ’ ημάς, είς τήν τύχην τω ν  καταλείποντε; 

τ ά  ναυάγια ταύ τα , θέλομεν ένδιατρίψει έπί μικρόν 

είς έκείνα μ.όνα τώ ν ποιημάτων, όσα όποις δήποτε 

διεξήλθον διά τώ ν  κινδυνωδεστέρων ύφάλοιν, καί 

φαίνονται ιδιαιτέρας τινός προσοχή; άξια.

Τό έπισημότερον αύτών κατά σχήμα καί έκτασιν 

είναι τό  φέρον έπιγραφήν ό Σκενδέρμπεης, εποποιία 

έχουσα μήκος επταπλάσιον τού άπαιτουμένου ΰπό 

τού διαγωνισμού. I I  γλώσσα αύτού είναι καθαρά,
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έλληνίζουσα, καί μ.άλιστα λίαν, ίσως υπέρ τό δέον, 

καί ενίοτε άνευ ανάγκης έλληνίζουσα. Ανεξαρτή

τω ς  όμως τούτου, είναι γλώσσα ακριβής, εύφραδής, 

έπιμεμελημένη, πεπαιδευμένον έλέγχουσα κάλαμον, 

καί ήσκημένην αισθησιν τού καλού. Η στιχουργία, 

έκτός τινων δυσαρέστων έκθλίψεων καί ·ίςνων χα

σμωδιών, είναι έν γένει ορθή, καί σπάνιοι είσίν οι 

παράτονοι στίχοι. ’Α λλ ’ 5 ποιητής κακώς, ώς φρο- 

νούμεν, έπραξε, παραδεχθεί; τόν τετράμετρον ιαμ

βικόν, τόν συνήθη δεκαπεντασύλλαβον στίχον άνευ 

δμ.οιοκαταληξίας. Αν έξ αδυναμίας άπέφυγεν αύτής 

τήν δυσχέρειαν, τό τε  προφανώς έλαττούτα ι εκείνων 

οί'τινες ύπέβαλον εαυτούς είς αύτήν, καί τήν ύπερε- 

νίκησαν ευτυχώς. Αν όμως, γινώσκων νά ποιήται 

χρήσιν τής δμ.οιοκαταληξίας, άπέσεισεν αύτήν έκ 

προθέσεως, δέν τόν δικαιοΰμεν είς τήν περίστασιν 

ταύτην. Οί δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι, ένεκα τή ; υ

ποχρεωτικής τω ν  τομή; μετά τήν δευτέραν διποδί- 

αν, έχουσιν είς μακράς συνθέσεις πολλήν τήν μονοτο

νίαν, όταν δέν θεραπεύη αύτήν η δμοιοκαταληξία, 

ζευγνύσα αύτούς άνά δύω ή πλείονας. Τούτο λέ

γ α τ ε ; ,  δέν λησμονούμεν ό τι εί; τόν στίχον τούτον 

άνομοιοκαταληκτούντα χαίρει η δημοτική ήμών ποίη- 

σι;" άλλά τά  άσματα αύτής είσί βραχέα, καί προσέ

τ ι  οί στίχοι αύτής είσίν, ούτως είπεΐν, σχεδόν με

μονωμένοι, περιλαμβάνοντε; έκαστος καθ’ έαυτόν 

δλοσχερή ως έπί τό πολύ έννοιαν. Η  δμοιοκαταλη- 

ξία είναι, διά τόν έμπειρον αύτής, ούχί ζυγό ; πιέ- 

ζω ν  ή πέδη τό  βήμα κωλύουσα, άλλά χρυσούς χα

λινός, δδηγών τήν άκάθεκτον φαντασίαν, ή άνθηρά 

όχθη, συνέχουσα τόν χείμαρδον τού λόγου, μ.ή ύπερ- 

χειλή; ύπερβή παν μέτρον φιλοκαλίας. Καί τώ  

οντι ουτω πώς φαίνεται έκδικηθεΐσα καί κατά τού 

ημετέρου ποιητού η παραμεληθείσα δμοιοκαταλη- 

ξία. Μή αναχαιτιζόμενου ύπ’ αύτής, ρεί λάβρον καί 

συνεχές τό  κύμ.α τής στιχουργίας του, κατακλύζον 

τά  πάντα πέριξ αύτού είς έκτασιν άτερμάτιστον καί 

μονότονου, ή  στιχουργία τόσω  ίσχνοτέρα άποβαί- 

νει, όσω μάλλον δγκοΰται δι’  έπιθέτων παρελκόν- 

τω ν καί λέξεων περιττώ»ν. Ο ,τι έν πέντε στίχοι; 

ήθελεν έντόνως καί καλώς έκφρασθή, λέγετα ι ένίοτε 

φορτικώτερον έν πενττ,κοντα. I I  άζία τού ποιήμα

τος τούτου ήθελε πενταπλασιασΟή, "αν ή έκτασις 

αύτού ήτον ύποπενταπλάσιος.

Είναι δ’ , ώς εϊπομεν, δ Σκενδέρμπεη; εποποιία κατά 

τόν τύπον, άλλά μόνον κατά τόν τύπον. Ύπάρχουσιν 

αντικείμενα καθ’ εαυτά υψηλότερα καί αύτής τής 

ποιήσεως, καί τοιούτο είναι τό  θέαμα έθνους άγω- 
νιζομένου υπέρ τής έλευθερίας του. Αλλά καί τοι 

δρθή καί γόνιμος η πρόθεσις τού ποιητού νά έκλέξη 

ώς ηρωα τώ ν έπών του ένα τώ ν  τελευταίων καί έν- 

δοξοτερων προμάχων τής έθνική; άνεξαρτησίας,
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άλλά μόνη η κατάλληλα; εκλογή τής όποθέσεως δέν 

άρκεϊ όπως μεταβάλη τήν ιστορίαν εί; ποίησιν. Εξ 

ιστορικής ρίζης, δύναται βεβαίως νά βλάστηση γεν

ναιότατου καί χαριέστατον ποιητικόν άνθος. Αλλ ' 

δ ποιητή; τού Σκενδέρβεη αύτήν μόνην σχεδόν τήν 

ξηράν ρίζαν μάς παριστά έν στιχουργικώ περιβλή,- 

μ α τι ένειλιμέ/ην. Εν έκ τώ ν  πολ.εμικών έργων τού 

ήρωος τής Ηπείρου, καί τούτο έκ τώ ν  δευτερευόν- 

των, μάχη μεταξύ αύτού καί τίνος τώ ν τοποτηρη- 

τώ ν  τού Σουλτάνου άνευ άλλη; εύρέσεως καί πλο

κής, δέν δύναται νά έχη τό  μέγα ενδιαφέρον 8 ή 

ποίησι; άπαιτεϊ. Τή ; σκηνή; μάλιστα οΰτω περι- 

στελλομένης, δ Σκενδέρμπεη; άντί διά τής ποιήσεως 

νά έξαρθή μάλλον γιγαντιαϊος, καταβιβάζεται έξ ε

ναντίας καί έξ αύτού τού υψους έφ’ ού βλέπομεν αύ- 

τόν ίστάμενον έν τή  ιστορία. Είναι πολεμιστής άν- 

«δρεϊος, είναι Σκενδέρμπεης όθοϋρος, κατά τόν ποιη

τήν, δσ τι; κατά ζήλον τού Ομήρου, πρός 8ν φαίνε

τα ι λίαν έξωκειωμένος, ούδέποτε σχεδόν άναφέρει τό 

όνομα τού ηρωος άνευ τούτου τού επιθέτου' άλλά 

πολεμισταέ άνδρεϊοι είσί καί άλλοι έκ τε  τώ ν  χριστια

νών καί έκ τώ ν οθωμανών, καί πολλοί ώς είκός είσίν 

εκατέρωθεν οΐτε φονεύοντε; καί οί φονευόμενοι, καί 

ούδείς δ άποχρών λόγος όπως οότοι μάλλον έκείνων 

ύπερισχύσωσιν, ούδεμία πράξις ιδίως ένδιαφέρουσα, 

ποοέχουσα τώ ν  λοιπών, καί άπαιτούσα ίδιαν άφήγη- 

σιν, ούδεμία διακεκριμένη φυσιογνωμία, ή χαρακτήρ 

εύκρινώς διαγεγραμμένος" ούδέ καν τού δικαίου ή 

τού άδικου ή πλάστιγξ πρός πού κυρίως ρέπει δύ- 

ναται εύκόλως νά διαγνωσθή. Λς δ σατράπης, λεη

λατεί, α ιχμαλωτίζει καί βέβηλοι ναούς, οΰτω λέγει 

κα ί δ Σουλτάνος'

« ίίτι Σκενδέρμπεη; λυσσών έπέοραμεν, άκούω,
τά; χώρα; μου λεηλατών και μέχρι Περλεπίου·
άνδρα; δ’ έζώγρησε πολλού;, γυναίκα; και παρθένου;,
και έβεβήλωσε ναού;, καί μαίνεται άσχέτω;. . . »

(Σελ 62).

Α ξιώ ν δ’ ό ποιητή; νά παρακολουθήση τόν μέγαν 

που δδηγόν καί είς αύτήν τήν ύψίστην του πτήσιν, 

παρεισάγει τόν Θεόν παρεμβαίνοντα μεταξύ τού Σα

τράπου καί μεταξύ τού  Σκενδέρμπεη. Αλλ’ άπ’ έναν- 
τίας τού Ομήρου, δστι; τοίς κα τ’ άνθρωπον πεπλα- 

σμένοι; άρχαίοι; Θεοις περιβάλλει, διά τινων γραμ

μών τή ; μεγαλοφυούς του γραφίδας, θείαν μεγαλειό

τη τα , οϋτος σμικρύνει τον Θεόν τού παντός, καί ά- 

ποδίδωσιν αύτώ πάθη ούδ’ ανθρώπου καν άξια, πα- 

ριστών παραδείγματος χάριν αύτόν νεμεσώντα κα

τά  τού όθωμανού σατράπου, ούχί διότι εξολοθρεύει 

ούτος λαούς χριστιανικούς, ούχί διότι πλανά τήν έ- 

ρήμωσιν καί τήν καταστροφήν, άλλά διότι δ Βαλα- 

βάν προσέκρουσεν είς τήν θείαν άξιοπρέπειαν καί είς 
τήν ούρανίαν έθιμοταξίαν.

« Δεινόν δέ ένεμεσησε Θεός ό μέγα;, ότι 
πρώτον τόν πλάνον Μουχαμέτ ώνόμασεν όμνύιυν 
ό μιαιφόνο; Μπαλαμπάν κ’ έν τώ άφθάρτψ θρόνιμ 
έπείσθη, καί έκλόνησε τόν ουρανόν τόν μέγαν· 
βαρυθυμών δ’ έφθέγξατο· βροντή δέ ήν ό φθόγγο;;
Ά  δείλαιε! δέν ήρκεσεν ϊτι έξώμοσά; μου 
τόν μονογέννητον υιόν άντί ψευδοπροφήτου, 
καί ένοπλος έπάτησας γενέτειραν πατρίδα, 
καί άκακον άπέκτεινε; άγγελιώτην ανδρα, 
άλλά καί τών Δυνάμεων τόν κύριον υβρίζεις.
’Ιδού σοι σήμερον έγώ κακήν όρίζω μοίραν, 
κ£ν σέ μυρΐαι; φάλαγγες πολεμιστών φρουρώσι ·.

Αλλ ’ άν όργίζηται κατά τώ ν  Οθωμανών, ούδόλως 

φιλοπροσωπεί καί πρός τούς Χριστιανούς δ Θεός. 

Κ α τ ’ αύτών μάλιστα φαίνεται έχων ούσιωδεστέρου; 

πως λόγους δυσαρέσκειας. Ιδού πως περί τούτων λέ

γει δ ποιητής, δι’  άμυδράς τίνος, καθ’ ά φαίνεται, ά- 

πηχήσεως τώ ν  τού Τάσσου έπών.

« Καί έτελοϋντο αί βουλαί αί άφυκτοι τοϋ πλάστου, 
έ'στι; ώργίσθη κατιδών τό γένος τών ανθρώπων 
είς ήδονάς έκχαυνωθέν, τήν δίκην έςυβρίζον, 
έχθρόν άπάση; αρετή;, δοϋλον παθών άγριων, 
εί; έ'ριδας θρησκευτικά; έγκύπτον μετά λύσσηΤ, 
καί ερευνών μυστήρια απόρρητα άγγέλοις.
Ταϋτα κατείδεν έπί γής βαρυθυμών ό πλάστης, 
καί άφ’ ήμών άπέστρεψε τό πρόσωπον οργίλο;, 
καί Άμουράτ τόν δοϋλόν του έκάλεσε, καί δμα 
έσάλπιγξεν ό ουρανός, ή γή δ’ έκ θεμελίων 
έσεΐσθη πρό; τόν λόγον του, κ' έν τή αύτής λεκάνη 
διεδινήθ’ ή θάλασσα ώ ; νήπιον έν λίκνιρ 
σπαργανωτόν. » ’Εγώ είμί έν “Αλφα καί Ωμέγα, 
ό κτίσα; έκ τοϋ μηδενό; διά τοϋ νεύματός μου 
γήν, θάλασσαν καί ουρανόν, καί πάντα τά έν τούτο·.;, 
ό τών Δυνάμεων Θεός, έγώ Θεός καί μόνος, 
ίν  οί λαοί λατρεϋουσιν έν τελεταί; ποικίλα«.
Παραλαβών σου τόν στρατόν, παρόρμησον εί; μάχα;, 
τού; ύβριστά; μου πάταξον, έκφόβισον τά έθνη, 
καί έσο οργανον πιστόν τών έκδικήσεών μου.
’Εγώ δέ μετά σοΟ είμί, καί άγγελός μου σείων 
ρομφαίαν, προπορεύσεται εί; νίκα; οδηγών σε.
Έ ν μάχα« έ'ση κραταιός, καί ύποτάξε« χώραν 
μέλι καί γάλα ρέουσαν· καί οί απόγονοί σου 
κλ.ηρονομήσουσιν αύτήν έπί μακρού; αιώνας, 
έως ού έ'λθη ό καιρός καί παύση ή όργή μου.
Ούτως ηύδόκησα έγώ. ΜαΟέτωσαν τά έθνη
ότι άπάση; ύβρεως άπαίσιον τό τέλος,
καί ότι ζή ό Κύριος, κ’ έκδικον έχει δμμα. » (σελ. 5-6).

Οταν λοιπόν δ Θεός τή ;  δικαιοσύνη; κηρύττη τούς 

χριστιανούς ύβριστά; του, πώς νά ένδιαφερώμεθα 

πλέον ύπέρ α ύ τώ ν ; Οταν δ Θεός τώ ν  Δυνάμεων λέ- 

γη  τ ώ  Οθωμανώ' « Εγώ  δέ μετά σού είμί, »  πώς 

ν άμφιβάλλωμεν πλέον περί τής λύσεως τού άγώ - 

νος, η τις έν τούτοι;, είρήσθω ώς έκ περισσού, άπο- 

βαίνει καί όλως έναντία τής θεία; ταύτης έπαγγελίας;

Επεισοδίων δέν στερείται μέν τό  ποίημα' πρόκει

τα ι μάλιστα, όταν συμπληρωθή, νά περιλάβη καί 

πλείονα, ά άναγγέλλονται μόνα" άλλ’ είσί πάντα δευ- 

τερεύοντα, ¿λίγον τήν πράξιν διαποικίλοντα, προά-
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γοντα , συμπλέιοντα, ή καθιστώντα [¿άλλον ένδιαφέ- 

ρουσαν. Εν έξ αύτών, ό άνασκολοπισμ.ός τού Δίγκου 

( « λ .  2 3 ), υπερβαίνει τ ά  τή  τέχνη επιτετραμμένα 

όρια του φοβερού, καί χωρεΐ μέχρι τού απαίσιου. 

Πολλά δμως εχει τδ  ποίημα τεμάχια εκλεκτά διά 

τε  τού ΰφους την γλαφυρότητα καί διά τήν επιμέ

λειαν τής εξεργασίας, μάλιστα δ έν τα ΐ; περιγρα- 

φαϊς καί τα ΐς μικοογραφίαις. ί2; παραδείγματα κεί- 

σθιυσαν έκ πολλών τά  επόμενα, ίδού πώς περιγρά- 

φεται η θέσις τή ;  Φούρκας:

• ΕύρεΤα κεΐται, ώ ; γνωστόν, κοιλάς υπό τήν Φούρκαν, 
ύπό εϋσκίων κυκλωτή βουνών πλατανοφύτων.
Εί; τάν μυχόν αυτή; πηγή, Ουγάτηρ των όρέων, 
νϊμ ’ άναβλύζει ψίθυρον ύδάτων άκηράτων.
Περί τήν κρήνην πάντοθεν σφριγώσα χλόη θάλλει. 
'Ί'περθεν ταύτης πλάτανοι σκιώδεις αίωροΟνται. 
Έντεϋθεν πάσα ή κοιλά; λαμβάν’  ικμάδα Οείαν, 
καί φαίνεται λατρεύουαα τήν ζωηφόρον κρήνην.·

ίδού δε πώς περιγράφει 5 ποιητής τους ίππώνα: 

τού Σκενδέρβεη ;

« Παρά τό τεΤχο; τή; αυλής, έγγύ;, ές’ εύωνύμων, 
ήν ό πολύφατνο; ίππών Σκενδέρμπεη του θούρου. 
ΈκεΤσε άγων τόν Γελίν είσήλθεν ά Θανούση;, 
κατόπιν δέ καί ό Έ μ ίν  ήν δέ θαμβόν τό φέγγος. 
Κλεισταί θυρίδε; εύκραή ϋπέτρεοον σκοτίαν, 
ήτι; τών 'ίππων άσφαλω; τά μέλη έκπιαίνει.
'ίπποι έκεΤ οι; είκοσι, ταχύτεροι άνεμων, 
πάντε; έν πέδαι; στερεαΤ; τού; πόδα; δεδεμένοι, 
ήσθιον πόαν μαλακήν, βλαστήματα λειμώνων, 
λωτόν τε άνθεμόεντα, καί κύπειρον ευώδες, 
καί αγρωστιν μελιηδή. Σαχίν δ’ ό μελαγχαίτη;, 
διαπρεπής εί; αρετήν καί μέγεθος και κάλλος, 
ήχθετο πόλεμον πόθων καί μάχας άνδροφόνους,
Στι αύτός ήγάλλετο, έπί των νώτων φέρων 
τόν Οούριον Σκενδέρμπεην, πολέμων κινουμένων.
Καί δή έξ άλγους ύστερον έθηριώθη αίφνης, 
ώ ; έμαθε τόν θάνατον του προσφιλοΟ; ιππότου, 
ούδ’ έ'κτοτε ήθέλησε νά μείν’  εις τόν ίππϋινα, 
ούδέ τροφήν νά προσδεχθή, ούδέ νά έπιζήση, 
άλλ’ έρρηςε μαινόμενος τά; πέδα; τά; τριχίνας, 
κ’  έπί τά ορη άγριος ώ; θύελλα έτράπη.
ΈκεΤ δ’ έπτάδα ήμερών άτλητον πένθος τρέφων, 
διέτρεχε τά; φάραγκας ώ ; λείαν πεδιάδα, 
καί εζη τέρας θαυμαστόν ποιμένων καί βουκόλων 
εΐτ’ αφανής έγένετο' πολλοί δε διηρεύνων.
Εί; τόσην εμελλ’ έπειτα νά πέση δυσμοιρίαν 
Σαχίν ό δαφνοστέφανο;, Σαχίν ό έριαύχην, 
δν εί; των ϊπλων τήν κλαγγήν ά "Αρης έσεβάσθη.
Δή τότε, ώ ; ένόησε Γελίν τόν πυββοχαίτην, 
στρέψα; έν βλέμμα πύρινον, άνώρθωσε τά ώτα, 
άφήκε φρύαγμα δεινόν, άγριον μένο; πνέων, 
καί έμελλε τά; στερεά; νά διαβρήςη πέδας·
"Αλλά έπράυνεν αυτόν θωπεΰων ό θανούση; 
με βήματα μειλίχια. Τοϋ δέ Γ  ελίν έκλύσα; 
τόν χαλινόν τάν εϋλωρον, έςήρτησ’ έκ πασσάλου, 
αύτόν δέ πόββω τοϋ Σαχίν πρός φάτνην μυχαιτάτην 
προσδήσας, πόαν μαλακήν παρέδωκεν εις βρώσιν·.

(Σ. 47— 8).

Ι Ϊ  επομένη περιγραφή τού κήπου τού Σκενδέρμπεη, 

χαρακτηριστική τού τρόπου τού ποιητού, είναι πε

ρίεργος μάλλον ή επαινετή, διά τό  λεπτολόγον αυ

τής, καί διά τήν μέχρι καταχρήσεως χρήσιν τώ ν  έ- 

πιθέτοιν'

• Παράδεισος δ’ έπέπτατο εύρϋς πρό τών μεγάρων, 
ένθα παντοΐα έθαλλον όπωροφόρα δένδρα, 
άμυγδαλαΤ παμφάρμακοι, έαρινόν χιτώνα 
ένδεδυκεΓαι άνθινον, βροντόκτυποι καρύαι,
βοια'ι άδαμαντόκοκκοι, φύλλο σχιδεί; περσέαι,
μηλέαί άγλαόκαρποι, καί όγχναι περιμήκεις,
καί γαλακτόχυμοι συκαΤ, καί Οαλ.λεραί έλαΤαι,
καί κέρασοι πτηνοφιλεΤς, τών παίδων μέγας πόθο;·
’Τψοϋντο δέ έτέρωθεν, ώ ; έν εύσκίιμ δάσει
αειθαλείς κυπάρισσοι, καί δρϋς οϋρανομήκεις,
καί αίγειροι εϋρΰκομοι, ν’ εύθύκονρμοι έλάται,
καί πλάτανοι άμφιλαφεΤς, καί σκιεαί πτελέαι,
ίσα θνητοί; εδώδιμον δέν φέρουσιν οπώραν,
άλλ’ είν’  αγάλματα σεμνά τών κήπων καί δρυμώνων.
’ Γπά σκιάν άμφιλαφή λασίων φυλλωμάτων
ήδον εύκέλαδα πτηνά, ταΤς Μούσαις π εφ ιλ  μ έ ν α,
καί σύνδυω έώρταζον τήν ώραν τών έρώτων,
τά έαρ τό άνθοστεφές. ’Εν μέσιμ δέ τφ κήπιμ
πΐδαξ μαρμάρου άγλαοϋ άπά τριών συριγγών
τό ύδωρ άνηκόντιζεν εί; ύψο; όργυιαΐον·
πέρις δέ άχνη πάντοθεν λεπτή αίωρουμένη,
τή; θεογράφου Ίριδο; τά χρώματα παρίστα
πρός τήν λαμπράν μαρμαρυγήν τοϋ δύοντο; ήλιου.
Δύω δ’ αύτοϋ δεξαμεναί έόέχοντο τό ύδωρ, 
περίςεστοι καί εϋκυκλοι, ή ύπερθεν όλίγη, 
εύρεΤα δ’ ή ύπένερθεν. Περί τά χείλη ταύτης 
Ίσταντο ζεύγη τρίδυμα λεόντων μαρμάρινων, 
δεινά θηρία. ’ Ισον δέ άπεΤχον άπ’ άλλήλων.
Κρουνόν ύδάτων διαυγή άνέβλ.υζε πδς λέων 
άπό τοϋ φάρυγγος αύτοϋ, καί εις τόν φάρυνγά του 
τόν τοϋ συζύγου λέντος έκαραδόκα χαίνω/· 
δή τοϋτο θαϋμα μέγα ήν, πώς βύακας ύδάτων 
πάντας, ώς μέτοχοι ζωής, έφύσων άεννάως, 
καί έκαστος τοϋ άντ.κρύ έδέχετο τά νίμα.
Πέρις δέ ήσαν έδρανα στιλπνά έκ κυπαρίσσου ».

