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Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Ι τ ο ν  Κ Α Α Ο Ϊ .
IV ΓΝ δέ προτιθέμενοι νά διαλάβωμεν περί των 

κατά τά  ανωτέρω δόγματα ποικίλων ορισμών του 
καλού, κρίνομεν άναγκχΐον ν άναγάγωμεν αυτούς 
εις τάς τρεί; πηγάς πάσης φιλοσοφίας, τήν φύσιν, 
τον άνθρωπον καί τύν Θεόν, εξ ών τρεις διακεκρι- 

μένας διευθύνσεις έλαβεν ή επιστήμη αυττ, παρά 
τοϊς μάλλον άποκλειστικοΐς καί συστηματικούς των 
έρμηνέων της, καί, ας προσθέσωμεν, εις τρεις κα
τάντησε παρεκτροπάς, τον αισθητισμόν, τύν ιδανι
σμόν καί τον πανθεϊσμόν, ρ.η παραλείποντε; καί 
τούς ορισμού; εκείνων όσοι την μέσην καί ευθείαν 
έβάδισαν δδόν, καθ’ Ϋ,ν αί £ν πχσι τοϊς συστήμασι 
τυχόν υπάρχουσαι άλήθειαι συναπαντώνται καί έν 
τη  άληθει αυτών ένότητι συναρμόζονται.

Καί πρώτον μεν ευρίσκομεν τον δρισμόν των αί- 
σθησιολόγων, καθ’ ούς το καλόν ανάγεται εις τό  ήδύ 
καί τό ευάρεστον. Καί παρατηρούμεν ότι εάν τό κα 
λόν είναι τό ευάρεστον εις τάς αισθήσεις, πού κεΐ- 
τα ι τότε τό ήθικώς καλόν καί τό νοητικόν, πού τό
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ιδανικόν καί τό απόλυτον, άφ’ ου ή αισθησις μόνον 
παρέχει τό πραγματικόν καί σχετικόν; Εάν δέ είναι 
τό ευάρεστον εις την φαντασίαν, τότε εξαιρείται τό 
αίσθημα καί ό λόγος, έξ ών οϋχ ήττον άφθονα καλά 
άπορρέουσι, καί δι’ ών άναντιρρήτως τού καλού άντι- 
λαμβανόμεθα, καί τούτο έν τη  φύσει καί τέχνη, δια- 
κρίνομεν' εάν δέ είναι τό τή καρδία άρέσκον, επίσης 
αποκλείονται στοιχεία καλού ουσιώδη, άτινα ένθεν 
μέν υπάγονται εις την αΐσθησιν, ένθεν δέ εις τόν λό
γον' εάν δέ είναι τό εις τόν λόγον ευάρεστον, καί 
τούτον ίκανοπιούν, ώς τινες διΐσχυρίσθησαν, τότε 
ταυτίζεται μέ τό αληθές, καί πάλιν τό αίσθημα 
αποκλείεται, όπερ άπ εναντία; καί έν τή  ποιήσει 
τού καλού καί έν τή  άντιλήψει αυτού καί ενεργεί* 
είναι στοιχεϊον οΰσιωδέστατον καί έν τινι τών τ ε χ 
νών, οΐα ή μουσική, απολύτως πρωτεύον. Εάν δέ 
τέλος εϊπωσιν οτι είναι τό εις πάσας τάς τε πνευαχ- 
τικάςκαί σωματικά; δυνάμει; ευάρεστον, τότε 5 άνο>- 
τέρω ορισμός είναι ατελή; καί πάντοτε μένει υποκει
μενικόν φαινόμενον τό καλόν, καί επομένως σχετικόν 
καί μεταβλητόν κατά τόπου; καί χρόνους, ούδέν έν 
εαυτώ έχον γενικόν καί σταθερόν, καθολικόν καί 
άναγκαϊον, καί έπις-ήμη τού καλού δέν υπάρχει, διότι 

πάσα έπιστήμη σκοπεί τά  πανταχού καί πάντοτε τά 
αυτά δντα, καί τόν λόγον αΰτών καί τόν νόμον προσ
παθεί ν’ άνακκλύψη. Οθεν τινέ; ένόμισαν ότι συμπλη-
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ροϋται δπωσοϋν δ δρισμός, εάν προστεθή τό διχτί, δ 
λόγος -Τής άρεσκείχς ταύτης, καί τούτον εδρον εν τή 
ένότητι καί ποικιλία καί τή  έκ τούτων αρμονία, 
ως έδόζαζεν δ ιερός Αυγουστίνος, καί δσοι έκ τών 
νεωτέοων ήσπάσθησαν τόν δρισμόν του. Δεν άμφισ- 
βητούμεν ότι ή ένότης, η ποικιλία καί ή έκ τούτων 
αρμονία είναι στοιχείον τού καλού, άλλ ούτε μόνον 
είναι, ούτε μόνου τού καλού, ούτε παντδς καλού. 

Ενότης καί ποικιλία υπάρχει βεβαίως εν τώ  καλφ 
•τή; φύσεως καί τινων έργων τής τέχνης, άλλ υπάρ
χει καί εις τινα βάναυσα αντικείμενα, έν οξς ουδό
λω ς ή λίαν άμυδρώς διαλάμπει ή ιδέα τού καλού, 
καί έν τοΐς καλοί; ουδέποτε υπάρχει μόνον, άλλα 
μετά  τινων άλλων στοιχείων αισθητών ή νοερών 

συνδυαζόμενον. Κατά δέ τά ήθικά καί νοητικά ενίοτε 
μία μόνη λέξις, έν ^ ούδεμία ποικιλία, έχει κάλ
λος καί υψος Οαυμάσιον. Οτε δ ένάοετος, έγκατα- 
λελειμμένος υπό τών ανθρώπων καί διηνεκώς υπό 
τής τύχης καταδιωκόμενος, έν τώ  βάθει δεινών ά- 
θεραπεύτων, εις τόν έρωτώντα αυτόν τ ί πλέον τώ  

απομένει, άπαντ^' «δ Θεός,» ή λέςις αυτη έχει κάλ
λος ήθικόν, έςαίσιον, καί τό quos ego  τού Οϋιργι- 
λίου, καί ή γνωστή άπάντησις τής Μήδειας καί μύ
ρια άλλα παραδείγματα τοιούτων ευφυών ή υψηλών 

εκφράσεων άποδεικνύουσιν ότι δ δρισμός ατελής, καί 
ότι ή έν τή  ποικιλία ένότης δύναται νά ηναι στοι 
χεϊον είδους τινός τού καλού, άλλ’ ούτε δ κύριος χα 

ρακτήρ είναι παντός καλού, ούτε δ μόνος, ούτε δ 
πρώτος, ώς τε  καί μετά τόν δρισμόν τούτον άπομέ 
νει πάντοτε νά ζητήσωμεν πού κείται δ κύριος χα- 
ρακτήρ τού καλού, έξ ου οί άλλοι καί δι’ οδ δ δρι- 
σμός, ο ; τις, κατά τούς κανόνα; τ ή ; λογικής, είς 
όλον καί μόνον τό δριζόμενον πρέπει νά άρμόζή.

Εάν δέ λάβωμεν τόν δρισμόν τών ιδανιστών, καί 

ιδίως τού Κάντιου, εύρίσκομεν καί λεπτοτέοαν καί 
βαθυτέραν άνάλυσιν, καί αϊσθί,μα άληθέστεοον, καί 
λογικωτέραν κρίσιν. Τωόντι δ Κάντιο; λίαν έπιτυ- 
χώ ς προσδιώρισε τού; έςοιτερικούς, ούτως είπεϊν, 
χαρακτήρα; τ ή ; περί καλού έννοιας καί κρίσεως, 
αναγνώρισα; ότι τό καλόν δεν είναι ούτε τό άγαθόν, 
ούτε τό ωφέλιμον, διότι καί καλά μή ωφέλιμα ύπάρ 
χουσι, καί ωφέλιμα μή καλά, καί ότι δ πρώτος τού 
καλού χαρακτλρ είναι τό 6π αυτού έμπνεόμενον 
ειλικρινές καί άφιλοκερδές αίσθημα. Καί άριστα άπο- 
δεικνύει ότι ένώ τό ωφέλιμον εγείρει τήν όρεςιν, τήν 
επιθυμίαν τής κατοχής καί τή ; άναλώσεως, τό κ α 
λόν εμπνέει θαυμασμόν, συμπάθειαν καί σέβας, καί 
ένώ ή περί ωφελίμου καί άγαθού κρίσις προαπαιτεί 
καί προϋποθέτει σκέψιν, άνάλυσιν, σύγκρισιν μεταξύ 
μέσων και τελών, τό καλόν παράγει εύάρεστον έντύ- 
πωσιν καί άμεσον ένόρασιν καί έκπληξιν καί θελκτι

κήν άντίληψιν. Αλλ ουτω τό καλόν καταντά πάλιν

είς τό εύάρεστον, τό εύάρεστον είς πάντας καί e f ; 
πάσα; τάς δυνάμεις τού πνεύματος, ούχί όμως άνευ 
λόγου,αλλά, ώς λέγει δ Κάντιος, ένεκεν ιδανικού τίνος 
τύπου 8ν εκφράζει καί πραγματοποιεί, καί δι’ ου, 
άνεξαρτήτως πάσης έννοιας τέλους καί σκοπού, θέλ

γει καί ήδύνει τήν άνθρωπότητα. Εί δέ έρωτήσωμεν 
έάν οί χαρακτήρες ουτοι τού καλού εχουσιν άντικει- 
μενικήντινα φύσιν, ή είναι φαινόμενα τού υποκειμέ
νου, οί Καντιανοί, συνεπείς πρός τό έαυτώνσύστημα^ 
άπαντώσιν ότι τό καλόν είναι υποκειμενικόν, υπο
κειμενική κρίσις, πρός ήν άγνοοϋμεν έάν αντίστοιχη 
τι πραγματικόν έν τώ  κόσμιο, είναι αίσθημα τού 
υποκειμένου καί ούχί έννοια τού άντικειμένου' ώς τε 
ναί μέν λεπτή καί βαθεία είναι ή άνάλυσις τού Κάν
τιου, άλλ δ δρισμός έχει τά ελα ττώ μα τα  τού συστή
ματος αύτοϋ, καί έάν άληθεύη, ούδεμία έπιστήμη 
τού καλού είναι δυνατή. Τό δέ ιδανικόν, όπερ ού/ 
ήττον άναγνωρίζει δ Κάντιο;, εί μέν ατομικόν, είναι 
όλως αύθαίρετον, εί δέ καθολικόν, τότε τό ούσιώδες 
τούτο στοιχείον τού καλού είναι λογικόν καί ούχί 
προσωπικόν καί σχετικόν, άλλ άπρόσωπον καί άπό- 
λυτόν καί άναγκαίον, καί τό τε  πάσα ή περί καλού 
θεωρία τού Καντίου καί πάς ιδανισμό; καταρίέει. 
Περί δέ τού υψηλού, δ Κάντιο;, σύμφωνων κατά 
τούτο πρός τόν Βύρκιον καί τινα; τών συγχρόνων 
ήμϊν φιλοσόφων, θεωρεί αύτό ώς έννοιαν σχετιζομένην 
μεν πρός τό καλόν, έχουσαν δέ στοιχεία διάφορα, 
ίδια καί μέχρι τινός εναντία πρός τά τού καλού' κα
θόσον τό μέν καλόν είναι πεπερασμένον, σύμμετρον^ 
εύσύνοπτον, αρμονικόν, εύάρεστον, καί μάλλον άπο- 
τείνεται εις τήν φαντασίαν καί τήν διάνοιαν, τό δε 
υψηλόν εξέχει, εμφαίνει τι άπειρον, έχει χαρακτήρα 
άτακτον καί συγκεχυμένον, είναι μάλλον έκπληκτι- 
κόν ή ηδονικόν, έγείοει τόν θαυμασμόν καί κατα
δεικνύει μαθημ.ατικόν καί δυναμικόν μεγαλειον, εις 
τόν λόγον μάλλον ή εις τάς άλλα; δινάμεις άποτει- 
νόμενον. Καί έν μέν τή φύσει έχομεν τούτου παρα
δείγματα καθ’ όλα τά βασίλεια αύτή;, επί δέ τών 
τεχνών τό μέν καλόν μάλλον αρμόζει εις τήν γλυ
πτικήν καί τήν μουσικήν, τό δέ υψηλόν ε ί; τήν αρ
χιτεκτονικήν καί τήν ποίησιν, ύ ;  τ ε  άλλη ή έννοια, 
άλλα τά  αποτελέσματα, άλλα τά  μέσα τ ή ; έκφρά- 

σεως, άλλη επομένως ή φύσις τού καλού, καί άλλη 
ή τού υψηλού. Πόσον καί ή θεωρία αυτη είναι ά τε- 
λής, θέλομεν αποδείξει περί τών ημετέοων δρισμών 
τού καλού καί τού υψηλού πραγματευόμενοι.

Περί δέ τών κατά πανθεϊστάς δρισμών εύκολου 
νά κατανοήσωμεν ότι καί ακατάληπτοι είναι άνευ 
εντελούς γνώσεοις τού όλου συστήματος αύτών καί 
εύχερώς άνάγονται εί; μίαν καί τήν αύτήν ιδέαν. 
Είδομεν ε ί; τ ί  κατήντησεν δ πανθεϊσμός, υπό τού 
Σχελλίγγου καί τού Εγέλου τελειοποιηθείς, καί ώς

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 2 7

«οινήν τών συστημάτων αύτών άρχήν διεκρίνομεν 
τήν ταυτότητα τών έναντίων. Καί κατά μέν τόν 
Σχελλίγγον τό καλόν είναι ή άνωτάτη συμφωνία 
τού άπειρου καί τού πεπερασμένου, κατά δέ τόν Ε- 
γελον, ή αισθητή δήλωσις τή ; ιδέας (das sin nliche 
scheinen  d er idee). Εάν δέ ένθυμηθώμεν τί είναι 
τό άπειρον καί η ιδέα κατ’ άμφοτέρου; του; φιλο
σόφους τούτους, καί τ ί τό πεπερασμένον, ή ή αι
σθητή δήλωσις ή έμφάνισις αύτών, ραδίως πε-.θό- 
μεθα ότι οί δύο δρισμοί άνάγονται ούσιωδώς εις ένα 
καί μόνον, καί μετέχουσι τού ριζικού έλλείμματο; 

πάσης πανθεϊστικής διδασκαλίας. Η απόλυτος ταυτό- 
της πάντων τών διαφόρων καί έναντίων, ή ή ταυ- 
τό τη ; τού άπειρου καί τού πεπερασμένου, τό πάν 
άναγόμενον είς τό έν, τοιαύτη είναι ή θεμ.ελιώδης 
άντίφχσις παντός πανθεϊσμού. II αύτή άντίφχσις 
ενυπάρχει καί έν τώ  όρισμώ τού Σχελλίγγου. Πάν 
-τό καλόν τείνει πρός τό άπειρον, άλλά μ.όνον τό 
άπειρον καλόν ταυτίζεται τφ  άπείρω. Καί έν μέν τή 
φύσει διορώμεν τό είλικρεινέ; πρότυπον τού κόσμου 
¿ν τώ  άτελεΐ αύτοϋ δμοιώματι' έν δέ τώ  άνθρώπου 
υπάρχει άναντιρ^ήτω; προαίσθημα καί εφεσις άπεί- 
φου τινός καλού, καί ή άποστολή τής τέχνης είναι 
προσπάθεια άτελεύτητος πρός άποκάλυψιν τού τ ε 
λείου τούτου καλού διά τών άτελών αύτή; μέσων, 
άλλ’ ούτε έν τοίς έργοις τού άνθρώπου ούτε έν τοΐς 
έργοις τής φύσεως δ έργάτης ταυτίζεται μέ τά  έργα 
αύτοϋ, καί τό άπειρον, άνώτερον πάντοτε τού π ε
περασμένου, ούδαμώς μ ετ  αύτοϋ συνταυτίζεται. Εν 

δέ τφ  δρισμφ τού ίγέλου, έάν άπομονωθή τών άλ
λων μερών τού συστήματος, ούδόλως εύρίσκομεν τόν 
διακριτικόν τού καλού χαρακτήρα, διότι αισθητή 
δήλωσις τής ιδέας είναι καί τό άληθές, καί τότε 
πάντα είναι καλά, καί δέν νοοϋμεν πότε ή δήλωσις 
αυτη είναι καλόν, πότε άληθές ή άγαθόν ή ώφέλι- 
μον, άφ οό καί κατ’ αύτό τούτο τό σύστημα ή ιδέα 
έν πάσι καί διά πάντων διήκει, καί δι όλης τής 
πραγματικότητας εκφράζεται καί πραγματοποιείται. 
I I  δέ καλολογία υπέρ πάσαν άλλην ίσως φιλοσοφι
κήν επιστήμην προϋποθέτει τήν ατομικότητα καί 
ελευθερίαν τού άνθρώπου, τήν λογικήν αύτοϋ φύ
σιν καί τήν αύθόρμητον αύτοϋ ένέργειαν, διότι τά 
πρωτότυπα προϊόντα τής τέχνης είναι υπέρ πάν ερ- 
γον ανθρώπινον δείγμα τ ή ; έν τώ  πνεύματι αίτιό- 
■τητος, καί τήν εύγενή καταγωγήν τού άνθρώπου 
άποκαλύπτουσι, καί τόν θειον αύτοϋ προορισμόν. 
Ατομική δέ φύσις καί ενέργεια καί πνευματική ε
λευθερία καί αύθόρμητος ποίησις, πάντα ταΰτα άν- 
τιφάσκουσι πρός τήν θεμελιώδη έννοιαν τού παν
θεϊσμού.