(  Σ. 48— 40 ).

Αλ.λά πρός έντελεστέραν εκτίμησιν τώ ν τε  αρετών 

καί τώ ν ελα ττω μ άτω ν τού  ποιήματος, δώμεν τέλος 

έξ αυτού έν άρτιον επεισόδιο·/'

• Καθώς δέ δένδρο·/ νεαρόν καί άνθεμόεν θάλλει 
παρά φλοισβώδη ρύακα, οΰ τό μορμΰρον κϋμα 
τρέφει αύτό διηνεκώς νοτία έν ίκμάδι· 
έξαίφνης δέ, δονούμενον ζεφύριμ μυροπνόιμ,^ 
ήλασε κάρχαρο; όδούς οίστοφορήτου κάπρου, 
καί έξετάννυσεν αύτό χαμαί έπί τήν κόνιν, 
βρύον έν άνθεσι λευκοΤς, πριν ή καρποφορήση, 
άμοίως, ΔουναζΤνε, σύ άπέκτεινας Έλμάζην, 
είσέτι τήν νυμφίδιον στολήν ένδεδυκότα.
Ό τ ι  τό πρώην ευκλεής έλθών έκ τοϋ πολέμου, 
ν' έπανιδών άσπάσιος τήν πατρικήν έστίαν, 
έτέλ’ υμέναιον βριθύν, καί έλαβεν εις γάμον 
Γιουλήν τήν ύστερότοκον τοϋ Άπτουλάχη κόρην.
’ Α  δύστηνος I ούδ’ όπωσοϋν εΤδεν αύτή; τήν χάριν. 
Πέντε δέ μόνας έμεινεν ήμέρας έν Καζάνη,

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 127
ΐέρπων γεννήτορα; δειλού; καί γείτονα; καί φίλους- 
καί τήν μέν πρώτην γεγηθώς άνήλθεν έκ Περσίας, 
τήν δέ δευτέραν ή τη σε τοϋ Άπτουλάχ τήν κόρην, 
τήν τρίτην χαίρων έλαβε καί έδωκ’ άβραβώνα, 
τήν δέ Τετάρτην έπεμψε προγαμιαία δώρα, 
τήν πέμπτην δέ πολυηχή υμέναιον έτέλει.
Καί δή τόν οΤκον εύθυμοι έπλήρουν δαιτυμόνες. 
οί μέν εύθύμως άδοντε; παιάνα; γαμήλιους, 
καί άλλοι πλήττοντες ποσί χορούς πολυδινήτους, 
παιανιζόντων τών αύλών, βομβούντων τών τυμπάνων· 
καί διηκόνουν Ιλαρώς διά τών δαιτυμόνων, 
κυφοί τιμ γήρα, οί γονεΤς, φοιτώντε; ένθα κ’ ένθα.
Έν δέ νυμφών’ ήγάλλετο άκήρατος ή νύμφη.
Περί αύτήν σκιόβιοι παρθένοι καί γυναίκες, 
παράνυμφοι χαρίεσσαι έθαύμαζον όρώσαι, 
έτι έφόρει έκπρεπή διάχρυσον έσθήτα- 
τήν κεφαλήν τη; έσκεπεν έμπόρφυρος καλύπτρα- 
ύπέρ δέ ζώνην άργυρδν παλλ.εύκου; είχε χεΤρα; 
άκροβαφεΐς, τήν δεξιάν έπί τή; εϋωνύμου.
Αίφνης δ' εύπώγων ίερεύς είσήλθεν εις τάν οίκον, 
βλοσυροπρόσωπος άνήρ, καί είπε τώ νυμφίιμ·
• Όπλίζου τάχιστα Έλμάς, καί κόσμησον τάν ίππον, 
καί άγε εις Βυζάντιον τάν Μπαλαμπάν νά εύρης, 
ϊςτις εις Κροϋην στέλλεται μέ δύναμιν μεγάλην
νά ταπεινώση τήν όφρϋν Σκενδέρμπεη τοϋ θούρου.
Ταϋτα ά δλβιος ήμών Σουλτάνο; διατάττει.
Ούαί εις τάν παρήκοον! ·  Τόσα έκεΤνος είπε, 
και χάρτην άμ’ άνέπτυξεν έπίσημον καί μέγαν, 
τάν χάρτην ένθα ήν γραπτόν τό δόγμα τοϋ Σουλτάνου, 
καί εΐτα βήματι ταχεΤ έξήλθε τής οικίας.
Ταϋτα άκούσα; ά Έλμάς, τάν ίππον διεκόσμει.
Θρήνος δέ άμα σιδηοοϋ; ήκούσθη έν τ<ρ οϊκιρ, 
καί εΤπεν όλολύξασα ή γηραλέα μήτηρ·
• Ποϋ σύ ύπάγεις, τέκνον μου, πριν ή σέ ίδ’ ή νύμφη, 
ήτις προλείπει διά σέ τάς μητρικάς άγκάλα;
τό πρώτον σήμερον ; Παπαί! Ήμέρας αποφράδος!
Παπαί δέ βαρυδαίμονο; δυσπότμου ύμεναίου I
Ποϋ σύ ύπάγεις, τέκνον μου, καταλιπών τήν νύμφην ; »
Οϋδέν δέ τήν μητέρ’ αύτοϋ προσεΤπεν ό νυμφίος,
άλλ’ έκκαλ.ύψα; κεφαλήν ξανθόκομον, ηΰχήθη
ές ένδομύχων τής ψυχής, πρός ουρανόν έμβλέψας.
• Δάς έπουράνιε ’Αλλάχ, ίνα Γιαούρης πάσαν 
Τήν γήν πατάξη κραταιός, τήν γήν κληρονομήση. · 
Ταϋτα θερμώς εύξάμενος, ώπλίζετο έν τάχει,
καί τρόμω μή τά έργον ή βραδύτερον τοϋ λόγου, 
έπί τόν ίππον άναβάς αστραπηδόν άπήλθεν 
Άττήλθεν άνεπιστρεπτεί, ίν’  ύπό Κρούην πέση, 
ώς άνθεμον λειμώνιον, χρυσή στολή μαρμαίρων, 
σημαίαν περιπόρφυρον ήμισελήνου φέρων«.

(Σ. 104— 105).

•Τό δ’ έτερον τώ ν υπό τή ; επιτροπής προκοιθέν- 

τω ν  έργων είναι συλλογή λυρικών ποιημάτων, φέρου- 

σα ώς τ ίτλο ν  « Π ιρ ΙΛ υ χος  έστί>· ή ι/υχή //ου μ έ 

χ ρ ι  θανάτου » .  Συμ,φώνως δε πρός τή  επιγραφή ταΰ- 

τη  παρατηρεϊται τώ  οντι κατά πάσαν τήν συλλογήν 

τόνος τ ις  βαρυθυμίας καί άπογνώσεως χωρών ένίο- 

τ ε  μέχρις άτόπου λήθης καί αυτών τώ ν μάλλον πα- 

ρηγόρων θεωριών περιέχουσιν αί θρησκευτικαί πε

ποιθήσεις. Ó πρός δυσμάς ήδη βαίνων τού βίου του,

καί πικρά φέρων πείρας εφόδια, άφ’ ου είδε φρούδας 

τάς ελπίδας, άκάρπους τούς αγώνας καί σβεσθέντα 

τά  óvetpá του, αφ’ ου σπείρας τό άγαθόν έθέρισε τήν 

άγνωμ,οσύνην, καί εις πάσαν άκανθαν τού σταδίου 

του άφήκεν iv  ράκος τής ευτυχίας του, δύναται, ά- 

ναμετρών την όδόν ήν άσκόποις διήλθε, νά χύση επ’ 

αυτής δάκρυ μ.ελαγχολίας, καί αυτού επιτρέπεται 

πικρά λέξις αδημονίας νά διαφυγή τά  χείλη. Α λλ ’ άν, 

ώς εικότως υποθέτομεν, νέος εΐναι ό ποιητής τώ ν  λυ

ρικών ασμάτων, τού νέου ή ίκμάς είναι ή ελπίς καί 

ή δραστηριότης. Í1 ζω ή  τ ώ  προσμειδιά, τό  μέλλον 

τώ  άναπεταννύει εΰρεϊς τούς ¿ρίζοντας. Λέξεις δυσ

πιστίας καί άπογνώσεως είσίν ávaíriot παρ’ αϋτώ, 

καί άποδεικνύουσιν ή κατάστασιν ήθικώς νοσηράν, ή 

κακόζηλον έπιτήδευσιν. Αν άμφιβάλλη περί τής ΰ- 

πάρξεως αγαθής καί τά  πάντα διεποόση; προνοίας, 

άς ίδή τό  κάλλος τής φόσεως, άς σπουδάση τόν χρυ- 

σούν τής άρμ,ονίας δεσμόν, τόν συνέχοντα τόν φυσι

κόν κόσμον καί τόν ήθικόν, καί τό τε  είλικρινώς έ- 

ρωτήσας τήν θερμ-ήν καί παλλομ.ένην καρδίαν του, 

θέλει τήν αίσθανθή πλήρη πίστεως καί έλπίδος. Τή ; 

ποιήσεως έντολή πρέπει νά είναι ν’  αντανακλά τής 

διανοίας τά ;  όγιεστέρας εμπνεύσεις, νά καλλιεργή 

τήν λ.ατρείαν τού καλ.ού καί τού άγαθού, νά καταρ- 

τίζη  καί οΰχί ν’  άνατρέπη, νά φω τίζη  καί οΰχί νά 
πλανά.

Αλλ’  ό ,τι κατά ταότη ν τήν τάσιν άπαντώμεν ε

νίοτε οϋχί λίαν επαινετόν παρά τ ώ  ήμετέρω ποιητή, 

πρέπει μάλλ.ον ν’  άποδοθή εις παρεκτροπήν διανοίας 

όργώσης, καί ΰπερβαλλοόσης ευαισθησίας. Δ ιότι κα

τά  τήν τελευταίαν ταότην ιδιότητα, ώς καί κατά 

τήν φαντασίαν, προέχει ούτος τού ποιητού περί ού 

ανωτέρω διελάβομεν' Αφ’ ετέρου ομ.6>ς έλαττούται 

πολύ εκείνου κατά τήν γλώσσαν, οΰχί διότι όλ.ιγώ- 

τερον Ελληνίζει,— τούτο ίσως μ-άλιστα εδύνατο κα

τά  τ ι  νά τώ  καταλογισθή καί εί; προτέρημα —  αλ

λά διότι στερείτα ι τής ακρίβειας εκείνου, καί περι

πίπτει εις γραμματικά αμαρτήματα. Τό ελά ττωμα  

δμως τούτο, 8 δυναται καί ίφείλει νά διόρθωση δι’ 

έπιμελείας, εξαγοράζει τό  αίσθημα τή ; καλλιεπείας, 

τό  επιφαινόμενο·/ εις πάσας του τάς συνθέσεις. Καί ή 

στιχουργία του δε είναι εν γένει καλή, καί το ι μή 

άπηλλαγμένη χασμωδιώντινων καί χαλαρών στίχων. 

Π στε περί αυτού δυνάμεθα γενικήν νά έπιφέρωμεν 

κρίσιν, δτι κέκτηται μίν τάς θεμελιώδεις άρετάς α’ί- 

τινες καταρτίζουσι τόν αληθή ποιητήν, τήν φαντα

σίαν, τό  αίσθημα καί τήν φιλοκαλίαν, στερείτα ι ό

μως ε τι τής αναγκαία; μελέτη; καί τής ασκήσεως 

αιτινες τόν άναδεικνόουσι.

Τό επόμενον ποιημάτιον είναι μικρόν δείγμα τής 

τρυφερότητος τής γραφίδος αυτού'



Ε ις  ασθενές παιδίον.

• Θεέ μου τό μικρόν αυτό τί σ’  έ'πταισε παιδίον ; 
τόν κραταιόν πώς Εβλαψε τό ασθενές σου πλάσμα:
Μή σε αφύπνισε τυχόν μέ άκαιρον τι άσμα,
ή άνθος τι μή σ’  Εθραυσε πηδών εις τό πεδίον;

Τ ί άλλο μέγα έγκλημα νά πράξη ήδυνήΟη, 
και τι κακούργημα φρικτόν εις τόν βραχύ·/ του βίο·/, 
ώστε βασάνων δξιον καί πόνων καί δακρύων 
έν τή δικαιοσύνη σου τή φοβερά έκρίΟη ;

Ίδέ, άντί εις τούς άγρού; ελεύθερον καί χαΤρον, 
μέ ροδυχρόους παρειάς καί μέ γελόεν όμμα 
νά τρέ/η, κεΐται κατηφές εις τό πικρόν του στρώμα, 
καί τούς συντρόφους παίζοντας ακούει ύποφέρον.

Δέν τά λυπεΤσαι σύ ; "Εμέ μέ σχίζει τήν καρδίαν 
άδίκως πάσχον τρυφερόν, αδύνατον παιδίον, 
πειρώμενον νά μειδιά έν μέσιρ τών δακρύων, 
καί μέχρι τή; έσχατης του πνοής, μέ τήν γλυκεΐαν

φωνήν του διαβεβαιοΟν άτι δέν πάσχει πλέον, 
διότι βλέπει τήν πτωχήν μητέρα του, βιγώσα, 
παράφρων νά τό Οεωρή, καί Επειτα, σίγώσα, 
νά στρε'φη πρός τόν ουρανόν τό ομμα της τά καΐον.

Καί άν έκπνεύση ! Διατί πλήν τότε έγεννήΟη ; 
μέ τούς άθλιους διατί γονείς δεσμού; νά δέση ; 
ή. ϊταν άπαξ Εδεσε, καί άπαξ ήγαπήΟη, 
τί; ό σκληρός οστι; τολμγ νά τοΤς τό άφαιρέση,;

ΈλΟέ, καί κλίνον, ΰψιστε, εί; νεκρικόν τι στρώμα, 
καί τήν εγγύς του άπελπιν άτένισον μητέρα, 
καί Εσο Εσο ΐλεως έν τή πτωχή μας σφαίρα 
αν βλάσφημον εις τό έξή; άνοϊγηταί τι στόμα. »

Ε τι δε μ,αλλον χαρακτηρίζει τήν Μούσαν τού 

ποιητού, καί τού αισθήματος αυτού τήν τάσιν τό  ε

πόμενον μικρόν έλεγεϊον, περιπαΟέστατον μέν, άλ

λά καί λεπτής τινο; πικρία; μή άπηλλαγμένον.

‘/έ χαζάσκοπος ψυχή.

Φέρει δέ προσφορώτατα ώ ; λόγιον τοό ; δύω τού

τους ομηρικούς στίχους'

« Καί γάρ τ ’  ήΰκομο; Νιόβη έμνήσατο σίτου ».
(  Ίλ. Ω, 603 >

« 1’ αστέρι δ’  ούπω; εστι νέκυν πενθήσαι Αχαιούς *.
( Ίλ . Τ, 223 ).

• Ψυχή τήν γήν άφήσασα εκείνην τήν πρωίαν, 
ώς Ελυσε τήν κόμην της ή νύξ τήν μελανήν
κ’ εις τούς αιθέρας Εσπειρεν άστέρα; καί σκοτίαν, 
ποθοΟσα τή; μητρός αύτής ν άκούση τήν φωνήν, 
καί τών φιλτάτων της έγγύς άόρατος νά κλαύση, 
τήν δύσκολόν της ήρξατο κατωφερή πορείαν, 
προσέχουσα εις άστρον τι μή τά πτερά της καύση.

—κότος βαθύ έκάλυπτε τήν πατρικήν οικίαν, 
κ' εσύριζεν εις τά; έγγύς πλατάνους 6 βορράς.
Ο κύων αίφνης κλαυθμηράν άφήκε θρηνιρδίαν, 

κ' εις τήν εστίαν Ετριξαν τά ξύλα τής πυράς.
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’Επί φερέτρου δίδυμον λαμπάδων φέγγος καίει 
νεκρόν φωτίζον, εί; χλωράν δραπέντα ήλικίαν, 
κ’ έγγύς ή άπελπι; όμά; τών συγγενών του κλαίει.

’ ) Ιχο; ήκούσθη άμυδρό; τών κεφαλών τών άνω· 
άόρατος είχεν έμβή έγγύς των ή ψυχή, 
κ’ έγνώρισε τό σώμά της ώχρόν έν τίρ σαβάνιρ, 
κ’ έπί τό στόμα ασπασμόν τίρ έ'δωκ’ ή πτωχή■ 
καί είδε τήν μητέρα της, ώχρά, άπηλπισμένη, 
παράφορος, εις τόν νεκρόν νά άίπτηται επάνω, 
ένθέρμως, ζώσα καί αύτή νά παύση, εύχομένη.

Καί είδε τόν πατέρα της νά κλαϊη, καί πενθούσαν 
τήν φαλακράν του, συμφορά ! νά κλίνη κεφαλήν 
καί τήν γλυκεΤαν αδελφήν είσέτι αγρυπνούσαν, 
καί τήκουσαν τήν παρειάν αύτής τήν απαλήν.
Ά λλ ’ ο! μικροί της άϊελ,φοί, γελώντες εις γωνίαν
εϊ καί ημέραν άπασαν είσέτι μή απούσαν,
φευ λησμονήσει πρό πολλού τήν εΐχον τήν άθλια·/.

Έπέστρεψε μετά καιρόν. Τό σώμά της τ ’ ώραϊον 
ήδη ή γή εις τόν ψυχρόν είχεν αύτής μυχόν, 
καί τό έμάστιζ’  ή βροχή, καί ψυχρός λίβας πνέων, 
τό εκαμν’ εις τό μνήμά του νά τρέμη τό πτωχόν.
Λύπη σιγώσα κ’ ήρεμος τήν πριν απελπισίαν 
νύν διεδέχθη. Τήν Οανήν ούδεν έδήλου πλέον, 
καί πάντα τήν προτέραν των άνέλαβον πορείαν.

Καί αδθις ήλθε· Μουσικών οργάνων καί γελώτων 
βοή, έν ip κατήρχετο, προσέβαλεν αύτήν.
Χορός εις τήν οικίαν της έδίδετο, καί φώτων 
καί ρόδων Εγεμεν αύτή διά τήν έορτήν.
Ή  αδελφή της χαρωπή εις χορευτού αγκάλην 
προθύμως παρεδίδετο, καί ήτο έκ τών πρώτων 
νά άφεθϊ, εις τού χορού τήν θορυβώδη ζάλην.

Μόνη ή μήτηρ της τινά άκόμη δυσκολίαν
νά μειδιάση εϋρισκεν. Έ  δάκρυ σ' ή ψυχή,
καί πτάσα πρός τόν ουρανόν, τήν· πρός τήν γήν πορείαν
ούδέποτ’ έπανέλαβεν, οϋδέποτ’ ή πτωχή !
Άλλ ’ εις τάς χώρας τής χαράς, τούς εύθαλ.λεΤς ανθώνας, 
οπου τά πάντα ευτυχή, σιγώσα εις γωνίαν, 
τάς άλ.λας άφινε ψυχάς νά έντρυφώσι μόνα; ·.

Μεταξύ τώ ν  έπιδοκιμασθέντων υπό τή ; έπιτροπή; 

ποιημάτων τά τ τε τα ι καί έτερον του διηγηματικού 

είδους, τό  έπιγραφόμενον Σω κρά της κ α ι 'Α ρ ισ τοφ ά 

νης, συνοδευόμενον δέ καί υπό τινων λυρικών τεμα

χίων, άπνα, προστεθέντα πρός συμ.πλήρωσιν του. ά- 

παιτουμένου άριθμού τώ ν  500 στίχων, συντελούσιν 

δμως οΰχ ήττον καί εις άπόδειξιν τή^ύκαμψίας καί- 

τής λεπτότητας του καλάμου του ποιητού.

0  Σω κράτης και 'Α ρ ιστοφ άνης  είναι μικρόν καί 

συνεπτυγμένον διάγραμμα, άποσπασθέν έκ τή ; με

γάλη; είκόνος τή ; αρχαιότητας, διατηρούν δ’ έξ ε

κείνης τήν καθαρότητα τώ ν  μορφών, τήν αυστηρό

τη τα  τώ ν περιγραμμάτων, τήν αλήθειαν, άλλά καί 

τήν ένίοτε μέχρι φειδωλίας χωρούσαν έγκράτειαν τού 

χρωματισμ.ού' είναι άντηχησις λαμπρών τινων τό 

νων έκ- τού μεγάλ.ου Ορού τού άρχαίου δήμου τώ ν Α 
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θηναίων. Κ α τά  τήν παράστασιν τώ ν  Νεφελών, 5 Σω

κράτη; άδίκως διακωμωδούμενος, έμφανίζει εαυτόν 

έν εύγενεϊ άξιοπρεπεία εις τού ; περιέργου; καί θαυ- 

μάζο /τα; θεατά;. Α λλ ’ ότε μετά έτη, θύμα δημω

δών προλήψεων, πίνει τό  κώνειον, βαρεία; παρίστα- 

τα ι αισθανόμενο; τ ά ;  τύψει; τού συνειδότο; ό κω

μωδοποιό;, διότι ύποπτεύει ό'τι τ ά  βέλη τού σαρκα

σμού ά χαριεντιζόμενο; έρριπτεν, αύτά ύπερηκόντι- 

σαν τόν σκοπόν, καί έπί τώ ν τυφλών τού όχλου πα

θών φερόμενα, εφερον τέλος τόν θάνατον εις τόν έ- 

ναρετώτερον τώ ν  άνδρών. ί ΐ  τοιαύτη έψία αύτού με

ταμέλεια δέν μαρτυρεϊτχι ίστορικώς, άλλ ’ είναι έξι- 

λέωσι; ¿φειλομένη τή  σκιά τού δικαίου, καί ουδόλως 

άπάδουσχ πρός τόν γενναΐον χαρακτήρα τού ποιητού, 

όστις φοβερός πρός τούς ισχυρούς άντιπάλους του, 

δέν έπενέβαινε πλέον κατ αύτών ήττηθέντων, οΰδέ 

θανάσιμοι όταν ήσαν εχθροί του'
"Ος μέγιστον όντα Κλέωνα Επαισ’ εις τήν γαστέρα, 
κ’ ούκέτ’ έσαύθις γ ’ έπεπήδησε γ ’ αύτφ κειμένω.

Τοιαύτη ή αφελή; ΰπόθεσις τού ποιημ,ατίου τού

του, γεγραμμένου έν πολλή γνώσει τής άρχαιότητος. 

Οί στίχοι αύτού, ιαμβικοί δίμετροι, οί μέν ακατά

ληκτοι, οί δέ ύπερκατάληκτοι έναλλάξ, έχουσί τ ι  έν 

τώ  ρυθμώ τό  αβρόν καί έκλελυμένον, άλλ’ είσίν ά- 

κριβεστάτης κατασκευής, καί σχεδόν είπεΐν ούδέ είς 

έν αύτοϊ; δ βεβιασμένος' αί δ’  ομοιοκαταληξία·, είσί 

πλούσια·, καί συνεχώς έκλεκταί' ή δέ γλώσσα, κα

θαρά, κυριολεκτική, έπιμεμελημένη καί γλαφυρά, 

ούδαμοΰ έχει λέξιν παρέλκουσαν, ή σώρευσιν έπιθέ- 

τω ν, ή σύγχυσνν τού χρωματισμού. Τά  πάντα έν τή 

φράσει είσίν αναγκαία, καί ή έγκράτεια αότη χωρεϊ 

μέχρι; υπερβολής. Τινά κοσμήματα ένιαχοϋ προστι

θέμενα, δέν θά έφαίνοντο περιττά. Αμίμητος είναι ή 

καλλονή τώ ν  γυμνών χχρίτων, άλλ’ έν ρόδον εί; τήν 

κόμην τω ν  δέν τάς βλάπτει.

Τήν αύτήν ταύτην συστολήν καί ύπερβάλλουσαν 

σωφροσύνην παρατηροϋμεν καί ώς πρός τήν όλην οι

κονομίαν καί έκθεσή τού μύθου, άναπολούσάν πως 

τάς ωραία; άνθοδέσμχ; έκείνα;, ά ; άποτελοΰσι συμ- 

πεπιεσμέναι ρόδων κεφαλαί έκλεκταί, α'ίτινες όμως 

ίσως έτι μάλλον θά εύηρέστουν, *ν δέν τοϊς άφηροϋν- 

το  τά  φύλλα καί ό διαπνέων άήρ. Εύρυτέρα καί έ- 

πιτηδεία περιγραφή τού άρχαίου Θεάτρου, τής τώ ν 

Νεφελών παραστάσεως, τού φιλολογικού χαρακτή- 

ρο; τού Αριστοφάνους, τώ ν φιλοσοφικών τού Σωκρά- 

τους δογμάτων, έκτείνουσα τό  ποίημα, ήδύνατο ούκ 

έλίγον ν αύξησή καί τήν αξίαν αύτού. Ελπίζομεν 

ή τοιαύτη κρίσις νά μή δυσαοεστήστ, τόν ποιητήν, 

άναλογιζόμενον ό τι πολύ δεινότερον είναι όταν ή κρι

τική εύχηται τό  ποίημα βραχύτερον, ή τ ’  άνάπαλιν.

6  ποιητή; έκθέτει ώ ; επεται τήν αφορμήν ή τι; 

τώ  ίνέπνευσε τό  προκείμενον ποίημα.

Π Α Ν

«  Ό τ α ν  π.Ιανώμ’ έν ίοτε ρεμΰάζων κατά μάνας, 

συχνά με μεταφέρουσιν εις εύκΛεεΐς αιώνας 

τής φαντασίας τά  πτερά , 

καί τώ ν μ ιχ ρ ώ ν  μ α ς Α θη νώ ν  άφ είςτήντύρβην μ ύ .ίις , 

β.Ιέπω  ευδαίμων ή Λαμπρά τον  Π ιρ ιχΛ έους πύΛις 

ένώ π ιόν  μου νά πέρα.

Κ α τα Λ ιπ ώ ν  έπ ί σ τιγ μ ή ν  τον  ά σημόνμα ς χρόνον, 

τήν  δόξαν συμμερ ίζομα ι πυ.ΙΛάχις τώ ν  προγόνων, 

καί ζώ  μ α ζή  τω ν  ευτυχής.

Ε ν  ω σεμνόν ερείπιο ν  τό  ¡3.1 έ μ  μ α  μου προσδάΛΛει, 

τό  άναπ.Ιά ττω , κ ' έκθαμβος τά  νεαρά τον  χάΛΛη 

β .Ιέπω  ¡ιέ  τ  ομμα τής φυγής.

Τ ον  Π α ρθ  ι  νώνοςθ εωρών τά ς σ τ  ή. ίας π επ τω χ  υίας, 

τό ν  πΛ ά ττω  ώς τό ν  επΛασεν άχμαίον ύ Φειδίας, 

ό π .Ιά σ τη ς  ο ίτ ο ς  τώ ν  θ εώ ν ' 

καί πάν έκπΛύνων Λ είφ ανοντώ ν δουΛικών κηΛίδων, 

κοσμώ καί μ έ τή ν  Λείπουσαν έκ τώ ν  Κ α ρυα τιδώ ν  

του Έ ρεχθ έω ς το ν  ναόν.

"Ο τω ς  ίρρέμ δα ζον ,έν  ω , σιωπηΛώς δακρύων, 

μ ία ν  ημέραν έ'ϋΛεπον σω ρείαν έρειπ ίω ν  

τό  θέατρον τώ ν  Α θ η νώ ν , 

καί εις τή ς φαντασίας μου  παραδοθείς τή ν  μέθην, 

τά ς έποχάς ίπέρασα , χ ' εις μ ία ν  παρευρέθην 

έκ τώ ν  ενδόξων του σκηνών ».

ιδού δέ πώς βραχυλόγως προλογίζω·/ διαγράφει 

τήν τού δράματός του σκηνήν.

« Τά Διονύσια τελεΤ
τής Άθηνάς ή φίλη πόλις, 

και Οεαταί έκεΐ πολλοί
έκ τή; Έλλάόο; ήλθον όλη;·

Πολλά θεάματα αύτή
θά περιλάβη ή ήμέρα· 

ώ ; μία παύση τελετή,
άμέσω; Ο’ αρχεται έτέρα.

Τή; άκροπόλεω; έμπρό;
τό μέγα θέατρον άνέρπει, 

καί ϋπεράνω του λαμπρός
ό ΙΙαρΟενών τό βλέμμα τέρπει.

Δραματικό; έκεΐ αγών
Οά γίνη, πάντα; προσελκύων, 

κ’ εϊ; τόν νικ&ντα χορηγόν
0ά δοθή τρίπου; ώς βραβεΤον ».

Ρ ίπ τω ν δ’  ε ίτα  βλέμμα ταχύ έπί τού πλήθους 

τώ ν  θεατών, ιδού πώς διακρίνει τινά ; έξ αύτών"

• "Ολων τό βλέμμα προσηλοΐ 
αύτό; έδώ ό νεανία;·

Εχει μορφήν περικαλλή,
και σώμα Εμπλεων μαγεία;.
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Εΐν’ ή στολή αύτοϋ χρυσή,

καί εί; τό κάλλος του προσθέτει. 
’Αλκιβιάδη, είσαι σύ,

ε!; τήν άκμήν τής δόξης έτι.

ΑύτοΟ ή γόησσα φωνή
ήγε καί έφερε τά πλήθη, 

καί μειδιών νά τοραννή
τούς ’Αθηναίου; έδυνήθη·

Ό  Ευριπίδη; παρεκεΐ
τό νέον δρ5μα περιμένει· 

είναι τό ήθό; του γλυκύ,
καί νοϋν ΰπέρτερον έμφαίνει.

Θά ϊδ’ ή δάφνη ποιητοϋ
άλλου τό μέτωπον νά στέφη, 

χωρί; τό μέτωπον αύτοϋ
νά συσκιάσουν φθόνου νέφη.

Ώ ;  πρό; τά ήθη θεωρών
έπιβλαβεΐ; τά; κωμφδίας, 

κάθηται μ’  ήθος λυπηρόν
ό ευσεβής έκεΐΝικία; ».

ά ; μή διακόψωμεν τήν άνάγνωσιν.

« Ό  οχλος, άνυπομονών,
έτι βραδόν’ ή ώρα βλέπει, 

καί διά κρότων καί φωνών
τέλος ν’  άρχίσωσι προτρέπει.

’Αλλ’ αίφνης γίνεται σιγή,
καί ή αυλαία πίπτει άμα.

Ευδαίμων ο στις χορηγεί!
Ν  ε φ έ λ α ι λέγεται τό δράμα.

Χαίρε, μεγάλε ποιητά!
ΕΙ; τήν σκηνήν καθώς έφάνης, 

άπό τά στόματα πετ$
όνομα 8ν « ’Αριστοφάνη; ».

"Ολων ευφραίνει τήν ψυχήν
τής στιχουργία; σου τό μέλος,

X είς πάντα στίχον σου τραχύν
άσβεστο; ρήγνυται ό γέλως.

Πλήν διατ! τού; θεατά;
τόση χαρά καταλαμβάνει; 

τί ονομ’ άραγε |πετ3ς
εί; τόν λαόν, ’Αριστοφάνη;

’Εχθρός ραγδαίο; τή; τρυφής,
τά χαλαρά μαστίζει; ήθη ; 

ή τού; άσήμου; συγγραφείς,
ο'ίτινε; φθείρουσι τά πλήθη;

Τών αναιδών δημαγωγών
εμπαίζει; ίσως τά; μωρία;, 

ίσοι τόν φαΟλόντων ζυγόν
καλύπτουν μ’ άνθη κολακείας;

Π Α Ν

ΈκεΤ τόν Κλέωνα ίδέ
πώς τρέμει έλος περιμένω·/ 

νέον σου βέλος, άοιδέ,
είς δηλητήριο·/ βαμμένου.

’Αλλ’ όχ ι ! Τή; σκηνή; αυτή;
ή μνήμη ά; ταφή εί; ζόφον! ι 

Υβρίζει μέγα; ποιητή;
τόν αρχηγόν τών φιλοσόφων

Ό  όχλο; έπληττε σκληρά,
καί άπητείτο παιδιά τις, 

καί τψ έββίφθη ώ ; βορά
μεγάλη δόξα, ό Σωκράτης. »

Καί τέρπονται τώ  όντι οί Αθηναίο; έπί τή αδικία 

κρυπτομέν·/) υπό άνθη ποιήσεως.

« Τίνα τό δράμα λοιδωρεί
ούδ’ έρωτώσι κδν έκεΐνοι.

Πέπλον καλόν όταν φορή,
κ’ ή άδικία τούς ήδύνει.

Μάλιστα εί; τών θεατών
υπέρ τού; άλλου; έλους χαίρει, 

προσωπικώς έπικροτών
τά έντελή του έργου μέρη.

Πρεσβύτη; οΰτο; κεκυφώ;·
είναι βαθεΐ; ο! οφθαλμοί του, 

καί άπό μύχιόν τι φώ;
λάμπουσα φαίνετ’  ή μορφή του.

Λευκόν ίμάτιον φορεί
άνευ ματαίων κοσμημάτων. 

Πρό; τήν θυμέλην θεωρεί,
όψιν γαλήνιου φυλάττων.

ΕΤν’ ό Σωκράτης. Εύλαβεί;
ο! μαΟητα'ι αυτόν κυκλοΟσι· 

Μετά δίκαια; συντριβής
τήν άδικίαν θεωροδσι. ».

Καί μετά τινας στροψάς κατωτέρω '

« Είδ’ ό Σωκράτης τόν λαόν 
νά τόν ίδή έτι έπόθει, 

καί γαληναίω; μειδιών
έπί τή; έδρα; άνωρθώθη.

Τό πλήθος έπαυσε γελών
ευθύς, κ’ εί; σέβας έκινήθη.

Ή  ποιητά τών Νεφελών,
ό υβριστή; έξεδικήθη·

Αύτόν καί μόνον εύφημεί
ή πόλις άπασα συνάμα, 

καί παραβλέπει, ώ τιμή !
χάριν του ήρωος, τό δράμα.
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Πλήν τοϋ Σωκράτους άπαθής 

έμειν’  ή όψις ή γλυκεία.
Γνωρίζει έτι άσταθής

είναι του όχλου ή φιλία,

"Οτι γενν$ εί; τόν λαόν
ή νέα δόξα νέον φθόνον,

κ’ ύπό πάν χείλος μειδιών
κρύπτετ’  όδού; σκληρώς πληγώνω·/.

Γέλως τού; άλλου; άπατών,
έπί τά χείλη του άνέβη.

Ί 'π ό  τόν θρίαμβον αύτόν
ί'σω; τό κώνειου μαντεύει ».

Μετά τινα  δ έτη άπό τής παραστάσεω; ταύτης,
« καί άλλη πάλιν τελετή

τυύ; ’Αθηναίου; συνενώνει, ·

ή εί; θάνατον καταδίκη τοϋ Σωκράτους, τοϋ άνδρός 

έκείνου ο στις
« Διά τοϋ θείου του νοό;

κατά τής φύσεω; παλαιών, 
άκύμη δέν ήτο θεό;,

άλλ’  άνθρωπο; δέν ήτο πλέον.

’Αγνώστου; έτ’  είς τού; λαού;
άρχά; έκεΤνο; άναγγέλλων, 

θεόν νικώντα τού; θεού;
ίσως διέβλεπ' εί; τό μέλλον.

Άπεκαλύφθη ε'ι; αύτόν
τή; Ίουδαίας ή θρησκεία, 

κ’  έμάντευ' ϊσω; τόν Χριστόν 
έν ψ έλάτρευε τόν Δία.

"Οταν προβαίνη ή αυγή,
έρυθριώσα έτι κόρη, 

πριν φωτισθή ή άλλη γή,
τά ύψηλά φωτίζει όρη.

Ό  κοϋφο; όχλο; μέ χαράν
διά τόν θάνατον ώμίλει, 

καί μίαν ϋβριν ή άράν
έλων έπρόφερον τά χείλη.

—  Δέν ήτον φίλο; τών Θεών.
—  Διαφθορεύ; τών νέων ήτον.

—  Έβλαπτε λίαν τόν λαόν
ψευδή σοφίσματα κηρύττω·/.

—  Αί όμιλϊαι του ρηταί 
.  προκλήσεις ήσαν τυραννία;.

—  ’Εκείνου ήσαν μαθηταί
ό θηραμένης, ό Κριτίχ; ·.

Αλλ’  έν ω  ταϋ τα  έλεγεν 5 κούψος όχλος, έπιχαί- 

ρων τή  άδικία, ό Αριστοφάνης, μακράν τώ ν  άλλων, 

παραδίδεται είς πίκρας τύψεις τοϋ συνειδότος. Προ- 

σερχόμενος δ’ε πρός αύτόν δ Π λάτων, τόν προσφω

νεί μετά φωνή; γλυκεία; καί συμπαθΛς"

« —  Άκάνθα; φαίνεται κακά;
μέ άνθη θάλλοντα τυλίσσεις, 

κ’ έχουσι λίαν τραγικά;
αί κωμφδίαι σου τά; λύσει;.—  »

Τότε  δ Αριστοφάνη; τό ν  παρακαλεί νά τφ  ειπή 

άν έκπνέων δ φιλόσοφος δεν έξέπεμπε κα τ’ αύτοϋ 

άγριας άράς, καί δ Π λάτων διηγείται.

—  « Λόγοι γαλήνης ψυχική;
οί έσχατοί του ήσαν λόγοι- 

κ’ εί; φίλους κ’ είς έχθρού; γλυκύς, 
έπίση; άπαντα; ηύλόγει.

Ε ίχ’ είς τά βάθη τοϋ νοό;
ζωής μελλούση; προαισθήσεις· 

ήτον ανέφελο; ήώς
ό θάνατό; του, όχι δύσις.

Έφαίνετ’  έτι τόν ουδόν
έπάτει θνήσκων άλλου κόσμου, 

καί |σμα κύκνου μελψδών
έκλεισε τ ’ δμμα του έμπρό; μου.

Έδίδασκ’ έτι άπαθή;
έν φ τήν κύλικα έκράτει, 

καί στοχασμό; ήτον βαθύς
καί ή πνοή του ή έσχάτη.

Έάν εύρίσκεσο παρών,
κ’ έβλεπε; θνήσκοντα εκείνον, 

θρήνον θά ήνους γοερόν
μέ τών έταίρων του τόν θρήνον.

Πώ; συνεχώρει έκ ψυχή;
τούς ύβριστά; δν ήκροάσο, 

διά τού; στίχου; τούς τραχείς
σύ σεαυτόν Οά κατηράσο·

Διότι είναι άγαθή,
’Αριστοφάνη, ή ψυχή σου, 

καί μέ δακρύων Οά πλυθή
χοάς άφθονους ήκηλίςσου.

Άλλά σ’ άφήνω* ιερόν
νά έκπληρώσω χρέος πρέπει, 

άπό τά; τύχας τών καιρών
τά άθάνατάτου σώζων έπη.

θά  τά συλλέξω, ποιητά,
μετ’  εύλαβοϋ; έγώ καλάμου, 

κ’ εί; τού; αιώνας θά πετ^
μέ τ ’  όνομά του τ ’  όνομά μου.

Ώ ;  γλύπτης ονομα Ονητοϋ
εί; ©εοϋ άγαλμα χαράττων, 

έπί τά θεία έργ' αύτοϋ
τρέμων κ’ έγώ θά γράψω « Πλάτων ·. —

Ό  τοϋ Σωκράτους προσφιλή;
ύπό λυγμών πικρών έπνίγη, 

κ’ έκεί νά κλαύση συσταλείς,
μετά τοϋ πλήθους άνεμίγη *



Εν μια δε τώ ν  επομένων νυκτών, ή σελήνη προ-1 

κύπτουσχ τώ ν  σύννεφων, εδειξεν άνδρα άναρτώντα 
στέφανον εις νεκρικήν στήλην.

• ’Αριστοφάνη, είσαι σύ
τό τοϋ Σωκράτου; μνήμα στίβων. .

Τοιοϋτο είναι τό  γλαφυρόν καί ώραΐον τούτο ποι- 

ηματιον, εις 3 οί κριταί άπονέμουσιν δμοφώνως τόν 
στέφανον.

Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΑΟΣ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΚΟΓΜΑΧΟΤΔΗΣ.

A. Ρ. ΡΛΓΚΑΒΙΙΣ.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ
Τ ΙΙΣ

A I Γ  Γ I I  Τ  0  Γ .
— 000—

Οί Α ιγύπτιοι κατά Πλίνιον έσεμνύνοντο έπί τή 

ομολογία, ό τ ι μεταξύ αυτών άνεφάνη καί άνεπτύ- 

χθη τό  πρώτον ή διδασκαλία τής γνώσεως καί θε

ραπείας τώ ν διαφόρων τού ανθρώπου ασθενειών καί 

αληθώς ουδέν άλλο έθνος τής άρχαιότητος δόναται 

νά άποδείξη μνημεία γραπτά τή ; ιατρική; κατά προ- 

ελληνικήν τινα  εποχήν, έν ώ κατά  τόν έκ Σεβεννό- 

του Μανέθωνα, ήδη Αθωθις, ό δεύτερος τής Αίγύ- 

πτου βασιλεύς έκ τής πρώτη; Οινίτιδος δυναστείας, 

περί τά ; άρχά; τή ; τρίτης πρό Χριστού χιλιετηρίδος, 

εκ τή ; τάςεω ; τώ ν  ιατρών προαχθείς, συνέγεαύε βί
βλου; ανατομικά; (*).

Μόνοι οί Σϊναι, έάν άλλως τε  ή χρονολογία αυτών 

εινε ακριβής, δύνανται νά καταταχθώσιν ώς πρός 

την πρώιμον σπουδήν τή ; ιατρικής ευθύς μετά τούς 

Αιγυπτίους, καθότι καί μεταξύ ' αυτών άνεφάνη βα

σιλεύς έκ τή ; τά ξεως τώ ν  ιατρών, περί τά  2,700 

πρ. Χρ., ό Σ ίγγ -Ν ώ γγ , όςτι; συνέγραψε τάς πρώτας 

ιατρικά; τή ; ανατολική; Ασία; βίβλου;’ αυτά δέ τά 

μέχρι τούδε γνωστά  τώ ν Ινδών ιατρικά συγγράμμα

τα  μόλις άναβαίνουσι μέχρι τώ ν  πρώτων πρό Χρι
στού αιώνων. *

Εκτός τού Αθώθιος καί οί βασιλείς τή ; δευτέρα;

( ' )  Τοϋ βασιλέω; τούτου τό όνομα οί Αιγύπτιοι Οέλον- 
τε; '¡να γράψωσιν Τβιν έζωγράφουν, τοϋ Οεοϋ ©ώΟ τό σύμ
βολου, ώς γίνεται δήλον έκ τοϋ έν Τουβίνφ σωζομένου ίε. 
ρατικοϋ παπύρου τών έν Λίγύπτψ βασιλειών. ©ώΟ ήτο ώ ; 
γνωστόν ό Θεός τών γραμμάτων καί τών έπιστηαών, ό λό
γιο; Έρμή; τών Αιγυπτίων, "ΑΟωΟι; δέ έξ αύτοϋ'τήν κλήσ,ν 
ύεξάμενος, τήν έκ xfi; τάξεως τ6>ν επιστημόνων xai λογίων 
προαγωγήν του εις τού; μεταγενεστέρου.- νά διαιώνιση' ή- ! 
θέλησε.

θινίτιδος δυναστεία; Ζάζχ τις καί Σεθένης έπροστά- 

τευσαν τήν ιατρικήν, καί ή τρ ίτη  μεμφίτι; δυναστεία 

ή αμέσως προηγηθεΐσα τώ ν  τά ; πυραμίδα; κτισάν- 

τω ν Φαραώνων ήρίθμει μεταξύ τώ ν  βασιλέων ενα 

έκ τού όμιλου τώ ν ιατρών, Τόβορθρον, τόν διά τού

το  Ιμχοτέπ έπικληθέντα, ήτοι Ασκληπιόν.