Αλλά καί τών μή αποκλειστικών φιλοσόφων οί 
δρισμοί δέν ίκανοποιούσι καθ’ όλα τόν λόγον, ούδέ

παρέχουσι τήν λύσιν όλων τών καλολογικών ζη τη
μάτων. Τό καλόν, κατά Πλάτωνα καί Πλωτίνον, 
συνταυτίζεται μέ τό άληθές καί ιδίως μέ τό άγα
θόν. Είδομεν ποιον τό ιδανικόν τού Πλάτωνος έκ 
τών ιδεών συνιστάμενον, έξ ών τά είδη αύτά καθ 
έαυτά, καί τά παραδείγματα τών έν τή φύσει άντων, 
ατινα κατά τοσοϋτον είναι καλά, καθόσον μετέχουσι 
τού άπολύτου καί ιδανικού καλού, είς δ άπό τών 
φυσικών καί διά τών ηθικών καί νοερών άναβαίνο- 
μεν, καί πρός 8 διά τίνος θείου έρωτος άκατασχέτω; 
φερόμεθα. Αλλά τί είναι ούσιωδώς τό ιδανικόν τού
το , πώς καί μέχρι τίνος δυνάμεθα νά τό συλλάβου* 
μεν, πώς καί πότε κατέρχεται καί ένσαρκοϋται έν 
τοΐς ούσι, καί τίνι τρέπω μορφοΰται έν τοίς έργοις 
τής τέχνης, περί τούτων ούδέν διδάσκει ή π λα τω 
νική θεωρία. Καί αυτός δέ δ Αριστοτέλης, δ τόσον 
θετικός καί λογικός, δ τήν λογικήν τού πνεύματος 
νομοθεσίαν άνακαλύψας καί τού δρισμοϋ τήν φύσιν 
καί τά  προσόντα άκριβώ; προσδιορίσας, είδομεν ότι 
πραγματευόμενος περί καλού άνήγαγεν αύτό είς τήν 
τάξιν καί συμμετρίαν ή τήν έν τή ποικιλίφ ενότητα, 
είς εκείνον δηλαδή τόν δρισμόν 8ν άνεσκευάσαμεν, 

καί βστις προφανώς ούτε είς όλον καί μόνον τό κα
λόν, ούτε είς πάντα τά είδη αύτοΰ έφαρμόζεται.

όσοι δέ τών νεωτέρων άνευ άποκλειστικού πνεύ
ματος έπελήφθησαν τ ή ; έπισφαλοϋς τα ύτη ; έρεόνης, 
έπέτυχον άρα ν’ άποδώσωσιν δρισμόν τού καλού 
καθ’ όλα άνεπίληπτον; Ποιοι οί δρισμοί τ ή ; Σ κω τι- 
κής καί τής Γαλλική; σχολής, άφοϋ περί τών άλλων 
ήδη διελάβομεν;

0  μέν Ούτζισων! ιδιαιτέραν αίσθησιν επινόησα; 
δι ή ; ίδίως τού καλού άντιλαμβανόμεθα, είσήγα- 
γεν αύθχιρέτως' νέαν δύναμιν ε ί; τό πνεύμα, διότι 
ή άντίληψις τού καλού δέν γίνεται δι’ ιδιαιτέρου 
οργάνου είτε σωματικού είτε πνευματικού, άλλά 
διά τών αύτών έκείνουν μέσων δι’ ών πάντων τών 
άλλων άντιλαμβανόμεθα, δηλ. διά τών γνωστών δυ
νάμεων τ ή ; ψυχής. Καί ή μέν αϊσθησις άπτεται 
τ ή ; ύλης, καί έντασιν λαμβάνει διά τ ή ; προσοχής, 
καί εγείρει τήν σύζευξιν, ήτις συνεργεί θαυμασίως 
είς τήν άντίληψιν, ώ ; άριστα γινώσκουσ« οί καλ- 
λιτέχναι, διά τού μέσου τούτου πολλά είσάγοντες 
είς τό έργον αύτών, άτινα δέν έκφράζουσιν, άλλα 

πλαγίως ύποδεικνύουσι καί άνακαλοΰσι, καί έκ τ ή ; 
συζεύξεως ή μνήμη έξανίσταται, καί είς τήν έντύ- 
πωσιν ή φαντασία επιθέτει τά ίδια χρώματα, καί 
ζωογονεί καί γονιμοποιεί αύτήν, καί έπί τέλους ό 
λόγος τήν ιδίαν έννοιαν τού ιδανικού άναγνωρίζων, 
διακρίνει αύτήν έν τφ  καλφ καί ώ ; ζώσαν ένσάρ- 

κωσιν αύτής άποδέχεται, καί ώς έκ τούτων καί 
μετά τούτων καί ή καρδία συγκινείται, καί πάσα 
ηθική δύναμις και ενέργεια συνεγείρεται, καί ούτως
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ή «ίσθησις τού καλού συμπληροϋται, ήτις επομέ
νως δέν είναι άπλή καί ιδιαιτέρα αίσθησις, άλλά τδ 
ολον καί τδ πλήροιμα τών αντιληπτικών δυνάμεων' 
ώ ςτε τδ καλόν ενεργεί έφ’  δλου τοϋ άνθρώπου καί 
πάντα άρμονικώ; θέλγε; καί συγκινεϊ τά στοιχεία 
τ ή ;  φύσεως αύτοϋ διά γλυκυτάτη; χαΐ ουρανίας 
σχεδδν ηδονής, -/¡τις είναι τδ  φυσικόν αποτέλεσμα 
τή ς καλλιτεχνική; ευαισθησίας. Ετερον δε η τού 
καλού αίσθησις, καί 'έτερον ή περί αύτού χρίσις. 
Επιδεκτικοί τής πρώτης είναι πάντες οί άρτιοι τδν 
νοϋν χαί τάς αισθήσεις, πλήν δλίγων εξαιρέσεων, 
τήν δε δευτέραν μόνον έχουσιν όσοι καί εκ φύσεως 
εύαισθητότεροι έγεννήθησαν, καί παιδεόσεως έτυ- 
χον τοιαύτκς, δι ής ή όρθή περί καλού χρίσις διά 
τ ε  τής μελέτης καί τής άσκησεως άνεπτύχθη στη- 
ρ.ζομένη επί τής ορθής τοϋ χαλοϋ έννοιας, καί πρδς 
ταύτην τά  καλά τής φύσεως ή τής τέχνης παρα- 

βάλλουσα. Αύτδ δέ τδ πλήθος τών στοιχείων, έ ;  
ών ή τοϋ καλού άντίληψις συγκροτείται, ή πάτησε 
τδν περί ου ό λόγος φιλόσοφον, καί μή δυνάμενος 
εις οϋδεμίαν τών γνωστών δυνάμεων τοϋ πνεύματος 
ν’ άποδώσν) αποκλειστικοί; τδ φαινόμενον τής κα 
λαισθησίας, τδ  άπέδωχεν εις ιδιαιτέραν δύναμιν, ώς 

τδ  φαινόμενον τή ς περί αγαθού κρίσεως ή την ήθι- 
κήν συνείδησιν έθεώρησεν ίδιον ιδιαιτέρας αΐσθή- 
σεως. Ακριβέστερα παρατήοησις καί έπιμελεστέρα 
άνάλυσις ήθελε χαταδείςει τδ σύνθετον καί πολύπλο- 
κον τοϋ φαινομένου χαί τάς πολυειδεΐς σχέσεις αύ- 
τοϋ πρδς πάσας τάς δυνάμεις τοϋ πνεύματος, έξ ών 
παράγεται, ώς άνθος τής διανοίας έκ τής γής τρε- 
φόμενον καί τοϋ ουρανού, καί συγκεφαλαιοΰν έν 
εαυτώ την άκμήν πασών τών ενεργειών τής φύ- 
σεως. Τους δε χαρακτήρας τής αίσθήσεως τού  κα
λού ώρισεν ακριβώς, διότι πρκγματικώς ή έκ ταύ- 
τη ς ηδονή είναι καί άμεσος καί καθολική καί αφι
λοκερδής, καί οΰτω προητοίμασε την βαθυτέραν καί 
πληρεστέραν άνάλυσιν τοϋ Κ.αν-ίου. Αλλ’ ότε αυ

τήν τήν ουσίαν τοϋ καλού άνήγαγεν εις τήν έν τή 
ποικιλία ενότητα, υπέπεσεν εις εκείνα τά  άτοπα 
περί ¿ν  ήδη διελά€ομεν.

Τού δέ Ρείδου τήν καλολογικήν θεωρίαν ήδη έξε- 
Οέσαμεν, καί καθώς τήν έκθεσιν ταύτην έλάβομεν 
έκ τοϋ ήμετέρου Λ οχφ Ιον, οδ.τω καί διά τήν ανα
σκευήν αυτής εις τδ αύτδ βιβλίον παραπεμπομεν 
(σελ. 4 4 ο  — 1 4 6 .)

0  αρχηγέτης τής έν Γαλλία συγχρόνου σχολής 
τών πνευματιστών, ο Κουσϊνος, συνδυάσας τδν έκ 
τή ς ένότητο; καί ποικιλίας όρισμδν τοϋ καλ.οϋ μ ’ε 
τάς πλατωνικά; θεωρίας, άνήγαγε τδ υλικόν κάλ
λος εις τδ ηθικόν καί νοερδν, ού άρχή καί πηγή είναι 
αύτδ; δ Θεδς, καί ούτως, ένθεν μέν περιέστειλεν 
υπέρ τδ δέον τήν φύσιν τοϋ καλού, ώς ήδη παρε-

τηρήσαμεν, ένθεν δέ άνήγαγεν αύτδ εις τδ άνώτοε- 
τον καί ΐδανικδν καί τέλειον έκεΐνο κάλλος, ού τήν 
προαίσθησιν εσχεν δ Πλάτοίν έν τώ  Σ υμ ποσίω  διά 
μεγαλοπρεπών άλλ’ ού χή ττον  αορίστων φράσεων 
ένδείςας αύτδ, καί όπερ ώς έκ τής άπειρου φύσεως 
αύτοϋ έκφεύγει πάντα όρισμόν. 6  δέ άμεσο; αύτοΰ 
μαθητής ίουφοοάς, ού τήν στέρησιν έπί πολύ θέλει 
θρηνήσει η φιλοσοφία, έπελήφθη καί οΰτο; τοϋ κα
λολογικού προβλήματος, καί εις τήν μελέτην αύτο3· 
άφιέρωσε τήν θαυμαστήν ακρίβειαν τής παρατηρή- 
σεώ ; του καί πάσαν τήν έν τή  έπιστήμη, ευσυνει
δησίαν του, άλλ’ έκ τής χειρδς αύτοϋ μή έχοντες. 
τήν περί καλού θεωρίαν, ήν κατ’ ιδιαιτέρας έν οϊκω 
παραδόσεις εις έκλεκτδν άκροατήριον έξέθηκεν, καί 
μετά τδν θάνατον αύτού κατά τάς σημειώσεις τών 
ακροατών ό Δαμιρών έδημοσίευσε, δέν δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν ώ ; δριστικά όσα περί φύσεως καλού 
έν τώ  άνωτέρω βιβλίω ύπάρχουσι, καί ίσως έάν άφ’ 
εαυτού συνεπλήρου τδ έργον, ό ορισμός τοϋ καλού 
ήθελε προκύψει τέλειος, ώς τέλειαι καί δριστικαί 
έ'ήλθον έ» τοϋ θαυμάσιου αύτοϋ πνεύματος ετεραε 
φιλοσοφικαί θεωρίαι. Πρώτιστον τής αίσθήσεως τού 
καλ.οϋ χαρακτήρα καί αρχήν αύτοϋ εύρεν ό ίου- 
φροάς, τήν συμπάθειαν. Καί τις δύναται ν’ άρ- 
νηθή τήν αλήθειαν τής παρατηρήσει»; τα ύτης; Συμ- 
παθοϋμεν πρδς τδ καλδν, ώς πρδς τδ  αληθές καί 
τδ άγαθδν, είτε έν τή  φύσει διακρίνομεν αύτδ είτε 
έν τή  τέχνη, συμπαθοϋμεν πρδς αύτδ καί συγκινού- 
μεθα ύπ’ αύτοϋ, καί ύπ’ αύτού έλκόμεθα καί χα ί- 
ρομεν έν αύτώ  ώς έν τώ  καθαριοτέρφ στοιχείω τ ή ς  
έπί γής ευδαιμονίας, καί ύπ’ αύτοϋ κυριευόμενοε- 
άγαθότεροι άποβαίνομεν καί μεταλαμβάνομεν, ού
τως είπεΐν, θείας τινδ; τελειότητος. Αλλ’ ή συμπά
θεια αΰτη δεν είναι άρχή άλλ’ άποτέλεσμα, καί 
υποθέτει αίτιον καί λόγον, ιός τε  δ ίουφροάς λέγεα 
μέν ότι τδ καλδν είναι ή άρχή ήτοι ή αιτία τής συμ
πάθειας ταύτης διά φυσικών καί αισθητών συμβό
λων έ/.φραζομένη, παραλείπει δέ τά  ουσιώδη τού 
καλού στοιχεία, έν οί; αύτή ή πηγή. τ ή ; συμπά
θειας καί όλων τών θαυμαστών τού καλού άποτε- 
λεσμάτων, καί πρδς τούτοι; θεωρεί τδ καλδν μόνον 
έξ υποκειμένου δηλ. κατά τά έν ήμΐν άποτελέσματ* 
τής ένεργείας αύτοϋ, καί υπό τήν δψιν ταύτην προσ
εγγίζει εις τους άνάγοντα; τδ καλδν ε ί; τδ εύά- 
ρεστον.

Ö δέ Λαμενναίος, εί καί άντίπαλος, καθ’ όλας 
τά ; φάσεις τοϋ παραδόξου πνευματικού αύτοϋ βίου, 
τή ; έπικρατούσης έν Γαλλία φιλοσοφίας, ούχ ήττον 
ούτε εί; του ; αίσθησιολόγου; ούτε εις τους ίδανι- 

στάς ούτε εις τού ; πανΟεϊστάς δύναται νά κα τα - 
ταχθή, άλλά τήν μέσην βαδίσας καί ούτος όδδν κυ~ 
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θύελλαν διελθών τοϋ σκεπτισμοϋ, εις 8ν άπδ τού 
ακράτου μετέπεσε δογματισμού, εν τινι ύπ’ αύτοϋ 

σχεδιασθείση πνευματική φιλοσοφία φαίνεται έπί 
τέλους άναπαυθείς, καί έν ταύτη τήν έννοιαν τού 

καλού διεφώτισε διά τών λαμπηδόνων τ ή ; έξοχου 
διανοίας του, καί δι’ ύφους άντανακλώντος ώς μ ε
γαλοπρεπής ποπαμδς πάντα τά  κάλλη τής φύσεως 
καί τή ; τέχνης. Ορισε δέ τδ καλδν, τδ άληθές, καθ’ 
όσον έν τή δηλώσει αύτοϋ γίνεται άντικείμενον νοή- 
σεως και άγάπης. Οτι δε τδ άληθές είναι στοιχεΐον 
καλού καί ούσιωδέστατον, ούδεί; δύναται ν’ άονηθή, 

καί πρδ πολλού ήδη τήν ουσιώδη τα υτότητα  τοϋ 
αληθούς, τοϋ καλού καί αγαθού διείδαν όσοι άνήλ- 
θον εις τάς άνωτέρας χώρας τής φιλοσοφικής θεω
ρίας. Αλλ’ ή δήλωσις τού άληθοϋς καί ή νόησις αύτοϋ 
καί ή άγάπη άληθεύουσιν οπουδήποτε υπάρχει ά- 
λήθεια έστω καί μηδαμινή, καί ένθα ούδέ ίχνος υ
πάρχει καλλονής, διότι άληθές είναι παν τδ δν νο- 
ούμενον, καί εις πάντα τά όντα ή αύτή καλλονή 
δεν υπάρχει, καί όπου υπάρχει φέρει ίδιους χαρα
κτήρας, καί ή πρδς τά  δντα άγάπη δεν είναι διό
λου άπόδειξι; τοϋ κάλλους αυτών, ώς τε  δ όρισμδ; 
εν μόνον στοιχείον τού καλού περιλαμβάνει, τδ 
άληθές έκδηλούμενον, καί τούτο κοινόν πρδς άλλα 
άντικείμενα τής νοητικής ένεργείας. I I  νόησις καί 
ή άγάπη είναι, κατ’ αύτδν τούτον τον δρισμόν, ά- 
•ποτελέσματα καί ούχί προσόντα τού καλού, ώς τε 
μένουσιν ώς στοιχεία τού καλού, τά  δύο πρώτα, 
τδ άληθές καί ή δήλωσις αύτοϋ, άλλά, καθ ά ε'ι- 
πομεν, παν τδ άληθές έκδηλούμενον δέν είναι κα 
λδν, ώ ; τ ε  ύπδ πάσαν όψιν δ ορισμός ούτος είναι 
άπαράδεκτος

Εμβριθέστερον καί πληρέστερον είναι τδ  καλο
λογικόν σύστημα τού Λευεκίου καί, καθ ά καί προη
γουμένως εϊπομεν, τδ περί τών τοιούτων τελειότε- 
ρον έργον τής νέας γαλλικής φιλοσοφίας, ό  Λευέκιος 
καί ψυχολογικώς καί μεταφυσικώς έμελέτησε τδ κ α 
λήν, καί τους κυριωτέρους αύτοϋ χαρακτήρας διείδε, 
καί τήν θεωρίαν έκάστης τέχνης έξήγαγεν έκ τών 
γενικών αύτού άρχών, καί τήν ιστορίαν τής καλο
λογίας διά τής άναλύσεως τών κυριωτέρων συστη
μάτων διέγραφε, ζητήσας έν πάσιτώ ν ιδίων θεωριών 
τήν έπικύρωσιν, ώς βάσιν δέ τούτων εθηκεν ορισμόν, 
προσεγγίζοντα εις 8ν πρδ πολλών ήδη έτών έν τώ  
πρώτω ήμών Δοκιμίω (Κεφ. ΙΗ ) άνεπτύξαμεν, καί 
εις 8ν θέλομεν έπανέλθει έκτενέστερον έν τώ  Γ* κε- 
φαλαίω τής παρούσης πραγματείας. Κατά τδν όρι
σμδν τούτον τδ καλδν συνίσταται έκ δύο στοιχείων, 
τής δυνάμεω; καί τή ; τάξεως. Πάσα δύναμις, ένερ- 
γούσα μεθ. όλης τής ένεργείας αυτής συμφόινως πρδ; 
την ιδίαν τάξιν δηλ. πρδ; έκπλήρωσιν τοϋ ίδίου νό

μου, φέρει τδν χαρακτήρα τής καλλονής. Καί ή μέν

ένέργεια τής δυνάμεω;, κατά τδν μέγις-ον αύτής βαθ" 
μδν, περιλαμβάνέι τά  στοιχεία τ ή ; έκτάσεως, τής 
έντάσεως καί τής εύχερείας, ή δέ τάξις τά  τ ή ; έ -  
νότητος, τής ποικιλίας, τής αρμονίας, τής άναλογίας 
κ α ίτ ή ; εύπρεπείας· Πάντα δέ τά στοιχεία ταΰτα καί 
ψυχολογικώς καί μεταφυσικώς άναπτύσσει καί διά 
καταλλήλων παραδειγμάτων θαυμασίως διαφωτίζει. 