θ ετικ ά ; πληροφορία; περί τή ; προόδου τή ; ιατρι

κής έν Α ίγύπτω  κατά τήν ΙΑ', πρ. Χρ. εκατονταε

τηρίδα έπι τή ;  ΙΘ . θηβαίτιδο; δυναστείας, παρέχει 

ήμΐν εμμέσως ό έν Α ίγύπ τω  γεννηθείς, άνατραφε'ίς 

καί σπουδάσας νομοθέτη; τώ ν  ’Ισραηλιτών Μωϋ- 

σής, έν τή  παντατεύχω. Ραμεσή; ó Β'. Μεραμουν 5 

Σέσωστρις, ό έπικληθείς μέγας έβασίλευε τή ; Αίγυ

πτου (1407  1341 πρ. Χρ.), ό τε  έγεννήθη ό Μωϋ-

σής καί έλαβε τήν ανατροφήν του καί έπιστηαονικήν 

έκπαίδευσιν παρά τή  αυλή καί τώ  ίερατείω’ έπί τής 

βασιλείας τού Μενεφθα τού A'. (1 3 4 1 — 1321 πρ. 

Χρ.), ή Μενόφιος κατά Μανέθωνα, έλαβε χώραν ή 

έξοδος τώ ν  Ισραηλιτών, (όρα Πανδώρ. φυλλάδ. 279 ’ 

σελ. 337  34 4 )' ό Μωϋσής κατά τόν τελευταίον

συγγραφέα ητο αποστάτης Αιγύπτιος ίερεύς Ηλιου

πόλεως ονομαζόμενος τό  πριν ¿σαρσιφ, καί γενόμε- 

νος αρχηγός 80,000 λεπρών καί άκαθάρτων, έξή- 

γαγεν αυτούς απο τής Αίγυπτου εί; τήν έρηαον' οτι 

δέ οί λεπροί καί ακάθαρτοι ούτοι άνθρωποι ήσαν οί 

Ισραηλΐται μαρτυρεί ό Διόδωρος (περιλειπόμενα λδ'.) 

Καί κατά τόν Στράβωνα έτι (σελ. 760 ) ό Μωϋσής 

ητο αίγύπτιος ίερεύς, κατά  δέ Λυσίμαχον (ίώσηπ. 

κατά Α -ίω ν. I. 34 .) οί Ισραηλΐται ήσαν όμιλο; ά- 

καθάρτων καί λεπρών ανθρώπων, έν φ  δ Τάκιτος 

(H ist. V . 2 5) άποκαλεΐ ρητώς τούς έπί τώ ν χρό

νων του ίσραηλίτα; απόγονους τώ ν  ποτέ έξ Α ίγύ- 

πτου διωχθέντων λεπρών καί ακαθάρτου Αιγυπτίων.

Πάντες οί Ισραηλΐται δέν ήσαν βέβαια λαός λε

πρών Α ιγυπτίων, ούδέ πάντες οί λεπροί άποκλειστι- 

κώς ίσραηλΐ-αι' μετά τώ ν  τελευταίων είχον έξ- 

έλθει τή ;  Αίγυπτου καί έπίμικτος όχλος πολός Α ι

γυπτίων καί άλλων ( Εξοδ. ιβ'. 38. ), οΐτινες ώς 

εκ τή ; ρυπαροτητος αυτών καί τώ ν  περιπετειών τής 

αποδημίας συνετέλεσαν ΐνα διαδοθώσι μεταξύ αυ

τώ ν  και τώ ν  αλ.λων άποδημητών διάφοροι άσθένειαι, 

έπι τό  πλεΐστον κολλητικαί, καί μάλιστα δερμικά 

και άφροόισια νοσήματα όπως καί αν ίχη  τό  πράγμα, 

βέβαιον είναι, ό τι κατά τούς τελευταίου; χρόνου; τής 

I Διαμονής τώ ν  Ισραηλιτών έν Α ίγύπτω  καί κατά τήν 

έξοδον αυτών, κατά τήν ΙΔ'. π. Χρ. εκατονταετηρίδα, 
διάφοροι έπιδημικαί καί κολλητικαί, έπί τό  πλεΐστον 

δερμικαί άσθένειαι έπεκράτουν, έν Αιγύπτιο καί τα ΐ; 

παρακειμέναις δμόροις χώρα·.;, ό δέ σύγχρονος Μωύ- 

σής έν τ ώ  λευΐτικώ βιβλίω καί έκείνω τώ ν  αριθμών 

έφρόντισε νά μεταδώση το ΐ; ίερεϋσι καί τ ώ  λαώ 

I τών ¡σραηλιτών μέρος τώ ν  ιατρικών του γνώσεων,

Ω Ρ Α.

*α ί  νά θέση κανόνα; γενική; διαιτητικής καί ακρι

βού; διαγνωστική; τώ ν  ασθενειών τοϋ δέρματος καί 

εξανθημάτων, (πρβλ. λευΐτ. Κεφ. ι γ .— ιέ. Αριθμ. 

κεφ. έ. 2— 4.).

Λΰτα ί αί ίατρικαί τού Μωύσέως γνώσεις δέν ή

σαν εί μή άπόβροιαι τής τό τε  έν Α ίγύπτω  ιατρική; 

σχολή; καί επιστήμη;, άκμαζούση; τά  μάλιστα  έπί 

Ραμεσή τοϋ Β'. Σεσώστριος, ώς έξ άλλη; αμέσου, 

συγχρόνου καί έγγράφου καταδείκνυται πηγής. Με

τα ξύ  τώ ν  ερειπίων τή ; αρχαίας Μέμφιος άνεκαλύ- 

φθησαν πρό πολλών ετών εί; βάθος δέκα ποδών εν

τός ληκύθου δύο πάπυροι δμοιοχείρου ιερατική; γρα

φής, οΐτινες μετέπειτα άπετέλεσαν μέρος τή ; συλλο

γή ; ΙΙασσαλάκουα,νϋν δέ είσιν έ ν τώ  αίγυπτιακώ τοϋ 

Βερολίνου μουσε'.ω παρακατατεθειμένοι- έκ τούτων ό 

μικρότερος κατά τό  ήμισυ τετριμμένος φέρει αντί ε

πιγραφής. «  Εν έτει μέ, την κδ'. τοϋ μηνός Φαωφί 

«  τή ; βασιλείας τής Αύτοϋ ιερά; Μεγαλειότητος τοϋ 

«  βασιλέως τή ; άνω καί κάτω  χώρας καί κυρίου τώ ν 

« δύο ήπείρων, Η ΛΙΟΤ ΦΤΑΑΚΟΣ ΤΗΣ Δ ΙΚ Α ΙΟ - 

» Σ ΪΝ Η Σ  Κ Α Ι ΕΚΛΕΚΤΟΥ TOT ΗΛΙΟΤ, τού ζών- 

«  τος κραταιοΰ καί δυνατού υιού τοϋ Ηλιου, καί κυ- 

«  ρίου τώ ν  διαδημάτων. »  —  Οί βασιλικοί ούτοι 

τ ίτλ ο ι είνε οί τοϋ Ραμεσή Β' τού μεγάλου Σεσώ- 

στριος, καί περί τούτου γίνετα ι ενταύθα δ λόγος, 

άναβάντος εί; τόν θρόνον κατά  τό  1 407 πρ. Χρ., ό- 
θεν ή χρονία τοϋ άνω παπύρου δύνχται νά άναχθή εις 

τό  έτος 1363 πρ. Χρ., εποχήν κατά τήν όποιαν ήκ- 

μαζεν ό Μωϋσής έν Α ίγύπ τω ' ό έτερο; πάπυρος, έξα- 

κολούθησι; ών τοϋ πρώτου, καί φέρων γραφήν τής 

αύτή; χειρό; καί όμοιον τύπον συνίσταται από 23 

σελίδων γεγραμμένων διά μέλανος, έκτός τώ ν  έπι- 

γραφών τώ ν κεφαλαίων καί τω ν αριθμών οΐτινες εί- 

σί γεγραμμένοι διά κινναβάρεως' περιέχει δέ δ πά

πυρος ούτος τήν θεραπευτικήν διαφόρων έπί τό  πλεΐ

στον δερμικών νοσημάτων καί τάς έπί τούτων ια

τρικά; συνταγάς' ή ιε' σελίς είνε αξία λόγου διά τήν 

έν παρενθέσει περιεχομένην σημείωσιν (γραμμή 1 -2 ).

«  Συλλογή συνταγών κατά τώ ν  δερμικών νοσημά- 

« τω ν, οίαι ευρέθησαν έν αρχαίο: γραφή, εν παλαι

ό τά τη  βίβλω, ύπό τούς ποδας τοϋ θεού Ανούβιο;

« κατά  τήν Σεχέμ, έν ήμέραι; τής ιερά; Μεγαλειό- 

“ τη το ; τοϋ βασιλέως Ζαζάτιος τοϋ μακαρίου, με- 

« ·τά  δέ τ ά  τούτου παθήματα μετηνέχθησαν ένώ- 

“  τπον τή ; ίερά; Μεγαλειότητος τοϋ βασιλέως Σεθέ- 

«  νους τού δεδικαιωμένου (*).

Π A Ν Δ

1 2. 3  4  S  0
( ’ ) Συλλογή συνταγών κατά νοσημάτων τοϋ δέρματο;.

7  8  9  1 0  11 1 2  1 3  14

Ευρέθησαν έν άρχαία γράφει έν παλαιτάτη βίβλψ υπό τοϋ;
1 0  1 7  1 8  1 9  2 0

ποδα; τοϋ Οεοϋ Άνούβιο; κατά τήν Ζεχέμ έν ήμέραι; τή;

Μ ετά ταϋ τα  άναφέρεται (γραμμή 3 -5 ) ό τι χά- 

ριν τής παλαιότητος ή βίβλο; μετεκομίσθη άπο τών 

ποδών τοϋ θεού καί έφυλάχθη παρά τώ ν ίερογραμ- 

ματέων, καί ακολουθεί δέησις έν όνόματι τής ϊσιδος, 

τοϋ όρου, τού Χώνς καί ΘώΟ τοϋ παιδίου, απάντων 

προστατών τής ιατρικής.

Εκ τούτοιν γίνετα ι δήλον, ό τι άν καί δ πάπυρος 

έγράφη έπί Ραμεσή τοϋ Β' Σεσώστριος, τ ά  περιεχό

μενα όμως είναι απάνθισμα καί έκλογαί εξ άλλ.ου 

άρχαιοτέρου ιατρικού συγγράμματος από τής πρώ

τη ; δυναστείας, ίσως αύτοϋ τοϋ Αθώθιος, άνευρεθέν- 

τος έπί τώ ν  βασιλέων Ζαζάτιος καί Σεθένους, ήτοι 

τού τετάρτου καί πέμπτου Φαραώ τής δευτέρας θι

νίτιδος δυναστεία;’ ό τι ή πρό)τη κυρία συγγραφή α

νάγεται εί; τούς χρόνους τοϋ Αθώθιος πιθανολογείται 

καί έκ τώ ν περιεχομένων εις τό  τέ).ος τή ; ts οελί- 

δος καί τήν αρχήν τής ιγ’ , όπου ύπάρχουσιν άξιαι λό

γου σημειώσει; έκ τής τοπογραφική; ανατομίας, καί 

μάλιστα τοϋ αρτηριακού τής κεφαλής συστήματος 

πρό τή ; δευτέρα; χρονολογούμενχι δυναστείας, έν ώ 

παρά τοϋ Μανέθωνος γνωρίζομεν, ό τι Αθωθις έκ τής 

πρώτης δυναστεία; συνέγραψε βίβλους ανατομικά;.

Επί τής δεκάτη; πρό Χριστού έκατονταετηρίδος ή 

φήμη τή ; έν Α ίγύπτω  άκμαζούση; ιατρικής επιστή

μης είχε φθάσει καί εί; αύτήν τήν Ευρώπην τ ε  καί 

Ασίαν' δ όμηρος (όδυσ. Δ. 2 2 7 — 232 ) αναφέρει ότι

c ΤοΤι Διά; Ουγάτηρ εχε φάρμακα μητιόεντα 
« Ισθλά, τά οί ΙΙολύίαμνα πόρεν ©Οίνο; παράκοιτι;
* άΐγυπτίη· -η πλεΤστα φέρει ζείδωρο; αρουρα 
« φάρμακα, πολλά μέν έσΟλά μεμιγμένα, πο)λά δέλυγρά· 
« ΐητρό; δέ έκαστο; έπιστάμενο; περί πάντων 
« ανθρώπων· ή γάρ παιήονό; είσι γενέθλη;.

Αρα κατ’ εκείνους τού ; χρόνους ή Α ίγυπτο; ήτο 

γνωστή  διά τά  άφθονα καί πολυποίκιλα φάρμακα τά  

έν αύτή φυόμενα καί σκευαζόμενα, καί τώ ν  όποίιον 

ή εφαρμογή έγίνετο έκεΐ συνεπεία φυσιολογικών εν

δείξεων καί ούχί ώς άλλοθι έμπειρικώ τώ  τρόπω ' αύ

τό  θέλει ΐνα εϊπη δ ποιητή; άναφέρων φάρμακα μη

τιόεντα, ήτοι ύπό συνέσεως εύρεθέντα καί κατά τ έ 

χνην θεωρητικήν έσκευασμένα ώ ; ίρθώς έςηγοϋσιν 

οι σχολιασταί' έν τα ύ τώ  μανθάνομεν παρά τοϋ ίδιου 

ποιητού τήν έπί τώ ν  χρόνων αύτοϋ φήμην τώ ν  αί- 

γυπτίων ιατρών, θεωρουμένων ώς επιστημόνων καί 

ύπερεχόντων πάντων τώ ν  άλλων δμοτέχνων έν τή  

λοιπή οικουμένη.

Ε τι καί έπί τής χς·' σαΐτιδος δυναστείας έπί τή ; 

βασιλείας Νεκώ (61 I — 595 πρ. Χρ.) εύρίσκομεν άκ-

21 2 2  2 3  24
ιερά; Μεγαλειότητο; τοϋ βασιλέω; Ζαζάτιο; τοϋ μακαρίου, 

2 3  2 6  2 7  2 8
μετά δέ τά τούτου παθήματα μετηνέχθησαν ένώπιον τή; ίε- 

2 9  3 0  3 1  3 2
ρ ϊ; Μεγαλειότητο; τοϋ βασιλέω; Σεδένου; τοϋ δεδικαιωμένου.
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μάζουσαν καί άκεραίαν τήν φήμην τής έν Α ΐγύπτω  

ιατρική; επιστήμη;' δ σύγχρονο; προφήτη; Ιερεμίας 

σμιλών περί τή ;  έν Χαρμείς παρά τ ώ  ποταμώ  τώ  

Ευφράτη ή ττα ; τω ν Α ιγυπτίων (κεφ. μς-'. 1 1. τού 

έβρ. κειμένου' κ ς .  1 I . κατά ,*ΐ>ύ; Ο '.), υπαινίττεται 

τήν χρήσιν τω ν πολυειδών καί ποικίλων έν Αιγύ

πτιο φαρμάκων, καί λέγει' «  Ανάβηθι Γαλαάδ καί 

λάβε ρητίνην τή  παρθένω Ουγατρί Λίγύπτου' εές το 

κενόν έπληΟυνα; ΐάματά σου' ώφέλεια ούκ εστιν έν 
coi. »

Επί τή ; χ,ζ' περσική; δυναστεία;, έπί τού τέλους 

τή ; έκτη; καί διαρκούση; τή ; π έμπ τη ; προ Χρίστου 

έ/.ατονταετηρίδος, ή. ιατρική τή ; Αίγυπτου σχολ.ή 

διέπρεπεν ώς ή πρώτη τή ; τό τε  γνωστής οικουμένης. 

Κύρος δ μέγας τω ν  Περσών βασιλεύ; παθών τους ο

φθαλμού; έπεμψε παρ’ Αμασιν ζη τώ ν ιατρόν οφθαλ

μών τόν άριστον έν Αΐγύπτο/ άπέστειλε δε Λμασις 

αΰτώ τοιοϋτον, ο ;τ ι ;  καί μετά τόν Κύρου θάνατον 

διετέλει παρά τ ώ  υίώ οώτού Καμβύση (Ηρόδ. III. 1.) 

Καί Δαρεΐο; δέ δ ΐστάαπου; είχε πάντοτε περί ε

αυτόν του ; πρωτεύοντα; τώ ν  αΐγυπτίων ιατρών, μέ

χρι; ού Δημοκήδη; δ Κροτωνιάτη; ηύτήχησε ν’  άνα- 

δείςνι έν Ασία τήν τό τε  άρχίζουσαν υπεροχήν τή ; ελ

ληνική; έπιστήμης (ΐϊρόδ. L II 129 . 132). —  ϊ'σ τε- 

ρώτερον έτι δ ποιητή; Ευριπίδη; έν τή  κατά τήν Α ί

γυπτον περιοδεία του μετά του Πλάτωνος άσθενή- 

σα; ποτέ υπεβλήθη εΐ; τήν θεραπείαν τώ ν Α ιγυ

π τίων ¡ατρών, καί Γάθη έντελώ ; διά τή ; χρήσεω; 

τώ ν  θαλασσίων υδάτων.

Ι Ϊ  έν Α ΐγύπτω  ιατρική έπιστήμ,η διετηρεΐτο ακ

μαία καί έπί αυτών τώ ν Ρωμαίων. Ó Πλίνιο; μνη

μονεύει τή ;  έπί τώ ν χρόνων του πληθύος τώ ν  αίγυ- 

π τίω ν ιατρών, οί δοκιμώτεροι τώ ν  όποιων μ.ετέβαι- 

νον εις τήν πρωτεύουσαν τού ρωμαϊκού κράτους ΐνα 

μ.ετέλθωσιν εκεί το  έπάγγελμά τω ν, καί αναφέρει 

συγχρόνως περί τών-έν Αιγύπτιο πλεοναζουσών ποι- 

κίλων ασθενειών' έκ τούτου φαίνεται, ο τ ι καί το  πά

λα ι ώ ; σήμερον όπήρχον συνηγμένα έν τ ώ  αΰτώ  πάν

τα  τά  διάφορα τώ ν  διαφόρων μερών τή ;  οικουμένη; 

νοσήματα, καί ή έν Α ΐγύπτω  διαμονή ήδύνατο καί 

τό τε  νά χρησιμεύση ώ ; σχολεΐον διά του ; θέλοντας 

νά τελειοποιηθώσιν εις τήν σπουδήν τή ; ιατρική;, ώ ; 

γίνετα ι τούτο καί έπί τώ ν ήμερών μα;. Α ί κατά τά ; 

ώρα; τού ετου ; ρυθμικαί παραλλάςει; καί ανελίξεις 

τώ ν ατμοσφαιρικών καί μετεωρολογικών τού αιγυ

πτιακού κλίματος φαινομένων, αί περιοδικά! άστρο- 

νομικώς καί μαθηματικώ; ακριβείς καί ώρισμέναι 

αυξήσει; καί μειώσει; τώ ν  ϋδάτων τού Νείλου, α

σκούσα'. εικότως επιρροήν τινα  έπί τώ ν  παθολογικών 

τού ανθρωπίνου σώματο; αλλοιώσεων έν Α ΐγύπτω, 

παρέχουσιν εΐ; τ ά ;  κατά καιρού; ένδημίας καί επι

δημίας ώρισμένον τινά  ρυθμόν άνακυκλήσεω; καί
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επανόδου, καί δίδουσϊ το ΐ; νοσήμασι κανονικήν τινα 

πορείαν καί σαφή τύπον καί χαρακτήρα δυσκόλω; ά- 

παντώμενον άλλαχοΰ, ώςτε δύναται ή παρατήρησι; 

καί μελέτη τώ ν έν Αΐγύπτορ ασθενειών νά χρησιμεύ- 

σνι ώς πρότυπον εΐ; τού ; περί τά  τοιαύτα  άσχολου- 

μένου; νεήλυδα; ιατρούς. Διά τούτο καί κατά τόν 

τέταρτον -ήδη μετά Χριστόν αιώνα, κατά  Αμμιανόν 

Μαρκελΐνον, ή μεγ αλειτέρα σύστασις δ Γιατρόν τινα 

έπί τή ; έκτεταμένη; ¿ωμαϊκή; αυτοκρατορία; ήτο, 

έάν έλέγετο περί αύτοϋ, δ τ ι έν Α ΐγύπ τω  έτελειοποίη- 

σε τά ; σπουδάς του·.

Η  άρχαιοτάτη αϋτη ιατρική, τή ; Αίγυπτου- σχο

λή, ή αρχιερείς καί βασιλείς συναριθμοΰσα μεταξύ 

τώ ν  κατά καιρού; διαπρεψάντων μελών της, δέν άπε- 

τέλει άπλώ; δμ.άδα τινά  εμπειρικών θεραπευτών, 

άλλά γραμματικώ; κατηρτισμένων καί δΓ έγκυκλίων 

σπουδών μεμορφωμένων έπιστημ,όνων σύλλογον έκ 

τή ; άνωτέρα; τώ ν ιερέων καί προφητών τά ξε ω ; οί 

τοιούτοι ιατροί έθεωρούντο ώς δημόσιοι τού κράτους 

λειτουργοί μισθοδοτούμενοι τακ τικώ ; παρά τή ; πο

λ ιτε ία ;, έκ τό ; τώ ν  κατά  καιρού; καί κατά βούλησιν 

παρά τώ.ν ιδιωτών άπολαμ.βανομ.£νων αμοιβών, διά 

τήν παρεχομένην το ί; νοσούσι έπικουρίαν καί θερα

πείαν' μόνοι πένητες, τα ξε ιδ ιώ τα ι καί έν υπηρεσία 

στρατιωτικοί έχαίροντο τό  δικαίωμα τή ; δωρεάν θε

ραπεία; έκ μέρους τώ ν  παρατυγχανόντων ιατρών.

Αλλά πρός έλευθέραν έζάσκησιν τού έπαγγέλμα- 

τό ; τω ν  οί νέοι ιατροί ήσαν υποχρεωμένοι νά δόσω- 

σι δείγματα προλαβούση; προπαιδευτικής καί έγκυ- 

ι κλίου σπουδή; έκ τό ; τού ειδικού τή ; ιατρική; έπι- 

στήμη; κλάδου, εΐ; τόν όποιον ιδία έκαστος έδόθη 

καί ένησχολήθη προ πάντων, καί τού όποιου τήν έξά- 

σκη,σιν έπεθύμει καί έσκόπευε νά μ.ετέλθη,. Τοιουτο

τρόπως ή πολιτεία έφρόντιζεν ΐνα υπάρχωσι πολλοί 

ιατροί δι ειδικά; έκαστο; κατηρτισμένος άσθενείας, 

προ; πλειοτέραν δαον δυνατόν προαγωγήν έκάστου 

τή ; ιατρική; κλάδου, καί πρό; άσφαλεστέραν τώ ν  

νοσούντων θεραπείαν, έκάστου ιατρού Ινό ; είδους νό

σων τήν θεραπείαν έπαγγελλομένου καί ούχί πλ.ειό- 

νων' ώ σ τε  οί μεν καθίστανται οφθαλμών ιατροί, οί δε 

κεφαλικών άσθενιών, άλλοι όδόντων, καί άλλοι κοιλια- 

κών ήάφανώ,ν νοσημ,άτων θεραπευταί (Ηρόδ. ΙΓ. 84).