Εκαστον δν όταν ύπάρχη καί ένεργ^ δι’ έξοχου δυ- 
νάμ-εως καί ένεργείας συμφώνως πρδς τδν ίδιον νό
μον, καί έκπλ.ηροί τδν τύπον τοϋ ίδίου γένους ή ε ί
δους, είναι καλδν, καί τδ  κάλλος αύτοϋ είναι μά λ
λον έξαίσιον, όσω πλείονα έχει τών στοιχείων τού
των, καί τοιούτω τρόπω καί οί βαθμοί τ ή ; καλλο
νής καί τά ποικίλα αύτή; είδη δρίζονται καί εξη
γούνται, καί οί διάφοροι τού καλού δρισμοί συμπλη- 
ροϋντου καί συγχωνεύονται εις άνωτέραν σύνθεσιν 
καί ενότητα άναγόμενοι. Αιά τ ή ;  αύτής μεθόδου δια
κρίνει τδ καλδν άπδ τών συγγενών ιδεών, οίαι αί τοϋ 
εύαρέστου, τοϋ Θελκτικού, τού χαρίεντος καί τού υψη
λού, αίτινες τά αυτά στοιχεία τού καλού περιλαμ- 
βάνουσιν, άλλά διαφέοουσι κατά τδν βαθμόν καί τήν 
αναλογίαν αυτών. Εάν δέ καί τήν ιστορικήν άνά- 
πτυξιν τή ; καλλιτεχνία; ήθελε συμπεριλάβει εις τάς 
έμβριθεΐ; αύτοϋ μ ελέτα ;, ήθέλομεν έχει καί έκ τ ή ; 
γαλλικής φιλοσοφίας, ώ ; έκ τής γερμανική; διά τοϋ 
Ιίγέλου, πλήρες τδ σύνολον τής καλολογικής έπι- 
στήμης. Καί περί μέν τ ή ; μεθόδου αύτοϋ καί τών 
διαιρέσεων τής διδασκαλία; του ούδέν έχομ.εν νά πα- 
ρατ^ρήσωμεν, διότι ή μέν μέθοδο; είναι ή μόνη νό
μιμος καί λυσιτελής, ή διά τή ς έσωτερικής πχρα- 
τηρήσεως άνάλυσις τώ ν πνευματικών φαινομένων 
καί τών νόμων αύτών, ή αύτή ήν καί οί μάλλον α
πότομοι καί τολμηροί δογματισταί έν γνώσει ή έν 
άγνοια έφαρμόζουσιν, αί δέ διαιρέσει; λογικώς άπορ · 
ρέουσιν έκ τ ή ; άποσυνθέσεως τοϋ άντικειμένου καί 
είναι άνεπίληπτοι. Αλλ’ αύτδ; δ δρισμός δ υποτιθέ
μενος ώς βάσις τ ή ; δλης θεωρίας, καί τον εύκόλως 
αναγόμενος εις τδν καθ ήμάς τέλειον ορισμόν τοϋ 
καλού, ούχ ήττον φαίνεται επιδεκτικός έπικρίσεως, 
καθδ περιοριζόμενο; ε ί; τινας μόνον χαρακτήρα; τοϋ 
καλού καί μή άποκαλύπτων αύτήν τήν πηγήν καί 
ούσίαν πάντων τών τής καλλονή; χαρακτήρων. I I  

δύναμις καί ή τάξις είναι βεβαίως στοιχεία καλλο
νής, άλλά τις ή σχέσι; μεταξύ τών δύο τούτων στοι- 
χίων, διατί τά στοιχεία ταύτα είναι δύο καί ουχί 
πλείονα ή έλάσσονα, καί διατί ή δύναμις περιλαμβάνει 
ένέαυτή τρία μόνον μοιχεία, τήν εκτασιν, τήν έντασιν 
καί τήνεύχέοειαν; διατί ή τάξις περιέχει τήν ενότητα, 
τήν ποικιλίαν,τήν αρμονίαν, τήν αναλογίαν καί τήν 
ευπρέπειαν ·> τίς ή σχέσις μεταξύ τών στοιχείων τής 
πρώτης καί τών τής δευτέρα; ; δέν είναι άρα δυνατόν 
ν’ άναγάγωμεν πάντα ταύτα εις μίαν καί τήν.αά-
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τήν ενότητα; -τούτου δε τοϋ δρισμοϋ τεθέντος, πώς 
σχετίζεται το καλόν προς τό  άλεθες καί αγαθόν ; 
είναι χοα καί τχϋτα δύναμις καί τά ξις ; καί ε; τοϋτο, 
πώς διχχρίνονται τού καλού, καί πώς τό αληθές, τό 
αγαθόν καί τό καλόν υπάγονται είς τι άνώτερον καί 
κοινόν γένος, καί ποιον τοϋτο ; Αύτή δε ή έννοια τοϋ 
καλού ή έν τώ  πνεύματι καί έν τή  φύσει καί τέχνη, 
εις ποιαν ευρίσκεται σχέσιν πρός τάς άλλας έννοιας, 
καί ποία τις η δύναμις δι’ ή ; αποκαλύπτεται; άρα 

είναι ό λόγος, ώς φαίνεται δοξάζων ό Λευέκιος, ή 
καί ή φαντασία; καί διατί καί πώς τό καλόν συγκι· 
νεϊ πάσας τάς δυνάμεις τοϋ πνεύματος; αυτό δέ τό 
Ιδανικόν, όπερ παραδέχεται ώ ; τέλειον τύπον τοϋ 
γένους ή τοϋ είδους έκάστου δντος, πώς ορίζεται 
καί ύπό ποίας δυνάμεως ανακαλύπτεται, καί πώς 

καί διατί εισέρχεται καί τοϋτο εις τό καλόν ώ ; 
στοιχείο·/ αύτοϋ ουσιώδες; καί αί τέχναι διατί μό 
νον είς δύο τμήματα διαιρούνται συμπεριλαμβάνοντα 
τάς έν τόποι καί τάς έν χρόνω; αρα είναι δ τόπος 
καί δ χρόνος δύο στοιχεία τοϋ καλοΰ, καί πότε με- 
τέχουσι τ ι ς  φύσεως τοϋ καλού, καί πότε μ.·«; Τοι- 
αϋται έν γένει αί άπορίαι, αίτινες μένουσιν έν τφ  
πνεύματι ήμών καί μετά τήν μελέτην τής τοϋ χα,Ιοΰ  
ίπιστήμη/; τοϋ Κ. Λευεκίου, διότι ούδόλοις ή λίαν 
άτελώς εύρομεν έν αυτή τήν λύσιν αύτών. ϊσως ουδέ 
τάς άπορίας ταύτας ήθέλομεν έχει, έάν τό  ολον φι
λοσοφικόν σύστημα τοϋ διακεκριμένου τούτου κα- 
θηγητοϋ έγνωρίζομεν, διότι υπέρποτε πιστεύομεν 
δτι ή καλολογία είναι κλάδος συμφυής καί αδιά
σπαστος τών άλλων κλάδων τής φιλοσοφικής επ ι
στήμης, καθόσον ή θεωρία τοϋ καλού καί ή τοϋ αγα

θού καί ή τοϋ άληθοϋς είναι ούσιωδώς μία καί ή 
αυτή θεωρία, ή τοϋ αντικειμένου τοϋ πνεύματος, 
καί τό άντικείμενον τοϋτο συνάδει προφανώς πρός 
τήν φύσιν τοϋ πνεύματος, ώς αυτη συνιάδει πρός τήν 
φύσιν τοϋ κόσμου καί τοϋ Θεοϋ. Λυπηρόν δέ ότι σύμ- 
πασαν τήν περί καλοϋ διδασκαλίαν, καθ’ δλας τάς 
τ ε  δογματικάς καί ίστορικάς σχέσεις αυτής δεν συμ- 
περιέλαβεν δ Κ . Λευέκιος εις τάς μελέτας αύτοϋ, 
διότι ολίγοι έκ τών συγχρόνων έχουσι τόσην ¿ξό- 
τητα  καί ακρίβειαν έν τή  άναλύσει, αίσθημα τοϋ 
καλοϋ τόσω ζωηρόν καί τοιαύτην κομψότητα καί 
μεγαλεΐον έν ταυτώ φιλοσοφικής διαλέκτου.

ϊνα έπωςδήποτε συμπληρώσωμεν τήν έπιθεώρη- 
σιν ταύτην, απομένει νά εΐπωμεν έλίγα τινά καί περί 
τοϋ δρισμοϋ τού Γιοβέρτη. Γνωστόν είναι τό φιλο
σοφικόν σύστημα τοϋ διάσημου τούτου Ιταλού. Á- 
νάγων τήν έπ-.στήμην είς τό δόγμα καί τήν φιλο
σοφίαν είς τήν θεολογίαν καί άφ’ ου άπέδειζεν έν 
τινι άξιολόγω πονήματι (T eó rica  del sovrannatu - 
ra le )  τήν νόμιμον, ύπαρξιν τοϋ ύπέρ νόησιν καί φύσιν 
στοιχείου καί τήν είς αυτό νόμιμον πίστιν, έθεώρησεν

δ Γιοβέρτης δλην τήν φιλοσοφίαν ώς άπορρέουσαν 
έκ  τίνος θεμελιώδους άρχής, ήν διετύπωσεν ούτως' 
δ ά ν  δημιουργεί τό ύπάρχον, κχί εντεύθεν ή έννοια 

τής δημιουργίας, καί πάσαι αί πρώται έννοιαι καί 
πρώται άρχαί τοϋ πνεύματος, τής έπιστήμης καί τής 

κοινωνικής συ στάσεως' διά τοϋτο τήν φιλοσοφίαν έ -  
ταύτισε με τόν χριστιανισμόν, καί τούτον μέ τήν λ α 
τινικήν εκκλησίαν, ής κέντρον καί κεφαλή δ έν Ρώμη 
άκρος άρχιερεύς, καί τήν Ιταλίαν έθεώρησεν έπομένω; 
ώς λαόν περιούσιον καί εθνο; ιερατικόν, πρωτεύον μ ε 
ταξύ τών άλλων καί έχον μοναδικόν μεγαλεΐον, καί 
υπέρ τής ενότητος καί ελευθερίας αυτής ένθερμα»; συ
νηγόρησε,τήν ύπό τήν προεδρίαν τού Πάπα ομοσπον
δίαν ύποστηρίξας ώς μόνον κατάλληλον είς αυτή / πο
λίτευμα. Εάν δέ κατά τάς φιλοσοφικάς καί πολιτικά; 
άρχάς του έπί μικρόν μόνον έφείλκυσε τήν προσοχήν 
τών όμογενών του,έμ.εινεν ουχ ήττον έξοχο; συγγρα- 
φ εύς,τό άρχαϊον κάλλος τ ή ; ιταλικής διαλέκτου θαυ- 
μασίο»; προσαομόσας είς τόνέον πνεύμα τ ή ; ιταλική; 
διανοία; Περί δέ τοϋ καλού πραγματευόμενος καί 
διά πολλών μεταξύ τού ορθοδόξου καί έτεοοδόξου 
καλοϋ διαιρέσεων καί αχανούς πολυμαθείας, δ ιετύ- 
πωσεν όμως σύστημα καλολογικόν έχον ώ ; βάσιν 
τόν έξή ; δρισμόν' τό καλόν είναι άτομικήτις ένωσις 
νοητού τύπου καί φανταστικού στοιχείου γινόμενη 
ύπό τής αισθητική; φαντασίας. Αλλά παρεκτός οτι 

δ δρισμ.ός ουτο; εις μόνον τό τεχνητόν καλόν ήδύ- 
νατο τυχόν νά άρμόζη, διότι τούτο μόνον είναι έρ- 
γον τής αισθητική; ή κάλλιον ποιητική; φαντασίας, 
είναι προφανές δτι διά τοϋ δρισμοϋ τούτου άποκλεί- 
ονται τά  ήθικά καί άπλώς νοερά στοιχεία  τοϋ κα
λοϋ, καί απομένει πάντοτε νά ζητήσωμεν τ ί ;  είναι 
δ νοητός ούτος τύπος, καί τ ί κοινόν έχει πρός τούς 
άλλους τύπους τοϋ πνεύματος, καί τ ί ίδιον, καί 
ποιοι οι θεμελιώδεις αύτοϋ χαρακτήρες. Αλλά προσ
έτι ό συνδυασμός ούτος νοερού τύπου μετά φαντα
στικού στοιχείου δύναται νά υπάρχη χωρίς νά δ -  
πάρχη τό καλόν, διότι ή νόησι; παντοία νοεί καί 
ή φαντασία παντοία φαντάζεται' έάν δέ εΐπωμεν 
δτι καλλύνονται ύπό τ ή ; αισθητικής φαντασίας, καί 
πάλιν τότε ζητητέον ποία τις είναι ή δύναμ.ις αύτη, 
καί ποίον τό έργον αυτής, καί πώς τό προϊόν τή ; φαν
τασίας υπάρχει έν τή  πραγματικότητιή έπ αυτής έν- 
τυποϋται' ω?ε κατά πάντα δ ορισμός ούτος φαίνεται 
α τελή ; καί ίσως πάντων δ άτελέστερος, άλλ’ ουχ 
ήττον έν τώ  περί καλοϋ ποιήματι τοϋ Γιοβέρτη 
πασαι διαλάμπουσιν αί μεγάλαι καλλοναί τοϋ ύφους 
αύτοϋ καί πλείστα παραγγέλματα άξια μελέτης 
καί παραδείγματα άξιομίμητα.

Π . Β Ρ Α ΪΛ Α Σ  Α Ρ Μ Ε Ν Η Σ .
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J U L E S  S A N D E A U .

( E x  toü Γ α λ λ ικ ο ύ .)

a ' .

£ ξ  λεύγας από τής Νάντης, οδχί μακράν τοϋ Κ λι

τόν, είς τάς δχθας τοϋ ποταμού Σέβρ, κειται έν τώ 
μέσω τών δασών δ πύργος τοϋ Κερουάρ, έκ τών ποιη- 

τικωτέρων έρειπίων τά  δποία καλυπτουσι σήμερον 
τό έδαφος τ ή ; Βρετανίας. Αί οίκίαι, α'ίτινες ήσαν 
σεσωρευμέναι άλλοτε είς τοός πόδα; τοϋ λόοου, καί 
τ ά ; δποίας κατέκαυσεν δ δημοκρατικό; στρατός 
μετά τήν μάχην τοϋ Τορφοϋ, δέν ά/ηγέρθησαν πλέον' 
μόνος δ πύργος ΐσταται όρθιο; δμοιάζων πολεμιστήν 
δστις, άφοϋ είδε πίπτοντας πέριξ αύτοϋ πάντα; τούς 
συστρατιώτάς του, παύει πλέον νά μάχεται καί 
περιμένει τόν θάνατον. Ô πύργο; αυτός είναι μέν 
ακατοίκητος, άλλα πρό ¿λίγων χρόνων συνέβη εκεί 
δράμα συγκινητικόν καί άφελέστατον.

Τώ 1 8 1 5  δ κόμη; τοϋ Κερουάρ έπανήλθεν είς τό 
κτήμα τών προγόνων t o u '  ήτο έκ τών παλαιών 
πιστών, τών δποίοιν δ τόπος θά χαθή εντός τοϋ τά 
φου τής νομιμότητος, άνήκων είς τήν γενεάν τών 
ανδρείων έκείνων, μετά τής δποίας κινδυνεύει νά σβε- 
σθή έν Γαλλί? ή ποίησις τής άφοσιώσεως καί ή θρη
σκεία τού παρελθόντος. Επανήλθε δέ πτωχός καί 
μή σκεφθείς κάν νά ζητήση λόγον περί τοϋ αίματος 

κ α ίτ ή ; καταστάσεώ; του· Λησμονών αυτός εαυτόν 
έλησμονήθη καί παρά τών άλλων' διότι ή ιστορία 
τών παλινορθώσεων είναι καί ιστορία τών μεγάλων 
αχαριστιών' άλλως καί ολίγον έφρόντιζε περί τού
του, καθ όσον ούδέ στιγμήν έσυλλογίσθη δτι έπρεπε 
να τόν ένθυμηθώσιν' είχεν εύγενή καρδίαν ήτις ήγνόει 
εαυτην τε  καί τό μέγεθος τών θυσιών της, δσον καί 
οί κύριοι τούς δποίους είχεν υπηρετήσει. Κρεμάσας 

μετριοφρονώ; έπί τοϋ προσκεφάλου αύτοϋ τό βα
σιλικόν ςίφος του, άφωσιώθη όλο; είς τήν αγάπην 
τής θυγατρός του, του μόνου καί δψιγενοϋς καρπού 
γάμου, άπό τόν όποιον ούδέν ήλπιζε πλέον, διότι 
ή σύζυγος του είχεν άποθάνει κατά τόν τοκετόν.

H Μαρία δέ Κερουάρ ηύξησε καί άνετοάφη έν τώ  
τιμαριωτικώ εκείνο» πύργο» ώς άνθος εντός γ ο τ
θικού αγγείου' παιδίον έτι οΰσα διέχεεν ευθυμίαν 
εις τον ζοφερόν οίκον, νέα δέ καθωρά'ίζεν αυτόν μετά 
σπανία; χάριτος. Δεκαεξαετή; ετι ήτο τό καύχημα 
καί ή ευτυχία τοϋ πατρός της, καί είς Κλισόν δπου 
έπορεύετο Τνχ άκούση τήν λειτουργίαν τάς Κυριχ- 
κας καί εορτάς δμιλοϋσιν ακόμη περί αυτής. Ητο 
ώ ?»ί*, σοβαρά καί έν τούτο» φιλομειδής, έχουσχ

τήν ύπερήφανον άξιοπρέπειαν τών Κερουάρ, συγκε- 
ρασμένην καί ύπό τ ή ; άνθηρότητος τής νεανικής η 
λικίας. Καί έκ μέν τής μητρός είχε κληρονομήσει 

καρδίαν τρυφεράν καί εύαίσθητον, έκ δέ τού πατρός 
χαρακτήρα όιψοκίνδυνον καί ίπποτικόν, τόν δποϊον 

είχεν άναπτύξει έτι πλέον ή μοναχική άνατροφή της. 
Εξ ενός δ πατήρ τήν έτρεφε με πολεμικά; διηγήσεις, 
καί έξ άλλου πάντα τά  περί έαυτήν τή ώμίλουν 
περί τοϋ πολέμου τής Βανδέας, δτις υπήρξε γόνι
μος παντός είδους ήρωϊσμοϋ' δθεν έν τή  άτμο- 
σφαίργ εκείνη τών ένδοξων αναμνήσεων, έπί τού 
θερμού εισέ-rt έδάφους, ύπό τόν ουρανόν τόν κατοι- 
κοόμενον ύπό μεγάλων ψυχών,'ή φαντασία της φυ- 
σικώς έξήφθη ενωρίς, χωρίς διόλου νά πατήση τήν 
τετριμμένη·/ δδόν τής πραγματικότητος· Τόν πρό

ωρον δμω; αύτόν ένθουσιασμόν έμετρίχζεν ή θαυμα- 
σία τ η ; άγαθότης- καί δτε ήτο έφιππος, τήν κόμην 

έχουσα λυτήν, έξελάμβανες αυτήν ώς νέαν στρατιώ- 
τ ιδ α , πλησίον δέ ούσαν τοϋ πατρός τη ; ένόμιζες 
άλλην Αντιγόνην. Καί αληθώς δ πατήρ της υπήρξε 
τό μεγαλήτερον πάθος τής βραχείας ζωής της, διότι 
τόν ήγάπα μέ στοργήν ούχί κοινήν, αί έπιθυμίαι τής 
καρδία; τ η ; δέν ήσθάνοντο άλλην μεγαλητέραν α
νάγκην' καί δτε δ Κ. δέ Γρανλιέ έζήτησε παρ’ αυ
τού τήν θυγατέρα του Μαρίαν, αύτή ούτε είχε συλ- 
λογισθή δτι ύπήρχεν άλλο; έρως καί άλλος δεσμός 
άπό τούς συνδέοντας αύτήν μέ τόν πατέρα της.

0  γάμος δμως αύτός ήτο πρό πολλοϋ τό δνειρον 
τών δύο οικογενειών. 0  κόμη; δέ Κερουάρ καί δ 
πατήρ τοϋ Κ. Γρανλιέ ήσαν στρατιωτικοί συνά
δελφοι' έπανελθόντε; δέ σύγχρονο»; είς τού ; πύργους 
των, άφοϋ έπί σχεδόν εϊκοσιν έτη έτρεξαν τούς αύ- 

τούς κινδύνους καί συνεπολέμησαν ύπό τήν αύτήν 
σημαίαν, έγήρχσχν με τήν γλυκείχν ελπίδα νά I -  
νώσωσι τά  τέκνα των' κχί δτε δ Κ . Γρανλιέ κα τέ- 
βη πρό τοϋ φίλου του είς τόν τάφον, αύτή ύπήρζεν 
ή τελευταία εύχή καί δ τελευταίος αποχαιρετισμός 
πρός τόν υιόν του. II Μαρία ήτο ετι παιδίον' δ δέ 
νέος Γρανλιέ, κύριος τ ή ;  περιουσίας καί τ ή ; τύ χ η ; 
του, άνεχώρησεν είς περιήγησιν, καί δτε μετά  τινα 
έτη έπανήλθεν άνήρ, είχε μέν τό ήθος ψυχρόν καί 
περιεσκεμμένον, άλλά καί κομψόν καί ευπρεπές ώς 
αληθούς εύγενοϋς. Ο τε δέ είδεν έκ νέου τήν Μαρίαν 
δεν έφάνη έκπλαγείς διά τήν ώραιότητα αύτή; καί 
τήν χάριν' ούτε δτε συνήντησε τόν Κ· δε Κερουάρ 
άνεπόλησε τά  παρελθόντα' διό έφαίνετο οτι αί σ χ έ
σεις των θά περιωρίζοντο είς άπλήν άνταλλαγήν φι
λοφρονήσεων. Ημέραν τινά, είτε έξ έρωτος, είτε έξ 
υίίκής στοργή; κινούμενος, είτε ένδίδων είς τάς ιδία; 
του εμπνεύσεις, είτε καί νομίζων δτι ύπακούει είς 
τάς τελευταίας επιθυμίας τοϋ πατρός του, έζήτησε 
τήν Μαρίαν.



Π λ  N i  Ω Ρ λ.

Επειδή δέ ήτο veo; ευγενής την καρδίαν, το πνεύ
μα καί τήν μορφήν, ούδέν είχε το  δυνάμενον νά 
πτοήση φαντασίαν δεκαξαετή. Καί όμω ; ή Μαρία 
εφοδτόθτ»' δεν είχε μέν αποστροφήν προ; τόν γάμον 
αυτόν' έξετίμα μάλιστα δεόντως τά μεγάλα προτε
ρήματα τού κυρίου Γρανλιέ' άλλά δεν ήσθάνετο εαυ
τόν άκαταμαχήτω; έλκυομένην πρό; αυτόν. Αλλω; 
ήτο καί νεωτάτη. Ó δέ κόμη; του Κερουάρ, άν καί ή 
συγγένεια αυτή έπλήρου τά ; προσφιλέστερα; εύχάς 
του, δεν είχε συνειθίσει ακόμη ε ί; την ιδέαν, ότι 
τοσοϋτον γρήγορα 0ά περιήρχετο ε ί; τ ά ; άγκάλα; 
συζύγου ή μόνη παρηγορίκ του γήρατος του. λ π ε- 
φασίσθη λοιπόν νά περιμείνωσί τινα έτη , άλλ’ αί 
υποσχέσεις άντηλλάχθησαν καί έκτοτε οί δύο νέοι 

¿θεωρούντο μεμνηστευμένοι. Πλήν τούτο ούδόλω; 
σχεδόν μετέβαλε την φύσιν των σχέσεοίν των· Είναι 

μέν άληθ'ε; ότι ό Κ . Γρανλιέ έγένετο φιλοφρονέστε- 
ρο; πρό; τήν Μαρίαν, άλλ’ ούτε τρυφερώτερο; ούτε 
εκφραστικώτερο; ήτο, ώ στε μετά 8ξ εβδομάδα; η 
νέα δέ Κερουάρ ¿λησμόνησε τά πάντα, καί ή ζωή 
τ η ;  ταραχθεϊσα επί στιγμήν, έπανέλαβε τήν συνήθη 
ροπήν τη ;, ϊσω ; δέν ήτο αδύνατον νά άνακαλύψη τις 
υπό τήν φαινομ-ένην ψυχρότητα τού σοβαρού εκεί

νου νέου δείγματα βέβαια αληθούς καί βαθέω; έ 
ρωτος' άλλά ή καλή καί ωραία κόρη τ ί ¿γνώριζε 
περί ερ ω το ;;

Ημέραν όμως τινά ελαβεν άμυδράν τινα ιδέαν 
περί αυτού' ενώ διήρχοντο έφιπποι 8ν τών χλοερωτά- 
των μονοπατίων περί τ ά ; όχθα; τού ποταμού, ό ίπ 
πος τ η ; άφηνίασε καί δυστυχώς ό ποταμό; ήτο π λη
σίον, τό ζώον άγριον καί ό κίνδυνος επικείμενος. Ó 
Γρανλιέ πηδήσα; εύθύ; άπό τού'ίππου του κατώρ- 
θρ>σε νά δεχθή εί; τά ; άγκάλα; του τήν Μαρίαν, άλλ’ 
έγένετο κάτωχρος, ήλλοιώθη τήν όψιν καί μόλις ά- 
νέπνεεν' εκείνη δέ ίδοϋσα αυτόν εί; τοιαύτην κατά- 
στασιν ήοχισε νά μειδιά.

—  Αν έφονευόμην πώς λοιπόν θάέγίνεσο; ήρώ- 
τησε.

—  €ιά έφονευόμην καί εγώ, άπεκρίθη ψυχρώ; 
δ νέος.

Μετά ταϋτα ή Μαρία έμεινε δι’ όλη; τ η ; ημέρα; 
σιωπηλή καί σκεπτική' άλλ ή έντύπωσι; εκείνη έ- 
σβέσθη ταχέως, καί ή σκληρά παιδίσκη ¿γέλα ένθυ- 
μουμένη αυτήν, διότι έγίνωσκεν ότι ή ζωηρότη; άν- 

τέκειτο εί; τ ά ; ήσύχους καί ψυχρά; συνήθεια; τού 
Κ. Γρανλιέ·

Τά πράγματα λοιπόν ειχον οΰτω π ω ;, ότε δι’ υ
ποθέσει; ήλθεν εί; Νάντην ή αδελφή τού κόμητος. 
Ó άδελφό; της ουδέποτε είχε συγχωρήσει εις αυτήν 
τόν δυσανάλογον γάμον τη ;, όπως τόν ώνόμαζε, καί 
πάσα άδελφική σχέσι; μεταξύ των είχε παύσει πρό 
$ΐκοσι τουλάχιστον ετών. Μετά τό 1 8 t  5  ό γέρων
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κόμη; άπέκρουσεν έντονώτερον ή προτού πάσαν συν. 
διαλλαγήν μετά τού γαμβρού του Δεβιβιέ, δ στις 
ήτο έκ τών ένθερμοτέρων φιλελευθέρων- τοι αύτη δέ 
ήτο ή άδυσώπητο; αύστηρότη; του ώ ; πρό; τούτο, 
ώ στε ή κόρη του εντελώς ήγνόει ότι είχεν άλλον 
συγγενή έκτό ; τού πατρό; της. Η Κ . Δεβιβιέ, ήτις 
ήτο αξιόλογο; γυνή, υπέφερε πολόν χρόνον ενεκα 
τή ; άκάμπτου αυτή; βρετανική; υπερηφάνεια;' άλλ’ 
έπί τέλους παρηγορήθη. Πλήν ότε έφθασεν ε ί; Νάν
την πλησίον τού άδελφοϋ τόν δποϊον ήγάπα τοσού- 
τον άλλοτε, πλησίον τ ή ;  στέγη ; υπό τήν οποίαν 

διήλθον τήν παιδικήν των ηλικίαν, ήσθάνθη τήν 
καρδίαν συγκινουμένην καί τοό ; ¿φθαλμού; τ η ; υ

γρού;. Ó .πάτριο; αήρ είναι ισχυρό;' διατηρεί α ιω 
νίως τήν ευωδίαν τών νέων μ α ; χρόνων' είναι δ 
δροσερό; καί έναρμόνιο; άήρ τή ; πρωία; τού βίου, 
καί ούδεί; δύναται νά τόν άναπνεύση χωρίς νά έν- 
θυμηθή τι τών παρελθόντων ή μελωδίαν τινά τής 
άνοίξεώ; του. 'θ π ω ; δήποτε ή κυρία Δεβιβ.έ δέν ή -  
θέλησε ν άναχωρήση πριν καταβάλη καί τ?λευ- 
ταίαν προσπάθειαν συμφιλιώσεως, έλπίζουσα ότι θά 
συνέτεινεν εις τούτο έξαιρέτω; ή επιρροή τού μέρους, 
ή συγκίνησι; τών αναμνήσεων καί πρό πάντων ή έ -  
πέμβασι; τ ή ; ανεψιά; καί τού υιού τη ;.

Πρωίαν λοιπόν τινα νέο; ξένο; ελθών ε ί; τόν πύρ
γον τού Κερουάρ, έπλησίασε μέ δειλίαν καί μή 
ήθος περίφοβον τόν κόμητα όστις, επειδή ό νέο; ώ - 
μοίαζεν ε ί; άκρον τήν μητέρα του, ήσθάνθη κατ'άρ- 
χ ά ; τήν καρδίαν ταραττομένην. Καί τό τε  μέν έ -  
πήλθε στιγμή δισταγμού καί σιωπή;" άλλά μετά 
μικρόν ό ξένο; άνυψώσα; τοό; οφθαλμού; είπε μετά 
συγκινήσεω;-

—  Είμαι ό υιό; τ ή ; αδελφή; σας.
Τ ή ; αδελφή; σου ! άνέκραξεν ή Μαρία, πα

ρούσα ε ί; τήν συνέντευξιν ταύτην.
—  Φίλησε τήν έξαδέλφην σου, άπεκρίθη μετά 

σπουδή; ό κόμη; Κερουάρ, τού όποιου ή καρδία ότε 
ήτο πολύ συγκινημένο; ώμοίαζε καί στρατιώτου 
καί εύγενού; καρδίαν. Ó Οκτάβιο; ήσπάσθη μετά 

σεβασμού τήν χεϊρχ τή ; νέα; κόρης, πρώτον τότε 
μανθανούση; ότι είχε θείχν καί έξάδελφον.

—  Δέν θέλω νά ίδώ τήν μητέρα σου, προσέθη- 
κεν ό Κ. Κερουάρ μέ φωνήν ήλλοιωμένην. Πού εί
ναι ; Ενώ δέ έπρόφερε τά ; λέξεις τα ύτα ; ή θύοα τή ; 
αιθούση; ήνοίχθη καί έφάνη ή Κ. Δεβιβιέ. Ó αδελ
φό; τ η ; ήνοιςε τ ά ; άγκάλα; του καί άμφότεροι 

έμειναν έπί πολλήν ώραν ένηγκαλισμένοι, ένώ οί 
δύο νέοι παρετήρουν ό εί; τόν άλλον άποροΰντε; καί 
χαίροντες. ή  Κ . Δεβιβιέ καί δ υιός της διέτριψαν 
τρεϊ; μήνας εί; τόν πύργον. Κ χτ’έκεΐνον δέ τόν χρό
νον ό Κ . δέ Γρανλιέ ήναγκάσθη ν’ άναχωρήση, καί ή 

απουσία του διήρκεσε πολυ πλέον ή όσον είχε προς*.