Οί ιατροί υπεχρεούντο παρά τή ; πολ.ιτεία; ίνα ά- 

κολουθώσιν άκριβώς τού ; ιατρικού; τή ;  έπικρατεία; 

νόμους καί τού; από παλαιών καί δοκίμων ιατρών 

συγγεγραμμένου; τή ; έπιστήμης κανόνας, καί έάν 

ποτε ήθελεν άποδειχθή, δ τι ό ιατρό; δ'εν έξεπλήρω- 

σεν ώ ;  εδει τά  ιατρικά του καθήκοντα, ή δ τι μετε- 

χειρίσθη τήν έπιστήμην πρός βλάβην μάλλον τής 

υγεία; τού αύτώ έμπιστευθέντο; ασθενούς καί οΰ- 

χ ί πρό; ίασιν, ήδύνατο νά έναχθή εΐ; δίκην καί ό- 

ποστή τά ;  παρά τού νόμου ώρισμένα; ποινά;" ου-
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τ ω ; ,  εάν ήθελεν άποδειχθή, δ τ ι έπί προκειμένη; τ ι -  

νό; περιπτώσεω; δέν έφηρμόσθη ή έκ πολλών χρό

νων τετηρημένη καί υπό τώ ν άριστων καθηγητών 

συντεταγμένη θεραπεία, καί δ τι έκ τούτου ή ές 

άλλης τινό ; απερισκεψία;, άμελεία; ή άμαθείας τού 

ιατρού έπαθεν ή άπέθανεν δ άσθενή;, τό τε  οί συγγε

νείς τού τελευταίου ή αυτό τό  δημόσιον ήδύναντο νά 

καταδιώξωσι τόν περί ου ό λόγο; ιατρόν ένώπιον τώ ν 

δικαστηρίων έπί φαρμακεία ή άνθρωποκτονί?’ έν 

περιπτώσει δμω; καθ’ ήν τά  φάρμακα είχον διαταχ- 

θή κατά τού ; έκ τώ ν  ίερών βίβλων τής επιστήμη; 

κανόνας, άλλ’ ή φύσις τή ; άσθενείας ήτο τοιαύτη, 

ώ σ τε  μέ δλας τού ιατρού τά ; προσπάθεια; ό άσθε

νή; δέν ήδύνατο νά σωθή, ό ιατρός έθεωρέΐτο τό τε  

καλή; καί αμέμπτου διαγωγή; καί πάσης κατηγο

ρία; αθώος.
Λ ; βάσει; τώ ν  σπουδών τή ; ιατρική; σχολής έ- 

χρησίμευον κατά τήν μαρτυρίαν Κλήμεντος Αλε

ξανδρεία; (Στρωματεΐ;. VI. δ\) έκ τώ ν 42 ίερών 

τή ; αΐγυπτίου έγκυκλοπαιδεία; βίβλων αί τελευ

τά ! χι 8ξ, πραγματευόμεναι έν συνόλω άποκλειστι- 

κώ ; τήν ιατρικήν έπιστήμην' ήσαν δέ αύταί ά) περί 

τή ; τού σώματος κατασκευή;' β’ .) περί νόσων' γ '.) 

περί όργάνων' δ7.) περί φαρμάκων' έ.) περί δφθαλ- 

μών' καί ς . )  περί γυναικείων' ήτοι, ώ ; ήθελέ τ ι ;  έκ- 

φρασθή κα τά  τού ; όρου; τή ;  καθ ημάς έπιστήμης

1) άνατομία καί φυσιολογία' 2) ειδική παθολογία 

καί θεραπευτική' 3 ) χειρουργία' καί έγχειρήσεων δι

δασκαλία' 4) χημεία φαρμακευτική, καί φαρμακο

λογία ' 5) οφθαλμιολογία' 6 ) περί γυναικείων νοση

μάτων. Εκτός τούτων υπήρχε καί έτέρα βίβλο; ιε

ρά σημειωτική καλουμένη Αμβρή; (ή τοι seien tia 

causalitatis), δΓ ή ; έκρινον τόν κατακλιθέντα άβ- 

βωστον άν ήτο ζώσ ιμ ο ; ή δχι, έκ τή ; κατακλίσεω; 

σημειούμενοι, (ίΐραπόλ. ίερογλυφ. I. λή.), έξ ού καί 

άμβρίζειν έλέγετο κατά  Ησύχιον τό  θεραπεύειν έν 

το ΐ; ίεροϊς.

Μεταξύ τώ ν  διαφόρων τή ;  ιατρική; έπιστήμης 

κλάδων άπό τώ ν  άρχαιοτάτων αιώνων μέχρι τή ; 

εισαγωγή; τού χριστιανισμού ή άνατομία ήτο πάν

το τε  ή τώ ν άλλων προεξάρχουσα σπουδή, ούσα ή 

πρώτη καί κυρία βάσι; πασών τώ ν λοιπών, καί 

ποιήσασα ώς εΐκό; τά ; μ έγιστα ; προόδου;' έκτό; 

τή;*παρά τού Κλήμεντος άναφερομένη; ίερά; βίβλου 

περί τή ; τού σώματος κατασκευής, όπήρχον καί αί 

τού βασιλέω; Αθώθιος άνατομικαί βίβλοι κατά  Μα- 

νέθωνα, ό δέ Γέλλιο; εΐ; τ ά ;  α ττικά ; του νύκτα; 

(X . 1 0.) αναφέρει χωμίον έκ τώ ν  Αιγυπτιακών τού 

Απίωνο; περί τώ ν παρ’  Α ιγύπτιοι; έν χρήσει ανα

τομών' άλλά καί νύν έ τ ι  σώ ζοντα ι έν τή  Αιγυ

πτιακή συλλογή τού έν Βερολίνω μουσείου πλήθος 

αρχαίων αιγυπτιακών άνατομικών έργαλείων έπι-

μαρτυρούντων την άλήθειαν τώ ν λεγομ.ένων. Εΐ; 

τήν πρόοδον τή ;  άνατομία; συνέτεινε τά  μέγιστα 

τό  θρησκευτικόν τή ;  τώ ν  νεκρών ταριχεύσεως εθο;' 

ιδία τά ξ ι ;  ιερέων τελειοδιδάκτων τή ; ιατρική;, οί 

λεγόμενοι ΛαστοψύρΜί ή χο .Ιχύ τα ι αίγυπτία φωνή 

(* ), προίσταντο τή ; ταριχεύσεως τώ ν  νεκρών, τής 

όποία; προηγείτο ή άνατομ.ή έκ μ.έρου; τώ ν  προπα

ρασκευαστών, τώ ν διά τούτο καλουμένων πα ρα - 

σ χ ισ τώ ν ' έπειτα ήκολούθει ή λοιπή σκευασία παρά 

τώ ν τα ρ ιχευ τώ ν  καί έντα<ριαστώ>·. (  ).

Οί κολχύται ήσαν οΰτως οί κα τ’ επάγγελμά τα 

ριχευτά! καί άνατόμοι οΐκούντε; καί έχοντε; τ ά  ά- 

νατομικά αυτών έργαστήρια έξωθεν τώ ν  πόλεων 

παρά το ΐ; νεκροταφείο!;' έν Θήβαις κατώκουν εΐ; τό 

δυτικόν μέρος τού περί Θήβα; νομού, έν το ΐ; Με- 

μνωνείοις, νοτιοδυτικώς τήςπόλεως ( * ). Μεμνωνεΐα 

ώνομάζοντο ή ιδιαιτέρα αυτών προάστειο; κώμη καί 

συνοικία ή άλλως τε  καί Πάσημι; καλουμένη ( " " * ’ ). 

Καί εΐ; τήν Αβυδον όπήρχον Μεμνωνεΐα, κατά Στρά

βωνα, ήτοι λαβυρινθοειδή νεκροταφεία, όπου έθά- 

πτοντο οί έπισηυ-ότεροι καί πλουσιώτεροι τώ ν  Α ι

γυπτίων (πρβλ. Πλουτ. 16. καί όσερ. κ '.)' περί αυ

τά  είχον έγκατασταθή οί Κολχύται μετά τώ ν  έργα- 

στηρίων τω ν καί ή συνοικία τω ν έφερε τό  όνομα
ϊ- /»»**«>
Αλχαι ( ).

ή  ταρίχευσις τώ ν  νεκρών πάντοτε έγίνετο προη

γούμενη; τή ; τού π τώ μ ατος ανατομής, ή δέ άνα-

( ' )  " Η τ ο ι  νεωκόροι, άπό τό ν  Κ ό λ χ = φ ύ λ α ξ  καί χ υ = τ  

ο ίκ ο ι, ναός.

( * * )  "Ο τ ι  3έ ο ! τα ρ ιχ ευ τα ί οΰ το ι ήσαν έκ τή ς  τά ξεω ς  

τ(ίιν Ια τρ ώ ν  μ αρτυρεί κα ι αύτή ή  ίερά  τδ ιν  'Ε β ρ α ίω ν  γραοή , 

ί’που γ ίν ε τα ι λόγο ς  περί τή ς  ταφής τοΟ ’ Ιακώβ- «  καί προ- 

»  σέταςεν ό  Ιω σ ή φ  το ΐς  δούλοις αύτοΟ τ ο Τ ς  ί α τ ρ ο ΐ ς  

»  ταριχεΟσαι τό ν  π α τέρα  αϋτοΟ, κα ί έ τ α ρ ί χ ε υ σ α ν  ο ι

• ι α τ ρ ο ί  τ ό ν ’ Ισραήλ, (Γ ε ν έσ . ν '.  2 . τοΟ έβραίκοδ κ ε ι-

• μ ένο υ ·), ϊπ ου  ή  μ ετάορασις τ ώ ν  Ο ' φέρει- ·  κ α ίπ ροσ έτα -

• ζεν  ό  ’ Ιω σή φ  τοΤς πα ισίν αύτοϋ τ ο ΐ ς  έ ν τ α φ ι α σ τ α ΐ ς

• ένταφιάσαι τό ν  πα τέρα  αύτοΟ, κα ί έ ν ε τ α φ ί α σ α ν  οί

• έ ν τ α φ ι  α σ τ α ί  τό ν  ’ Ισραήλ. » —

( " " )  »  Έ ν  τΤ, λιβύγ, τοϋ  περί Θήβας, έν το ΐς  Μ εμ νω ν ε ί-  

ο ις » . —  Έ ν  τ ω  άπό νότου  μ έρει Δ ιό ς  π ολεω ς  τή ς  μ εγά

λης » . —  Έ κ  τοϋ  άπό νό του  καί λιβός τή ς  Δ ιό ς  πόλεω ς · .  

—  (κ α τά  τούς ελληνικούς παπύρους τοϋ  μουσείου τοϋ  

Τουρ ίνου , έκδοΟέντας ύπό A bbe Peyron έν Τουρ ίνψ - 1826 

— 1 8 2 7 .).—

( * '* * )  ·  Π α σ η μ ίτη ; »  κα ί «  Μ εμ νω ν ίτη ς  »  είσίν έν τ ο ΐ ;  

ά νω  παπύροις ταυτόσημ ος έςήγησις τοϋ  δημοτικοΰ ·  έν 

Π αα— ζα μ  » ,  τ ά  νϋν Μ εδίνετ— ’ Α βοϋ  άραβιστί.

( " · " )  Ο ύ τω ς  άναφέρετα ι ελληνισ τί εις τό ν  γνω σ τικ ό ν  

πάπυρον τοϋ  Μ ουσείου τοϋ  Αουγοδείνου  (Leyden ) ·  άριΟμ. 

6 5  σελ. ή . γραμ μ ή  2 5 — 27 .— β α σ τά ζω  τή ν ταφήν τοϋ  Ό σ ί -  

ρεω ς κα ί ύ π ά γω  κ α τα σ τή σα ι αύττ,ν εις "Αβυδον, κ α τα σ τή - 

σαι εις ταφάς κα ί καταθέσθαι εις "Α λχ α ς . »  Τ ά  έν τ ίρ  π α - 

πύρψ  έλλεΐπον έκ τή ς  τρ ιβής Α .  τή ς  τελ.ευταίας λ έξεω ς  [α ] 

λ γ α ς  άναπληροϋται έκ τοϋ  παρακακολουθοϋντο; δημοτικού 

κειμένου φ έροντος ·  ε ν τ ι χ έτπ ες  εν "Α λ χ α ς  · .
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τομή συνεπήγεν I ;  ανάγκη; και ώς είκό; την γνώ - 

σιν τής τοϋ ανθρωπίνου σώματος κατασκευής εις 

την φυσιολογικήν καί παθολογικήν του κχτάστασιν' 

ό Πλίνιο; μάλιστα αναφέρει ρητώς περί τής έν Α ΐ- 

γύπ τω  έθιζομ-ένης νεκροσκοπίας, ό τ ι δηλαδή οί Α ι

γύπτιοι άνέτεμνον τά  σώματα μετά θάνατον προς 

έξακρίβωσιν τής φύσεως τής άσθενεία; έν η άπέθα- 

νεν 5 νοσών. É  παθολογική αύτή άνατομία δύνα- 

τα ι νά θεωρηθή ώς ή μεγαλειτέρα άπόδειξις τή ; 

τό τε  προόδου τής ιατρικής, άποκατασταθείση; λο- 

γίου καί θετικής έπιστήμης, ούχΐ δε λεξιθήραν θεω

ρία ; ή ά¡λάθους καί τυφλού έμπειρισμού.

Ανώτεροι έμνημόνευσα έν παρόδω τού από Σεσω- 

στριος χρονολογου[λένου θεραπευτικού ιερατικού πα

πύρου τή ; συλλογή; Πασσαλάκουα, όστις αναφέρει 

καί περικοπάς άρχαιοτέρας τοπογραφικής άνατο- 

(λίας έκ τω ν  πρώτων τ ή ;  Αίγυπτου δυναστειών' ή 

αρχή τής ανατομικής ταύ τη ; περικοπής αναφέρει τά  

εξής, άτινα παραθέτω ώς δείγμα ανατομικής διδα

σκαλίας, οΐκ υπήρχε κατά  τήν αρχήν τή ; τρ ίτη ; προ 

Χριστού χιλιετηρίδος. «  Τήν κεφαλήν διέρχονται 32 

»  άρτηρίαι άντλούσαι το  πνεύμα έκ τού στήθους καί 

»  μετοχετεύουσαι αυτό εις τ ά  άκρα » .  τό  τέλος έ

χει ώς άκολούθως" «  δύω άρτηρίαι διήκουσιν οπι- 

»  σθεν τού  αριστερού ώ τός, δ ι ών ανέρχεται τό  

»  πνεύμα τής ζωής, καί δύω άρτηρίαι διήκουσιν ο - 

»  πισθεν τού δεξιού ώτός, δι ών ανέρχεται τό  

»  πνεύμα » .  (σελ. ις·'. γραμμ. 2 . 3 .)' ακολουθεί 

ή άπαρίθ[λησις τώ ν  άρτηριών τού στήθους, τού λαι- 

¡λού, τώ ν άνω καί κάτω  ¡λελών, καί έπειτα σελίδες 

γέμ,ουσαι συνταγών έπί διαφόρων τού αίματος δυσ

κρασιών, άπόδειξις, ό τ ι  ή  παθολογική άνατο[λία 

είχε φέρει, καί τό τε  του ; καρπούς της, δίδουσα ώθη- 

σιν εΐ; διάπλασιν ανατομικού καί φυσιολογικού ού

τω ς  είπεΐν συστήαατος τής παθολογίας.—

( Ε.Ίεζαι Σ ι irige ia ). ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ.

ΣΚΕΨ ΕΙΣ  Κ Α Ι Π Α ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕ ΙΣ  

ΤΕΘΝΕΩΤΟΣ.
—οοο--

Καλούμαι Δυβουά' άν δε καί τό  δνομά [λου φαί

νεται κοινόν, όμως διήγαγον βίον άρκετά έντιμον καί 

μέχρι τινός ένδοξον. Απέθανον δε τήν 4 Απριλίου 

4 823. Εάν ποτε ό αναγνώστης μου ευρεθή εις τά  

περίχωρα τού μικρού χωρίου Δυβουά, άς προχωρήση 

προς τήν μητρόπολιν αυτού καί άφού ζητήση τά  κλει

διά άπό τον έκκλησιάρην ά ; είσέλθη εις τήν άριστεράν 

πλευράν τής έκκλησίας' δι’  ενός βλέμματος θά άνα- 

καλύψνι όλα τά  μνημεία τής δόξης τώ ν Δυβουά. Πρώ

τον τό  στασείδιον τό  όποιον κατείχα πάντοτε ή οΐ-

κογένεια, έπειτα τόν λίθον όστις καλύπτει τόν τά 
φον πάσης τή ; οΐκογενείας μου καί τέλος τήν θήκην 
ήτις περιέχει τό  λείψανόν μου. Προσκεκολλημένον 
εις τόν τοίχον κατ’ ευθείαν γραμμήν άπό τού μέρους 

ένθα συνείθιζα νά ίσταμαι, υπάρχει ώραίον μνήμα 
έκ λευκού μαρμάρου φέρον τά  οικόσημά μου καί ά- 
νάγλυφον γυναικός μαρμάρινης, λουούση; διά τών δα
κρύων της υδρίαν, έπιτηδειότατα γεγλυμμένην καί 

φέρουσαν τήν εξής έπιγραφήν'
ΤΗ ι ΜΝΗΜΗι 

ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ  ΔΤΒΟΤΛ, ΙΠΠΟΚΟΜΟΥ 

ΘΑΝΟΝΤΟΣ 

Τ Η Ν  I ΑΠ ΡΙΛ ΙΟΥ 1823,

ΑΓΑΘ Ο Υ ΥΙΟΥ, ΑΓΑΘ Ο Υ ΠΛΤΡΟΣ 

Κ Α Ι ΑΓΑΘ Ο Υ ΣΥΖΥΓΟΥ.

Η  ΜΕΝ ΧΡΗ ΣΤΟ ΤΗ Σ ΤΗ Σ Δ ΙΑ ΓΩ ΓΗ Σ  Κ Α Ι 

ΤΟ ΑΓΑΣΤΟ Ν  ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ 

ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΛΥΤΟΝ ΑΓΑΠ Η ΤΟ Ν  

ΤΟΙΣ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΓΣ ΦΙΛΟΙΣ,

ΤΟ ΔΕ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΑΥΤΩι 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΜ ΥΘΠΤΟΥ ΧΙ1ΡΛΣ.

Α  ! φίλοι μου οσοι ζήτε σήμ,ερον, μάθετε ότι τό  
μνημειον τούτο υπήρξεν ό σκοπός όλη; μου τής ζωής 
καί ότι, διά νά τύχω αυτού, εΐργάσθην έπί τού χαρα- 
κτήράς μου εργασίαν εις τήν οποίαν σπανίως υπο- 
κύπτουσι καί οί μέγιστοι φιλόσοφοι, ¿προσπάθησα 
διά παντός τρόπου νά άρέσω εις τους περί εμέ* ή μην 
πλούσιο;' ή άνάπτυξις τού κιβωτίου μου καί ό άρε— 
θμός τών εισοδημάτων μου υπερείχαν κατά πολυ, ώς 
διατείνονται οί έξοχώτατοι, τή ; μετωπικής άναπτύ- 
ξεως τού κρανίου μου καί τού καταλόγου, τών πνευ
ματικών μ.ου κτήσεων. Λνέγνωσα έπί πάντων τών 
τάφιον τάς θωπευτικά; ταύτα; λέξεις' άγαθός πα
τήρ, άγαθός υίός, άγαθός σύζυγος' καί έπεθύμησα 
νά ϊδω ποτέ τήν προς έμε αγάπην εις μνημειον γε- 
γλυμ.μ.ένην έπί τού μαρμάρου' άλλά τούτο δεν με ήρ- 
κει, ήθελα καί ζώ ν νά είμαι δημοτικός, νά γίνω δέ 
δημοτικός καί μετά θάνατον. Αιώνιον μειδίαμα διέ- 
στελλε τά  άκρα τών χειλέων μου καί κατεπράϋνε 
τό τραχύ τού προσώπου μου' είχον γλυκύσματα δι’ 
όλα τά  παιδία, φιλοφρονήσει; δι’ όλα; τάς γυναί
κα; καί φιλικά; λέξεις δι’ όλου; τους άνδρας' ώστε 
εις τόν στενόν κύκλον, τόν οποίον'ωνόμαζα έγώ κό
σμον, εις τήν ιδιαιτέραν μ.ου ΰφήλιον, εις τήν μικράν 
μου σφαίραν ήγαπώμην άληθώς. Εις τά ;  συνελεύσεις, 
τής έπαρχίας, εις τήν φιλόξενον τράπεζάν μου, με
ταξύ τών πτωχών τής ενορίας μου, πάντε; όμοφώ- 
νω; ώμίλουν περί τού καλού Δυβουά, τού άγαθωτά- 
του Δυβουά, τού καλλίστου άνθρώπου τού κόσμου, 
τού οποίου ολαι αί έρωτήσεις ησαν ευμενείς, αί άπο- 
κρίσεις ευπροσήγοροι, τό  βαλάντιον πάντοτε άνοι- 

I κτόν καί ή υπομονή παραδειγματική, όταν. φλύαρος
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τ ι ;  γείτων ήρχετο νά τόν βασανίση λέγων πράγματα 

τ *  όποια αυτός δέν ήθελε ν’ άκούση. I I  διαθήκη μου 
έγένετο κατά τά ; αύτά; βάσεις, ένεπνεύσθη υπό τών 
αυτών διαθέσεων. Είχον καταστρέψει την υγείαν 
μου χάριν τη ; γυναικός μου, ητι; ηγάπα τούς χορού; 
καί χάριν τών φίλων μου, οί οποίοι ήγάπων νά πίνω1 
σιν' έσπούδαζον τά ; ορέξεις αύτών μετά προσοχής 
καί έπιμελεία; διά νά κανονίσω, κατά τά ; ιδέα; των, 
την αξίαν τό  ποσόν καί τό είδος τών δώρων τά  ο
ποία το ί; έκληροδότουν. Καί προέβλεπον ότι όσων 
τά  ονόματα ήσαν έγκεχαραγμένα έπί τή ; διαθή
κη;, αύτοί ηθελον διατηρήσει έφ’ όρου ζο»ή; τήν 
μνήμην Εκείνου τοϋ Δυβουά οστι; δέν του; έλησμό- 
νησε κατακείμενο; εί; τήν κλίνην του θανάτου. Τού; 
έβλεπον σύροντας τά  μανδύλιχ όσάκι; έπροφέρετο 
τό όνομά μου καί άναφέροντχ; έμέ εί; τά  τέκνα των 
ώ ; αιώνιον παράδειγμα γενναιότητο; καί καλοκά- 
γαθίας.