Ζ ο ρ ίσ ει. Ó Ο κ τά β ιο ; ήτο νέο; κάλλιστο;, ζωηρό;, 
ενθουσιώ δη;, δεικνύων ε ί; όλου; δ,τι είχε, τήν καρ
δίαν, τό πνεϋμά το υ , κομψό;, στωμύλος, έπηρμένην 
ίχ ω ν  τήν κεφαλήν, γνωρίζων μέν άριστα τά  τού 
κόσμ ου , καί 8μω ; αφελή; καί εί; αύτό τό άνθος τή ; 
η λ ικ ία ;' είχεν έν ένί λόγω πάσα; τά ; χάριτα; τής 
ν ε ό τ η τ ο ;. Ó κόμη; δέ Κερουάρ βεβαίως θά ήγάπα 
«ΰτόν  άν είχεν άλλο όνομα, άλλά δέν ήδύνατο εί; 
τ ό  βάθος τή; καρδία; του νά συγχώρηση τόν π α τέ
ρα το υ ' διό έν τώ  διαστήματι τών τριών μηνών 
καθ’ ο δ ; ή αδελφή του διέτριψεν έκεΐ, ούτε έπρόφερέ 
π ο τ ε  τό  όνομα τού Δεβιβιέ. ΑπεΤχεν όμω ; άπό πά
σαν κατηγορίαν, καί οί τρ εϊ; ούτοι οικογενειακοί 

μήνε; διήλθον ώ ; ήμερα μαγεία;, καθ’ b  οί μέν δύο 
γέροντες άνεκάλουν τά ; άναμνήσεις, τά  δέ δύο 
παιδία  έλεγον τ ά ; ελπίδα; των. Η ώρα τ ή ; άνα- 
χωρήσεω; υπήρξε σκληρά' δ Κ. Κερουάρ καί ή άδελ- 
φή του ένόουν άποχωριζόμενοι, ότι δέν θά συνην- 
τώντο πλέον εί; τήν γήν. Ó αποχαιρετισμό; άρα 
υπήρξεν οδυνηρό;' καί όμω ; δέν έγνώριζον δποία; 

λύπη; καί δακρύων έγένετο α ίτ ιο ;!
Από εκείνη; τ ή ; στιγμής μεταβολή, άνεπαίσθητος 

κατ’ άρχάς, έπήλθεν εί; τήν διάθεσή καί τόν χαρα

κτήρα τ ή ; νέα; δέ Κερουάρ. Σκεπτική, άλλόφρων, 
άργή, σκυθρωπή, παράδοξο;, ακατανόητο; έγένετο 
έντό; ¿λίγων μηνών. Καί έπρόσεχε μέν μήπω ; τήν 

έννοήση 6 πατήρ τη ;, άλλ’ έκρύπτετο ινα κλαύση. Η 
έπάνοδο; τού Κ . δέ Γρανλιέ τήν ήρέθισε καί ή πα
ρουσία του τήν δυσηρέστει. Μόνη ή πρό; τόν πα
τέρα στοργή τη ; δέν ήλαττούτο, δι 8 καί τελευταίο; 
παρετήρησε τήν μεταβολήν τ ή ;  συμπεριφοράς της. 
Η μεγάλη ώχρότη; τ ή ; θυγατρό; του, τήν όποιαν 
κατέτρωγον μυστικαί όδύναι, διήγειρε τήν ανησυ
χίαν αυτού, καί ούχί άδίκω;' διότι έντό; τινων 
μηνών ή Μαρία είχεν άπολέσει τήν λαμπρότητα τή ; 

νεότητο;' τό μέτωπόν τ η ; είχε σκιασθή, τά χείλη 
της είχον στερηθή τό χρώμά των καί οί γαλανοί 
οφθαλμοί τη ; είχον μαρανθή. Οτε δ πατήρ άνησυ- 
χών έξέτασεν αυτήν, ή νέα άπεκρίθη ότι ήτο ευτυχή;, 
καί ότι ήγνόει άν είχε συμβή μεταβολή τις  ε ί ;  τήν 
ζωήν τ η ;, άφοϋ δ πατήρ τ η ;  τόν δποϊον έλάτρευε 
τήν ήγάπα πάντοτε. Ούδέν ήττον ένώ έλεγε ταύτα 
τό μειδίαμά τη ; συνώδευσε δάκρυον, καί δ γέρων 
ήσθάνθη ότι τό τέκνον του ήτο δυστυχές.

Ε ί; τήν περίστασιν ταύτην δ Κ. δέ Γρανλιέ έδει- 
ξεν.άκραν αγαθότητα, καί άν καί ή Μαρία ενίοτε 
ή ρ εθίζετο  δι’ αυτήν, ώ ; έπί τό πλεϊστον έξετίμα τήν 
πρό; αυτήν διαγωγήν του. Πολλάκις ήθέλησε νά ά- 

νοίξη εί; αυτόν τήν καρδίαν καί νά τώ  έμπιστευθή 
τόν πόνον τ η ; ,  άλλά πάντοτε ήσθάνθη εαυτήν άνα- 
χχ ιτιζο μ έν η ν  άπό τόν φόβον μήπω ; προσβάλη τόν 
ϊΰ γ ενή  εκείνον νέον, τ ο ύ  όπρίου ούδέν είχεν άποθαρ?

Π Α Ν Α
ρύνει τήν σοβαοάν αγάπην, ούτε ή ψυχρά σιωπή, 

ούτε α! φαντασιοκοπία'., ούτε ή άγρια μελαγχολία 
τη ;· Βεβαίως ό ,τι δέν έτόλμα νά εϊπη, ή μήτηρ τ η ;, 

άν είχε, θά τό ένόεΓ άλλ οί άνδρες, καί ομιλώ καί 
περί αυτών τών πλέον διορατικών καί τών πλέον 
επιτηδείων, δέν καταλαμ.βάνουσι τ ί  τρέχει ε ί; τάς 
νέα; καρδία;' διά τούτο δ Κ . δέ Κερουάρ, μετά  μ ε

γάλα; προσπάθεια; ένόμ.ισεν ότι κατώρθωσε ν άνα- 
καλύψη, ότι θά ήτο φρόνιμον νά μή άργοπορήση 
πλέον δ γάμο;, όστι; είχεν άργοπορήσει υπέρ τό δέον. 
Ε ί; τούτο δ Κ. Γρανλιέ άπήντησεν ήσύχω; ότι ήτο 
έτοιμος, καί ότι ήτο ή προσφιλέστερα έπιθυμία του.

Οτε δέ δ γέρων έζήτησε τήν συγκατάθεσίν τ η ; ,  
η νέα παρετήρησεν ώ ; πάντοτε Οτι ήτο ευτυχής, ότι 
δέν υπήρχε καμμίκ βία, ότι θά ήτο καλλίτερου νά 
περιμείνωσιν ακόμη έτη τινά καί ότι τέλ ο ; πάντων 
αυτή δέν ήτο τόσον βιαστική· Ελεγε δέ όλα ταύτα 
μέ φωνήν θωπευτικήν, μέ βλέμμα ικετευτικόν, μέ 
τούς βραχίονα; πέριξ τού λαιμ,οΰ τού πατρό; τ η ; καί 

μέ διαφόρους τρυφερά; έπιπλήξει; καί μέ παράπονα 
σχεδόν ερωτικά.

—  Μήπως έβαρύνθης πλέον τήν κόρην σου; ή πα
ρουσία μου σε πειράζει; τόσον βιάζεσαι νά μοιρά- 
ση; τήν καρδίαν καί τήν αγάπην μου; είμαι λοι
πόν τόσον μέγα βάρο; διά σέ; μήπω ; είναι αληθές 
ότι δέν αγαπάς την κόρην σου;

Προσέθετε δέ καί μυρία; άλλα; τοιαύτα; θωπείας 
κόρης, μή άγαπώση; τόν άνδρ,α τόν δποϊον θέλει νά 
τή  δώση δ πατήρ.

0  κύριο; λοιπόν δέ Κερουάρ δέν έπέμενεν, άλλ’ 

έφερε τήν αρνητικήν ταύτην άπάντησιν ε ϊ; τόν Κ. 
Γρανλιέ, όστι; άνευ τ ή ; παραμικρότερα; συγκινήσεως 
έπανέλαβε μέ βρετανικήν αταραξίαν, ότι ήτο έτοι
μ ο; καί ότι δεν είχεν ένθερμοτέραν έπιθυμίαν.

Μετά τήν άναχώρησιν τού Κ. Δεβιβιέ ή Μαρία 
συχνά ώμίλει περί αυτού μετά τού πατρό; της, 
ένιοτε δέ άνέφερε καί τόν όκτάβ.ον* άλλά μετά 
τινα χρόνον αί άντιπάθειαι τού Κ . δέ Κερουάρ, έπί 
μικρόν καταπραϋνθεϊσαι, έξηγέρθησαν ζωηρότερας 
ή πρότερον. ή  άντιπολίτευσι; τών φιλελευθέρων έ -  
γίνετο ήμέρχ τή ήμέρά τρομερωτέρα καί απειλή- 
τικωτέρα' εί; όλα; τά ; εναντίον τού θρόνου προσ- 
βολάς δ Κ . Δεβιβιέ έφχίνετο πρώτος, καί τά  πρα
κτικά τής βουλή; παρώργιζον ε ί; τοιούτον βαθμόν 
τόν κόμητα δέ Κερουάρ, ώ στε ή Μαρία άπεφάσισε 
νά άναγινώσκη κρυφίως τήν εφημερίδα πριν τήν 
δώση εί; τόν πατέρα τ η ;, διά νά τήν έξαφανίζη 
σάκις ή συνεδρίασι; ήτο υπέρ τό δέον ταραχώδης 
καί τό  όνομα τού θείου της έφχίνετο συχνότερου 
τού δέοντος. Ευκόλως μαντεύει τ ι ;  πόσα; άνοήτου; 
ομιλία; καί πόσους σολοικισμού; θά κατέπιεν ή τα 
λαίπωρο; κόρη δι’ αυτού τού τρόπου- άλλ’ αί μ ε -
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γάλαι αφοσιώσεις είναι αί διασκεδάσεις τοϋ έρωτος' 
δυστυχώς όμως η έφημερίς δεν ήτο δυνατόν νά εξ 
αφανίζεται καθ εκάστην, καί δ κόμης όστις ανέ
καθεν έθεώρει τόν πύργον του ώς ένα τών άγνοτέ- 
ρων θυσιαστηρίων τ ή ;  μοναρχίας, κατήντησε νά μή 
δύναται νά συγχώρηση εαυτόν, ότι εδέχΟη ύπό τήν 
στέγην τοϋ Κερουάρ τόν υιόν ενός τών μανιωδεστέ- 
ρων εχθρών τής βασιλείας.

—  Πλήν, πάτερ μου, έλεγεν ενίοτε ή Μαρία με 
τήν γλυκυτέραν φωνήν της, δεν φοβείσαι μήπως 
ήσαι άδικος πρός τόν υίόν τή ς αδελφής σου;

—  Μά τόν διάοολ.ον ! άνέκραξεν δ γέρων κόμης, 
όστις ήγάπα τούς όρκους ώς Ερρίκος δ δ ’, άδικος δι’ 
αυτόν τόν νέον λύκον ! .  .

—  Με φαίνεται, πάτερ μου, έσπευδε νά πρόσ
θεση ή Μαρία στηριζομένη χαριέντως επί τοϋ ώμου 

τοϋ γέροντος, με φαίνεται ότι σύ είσαι δ λδκος} 
καί δ έξάδελφός μου είναι μάλλον τό άρνίον τό δρο- 
σιζόμενον εις καθαράν πηγήν.

0  γέρων όμως Κερουάρ δεν όπέφερεν επί τού προ- | 
κειμένου τούτου ούτε συζήτησιν, ούτε αστεϊσμόν, 

καί ή Ουγάτηρ του, ή τις ¿δελέαζε·; αυτόν κατά πάν
τ α  τά  λοιπά, κατά τούτο ήτο αδύνατον νά ελπίση 
ό τι Οά τόν έκαμπτεν. Εις τοιοϋτον βαθμόν έξηγριώ- 
νετο οσάκις έγίνετο περί τούτου λόγος, καί τοιαύ- 
τα ς ύπερβολάς έλεγεν, ώ στε άν δεν ήρχοντο τά  δά

κρυα εις τού ; Οφθαλμούς τής Μαρίας, βεβαίως Οά 
ήρχετο μειδίαμα ε ί; τά  χείλη της.

—  Οί Δεβιβιέ! ανέκραζε ζαρόνιυν τήν εφημερίδα 
καί ρίπτων αυτήν μ'ε οργήν, οί Δεβιβιέ! . .  Δέν τού; 
γνωρίζεις! . .  είναι οικογένεια ληστών, συμμορία λ.ύ· 

κων, γενεά βασιλοκτόνων. . .  ό  πατήρ αυτών έλαβε 
μέρος ε ί ;  τήν συντακτικήν συνέλευσιν' ¿ψήφισε τόν 
θάνατον τοϋ Λοδοβίκου Ι Δ .  Κ αί μήπως αυτό; δ 
Δεβιβιέ, δ γαμβρός μου, καταγίνεται εις άλλο τόρα 
παρά εις τό νά άκονίζη τόν πέλεκυν τοϋ δημίου ; 
Αυτοί οί άνθρωποι κυνηγούν κατά παράδοσιν' από 
πατρός εις υίόν πρέπει νά έχουν μιαν κεφαλήν βασι- 
λ.έως. Στοιχηματίζω ότι εύρέθη εις τήν Αγγλίαν ένας 
Δεβιβιέ διά νά ψηφίση τόν θάνατον τού βασιλέως 
Καρόλου. Οί Δεβιβιέ θά καταστρέψουν τόν θρόνον 
τ ή ;  Γαλλίας.

—  Πλήν δ όκτάβιος, πάτερ μου . .  .

—  Είναι λύκος, όστις θά πίη τό αίμα τό δποίον 
χύνει δ πατήρ του.

—  0  υιό; τ ή ; αδελφή; σου ! .  .

—  Διάβολε! δέν είναι πλέον αδελφή μου. Είκοσι 
έτη παρήλθον άφ δτου ήρνήθη τού ; Κερουάρ, καί 
χάρις τώ  Θ εώ ! οί Κερουάρ τό άνταπέδοσαν.

—  Νέο; τόσον γλυκύς, πάτερ μου, όστις σέ ή 
γάπα τόσον!

Ζί Π Α Ν Ι

—  Ε χει τά  άγρια ’μάτια , τό  βλέμμα τού π α 
τρός του.

—  Μάτια γαλανά ώς ό ουρανό; !

—  Τόν παρετήρησα καλά καί άνεκάλυψχ ότι έ 
χει άγριας ορέξεις, αισθήματα αίμοβόρα !

—  ό  όκτάβιος ! δ καλός εκείνος ν έο ;! . .

—  Είναι άλλος Μαράτο;' θά τόν ίδής μίαν ημέ
ραν έξακολουθοϋντα τό  έργον τώ ν Δεβιβιέ εις τήν 
βουλ.ήν. Μά τόν Θεόν ! άν έμβή δ Κάρολος ΐ’ εις 
τήν βουλήν, μ έ  τήν μάστιγα ε ί; τάς χεϊρας θά 
διώξη όλου; αυτούς τού; φλυάρους, τούς ληστάς έξω  
άπό τήν θύραν! .  . .  ό  Λοδοβϊκο; ΙΛ' εφέρετο μέ 
αυτόν τόν τρόπον.

Επειδή δέ όλα όσα έλεγεν ή Μαρία συνετελουν 
εις τό νά έρεθίζωσι τόν γέροντα, ή ταλαίπωρος 
κόρη ήναγκάσθη έπί τέλους νά κύψη τήν κεφαλήν 
καί νά κλαίη σιωπώσα.

Οί φόβοι τοϋ κόμητος δέ Κερουάρ, άν καί υπερ
βολικοί, δέν ήσαν όμως τόσον παράλογοι όσον ήδύ- 
νατό τις νά πιστεύση. Ημέραν τινά τρομερός θό
ρυβο; ήκούσθη" ή γή τ ή ; Βανδέας άνεσκίρτησε, τά  
δάση άντήχησαν ύπό απαίσιων κρότων, τά  σκωρια- 
σμένα ξίφη έταράχθησαν εντός τών θηκών, ό  δέ 

Κερουάρ έσπασε τό  ίδικόν του, διότι δέν είχε πλέον 
αίμα νά προσφέρη. Αλλως τ ε , όπως είχον συμβή 
τά  πράγματα, ένόησεν ευθύς ότι ή πάλη ήτο άφριον, 
ή άντίστασις ματαία, ή επιτυχία αδύνατος. Ουδό
λως άνεμίχθη εί; τά  γενόμενα τότε, επέταξε σιω

πήν εις τό ύπολειπόμενον αίμά του τό δποίον έπ ε- 
Ούμει νά χύση, καί περιοριζόμενος εις τήν θλίψιν 
του παρεπονέθη μόνον εις τόν Θεόν, ότι τόν άφή- 
κε νά ζήση όπως ΐδη τοιαύτην τρομεράν δυστυχίαν. 
Ολος δ χυμός, όλη ή ζιοηρότης ήτις τ ώ  έμενεν ά - 
πεξηράνθη, ώ ; συμβαίνει ε ί; τούς κλάδους έκριζω- 
Οέντος δένδρου. Δέν είχε παρέλθει μία ημέρα, ούτε 
μία ώρα μετά  τήν ολεθρίαν εϊδησιν, καί όλα τά έτη 
τής ήλικίας του κατέπεσαν καί επεβάρυναν τήν λευ
κήν κεφαλήν του. Παρεδόθηείς ζοφεράν μελαγχολίαν 
άπό τής οποίας ούδέν ήδύνατο νά τόν άποσπάση 
οΰδ’ αΰταί αί περιποιήσεις τ ή ; Ουγατρό; του, ήτις 
έφαίνετο λησμονήσασα τάς ιδίας φροντίδα; όπως 
παρηγόρηση τήν εύγενή θλίψιν τοϋ πατρός της' ώστε 
καί αύτή έπί τέλους μή έπιτυχοϋσχ έβυθίαθη εις τάς 
πρώτα; θλιβερά; σκέψεις.