Αλλ’ ήπατώμην καθώς θέλετε τό  ϊδει μ.ετ’  όλί- 
γον" καί έάν ή Επίλοιπο; διή,γησι; φανή όλιγώ- 
τερον πιθανή όσων μέχρι τούδε είπον, ορκίζομαι εί; 
τήν ψυχήν μου οτι η αύτή αλήθεια έμ.πεοιέχεται καί 
έκεί. Εί; τί θά μέ έχρησίμευε νά άγαπώμαι μετά θά
νατον καί ν άφήσω μ-νήμην πλήρη μαγείας καί λύ
πη;, έάν δέν η μην μάρτυ; τών ένεκεν έμού χυνομέ- 
νων δακρύων καί έάν, άφανή; καί άγνωστος, σκιά 
μυστηριώδη; καί κεκαλυμμένη δέν ηδυνάμην νά α
πολαύω έν ταύτώ  του; εύτυχοΰντα; δι’ έμέ καί τήν 
εύχαρίστησιν ότι δέν ηθελον λησμονηθή ; Δέν θέλω 
είπει εί; τού; άναγνώστα; μου ποίου; παραδόξου; 
τρόπου; μετεχειρίσθην διά νά έκτελέσω τόν άλλόκο- 
τον σκοπόν μου' φευ ! εύχαριστήθην, ήδυνή,θ/,ν νά ά -  

ναμιχθώ πρό; τό πλήθος τό  ακολουθούν τήν κη
δείαν μου’ άλλά φιλάνθρωποι; φερόμενος, οφείλω νά 
κρύψω άπό τών όμοιων μου τού; τρόπους τού; ο
ποίου; μετεχειρίσθην έπιτυχώ; διά νά δοκιμάσω αύ- 
τό τό πείραμα, ό  θεό; φυλάξοι νά τό διακοινώσω 
ποτέ" ποτέ δεύτερος Δυβουά, έπαιρόμενο; διά τήν ά

γάπην τήν όποιαν ένέπνευσε, ποτέ δέν θά εύρη εί; 
αύτά; τά ; σελίδα; τό όλέθριον μυστήριον τό όποιον 
θά τόν ένέβαλλεν εί; τήν βάσανον τήν όποιαν υ- 
πέστην.

Διά ποίου συνδυασμού, σκοτεινώ; καί αίνιγματω- 
δώ;Εκτεθειμένου εί; τά  μαγικά βιβλία τή ; Εβραϊκή; 
φάρα;' διά ποιων Επισήμων Επικλήσεων' διά ποιων 

ολέθριων συνθηκών πρό; τά  πνεύματα κατώοθωσα 
νά μάθω τό  μυστικόν ; δέν τό λέγω' δύο έτη πρό 
τού θανάτου μου, είχον αίσθανθή τήν περιφλεγή α
νάγκην νά έπιζησω εί; τόν εαυτόν μου καί ολίγα; 
μόνον ώρα;. Πολλά νέα μυθιστορήματα μέ είχον 
διδάξει ότι τά  θαύματα αύτά, άρκετά σπάνια, δέν 
δύνανται νά καταταχθώσι μεταξύ τών απολύτων

αναγκών, ό  Φραγκεστέΐν, καθώς λέγει ή Κυρία 
Σχέλεϋ έπλασεν άνθρωπον έντό; άλαμβίκου. Καί 
ό άγιο; Λέων ό Γοδουίνειο; άνανεάζει θαυμ,ασίω; 
τήν άτελεύτητον νεότητά του. Εγώ δέν υπήγα τό- 

σω μακράν" ηθελον μόνον νά Επιτηρήσω τήν ιδίαν 
μου κηδείαν καί χαιρετίσω διά τού βλέμματος τά ; 
μελαίνα; λοφιά; τών νεκροφόρων ίππων, νά θαυμάσω 
τήν έπικήδειον πομ,πήν, ν’ απαριθμήσω τά ; πένθιμου; 
άμάξα; καί νά μάθω έκ στήθους τήν καθιερωθησο- 
μένην εί; τήν μνήμην μου νεκρολογίαν υπό τών έφη- 
μερίόων τή ; Επαρχία; μου. Οφείλω νά ομολογήσω 
ότι δέν έσχον αύτήν τήν εύχαρίστησιν, άλλά μ.οί έ- 
συγχωρήθηνά έπισκεφθώ άγνωστος τά  κτήματά μου, 
ένα μήνα μετά τόν θάνατόν μου καί δέκα έτη άπό 
τή ; έπισκέψεω; ταύτη;. Αύτό Επέτυχα καί δέν συμ
βουλεύω εί; τού; αγαθούς εύγενεϊ; τών διαφόρων Ε
παρχιών τή ; Αγγλία;, τού; όποιου; αί γυναίκες των 
έλάτρευσαν ζώντας, καί οί συμπολΐταί των έτίμων 
καί έθαύμαζον, δέν συμβουλεύω ν’ άκολουθήσωσι τό 
παράδειγμά μου.

Οφείλω νά εΐπω ότι ή πρώτη μου έπίσκεψι; ύπήρ- 
ξεν άρκετά εύχάριστο; καί ότι ή μετά θάνατον ερευ
νά μου άπέβη εί; εύνοϊκώτατον τή  φιλοτιμ.ία μου α

ποτέλεσμα. Οταν παρεισέδυν εί; τήν έπαυλίν μου ευ- 
ρον αύτήν πολύ λυπτ,ράν' τά  παλαιά οικόσημα τών 
Δυβουά (άκινάκη; καί δξύ; τ ι ;  ώ ; πάσσαλο; πέλε- 
κυς), ήσαν έσκεπασμένα διά μ.αύρου υφάσματος, Ούτε 
μουσική πλέον, ούτε συνδαίτορες, ούτε έορταί. Ελχ- 
βον τήν εύχαρίστησιν νά εΰρω τήν χήραν εί; άρμο- 
διωτάτην κατάστασιν, φορούσαν τό πένθος κατά τον 
τελευταϊον συρμόν καί κάλυμμα χηρεία; εύσυνειδό- 
τω ; άσχημον. όλοι ο! βόστρυχοι τή ; κόμη; τη ; ή
σαν εύσεβώς κεκρυμμένοι υπό τό κάλυμμα καί μακραί 
πένθιμοι χειρίδες έκυμαίνοντο εί; τόν άέρα' έκράτει 
μανδύλιον έκ βατίστη; εί; τήν δεξιάν καί φιάλιον 
αλάτων εί; τήν άριστεράν καί είχε τούς οφθαλμού; 
πλήρεις δακρύων. Εύρίσκετο μ.όνη μετά τίνος κυρίου 
πένθος φορούντος, ού τινο; η όμιλία εκοίμισε μετ’ ο
λίγον τήν μετά θάνατον ζηλοτυπίαν μου. Επρόκει- 
το περί μ.νημείου άνεγερθησομένου εί; μνήμην μου, 
καί ό κύριο; Εκείνο; ήτο άρχ'.τέκτων' η θέσι; τή ; γυ- 
ναικό; μου ήτο χαρίεσσα. Εκλαιεν άφθονώτχτα καί 
τά  δάκρυά τη ; έρρεον εί; τό  φιάλιον, παριστών 
τήν υδρίαν. Η φωνή τη ; έτρεμε καί τό όνομά 
μου διέφευγε πού καί που διά τού πικροτάτου ά- 
ναφυλητού. Αλλά δέν ηργησε νά έπανέλθη εί; έχυ- 
τήν καί όίψχσα τό βλέμμα έπί τού λογαριασμού τού 
γλύπτου καί τού άρχιτέκτονο; παρετηρησεν εί; τού
τον ότι ήτο πολύ ακριβός, έξήλειψε δύο ή τρία κο
σμήματα τού μνημείου μου, έπολέμησε διά τήν τ ι 
μήν τή ; Επιγραφή; καί ¿παζάρευα έπί πολύ τήν νε-> 

κρικήν υδρίαν.
4 8.
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Τ ό τε  είσήλθεν ή μοά ΐα τα  εις τήν όποιαν ή σύζυ

γός μου παρήγγειλεν έπανωφόριον έκ μαύρου βελού

δου, έσωθεν δέ έκ λευκίτιδος μηλωτής. Α , διενοήθην, 

αύτό τό  έξοδον είναι αρκετά μεγάλον, άλλά πρέπει 

ή λύπη τής χήρας μ.ου νά ήναι ζεσ τά  ένδυμένη.

—  Κυρία, είπεν, ή μ ο δ ίσ τα , έάν θέλετε διά νά 

διασκεδάσετε νά ίδήτε ολίγον μερικά πράγματα τά  

οποία ετοίμασα διά τόν γάμον τή ;  κυρίας ϊών.

Κα ί ή έλαφρά χειρ τή ; έμπόρου έξήπλωσεν έπί 

μέλανος μαρμάρου δέν είξεύρω πόσα; βΛόνδαζ, π τε

ρά, μ ετα ξω τά  κοσμήματα, τά  όποια ή σύζυγό; μου 

είδε χωρί; νά προσέχη καί μόνον διά νά ϊδη. Ανεστέ- 

ναζεν ενίοτε ώ ;  αν ή λύπη μόνη τήν κατείχε.

—  Α χ  ! ανέκραξε τέλος, είξεύρει; ό τ ι δέν εΐμπο- 

ρώ νά φορέσω τίπ ο τε  άπό αύτά.

Κα ί έξερράγη έκ νέου εΐ; οίμωγά; καλύψασα τό 

πρόσοιπον διά τοϋ μ.ανδυλίου. ί ί  ! εύτυχέστατε πάν

τω ν  τώ ν  άποθανόντων συζύγων ! εις έμέ, εΐ; εμέ μ.ό- 

νον άπετείνετο ή τρυφερά καί σπαραξικάρδιο; ένθύμη- 

σις. Καταλείπων λοιπόν τήν έπαυλιν ευχαριστημέ

νο; διά τήν έρευναν, άπήντησα ε ΐ; τήν μεγάλην αί

θουσαν υπηρέτριαν καί γέροντα υπηρέτην του ; όποι

ου; πάντοτε έπροστάτευσα, όμιλούντα; περί έμού 

μετά πολλού σεβασμού καί κλαίοντα; πικρώς. Ε

τεινα τό  ου; μ.ου διά ν’  ακούσω τ ί  έλεγον' ή κυρία 

τω ν  τους απέλυε. Βέβαια, είπον κα τ’ έμαυτόν, ανοί

γοντα ι αί πληγαί τ ά ;  όποία; έπροξένησεν ό θάνα

τός μου εΐ; τήν ταλαίπωρον γυναϊκά μου όταν βλέ- 

x ij τούς δύο αύτού; άνθριοπους. Εν τού το ι; διήλθον 

αφανή; παρά τόν οΐκίσκον τού σκύλου μου καί αύ

τ ό ;  υλάκτησε κλαυθμηρώς. ό  ίππο; μου, δεδεμένο; 

έν τ ώ  σταύλω, έθραυσε τόν ρυτήρά του καί έξήλθε 

χρεμετίζων. Πάντα εϊχον παράδοξον φυσιογνωμίαν. 

Εβλεπε; φανερά ό τι ό κύριος έλλειπε. Τό ώρολόγιον 

τού γραφείου μ.ου δέν είχε χορδισθή' είχον άναστρέψει 

τήν εικόνα μου, ή τ ι; τώρα έβλεπε τόν τοίχον. Συνε- 

κινήθην λοιπόν υπό τή ;  ευαισθησίας τή ;  χήρα; μου, 

μή δυναμένη; πλ.έον νά ίδτ, δ,τι μέ ένθύμιζεν εΐ; αυ

τή ν- καί ή τεθλιμμένη μου σκιά έπαρηγορεΐτο. Α χ  ! 

ανέκραξα, Αντώνιε Δυβουά, άγαπασαι ακόμη!

Παρά τήν είσοδον τού κήπου τά  παιδία τού χω 

ρίου έπαιζον βώλους. Δέν ήπόρησα δέ διότι τά  παι

δία πρέπει νά παίζουν. Αύτά  είναι άξια νά χοροπη

δούν άνηλεώ; καί άνευ τύψεω; συνειδήσεω; έν ω  ακο

λουθούν τό  λειψανον τή ; μ,άμμη; των. Επειτα είναι 

άνάγκη φιλοσοφία; καί δ κόσμ,ο; θά διετηρεΐτο τά 

χα έάν ή παιδική ήλικία ήσθάνετο τόσον ώ στε νά 

συμμετέχω πάση; λύπη; τού ανθρωπίνου βίου ; ό 

κρεοπώλη; ΐσ τα το  μ’ έσταυρωμ,ένα; χεΐρας εΐ; τό 

κατόιφλιον τή ;  θύρα; του ' διήλθε δέ παρ’ αύτόν ό 

αρτοποιό;.

—  Κ αλ ’ ημέρα ’Αλύν, είπεν ό κρεοπώλης εΐ; τόν
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άρτοποιόν, δέν εχομεν πολλήν εργασίαν, τ ί  λέγεις;

Ι ί !  διόλου, άπεκρίθη ό άρτοποιό;, άφ’  ότου άπέθα- 

νεν ό κ ιλ ό ; Κ. Δυβουά, δέν έχομεν έορτά; εΐ; τήν 

έπαυλιν καί τό  έμπόριον δέν προχωρεί.

Ολα αύτά καλά καί αγία , είπα κατ’ έμαυτόν, 

άλλά τ ί  είναι γραμμένον εΐ; έκεΐνον τόν Αρΐχον διά 

κιμωλίας; «  Ζή τω  ό Δυβουά » .  ’Ενθυμούμαι, ό τε  έ- 

ξελέχθην βουλευτή; όλοι οί τοίχοι τού χωρίου ήσαν 

κεκαλυμμένοι υπό τή ; δημοτική; αύτή; κραυγή;. A i, 

ταλαίπωρά μ.ου τέκνα, ή αγάπησα; δέν μέ έκαμε νά 

ζήσω. Αλλ’ ιδού άλλα γράμματα νεώτερα, «  Ζήτω 

ό Κλούη;! »  Α υ τό ; ό Κ. Κλούης, ό άρπαξ τή ; δη- 

μ.οτικότητό; μου, πρέπει νά ήναι ό πολιτικό; μ.ου 

διάδοχος. Βεβαίως καθώς έγώ  θά έξεπάτωσε μερι

κού; πίθου; ζύθου διά νά άποκτήση τήν τόσω  ποθη

τήν δημοτικότητα καί νά έλθτ) νά χασμαται έν Ού- 

εστμινστέργ. Μοί έπήλθον δύο τρεις σκέψεις μάλ

λον φιλοσοφικά! ή διασκεδαστικαί, περί τού αιωνίου 

τροχού όστι; παρασύρει καί κατασυντρίβει ήμάς. Ε

πειτα ύπήγα νά κοιμηθώ ήσυχο; δέκα έτη  ύπό τά ; 

μεγάλα; πλάκα; τή ; ένοριακή; έκκλησία; πλησιέ- 

σ τα τα  εΐ; τόν τόπον όπου έμ.ελλε νά έγεοθή τό  έκ 

λευκού μαρμάρου μνήμά μου.

Δέκα έ τη ! τ ί  ολίγον δΓ έκεΐνον όσ τι; βλέπει δπι- 

σθέν του. όποιο; αιών διά τόν ρίπτοντα τό  βλέμμα 

εΐ; τό  μ.έλλον ! Δέν φαίνεται ό τι κίνδυνό; τ ι ;  όστι; 

μόνον μετά δέκα έτη απειλεί ήμά; δέν θέλει ποτέ ε- 

πιπέσει καθ’ ημών ! πόσον ταχέως όμως φεύγουσι 

τά  δέκα τα ύ τα  έτη. Ó δεκαετή; μαθητή; ό παίζων 

μέ μ-άστιγα καί σβύρον, εικοσαετή; είναι εραστή; 

γυναικός' τού άνδρός λευκαίνεται έντός δέκα έτών τό 

φαλακρόν μέτωπον, καί οί γέροντες, καί όσοι έξ αυ

τώ ν  διατηρούν τήν ευθυμίαν καί τήν χαράν τή ; νεό- 

τητος, πού θά ήναι μετά δέκα έτη ;

Αλλ’ έν τούτο ι; Ετοιμάζομαι πάλιν νά έξέλθω τού 

πένθιμου άναχωρητηρίου μου' είναι ή δευτέρα καί τ ε 

λευταία εκδρομή ή τι; μοί συγχοιρεΐται. Π άντοτε α

φανή;, προβαίνω καί φθάνω μ ετ ’  ολίγον εΐ; τ ά ;  πύ- 

λα ; τού αρχαίου μου κτήματος. Πού είναι ό δωρικός 

οίκίσκος, ό ύπό τού πατρό; μου κτισθείς καί τόν ό

ποιον έθεώρουν ώ ; θαύαα αρχιτεκτονική; ; άντ’ αύ

τού εϊδον είδος καλύβη; ημιγοτθικής έκτισμένης διά 

ξύλων στραβών φερόντων τόν φλοιό/-'αύτών, έχού- 

ση; έπί τή ; κορυφή; άθλία; επάλξεις έκ ξύλου· καί 

φωτιζομ.ένη; δΓ ύαλίων διαφόρων χρωμάτων. Κ α

λύβη είναι ή εκκλησίδιον; αγνοώ. Μόλις τό  κτίριον 

έχει ορθά; γωνίας καί, ά ; τό  εΐπω έν παρόδω, έάν οί 

ζώ ν τε ; κτίζουσι κα τ’ αύτόν τόν τρόπον δέν τούς 

συγχαίρω διά τήν αρχιτεκτονικήν τω ν αϊσθησιν. Αλ

λως όλα ήσαν μετηλλαγμένα" ούδέν έγνώριζα έκ τώ ν 

περί έμέ. Ο εΐ; τήν οικίαν μου άγων δρομίσκο; μ ετε- 

βλήθη εις ύπόγειόν τινα  καί σκολιάν όδόν. Τά αρχαία

δένδρα κατεορίφθησαν καί νέα εφυτεύθησαν. Οί λίμναι 

έχώσθησαν, οί τεχνητοί χείμαρροι ήφριζον εΐ; τό  σκό

τος. 0  ναΐσκος τόν όποιον είχον άφιερωμ.ένον εΐ; τήν 

φιλίαν καί περί ού μέ σενέχαιρον όλοι οί φίλοι μου 

κατεστράφη εκ θεμελίων, καί άλλο ιερόν έστολισμέ- 

νον δι’ αραβικών κοσμημάτων μεμιγμένων πρό; κινε

ζικά έφερεν έπί τού θόλου άγαλμάτιον τού Ερωτο; 

έκ λευκού μαρμάρου.

«  Πάλιν περί έμού έσκέφθη, ανέκραξα" οί έρωτες 

ημών άφήκαν τόσοι βαθύ ίχνος, ώ σ τε  δεν δύνανται νά 

λησμονηθώσι' άλλ’ ά ; προχωρήσωμεν. 0  κήπο; εί

ναι άνω κά τω  καί μόλις μετά κόπου δέν χάνομαι. 

Α  ! πόσο; θόρυβο; εΐ; τήν θύραν, πόσοι ύπηοέται μέ 

στολήν, πόσαι άμαξαι εΐ; τήν μεγάλην αύλήν καί 

φ ώ τα  έκχυνόμενα άπό τή ; άντικαμάρας έπί τών 

δένδρων τού κήπου. Είναι βεβαίως μέγα γεύμα' τό 

σοι καλλίτερα' ή χήρα μου έχει δίκαιον νά συναθροί- 

ζη  έδώ τού ; παλαιού; μου φίλου; καί δέν αμφιβάλλω 

ό τ ι τό  όνομά μου θά προφέρεται συχνά εΐ; την συνά- 

θροισιν ταύτην. »

Ταύτα εΐπών, είσήλθα εΐ; τά  δωμάτια, όποία πο

λυτέλεια ! όλα τά  έπιπλ.α τού παλαιού καιρού έγένον- 

το  άφαντα, τά  πολυτιμότερα ξύλα καί ή πλουσιω- 

τέρα ψηφοθετική ξυλουργία άντεκατέστησαν τήν 

δρύν καί τό  μαώνιον 11 αίθουσα τού γεύματος έδει- 

ξεν εΐ; τά  δμματα μου λαμπράν θέαν' μ,εταξύ τών 

συνδαιτυμόνων παρετήρησα τήν χήραν μου μ.ειδιώ- 

σαν, χαρίεσσαν, φιλόφρονα, έστολισμένην μέ δάσος 

κυμαινόμενον κορδυλών χρώματος άμαράντου αί ό- 

ποΐαι τή  ήρμοζον πολύ. Εγήρασε μέν ολίγον άλλά 

διατηρείται ακόμη πολύ καλά καί φέρει μεγαλοπρε

πή εύσαρκίαν. Αντικρύ αύτή;, ό Κ. Ρόπερ, ό γείτων 

μου προέδρευε τή ; τραπέζη;' ό πατήρ του Ούΐλλιχμ. 

Ρόπερ καί ή μήτηρ του οί όποιοι έφύλαττον ακόμη 

τού ; συρμού; τού 1789, ήσαν μεταξύ τώ ν συνδαιτό- 

ρων' δέν έβλεπα παο’ ανθρώπους τούς όποιου; ήγά- 

πησα καί οί όποιοι μέ ήγάπησαν καί έπεδοκίμαζον 

τήν έκλογήν τή ; συντρόφου μου. Μ’  έφάνη μόνον οτι 

ό άρχαΐό; μου φίλο; Ρόπερ έπρεπε νά πίη εΐ; τήν μνή 

μην μου. Αλλ ’ εΐ; τό  όπωρικόν έξέστην μ.άλιστα ά- 

κούων τόν Κ. Ρόπερ μεταχειριζόμενον τήν Κ. Δυβουά 

μετά οίκειότητο; σχεδόν εντελούς' έσκεπτόμην δ’ έ

πί τού θέματος τούτου ό τε  ή χήρα μου ΰψώσασα 

τή ί  φωνήν'

—  Ιωάννη, είπε, φέρε τά  παιδία.

Ποια παιδία ·, άφού ποτέ δεν είχα. Πρίν δ’  ή πα- 

ρέλθωσι δύο λεπτά ήκούσθησαν τρέχοντα εΐ; τήν είσο

δον καί εΐσέβαλον εΐ; τήν αίθουσαν τέσσαρα ή πέντε 

παιδία πλέον γελαστά, δροσερώτερα, λαμπρότερα καί 

εύθυμότερχ άλλήλων καί τώ ν όποιων τά  δύο πρωτο- 

τότοκα έκάθησαν έπί τώ ν γονάτων τού Κ. Ρόπεο 11! 