Κ ατά τό  διάστημα τούτο δ Κ . δέ Ι'ρχνλιέ, όσ - 
τις ύπό φχινομένην ψυχρότητα έκρυπτε διαθέσεις 
πολεμικά;, έτρεχεν άπό πύργου. εις πύργον, σπου- 
δάζων τά  πνεύματα, ένΟσρρύνων τούς άουνάτους, 
σύμφωνων μέ τούς ισχυρούς, εκθέτων πανταχοϋ τό 

όνομα καί τόν εαυτόν του, Οέτων εις τήν υπηρεσίαν 
τών πεποιθήσεων του τήν ζέσιν τ ή ; νεότητος κα  ̂
τήν δραστηριότητα τ ή ; ψυχής του. Ηρχετο μάναυ
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*ΐς Κερουάρ διά νά φε'ρη τάς εξωτερικά; ειδήσεις' 
ή δέ Μαρία έφαίνετο άδιαφοροϋσχ διά πάντα, καί 

έμειδίχ περίλυπος διά τά ; ίπποτικάς χύτάς ακρισίας.
Εν τοσούτψ ασθένεια άγνωστο; έτηκε τήν νέαν, 

ασθένεια ήτις πρό τινων μηνών ¿προχωρεί ταχύτατα. 
Εσπέραν τινά τοϋ φθινοπώρου δ κόμη; καθήμενο; 
-πλησίον τή ; έστίας παρετήρει μέ τό φ ώ ; τοϋ λύχνου 
τήν κόρην του, ήτις διακόψασα άνεπαισθήτως τό έρ- 
γόχειρόν τ η ; είχε παραδοθή εί; δδυνηράς σκέψεις. 
Απορών δέ είδε πόσον ώχρόν καί ισχνόν είχε γίνει 
τό  πρόσωπό·; της καί 8τι δάκρυα σιωπηλά καί ή 
συχα έρρεον έπί τών παρειών της. ¿γερθείς δέ καί 
εναγκαλισθείς τήν ξανθήν κεφαλήν τ ή ;  νέα; τήν 
ίσφιγξεν έπί τής καρδίας του καί άνέκραξεν'

—  Τποφέρεις, κλαίεις, τί έχεις ;
ή  Μαρία έξύπν-ησεν ώς άπό δνείρου, καί ήθέλησε 

■νά σφογγίση τά δάκρυά της* άλλ’ δ γέρων τήν έμ- 
σεόδισε, καί κρατών αυτήν πάντοτε έπί τοϋ στήθους 
του είπε-

—  Κλαϋσε καί είπέ με ποία είναι ή πηγή τών 
δακρύων σου' δποία καί άν είναι θά τήν ξηράνω, 
προσέθηκε καταφιλών τό  μέτωπον τής προσφιλούς 

Ορηνούσης.
Καί ή Μαρία δλολύζουσα άπεκρίθη'
—  Ω πάτερ μου, άν τό μυστικόν τό όποιον μέ 

Οανατόνει πρόκειται νά προξενήση θλίψιν ε ί; τήν 
καρδίαν σου, προτιμώ ν’ άποθάνω ή νά σέ τό έκ- 

μυστηρευθώ.
—  Είναι αδύνατον, τέκνον μου, είπεν ¿κείνος, 

νά μή μεγχλύνης τήν σπουδαιότητα τών εκμυστη
ρεύσεων σου· Ανοιξέ με τήν καρδίαν σου, τήν δ- 
ποίαν ποτέ δέν έπρεπε νά κλείσης εις εμέ. Δέν έχεις 
άνάγκην συγχωρήσει»;' άλλά καί άν είχες, τίποτε 
δέν είναι τό δποίον νά μή συγχωρή ή πρός σέ ά
γάπη μου.

Η φωνή τοϋ κόμητος, τρυφερά καί αυστηρά, πα- 
ρεχάλει καί εν ταύτώ προσέττατε.

Διό ή Μαρία άποσυρθιίσα άπό τά ; άγκάλας τοϋ 
πατρός της ¿γονυπετησεν ένώπιόν του καί είπε'

—  Πάτερ μου, τό ά π κιτείς ; . .  Λοιπόν, σέ λ έ 
γω  δτι δέν άγαπώ τόν Κ . δέ Γρανλιέ. Ο τε σέ ά- 
φήκχ νά τώ  δι»σης τήν ύπόσχεσίν σου, ¿πίστευα δτι 
Οά τόν άγαπήσω' τότε μέ έφαίνετο εύκολον, ένόμιζα 
δτι αί κλίσεις μου δέν ήτ'ον δυνατόν ν άντισταθοϋν 
εις τάς επιθυμίας σου. Συγχώρησόν μ ε, ήπατήθην' 
¿προσπάθησα πολύ, παρεκάλεσα πολύν καιρόν τήν 
καρδίαν μου, τήν ¿βασάνισα, ύπέφερα πολύ, έπερί- 
μενα, πλήν 6λα ε ί; μάτην' καί άλλοίμονον! αισθά
νομαι ότι πρέπει νά παύσω πλέον τάς προσπάθεια; 
μου. Καί δμως δ καιρό; τοϋ γάμου πλησιάζει καί 
όιά τούτο, πάτερ μου, ή κόρη σου κατατήκεται.

0  Κ. δέ Κερουάρ ¿σιώπα, τό μέτωπον έχων κεκα-
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λυμμένον διά ζοφερών νεφελών. Ε π ί τέλους ήρώτησε 
μέ φωνήν άργήν καί σοβχράν'

—  Κόρη μου, είσαι βεβαία δτι δέν τόν άγχπχς;
—  Ναι, ναι, πάτερ μου ! .  . βεβαιότατη.
—  Είσαι βεβαία δτι ποτέ δέν θά ήμπορεση; νά 

τόν άγαπήσης; ύ  γάμος αυτός είναι ένχντίον τών 

διαθέσεων καί τών αισθημάτων σου ; Αυτός είναι ή 
αιτία τή ς δυστυχίας τής κόρης μου;

—  Ναι, πάτερ μου, ¿ψιθύρισε·; η νέα.
Μετά τινα δέ σιωπήν, μακροτέραν τής πρώτης, 

δ κόμη; δέ Κερουάρ ¿γερθείς είπε'

—  Κόρη μου, χάριν τής ευτυχία; σου Οά κάμω 
δ,τι δέν Οά έκαμνα ποτέ διά ν’ άποφύγω τόν θάνα
τον κατά τάς ημέρα; δτε ήγάπων τήν ζωήν, τάς 
ώραιοτέρας ήμερα; τ ή ; νεότητός μου. Ας μέ συγ
χωρήσουν οί Κερουάρ διότι αμαρτάνω ούτω εις τήν 
άρχαίαν τιμιότητά των ! Χάριν σοϋ, κόρη μου, Οά 
ζητήσω νά μέ έπιστρέψη άνθρωπος ευγενής τόν λό
γον, τόν δποίον σύ καί έγώ τώ  έδόσαμεν έλευθέρως.

—  \ ί  πάτερ μου! άνέκραξεν ή νέα, άν νομίζης 
δτι ή τιμ ή  μ.α; συνδέεται τόσον μέ Λυτό, άφε; νά 
γίνχι ή θυσία.

Ó Κ. δέ Κερουάρ άπεσύρθη μετά  γλυκύτητος 
άπό τάς άγκάλας τής Ουγατρός του καί ήτοιμάσθη 
νά γράψτ) εις τόν Γρανλιέ. Η δέ Μαρία δέν ήδυ- 
νήθη νά έμποδίση τό αίσθημα τ ή ; χαρα; καί α π ε
λευθερώσει»; τό  δποίον ήσθάνθη' ναι μέν είπε μόνον 
τό ήμισυ τοϋ μυστικού της, άλλ’ ε ί ; τό  εξής ήτο 
έλευθέρχ, τό μέλλον τή άνήκεν. Ó δέ Κ . Κερουάρ 
καθήσας έμπροσθεν τραπέζης έλαβε μέ τρέμουσαν 
χεϊρα τήν γραφίδα του καί είπε μέ φωνήν πνιγηρά·;'

—  Ητο τό τελευταϊον όνειρό·; μου, ή τελευταία 
μου έλπίς. Οταν δέν θά υπάρχω πλέον, καί τούτο, 
κόρη μου, Οά συμβή γρήγορα, μή λησμονήσεις π ό
σον σέ ήγάπα δ πατήρ σου' ένθυμοϋ δτι μέ ήσο προσ- 
φιλεστέρα καί τ ή ; τ ιμ ή ; μου, καί δτι ύπήκουσα 
μάλλον εις τήν φωνήν τής θλίψει»; σου παρά εί; 
τήν φωνήν τής συνειδήσεώ; μου.

Τάς προσφιλείς τα ύτα ; λέξεις άκούσασα ή νέα 
Μαρία, ήσθάνθη πάλιν έ  αυτήν καταταρασσομένην καί 
άνέκραξεν.

—  Λφες με ν’ άποθάνω!

Ó γέρων τήν άπέκρουσε μέ καλοσύνην' άλλ ¿»ώ 
ήοχιζε νά γράφη, τό βάδισμα ίππου ήκούσθη στα
μάτησαν ένώπιον τοϋ πύργου, και σχεδόν ευθύ; δ 
Κ . δέ Γρανλιέ είσήλθεν εις τήν αίθουσαν. Ητο δέ 
ώχρός καί πολ.ύ σοοαρώτερος τοϋ συνήθους.

( 'Ε π ε ζ α ι  σ υ χ έχ ε ια )
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Ε κ δ ώ ό ν τ ο ;  Σ ο τ ο κ λ έ ο υ ; Κ .  το ύ  έ ξ  Ο ικ ο ν ό μ ω ν , ια τρού  κ τ λ .  

T o u ..  Γ '  ε ί ς  δο ν  έ κ  ο ε λ .  8 6 9 .  Α 6 . 1 8 6 6 .

ό  δεύτερος τόμος τών ’E x x .lija ia a n x û r  σωί,'ο - 
¡.téyiùr τοϋ  αοιδίμου Οικονόμου περιεϊχεν, ώς ενθυ
μείται δ αναγνώστης, τήν ιστορίαν τών κατά τήν 
εκκλησίαν τής Ελλάδος άπό τοϋ 1 8 2 1  μέχρι τοϋ 
1 8 5 2  έτους (1 ) , ήτοι μ-έχοι τοϋ χρόνου καθ’ Sv 
έκυρώθη ύπό τής έν Κωνσταντίνου πολει ή ανεξαρ
τησία τής ελληνικής· 0  δέ άνά χείρας, διευκρινών 
καί συμπληρών διά πλατυτέρων είδήσεο»ν τήν ιστο
ρίαν αυτήν, πλεονεκτεί εκείνου κατά τοϋτο, ότι δια

λαμβάνει παρατηρήσεις καί επιστασίας τοϋ σοφού 
συγγρχφέως εις δσα ή άντιβασιλεία έκαινοτόμησε 
περί τής ήμετέρας έκκλησίας. Οτι δέ πολλή ή α
ξία τοϋ δευτέρου τούτου τόμ.ου μ.αρτυροϋσιν οι πα
ρατιθέμενοι τίτλοι κεφαλαίων τινών.

«Κεφ. Α'. ’Επιστασίαι εις όσα δ Μαύρερος καί 
άλλοι τινές έξέδωκαν περί τής ανεξαρτησίας τής έν 
Ελλάδι εκκλησίας, κτλ.

®Κεφ. Β .  Ποία τ ι ; υπήρχεν ή κατάστασις τών 
εν τή  Ελλάδι εκκλησιαστικών επί τή ; έλεΰσεως 
τής Αντιβασιλεία;.

*Κεφ. γ '.  Επιστασίαι είς τάς περί τήν έκκλησια- 
στικήν ανεξαρτησίαν παρασκευάς, κτλ·

»Κεφ. Δ .  Τά κατά τήν έλευσιν τών ποοσκλη- 
θέντο)ν καί συγκληθέντων αρχιερέων.

»Κεφ. Ε .  Τά μετά τήν διακήρυξιν τής ανεξαρ
τησίας καί τήν καθίδρυσιν τής Συνόδου.

»Ιίεφ. E T . Τά περί τήν καθίδρυσιν τής Συνόδου 
καί τόν διορισμόν τών έπισκόπων.

»Κεφ. Ζ .  Τά περί μοναστηρίων» καί καθεξής.

Ε κ  τών κεφαλαίων αυτών άξιον μελέτης φαίνεται 
ήμΐν πρό τοίς άλλο·.; τό δ’, τό περί τ ή ; συνελεόσε- 
ως τών αρχιερέων. Κ ατά τάς άνωθεν καί έξ αρχής 
παραδόσεις τής ορθοδόξου έκκλησίας, ώς λέγει δ 
συγγραφευς, δσάκις πρόκειται περί πραγμάτων άνη- 
κόντο»ν εις δλην τήν εκκλησίαν, συγκαλοϋνται άρ- 
χιερεϊς εχο>·ζες έπ ισχοπ άς  καί ούχί πρώηχ η τιτου -  
.Ιάρ ιο ι,  πρός τούτοι; δέ καί άρχιμανδρίται, καί η
γούμενοι, καί ιερείς καί διάκονοι, έτι δέ καί μονα
χοί έκ τών λογάδων. Αλλ’ ουχ ούτως έδοξε τή  άν- 
τιβασιλεία, ήτις φοβούμενη, φαίνεται, μή άποδο- 
κιμασθή τό  παρ αυτή; έξυφχνθέν καί έγκριθέν 
ήδη σχέδιον περί τής διασπάσεω; τής έν Ελλάδι εκ
κλησίας άπο τής Μεγάλης, ού μόνον δέν συνεκχ-
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λεσε τόν δευτερευοντα κλήοον, αλλά καί τών κα
νονικών αρχιερέων τήν ψήφον προλαβοϋσα διέφθειρΒ, 
καταλέξασα μ ετ’ αυτών καί του ; πρόσφυγας, τους 
μ.ή έχοντας έν Ελλάδι επισκοπήν. Απαίσιοι δέ καί οί 
τρόποι καί απαράλλακτοι πρός εκείνου; ών σήμερον 
γίνεται χρήσις έπί τών βουλευτικών έκλογών, τούς 
δποίου; μ.ετεχειρίσθη εις έπιτυχίαν τοϋ σχεδίου 
αυτής. Τήν 3  Ιουλίου παραδείγματος χάριν έξέδοτο 
εγκύκλιον, δι ής παρηγγέλλοντο οί αρχιερείς νά π α- 
ρευρεθώσιν άμεταθέτως εις Ναυπλίχν τήν 1 5 τοϋ 
αύτοϋ ά π ό  πρω ίας, ο έστι μεθ’ ημέρας ένδεκα· Καί 
τοϋτο μέν κατορθωτόν άν έξαπέστελλεν είς τάς νή
σους επίτηδες ατμόπλοια ίνχ παραλαβωσιν αυτούς’ 
διότι πώς άλλως νά έλθη δ αρχιεπίσκοπος φέρ’ εΐ- 
πεϊν τ ή ; Νάξου ή τ ή ; Ανδρου, ενώ πολλάκις έ'νεκα 
εναντίων ανέμων καί έπί δύο μήνα; διακόπτεται ή 
μεταξύ στερεά; καί νήσων συγκοινωνία ;  Τοϋ 1 8 4 3  
τήν σεπτεμβριανήν μεταβολήν έμαθον οί κάτοικοι τής 
Θήρας μετά  οκτώ καί τεσσαράκοντα ημέρα; έκ πλοίου 
έλθόντος έξΑγκώνος, ό δέ λιμενάρχης ήρώτα.τό έπέ 
τών Ναυτικών υπουργεΐον άν ήτο αληθής ή εϊδησις. 

Επειδή όμως οί προσκληθέντες άρχιερεί; δέν κατώρ- 
Οωσαν νά φθάσωσιν εντός τ ή ; ώρισμένη; προθεσμίας, 
ή συνέλευσι; συνεκροτήθη όπως όπως, καί τό καιριώ- 
τατον ζήτημα άπεφασίσθη εντός τινων ώρών άνευ 
συζητήσεως, άνευ τακτικών πρακτικών, άνευ ανα
γραφή; τής γνώμης εκάστου, καθόσον μάλιστα έναν- 
τίον τ ή ; τόσης βίας καί πιέσεως, υψώθησαν καί 
φο»ναί αντίθετοι ε ΐ; τάς αξιώσεις τής άντιβασιλεία;. 
Αλλ’ούδ’ απειλών ούδ’ύποσχέσεων έφείσθησαν οί κρα
τούντες.

Τό περί μοναστηρίων Ζ’ κεφάλαιον ανακαλεί εις 
τήν μνήμην οσα ανόσια έποάχΟησαν κατά τήν διά- 
λυσιν αύτών. Μοναχοί καί μοναχαί γεγηρακότε; 
καί ανάπηροι άπεσπάσθησαν βιαίως άπό τών ίρεώ» 

-καταγωγίων, όπου καταβιοΰντες πρό πολλοϋ ύπε- 
σχέθησαν τώ  Κυρίω καί νά καταλύσωσι τόν βίον, 
καί κτήματα άφιερωμένα ύπό εύσεβών χριστιανών 
είς τά  καταγώγια ταϋτα έδημεύθησαν, όπως καί 
πρό τινων ετών τά  έν Δακίρ: έλληνικά μοναστήρια' 
σκεόη ιερά, είς τήν ίερωτάτην τών χρήσεων, είς τήν 
αναίμακτο·/, λέγομε·/, θυσίαν ώρισμένα Ιπωλήθησαν 
έπί δημοπρασίας ύπό βεβήλων χειρών, καί όστις 
ετόλμησε νά καταγγείλω -ίήν ιεροσυλίαν είς τήν εξου
σίαν έπετιμήθη ώς δεισιδαίμων ή αμαθής

Καί ού μόνον τοϋ ορθοδόξου χρκγιανοϋ, αλλά καί τοϋ 
ελευθέρου πολίτου τήν άγανάκτησιν κινοϋσιν αί περί

( ‘ )  Τ ο ια ν τ η ς  έ π ιτ ιμ τ ,σ ε ω ;  ά ν τ ικ ίίμ εν ο ν  πα ρά  τ ή ;  έ π ί  τώ ν  

Ε κ κ λ η ο ια ο τ ικ ώ ν  γ ρ α μ μ α τ ε ία ς  έγ έν ετο  ό γ ρ ίφ ω ν  τ ά  ά ν ω τέρ ω  

τ ο  1 8 3 4 ,  δ τ ε  δ ιο ικ δ ν  νομόν τ ιν α  ά π ε π ο » )0 η  ν *  ίη ιτρ έψ ^  ¿ π ς  
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μοναστηρίων καί μοναχών διατάξεις έκεΐναι. Τό 4 
άρθρον τοϋ άπό 2 ο  Φεβρουάριου 1 8 3  4 διατάγματος,
• προσκαλεϊ τά ; μοναχά;, τάς μή ύπερβαινοΰσα; τά  
4 0  έτη νά παραιτήσωσι τήν μοναστικήν ζωήν καί νά 
έπανέλθωσιν είς τόν κόσμον». Καί τό οδυνηρότερον, 
ταϋτα καί τά τοιαϋτα προσυπέγραψε δεξιά Ελληνος 
υπουργού, τοϋ κατ’ άλλα άξιοτίμου Κ . Σχινά, καί 
έξετέλεσε σύνοδος όρθοδόξων αρχιερέων! Ούδείς δι- 
εμαοτυρήθη, ούδείς ετόλμησε νά νουθετήση τήν εξου

σίαν ότι ή διάλυσι; τών μοναστηρίων καί ή διάλυσι; 
τών στρατευμάτων, έμελλε νά σείσωσι φοβερώτερον 

πάση; άλλη; παρεκτροπής τά  θεμέλια τ ή ; νέα; βασι
λεία;. Τά μοναστήρια έσέοοντο οί Ελληνε; ούχί ά- 

π λ ώ ; ώ ; ιερά σκηνώματα άλλ’ ώς γενναίως συντε- 
λέσαντα κατά τήν μακράν καί πολυώδυνον δου
λείαν είς τήν σωτηρίαν καί τής θρησκείας, καί τ ή ; 
γλώσση;, καί πολυτίμων χειρογράφων, καί δραστη- 
ρίω; στηρίξαντα τόν ύπέρ ανεξαρτησίας άγών,α.

Ταϋτα πάντα καί άλλα εξελέγχει μετά  παρρησία; 
καί διά τών εκκλησιαστικών κανόνων τό  τρίτον μέ
ρος τών Σω ζομέχω τ' ημείς δέ εύγνωμονοϋμεν καί 
πρός τόν αείμνηστον συγγραφέα, καί πρό; τόν κλη
ρονόμον τής πατρική; παιδεία; και εύσεβείας τόν 
φιλοτιμώ; έκδόντα καί τόν τρίτον αύτόν τόμον, 
εδεργετήσαντας τήν καθ’ ημάς ιστορίαν δι ερευνών 
καί άνακρίσεων, ών ούδείς άλλος έπελάβετο άχοι 
τοϋδε.

ΣΓΧΟΜΟΣΙΑ TQX ΙΣΠΑΝΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΑΣ (*).

ί ϊ  μεταξύ Παύλου τοϋ Ε' καί τ ή ;  ένετικής πο
λιτείας διαφορά, έξομαλυνθεϊσα τή παρεμβάσει τής 

Γαλλίας, τηρηθείση; πρό; μέν τόν πάπαν τή ; όφει- 
λομένης αύτώ τιμής, πρό; δέ τού; Ενετούς τής δόξης 
ής έγένετο άξια, μόνοι οί Ισπανοί έθεώρησαν εαυτούς 
άδικηθέντας. ’Επειδή δέ κηρυχθέντες ύπέρ τοϋ πάπα 
ειχον προτείνει νά ύποτάξωσι δια τών όπλων τούς 
Ενετούς, ώργίσθησαν οτι έσυνθηκολόγησε σχεδόν 
άνευ τ ή ; μετοχής αύτών. Ανακαλΰψαντες όμως 
μετά ταϋτα τό μυστήριον τοϋ συμβιβασμού, έπεί- 
σθησαν ότι δέν έπταιεν αύτός, άλλ’ ότι ή ένετική 
πολιτεία περιεφοόνησεν αύτούς' ή γερουσία άξιοϋσα 
οτι δέν έπρεπε νά γίνωσι διαιτητχΐ άφοϋ άπαξ έ- 
φάνησαν φιλοπρόσωποι, έζήτησε ν’ άποβληθώσι τής 
μεσιτείας.

(') Τό ¿ ν ω ε έ ρ ω  έπ ειοόδιον τ ή ς  έ ν ε τ ικ ή ;  Ισ το ρ ία ς , π ερίεργον 

• ν τό  χαΟ έα υ τό , κ α θ ίσ τ α τ α ι π ιρ ιερ γ έτ α το ν  π ρ ό ; τ ο ύ ;  Ε λ λ η . « ;  

ίν ικ α  τ ή ;  δ ρ χ σ τ η ρ ιω τ ίτ η ;  μ -ετο χ ή ; ήν έ λ α ίε ν  ε ί ;  τ ή ν  συνω 

μ ο σ ία ν  ό μ ο γ εν ή ; ή μ ώ ν  «X 13/ ώρα;-// f ΰ λου , ώ ρ α υ ς ί ς η  κ α ί 
««ή,

Τήν οργήν δμω ; αυτών ήναγκάσθησαν να κρύψω- 
σιν ένόσω έζη Ερρίκος 5 δ ',  διότι εγίνωσκον ότι 
πολλήν ωφειλεν είς τού; Ενετούς εύγνωμοσύνην, καί 

ότι δραστηρίως υπερησπίσθη τά  συμφέροντα αύτών 
κατά τήν μετά  τής ί*ώμης διαφοράν' άλλά μετά 
τόν θάνατον αύτοϋ ούδέν πλέον άνεχαίτιζε τού ; 
Ισπανούς, καί μόνον εύλογοφανή άφορμήν προσεδό- 
κων, ήτις καί δέν έβράουνε νά παρουσιασθή.

Πειρατα! τινες, Ούσκόκοι καλούμενοι, κατα στα - 
θέντες είς τ ά ; παρά ττ,ν Ενετίαν παραλίους πόλεις 
τής Αύστρίχ; κατά τό Αδριατικόν πέλαγος, κακώ- 
σαντε; πολλούς τών ύπηκόων τής ένετικής πολιτείας, 

έτυχον τής προστασία; τοϋ άρχιδουκός Ψερδινάνδου 
Γοέζ, τότε μέν ήγεμόνος τών μερών εκείνων, μετά 
ταϋτα δέ αύτοκράτορος. Καί αύτός μέν ήτο θεοσε
βής' οί ύπουργοί όμως αύτοϋ διεμοίραζον τά  λά
φυρα μετά τών Ούσκόκων, καί επειδή ήσαν άφωσιο»- 
μένοι είς τήν αύλήν τής Ισπανίας, ώφελήθησαν άπό 
τής περιστάσεως ταύτης ΐνα τιμωρήσωσι χ_άριν αύ- 

τής τούς Ενετούς.
Αλλ’ ό αύτοκράτωρ Ματθίας, ομολογώ·/ τό δί

καιον τών αιτήσεων τών Ενετών, συνεβίβασε τόν 
Φεβρουάριον τού 1 6 1 2  έτους έν Βιέννη τήν διαφο
ράν' κακώς δέ τηρηθέντος ύπό τοϋ άρχιδουκός τοϋ 

συμβιβασμού, έπήλθεν έξ ανάγκης ό πόλεμος, όςτις 
όμως δέν άπέβη πρός τούς Ισπανούς όσον εύνοϊκός 

προσεδόκων.
Οί Ενετοί έπανώρθιοσαν εύκόλως διά τής διαγω

γ ή ; αυτών, τάς ζημίας δ σας έπαθον κατά τινα; μ ι
κρά; μάχας* καί επειδή ούδέν ειχον νά φοβηθώσί τ ι 
παρά τών όθωμανών, διεξήγον τόν πόλεμον εύδοκι- 
μώτερον τοϋ άρχιδουκός, τόν όποιον συγχρόνως έ- 
βίαζεν ό αύτοκράτιορ νά ύπογράψη ειρήνην, τοϋ σουλ
τάνου απειλούντο; τήν Ούγγρίαν' πλήν τούτου ε ί 
χεν ανάγκην μεγάλης, χρηματικής ποσότητος όπως 
κερδήση τήν εκλογήν αύτοϋ έν τώ  βασίλειο» τής Βοε-, 
μίας, ήτις καί έγένετο μ ετ’ ού πολύ. Ναι μέν οί Ι 

σπανοί έπεθύμουν νά χορηγήσωσιν αύτώ τρόπους πρός 
έξχκολούθησιν τοϋ πολέμου, άλλ’ ό Κάρολος Εμμα
νουήλ, δούξ Σχβαυδίας, πρός 3ν έπολέμουν τό τε  
συγχρόνως, δέν έπέτρεπεν αύτοίς νά διαμερίσωσι 
τάς ιδίας δυνάμεις' καί επειδή δ δούξ ούτος έλά μ - 
βανε παρά τών Ενετών άξιολογωτάτην χρηματικήν 
επικουρίαν, ούδέποτε κατώρθωσαν ν άποσπάσωσιν 
αύτόν άπό τής ένετικής πολιτείας.

Είς άκρον ήγανάκτει τό συμβοόλιον τής Ισπα
νίας, βλέπον τούς Ενετούς πανταχοϋ πρωτεύοντας', 
ό ήπιος καί ειρηνικός χαρακτήρ τοϋ βασιλέα»; Φιλίπ
που Γ ’ καί τοϋ επιστήθιου αύτοϋ δουκός Λέρμου, 
ούδένα τρόπον εύσχήμου διαλλαγής έδείκνυεν' αλλά 

τις τών έν ϊταλίοι πρέσβεων αύτοϋ, άνήρ ρέκτης, 
άνέλαβε τόν αγώνα’ ώνο[Αάζετο δέ Αλφόνσος Κουέ^
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βα ; μαρκίων Βέδμαρ, πρεσβευτή; εν Ενετία:, εκ 

τών ισχυρότατων κεφαλών καί τών κινδυγωδεστέ- 
ρων χαρακτήρων ου; ποτε έγέννησεν ή Ισπανία. 
Συμπεραίνεται δε έκ τών συγγραμμάτων αύτοϋ ότι 
είχε πάσα; τ ά ; ιδιότητα; όσαι άναδεικνύούσι τόν 
άνθρωπον έκτακτον. Παρέβαλε τά  παρελθόντα γ ε
γονότα πρό; τά σύγχρονα' παρετήρει τ ά ; δμοιότη- 
τας αυτών καί τ ά ; διαφορά;, και έκρινε περί τή ; 
έκβάσεω; επιχειρήματος τινο; άμα μαθων τό σχέ- 
διον καί τ ά ; βάσεις. Ε ί δέ ποτε έπείθετο δτι δεν 
έμάντευσεν ακριβώς, άνεζήτει τό αίτιον τ ή ; απά
της. Διά τής άδιακόπου ταϋτης μελέτη; έμαθε τά ; 
ασφαλείς όδούς, τού ; άληθείς ΐρόπου; καί τάς καί
ρια; περιστάσεις αιτινε; προμηνΰουσιν αίσίαν τήν 
έκβασιν τών μεγάλων σχεδίων καί φέρουσι σχεδόν 
πάντοτε τήν επιτυχίαν. Τοιαύτην δε είχεν αποκτή
σει σύνεσιν έκ τ ή ; συντόνου τα ύτη ; μελέτης, ώστε 

τό συμβούλιου τ ή ; Ίσ -α ν ία ς έθεώρει τά ; περί μ έλ
λοντος κρίσεις αύτοΰ ώ ; άλλα; προφητεία;.

Τήν βαθείαν δε αυτήν γνώσιν τή ; φύσεως τών 
μεγάλων υποθέσεων συνυπεστήριζον έκτακτα προτε
ρήματα' ώμίλει καί έγραφε μετά μεγίστη; ευκο
λίας καί χάριτο;’ διεγίνωσκε Οαυμασίω; τού; ανθρώ
που;- είχε τό ήθο; ίλαοόν καί φιλόφρον καί τούς 
τρόπους έλκυς-ικαύς, σαγηνεύοντας καί τ ά ; έφεκτι- 
κωτέρα; καρδία;- ήτο μέχρι άφελείας άμοιρος κρυ- 
ψινοίας, καί κατά τ ά ; δυσκολωτέρα; περιστάσεις έ- 
δείκνυεν εντελή έλευθερίαν πνεύματος.

Τώ καιρώ έκείνω οί πρέσβεις τ ή ; Ισπανία; είχον 
εντολήν νά διοικώσι τά ; αΰλάς παρ’ αί; διέτοιβαν, 
καί δ μαρκίων Βέδμαρ είχε σταλή κατά προτίμησιν 
ε ί; Ενετίαν άπό τοϋ I 6 0 7  έτους ώ ; εί; πρεσβείαν 
δυσκολωτάτην, απορούσαν συνδρομής καί γυναικών, 
καί μοναχών καί ευνοούμενων. Τοσούτω δε ευχαρί
στησε διά τοϋ πολιτεύματός του τό συμ.βούλιον τή ; 
Ισπανία;, ώστε ε! καί είχεν ανάγκην νά μεταχειοι- 

σθή αυτόν αλλαχού, δεν άπεφάσιζε νά μετατόπιση 
αυτόν καί τοι παρελθούση; εξαετίας.

Εν τώ  διαστήματι τούτω έμελέτησε τ ά ; άρχά; 
τής ενετική; κυβερνήσεως, άνεκάλυψε καί τά πλέον 
κρύφια ελατήρια, διέκρινε τό άσθενέ; άπό τού ισχυ
ρού καί τά  πλεονεκτήματα άπό τών έλαττωαάτων' 
καί οτε είδεν δτι δ άοχιδούξ ήθελεν υποχρεωθή νά 
υπογοάψη ειρήνην, έπονείδιστον βεβαίω; πρό; τόν 
αυστριακόν οίκον διότι ούτο; είχεν άδικον, άπεφά- 
σισε νά προλάβη αυτήν διά τινο; τολαηροϋ έπινει- 
ρήματος.

Είδεν δτι τοιαύτη ήτον ή κατάστασι; τής Ενε- 
τιας, ώστε δεν ¿φαίνετο αδύνατον νά κυριευθή διά 
τ ή ; συνδρομή; τών συνεννοήσεων όσα; είχε, καί τών 
δυνάμεων έφ’ ών έδύνατο νά στηριχθή- όπλισασα τόν 
ίϊολεαοϋντα στρατόν δεν είχεν άλλα δπλα, αλλά
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καί άν είχεν έστερεΐτο στρατιωτών! Ναι μεν ό στό
λο ; ήτο ανίκητος, άλλ’ ήτο καί υπόχρεω; νά πα- 
ραπλέη κατά τήν ΐστρίχν, τήν εστίαν τοϋ πολέμου. 
Επειδή δέκαί δ ς-ραπδ; ήτο μακράν, έφαίνετο εύκολος 
ή άπόβασι; ισπανικού ς-ροε-τοΰ ε ί; τήν Ενετίαν. Πρός 
άσφαλεστέραν δε επιτυχίαν τού σχεδίου δ πρεσβευτής 
ήθελε νά κυοιεύση τά ; κυριωτέρας θέσεις, οίον τόν 
ναύσταθμον καί τήν πλατείαν τού Αγίου Μάρκου- 
άλλά πώς ένώ ή πόλι; διήγεν έν ειρήνη; Απεφάσισε 
λοιπόν νά άνάψη πυρκαϊάν ε ί; πολλά συγχρόνως μέρη.

Γινώσκων δέ δτι οί ηγεμόνες δέν άγαπώσι νά ερ- 

μηνεόωσι καθαρώ; τήν γνώμην αυτών περί τού εί
δους τών τοιούτων υποθέσεων, είμή άφού πεισθώσιν 
δτι άφευκτος- είναι ή έπιτυχία, ούδέν έγραψεν εί; ' Ι 
σπανίαν. Ειδοποίησε μόνον τόν πρώτον γραμματέα 
τή ; έπικρατείας, τόν δούκα Ούζέδ, δτι βλέπων τό όνει
δος τό όποιον περιήρχετο ε ί; τήν Αυστρίαν κατά τόν 
παρόντα πόλεμον έκ τ ή ; αΰθάδου; διαγωγή; τών Ε 
νετών, καί οτι πάντα τά  περί ειρήνη; μέτρα τά έν 
Βιέννη καί αλλαχού ληφθέντα ήσαν ωσαύτως αισχρά, 

ένόμιζε καθήκον έπιβαλλόμενον υπό τε  τής φύσεως 
καί τ ή ; πολιτικής εί; πιστόν υπήκοον νά προστρεξη 
εί; έκτακτα μέτρα, δπω; προφυλάξη τόν ηγεμόνα 
καί τόν τόπον αυτού άπό άναποφεύκτου ατιμία;- 
δτι ή περί τούτου μέριμνα άπέκειτο ιδίως ε ί; αυτόν 
έ'νεκα τ ή ; θέσεω; ήν κατείχε, καθόσον έχων άδια- 
κόπω; δπ όψιν τό κακόν, μόνο; αυτός έγίνωσκε τήν 
θεραπείαν' καί δτι ήθελε προσπαθήσει νά έκπληρώση 
τό καθήκον τούτο κατά τρόπον άντάξιον τοϋ ζήλου 
8ν είχεν υπέρ τοϋ μεγαλείου τοϋ κυρίου αυτού.