Ικ το τε  εύκολον ήτο νάέννοήσω. ό  πάππο; Κ . Ούίλλι-
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αμ. Ρόπερ ώ ; άν ήθελε νά μέ καταπείση επιεν εΐ; τήν 

υγείαν τού Κ. καί τή ; Κ. Ρόπεο καί εμ.αθον ό τι ή 

πένθιμο; μου όδύσσεια κχτήντησε νά μέ καταστήση 

μάρτυρα τώ ν συζυγικών αγαλλιάσεων τή ; χήρα; καί 

τού διαδόχου μ.ου

—  Ποιαν ημέραν έγεννήθγ;, ήρώτησεν ό πενθερό; 

τήν Κ. Ρόπερ ;

—  Τήν 1 ο  Ιουνίου άπεκρίθη. ό  πρώτό; μου σύ

ζυγο ; ποτέ δέν εώρταζε τά  γεννέθλιά μ.ου καί ενόσω 

έζη τό  έξεσυνείθισα.

—  όμ,ολογητέον, έπανέλαβεν ό νέος ιδιοκτήτης, 

τή ; οικία;, τή ; γυναικός, τού κτήματός μου καί όλων 

τώ ν παραρτημάτων καί παρακολουθημάτων, ό τι ό 

ταλαίπωρος Δυβουά είχε παραδόξου; μανίας.

—  Α  ! άνέκραξεν ή γυνή μου. δέν είμ,εθα τέλειοι 

καί δέν ευρίσκει τ ι ;  καθ’ ήμέραν τόν ομοιόν σου Κύ

ριε Ρόπερ.

Μετά τήν φιλοφροσύνην ταύτην καί λαβούσα εις 

ανταμοιβήν τού ωραίου λόγου χαρίεν μειδίαμ.α τού 

νέου άνδρό; τη ; έξήλθε τού εστιατορίου. _

—  Επειδή όμιλούμεν περί Δυβουά, είπεν ό γέρων 

Ρόπερ, πόσον παραδόξου; ιδέα; είχεν αύτό; ό άνθρω

πο; ! I I  έπαυλι; καί τά  κτήματά του έχαναν εΐ; τά ; 

χεΐρά; του όλην τω ν  τήν άξίαν.

—  Τώ  ον τ ι, είπε φίλο; τ ι ;  τή ; ζωγραφική; εΐ; 

τόν όποιον είχον κληροδοτήσει ώραιοτάτου; ιταλι

κού; πίνακας' άν καί είχεν άριστα; διαθέσει; ό Δυ

βουά δέν είχε πάντοτε τόν κοινόν νούν.

—  0  δυστυχή; έξηκολούθησε τρίτος, ήτο άγαθώ- 

τα το ; άνθρωπο; καί έπεθύμει πολύ νά άρέσνι εΐ; τού; 

άλλου;, άλλά δέν ήξεύρω διά τ ί  έστενοχωρεΐτό τ ις  

εΐ; αύτού.

Α ύ τό ; έγευμάτιζεν εΐ; τή/ τράπεζαν μ.ου τρί; 

τή ; έβδομάδος.

—  Καλλίστη  καρδία, καλή διάθεσι:, καθιυ; λέ

γετε , άνέκραξέ τ ι ;  παλα.ό; μου συμμαθητή; λαμ- 

βάνων ταμβάκον έκ χρυσή; ταμβακοθήκης τήν ό

ποιαν τ ώ  έχάρισα διά τή ; διαθήκη; μου' άλλά κρί- 

μ.α, διότι, καί σα; παρακαλώ μ.ή τό  διακοινώσετε, 

ήτο πολύ έχληρός.

Γ ί! μετά θάνατον περιέργεια, πού μέ έφερε;! μ.ετά 

δέκα έτών ληθαργικόν ύπνον, ήλπιζα, ό άνόητος, νά 

εΰρω τήν θέσιν μου κε·/ήν άκόμη καί πάσα; τά ; 

καρδία; πλήρεις τή ;  μνήμη; μου ! Μέ ήλθεν ορεξι; 

νά έπισκεφθώ καί τό  έπάνω πάτοιμα καί εύρον ώραΐα 
περιβεβλημένην μετά χρυσών κοσμημάτων τήν εικό

να τού ίωάννου Ρόπερ' ή δ’ έδική μου άνεπαύετο με- 

λαγχολικώ; εΐ; τήν σοφίταν όπου τά  παιδία, πρό ο

λίγου άνακαλύψαντα αυτήν, κατετρύπων διά τώ ν 

σπαθιών τω ν  άμφοτέρου; τού ; οφθαλμού; τού υπ 

αύτών έπικαλουμένου κακού ανθρώπου' καλοί μου 

φίλοι μή σά; κατέβη ποτέ νά έπανέλθητε εΐ; τόν κό
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σμον ότχν άποθάνετε. Συγχωρήσατε με να σας κλη
ροδοτήσω τήν γνώμην ταύτην τό  ¡/.όνον πολύτιμον 
πραγμα τό  όποιον είμπορώ να σάς άφήσω.

( New Monthly Magazine ).

Π Ε Ρ Ι

Τ Η Σ  Α Ν Λ Σ Κ Λ Φ Η Σ  Τ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ .

 0 0 0 ----

//¡ιός Γ0>· Κ ύρ ιον  Έ χ ά ό τη ν  της Πανδώρας.

Εν τιν ι τω ν  τελευταίων φύλλων τή ;  Αυγή; άνέ- 

γνων πληροφορίας τινάς περί τή ; άναακαφή; τοΰ Διο

νυσιακού Θεάτρου, άς ό άρθρογράφος λέγει δ τ ι έλα- 

βε παρ’ εμού, λησμανήσα; δ τι άντέγραψεν αυτά; 

αντο./ ιζά  έκ τού 292  φυλλαδίου τη ;  Π α τά  ώρας. 

Καί ου υ.όνον δεν τ ώ  εδωκα έγώ  τάς πληροφορίας 

ταύτας, άλλ’ έν αΰταΐς ευρίσκω καί τ ι  το  μή όρθώς 

έχον, περί ου φρονώ δίκαιον νά είπώ τινας λέξεις. Εν 

τώ  άρθριδίω εκείνο) εκφράζεται ή υπόνοια δ τι η άνα- 

σκαφή τού Θεάτρου άνεβλήθη μέχρι της έλεύσεο»; 

τού Κ . Στράκ δι’  ά σύγγνω στo r  όΜ γω ρ/ar τής Αρ

χαιολογική; Εταιρίας. Η  υπόνοια αύτη είναι εντελώς 

άδικος(*).

Κ α τά  τό  1838 έτος, ή προ ενός έτους συστάσα 

αρχαιολογική εταιρία άπεφάσισε ν’  άνασκάψη τό  Θέα- 

τρον, καί την εργασίαν ταύτην άνέθηκεν εις τόν Γεν. 

έφορον τώ ν  αρχαιοτήτων Κ. Πιττάκην. Αλλ ’  ενεκα 

άχρηματία; ήναγκάσθη ν’ άναστείλη επί τινα  καιρόν 

τάς εργασίας, αΐτινες ήρξαντο μόνον κατά τό  έτος 

1840 ' άλλ’ άμέσω; πάλιν διεκόπησαν, διότι πο

λίτης τ ις  ήγειρεν αξιώσεις ιδιοκτησίας επί τού αγρού 

8ν άπετέλεσαν τα  επί τού Θεάτρου σωρευθέντχ χώ - 

¡χατα. Η έταιρία άπεφάσισε τό τε τή ν  αγοράν τού γη

πέδου, καί ό Κ. έφορος τώ ν  αρχαιοτήτων τή  έγνω- 

στοποίησεν δ τι ή αγορά αύτη έξετελέσθη. Τ ό τε  ό

( ' )  Πάντε; γινώσκουσιν S- ¡ οί δύο εκ τών κυριωτέριον συν
τακτών τής Πανδώρας διεκήρυξαν δτι παντός άρθρου μή <ρ έ- 
ρ ο ν τ ο ς τ ό ο ν ο μ α α ΰ τ ώ ν ΰ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν ή  
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  τ ά ά ρ χ ι κ ά  α ύ τ ώ ν σ τ ο ι  χ ε Τα ,  
δέν φέρουσιν αυτοί τήν ευθύνην. Λέγομεν δέ και ήμεϊς έν- 
ταΟθα δτι τοΰ τοσούτψ συγκινήσαντός τινας αρθριδίου οϋτε 
καν γνώσιν εϊχεν ό ϋ π α γ ο ρ ε ύ σ α ς  (!) αύτό εις τήν Αυ
γήν Κύριος 'Ραγκαδής πριν ή έκδοθτ, τό φυλλάδιον· δτι δ’  έ- 
γράιρη αύτό ύπ’ ανθρώπου οϋδεμίαν εις βαθείας αρχαιο
λογικός γνώσεις άζίωσιν έχοντος, λυπουμένου δέ δτι ή Έ λ -  
ληνίς δόξα άφιπταται άο’ ήμών πράς τούς ξένους, εί μή δι’  ά- 
σύγγνωστον ολιγωρίαν (διότι έπείσθημεν πλέον δτι δέν ύ- 
πήρξεν ολιγωρία )  τουλάχιστον δι’ έλλειψιν χρημάτων, ώς 
λέγει -ό άθώον άρθρίδιον, ΣΗΜ. Π ΑΝΔ.

Κ. έφορος τώ ν  αρχαιοτήτων ήρχισε τήν άνασκαφήν 

κατά διαφόρους διευθύνσεις, αλλά, κατά σύμπτωσιν 

εις μέρη καθ á τά  εδώλια ευρέθησαν παντελώς κατε

στραμμένα' ώ στε περιήλθεν εις τήν λυπηράν βεβαιό

τη τα  δ τι τό  έδαφος τού αρχαίου θεάτρου δέν υπήρχε 

πλέον, καί τόσω  μάλλον έγκατέλιπε τάς Περαιτέρω 

εργασίας, καθ’ δσον αύται, τουλάχιστον άμ,φιβόλου 

ουσαι άποτελέσμ-ατος, ώς εκ τώ ν  προηγουμένων, θ’ ά- 

πήτουν καί δαπάνας άνωτέρας τώ ν  τό τε  δυνάμεων τής 

εταιρίας, άν έγίνοντο εις μεΐζον βάθος. Προ δύω ετών 

όμως αυθις ή έταιρία έστρεψε τήν προσοχήν αυτής 

πρός τό  θέατρον, καί άνέσκαψε καί έκάθηρε τά  ανώ

τα τα  αυτού έν τ ώ  βράχω λελαξευμένα εδώλια. Πρός 

κύρωσιν τούτων, αντιγράφω ενταύθα αποσπάσματα 

τώ ν  πρακτικών τώ ν ετώ ν 1838 , 1840 καί 1841.

α) «  Κ ά τω  τής Ακροπόλεως, πρός τό  μεσημβρινόν 

αυτής μέρος, κεΐται τού Βάκχου τό  θέατρον. Εκεϊθεν 

άνέβρυέ ποτε έναρμόνιον ποιήσεως νάμα, γοητεύον 

μέν τήν τό τ ε  γνωστήν οικουμένην, έμπνεύσαν δέ δι 

δλων τώ ν  αιώνων, καί έμπνέον μέχρι τής σήμερον 

πάσαν ψυχήν αξίαν νά έμπνευσθή. Εκεί ένηγάλλετο 

ή Μούσα τού Αισχύλου, τού Σοφοκλέους, καί τού πε

ριπαθούς Εύριπίδου, καί έκεΐθεν ό δριμυς Αριστοφά

νης έδάμαζε καί έχαλιναγώγει τόν άκάθεκτον δήμον 

τώ ν  Αθηναίων, ώς θα^αλέος ίππεύς ίππον άγριον. 

Τό θέατρον τούτο, τόν κλασικόν τούτον τής μεγαλο- 

φυΐα; ναόν, έφ ου σήμερον ό άγροτικός βούς σύρε· 

άκαταζητήτως τό  άροτρον, άπεφάσισεν ή Εφορεία 

ν’  άνασκάψη καί ν’  άποδώστ) έν όνόματι τής Αρχαιο

λογικής Εταιρίας είς τήν ευγνωμοσύνην τώ ν  γενεών, 

καί είς τού κόσμου τόν σεβασμόν. Α ί έργασίαι άνα- 

βληθεΐσαι έπί τ ι  δι’  έλλειψιν χρηματικών μ.έσων, άνε- 

τέθησαν είς τόν Κύριον έφορον τού κεντρικού Μου

σείου, από τού όποιου τόν περί τά  καλά φιλόπατριν 

ζήλον άπεκδέχεται ή Εταιρία τήν ταχεΐκν αύτών 

έκπεραίωσιν. »  (Ε τος 1838, σελ. 34.)

β) «  Η  Εφορεία, ώς άνηγγέλθη είς τήν προπαρελ- 

θούσαν συνεδρίασιν, έπεχειρίσθη τήν άνασκαφήν τού 

περιδόξου ναού τή ; άνθρωπίνης ευφυΐας, τού θεάτρου 

τού Βάκχου. Αλλά μετά μικράν πρόοδον είς τ ά ;  έρ- 

γασίας της ήναγκάσθη έξ αιτίας ιδιωτικών απαιτή

σεων έπί τού έδάφους αυτού, καί τινων άλλων δυ

σκολιών άνεξαρτήτων άπό τήν θέλησή της, νά τάς 

άναβάλη είς άόριστον μέλλον. Αλλά τό  έδαφος τούτο, 

τό  είς τήν ιστορίαν μόνον άνήκον, οπού έπί αιώνα; 

έκαλλιεργήθησαν οι γλυκύτεροι καρποί τώ ν  Μουσών, 

ήγοράσθη ήδη άπό τόν ιδιοκτήτην, δστι; έκαλλιέργει 

έπ’  αΰτού τόν ρωπικόν σπόρον τή ; Δήμητρος, καί είς 

τήν άνασκαφήν του δέν άντίκειται οΰδέν έμπόδιον 

πλέον.» (Ε τος 1840, σελ. 88.)

γ )  « Καί εί; προηγουμένας συνεδριάσεις έγένετο ή ήη 

λό ¡ο ;  περί τώ ν  προσπαθειών τή ; Εταιρίας ότέμ άνα-
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σκαφής τού θεάτρου τού Βάκχου, ώς καί τώ ν προσ- 

κομ.μάτων είς δσα είχε προσκρούσει. Τπό τήν τυραν

νίαν ήτις τ ά  πάντα ταπεινοί καί σμικρύνει, τό  σ τά  - 

διον έν ω έδολιχοδρόμουν αί Μούσαι έπωλήθη ώς ά- 

γρός σιτοφόρος, καί άπητεΐτο νά έξαγορασθή δι’ αρ

γυρίου τό  άνεκτίμητον τούτο έδαφος τή ; αίωνιότη- 

τος. Τούτο έγινεν. ό  άγρός, ώς καί πέρυσιν είχον 

αγγείλει, έξηγοράσθη, καί ή άνασκαφή ήρχιτε κατά 

τό  λήξαν έτος δαπάνη τή ; Εταιρίας. Αλλά μετά 

διαφόρους άποπείρας, λυπηρά βεβαιότης διεδέχθη τάς 

παλαιά; προσδοκίας μας. Ας έλπίσωμεν δ η  οί δου

λικοί χρόνοι δέν κατίσχυσαν καί τής ελληνική; ευ

φυΐας, καί ό τι νέοι πρυτάνει; ποιήσεως θέλουσιν α

νεγείρει νέους τή ; δραματικής θρόνου; είς τήν Ελλά

δα ' άλλά τό  άρχαΐον θέατρον δέν υπάρχει πλέον ! 

Τάφροι βαθέως άνορυχθεΐσαι πρός πολλάς διευθύν

σεις, άνεκάλυψαν πανταχού καταστροφήν, πανταχού 

τόν γυμνόν βράχον μαρτυρούντα δ τ ι έξέλιπε μέχρι; 

ίχνους τό  μέγα σχολεϊον έν ώ  έξηυγενίζετο ό λαός δ 

έξευγενίσας τήν οικουμένην. Οί σατράπαι κατέστρε

ψαν τά  μνημεΐά μας διά νά οίκοδομήσωσι φρούρια 

καί άνάκτορα- έπρεπε νά καταστρέψωσι καί τό  έθνι- 

κόν φρόνημα τώ ν Ελλήνων, καί αί οίκοδομαί τω ν ή

θελαν είσθαι πάγιαι. «  (Ε τ. 1841, σελ. 120) » .

Εν Αθήναις, τή  20 Μαΐου 1862.

Α . Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Βιογραφία τώ ν  ¡ ι ιγ ιΆ ω ν  χα .Μ ιτεχνώ ν  τή ς  Ίτα ./ ίας, 

¡/τταφρασθιΐσα έχ τοΰ Γα .Ι.Ιιχοΰ  

νπό Γ . Ε .  Μ αυρογιάννη.

Δύω είσίν αί πρώτισται καί μάλλον άναπόφευκτοι 

ιδιότητες δοκίμου μεταφραστού’ ή μέν νά κατέχη 

καλώς άμφοτέρας τάς γλώσσας, τήν έξ ή ; καί τήν είς 

ήν μεταφράζει, ή δέ νά γνωρίζη τό  άντικείμενον περί 

οΰ τό  μεταφραζόμενον πραγματεύεται. Οτι άμφό- 

τβρα τα ύ τα  τά  προσόντα κέκτηται είς μέγαν βαθμόν 

ό μεταφραστής τού ανωτέρω βιολίου θά ήν περιττόν 

νά τό  είπώμεν ένταύθα, άν ό Κ. Μαυρογιάννη; ητο 

κατ’ άξίαν, καί άναλόγως τώ ν  παντοίων πλεονεκτη

μάτων του γνωστός είς τό  πανελλήνιον. Ποιητής χα- 

ριέστατα έργα παραγαγο>ν, έν ο ί; άρκούμεθα άναφέ- 

ροντες τήν έν τ ώ  ποιητικώ άγώνι έπαινεθεΐσάν ποτε 

Φροσύνην, καί τό  μικρόν αριστούργημα, τόν Λ ’αό- 

την  τον  Ίο ν Ιο ν , δημοσιογράφος ευφυής, εύφραδής,

συνετός, μετριοπαθής, καί ΰπ’ άδολου εμ.πνεόμενος 

πατριωτισμού, ζωγράφος έμπειρος καί φιλόκαλος, 

κέκτηται έπί πάσι τό  πρώτιστον γνώρισμα τής χρη- 

στότητος καί τή ; άληθούς αξίας, τήν μετριοφροσύ

νην, διό καί κα τ’ άξίαν μέχρι τούδε δέν έξετιμήθη' 

διότι έν τή  κοινωνία ήμ.ών εκείνος μάλιστα τιμάτα ι 

δστις μάλιστα έπιδείκνυται, περιφρονεϊται δέ καί πα

ραγνωρίζεται δστις δέν άναβή είς τάς στέγας, φω- 

νάζων στεντόριον τόν ίδιον πανηγυρικόν. Φιλολόγος 

λοιπόν καί ζωγράφος συνάμα, ό Κ . Μαυρογιάννη; 

ήν παντός άλλου καταλληλότερος όπως έπιτύχη, καί 

έπέτυχε πληρέστατα είς τήν μετάφρασιν βιβλίου συγ- 

γραφέντος υπό επισήμων φιλολόγων, καί περιέχον- 

τος τάς βιογραφίας τώ ν πρώτων ζο>γράφων τή ; Ι 

ταλίας. 0  τίτλος τού βιβλίου έπαγγέλλεται πάντα; 

του ; καλλιτέχνας, άλλ έκτος τού Βενβενούτου Κελ- 

λίνη, καί κατά μέρος τού Μιχ. Αγγέλου, πάντες οί 

λοιποί περί ών πραγματεύεται είσί ζωγράφος διότι 

έν ’ Ιταλ ία  ή ζωγραφική κυρίως έκαλλιεργήθη είς βαθ

μόν έξαίσιον.

Η  χρησιμότης τού βιβλίου τούτου είναι περιττόν 

νά καταδειχθή, διότι τις έστιν ό μ.ή άναγνωοίζων τήν 

καλλιτεχνίαν ώς έν τώ ν  εΰγενεστέρων έντρυφημά- 

τω ν τώ ν  έξηυγενισμένων κοινωνιών, καί ό μή έννοών 

δτι, καί το ι στερούμενοι ημείς είσέτι Μουσείων, άλ
λά κα ταταττόμενοι μ.εταξύ τώ ν  έθνών ατινα ζώσιν 

έν τή  ατμόσφαιρα τής νέας καλλιτεχνίας, είναι άτο- 

πον νά ευρισκό/μεθα έν πληρεστάτη άγνοια τώ ν άρι- 

στουργημάτων αυτής, καί τώ ν  παραγαγόντων αυτά 

ένδοξων άνδρών ; Τό κενόν τού το  παρ’ ήμΐυ άναπλ.η- 

ροι ή μετάφρασι; τού Κ . Μαυρογιάννη, ήν διά τήν 

άξιολογότητα αυτή; συνιστώμεν είς τους άναγνώ- 

στας. Επλούτισε δ’  ό μεταφραστής τό  βιβλίον του 

καί διά τεσσάρων άξιολόγων εικόνων τού Κιμαβύου 

τού Λεονάρδου Βιγκίου, τού Ραφαήλου καί τού Τ ι- 

τιανού, &ς έχάραξεν ό έπιδεξιώτατος ξυ7.ογράφος Κ. 

Σκιαδόπουλος, άλλο ούτο; παράδειγμ.α δ τ ι ή σιωπώ- 

σα καί ησυχίαν άγουσα ίκανότης παραγνωρίζεται 

παρ’ ήμΐν. Η  τύχη τού Κ. Σκιαδοπούλου, έπειδή ένέ- 

πεσεν είς τόν κάλαμόν μας, μάς φέρει πως είς τήν 

μνήμην τά  ιστορούμενα περί τινων πιθήκων, ο'ίτινες, 

τόν άμφορέα έπί τού ώμου, άπέρχονται εί; πηγήν, 

καί ώς νοημονέστατοι ΰπηρέται πληρούσιν αυτόν ΰόα- 

το ;, καί έπανέρχονται έπειτα είς τήν οικίαν, ώστε 

είναι χαρά νά τούς βλέπης. Αλλά μόλις φθάντε; εί; 

τής οικίας τήν θύραν, ρίπτουσι τόν άμφορέα κατά 

γη ; καί τόν θραύουσι, τήν καταγοιγήν τω ν  ούτως ά- 

ποδεικνύντες. Καί ήμεΐς έπέμψαμεν τό ν  Κ. Σκιαδό- 

πουλον είς τήν Ευρώπην, καί έξεπαιδεύθη ούτως, 

ώ στε καί τά  άριστα τώ ν Παρισίων έργοστάσια θά έ- 

τιμ ω ν τά  έργα του, καί έπειτα, μετά τόσην δαπάνην 

καί τοσούτους άγώνας έπανελθόντα εί; τήν Ελλάδα,



τον πχρορώμεν 4ν*υ εργασία; καί πόρου, καί ώς λη- 

σμονούντε; ό τι ή ξυλογραφία είναι τό  πρώτιστον 

καί άριστον διδακτικόν βοήθημα τού λαού, καί δτι 

ή ιδιωτική βιομηχανία δεν συνήθισεν είσέτι νά ποιή- 

τα ι χρήσιν αυτής.

Αλλ έπανέλθωμεν εις τό  βιβλίον, ή μάλλον εις 

τόν μεταφραστήν, όστις έν τώ  προοιμίω του, πλήν 

τού σκοπού τής μεταφράσεως 8ν ανωτέρω υπεδείξα-

τα  ίσχυρώς συντείνουσιν εις έξέγερσιν τή ; φιλοτιμίας, 

άλλά διότι φρονούμ.εν δ τι πρός εύόδωσιν καί πρόο

δον τής καλλιτεχνία;, πλήν τή ; φιλοτιμίας άπαι- 

τούνται καί άλλαι τινες συνΟήκαι, ών μέχρι τούδε 

κατά μέγα μέρος στερείται ή Ελλάς. 11 καλλιτεχνία 

είναι τό  άνθος τή ; κοινωνική; ευημερία; κΐψ τή ; βιο

μηχανικής δραστηριότητο;, καί τό τε  μόνον θάλλει, 

όταν τό  στέλεχος εύρωστη, μόνον δε τό τε  καρποφα

Βερχέ.ΙΜοι* Τ ιτια νός.

μεν, λέγει ό τι ή χ ε  xa l á .l.lo r , νά διεγείρω τή ν  Ά - 

/ιι.L la r  εις τούς ήμετέρους νέους, τούς άποδυο/ιέ- 

νοος ιι'ς  τό  επ ίπονον τής χα .Ι.Ιιτεχν ία ς σ τά δ ιο  ν, 
θέτων ΰπ ' o y ir  α ϊτώ ν , ώς ύό-η.ίά παραδείγματα, 

τά ς βιογραφίας τώ ν  άνδρών εκείνων, ο ΐτ ιν ες  δ ιά  

τοσούτω ν πόνω ν xah ρ όχθ ω ν  ίφθασαν εις τό  χα.1- 
. ί ιτε χ ν ιχ ό ν  εκείνο σημεϊον, πέραν τού όποιου ε ί

ναι άδη.Ιον άν θά δυνηθή ή άνθρωπότης νά π ρ ο - 

βή εις τό  μέ.Ι.Ιον.

Τόν σκοπόν τούτον παρελείψαμεν, ή τουλάχιστον 

δεν κατεδείξαμεν ώ ; τόν πρώτιστον, ούχί δ ιότι δέν 

πιστεόομεν δ τ ι τά  χρηστά καί μεγάλα παραδείγμα

ρεί, δταν υπό τού πλούτου άρδεόηται. Ε ί; δε χώραν· 

ώ ;  τήν Ελλάδα, μόλις έκ τώ ν ερειπίων τη ; άνακύ- 

πτουσαν, δεν άμ.φιβάλλομεν μέν δ τι υπό τόν χρυ- 

σοΰν αυτή; ουρανόν καί εις τήν διαυγή αυτή; α τμό

σφαιραν γεννώνται έ τ ι δυνάμει Π ραξιτέλεις καί ’Α -  

πελλεί;' άλλ*όταν γλίσχρου; έχω μεν του ; πόρους 

πρός άνοικοδόμησιν καί αυτών τώ ν  καταρδυέντων 

ημών τοίχων καί τώ ν  άστέγων ήμών οικιών, πώς 

νά θέλωμεν νά καλύπτωμεν τού ; τοίχους ήμών δι’ 

εικόνων, καί τάς στέγας ήμών διά φατνωμάτων ; Α- 

νευ δέ τού των πώς νά ζήση ή τέχνη, και τίς εστατ 

ή κλήσις αυτής;
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Ν αι, θέλει έλθει καί αυτής ή ήμερα, καί πάσα 

πρόοδος τυχόν γινομένη έν τή  κοινωνία ήμών μάς 

πλησιάζει αυτής έπί μάλλον καί μ,άλλον' άλλά δέν 

δυνάμεθα τεχνητώς νά έπισπεύσωμεν αυτής τήν ά- 

νατολήν' Αρκεί δ’  ορθώς νά διευθύνωμεν τά  πρώτα 

αυτή; δοκίμια, ώ σ τε  δταν φθάση ή ώρα γενναιότε- 

ρον εις αυτήν νά έπιδοθώμεν, νά μή εύρεθώμεν δλως 

νηπιάζοντες καί άπαρασκεύαστοι.

Αλλά τίς είναι αδτη ή διεύθυνσι; ήν έφετόν είναι 

άπό τούδε νά δώσωμεν εις τάς πρώτα ; άποπείρα; τής 

τέχνης, καί μ.ετά ταύτα  εί; τήν οριστικήν πορείαν 

α υ τή ς; ίδού τ ί  περί τούτου πρεσβεύει δ μεταφραστής'

«  0  διασωθείς βυζαντινός τύπος, περιβαλλόμενος 

θρησκευτικήν τινα καί αρχαϊκήν ιερότητα, διέστρεψεν 

ε'ξ ολοκλήρου τό  καλλιτεχνικόν τού Ελληνο; αίσθημα, 

καί ήδη μεγάλω; παρεμποδίζει τήν παρ’ ήμΐν άνά- 

πτυξιν τή ;  άληθού; τέχνης. Τούτο λέγομεν λαλούν- 

τ ε ;  περί γραφική;, διότι καθ’ όσον άφορά τήν γλυ

πτικήν καί λοιπά; πλαστικά; τέχνα ;, ούδεμίαν έλ- 

πίόα έχομεν περί τή ;  έν Ελλάδι άναπτύξεώς των. 11 

γλυπτική, ή τέχνη αδτη τού Φειδίου καί Πραξιτέ- 

λους, ή τοσαΰτα άριστουργήματα παραγαγούσα εί; 

τόν κόσμ.ον κατά τούς ωραίους εκείνου; χρόνους, κα- 

τεδικάσθη υπό τώ ν  άμειλίκτων εχθρών τού πολυ- 

θεϊσμ.ού, καί άπεβλήθη τού ναού υπό τώ ν  σφόδρα 

ζη λω τώ ν χριστιανών. Ευτυχώ; οί μανιακοί εκείνοι 

καί άπειρόκαλοι είκονοκλάσται δέν κατώρθωσαν καί 

τήν τή ; γραφικής έξωσιν, καί οΰτω; άφέθη τουλά

χιστον εί; τήν τέχνην τού Απελλούς έλευθέρα μικρά 

τ ι ;  γωνία εντός τή ; ελληνική; εκκλησίας. Α λλ ’ ή 

χριστιανική θρησκεία εύρε τήν γραφικήν εί; τήν με

γίστη·/ αυτή; κατάπτωσιν, καί ίσως διά τούτο συγ- 

κατετέθη νά τήν παραλάβη ύπηρέτιδα τώ ν  διανοη

μάτων τη ; ' άποβλέψασα δε ή ζηλότυπο; αδτη δέ

σποινα εί; τό  ισχνόν καί ξηρόν καί άχρουν τώ ν  έρ

γων τή ;  εποχή; εκείνης, έσυγχώρησεν εί; αυτήν νά 

πενιχρόν δλως βίον. Ιίδη , μετά τοσούτων αιώνων 

παρέλευσιν, διατελοΰμεν εί; τήν αύτήν σχεδόν κατά- 

στασιν, καί μά τήν άλήθειαν, άπαιτεϊται γ ίγας τ ι ;  

ίσο; τώ  Ραφαήλω, δστις νά έπαναφέρη τά ; περί τ έ 

χνη; ιδέας μα; εί; τ ι  σημεΐον άνάλογον τή ; ήμετέ- 

ρα; φύσεως. Παράδοξον άληθώς πράγμα ! Ε ί; τήν 

γήν εκείνην δπου άλλοτε ό Φειδία; ¿φιλοτέχνησε τόν 

όλύμ,πιον Δία του, δπου 5 Πραξιτέλη; ¿δημιούργη

σε τήν Κνιδίαν Αφροδίτην του, καί δ Απελλή; έζο>- 

γράφησε τή ν άναδυομένην τού έρωτος μητέρα, σή

μερον θαυμάζονται τά  έργα τού Πανσέληνου καί 

άλλων άφανών τού αγίου όρους άγιογράφων ! Δέν 

άναπνέομεν άρά γε  τόν αυτόν με εκείνους άέρα ; δέν 

ζώμεν ύπό τον αυτόν ουρανόν, δέν θερμαινόμ.εθα υ

πό τού αυτού ήλίου, καί ή ποικιλία τής αυτής φύ

σεως δέν περικυκλοϊ ήμας άπανταχόθεν; »  (σελ. β’γ ’ -)

Πρός τήν θεωρίαν ταύτην όμολογούμεν δ τ ι δια- 

φωνούμεν όλίγον. Ο τι ό Κ. Μαυρογιάννης, έμ.πειρος 

καί πεπαιδευμένος ζωγράφος, ευαρεστείται μάλλον 

εις τάς εικόνας τού Ραφαήλου ή εις τάς τού Πανσέ

ληνου, είναι λίαν καταληπτόν καί εύλογον. Αλλά 

προκειμένου περί θρησκευτικών παραστάσεων, ή καλ

λιτεχνία είναι μέσον μόνον καί σκοπός δευτερεύων, 

δ δέ πρωτεύων είναι ή άνάτασις τής άνθρωπίνη; 

διανοίας, ή σχέσις τού άνθρώπου πρός τόν Θεόν, ή 

θρησκεία τέλος, ή υψίστη καί εύγενεστάτη άνάγκη 

καί τό  ύπέρτατον συμ.φέρον τή ; άνθρωπότητος. Επό

μενον είναι άρα δ τι εί; τάς παραστάσεις τα ύ τα ; ή 

καλλιτεχνία, έν υπηρέτιδος μέρει πρέπει ν’άκολουθή, 

άδιάφορον άν καί πρό; βλάβην τη ;, τή ; θρησκείας τάς 

αξιώσεις. Ω στε μελέτης άξιον είναι άν ή ήμετέρα 

λατρεία πρέπη ώς έκ τής φύσεώς τη ; νά προτιμά τά  

έργα τή ;  ιταλική; ή τά  τή ; βυζαντινή; σχολής.

Αν δ τελικός σκοπός τή ;  κατασκευή; τώ ν  ήμετέ- 

ρων έκκλησιαστικών εικόνων ήν ή παράστασι; τού υ- 

περτάτου καλού, τό τε  ούδείς ήθελεν αμφισβητήσει 

δ τι άπολεσθέντων άνεπιστρεπτεί τώ ν  αριστουργημά

τω ν  τού Απελλούς καί τού Πολυγνώτου, τήν έντέ- 

λειαν αυτού ούδαμ,ού δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν μάλ

λον ή έν τή  ιταλική σχολή. Αλλά τό  ήμέτερον θρή

σκευμα δέν είναι οίον τό  τώ ν  προγόνιον ήμών. Εν έ- 

κείνω οί Θεοί ήσαν ανθρωπόμορφοι, καί είχον ισ το 

ρίαν καί πάθη ανθρώπινα. Τό πρόβλημα επομένως 

τού καλλιτέχνου ήν τό τε , π λά ττω ν αυτού;, νά παρι- 

στά  ανθρώπους έχοντας θεών εκφρασιν καί μορ

φιά;. Αλλά παρ’  ήμΐν δ Θεό; είναι άύλος, μορφήν μή 

ύποδεδυμένος, οί δ’ άγιοι είσίν άνθρωποι, ούχί Θεοί, 

ουδέ θείου κάλλους άξίωσιν έχοντε;, μόνον δ’ έπ’ αρε

τή  διαπρέποντες, καί ταύτη κυρίως τή  εύσεβεία, μη- 

τρί καί κέντρω πασών τώ ν  λοιπών. Πάσαι αί πράςει; 

αύτών, δσάκις είσί γνωστοί καί διά ρητών πράξεων, 

εί; τόν Θεόν άναφέρονται, καί έκ τής πρός τόν Θεόν 

αγάπη; πηγάζουσιν, ωστε είσίν ενός καί τού αυτού 

ηθικού αίσθήυ.άτος άντανάκλασι;, καί διά τούτο α

νεπίδεκτοι ποικίλης καλλιτεχνική; διαπλάσεως. Σχε

δόν δέ τά  αύτά δύνανται νά ρηθώσι περί τής τεχνι

κή; διαμορφώσεω;, ού μόνον τή ; Θεοτόκου, άλλά 

καί αύτού τού Χριστού, δσ τι; παρέστη έπί τή ; γή ; 

ούχί ώς Θεός, άλλ’  ώς υιός άνθρώπου, ώς άν μόνον 

κατά τήν αγιότητα  διέφερε τώ ν  άλλιον άνθρώπων.

Κ α τά  ταύ τα  λοιπόν ή έκκλησία ήμών καθ ¿αυ

τήν, καί ώς έκ τώ ν  έσωτερικών ιδεών α'τινες είσίν 

αύτή ϊδιαι, ούδόλως έπαγγέλλεται δ τι άποκρούει τό 

άσχημον, ώς ώφειλε ν άποκρούη αύτό ή πολυθεία, 

ώς, ενεκα τής φύσεως αύτή; άποκρούει αύτό ή καλ

λιτεχνία. Η  παράστασι; έξοχου άνθρωπίνη; καλλο

νής έν τα ΐς έκκλησίαις ϊσως μάλιστα καί νά συντα- 

ράττη κατά  τ ι  τή ν  έκτενή θρησκευτικήν εύλάβειαν,

1 43



11 4 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

καί τήν άπό τώ ν  γηίνων πρός τά ;  όλο»; άόλου; θεω

ρία; εντελή άφαίρεσιν τή ; ψυχής. Τό άρχαΐον καλ

λιτέχνημα άπέβλεπεν εΐ; τό  νά ύψωση τήν διάνοιαν 

καί τή ν αϊσθησιν διά τοϋ ύπερτάτου γήινου κάλλους 

εΐ; τήν πηγήν πάσης καλλονής, τήν θεότητα, έν ώ  ή 

εΐκών έν τή  ήμετέρα εκκλησία είναι άπλή νύξις, σχε

δόν άπλοϋν σόμβολον, αναπολούν εις τήν μνήμην τά ; 

άρετά; τοϋ αγίου, ου φέρει τό  άνομα.

Λέγοντε; δμω; ο τι ό άγιο; έδύνατο νά είναι καί ά- 

σ/ημος, δέν δΐίσχυριζόμεθα διά τούτο ό τι ή εΐκών 

του πρέπει άφευκτο; νά είναι τοιαύτη" άλλά συγχρό

νως ουδέ τή ν γνώμην τοϋ Κ . Μαυρογιάννη έντελώ; 

παραδεχόμεθα, καταδικάζοντε; τήν Βυζαντινήν ζω 

γραφικήν ώ ; παντάπασιν άνεπίδεκτον κάλλους, καί δε- 

σμεύουσαν εις άόρήκτου; πέδα; πάσαν τή ; τέχνη; ά- 

νάπτυξιν. Αν δέν άπατώμεθα, υπάρχουσιν έν τ ώ  Αγίω 

δρει εικόνες μή στερούμενα·, καλλονής, άλλά καλλο

νή; σοβαρά; καί άξιοπρεποϋ;, καί τοιαύτης, ώ σ τε  ού- 

δέν αίσθημα υλική; άρεσκεία; διεγείρει" έκ τοιούτο>ν 

προτύπων έμ.πνευσθέντε;, διεμόρφωσαν, ώ ; νομίζομεν, 

τό  πρώτον τή/γραφίδα αύτών ό Κιμαβύη; καί Γ ιώ - 

τος, καί ό ρυθμό; αύτών έχει περίπου πρό; τήν έκ- 

κλησιαστικήν ημών ζωγραφικήν, ώ ; δ τοϋ  Ψειδίου, ό 

αύστηρό; έκεΐνο; καί υψηλό;, είχε πρό; τήν γλυπτικήν 

τώ ν  αρχαίων. Η  βυζαντινή γραφική έστερεώθη τώ  

δντι εΐ; τύπον" άλλ’ ό τύπο;, καλώ ; εννοούμενος, δέν 

δεσμεύει άναγκαίω;, άλλ όύηγεΐ, καί τήν έξαχρείωσιν 

τή ; παρ’ ήμΤν τέχνη ; πρέπει ϊσω ; δικαιότερο·/ ·/’  ά- 

ποδώσωμεν εΐ; τ ά ;  δυσμενέστατα; περιστάσεις ύφ’ ά; 

έπ’  αιώνα; άσκεϊται, καί έφ’ ών ούδ’ εμπειρία έδύ- 

νατο νά προοκτηθή, ουδέ μεγαλοφυΐα ν’ άνχπτυχθή.

Αλλά καί άν ύποτεθή ό τ ι τό  σοβαρόν καί έπίση· 

μ.ον τού βυζαντινού ρυθμού ¿μποδίζει τή ; τέχνη; τήν 

πρόοδον, δέν επεται ό τι ή εκκλησία πρέπει νά άρνηθή 

τόν χαρακτήρα τούτον, τόσοι σύμφωνον πρό; τόν χα

ρακτήρα αύτή:, ώ ; δέν μα; επέρχεται νά εΐσαγά- 

γωμεν καί τ ’  αγάλματα εΐ; τ ά ;  έκκλησία; ημών έκ 

προνοία; υπέρ τή ; αναπτύξω»; τή ; άγαλματοποΐίας. 

Αληθώ; ή θρησκεία είναι μία τώ ν πρωτίστων τροφών 

τή ;  τέχνη;, καί εκεί δπου αποκρούει τά  καλλιτεχνή- 

¡/.ατα, ο»; παρά το ΐ; διαμαρτυρουμένοι;, ή όπου περιο

ρίζει αύτά κα τ’ είδος καί κατά τύπον ώς παρ’ ημΐν, 

έκεϊ, πρέπει νά τ  όμολογήσωμεν, ή τέχνη χωλαίνει, 

καί ισχνήν τροφήν λαμβάνει έκ τώ ν  έςωτερικών αφορ

μών άναπτύξεω;. Πρέπει νά τ ’ δμολογήσωμεν, άλλά 

δεν δυνάμεθα καί νά τό  διορθώσωαεν, διότι ώς είπο- 

μεν, ή έκκλησία δεν είναι ύπηρέτι; τή ; τέχνη;, άλλά 

τ ’ άνάπαλιν, ούδ’ όπως άποκτήσωμεν αύθι; Πραξιτέ- 

λει; καί Απελλεΐ;, θελομ.εν προτρέψει ποτέ τά  έθνη ν’ 

άνταλλάξωσι τόν χριστιανισμόν αντί τή ; πολυθεΐα;.

Ούχ ή ττον δμω; πρέπει νά εύελπιζώμεθα ότι 

όταν ή ειρήνη καί η εύνομία φέρωσι βαθμηδόν τόν

πλούτον, την πλήρη διανοητικήν άνάπτυξιν καί τήν 

πρό; τά  καλά τάσιν καί παρ’ ήμΐν, έν μέν τή  εκ

κλησία δ βυζαντινό; έυθμό; θέλει πάλιν παραγάγει 

έργα αξιόλογα διά τό εύγενέ; καί άξιοπρεπές αύτών 

κάλλος, έκτό; δέ τή ; έκκλησία; θέλει επικρατήσει 

ρυθμό; άνετώτερος, πηγάζων καί έκ τώ ν δριστουργη- 

μάτων τώ ν  νέων καλλιτεχνών, ατινα, πληροΰντα τά  

ευρωπαϊκά μουσεία, πρέπει νά: είναι τ  αντικείμενα 

άδιαλείπτου σπουδή; παντός εΐ; τήν τέχνην έπιδι- 

δομένου, προσέτι δμω; καί έκ τώ ν  γραμμών έκεί- 

νων τοϋ άμιμ.ήτου κάλλους, ά ; παριστώσι τά  καθ’ 

εκάστην ύπό τό  έδαφος ημών άνευρισκόμενα συν- 

τρίμματα τώ ν  άρχαίων τή ; γλυπτική; προϊόντων, 

ώς τέλο ; καί έκ τώ ν ολίγων σωζομένων τή ; άρχαία; 

ζωγραφική; υποδειγμάτων, ατινα εΐσίν άμυδραί μόνον 

αντανακλάσει; τώ ν αριστουργημάτων τώ ν  μεγάλων 

τή ;  άρχαιότητο; ζωγράφων. Ρ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
—cäffl*»»

'-■!r tx d o ro r  ίχ ίγρα μ μ α  Ία χ . 'Ρ ίζ ο υ  τοΰ  Λ'ιροι-.Ιοΰ 
eit: ΈΡ,αρχοΛου.Ιον.

Μέ μάτια  Οειαφοκάπνιστα, μέ φρύδια σάν αγκάθια, 
μ αύτιά ώσάν καλάθια,

Μέ βαθύτατου; καί χωςτ)ύ;, άλλά κενού;, κροτάφου;, 
ώσάν Α ΐγίνη; τάφους,

Μέ μάγουλα τηγανητά, μέ χείλη ρουφηγμένα 
πρασινομαυρισμένα,

Μ’ Ούραγγουτάγκου μέτωπον, μ’ αγκυλωτό πηγούνι 
μακρύ ώ ; τό  Ζητοϋνι,

Μέ μύτη μαντζανοειδή, μυιγών άπειρων χρείαν 
ήχων κρυφών άξίαν, 

λΓ έπιδερμίδα εχουσαν λακέρδα; χρώμα σάπια;
καί μέ κεφάλι πάππια;' 

ύ  μέγα; Εςαρχόπουλος, Αιγαίου στενοβράκης, 
έμπνέεται συχνάκις 

Από τα ΐ ;  τετραπόδαραι; τή ;  Αρκαδία; Μούσα;, 
τόν Μάΐον ψαλλούσα;"

Ιδού τον τώρα  όεύγετα·. δυσχωνευσία; στίχων 
ώ τοσχιζόντων ήχων"

Ακούσε τον, άκοϋ7έ τον, τα ΐ; μύται; πλήν πουμπώτεζ 
καί πέντε μούντζα·.; δόστε.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α  Τ  Α.
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