0  δέ δούξ Οΰζέδ, δστι; έγνώριζε κα λώ ; τόν γρά- 
φοντα, ένόησεν δτι ήνίττετο σχέδιόν τ ι σημαντικόν 
άμα δέ καί έπικίνδυνον- επειδή δμ.ω; οί φρόνιμοι άν
θρωποι δεν έξετάζουσι τά τοιαϋτα άνευ άνάγκης, ού
δέν είπεν εί; οϋδένα, άλλ’ άπεκρίθη άπλώ ; δτι έπήνει 
τόν ζήλον τοϋ πρεσβευτοϋ καί άνετίθει τά πράγματα 
εί; τήν έγνωσμένην αυτού σύνεσιν. Εννοείται δτι δ 
μαρκίων μηδόλως άπορήσα; διά τήν ψυχράν αύτήν 
άπάντησιν, καλώς είδώς δτι τοιαύτη έμελλε νά ή - 
ναι, έπεδόθη ε ί; τήν έκτέλεσιν τοϋ σχεδίου.

Η κυβέρνησις τής Ενετία; υπήρξε πλέον απόλυ
τος καί τ ή ; άπολυτοτέρα; μοναρχία;- λεπτομερε- 
στάτη έγίνετο διάκρισις, καί κατά τά  έλάχιστα, μ ε
ταξύ εύγενών καί μή. Μόνοι οί εύγενεΐς ώνομάζοντο 
διοικηταί καθ’ δλην τήν έπικράτειαν καί έθεωροϋντο 
ώ ; ηγεμόνες. Εί δέποτε άνετίθετο εί; ξένους διοίκη- 
σι; στρατευμάτων, οί ξένοι αύτοί ήσαν υπόχρεοι νά 
ένεργώσι κατά τά  φρονήματα τού ένετοϋ άρχιστρα- 
τήγου.

Επειδή ούδεμία αφορμή εύσχημοτέρα τής αφορμής 
τοϋ πολέμου δέν υπάρχει πρός αύξησιν τών φόρων, 

οί εύγενεΐς έθεώρησαν τόν μετά τών Ούσκόκων κα-
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-άλληλον δπω; πλουτήσωσΓ άλτ.θώ; δέ ήτο δαπα- 
νηρώτατο;- διότι, πλήν τών έν Πεδεμοντίω αναλι
σκόμενων, έπρεπε νά συγκοοτηθή καί τρίτος στρα
τ ό ; έν Λομβαρδία κατά τ ή ; έν Μεδιολάνοις έξου- 
σία;, ή τ ι ; έφχίνετο έχουσα τήν διάθεσιν νά φέρη 
αντιπερισπασμόν τινα υπέρ τού άρχιδουκός. Καί τό 

μέν δίκαιον τού ένετικοϋ άγώνος έδικαιολόγει τού; 
φόρους, ό λαό; 3μω ; δυσανεσχέτει. Τοσούτον δέ 
ηύξησεν ή φορολογική πίεσις, ώ στε δ μαρκίων Βεδ- 
μάρ έπίστευσεν οτι ή έπανάστασι; ήν έσχεδίαζεν 
ήθελεν αρέσει εις τόν λαόν. ίπήρχον δέ καί μ ε
ταξύ τών αύλικών ούκ ¿λίγοι οί φίλοι τ ή ; αυλή; τή ; 
ϊ ’ώμης, μή άγαπώντε; τήν κυβέρνησιν, οί μέν διότι 
ή πολιτεία δέν ήκουε τά ; συμβουλά; αύτών, οί δέ 
διότι ήθελον νά φανώσι καί τοϋ πάπα καθολικώ- 
τεροι. Εκείνοι μάλιστα οπο>; άποσπάσωσι τήν εξου
σίαν άπό τών χειρών τών διαχειριζομένων αύτήν, 
ήθελον ϊδει χαίροντε; έπερχομένα; κοινά; συμφοράς. 
Μεταξύ δέ τών δευτέρων ΰπήρχον καί γερουσιασταί 

τινε; πτωχοί τώ  τε  πνεύματι καί τώ  βαλαντίω, οΐ- 
τινε; συνετέλεσαν πολύ μετά ταύτα ε ί; τήν έκτέ- 
λεσιν τού σχεδίου τού μαρκίωνο; Βεδμ.άρ, δαψιλεύον- 

τος αύτοΐς χρήματα.
(^Επεζαι σ υ ν έχ ε ια )

ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΔΟΒΙΚΟΥ
Β Α Σ 1 Λ Ε Ω Σ  Τ Ι Ι Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ .

Τελευταίοι άναγγέλλομεν τόν θάνατον τού πρώην 
β α σ ιλ έω ;τή ; Βαυαρία; Λ Ο Δ Ο ΒΙΚ .Ο Τ, διότι άνεμένο- 
μεννά ίδωμεν όποιον τεκμήριον ευγνωμοσύνη; έμελλε 
νά δώση ή ήμετέρα κυβέρνησις πρό; τόν μέγαν έκεΐ- 
νον ευεργέτην τοϋ ελληνικού έθνους. Αλλ’ έπειδή ούδέν 
έγένετο άχρι τούδε ΰποθέτομεν δτι, θεωρήσασα ¿ρ- 
θότερον νά δοθή δημοτελώ; καί έξ ονόματος ολο
κλήρου τού εθνου; τό τεκμήριον, άφήκεν εις τού; 
αντιπροσώπου; αυτού τήν φροντίδα.

Επαινοϋμεν τήν πρόνοιαν, έάν άληθώς έγένετο, 
καθόσον ένθυμούμεθα δτι έτερο; μέγας ημών ευερ
γέτης, δ Εϋνάρδος, ού τινο; ή προτομή ώραίζει τόν 
παράδεισον τών άθηναίων άνακτόρων, έγραφεν έν 
καιρώ τοϋ ήμετέρου άγώνος ταύτα... «Ιο ro i de 
B av ière , dont le  nom  doit ê tre  à ja m a is  béni 
p a r  la nalion  g recqu e, » ήτοι τού βασιλέω; τή ; 
Βαυαρία; τό όνομα πρέπει νά εύλογήται εί; αιώνα; 
ΰπό τού ελληνικού έθνους» (|). Αλλ’ έπειδή καί λεί
ψανά τινα τού ήμετέρου άγώνος παρακάθηνται μετά

Ο  τίρ. Ι Ε ' « λ .  3 7 3 -3 1 $ .

τών βουλευτών ίδόντα τ ά ; αληθώς ηγεμονικά; ευερ

γεσίας τοϋ άποθανόντο; ήγεμόνος, καί μή λησμονή- 
σαντα βεβαίω; τό θάρρος τόν όποιον ένέπνεεν εί; τά  
καταπεπονημένα ημών στήθη καί δ λεπτότερο; έξ 

Εύρώπη; ζέφυρο;, καί ή ελάχιστη έξ αύτής συνδρο- 
ρ.ή, θέλουσιν ίσως νομίσει καθήκον νά εΐπωσιν εί; τούς 
νεωτέρου; τί ¿φείλουσιν ε ί; τού ; εύεργέτα; καί σω- 
τήρα; τής πατρίδο; αυτών. Ελπίζομεν δέ δτι άνα- 
νήψαντες ήδη έκ τή ; παραφορά;, ένεκα τής όποιας 
άπό τινο; έν Αθήνα:; πλα τεία ; καί άφ έτέρα; έν 
Σύρχ έξηλείψαμεν άγνωμόνω; καί αύτό τοϋ Λ Ο Δ Ο ΒΙ- 

ΚΟ Τ τό όνομα, θέλομεν σπεύσει νά δείξωμεν δτι ή 

παραφορά υπήρξε πρόσκαιρο;, λ ;  ένθυμηθώμεν δτι 
καί μετά τά συμβάντα τοϋ 1 8 6 2  έτους δ μ.έγα; έ -  
κεϊνο; ευεργέτη; τής Ελλάδος δέν έμνησικάκησε, 
καί δτι τή  ευεργετική αύτοϋ προνοία £ Θεό; ημών 
δοξολογείται έν μέση Γερμανία έπί ήμίσειαν σχεδόν 

έκατονταετηρίδα εί; ελληνικήν γλώσσαν καί διά χει- 
λέων Ελληνος ίερέως.

Η  ιστορία, ή τι; άνέγραψεν* εί; τό αιώνιον αυτής 
τέμενος τ ά ; εύποιΐα; τοϋ Λ Ο ΔΟ ΒΙΚ .Ο Υ, ά ; μή λάβη 
άφορμ-ήν νά χαράξη πλησίον αύτών καί τήν αγνω
μοσύνην τοϋ έθνους τών Ελλήνων.
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μ.άζει τήν δρμήν τών ηδονών έκείνων, αιτινε; π η - 
γάζουσιν έκ τ ή ; καλλιεργία; τών τεχνών, τών έ -  
πιστημών καί τών γραμμάτων, πολλοί δέ γεγηρα- 
κότες άγαπώσι τήν έξ αύτών τέρψιν καί αισθάνονται 
νεανικόν ένθουσιασμόν καταγινόμενοι ε ί; αύτάς. 
0  Iteid  μέχρι; εσχάτων τοϋ βίου αΰτοϋ κατεγίνετο 
περί τά γράμματα, καί κυρίως ε ί; τ ά ; νεωτέρα; τ ή ; 
χημεία; προόδου;· 0  Αδάμ Σμήθ έλεγε πρό; τόν 
D u gald  S te w a rd , δτι έξ δλων τών τέρψεων τοϋ 

γήρατος ή πλέον εύχάριστο; καί γλυκεία είναι ΐ  έ -  
πανάληψις τών εύαρέστων σπουδών τής νεότητο;, 
καί τούτο, παρατηρεί ό S te w a rd , έτι πλέον εύηρέ- 
στει αυτόν οτε έπανελάμβανε μέ μαθητου ένθουσια- 
σμόν τού; τραγικού; τ ή ; Ελλάδος ποιητά;. Πολλά- 
κ ι ; τόν ή/.ουσα νά όμιλή περί τοϋ Σοφοκλέους καί 
τοϋ Εύριπίδου καί νά έχη άνοικτά τά  συγγράμματα 
αύτών έπί τ ή ; τραπέζη; του. 0  Σωκράτη; έν τώ  γή- 
ρατι αΰτοϋ έμάνθανε μουσικήν· 0  Κάτων, ¿γδοη- 
κοντούτης, ήθέλησε νά σπουδάση τήν ελληνικήν, ά 
δέ Πλούταρχος περί τά  τέλη  τοϋ βίου του τήν λα

τινικήν.
0  Θεόφραστο; ήρξατο τού ; θαυμαστούς αΰτοϋ 

χαρακτήρας έννενηκοντούτη;" μόνον δέ δ θάνατος 
έθεσε τέρμα εις τ ά ; φιλολογικά; του ασχολίας.



0  Ρονσάρδ, ε ί; τών πατέρων τή ; γαλλικής ποιή- 
σεως, ήρξατο νά σπουδάζτ, μετά τήν νεανικήν του 
ηλικίαν. II  οξύνοια αύτοϋ άμοϋ μετά  τής έπιμε- 
λείας του τόν κατέστησαν ίκανόν εί; μίμησιν τών 
ποιητικών εκείνων υποδειγμάτων, άτινα ό ϊδιος ε- 
θχύμαζεν. 0  Βοκκάκιο; τριάκοντα πέντε φέρων έτη 
ήρξατο τάς φιλολ.ογικάς αύτοϋ σπουδάς.

0  μέγας A rnauld  διετήρησε τό ζιοηρόν αύτοϋ 
πνεύμα καί έκράτει τόν κάλαμον μέχρι τού έγδοη- 
κοστοϋ δευτέρου έτους" ήτο δε καί τό τε  ό μέγας 
A rnauld.

0  Ερρίκος- Σπέλμαν παρημέλησεν εις τήν νεότητά 
του τήν σπουδήν τών επιστημών, άλλ έκαλλιέργησεν 

αύτάς ότε έγένετο πεντηκοντούτης. Τά πρώτα τής 
νεανικής του ηλικίας ετη  διήλθεν εις άγροτικάς α
σχολίας,αίτινες μεγάλωςτόν άπεμάκρυνον τών γραμ- 

μάτ»)ν. Αποτυχία τις όμως έπί κτηματική; ύπο- 
Οέσεως τώ  έπροξένησεν αποστροφήν εις τάς τοιαύτας 

ενασχολήσεις, καί ουτω άπεφάσισε νά έπιδοθή εις 
τα κτικά ; σπουδάς, συνήψε σχέσεις μετά φιλολόγων, 

έπώλησε τήν έπαυλίν του καί κατέστη ό πλέον πε
παιδευμένος άρχαιολόγος καί νομικός. 0  Κολβέρτος, 

ό περίφημος Γάλλος υπουργός, εξηκοντούτης μόλις, 
έπανέλαβε τήν σπουδήν τ ή ; λατινικής καί τών νο
μικών. 0  δόκτωρ Ζόνσων έπεδόθη εις τήν σπουδήν 
τής ολλανδικής γλώσσης ολίγα έτη  πρό τοϋ θανάτου 
«Οτοϋ. 0  Μαρκήσιος Αέ Σαίντ-Λλαίρ εβδομηκοντού
της ήρξατο νά λατρεύη τάς Μούσας, αύται δε τόν 
έστεψαν μέ τά  δροσερώτεοα αύτών άνθη. AJ ποιήσεις 

τοϋ γάλλου τούτου Ανακρέοντος άποπνέουσι πύρ, 
κάλλος καί γλυκύτητα.

0  C h au cer κατά τά  τελευταϊά του έτη έγραφε 
τάς Καντερβουρείους διηγήσεις του. Ηρξατο δέ τοϋ 
έργου ότε ήτο πεντήκοντχ τεσσάρων ετών, καί έτε- 
λείι»σε τό εξηκοστόν πρώτον.

0  Λοδοβΐκος Μοναλδέσκος εκατόν δεκαπέντε 
ετών έγραφεν απομνημονεύματα τοϋ καιρού του. ίΐ 
θελκτικωτέρα αυτοβιογραφία καλλιτέχνου είναι ή 
τοϋ Βενβενούτου Κελλίνη' έργον όλοι; ίδιότροπον 
τό όποιον ήρχισεν ότε «τό  ώρολόγιον τ ή ; ηλικίας 
αύτοϋ έσήμανεπεντήκοντα οκτώ».

0 KoornbertTEcoapaaovT00^ ;  ήρξατο νά σπου
δάζω τήν ελληνικήν καί λατινικήν, άς εντελώς έμα
θε. Πλείστοι δέ άλλοι μετά ταύτα διακριθέντες ήρ- 
χισαν νά σπουδάζωσιν εί; προκεχωρημένην ηλικίαν. 
0  δγιλβής, 0 μεταφραστή; τοϋ Ομήρου καί Βιργι- 
λίου, πολύ μικρά; γνώσεις είχε τής ελληνικής καί 
λατινική; ότε ήτ(ι πεντηκοντούτης. Εις τοιαΰτην 
περίπου ηλικίαν έπεδόθη καί ό Φραγκλϊνος εις τήν 
φιλολογίαν.

0  μέγας νομομαθή; Ακόρσος, ¿ρωτηθείς ποτε 

διατί ήρ/.ισε τήν σπουδήν τή ; νομικής τόσον άργά,1

ί ο
άπεκρίθη' « λρχίζων τις άργά ταχύτερον καί εκ
μανθάνει. »

Τά άπαντα τοϋ D ryden σχηματίζουσιν είς τήν 
άγγλικήν γλώσσαν τόν μεγαλήτερον όγκον ποιήσεως 
ύφ' ενός μόνου άνθρώπου γραφείση;· Κ,αί εν τούτοις 
ούδέν δείγμα έδωκε τ ή ; ποιητικής αύτοϋ δυνάμεως 
πρό τοϋ εικοστού εβδόμου έτους τ ή ; ηλικία; του. 
Τό έξηκοστόν όγδοον άγων έπρότεινε νά μεταφράσν» 
άπασαν τήν ίλιάδα, τά  δέ λαμπρότερα αύτοϋ έργα 

έγένοντο κατά τό γήρας.
Ó Μιχαήλ Αγγελος διετήρησε τό μέγα δημιουρ

γικόν του πνεύμα μέχρι; εσχάτων. Υπάρχει ώραϊον 
τ ι έμβλημα άποδιδόμενον εί; αυτόν. Παρίσταται 
άνήρ γέρων έπί στρα,τού.Ιας, έφ’ ή ; εύρίσκεται άμ- 
μόμετρον, μέ τήν επιγραφήν A ncora im p aro !.,.

Ó Petau λέγει ότι έγραφε στίχους πρός άνα- 
κούφισιν τοϋ γήρατος του.

P elav iu s  aeger

C an tabat v eteris  quaerens so latia  m orbi.

Ó M alherbe λέγει περί τών διανοητικών αύτοϋ 
δυνάμεων'

J e  les possédais je u n e , e t  les  possède encore 

à  la  fin  d e m es jo u rs .

Ε κ τών τοϋ D is ra e li

Φ .  A . M A T P O rO P A A T O S .

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ. Ó Σουλτάνος έχει τούς όγ- 
κωδεστέρους σμαράγδου; τού κόσμου' άλλά καί 
κατά τό σχήμα εΐσί μοναδικοί. Είς έξ αύτών πα
ραδείγματος χάριν, λευκότατος ώς χιών, ομοιάζει 
πρός άπιον. Σμάραγδός τις ζυγίζει 1 0 9 0  δράμια, 
καρφί; κοσμούμενη ύπό 2 8 0  μεγάλων άδαμάντων, 
έχει έν μέσω άδάμαντα 50  κερατίοιν. ΐπάρχουσι δή 
καί περιδέραια έκ μαργαριτών καί ρουβινίων μεγί
στων ώς ώά περιστεράς. (Jo u rn a l des D ébats.)

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α .

Φ υ.Ι.Ιάόιοτ 15  Μ αρτίου 1868.

Σελ. στήλ. β τίχ . à r r l  γράφ ε

4 8 2  2  9 — 10 έπί τών βημάτων έ/.ατόν
[βημάτων

» » 4 6  Παλάξ Παλάζ.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .


