
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΤΓΟΪΜΟΪ *

Μετά χάρας Λαμβάνω τδν Λόγον εν τώ ΣυΛΛόγω ίούτω^ διότι κάγώ 

*^μην έζ εκείνων, ο'ίτινες άπό πολλοΰ έπόθουν τοιοΰτον σύλλογον, καΐ πολ-, 
λάκις έσκέφθην μετά άλλων, πέρΐ τοϋ πώς ήδύνατό νά λάβγ υπαρξιν παρ’ 

άιμίν. Ό πόθος μου ουτος έπληρώθή. Ό Οεολογιάός σύλλογος «ό Απόστολος 
Παύλος» εθηκεν $δη τάς βάσεις του. ’Απαιτείται [/.όνον, 'ίνα υμείς οί άξιέ- 

παίνως άναλαβόντες την σύστασιν ’αύτοΰ, άποβλέποντες εις την ιερότητα ’ 
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ, μη άποθαρρυνθ^τε έξ οίαςδηποτέ δυσκολίας, καλώς εί- 
δότες, οτι είς πάντα τά έργα έν άρχγ παρουσιάζονται προσκόμματα. ’Έχετε 
δέ την ελπίδα ύμών είς τόν βεόν, δστις δέν στερεί ποτέ της ευλογίας του 

τούς άγαθά έργα έπιχειροΰντας, καΐ μετά πάντοτε μεγαλητέρας προθυμίας 
προβαίνετε είς τάς εργασίας, δν ηδη νίρξασθε.

Πόσον αληθώς είναι ιερός και ύύηΛος δ ακοντός τοΰ ΰμετόρον αυΛΛόγου !'■ 
Οί πάντες καθ’ έκάστην μεμψιμοιοοΰντες βεβαιοΰμεν, δτι τά καθ’ ήμάς δέν 
βαίνουσι καλώς' δτι τό έθνος ημών δέν κάμνει τάς προόδους έκείνας, άς ώφειλέ 

νά κάμνη' οτι ένεκα της έν τώ έσωτερικφ καχεξίας ούδέν μέχρι τοΰδέ 
έποιήσαμεν γενναϊον πρός άπελευθέρωσιν τών έξω, τών ύπό δουλείαν άδελ- 

φών ημών- δτι η διοίκησις έν Έλλάδι διαφθείρεται όσημέραι έτι μάλλον4 

δτι τά ήθη τρέπονται έπί τά χείρω καΐ η άρετη καθίσταται σπανιωτέρα* 
Πώς δύναται νά έπισχέθγ ή πρόοδος τοΰ κακοΰ τούτου ; Πώς δυνάμεθα νά 

έζελθωμεν έκ της άθλιας ταύτης καταστάσεως; Πιστεύω, δτι πάντες ήμεΐς 
οί ένταΰθα συνηθροισμένοι συμφωνοΰμεν, δτι διά μ,όνης της θρησκευτικής 

καΐ ήθικής άναγεννήσεως τ·?5ς. Ελλάδος δύναται νά έπίτευχθ^ τοϋτο. *Η 

κυριωτάτη αιτία πάντων τών κακών παρ’ ημϊν είναι, δτι κατέπεσέν έν Έλ
λάδι κατά μικρόν τό θρησκευτικόν καΐ ηθικόν αίσθημα, καΐ μετ’ αύτών έξη-' 
σθένησεν $ δλως έξελιπεν η συναίσθησις τοΰ καθήκοντος,' ό πρός τά καλά 

ένθουσιασμός καί ή ύπερ των κοινών συμφερόντων αύταπάρνησις. Ό κλήρος, 
δστις είναι κεκλημένος νά μορφώσγ θρησκευτικώς καΐ ηθικώς τόν λαόν, πα- 
ρημελήθη’ ή δέ έκπαίδευσις η έν τοϊς σχολείοις ολιγωρεί συνήθως τής στή- 

ρίζεως τής νεολαίας έν τφ φόβφ τοϋ Θεοΰ καΐ έν τή άγάπγ πρός την άρετήν. 
Ή Ελλάς θά σωθή, θά άκμάσγ, θά έπιτύχγ τοΰ προορισμού της, έάν ί'δω- 
μεν άναζωπυρούμενον πάλιν τό θρησκευτικόν καΐ μετ’ αύτοΰ καΐ τό ηθικόν 
αίσθημα, διότι τάΰτα συνδέονται στενότατα μετ’ άλληλων/έάν πρέπουσα

t Άνιγνώσθη ?ν τη α’Οούση τοϋ ίν ΆΟςναις θεολογικοϋ συλλόγου «ό ’Απόστολος Παύ
λος» τη 18 Απριλίου 1879.
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θβ.ο’λογικ.·/) έκπαίδευσις μετά τής άναγκαίας ηθικής μορφώσεως δοθή τφ 

κλήρφ, εάν ό λαός μορφωθη κατά υγιείς θρησκευτικάς καί ήθικάς άρχάς. 
Ίδου τί ζητεί καί ό σύλλογος ημών· ιδού τό ιδεώδες, πρός την πραγματο

ποίησή του όποιου ΟέΆει τείνει' ιδού τό έ'ργον, εις τό όποιον είναι κεκλη- 

μενος νά καταβάλη και αύτός ένα λίθον. Δεν έννοοϋμεν οί άποτελοΰντες τόν 

σύλλογον τοΰτον, δτι έξ ημών έξαρτάται ή σωτηρία της 'Ελλάδος, ή θρη

σκευτική καί ηθική άναγέννησίς της. ’Όχι! είναι μακράν ό εγωισμός ουτος 

άφ’ ημών. Περί τουτου δμως πεποίθαμεν, δτι δύναται σπουδαίως νά συντέ

λεση κα'ι δ σύλλογος ημών ουτος πρός τόν μέγαν τοΰτον σκοπόν, δι’ δλων 
τών αύτώ δυνατών μέσων, διά θεολογικών αναγνωσμάτων, δι’ ών Θέλομεν 

καλλιεργεί τήν θεολογικήν επιστήμην, διά τοϋ θεολογικοϋ περιοδικού, δπερ 
θεοϋ θέλοντας δύναται νά έκδοθή παρά τοΰ ήμετέοουυ συλλόγου, και διά 
τοϋ οποίου θέλουσι διαδίδεσθαι είς πάντας αί άρχαί τοϋ χριστιανισμού καί 

έν γένει αί θρησκευτικά! γνώσεις, διά τών δημοσίων θρησκευτικών μαθη

μάτων, τά όποια χάριν τοϋ λαοΰ δύναται νά όργανίση έν τώ μέλλοντι, καί 
διά παντός άλλου μέσου παοσφόρου πρός έξέγερσιν καί ύπόθαλψιν της εύσε- 

βείας καί άρετής παρά τώ ήμετέρφ λαώ. Ό Θεός εί'η ήμΐν βοηθός έν πάσι 

τούτοις Γ. ■

Τοϋ παρόντος αναγνώσματος θέμα Ί'Κα&ο') τά περί τοϋ ίεροΰ Αυγουστί

νου. Τόν βίον τών μεγάλων αρχαίων εκκλησιαστικών πατέρων καί διδα

σκάλων πρέπει νά μελέτώμεν πάντοτε, ϊνα διατηρώμεν έν ημϊν ζωηράν τήν 

μνήμην αύτών, δπως έξεγειρώμεθα εις μίμησιν αύτών. "Οταν άναλογιζώ- 

μεθα, πώς τότε ή έκκλησια έλαμπρυνετο διά τών άγιωτάτων έκείνων κα'ι 
σόφωτάτων διδασκάλων, γεννάται έν ήμΐν ό πόθος, ϊνα ί'δωμεν πάλιν τήν 

εκκλησίαν ημών άνερχομένην είς τήν άρχαίαν αυτής δόξαν. Έννοοΰμεν. δέ, 

δτι καθώς τότε ή άγιότης τοΰ βίου και ή άμφιλαφής παιδεία άνέδειξε τούς 

μεγάλους έκείνους φωστήρας, ουτω κα'ι νΰν ή άρετή κα'ι ή θεολογική μόρ- 
φωσις δύνανται νά μεγαλύνωσι κα'ι άνυψώσωσι τήν έκκλησίαν. ’Έλαβον δέ 

έκ τών πολλών μεγάλων πατέρων τόν Α'ύγουστϊνον ώς άντικείμενον τής με- 
λέτης ταύτης, διότι τά περί αύτοΰ, καθώς έν γένει τά περί τών λατίνων 

πατέρων καί έκκλησιαστικών διδασκάλων, είναι παρ’ ήμΐν όλιγώτερον γνω
στά ή τά τών Ελλήνων. Οί λατϊνοι δέ εκείνοι εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι 
άνήκουσι τ-η δλη έκκλησίη, διότι τό μέγα σχίσμα τοΰ Θ' αίώνος δέν εΐχεν 

έτι χωρίσει τόν χριστιανικόν κόσμον είς ανατολικήν κα'ι δυτικήν έκκλησίαν, 
Ακόμη τότε μία ήτο έν τη’Ανατολή κα'ι έν τ·η Δύσει ή έκκλησια' τής μιάς δέ 

ταύτης έκκλησίας κοσμήματα ήσαν ό Τερτουλλιανός κα'ι ό ’Ωριγένης, ό ’Α

θανάσιος καί ό Τλάριος, ό Ναζιανζηνός Γρηγόριος κα'ι ό Αύγουστϊνος, ό Χρυ

σόστομος καί ό 'Ιερώνυμος.

Ό Αύρήλιος Αύγουστϊνος 1 έγεννήθη τφ 353 έν Ταγάστη τής Νουμιδίας^ 

Ο γάμος, έξ ού προήλθεν, ήτο είκών τής καταστάσεως, έν ή έτέλει τότε 

'τό ρωμαϊκόν κράτος ύπό θρησκευτικήν έποψιν. Ό πατήρ τον Πατρίκιος ήτο 
εθνικός, ή δέ μητηρ του Μόνικα χριστίάνή, έκαστος δέ τών συζύγων άντε- 

προσώπευε τόν χαρακτήρα τοϋ ίδιου θρησκεύματος. Ό Πατρίκιος ήτο πα

ράφορος, οξύς, ολίγον φροντίζων περί συζυγικής πίστεως, έκδοτος είς τάς δια

σκεδάσεις, ώς πρός δέ τά Θρησκευτικά έκ τής κατανοήσεως τής άνεπαρκείας 

τής είδωλολατρείας καί έξ άνικανότητος τοϋ νά κατανόηση τήν μεγάλην 

τοΰ χριστιανισμοΰ άξίαν εντελώς αδιάφορος, μεριμνών μόνον πώς νά διατή

ρηση άξιοπρεπώς καί κάλλιον τό οπερ έν τή πολιτείη κατεϊχεν αξίωμα τοΰ 
δεκάρχου (Decurio). Ή Μόνικα τούναντίον ήτο τύπος εύσεβοΰς χρι.στιανής 

γυναικός. Δέν εϊχε δέ τήν παθητικήν εκείνην εύόέβέιαν, ητις άποσόρεται είς 

τήν ήσυχίαν τής θρησκευτικής θεωρίας καί τής προσευχής. Ή Μόνικα ήτο 
πνεύματος ζωηρού, καί τό πνεΰμα τοΰτο έγκαίοως δι’ έπιμεμελημένης χρι

στιανικής ανατροφής καλλιεργηθέν, ανέπτυξε τοιαύτην δραστηριότητα, ώστδ 
ή Μόνικα επέτυχε ού μόνον τόν έαυτής άνδρα νά κερδίση ύπέρ τής πίστεως, 

-η αύτή θερμότατα προσέκειτο, άλλά διά τής πίστεώς της, τής υπομονής^ 

τών νουθεσιών καί προτροπών της κάτώρθωσεν, ώστε καί αύτός ό υιός τής, 
δστις έπί πολύ έπάλαισε πρός εαυτόν, έως ου εύρη τήν εύθεϊαν όδόν, φθάσή 

είς τό εύτυχές τοΰτο σημεΐον.

Ή Μόνικα καιέθηκε πρώτη είς την έ'τι άπαΑήν γυχήν Τοϋ Αυγουστί

νον τά, σπέρματα τής χριστιανικής εύσεβείας, τά όποϊα παρ’ αύτφ δεκτικφ 
δντι έκ φύσεως θρησκευτικών έντυπώσεων, άνεπτύχθησαν είς τόν ζωηρόν 

εκείνον πόθον πρός τόν Θεόν, ό'στις καί έν τφ μέσω τών μέγάλητέρων απο

πλανήσεων, είς άς παρεξετράπη μετά ταΰτα, ύπήρξεν ό δεσμός, ό'στις συνέ· 
δεεν αύτόν μετά τοϋ πλάστου, καί τοΰ όποίου τήν έννοιαν αύτός 6 Αύγου- 

άτϊνος έκφράζει έν τοΐς έξης λόγοις, οϊτινες χρησιμεύουσιν ήμΐν ώς κλείς 

πρός κατανόησιν ολοκλήρου τοΰ βίου του καί πασών τών σκέψεων αύτοΰ. 
«Θεε, έπλασας ήμ'άς, ϊνα ζώμεν ' έν σοί’ διά τοΰτο είναι άνήσυχος ή καρ- 
δία ημών, έως ού άναπαυθή έν σοί» Κατά τήν παιδικήν ηλικίαν του ό 

Αύγουστϊνος εξαιρέσει τών θρησκευτικών ασκήσεων, είς άς ύπεχρέου αυτόν

1 Πηγαί. Πισσιδίου βίος τοΟ Αυγουστίνου. Ευρηται έν τή ίκδόσει τών έργων τοϋ Αυ
γουστίνον τή ύπό τών Μαυριανών γινομένη Paris 1700 Till e mo n t βίος τοΰ .Αυγουστίνου 
έν τοΐς Memoirs. Collier έν τφ Ιΐω καί τώ 1?ω τόμω τής Histoire des auteurs sacr£s 
1744.Kloth βίος τοϋ Αυγουστίνου. Poujoulat Histoire*de St. Augustin. 1845. Boeh
ringer Augustinus έν τή έκκλησιαστική του ΐστορ'φ ϊ, 3. Domer Augustinus 1873. 
Scbarpff Kirch en=lexicon Wetzer λ. Augustinus I, σελ. 531. homer, Realency- 
clopaedie fuer Theologie von Herzog t'z.3. 2. Augustinus Heft. 9. 10. σελ."783. Περί 
άΰτοϋ πραγματεύονται έν έκτάσει κα'ι ί> 'Ρΐττερ (έν τή ΐστορίφ τής φιλοσοφίας), 
Huber (έν τή Φιλοσοφίφ τών πατέρων) καί ί> Ν έανδρ ο; καί ό X άγι,νδαχ έν ταϊς έκκλγ- 
σιαστικαΐς των ΐστορίαις. Πρ6λ. καί Bindemann βίος Αυγουστίνου.

2 Confess, j, t.
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ή μήτηρ του, ήτο τοσοΰτον παραδεδομένος εις τάς του κόσμου διασκελί

σεις, ώστε μόνον δι’ αύστηροτάτων τιμωριών έξαναγκάζετο νά έπιμελήται 

χ.αι τών μαθημάτων του..
Άλλά προϊούσης τής ηλικίας του, ήγέρθη παρ’ αύτφ ό πρδς τά γράμματα 

έρως, ταχέως δέ έπεδείχθη η έ'κτακτος εύφυ'ία του. Έν τ$ σπουδή της κλα

σικής φιλολογίας ενθουσίαζαν αύτόν ιδίως τά έξοχα παραδείγματα τοϋ πα

τριωτισμού, τά όποια άπήντα, καί τδ κάλλος τοϋ λόγου. ’Απέκτησε δέ καί 

αύτδς κατά μικρόν μεγάλην περί τδ λέγειν ικανότητα και έκτακτον ευχέ
ρειαν εΐς τδ νά έκφράζη διά σπανίας καλλιεπείας τά διανοήματα αύτοΰ. 

Χαίρων παρετήρει ό πατήρ τδν όσημέραι μορφούμενον τέλειον ρήτορα έν τφ 
ζ υίφ του, ήλπιζε δέ ό'τι έμελλε ποτέ νά ί'δη αύτόν άνερχόμενον εις τά ύπατα 

άξιώματα τοΰ κράτους. Πρδς τόν σκοπόν δέ τελειοτέοας έκπαιδεύσεως άπέ- 
στετλεν αύτόν εΐς Μάδαυρα, ϊνα φοίτηση εΐς τήν έκεΐ ρητορικήν σχολήν. Ή 

διατριβή έν τή κατά τδ πλεΐστον έθνική ταύτη πόλει, έν ή έτελοΰντο μετά 
μεγίστης πομπής αί τών έθνικών θεών πανηγύρεις, αί συνοδευόμεναι συνή
θως μετά μεγάλων παρεκτροπών, δέν ύπήρξεν τω 1 6ετεΐ Αύγουστίνω ηθι

κώς αβλαβής. ’Επίσης επιβλαβής τή ηθική αύτοϋ μορφώσει ήτο καί τδ ό'τι, 

δτε έπίσζριγίκ είς zor ztazptxbv οΐχον, πάσαι αί νεανικαί παρεκτροπαί 
καί λοιπαί περί τε τδ λέγειν καί πράττειν έλαφρότητες αύτοΰ άφίνοντο άπα- 

ρατήρητοι παρά τοϋ πατρός του, δ'στις έφαίνετο μάλλον άρεσκόμενος εΐς αύ
τάς. Μόνη ή Μόνικα έξηκόλούθει ώς καλός άγγελος νουθετούσα πάντοτε αύ- 

τδν καί περιστέλλουσα τάς παραφοράς τοΰ νεανίου. Τότε συνέβη ή διά τής 

έπιρροής τής μητρός έπιτευχθεϊσα βάπτισις τοΰ πατρός, χαρμόσυνον οικογε
νειακόν γεγονός, τό όποιον απέδειξε τήν θρησκευτικήν ύπεροχήν τής μητρός, 

ένεποίησε δέ βεβαίως εΐς τόν βαθέως αίσθανόμενον υίον μεγίστην έντύπωσιν. 

Μετά τόν μετ’ ολίγον έπελθόντα θάνατον τοΰ πατρός του ύποστηριζόμενος 
ύπό τίνος πλουσίου συγγενούς ήλθεν ό Αύγουστΐνος πρός έξακολούθησιν τών 
σπουδών του είς Καργηδόκα, ητις ήτο τότε έδρα πάσης παιδείας έν τή βο- 

ρείφ ’Αφρική, άλλά συνάμα καί κέντρον πάσης διαφθοράς.. Και ένταΰθα έξε- 
τέθη ό Αύγουστΐνος εΐς νέους ηθικούς κινδύνους, δέν ήδυνήθη. δέ νά άντιστή 

εΐς τάς ,κακάς εντυπώσεις, άς ήσκησαν έπ’ αύτοΰ αί αναιδείς έθνικαί πανη- 

γύρεις καί πομπαί, αί απρεπείς έν τοΐς θεάτροις παραστάσεις, καί ή συνα
ναστροφή μετά άκολάστων έθνικών συντρόφων. Κατά τό παράδειγμα τούτων 

συνέζη μετά παλλακής τίνος, .ή'τις έγέννησεν αύτφ μόλις 19ετεϊ ό'ντι καί 
υίόν. ’Ενώπιον τής συνειδήσεώς του έζήτει νά δικαιολογή τάς παρεκτροπής 

του ό Αύγουστΐνος διά σοφισμάτων διαφόρων, ιδίως δέ διά τοΰ ζήλου, 8ν 
άλλως έδείκνυε καί τότε περί τάς έπιστημονικάς σπουδάς. Δέν έλλειπον 

ό'μως παρ’ αύτφ καί τύψεις συνειδήσεώς νά ταράττωσιν αύτόν ενίοτε, το* 

σούτω μάλλον, δσφ μεθ’ δλας τάς παρεκτροπάς ταύτας έσώζετο έν τή καρ- 
δίςρ του σπινθήρ τις εύσεβείας έκ τής παιδικής αύτοΰ ανατροφής. Έσω- 

τάτη τις φωνή πολλάκις άνεμίμνησκεν αύτφ τάς εύτυχεΐς ημέρας τής προ- 

τέρας άθωότητος καί ηθικής καθαρότητος. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ήρξατο νά 
άρέσκηται εΐς σοβαρωτέρας μελετάς, μάλιστα φιλοσοφικής. Έπί τινα χρόνον 

καθήδυνεν αύτόν ή άνάγνωσις τοΰ 'Ορτενσίου τοΰ Κικέρωνος, συγγράμματος, 

έν φ έγκωμιάζετο θερμότατα ή φιλοσοφία. ’Έπειτα έλαβε πάλιν εΐς χεΐράς 

ταυ τήν άγίαν Γραφήν, ής τήν άνάγνωσιν είχεν μύτφ πάντοτε θερμώς ή 
μήτηρ του συστήσει. Άλλά αντί νά έγκύψη εΐς τδ βάθος τών θρησκευτικών 

καί ηθικών εννοιών αύτής καί νά θαυμάση ταύτας, άναζητών έν αύτή ώς 
ήτο είθισμένος μάλλον κάλλος λόγου, δέν ηύχαριστήθη έξ αύτής, τάς δέ 

αύστηράς ήθικάς προτροπής της δέν ήσθάνετο ούδεμίαν δρεξιν καί δύναμιν 

νά άκολουθηση. Τοιουτοτρόπως έκυμαίνετο έπί πολύν χρόνον μεταξύ πί
στεως καί άμφιβολίκς, έζήτει δέ νά εύρη μέσον, δπως έξέλθη τής άμφιβο- 
λίας ταύτης, καί έπί τέλους συνδιαλλάξη τάς σκέψεις καί φιλοσοφικής 

γνώσεις, άς είχε κατά τάς σπουδής του σνλλέξει, μετά τής πίστεως, ήν ή 
μήτηρ είχεν αύτφ μεταδώσει. *

Τοιαυτην τινά συνδιαλλαγήν ένόμισε κατ’ άρχάς δτι ηδύνατο νά εύρη 

παρά τοΐς αίρετικοΐς Λίαη_γαΖοΐζ',πρός οΰς πράγματι καί προσέρχεται οπαδός. 

» Ό Μανιχαϊσμός είναι ό τύπος, ύπό τόν όποιον ό γνωστικισμός, δν κα'ι μετά
τινων τροποποιήσεων ώς πρός έπουσιώδεις τινάς λεπτομερείας, μετεδόθη είς 
τήν δύσιν. Οί Μανιχαιοι, καθώς καί οί άλλοι γνωστικοί, παρεδέχοντο δύο 

άρχάς των δντων, τήν αρχήν του άγαθοΰ καί τήν αρχήν τοΰ κακοΰ, τδν 

Θεόν τοΰ φωτός καί τόν άρχοντα τοΰ σκότους. Τό ανθρώπινον σώμα καί ή 
ύλη είναι έκ τοΰ πονηρού* μόνη ή ψυχή κατήλθεν έκ τοϋ ούρανοΰ. Τοιου
τοτρόπως το κακόν δέν παρήγον έκ τής έλευθέρας τοΰ ανθρώπου θελήσεως, 

άλλ’ έξ αύτής τής ύ'λης. Έκ τής ύλης ταύτης, έκ τοϋ σώματος, μεθ’ ού εί
ναι δεδεσμευμένη, πρέπει νά τείνη ή ψυχή νά λυτρωθή τδ ταχύτερον. Τοϋτο 

δέ δύναται νά κατορθώση ούχί απλώς περιστέλλουσα έντός τοϋ πρέποντος, 

άλλά καταπιέζουσα καί νεκροΰσα εντελώς τάς σωματικάς όρμάς καί επι

θυμίας. Διά τοϋτο τελεία άσκησις ήτο ή ηθική τών Μανιχαίων καί τών 
γνωστικών καθόλου. Άλλ’ δμως τήν παρά φύσιν ταύτην άσκησιν μόνον ολί
γοι έξ αύτών πράγματι ήσκοϋν, οί πλεϊστοι τούναντίον άποκάμνοντες έκ τών 
υπερβολικών στερήσεων, κατήντων έπειτα είς τήν αντίθετον άχαλίνωτόν 
ακολασίαν. Εκείνο δέ, δι’ ου κατώρθουν οί Μανιχαιοι νά άπατώσι πολλούς 

και έλκύωσιν είς τήν αϊρεσίν των, ήτο δτι ύπισχνοΰντο, οτι οί προσερχόμενοι 
αύτοΐς, θά εύρισκον τελείαν τινά έξήγησιν τοϋ παντός, τήν λύσιν πάντων έν 

γένει τών μεταφυσικών και θρησκευτικών ζητημάτων, καί δτι τούτου έπε- 

τύγχανον δι’ αύστηράς λογικής έξετάσεως καί έλευθέρας έρεύνης. Διά τοϋτο 

αυτοί μόνον έφρόνουν δτι είχον τήν άληθή γνώσιν τοΰ χριστιανισμού, δθεν κάί 
γνωστικούς εαυτούς έκάλουν. Ποιον άλλο σύστημα ηδύνατο νά ήναι" δελεα- 

l_Scharpff σελ. 531.
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στικώτερον ε’ς τδν Αυγουστίνον, δ'στις ήδη άποκτήσας ίκάνάς γνώσεις ήθελε 

τά πάντα νά έξετάζη και νά άνευρίσκη τούς τελευταίους λόγους των πραγ

μάτων; Έπειδή δέ έν τφ μανιχαϊκώ συστήματι άπήντα ονόματα χριστια

νικά, έπίστευεν, οτι έν αύτφ δέν εύρεν άλλο είμή αύτδν τόν χριστιανισμόν 

έν τ·95 τφ όρθώ λόγφ προςφορωτάτη μορφή. Τδ παρά τοϊς Μανιχαίοις επι
κρατούν έθος νά ρίπτωσι,ν είς τό μέσον ζητήματα χωρίς νά λύωσιν αύτά 

έφαίνετο αύτφ ώς σημεϊον βαθυνοίας καί έμβριθείας. Τάς δέ προσβολάς των 

κατά τνίς καθολικής έκκλησίας, την άναζήτησιν άν.τιφάσεων μεταξύ Πα

λαιός καί Καινές Διαθήκης, και πάσαν έν γένει την πρός άναίρεσιν τών 
ύπδ τών πολλών πιστευομένων τάσιν των έθαύμαζεν ώς οξύνοιαν και προερ- 

χομένην έξ έλευθέρας έρεύνης. Ναί μέν δ,τι ώς μανιχαϊκή διδασκαλία μετε- 
δόθη αύτώ τό πρώτον κατά την εις την αΐρεσίν των παραδοχήν του περί 
τών αρχόντων τοϋ φωτός καί τοϋ σκότους, περί τής πάλης μεταξύ τών δύο 

άρχών τοΰ κόσμου, περί τοΰ πρώτου άνθρώπου, περί αστέρων καί της άλλης 
φύσεως έφάνησαν αύτω αρκετά φαντασιώδη καί ολίγον έπήρκεσαν είς τό την 
άλήθειαν ποθούν καί άναζητοϋν πνεΰμα τοΰ Αυγουστίνου. Άλλ’ ή'λπιζεν, 

δτι ό Μανιχαϊσμός βραδύτερον, ήθελε μυήσει αύτόν εις βαθυτέραν τινά αλή

θειαν,
"Οτε ό Αύγουστϊνος εΛεατρε-^εν fi'c τή>· πατρίδα του, ΐνα ίεταγγε^β^ ίδ

ιον διδασκάλου τής ρητορικής εργον, ή έπιθυμία νά διαπρέψη έν τώ στα- 

δίφ τούτφ άπέστρεψε τό πνεΰμά του άπό τών θρησκευτικών ζητημάτων εις 

τό κύριον έργον του. Πάντες άνεγνώριζον τήν ικανότητα τοΰ εύφυοϋς, πε
παιδευμένου καί δραστήριου νέου ρήτορος’ τινές δέ έθαύμαζον αύτόν καί διά 

«τάς μανιχαϊκάς αύτοΰ δοξασίας. Μόνον μία δέν συνεμερίζετο τόν θαυμασμόν 

τοΰτον, ή μήτηρ του. Ούδέν δέ άλλο έλύπει αύτήν τοσοΰτον, δσον τό 'δτι 

είχεν άπομακρυνθή άπό της έκκλησίας καί τής ορθής πίστεως, ητις ήτο 

αύτή ή πηγή τής εύτυχίας της. Πολλά δάκρυα έχυνε χάριν τοΰ υΐοΰ της, 
καί καθ’ έκάστην θερμή άνήρχετο ή δέησίς της πρός τόν Θεόν, δπως φωτίση 
αύτόν καί έπιστρέψη είς τήν εύθεΐαν όδόν. Ένύπνιόν τι έ'δωκεν αύτή ίκανάς 

έλπίδας αίσιωτέρου μέλλοντος ώς πρός τόν υιόν της. Είδ,ε κατ’ οναρ, δτι 
ϊστατό ποτέ έπί τίνος έδρας καί ήκουσε παρά τίνος φωτεινής ύπάρξεως, 

ή'τις έφάνη ένώπιόν της, τούς ησυχαστικούς τούτους λόγους’ «Στρέψον τά 

βλέμματά σου πέριξ σου, καί θά ί'δης, οτι ό υίός σου 'ΐσταται,δπου καί σύ». 

’Ότε πλήρης χαράς διηγήθη τφ υίφ τό ένύπνιόν τοϋτο, καί ούτος, τό ένύ- 

πνιον ύπέρ έαυτοΰ έξηγών, παρετήρησεν, δτι, έκ τούτου πρέπει νά έννοήση, 

δτι καί αύτή μίαν ημέραν θά παραδεχθώ τάς δοξασίας του, άπήντησεν ή 
Μόνικα, ταχέως σκεφθεϊσα πρδς εκπληξιν τοΰ Αύγουστίνου’ «’Όχι! Δέν 

έρρέθη είς έμέ’ “Όπου είναι, έκεϊ Θά ήσαν σύ’ άλλ’ όπου είσαι, έκεϊ θά ήναι 

καί αύτός». ’Επίσκοπός τις, δστις πρότερον ύπήρξεν έπίσης Μανιχαϊος, τήν 
όποιον ή Μόνικα παρεκάλεσε νά σπουδάση νά μεταπείση τόν υιόν της, άπέ.·* 

ηρουσε τήν παράκλησίν της διά τής λίαν ορθής σκέψεως, δτι άνήρ, οΐος δ 

Αύγουστϊνος, άφεύκτως θά έννοήση άφ’ έαυτοΰ τήν μηδαμινότητα του μά- 
νιχαϊσμοϋ, προσέθηκε δέ αύτή τούς εξής παρηγόρους λόγους’ «Είναι αδύνα

τον ό υίός τοσούτων δακρύων νά άπολεσθή».

Ή έπιθυμία μεγαλητέρου κύκλου ένεργείας καί πλειοτέρων άκροατών, 
ΐ'σως καί ό πόθος νά άπαλλαγή τών αδιάλειπτων μεμψιμοιριών καί μομφών 

τής μητρός, έ'πεισαν αύτόν νά άφήση τήν Ταγάστην καί νά έγκαταβτή εν 
Καργηδόνι ώς διδάσκαλος τής ρητορικής. Διά τόν έσωτερικόν αύτοΰ βίον 

ή μετανάστευσις αυτή είχε μεγάλην σπουδαιότητα. Αΰτη άπήλλαξεν αύ

τόν, χωρίς νά περιμένη τοϋτο ή μήτηρ του, άπό τοϋ μανιχαϊσμοΰ. Έπανει- 

λημμένως είχεν άκούσει περί αισχρότατων καί σκανδαλωδεστάτων πράξεων 
πολλών έκ τών τελείων μεταξύ τών Μανιχαίων λεγομένων. ’Έπειτα βάσι
μοι σπουδαί έν ταϊς φυσικαϊς έπιστήμαις, άς ένταΰθα έ'λαβεν άφορμήν νά 

ποιήση, άπεκάλυψαν αύτφ τό γελοϊον τών μανιχαίκών διδασκαλιών περί τής 
έν τ?ί φύσει ζωής, καί τέλος συνδιάλεξίς τις μετά τοΰ Μανιχαίου έπισκό- 

που Φαύστου, φοβεροΰ φλυάρου, πρός τόν όποιον άπό πολλοΰ ώς πρός άλάν- 

θαστβν γνώμονα τής άληθείας άπετεινετο περί πασών αύτοΰ τών αμφιβο

λιών καί άποριών, έ'πεισαν αύτόν, δτι άπό πολλών έτών έτέλει έν ο.ίκτρή 
απάτη, καί οτι οί Μανιχαΐοι ούδέν ήδύναντο νά προςφέρωσι, τό όποιον νά. 
καταστείλη τήν πρός τήν άλήθειαν δίψαν τοϋ πνεύματός του. Άλλ?’ή άμε
σος συνέπεια τής άποκαλύψεως ταύτης ήτο δυστυχώς τελεία άπελπισία περί 

πάσης βεβαιότητας τών άνθρωπίνων γνώσεων, μάλιστα δσον άφορ^ί τά θρη

σκευτικά, τοϋτο δέ ώθησεν αύτόν είς τάς άγκάλας τής σκέψεως τής Άκα- 
δημείας. “Ο Αύγουστϊνος ήτο ήδη 29 έτών ηλικίας, καί δ,τι μέχρι τής 

εποχής έκείνης είχε φα.νή ώς αλήθεια, έ'κειτο ένώπιόν του ώς έρείπιον.,

"Ενεκα τής χρεωκοπίας ταύτης τών φιλοσοφικών καί θρησκευτικών σκέ- 
ψεών του, συγχρόνως καί δυσηρεστημένας ών έκ τής βαρβαοότητος καί άχα- 

ριστίας τών μέχρι τοΰδε άκροατών του, έ'στρεψε τά βλέμματά του εις τήν 

’Ρέψην, ώς εί ή'θελεν έν τφ θορύβςο τής παγκοσμίου ταύτης πόλεως νά 

λησμ.ονήση εαυτόν, καί έν τή τύρβη τοΰ βίου αύτής νά άπομακρύνη άπό τής 
μνήμης του τά δσα μέχρι τοΰδε ειχον συμβή αύτφ. Άλλά μόλις είχε δια

τρίψει έν 'Ρώμη έν έ'τος καί κατά τό 384 προσκαλείται ώς διδάσκαλος τής 

ρητορικής είς Μεδ ιό Java. Ουτω δέ άρχεται ή μετατροπή τοΰ βίου του.- Ό 
Αύγουστϊνος δέν έμάντευεν ΐ'σως τότε, πόσον εύμενής έφάνη αύτφ ή θεία 
πρόνοια ή όδηγήσασα τά βήματα αύτοΰ είς Μεδιόλανα. .’Επίσκοπος τής πό

λεως ταύτης ήτο τότε ό Αμβρόσιος, άναντιρρήτως ό έπιφανέστατος επί

σκοπος τών χρόνων έκείνων έν τή δύσει. Κατ’ άρχάς συνήψεν ο Αύγουστϊνος 
έξωτερικάς τινας τυπικάς σχέσεις πρός αύτόν. "Ηδη δέ άπό προτέρων χρό

νων ετρεφεν πρός αύτόν μεγάλην ύπόληψιν καί έσέβετο τόν παρά πάντων 
τιμώμενον καν άγαπώμενον επίσκοπον, Άλλά άπό του νΰν ενεκα ής π®ρ’
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αύτώ έτυγχανε φιλόφρονος υποδοχές, ή'ρξατο νά αΐσθάνηται κλίσιν καί άγά- 

πην προς αύτόν. Συχγάκις έπεσκέπτετο έκτοτε τά εύγλωττα κηρύγματα 

του, κυρίως χάριν τής ρητορικές αύτών αξίας, άλλά «κατά μικρόν, "λέγε®, 
αύτός ό Αύγουστΐνος εν ταΐς έξομολογήσεσιν αύτοϋ, μετά τών λέξεων ή'ρ- 

χοντο εΐς τό πνεΰμά μου καί τά πράγματα, άτινα τό πρώτον παρέ- 
βλεπον, κα'ι ένφ κατ’ άρχάς προσεΐχον εΐς τά πόσον εύγλώ.ττω.ς έλάλει 

έννόησα κατά μικρόν καί πόσον αληθώς έλάλει». Ή μήτηρ είχεν ακο
λουθήσει αύτόν εΐς τήν μακράν ταύτην πορείαν εΐς Μεδιόλανα. Ή επιρ
ροή της ήτο νϋν άποτελεσματικωτέρα, διότι κα'ι ή έσωτερική άνάπτυ- 
ξις τών ιδεών τοϋ υίοΰ τες κα'ι τά κηρύγματα τοϋ άγιου Αμβροσίου είχαν 

σπουδαίως προσεγγίσει την στιγμήν εκείνην, καθ’ ην ό υιός έμελλε νά ΐστα- 

.ται, δπουΐστατο και ή μητηρ. ’Ήδη ήρξαντο αί συζητήσεις μετά τών, στε-> 

νοτάτων φίλων του Άλυπίου και Νευριδί.ου νά στρέφωνται περί τάς σοβα- 
ράς έκείνας αλήθειας, αΐτινες άνήκουσι κα'ι εΐς την θρησκείαν καί είς την, 
φιλοσοφίαν. Τοιαΰτα ζητήματα ησαν τά περί προσωπικής διαρκείας μετά 

θάνατον η περί αθανασίας ψυχής, περί μελλούσης κρί.σεω.ς, περί Θεοΰ καί 
τά όμοια. ’Ήδη δέ έπήρχετο ενίοτε αύτώ η επιθυμία νά καταλίπνι την κοι

νωνικήν τύρβην, καί μετά τών φίλων του, τών οποίων ή ψυχική κατάστα- 
οις ήτο σχεδόν η αύτη, άποχωρών εΐς ησυχόν τι μέρος, έν συνδέσμφ πυ- 

θαγορείφ μετ’ αύτών, νά άφιερωθή εΐς τάς απολαύσεις τές φιλοσοφικές 
θεωρίας, Ό Αύγουστΐνος ώφειλε ιδίως τή πλατωνική φιλοσοφίφ, ην έγνώ- 

■ ρισεν άπό τοΰ 386, τό ρτι συνδιηλλάγη πάλιν μετά τές φιλοσοφίας, καί άνέ- 

χτησεν έκ νέου τό θάρος τές έρεύνης. ’Έκτοτε οδηγώ χρώμενος τφ Πλά- 

τωνι κυρίως, έμόρφωσεν έπί τό καθαρώτερον την περί Θεοΰ ιδέαν, άπαλ- 

λάξας αύτην πασών τών έκ ταυ τόπου καί της ύλης ειλημμένων κατηγο

ριών. 'Ομοίως ήρξατο καί περί τές αρχές τοϋ κακού νά σχηματίζει όρΘοτέ" 

ρας έννοιας. Τοιουτοτρόπως ό Αυγουστίνος τό δεύτερον έπειράτο νά κατορ- 

θώση την αρμονίαν καί συνδιαλλαγήν τές επιστήμης καί της πίστεως διά 

τές φιλοσοφίας. Ή δεύτερα απόπειρα έπέτυχεν, Ή φιλοσοφία υπήρξε καί. 

αύτώ., ώς καί πολλοϊς άλλοις πατράσι τές έκκλησίας, οδηγός είς τόν χρι

στιανισμόν. Διότι κατά την ουσίαν πολλην όντως έχει ομοιότητα η τοΰ Πλά
τωνος διδασκαλία πρός τό Εύαγγέλιον.Ό πρώτος πρεσβύτερος τοΰ Μεδιολανικοΰ 

κλήρου καί έμπεπιστευμένος τοϋ άγιου ’Αμβροσίου. Χιμπλι,κιανός, εΐς βν ό 

Αύγουστΐνος είχεν. άποκαλύψει πάσαν την ψυχικήν αύτοϋ κατάστασιν καί 
τόν πόθον αύτοϋ, ΐνα έπί τέλους εύρνι την ποθουμε'νην ειρήνην της καρδίας 
του, επέτυχε τελείως νά κερδίσγ αύτόν ύπέρ τοΰ χριστιανισμού καί νά έγείρνί 

έν αύτφ θερμοτάτην άγάπην πρός τόν Χριστόν καί τό ξύαγγέλιον. Έν τού- 
τοις έπί τινα χρόνον δέν άπεφάσιζε νά έγκαταλίπγ έξ ολοκλήρου πάσας 

τάς αρχαίας έξεις του καί τόν πρότερον βίον του. ’Αλλά τά παραδείγματα 

κολλών χριστιανών, οΐτινες έξ άγάπης πρός τόν Θεόν* ύπέβαλον έαυτο,ύ.δ;
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εΐς τάς μεγίστας τών στερήσεων καί έγκατέλιπον τά πάντα, ΐνα άφοσιω- 

θώσιν είς αύτόν καί ύπηρετήσωσιν είς την έξάπλωσιν καί έπικράτησιν τές 

ληθοΰς θρησκείας, ώθησαν αύτόν εΐς τό νά μιμηθή αύτούς. Μετά άνάγνωσιν 
βίων τοιούτων χριστιανών καί ασκητών ήγέρθη ποτέ έν έξάψει καί είπών, 

«Τί συμβαίνει ένταΰθα; Τί είναι ταΰτα ; ’Άνθρωποι άμαθεΐς έγείρονται καί 
άρπάζουσι την βασιλείαν τοΰ θεοΰ καί ημείς μεθ’ ολας ημών τάς γνώ

σεις νά αΐχμαλωτιζώμεθα υπό ποταπών συμφερόντων καί εύτελών ηδονών!», 

έγκατέλιπε τόν Άλύπιον, καί άπεχώρησεν είς την έρημίαν κήπου τινός, ΐνα 
σκεφθή περί τοϋ πρακτέου. Ύπό την σκιάν δένδρου τινός καθήμενος, συγκε- 

κινημένος καί μετά δακρύων έν τοΐς όφθαλμοϊς, άπέτεινεν πρός τόν Θεόν την 

έξές δέησινΦ «’Ω, Κύριε, έως πότε θέλεις όργίζεσθαι κατ’ έμοΰ ; ”Ω μή μνη- 
σθής τών προτέρων άμαρτημάτων μου ! “Έως πότε θά λέγω" Αυριον, αύριον 

έπιστοέφω εΐς τόν Θεόν; Διά τί ούχί νϋν; Διά τί νά μή τελειωσγ ταύτην 
τήν στιγμήν ή αισχύνη μου.» Έπιστρέψας δέ πρός τόν Άλύπιον, παρ’ ω είχε 

καταλίπει τήν Γραφήν, άνοίξας αύτήν, άπαντγ μέ πρώτον βλέμμα τό χω- 

ρίον. «Ώς έν ημέρα εύσχημόνως περιπατήσωμεν, μή κώμοις κα! μέθαις, μή 
κοίταις καί άσελγείαις, μή έ'ριδι καί ζήλφ, άλλ’ ένδύσασθε τόν Κύριον Ίη- 

σοΰν Χριστόν.! 1 Έν τώ χωρίφ τούτφ ένεΐδε τήν άμεσον φωνήν τοΰ Θεοΰ 

πρός αύτόν, Οί λόγοι ουτοι συνεκίνησαν αύτόν καί ένεποίη.σαν βαθυτάτήν 
έντύπωσιν, παρέσχον δέ αύτφ τήν δύναμιν, ήν μέχρι τοΰδε δέν ήσθάνετο έν 

εαυτφ, νά αφιέρωση τοΰ λοιπού ολόκληρον τόν βίον του εΐς τήν ύπηρεσίαν 
τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Εύαγγελίου. Απερίγραπτος ύπέρξεν ή χαρά τές μητρός, 
είτε ή'κυυσε περί πάντων τούτων, καί παρετήρησε τήν άπροσδόκητον τε

λείαν μεταβολήν έν τώ βίφ τοΰ υίοΰ αυτές. Ή προσευχή της εΐςηκούσθη 
καί άντημείφθη διά τές εύχαριστήσεως, ητις έδόθη είς αύτήν, τοΰ νά βοη- 

θήση διά τές θερμότητας καί σταθερότητος τές πίστεως της τήν άναγέννη- 

σιν τοΰ υίοΰ της 2.

Μετά της μητρός του καί τών άνω μνημονευθέντων φίλων άνεχώρησεν εί'ς 
τι άγροκήπιον Κασσικιακοτ λεγόμενον πλησίον τών Μεδιολάνων,έκεΐ δέ άπή- 

λαυσε μετά τοσούτους εσωτερικούς αγώνας τελείας ψυχικές γαλήνης. Αί συν
διαλέξεις έξηκολούθουν έπί τινα έτι χρόνον νά ήναι κυρίως φιλοσοφικαί.. Ό 

καρπός τών συνδιαλέξεων τούτων είναι τά φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ Αυ
γουστίνου «Κατά ακαδημαϊκών» (Contra Academicos),περί «μακαρίας ζωές» 

(de beata vita), «περί τάξεως» (de ordine),«Μονόλογοι» (Soliloquia) καί «περί 
άθανασίας» (De immortalitate). Μετά τών συγγραμμάτων τούτων άρχεται 
ή κατά μικρόν γονιμωτάτη άποβασα συγγραφική ένέργεια τοΰ Αύγουστίνου, 
Κατά τών ακαδημαϊκών ή σκεπτικών ύπερασπίζεται ό Αύγουστΐνος τοΰ άν 
θρώπου τό δικαίωμα πρός τό έννοεϊν διά τοΰ έαυτοϋ λόγου τήν αλήθειαν

1 Ρώμ*. ι γ', 13
2 Scharpff «5τό8ι.
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έμβρίθειαν δεικνύει

«περί μακαρίας ζωής», έν φ, π^

καί έπιτυγχάνειν της ιδίας μακαριότητος. Τό ΰψιστον διά τόν σκεπτικδν 

φιλόσοφον, παρατηρεί όρθώς δ Αύγουστϊνος, ή πιθανότης, είναι άδύνατοςάνευ 

τίίς γνώσεως της άληθείας’ διότι τα πιθανόν είναι φανερώς τό τω άληθεΐ 

δ'μοιον ευρισκόμενον. ’Αληθής δέ ευτυχία καί μακαρώτης είναι αδύνατος εν 

τή αιώνια αμφιβολία. Τόν φιλοσοφικόν νουν αύτοΰ καί την περί τάς σκέψεις 
έμβρίθειαν δεικνύει ά Αύγουστϊνος προ πάντων έ.ν τφ συγγράμματν αύτοΰ 

«περί μακαρίας ζωής», έν φ, πρόδρομος έν τούτφ γενόμενος του μεγάλου 

Καρτεσίου, δστις έν αύτή τή νοήσει εύρε την β,άσιν πάσης βεβαιότητας τοϋ 
ανθρώπου (Cogito ; ergo sum)», έπί κορυφής τών επιχειρημάτων του ποιεί τόν 
δι’ ούδεμίίΖς σκέψεως δυνάμενον νά κλονισθή τοΰτον συλλογισμόν’ «Σύ ά θέ

λων νά γνωρίσγς σεαυτόν, γνωρίζεις . ότι υπάρχεις;. — Μάλιστα.— Πόθεν 
γνωρίζεις τοΰτο; — ’Αγνοώ. —Γνωρίζεις, δτι κινείσαι; — ’Αγνοώ. — 
Γνωρίζεις δτι σκέπτεσαι καί νοείς; Μάλιστα’ τοΰτο βεβαίως γνωρίζω». Έν 

• δέ τφ συγγράμματι «περί αθανασίας» άποδεικνύει τήν αθανασίαν τής ψυχής 

ιδίως έκ τοΰ δτι ό άνθρωπος έ'χει τάςέννοιας τοΰ αιωνίου καί απείρου καί κέ- 

κτηται πόθους αιωνίους, άπερ πάντα μαρτυροΰσιν, οτι δέν έπλάσθη μόνον διά 
τόν πρόσκαιρον τοΰτον βίον. Έν τή συγγραφή τών μνημονευθέντων συγγραμ
μάτων παρήλθεν ό πρώτος χειμών μετά την είς την έκκλησίαν επιστροφήν 

του. Τώ αύτφ δέ έτει 387 έζήτησε καί έ'λαβε τό βάπτισμα, ΐνα καί έξω- 

τερικώς άνήκφ τή έκκλησίιρ. Αί εκκλησιαστικοί! μελφδίαι της άμβροσιανής 

μουσικής ήγειραν τότε έν τή ψυχή τοΰ Αύγουστίνου τάς γλυκυτάτας ανα
μνήσεις έκ της πρώτης παιδικής ’ηλικίας του. 'Η Μόνικα έπέζησε και είς την 

, τελετήν ταύτην’ νΰν δέ, δτε ή ευχή της καρδίας της έπληρώθη, πρασεκά- 

„ λεσεν αύτήν παρ’ έαυτώ ό Θεός.*
Μέλος γενόμενος τής έκκλησίας, ήρξατο ό Αύγουστϊνος τδν πόλεμον αύ

τοΰ κατά των Μαπχαίων, καί έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ περί τών ηθών 
τής καθολικές έκκλησίας (de moribus ecclesiae catholicae) καί περί τών ηθών 

τών Μανιχαίων (de moribus Manichaeorum) κατέδειξε την μεγάλην υπερο

χήν τής έκκλησίας πρός τούς Μανιχαίους ύπό ηθικήν έ'ποψιν. Ιδίως έπολέ- 

μ.ησε την παρά τών Μηνιχαίων άρνησιν τής έλευθέρας θελησεως. Τοΰτο δέ 
έπραξε πρό πάντων διά τοϋ συγγράμματος του περί έλευθέρας θελησεως (de 

libero arlitrio). Ή έλευθερία είναι ή βάσις τής άνθρωπίνης ήθικότητος’ άνευ 

αύτής ούδεμίαν έ'χουσιν άξίκν η απαξίαν αί πράξεις τοΰ ανθρώπου’ ούδέ δύ- 

νανται νά καταλογισθώσιν αύτφ’ ηθική ίκανοποίησις καί τύψεις συνειδήσεως 

είναι τότε ακατανόητα ψυχολογικά φαινόμενα, έν γένει δέ ή συνείδησις μέ
νει τι. άνεξήγητον. Πάσαι δέ αί ήθικαί προτροπαί της Γραφής καί άπειλαί 
έν τή μελλούση ζωή δέν έ'χουσιν ούδένα λόγον. Περί τό τέλος τοϋ 388 άπδ- 

χώρησεν ό Αύγουστϊνος εις αγρόν τινα παρά τήν Ταγάστην μέ τήν άπόφασκ

ί Scharpff, βΰτόΟι. 
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ένταΰθα νά άφοσιωθή μετά τών φίλων του εις τήν συγγραφήν. Πολλά συγ

γράμματα του τότε συνεγράφησαν, έν οϊς μνημονεύομεν ιδίως τών περί άλη- 
δοΰς θρησκείας (de vera religionej, περί τίς χρησιμότητας τίς πίστεως (de 

utilitate credendi) καί περί ένότητος τίς εκκλησίας (de unitate ecclesiae). 

’Εν τω τελευταίφ συγγράμματι δεικνύει ό Αύγουστϊνος πόσον άναγκαΐον εί- 
vat νά ήναί τις μέλος της εκκλησίας, άφοΰ καί. αύτήν τήν αγίαν Γραφήν 

δέν δύναται τις νά έννοήσφ, έάν μή ζή έν τή έκκλησή καί άνατραφή έν 

αύτή χριστιανικώς. «Τον Χριστόν, λέγει, δέν δύναταί τις νά έ'χή κεφαλήν, 

εάν δέν άνήκνι είς τό σώμα αύτοΰ, τήν έκκλησίαν». Καθώς δέν δύναταί τις 
νά έννοήσφ έργα καλλιτεχνίας, έάν δέν έχν; πρότερον καλλιεργημένου τό 

αίσθημα τοΰ καλοϋ, ουτω δέν δύναται νά κατανόηση τάς θρησκευτικάς χρι
στιανικής αλήθειας, έάν δέν άνατραφή εύσεβώς καί χριστιανικώς, έάν· δέν 

έστηοίχθη άπ’ αρχής έν τή πίστει.
Ή φήμη της εύσεβείας καί θεολογικίς αύτοΰ παιδείας ή'ρξατο έ'κτοτε 

πανταχοΰ έξαπλουμένη, καί έγένετο αιτία, ϊνα, βτε τω 391 δΓ ύπόθεσίν 

Ttva έ'τυχε νά έλθγ είς Ύ.τπώηα, ζητηθή νά χειροτονηθή Ιερείς καί γινη. 
βοηθός τοΰ γέροντος επισκόπου, μετά τόν θάνατον τοΰ όποιου τφ 395 δμο- 
φώνως έξελέχθη επίσκοπος. Έκτοτε πασαν τήν θεωρητικήν αύτοΰ εύφυΐαν 
έ'στρεψεν άποκλειστικώς’είς θεολογικά ζητήματα. Καί έν μέν τής βιβλίοις 

«περί διαφόρων ζητημάτων» (de diversis quaestionibus) έπραγματεύθη περί 
προορισμοΰ, έν δέ τοΐς τέσσαρσι βιβλίοις «περί χριστιανικής διδασκαλίας» 

(de doctrina Christiana) καί έν τφ «περί Τριάδος» (de Trinitate) ανέπτυξε τάς 
τής χριστιανικής πίστεως αλήθειας καί ιδίως το περί αγίας Τριάδος δόγμα. 

Εκ τοϋ συγγράμματος περί χριστιανικής διδασκαλίας έδανείσθη σχεδόν 

κατά λέξιν Πέτρος ό Αομ.βαρδος, ό διάσημος σχολαστικός θεολόγος τοϋ’ IB' 

αίώνος, ό συντάξας τό πρώτον πλήρες δογματικόν σύστημα τής δυτικής εκ
κλησίας, καί τό σχέδιον καί τήν διαίρεσιν τής χριστιανικής δογματικής; 
’’Ωστε κυρίως ό Αύγουστϊνος είναι δ θείς τάς βάσεις τής δογματικής τών μέ

σων αιώνων έν τή δύσει. Τό δέ σύγγραμμα «περί Τριάδος» ανήκει είς τά 

άριστα καί ευφυέστατα έ'ργα αύτοΰ καί περιέχει σπουδαίας θεωρητικάς έρευ
νας. Ένφ οΐ αρχαιότεροι δυτικοί Θεολόγοι συνήθως έλάμβανον πρός έξήγησιν 

ποΰ δόγματος είς βοήθειαν αναλογίας έκ τής φύσεως καί τοΰ ανθρωπί

νου πνεύματος’ (κατά τόν Τερτουλλιανόν π. χ. πατήρ, υιός καί άγιον πνεύμα 
έχουσιν πρός άλληλα ώς ρίζα, κορμός καί καρπός, άλλοι δέ ε’ννόησαν τόν 
πατέρα ώς πνεΰμα, τόν δέ υιόν ώς τόν ύπό τοϋ πνεύματος έκφραζόμενον λό
γον), ό Αύγουστϊνος αναχωρεί άπό τής έννοιας τοΰ προσώπου, έκδέχεται δέ 

τόν πατέρα, τόν υιόν καί τό πνεΰμα έκαστον ώς άπόλυτον πρόσωπον.
’Από τοΰ 400 έ'τους ήρξατο ό Αύγουστϊνος συγγράφων κατά τών σχισμα

τικών Λονατιστων,'&ς έπειράθη δ’ δλων τών μέσων νά έπιστρέψή είς τούς κόλ
πους τής έκκλησίας. Έν-αϋθα άνήκουσι τά συγγράμματα «περί βαπτίσμα 
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τος» (de baptismo), έν ώ Υποδεικνύει κατά τών Δονατιστών, οτι τά κΰρος 

κα'ι ή ισχύς τοΰ βαπτίσματος κα'ι τών άλλων μ.υστηρίων δέν έξαρτάτα έκ 
της ήθικής αξίας τοΰ τελουντος ταΰτα ίερέως καί δτι οί αιρετικοί δέν είχον 

αποκλίνει ποσώς ώς πρδς τάς τελετάς ταύτας άπο τής πράξεως της καθολι

κής εκκλησίας. ’Έπειτα μνημονεύομεν καί τών έργων «περί ένότητος της εκ
κλησίας» (de unitate ecclesiae), «κατά Κρεσκονίου» (contra Cresconium), «περί 

τοΰ ένδς βαπτίσματος» (de unico baptismo) καί τινων επιστολών. Οί Δονατι- 

σταί είχον έγερθή κατά τάς αρχάς τοΰ Δ' αΐώνος κατά τοϋ επισκόπου Ιίαρ- 
χηδόνος Μενσουρίου καί τοΰ διαδόχου αύτοϋ Καικιλιανοΰ ώς δειχθέντων λίαν 

επιεικών πρδς τούς άρνουμένους τδν Χριστόν κατά τούς τελευταίους διωγρ-ούς 

άπδ τοϋ Διοκλητιανοϋ μέχρι τοΰ Μαξιμίνου.Τόν Καικιλιανόν κατηγορούν καί 
διότι είχε χειροτονηθώ επίσκοπος παρά τοΰ επισκόπου Άπτούγγας Φίληκος, 

περί ού έλέγετο, δτι κατά τόν διωγμόν τοϋ Διοκλητιανοϋ είχεν, δπως σωθή, 
παραδώσει ώς αγίας Γραφάς αιρετικά συγγράμματα. Άποχωρισθέντες άπδ 

τοΰ κανονικοΰ επισκόπου οί Δονατισταί, έζελέξαντο ί'διον έπίσκοπον τον Μα- 

γιορϊνον καί μετά τδν θάνατον τούτου τδν Δόνατον, έξ ού ώνομάσθησαν καί 
Δονατισταί. Έφρόνουν δέ, ό'τι αύτοί μόνοι άπετέλουν την άληθή, καθαράν 

έκκλησίαν, οί δέ λοιποί χριστιανοί, οί καθολικοί, είναι μεμολυσμένοι' τά ά- 

ληθή μ.υστήρια κατ’ αύτούς μόνον παρ’ αύτοϊς έτελόΰντο' καί διά τοϋτο άνε- 
βάπτιζον τούς εις τό σχίσμα των έκ τής καθολικές έκκλησίας προσερχομέ- 

νους. Ευρον δέ πολλούς όμόφρονας έκ τών επισκόπων τής ’Αφρικής, Νουμιδίας 

καί Μαυρυτανίας, έ'λαβε δέ τδ σχίσμα των τοιαύτας διαστάσεις, ώστε έ'ν 
τινι έν Καρχηδόνι διαταγή τοΰ Όνωρίου τώ 4 11 γενομένγ δημοσίη συνδια- 

λέξει μεταξύ Δονατιστών καί καθολικών παρευρέθησαν 279 Δονατισταί 

επίσκοποι! Συνεταράχθη δέ τότε ενεκα τοΰ σχίσματος μεγάλως ή ’Αφρική, 
διότι οί χωρικοί, οί άσπασθέντες τάς ιδέας τών Δονατιστών, έξηγέρθησαν 

κατά πάσης υφιστάμενης πολιτικές καί έκκλησιαστικής άρχής, καί ύπδ φα
νατικών ασκητών οδηγούμενοι καί κηρύττοντες οτι ήλθεν η εποχή γενικώς 
ίσότητος καί έλευθερίας, περιηρχοντο άρπάζοντες, δγοΰντες καί καταστρέφον- 

τες τάς χώρας. Ούδείς είργάσθη πρδς κατάπαυσιν τοΰ φοβεροΰ τούτου σχί

σματος μετά μεγαλητέρου ζήλου, καί ΰπερησπισεν έπιτυχέστερον κατά τών 
οπαδών τ'ου την καθολικήν έκκλησίαν η ά Αύγουστϊνος. Έν τή μνημονευθείση 

συνδιαλέξει ό Αύγουστϊνος κατεϊχε την πρώτην θέσιν μεταξύ τών καθολικών 

επισκόπων. Οί Δονατισταί άνεχώρουν άπδ της άπολύτου καθάρότητος καί 
ώγιότητος τής έκκλησίας, θεωροΰντες αύτην ώς την νύμφην έκείνην τοΰ Xpt- 
στοϋ, ητις είναι καθαρά καί άσπιλος, μη έ'χουσα σπίλον η ρυτίδα η τι τών 

τοιούτων, καί ή καθαρότης καί άγιότης αυτή κατ’ αύτούς δέν έπρεπε νά μέννι 

κενόν τι ιδανικόν, άλλά νά γίνη ποαγματικότης. Διά τοϋτο ήθελον μετά με

γίστης αύστηρότητος καί χωρίς νά λαμβάνωσιν ύπ’ ό'ψιν τά πρόσωπα νά άπο· 
μακρύνωσιν άπδ τής έκκλησίας πάν δ',τι εναγές καί ακάθαρτον' έπροτίμων 
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δέ την τελείαν καταστροφήν τής έκκλησίας η οίονδηποτε συμβιβασμόν αυ

τής μετά τοΰ κόσμου. Άναντιρρήτως μεγάλη τις ιδέα ύπόκειται ώς βάσις 

έν τώ συστήματι τούτφ τών Δονατιστών. Ή ηθικη αύστηρότης των είναι 
άξια θαυμασμού. Ή άξίωσίς των 'ίνα ή εκκλησία ήναι άγία καί καθαρά, 

έστηρίζετο έπί της αλήθειας' άλλ’ δ τρόπος, καθ’ δν ήθελον νά πραγ- 

ματοποιησωσι την άξίωσιν ταύτην, -ητο ημαρτημένος. Χάριν τής καθαρότη

τας τής εκκλησίας έλησμόνουν την ενότητα καί καθολικότητα αύτης, καί 
χ,άριν της αύστηρότητος κατά τών άμαρτανόντων έπελανθάνοντο τής άγά* 

πης, τής μακροθυμίας καί τής ύπομονής, μεθ’ ών πρέπει η εκκλησία πίστη 
έμμένουσα τοϊς παραγγέλμασι τοΰ θείου αύτής θεμελιωτοΰ νά άνέχηται τούς, 

μετανοοΰντας αμαρτωλούς καί νά ζητή την έπιστροφήν καί σωτηρίαν αύ

τών. Ή αύστηρότης των είχε καταντήσει άπανθρωπία, ό ζήλος των ύπέρ 
τοΰ θείου νόμου αδιαφορία καί περιφρόνησή πρός τόν πλησίον. Την απαν

θρωπιάν ταύτην καί σκληρότητα, τόν τυφλόν τούτον ζήλον έπολέμησεν ό 
Αύγουστϊνος. Καί αύτός άνεχώρει άπό τής ιδέας, ότι ή εκκλησία είναι κα
θαρά καί αγία, διότι διά τής διδασκαλίας της καί τών τελετών της οδηγεί 

είς τήν αγιότητα. ’Αλλά δι’ αύτό δήτοϋτο επειδή είναι καθ’ έαυτήν καί 

έν τ-jj άρχγ αύτής άγία, καί δέν γίνεται τό πρώτον τοιαύτη διά τών ανθρώ

πων, ο'ίτινες προσέρχονται εις αύτήν, κέκτηται κατά τδν Αύγουστϊνον καί 

τήν δύναμιν νά ύπερνικ^ πάν ό'τι ακάθαρτον καί μή άγιον επιτιθέμενον αύτή 
έ'ζωθεν, καί νά έξαγνίζγ κατά μικρόν πάντας. Καθώς ύγιές τι σώμα είναι 

κύριον πάσης έν αύτφ ούσης νοσώδους ύλης, ητις δέν πρέπει βιαίως νά έξά- 

γηται άπ’ αύτοϋ’ καθώς στερεόν τι οικοδόμημα δύναται νά έ'χη είς τά τείχη 

του καί κακόν ύΧεκόν, χωρίς διά τοϋτο νά καταρρέν) (ίσως μάλιστα θά έπήρ- 

χετο ή ολική κατάπτωσις αύτοϋ, έάν έπεχείρει τις νά έξαγάγη τό παρεμ- 
βεβλημένον έκεΐνο σαθρόν μέρος), τοιουτοτρόπως καί τό ύγιές σώμα -τής έκ

κλησίας περιέχει καί νοσοϋντα στοιχεία καί σπουδάζει κατά τδ δυνατόν νά 

συμμόρφωση πρός τά ύγιά μέρη' τοιουτοτρόπως ό ναός τοΰ Κυρίου φέρει έν 
έαυτώ καΐ εύτελεΐς χάλικας καί ύποβαστάζει αύτούς, καί έμπερικλείει έν 
τώ μεγαλοπρεπεϊ οικοδομήματα τδ όποιον ή χειρ τοΰ (“>εοΰ καί τότε δια-· 

τηρεί, ό'ταν ή ανθρώπινη άτέλεικ απειλή νά κλονίσγ. «Άς άφήσωμεν λοι
πόν, λέγει ό Αύγουστϊνος, τήν έκκλησίαν έν τή ένότητι αύτής καί όλότητι* 
καί μή διαλύσωμεν αύτήν διά τών διαιρέσεων εις διαφόρους αίρέσείς καί 

σχίσματα. Έν δέ τή ήμερη τής κρίσεως θά φανερωθή, τί είναι πολύτιμ.ος- 
λίθος καί τί ξύλον, άπλοΰς λίθος καί καλάμη *' τότε θά χωρισθή τό άχυ- 

ρον άπό τοΰ σίτου. Μή αύτός ό Κύριος δέν διέταξε νά άφεθώσΐ τά ζιζάνι® 

είς τόν άγρόν μέχρι τής ήμέρας τοΰ θερισμοΰ;» Έάν οί Δονατισταί έν τή 
εκκλησία ένεβλεπον τδ άθροισμα τών εκλεκτών, τό σύνολον τών άγιων, οί-

ί Α' Κορινθ. ζ', 12.
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τινες (Ζε'λ'λόυσί ποτέ έν τώ ούρανφ νά συμβασιλεύσωσΐ μετά τοΰ Χρίστου, i 

Αύγουστΐνος έθετε τδν προορισμόν τής έκκλησίας έπι γής εις τδ νά άνατρέφν) 

χριστιανικώς κα'ι μορφώνη τούς λαούς διά την βασιλείαν ταύτην τοϋ Θεοΰ, 
ή τήν βασιλείαν τής άληθείας καί τής άρετής. *

Μόλις διά τής θεολογιζής συνδίαλέξεως έν Καρχηδόνί τώ 41 ί, ής ή 

ψυχή, ώς εί’πομεν, ήτο ό Αυγουστίνος, κατεβλήθησαν οί Δονχτισταί καί τδ 

μεγαλήτερον μέρος αυτών προσήλθεν εΐς τήν εκκλησίαν, καί μετά έν έ'τος 

παρίσταται έπί τοϋ θεολογικοΰ σταδίου νέος ^αντίπαλος τοϋ Αύγουστίνου ό 
ΠεΛάγιος, έν τή πάλη προς τδν όποιον έλαβεν αφορμήν νά άνάπτύξη τδ 

δλον θεολογιζδν αύτοϋ σύστημα. Ό Πελάγιος καϊ ό Καιλέστιος, μοναχοί 

Βρεττανο'ι, άπδ Βρεττανίας είς Αφρικήν έλθόντες, άμφότε'ροι κάτοχοι τής 

ελληνικής παιδείας καϊ θεολογίας, παρεδέχοντο κα'ι έκήρυττον τήν ύπό Θεό
δωρου τοϋ Μοψουεστίας ύποστη^χθεΐσαν ιδέαν, ό'τι ό θάνατος δέν είναι απο

τέλεσμα τής αμαρτίας, άλλά αναγκαίου επακολούθημα τής ανθρώπινης φύ

σεως· ή άμαρτία δέν μεταδίδεται διά τής γεννήσεως, δπως δ Τερτουλλια- 
νός εΐχε διδάξει, άλλά διά τής άπομιμήσεως απλώς’ ή άμαρτία δέν έπή- 

νεγκεν ούδεμίαν διαφθοράν είς τήν άνθρωπίνην φύσιν’ έν τή ύψηλοτέρο: άν- 
θρωπίνη φύσει έ'γζεινται τά σπέρματα τής άρετής, άτινα και διά μόνων 
τών δυνάμεων τοϋ ανθρώπου δύναντμι νά άναπτυχθώσι καί όδηγήσωσι τον 

άνθρωπον είς ύψηλοτέραν τινά ήθικήν κα'ι σώσωσιν αύτόν. Έν τφ Χριστώ 
έλαβεν ή άνθρωπότης νέαν τινά χάριν, διότι διά τοΰ έξόχου παραδείγμα- 

τός του καί διά τών ηθικών διδασκαλιών του τά’ σπέρματα τής άρετής έν 
τώ άνθρώπφ ταχύτερου άναπτύσσονται. 'Ώστε ή πράξις τής άρετής καϊ ή 
σωτηρία είναι τδ έ'ργον τής άνθρωπίνης έλευθέρας θελήσεως. Ταΰτα δ’ έδί- 

δασκον ΐνα έγείρωσι τά πλήθη είς άρετήν και προτρέψωσιν είς τούς ύπέρ τών 

καλών άγώνας. Άλλ’ ή διδασκαλία αυτή, ή'τις κυρίως είχεν ούτως διαμορ

φωθώ διά τοϋ Πελάγιου, προσέβαλε φανερώς τήν απόλυτον άξίαν τοϋ χρι- 

στιανισμοϋ, καθίστα δέ ούχί άπολώτως άναγκαίαν τήν εμμονήν έν τή έκ- 
κλησία, άφοΰ και μακράν τοϋ Χριστού καϊ έκτος τής έκκλησίας ηδύνατο 
νά εύρη τις τήν σωτηρίαν του καϊ νά εύαρεστήση τφ Θεώ. Τοϋτο διεΐδεν δ 

Αύγουστΐνος καϊ διά τοϋτο σφοδρώς έπολέμησε τάς πελαγιανικάς ιδέας. ~ 

Άλλά καθώς συνήθως συμβαίνει, ή μία υπερβολή ώθησεν είς τήν αντίθετον 

ύπερβολήν. 'Ο Αύγουστΐνος πολέμων τάς πλάνας τοΰ Πελάγιου περιέπεσε καϊ 

αύτός είς άντιθέτους πλάνας- διότι έξήρε καθ’ ύπερβολήν έν τώ έ'ργω τής 
άναγεννήσεως τήν ένέργειαν τής θείας χάριτος, είς ταύτην άποδούς άπο- 

κλειστικώς τήν σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου. Είς τδ νά καταντήση δέ είς τοιαύ- 

την διδασκαλίαν, συνετέλεσε καϊ ή ιστορία τοΰ βίου το<α, διότι ή έπιστροφή 
τοϋ Αύγουστίνου κα'ι ή μετάβασίς του άπδ τής αμαρτίας είς τήν χάριν έγέ-

1 Mage n bach, Kgcschichta I 552.
2 Hase, Kgeschichte σελ. 138. ΐκδ. 9.
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veto τϋσοΰτόν άποτόμως, ώστε έφαίνετο αύτώ δτι τδ πάν έξετέλεσε παρ’ 

αύτώ ώς διά θαύματος ή θεία 'χάρις, ούδόλως δέ συνετέλεσε καϊ ή πρδς τά 

άγαθδν σπουδή αύτοΰ. Αί ίδέαι τοΰ Αύγουστίνου, άς άντέταξε κατά τοϋ 

Πελάγιου, καί αΐτινες είναι εκτεθειμένοι ιδίως έν τφ συγγράμματι αύτοϋ 

«περϊ τών ποινών τών αμαρτημάτων καί τής άφέσεως αύτών» (De mentis 

peccatorum et remissione), είναι αί εξής. Διά τής αμαρτίας είςήχθη δ θάνα
τος εΐς τδν κόσμον, τοσοΰτον δέ διεταράχθη ή αρμονία τών ψυχικών δυνά

μεων έν τφ άνθρώπφ, ώστε πλέον ού'τε ό νοϋς δύναται νά νόηση τδ άγα- 

γαθδν, ού'τε ή θέλησις νά πράξη αύτό. Ούτως έτροποποίησε νΰν κατά τόΰ 

Πελάγιου ό Αύγουστΐνος τήν περί έλευθέρας θελήσεως άρχαιοτέραν γνώυ.ην 

του, ήν είχε κατά τών Μάνιχαίων υπερασπίσει, έλησμ.όνησε δέ παν o,ti 
άγαθδν εννόησαν καί έ'πραξαν οί έθνικο'ι πρδ του χριστιανισμού. Πάσα σπουδή 
κατά τήν νέαν διδασκαλίαν του πρδς τήν αλήθειαν είναι έντελώς άδύνα- 

τος, έάν μή κατά ύπερφυσικόν τρόπον ό Θεός μεταδώση τώ άνθρώπφ τήν 
άλήθειαν καί τήν χάριν, ήν άποκτφ ό άνθρωπος διά τής πίστεως ώς αρχήν 
νέου τινός βίου ή πνευματικής άναγεννήσεως. Πάντες οί άνθρωποι χρήζουστ 

τής χάριτος ταύτης; διότι ή άμαρτία τοΰ ’Αδάμ διά τής γεννήσεως μετα
διδόμενη, κατέστη κληρονομικόν τι κακόν του ανθρωπίνου γένους, τδ όποιον 

μ.όνος ό νέος Άδάμ, ό Χριστός, δύναται νά καταστρέψη, δστις κατά τον αυ

τόν τρόπον διά τής ένανθρωπήσεως μέλος γενόμενος τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
μετέδωκε τούτφ νέαν ζωήν. Πάσα λοιπόν ή άναγέννησις απ’ άρχής μέχρι 

τέλους eivat έ'ργον τής Θείας χάριτος. Άν δέ καί πάντες οί άνθρωποι ένεκα 

τής άμαρτίας είναι άξιοι τής αιωνίου κολάσεως, ό θεός δμως έξ αγαθότα
τος προώρισέ τινας, ΐνα σωθώσι, καί τούτοις πέμπει τήν σωστικήν αύτοΰ 

χάριν πρδς τδν σκοπόν τοϋτον. Τούς δέ λοιπούς εγκαταλείπει εΐς τήν άπώ- 
λειαν. Έν τή διδασκαλία ταύτη τοΰ Αύγουστίνου ευρίσκει τις μεγάλας,άλη- 

θείας μετά πλανών μεμιγμένας. Ό Πελαγιανισμός δικαίως άπεκρούσθη ύπ’ 

αύτοϋ, άλλά προφανώς περιεπεσεν. ό Αύγουστΐνος ένταΰθα είς άντιθέτους 
πλάνας, ιδίως διότι άρνεΐται έντελώς τήν έλευθέραν θέλησίν έν τφ πεσόντι 

άνθρώπω καϊ έξαρτφ τήν σωτηρίαν απόκλεισε ικώς καϊ μόνον άπδ τοϋ Θεοΰ, 

οστις έναντίον πάσης δικαιοσύνης τούς μέν τών άνθρώπων σώζει, άλλους δέ 

άφίνει είς τόν όλεθρον. Πολύ όρθότερον καϊ λογικώτερον περϊ τοΰ ζητήματος 
τούτου έφοόνουν τότε οί έλληνες πατέρες, οΐτινες έδίδαξαν, οτι ή άλήθεια 

έ'γκειται έν τφ μέσφ μεταξύ τής τοϋ Πελάγιου καϊ τής τοΰ Αύγουστίνου 
διδασκαλίας* ό'τι δηλ. ή άμαρτία έπεσκότισε μέν τόν νοϋν καϊ έξησθένισε 

τήν πρδς τδ άγαθδν θέλησίν τοΰ άνθρώπου, δέν έξήλειψεν δμως ό'λως καί έξε- 
μηδένισε τάς δυνάμεις ταύτας· ό'τι ή σωτηρία είναι προϊόν δύο παραγόντων, 

έργον καί τής θείας χάριτος καί τής άνθρωπίνης θελήσεως, διότι ΐνα ή χάρις 
σώση τινά, πρέπει καϊ ουτος νά θέλ.η νά σωθή καί νά σπουδάση τά κατά 
δύναμιν νά τύχη τής σωτηρίας ταύτης· οτι άρα ό προορισμός δέν-είναι ά-
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σχετος πρός τήν καλ/ην ή κακήν χρησιν τής θελήσεως τοϋ άνθρώπου Ε

πειδή ό Πελάγιος, δστις κατακριθείς έν ’Αφρική, έφυγεν εις τήν ανατολήν, 
κρυπτών τάς αληθείς ιδέας του περί χάριτος, έδικαιώθή εν τινι συνόδω έν 

Παλαιστίνη γινόμενη, άπέκάλυψε τήν απάτην ό Αυγουστίνος διά τοΰ έργου 

του «περί της χάριτος τοΰ Χρίστου και τοΰ αρχικού άμαρτήματος» (de gra
tia Christi et peccato originali),καθώς και διά τών έξ βιβλίων κατά Ίουλια- 
νοΰ (Contra Juliariinn). Έν τη δύσει επέκράτησέν έν τούτοις η διδασκαλία 

τοΰ Αυγουστίνου ένεκα τής μεγάλης επιρροής του, ενιαχού δμ,ως άπεκρουοντο 
αί ύπερβολαί αύτοϋ. Πρώτοι οί μοναχοί τοΰ μοναστηριού Άδρουμέτου άπε- 
δοκίμασαν τήν ιδέαν, ό'τι ούδέν έξαρτάται έκ τοΰ άνθρώπου νά πράξη πρός 

σωτηρίαν του, δι’ ης καί πάσα μοναχική άσκηίις έκηρύττετο περιττή και 
άνωφελής. Τούς μοναχούς τούτους έζήτησεν ό Αύγουστϊνος νά καθησυχάση 

διά τών έργων του «περί χάριτος καί έλευθέρας θελήσεως» (de gratia et li
bero asbitrio) καί «περί έπιτιμήσεως καί χάριτος» (de correptione et gratia). 
Άλλ’ η γνώμη τών μοναχών τούτων διεδόθη καί είς άλλα μέρη, ιδίως δέ 

είς την μεσημβρινήν Γαλλίαν, όπου ή ελληνική παιδεία καί θεολογία δέν 

ητο άγνωστος, μάλιστα παρά τοϊς θεολόγοις τοϊς μορφωθεϊσιν έν τοϊς μονά- 
στηρίοις τοΰ Κασσιανοΰ έν Μασσαλία καί τοΰ αγίου ‘Ονωράτου έπί τ^ς νή
σου Λιρίνου. Οί γάλλοι ουτοι θεολόγοι καΐ μοναχοί άντεπροσώπευον έν τή 

δύσει ώς πρός τό ζήτημα τοϋτο τάς ιδέας τών έλλήνων πατέρων. Κατ’ αύ

τών άπέτεινεν ό Αύγουστϊνος τά συγγράμματα αύτοΰ «περί τοΰ προορισμού 
τών αγίων» καί «περί τοΰ δώρου τής επίμονης» (de praedestinatione san
ctorum, de dono ρβΓ36νβΓ8ηίϊοβ).’Αλλά τδ άξίωμα τοΰ Αύγουστίνου έν τη δύ

σει ήτο τοσοΰτον μέγα, ώστε ολίγοι έτόλμων νά άντιλέγωσι φανερώς κατ’ 
αύτοΰ. Ού μόνον δέ ζώντος αύτοΰ, άλλά καί μετά θάνατον έπί πολύν χρόνον 

έν τνί δυτική έκκλησίη έμειναν διηρημέναι αί γνώμαι, καί άοριστία τις έπε- 
κράτει ώς πρός την περί προορισμοΰ καί χάριτος διδασκαλίαν.

Έπί τέλους πρέπει νά μνημονευσωμεν καί τριών άλλων έργων τοΰ Αύ
γουστίνου, τά όποια δέν πεοιέχουσι μέν νέας αναπτύξεις τοΰ θεολογικοΰ συ

στήματος του, άνήκουσιν δμως είς τά άριστα προϊόντα τοΰ έξοχου τούτου 

πνεύματος. Ένταΰθα άνηκει πρό πάντων τό έ'ργον' «περί βασιλείας Θεοΰ» 

(De civitate Dei), τό όποιον είναι ή περιληπτικωτέρα, μάλλον πρωτότυπος 

καί σπουδαιοτέρα άπολογία τοΰ χριστιανισμού έκ τών χρόνων εκείνων. Ό 
Αύγουστϊνος είργάσθη είς τό έργον τοϋτο άπό τοΰ 413 μέχρι τοΰ 426. 
Προεκληθη δέ ή συγγραφή αύτοΰ διά τής έκ νέου τότε ένεκα της επιδρο

μές τών βορείων λαών καί της ύπ’ αύτών καταστροφής τοΰ δυτικοΰ ρω

μαϊκού κράτους έγερθείσης άρχαίας μομφής, ότι η,χριστιανική πίστις είναι 
η αιτία δήθεν πάντων τούτων τών κατά τοΰ ρωμαϊκού κράτους έπελθόν*

i "Ορα τοΟ X ρυσοσ τ όρ,ου σχετικά τινα χωρία Ιν τω ημετίριρ Λοκψ,ίφ εκκλ. ιστο
ρίας ϊκδ, 2 σελ. 132.

των κακών. Ό Αύγουστϊνος άποδεικνύει, δτι τό ρωμαϊκόν κράτος κατελύθη 

άφ’ έαυτοΰ ένεκα τής διαφθοράς, ής άπ’ άρχής τά σπέρματα έ'φερεν έν 
έαυτφ. διαφθορά, η έλλειψις άληθοΰς ήθικής έν αύτφ, έφάνη εύθύς έν 

άρχη, δτε ό ‘Ρωμύλος έβαψε τάς χεϊράς αύτου είς τό αΐμα τοϋ άδελφοΰ 

του. 'Ο εγωισμός καί η φιλοδοξία ητο τό κυριώτερον έλατήριον τών πρά
ξεων εκείνων, οίτινες άπ’ αρχής διηύθυναν τάς τύχας τοΰ κράτους τούτου. 

*Η φιλαρχία αυτή κατέληξεν έπί τέλους είς τόν δεσποτισμόν τών Καισά
ρων, δστις έξαχρειώσας έτι μάλλον τόν λαόν, έπηνεγκε έπί τέλους την πτώ- 

σιν της ‘Ρώμης, χωρίς οί ψέυδέϊς θεοί αύτης νά δυνηθώσι νά σώσωσιν αύ

την. Οί ρωμαϊκοί θεοί επέσπευσαν μάλιστα την πτώσιν ταύτην, συντελέ- 
σαντες διά της ακολάστου λατρείας των είς την κορύφωσιν της διαφθοράς. 

‘Η χριστιανική θρησκεία τούναντίον διά τών ύψηλών αύτης περί Θεοΰ ιδεών, 
διά τών αύστηροτάτων καί καθαρωτάτων αύτης ηθικών διδασκαλιών καί 
διά τών λαμπρών παραδειγμάτων της άρετης, άτινα προβάλλει είς τούς 

οπαδούς της, ού μόνον δεν δύναται νά συντείνη είς την έξαχρείωσιν, άλλ’ 

όφθαλμοφανώς εξαγνίζει καί έξυψοΐ -ηθικώς καί τά άτομα καί τούς λαούς. 

Τοιουτοτρόπως άντιτίθησιν δ Αύγουστϊνος πρός την εθνικήν θρησκείαν καί 
J τό ρωμαϊκόν κράτος τήν χριστιανικήν θρησκείαν καί τήν έκκλησίαν, έκτι-
ϊ θεΐς άμφοτέρων τήν ιστορίαν καί τάς άρχάς. Εις τάς βασιλείας τοΰ κόσμου,'

ών πρότυπον καί οίονεί ό τελειότερος άντιπρόσωπος ήτο τό ρωμαϊκόν κράτος, 

αντιτάσσει τήν έκκλησίαν ώς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ (civitas Dei), έν ή 

βασιλεύει ό νόμος τοΰ Θεοΰ ή ό ήθικός νόμος. Περί τό 427 έπεχείρησεν 6 Αύ

γουστϊνος άναθεώρησίν τινα τών έργων του, ιδίως τών πρώτων φιλοσοφικών 
συγγραμμάτων του, τά όποϊα περιεϊχον πολλά ήμαρτημένως είρημένα. Ούτω 

έγενοντο τά 2 βιβλία τών «’Αναθεωρήσεων» (Retractationes). Τελευτώμεν 
μνημονεύοντες καί τών «Εξομολογήσεων» αύτοΰ (Gonfessiones) αΐτινες είναι 
αύτοβιογραφία τις γραφεϊσα περί τό 400 έτος, έν γ) μετά μεγίστης ταπει

νοφροσύνης καί παραδειγματικής αύταπαρνήσεως διέρχεται τόν μέχρι της 

' έποχής έκείνης βίον του, μνημονεύων καΐ άμολογών πάσας τάς αποπλανή

σεις του, καί αύστηρότατα κρίνων εαυτόν. ΤΙ άνάγνωσις τοΰ συγγράμματος 
τούτου είναι θελκτικωτάτη.

Έκ της έπισκοπικής ένεργείας τοΰ Αύγουστίνου πρέπει έ'τι νά άναφέρω- 
ί μεν, δτι ύπήρξεν ό πρώτος, δστις έλκΰσθείς ύπό τοϋ τότε τό πρώτον είς τήν
| δύσιν διαδοθέντός μοναχικού βίου, είςήγαγί μεταξύ των κΛ,ηρικων του έν

‘Ιππώνι, ο'ίτινες σημειωτέου οτι ήσαν πάντες άγαμοι (δπως τοϋτο είχεν 
| έκτοτε καταστή γενικόν σχεδόν έθος παρά τοϊς δυτικοϊς κληρικοϊς)τόα άσκή-

f τικον βίον, καί άνύψωσε μεγάλως τήν ήθικήν αύτών. Πάντες έζων κοινώς,
[ υποβεβλημένοι είς κοινάς θρησκευτικάς ασκήσεις καί μελέτας ύπό τήν δϊεύ-

j θυνσιν τοΰ Αύγουστίνου. Τό κοινόν γεΰμ.α ήτο άπλοΰν' κατ’ αύτό άνεγινώ-
I σκέτο μέρος τι έκ της άγιας Γραφής ή έξ άλλων βιβλίων, δπως καί κατά

I ΤΟΜΟΣ Γ, 7. —ΙΟΥΛΙΟΣ 1879. 36
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τάς στιγμάς ταύτας ό νοϋς πάντων μή έπιλανθάνηται τών ευσεβών σκέψεων. 

Έν τή ίν.δυμασίφ οί κληρικοί έπρεπε νά Αποφεύγωσι πΧσαν πολυτέλειαν, 

νά έπιμελώνται δέ μεγάλως τής καθαριότητος. Έπειδη πολλοί έκ τών μα
θητών τοϋ Αυγουστίνου έγένοντο μετά ταΰτα επίσκοποι, διεδόθη ταχέως δ 

κοινοβιακάς ουτος βίος τών κληρικών καθ' άπασαν την βόρειον ’Αφρικήν. Ό 
βίος δέ ούτος συνετέλεσε μεγάλως εις τά νά καταστήση τούς κληρικούς έκεΐ 

καί σωφρονεστέρους καί εύπαιδευτοτέρους προς μεγίστην ωφέλειαν τών 

πιστών.
Ό Αύγουστϊνος ως επίσκοπος ε’ύειζε πατρικωτάτην μέριμναν προς τούς 

πτωχούς τής έκκλησίας του, δπως τοΰτο μνημονεύονται πράξαντες καί άλ

λοι έξοχοι τής άρχαίας έκκλησίας πατέρες. Στερούμενος αύτάς και ώς α

πλούς μοναχός ζών παρεχώρει πάντα τά ειςοδηματα τής επισκοπής του τοΐς 
πτωχοϊς, καί οτε δέν έπήρκουν ταΰτα, δέν έδίσταζε «νά έπαιτή χάριν τών 

επαιτών», καθώς αύτάς λέγει που. Πρός τον’ σκοπόν συλλογής συνεισφορών 
ύπέρ τών πτωχών εΐχεν εκθέσει έν ώρισμένω τόπφ κιβώτιον ελέους. Έν 
χρόνοις δέ εκτάκτου Ανάγκης διέταξε νά έκποιήσωσι καί αύτά τά πολύτιμα 

σκεύη της έκκλησίας, δπως έξεύρη τά Αναγκαία χρήματα χάριν τών πτω

χών η τών έν αιχμαλωσία·
Κκθώςδέ έφρόντιζε περί τώνσωματικών Αναγκώντών μελών τής έκκλησίας 

του,ούτως, πολύ μάλιστα περισσότερον, έμερίμνα καί περί τών πνευματικών 
αύτών αναγκών, κηρύττων έπιμελώς πρός τά ποίμνιόν του, νουθετών καί δι 

δάσκων έν γένει αύτό. Ώς εκκλησιαστικός ρήτωρ διέπρεψε μάλιστα ό Αυ
γουστίνος, ύπερβάς τόν ’Αμβρόσιον, άπό τοϋ όποιου διακρίνεται ιδίως κατά 

τοΰτο, δτι έν τοΐς λόγοις του ευρίσκει τις πλειοτέραν διαλεκτικήν’ οί λόγοι 
του είναι θεολογικώτεροι καί φιλοσοφικώτεροι τών εκείνου. Τοΰτο δέ προήλ 
δεν καί έκ τοΰ Ανώτερου πνεύματος τοΰ Αύγουστίνου καί έκ τοΰ δτι εις τούς 

,πλείστους τών λόγων τούτων εΐχεν Ακροατήριου ένώπιόν του λογιώτερον ή 

έκεϊνος. Έν τφ τετάρτφ βιβλίφ τοϋ άνω μνημονευθέντος έργου του «περί 
χριστιανικές διδασκαλίας» περιέχεται θεωρία τις περί ομιλητικής. Ό ρη- 

τωρ κατά τόν Αυγουστίνον πρέπει νά πείση τόν νοϋν, νά συγκίνηση την καρ
διάν καί νά ώθηση την θέλησιν εις τάς άγαδάς πράξεις. Τοΰτο δέ καί έπε- 

δίωκεν αύτάς έν τοΐς λόγοις καί έν μεγίστω βαθμφ κατώρδου,

*0 Αύγουστϊνος Απίθανε τώ 430.
Ό Αυγουστίνος είναι ό μέγιστος των πάτερων της θντικής εκκλησίας, 

ό μόνος έκ τών δυτικών δυνάμενος νά συγκριθή περί τούς μεγίστους καί επι
φανέστατους τών έλλήνων πατέρων καί εκκλησιαστικών διδασκάλων, πρός 

τόν Ωριγένη, τόν ’Αθανάσιον, τούς Γρηγορίους, τάν Βασίλειον καί τόν Χρυ
σόστομον. Ένφ δέ οί άλλοι τών δυτικών πατέρων έξαρτώνται έκ τών έλλη
νων καί τούτοις έν πκσιν άκολουθοΰσιν, ό Αύγουστϊνος ΐσταται ανεξάρτητος 

άπό πάντων. Είναι νοΰς γόνιμος καί πρωτότυπος, δσον ολίγοι Ανεφάνησαν έν 

τή έκκλησί^. Μη γνωρίζων την εβραϊκήν γλώσσαν, καί αύτίίς δέ τίίς ελλη
νικής γλώσσης μή ών τελείως κάτοχος, άνεγίνωσκε καί Ερμήνευε και τήν 

Π. καί την Κ. Δ. έν τη λατινική μεταφράσει’ άλλά διά τοΰτο δέν έχει 
μεγάλην Αξίαν ώς ερμηνευτής.Τοσοϋτον δμως πλειότερον αξιοθαύμαστος είναι 
ώς δογματικός.Πρός τάς δογματικάς έρευνας καδίστων αύτόν έπιτηδειον πρώ

τον νοϋς δεωρητικός καί εύφυία σπανία,εΐτα δέ βάσιμος φιλοσοφική και ρητο
ρική μόρφωσις. ‘Ο Αύγουστϊνος πρίν άρξηται νά θεολογη, είχε προγυμνάσει 
τάν νοϋν αύτοΰ διά τίίς μελέτης τής φιλοσοφίας, εΐχε δέ άσκηθή έν τή ρη

τορική, έπί πολύ διδάσκαλος αύτίίς διατελέσας. Μετά τών προσόντων δέ 
τούτων συνήνου καί βαθύτητα θρησκευτικού αισθήματος, ήν Ιδίως βλέπε 

τις έν ταϊς έξομολογήσεσιν αύτοΰ. Ούδείς δέ δύναται, ώς γνωστόν, νά θεο-ζ 

λογηση καλώς, έάν μη αίσδάνηται βαθέως τάς θρησκευτικάς άληθείας. Τό 
αξίωμα αύτοΰ έν τη δυτική έκκλησίρρ ητο μέγιστον, καθώς καί η επιρροή 

αύτοΰ έπί τίίς θεολογίας της δυτικής έκκλησίας ού μόνον ζώντος αύτοΰ, Αλλά 

καί μετά τόν θάνατόν του καθ' όλους τούς αιώνας. Οΐ σχολαστικοί πρό πάν

των μετά την Γραφήν είς τάν Αύγουστϊνον Απέδιδον τά υψιστον κΰρΟς. Καί 
σήμερον δέ έν τη δυτική έκκλησή ούδέν όνομα πατρός έχει την γοητείαν 

καί τά κΰρος τοϋ Αύγουστίνου.
«Ή σημασία τοΰ Αύγουστίνου, λέγει ό Αύρνερ *, έγκειται εις δύο.τίνά,’ 

πρώτον δτι συνεπληρωσε την θεαλογικην άνάπτυξιν ώς πρός τάς περί θεοΰ, 
τής Τριάδος καί τοΰ προσώπου τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ διδασκαλίας, περί ών πρό 

αύτοΰ Ιδίως έν τή Ανατολική εκκλησίας είχον γίνει τοσαΰται συζητήσεις, καί 
δεύτερον δτι ώδήγησε την θεολογικήν Ανάπτυξιν είς νέαν οδόν, εις τήν έξέ- 

τασιν δηλ. τής σχέσεως τοΰ θεοΰ καί τοΰ ανθρώπου. *0 Αύγουστϊνος δέν 

περιώριζε την θρησκείαν εις τήν Απλήν γνώσιν, αλλ’ ευρισκεν αύτήν εις 

πραγματικήν τινα σχέσιν μεταξύ θεοΰ καί Ανθρώπου, προ πάντων εις τήν 
έπενέργειαν τοΰ θεοΰ έπί τε τοΰ νοΰ καί τής θελησεως τοΰ ανθρώπου, Τήν 

πρακτικήν λοιπόν -όψιν τής θρησκείας έξκίρει ό Αύγουστϊνος, ίυμφώνως πρός 
πάντας τούς δυτικούς πατέρας, οίτινες Αρχήθεν έ'δειξαν τοιαύτην τινά πρα

κτικήν τάσιν’ άλλ’ εις τήν τάσιν ταύτην έδωκε νέαν τινά τροπήν, διότι- κυ
ρίως έ'λαβεν ύπ’ δψιν τήν σχέσιν τής ένεργείας τοΰ Θεοΰ καί τοϋ Ανθρώπου 

έν τη ηθική καί θρησκευτική μορφώσει τοΰ τελευταίου. Μετά τής πρακτι

κής ταύτης τάσεως συνδέεται τά δτι πάλιν έν άντιθέσει πρός τούς ανατολι
κού; πατέρας έστρεψε τήν προσοχήν του καί είς τήν περί έκκλησίας διδα

σκαλίαν ώς τοΰ καθιδρύματος εκείνου, έν φ πραγματοποιείται ό χριστιανι
κός θρησκευτικός βίος».

Ό δέ Ούδερ έν τή «Φιλοσοφίφ τών πατέρων» 2 κρίνων τάν Αυγουστίνον 

καί ώς θεολόγον καί ώς σοφόν έν γένει καί έχων ύπ’ οψιν τούς δυτικούς πα·

! Real=encyclopaedie von Herzog ϊκ5. 2. Heft 9 ««ί 10 σιλ. 78S.
2 Huber Die Philosophic der Kirohenvaeter 312.
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«τέρας ιδίως, λέγει περί αύτοϋ τά έξές. «Ό Αυγουστίνος είναι μοναδικήν φ»« 

νόμενον έν τή ιστορία τής χριστιανικές θρησκείας. Ουρείς των άλλων πατέ

ρων άφήκε τοιαΰτα φωτεινά ίχνη τές ΰπάρξεώς του, δπως αύτός. Εύρίσκο- 
μεν μέν μεταξύ αύτών πλούσια τινα και ισχυρά πνεύματα, παρ’ ούδενί δμως 

νοΰς, καρδία καί θέλησις ύπέρχον έν τοιούτφ βαθμφ άρρ.ονικώς ανεπτυγ

μένα κα’ι ενεργά. Ούδενς υπερβαίνει-αύτόν κατά τόν πλούτον τών ιδεών καί 
την διαλεκτικήν ακρίβειαν τών εννοιών, κατά την βαθύτητα καί θερμότητα 

τοϋ θρησκευτικού αισθήματος καί κατά τό μεγαλεΐον τών τάσεων καί την 
δύναμιν τές θελήσεως έν ταΐς πράξεσι. Διά τοϋτο κατέχει τό κατακόρυφον 
σημεΐον έν τή σειρ^ τών πατέρων καί άνεγνωρίσθη δικαίως κατά τούς επο

μένους αιώνας ώς ό πρώτιστος καί καθολικώτατος πατήρ της δυτικές εκ

κλησίας. Έ δλη άτομικότης του άναμιμνήσκει πολλαχώς τόν Παΰλον, μεθ’ 

ού έχει καί τοϋτο κοινόν, οτι μετά πρώτας τινάς αποπλανήσεις έκλήθη είς 
υπηρεσίαν του Εύαγγελίου. Καί καθώς ό Παύλος έκ τών άποστόλων κυρίως 
έπιρρέασε την μετά ταΰτα άνάπτυξιν τοΰ χριστιανισμού, καί έδημιούργησε 
την πρώτην διατυπωσιν καί έκφρασιν τοϋ χριστιανικού πνεύματος, ούτω καί 
ό Αύγουστΐνος έχρησίμευσεν ώς οδηγός εΐς τούς χριστιανικούς λαούς της δυ- 
«εως κατά τούς επομένους αιώνας, καί έγένετο ό κατ’ έξοχην διδάσκαλος 

αύτών, έκ τές μελέτης τών συγγραμ,ματων τοϋ οποίου έζήτησαν πάντοτε 

την άνακαίνισιν καί κάθαρσιν τές χριστιανικές αύτών συνειδήσεώς. Ού μό
νον δέ ό μέσος αιών, άλλά καί ή μεταρρύθμισις ώδηγήθη ύπ’ αύτοΰ, και δ,τι 

μέγα μέχρι τές σήμερον έν τφ χριστιανισμφ έννοηθη καί έρρέθη, συνδέε
ται έν μέρει μετά τοΰ Αύγουστίνου. "Οτι η διάνοια αύτοΰ δέν κατηντησεν 

εΐς αγόνους καί άνοητους λεπτολογίας ή είς κενά; θεωρίας, άπό τοϋ κινδύ

νου τούτου προ^φύλαξεν αύτόν ό πρακτικός νους του, δστις ήτο αίτια, ώστε 

νά μή καταλίπν) ποτέ τό πεδίον τές πραγματικότητος, άλλά τών πραγμά
των νά άντιλαμβάνηται βαθύτερον η απλώς διά τοϋ δμματος της έπιστη- 

μονικης περιεργείας, καί νά τίθεται έν προσωπική σχεσέι καί πνευματική 
συναφεία πρό; πάντα καί πρός τό άπόλυτον. Καί άντιστρόφως δέ δ υγιής 

καί καθαρός νους του σώζει την καρδίαν του άπό παντός άσαφοϋς μ,υστικι- 

σμοΰ. Άφ’ ετέρου η ισχυρά θέλησίς του ή ώθοϋσα αύτόν εις τά έργα συνε- 
τίλεσεν, ώστε ή θρησκευτική αύτοϋ άφοσίωσις νά. μή άπολήξν) είς πανθεϊ- 

στικην τινα απραξίαν (Quietismus), έν η νά άπολεσθή ή προσωπικότης του. 
Άν λοιπόν έν τοΐς έπομένοις χρόνοις διάφοροι τάσεις τοΰ χριστιανικού πνεύ
ματος έπεκαλοϋντο την μαρτυρίαν τοΰ Αύγουστίνου έκάστη ύπέρ έαυτές, 

άφ’ ενός η μέν σχολαστική, ητις έν τνί αναπτύξει της κατηντησεν είς κενήν 

τινα καί άκαρπον διαλεκτικήν, άφ’ ετέρου δέ ή μ-υστική καλουμένη θεολο

γία, ητις ούχί σπανίως είς σκοτινά τινα καί ασαφή θρησκευτικά αισθή

ματα έμπίπτουσα, έλησμόνει πάντας τούς νόμους τές λογικής, παρατηρού
με·?, δτι άμφότεραι αί τάσεις αυται πράγματι έ'χουσι τάς ρίζας των έν αύτφ’
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Άλλ’ δ,τι παρ’ αύταΐς άνεπτύχθη μονομερώς, ΰπηρχεν έν αύτφ άρμονικώς 

ήνωμένον. "Αν δέ ή ούσία τές σχολαστικές καί μυστικές θεολογίας έν τούτφ 

κεΐται, δτι εκείνη μέν ζητεί τό άπειρον νά περιλάβν; διά του λογικού ή 
τές διανοίας, αυτή δέ διά τές καρδίας ή τοΰ αισθήματος, δ Αύγουστΐνος 

σπουδάζει νά περιλάβφ τό άπόλυτον διά τών δύο τούτων οργάνων. Τό θάρ

ρος τές νοησεως καί ή ταπείνωσις τές πίστεως εύρίσκονται παρ’ αύτφ πλη- 
σιέστατα άλλήλων καί χαλινόνουσιν άλληλα. Διά τοϋτο ήδυνήθη νά όρίσιρ 

την πρός άλλήλας σχέσιν της σχολαστικής και μ.υστικές θεολογίας κατά 
τρόπον οριστικόν τούλάχιστον δι’δλον τόν μεσαίωνα, καί έν γένει νά έζχ- 
σκήση τοιαύτην έπιροοην έπί τοΰ γερμανικού πνεύματος, δπερ ώς γνωστόν 
διακρίνεται διά την είς τάς θεωρίας τόλμην του καί διά την βαθύτητα τοΰ 

αισθήματος. "Ο Αύγουστΐνος είναι έκεΐνος, δστις μετά της χριστιανικές δογ

ματικής μετέδωκε καί έγνωστοποίησεν αύτφ τό πρώτον την φιλοσοφίαν καί 
ώδηγησεν αύτό διά τοϋ κύρους είς την ελευθερίαν τές νοησεως. . . . Ή έκ- 

κλησία έσέβετο τοσοΰτον τόν Αύγουστΐνον, ώστε καί έν αύταΐς ταΐς άπο- 
πλανήσεσιν αύτοΰ μάλλον έθαύμαζεν αύτόν η κατέκρινεν. Είναι άναντίρρητον, 

δτι τό θεολογικόν του σύστημα έπήνεγκε σύγχυσίν τινα είς τάς φιλοσοφικάς 

του έννοιας, ένίοτε μάλιστα ιδίως έν τή περί ελευθερίας τοΰ άνθρώπου δι- 
δασκαλίο;, άντέφασκεν αύταΐς. ’Εάν δμως κρίνωμεν τόν Αύγουστΐνον έν συν- 

όλφ, έμφανίζεται ημϊν ού μόνον ώς ό πρώτος (έν τή δύσει;) έκκλησιαστικός 

πατήρ, δστις συνέλεξεν έν έαυτφ ολόκληρον τόν πνευματικόν πλούτον τών 
άρχαιοτέρων πατέρων, άλλά καί ώς έν τών μεγαλητέρων πνευμάτων, τά 

όποια η ιστορία γνωρίζει. Σχεδόν έπί πασών τών οδών, έφ’ ών έβάδισαν οί 

πρό αύτοΰ καί μετ’ αύτόν φιλασοφήσαντες, άπαντώμεν αύτόν. Ούδέν πρό
βλημα διαφεύγει αύτόν. Ζητήματα δέ τινα, οϊον τό περί τές φύσεως τοΰ 

κακοΰ, λύει κατά ανυπέρβλητον τρόπον. Καί τοσοΰτον πλούσιον είναι τό 
πνεΰμά του, ώστε παλλαχοΰ τών έ'ργων του ύπάρχουσιν διεσκορπισμένα σπέρ

ματα πολλών άληθειών, άτινα ή μετά ταΰτα φιλοσοφία μεγάλως έπωφε- 
λήθη. Τοιουτοτρόπως "σταται έφάμιλλος πρός τούς μεγαλητέρους νόας τοΰ 

αρχαίου καί νεωτέρου κόσμου».

Τοιοϋΐος, κύριοι, ό Αυγουστίνος καί ούτως κρίνουσι περί αύτοΰ. Τοι- 
οϋτοι άνδρες έκόσμουν τότε τήν έκκλησίαν. Άς εύχηθώμεν, ϊνα ό Θεός άνα- 
στήσγι πάλιν τή έκκλησή τοιοότους φωστήρας, ΐνα πάλιν δοξάσωσιν αύτήν 

καί έπαναγάγωσιν είς αύτήν τήν άρχαίαν έκείνην εύκλειαν. Γένοιτο 1 Γ%- 

νο(το !

Α. ΔΙΟΜΉΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ?,.
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Ύπο Η. ΤΑΙΝΕ

7/#γί της παραγωγής τοϋ τεχνουργήματος.

Έξετάσαντες τήν φύσιν τοΰ τεχνουργήματος, θέλομεν νΰν μελετήσει τδν 
νόμον της παραγωγής αύτοϋ, Ό νόμος ούτος έκ πρώτης οψεως δύναται ουτω 

νά έκφρασθή. Τό τεχνούργημα είναι προϊόν τοΰ συνόδου τής πνευματικής 

και ήθικής τοΰ έθνους καταστάσεως.
Έρείδεται δ’ έπΐ διττές βάσεως, της πείρας καΐ τής λογικής.'Η μέν πρώτη 

όυνίσταται εις την άπαρίθμ.ησιν πολλών ομοιομόρφων περιπτώσεων, δι’ ών 

ό νόμος κυροΰται’ τούτων κατέδειξά τινας, θέλω δέ μνημονεύσει καί άλλων' 
διότι βέβαιον είναι, δτι είς πάσας εφαρμόζεται τάς περιπτώσεις’ είναι δέ 

Ακριβής ού μόνον έν συνόλφ, άλλά καί έν τοϊς καθ’ έκαστα, ού μόνον κατά 

την έμφάνισιν καί την άπόσβεσιν τών μεγάλων σχολών, άλλά καί κατά πά
σας τής τέχνης τάς περιπετείας καΐ ταλαντεύσεις. ‘Η δέ δευτέρα άποδει- 

κνύει, οτι ού μόνον πράγματι η έξάρτησις αύτη είναι πληρης, άλλά καί δτ5 

πρέπει νά ήναι τοιαύτη. Πρδς τοϋτο δ’ άναλύουσιν δ,τι άνωτέρω ώνομάσαμεν 

σύνολον τής πνευματικής καί ηθικής τοϋ έθνους καταστάσεως’ έρευνώντες 
δέ κατά τούς συνήθεις τής άνθρωπίνης φύσεως κανόνας τά ύπδ τής τοιαύ- 

της καταστάσεως έπί τοΰ κοινού και τών καλλιτεχνών παραγόμενα άποτε· 
τελέσματα καί κατ’ Ακολουθίαν έπί τοΰ τεχνουργήματος, συνάγουσι σχέσιν 

άναπόφευκτον καί ειρμόν σταθερόν, καΐ παραδέχονται ώς αρμονίαν άναγκαίαν 
δ,τι παρετηρησαν ώς απλήν συνάντησιν. Ή δευτέρα βάσις άποδεικνύει δ,τι 

ή πρώτη εΰεβαΐωσε.

Α'

“Ινα τήν αρμονίαν ταύτην αισθητήν καταστήσωμεν, έπανελθωμεν αδθις 
είς τήν σύγκρισιν τοΰ τεχνουργήματος καί τοϋ φυτοϋ καί ίδωμεν ύπό τίνας 

περιστάσεις φυτόν τι ή είδος φυτοϋ, ή πορτοκαλλέα, παραδείγματος χάριν, 

δύναται νά άναπτυχθή καί προκόψγ. Ύποθέσωμεν παντοίους σπόρους καί 
σπέρματα άνεμοφορήτους καί τ$δε κακέϊσε σκέδαννυμένους.Έπί τίσιν άρά γε 

δροις οί σπόροι τής πορτοκαλλέας φύονται, γίνονται δένδρα, παράγουσιν άνθη, 
καρπούς, παραφυάδας, ολόκληρον συνηρεφή καί θάλλουσαν δενδροφυτείαν;

Πρδς τοϋτο πολλαί άπαιτοϋνται εύνοϊκαί περιστάσεις’ καί πρώτον μέν έ'δα

φος οΰτε ψαθαρδν, ούτε λεπτόν άγαν' άλλως τδ δένδρον, μ,ή έχον ρίζας βα- 

θείας, θέλει καταπέσει υπό τάς πρώτας ριπάς τοΰ άνεμου’ είτα έδαφος μή 
λίαν ξηρόν’ διότι τό δένδρον στερούμενον τής δρόσου τών ρεόντων ύδάτων 

* Τοε σιλ. 459.
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ξηρανθήσεται παραυτίκα’ κλίμα πρδς τούτοις θερμόν, 'ίνα μή τδ εύπρόαβλη- 

•τον φυτόν παγή ή τούλάχιστον μαρανθή καί μηδόλως βλάστηση’ θέρος μα
κράν, ΐνα δ βραδέως Αναπτυσσόμενος καρπός ώριμάση’ Χειμών γλυκύς, ΐνα 

μή οί παγετοί τοϋ Ιανουάριου μαράνωσι καΐ καύσωσι τά έπί τών κλώνων 

έναπολειφθέντα πορτοκάλλια' τέλος δέ γή μή λίαν πρόσφορος είς παραγωγήν 

άλλων φυτών, ΐνα μή τδ δένδρον περιβάλη καΐ κα'ταπνίξη ισχυρότερα βλά- 

στησις. ’Απάντων τούτων συντρεχόντων τών ό'ρων, ή μικρά πορτοκαλέα εύο- 
δωθήσεται,καρποφορούσα καί πολλαπλασιαζομένη. Άναμφιβόλως δυνατόν νά 

έπέλθωσι θύελλαι, λίθων καταπτώσεις, δήγματα αιγών θέλουσι καταστρέ

ψει φυτά τινα. Άλλ’ έν συνόλφ μεθ’ όλα ταΰτα τά τύχαια συμβεβηκότα, 

άτινα καταστρέφουσι τά άτομα, τδ είδος θέλει έμπεδωθή καΐ μετά τινα έτη 
δάσος θάλλον πορτοκαλλεών θέλει καλύπτει άπαν τό έδαφος. Τοιαΰτα θάλτ 

λοντα πορτοκαλλεών δάση κοσμοΰσι τούς συνηρεφεϊς τής μεσημβρινής ’Ιτα
λίας αύχένας τών όρέων, τά περίχωρα τής Σορρέντης καί Άμάλφης, τάς 

άκτάς τών κόλπων, τάς μικράς χλιαράς κοιλάδας, τάς άρδευομένας ύπδ τών 
έκ τών όρέων καταπιπτόντων ύδάτων καί θωπευομένας ύπό τής εύεργετικής 

θαλασσίας αύρας.’Απασών τούτων τών περιστάσεων απαιτείται ή συνδρομή,ΐνα 

έπί τό αύτό συναγάγη τάς ώραίας στρογγύλας κεφαλάς, τούς πυκνούς καί 
στίλβοντας πρασίνους θόλους, τά εύάριθμα χρυσά μήλα, τήν εύώδη καί Πο

λύτιμον βλάστησιν, ή'τις έν ωρχ χειμώνος μεταβάλλει τήν ακτήν ταύτην είς 

πλούσιον καί’άνθηρότατον κήπον.

Έκ τής άναλύσεως τών άνωτέρω παραδειγμάτων φανερόν γίγνεται, δτι αί 
περιστάσεις μόναι καί ή φυσική θερμοκρασία δέν παρήγαγον τήν πορτοκαλ- 
λέαν. Οΐ σπόροι έδόθησαν καί πάσα ή ζωτική δύναμις έν αύτοϊς μόνρις ένυ- 

πήρχεν’ άλλ’ δμως αί περιστάσεις αυται ήσαν άναγκαϊαι, ΐνα τό φυτόν αύ
ξηση καί έμπεδωθή’ έάν δ’ έλλειπον καί τό φυτόν ήθελε συνεζ,λείψει.

’Απόρροια τούτων είναι, ό'τι τής θερμοκρασίας μεταβαλλομένης, συμμετα
βάλλεται καί τών φυτών τό είδος. Τωόντι ύποθέσώμεν συνθήκας ολως άλ- 

λοίας τών περιγραφεισών, κορυφήν ό'ρους άνεμώδη, λεπτήν καί σπανί- 
ζουσαν έπίστρωσιν φυτικής γής, κλίμα ψυχρόν, θέρος βραχύ, τήν χιόνα πί- 

πτουσαν καθ’ δλον τδν χειμώνα’ ού μόνον ή πορτοκαλλέα δέν θέλει δυνηθή νά 
βλάστηση, άλλά καί τά πλεΐστα τών άλλων δένδρων θέλουσι καταστραφή. 
Έξ δλων δέ τών τυχαίως έρριμένων σπόρων, είς μόνον θέλει εύοδωθή, καί θά 
ί'δητε άντέχον και έδραιούμενον, τό μόνον συμβιβαζόμενον πρός τάς τραχείας 

ταύτας περιστάσεις φυτόν, τήν έλάτην καί τήν πίτυν καλυπτούσας τάς έρη

μους άπορρώγας, τάς μακράς καί κρημνώδεις τών όρέων ράχεις, τάς άποτό- 
μ,ους κλιτύας διά τών άτεράμνων στίχων καί του πρασίνου καί πένθιμου 

απειρομεγέθους αύτών μανδύου’ καί έκεϊ ώς έν τή χώρ^ τών Βόσγων, τή 

Σκωτίας καί Νορβηγί^, θά όδοιπορήτε όλοκλήρους λεύγας υπό άφώνους θό

λους, έπί τάπητος ξηρών παλαμίδων, έν μέσω ριζών προσπεφυκυιών έπιμό-



548 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙ,Α ΤΙΙΣ ΤΕΧΝΗΣ

νως τοΐς βράχοις, έν τώ έδάφει τοΰ εύεργετικοΰ και υπομονητικοί φυτοΰ, δπερ 

μ.όνον αντέχει ύπό τήν άπαυστον προσβολήν τών άελλών κα'ι τήν πάχνην 

τών μακρών χειμάτων,
Δύναταί τις άρα νά νόηση την θερμοκρασίαν και τάς φυσικάς περιστά- 

στεις, οίονε'ι εχΛογην ποιουμένας, έν τοΐς διαφόροις των δένδρων εΐ'δεσι και 

άναπτυσσούσας μέν ώρισμένον φυτών είδος, άποκλειούσας δέ κατά τό μάλ
λον καϊ ήττον πάντα τά λοιπά. 'Η φυσική θερμοκρασία ενεργεί δι’ έξισώ- 
«εων, άφαιρέσεων,φυσικής ίπι,Ιογης. Τοιοΰτός έστιν ό μέγας νόμος, δι’ ού εξη

γούνται τανΰν η καταγωγή καί κατασκευή τών διαφόρων ζώντων σχημά

των, εφαρμοζόμενος έν τή ηθική ώς έν τή φυσική, .έν τή ίστορίιγ, ώς έν τή 
βοτανική καϊ τή ζωολογία, εις τάς άρετάς καϊ τούς χαρακτήρας, ώς εις τά 

φυτά και τά ζώα,

Β'

’Έστι τις άληθώς ηθικη ατμόσφαιρα, ή τών ηθών τουτέστι καί τών πνευ
μάτων γενική κατάστασις, όμοιομόρφως ένεργοΰσα. Κυρίως εϊπεΐν δέν παρά

γει αύτη τούς τεχνίτας’ αί εύφυ'ίαι και αί διανοητικά! άρεταί είσί προσόμοιαι 

τοΐς σπόροις* έν τή αΰτη δηλονότι χώρ,γ, καϊ έν δυσ'ι διαφόροις έποχαϊς πι

θανώς υπάρχει ό αύτός ανθρώπων εύφυών καϊ μέτριων άριθμός. Τωόντι γνω- 
βτόν έκ τίίς στατιστικές είναι, δτι έν δυσ'ιν άλλήλας διαδεχομένας γενεαΐς 

ίσος σχεδόν έστιν ό άριθμός τών έχόντων τό πρός κατάταξιν άπαιτούμενο-ν 

άνάστημα καί τών άποκλειομένων διά την σμικρότητα τοϋ σώματος τής 

στρατιωτικής ύπηρεσίκς. Ή αύτη κατά πάσαν πιθανότητα ύπάρχει αναλο
γία πνευμάτων, ή δέ Φύσις παράγει ανθρώπους, άείπατε διά τίς αύτής χει- 

ρος κα'ι έκ τοϋ αύτοΰ θύλακος έξώγουσκ τίίς αύτίίς σχεδόν ποσότητος, ποιό- 

τητος και αναλογίας σπόρους, οΰς σκορπίζει εις τάς ύπ’ αύτης τακτικώς καί 
άλληλοδιαδόχως σπειρομένας γαίας’ άλλά τών σπόρων τούτων αί δράκες,άς 

περί αύτήν κατά διαφόρους- χρόνους καϊ τόπους ράπτει,δέν φύονται πάσαι.Άτ- 

μόσφαιρά τις ήθική είναι αναγκαία,ΐνα διανοητικά τινα προσόντα άναπτυχθώ- 
σιν, ής έλλειπούσης έξαμβλώσκουσιν. Επομένως της άτμοσφαίρας μεταβαλ

λόμενης, τό είδος τών διανοητικών προσόντων συμμεταβάλλεται" έάν ήναι. 
εναντία, θέλουσι γίνει καϊ ταΰτα. έναντία" κα'ι έν γένει δύναταί τις νά νόηση 
την ηθικήν άτμόσφαιραν, οίονε'ι έκΛογην ποι,ουιιίνην έν τοΐς διαφόροις εΐ'δεσι 

τών διανοητικών πλεονεκτημάτων, άναπτύσσουσαν μέν τό δείνα η δείνα εί

δος, άποκλείουσαν δέ κατά τό μάλλον καϊ ήττον πάντα τά λοιπά. Διά 

τοιούτου μηχανισμού άναπτύσσεται κατά διαφόρους χρόνους καϊ τόπους έν 
ταϊς σχολαΐς, ότέ μέν τό αίσθημ.α τοΰ ίδανικοϋ, ότέ δέ τό τίίς πραγματικό- 
τητος, ότέ δέ τό τοΰ διαγράμματος, ότέ δέ τό τοϋ' χρωματισμού κατά τό 

δεσπόζον πνεΰμα τίίς έποχής' διανοητικά! δέ τινες άρεται, αΐτινες άλλην 
τρεπόμεναι οδόν, έδύναντο νά φυλλοβολήσωσιν,εύρίσκουσι την έξοδον κεκλέ-ι·
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J σμένην, ή δέ του δημοσίου πνεύματος και τών κρατουντών ηθών πίεσις κα

ί , ταστέλλει αύτάς καί παρεκβάλλει τάς όδοο,έπιβάλλουσα ώρισμένην άνθησιν.

ί Γ

*Η σύγκρισις αυτή δύναται νά χρησιμεύση ώς ένδειξις γενική. Εϊσέλθωμεν 

νΰν εις τά καθ’ έκαστα και ίδωμεν, τίς ή έπϊ τών προϊόντων της τέχνης 
δύναμις τής ήθικής άτμοσφαίρας.

Πρός μ.είζονα σαφήνειαν έξετάσωμεν περίπτωσιν άπλουστάτην, την πνευ

ματικήν κατάστασιν λαοΰ, έν η επικρατεί ή λύπη. 'II υπόδεσις αύτη δέν 
είναι αύθαίρετος' τοιαύτη κατάστασις παρουσιάσθη ούχί άπαξ έν τω άνθρω- 
πίνφ βίφ>, καϊ ΐνα παραγάγωσίν αύτήν, άρκουσι πέντε ή έζ αιώνες παρακ
μές, έξανδραποδισμοϋ, επιδρομών ξένων, λιμών, λοιμών, επαλλήλων δυστυ

χημάτων. Παρουσιάσθη έν μέν τη Άσί^ι κατά τόν πρό Χρίστου αιώνα, έν 
δέ τή Ευρώπη κατά τον Α' κα'ι V τοΰ ήμετέρου σωτηρίου έτους. Τών πραγ

μάτων οδίως έχόντων οί άνθρωποι άποβάλλουσι τό θάρρος καϊ άπέλπιδες 

θεωροΰσι τήν ζωήν ώς κακόν. . '

ί "ίδωμεν τά αποτελέσματα τίίς τοιαύτης πνευματικές καταστάσέως μετά.
I τών αιτίων τής γενέσεως αύτής έπ'ι τών συγχρόνων-τεχνιτών. Τεθέντος, ότι.

τότε υπάρχει δ αύτός σχεδόν άριθμός κράσεων μελαγχολικών, φαιδρών, δια- 
) μέσων, πώς καί κατά τινα τρόπον ή κρατούσα κατάστασις μέλλει νά δια-

| ' πλάση αύτάς;

(· Παρατηρητέον, δτι αί θλίβουσαι τό κοινόν συμφορά!, θλίβουσι καϊ τόν καλ·
λιτέχνην. ’Επειδή είναι ή κεφαλή τής ποίμνης, ύφίσταται τάς περιπέτειας 

τής ποίμνης. "Αν π. χ, έπιδρομαΐ βαρβάρων, λοιμός, λιμός, παντοϊαι συμφο

ρά!, έπϊ χρόνους μακρούς πάσαν λυμαίνωνται τήν χώραν, θά ήναι θαΰμα καί 
; μ.έγα θαΰμα, άν ή γενική πλημμύρα πλησίον αύτοΰ διερχομένη δέν έγγίση

αυτόν. Άπ’εναντίας είναι πιθανόν και μάλιστα βέβαιον, δτι θά υποστή καί 
ουτος τάς κοινάς συμφοράς, άποβάλλων τήν περιουσίαν αύτοΰ, κακούμενος, 
τραυματιζόμενος, άπαγόμενος αιχμάλωτος, ώς οί άλλοι, δτι ή σύζυγος, τά 

[ τέκνα, οί συγγενείς αύτοΰ θά ύποστώσι τήν κοινήν τύχην, δτι θέλει πάσχει

| κα! φοβείται δι’αύτούς ώς δι’ εαυτόν.Ύπό τών προσωπικών τούτων άθλιοτήτων
! τήν αδιάκοπου βροχήν, θέλει καταστή ήττον φαιδρός, έάν ήναι φαιδρός, καί

ί μάλλον κατηφής, έάν ήναι κατηφής. Ιδού τό πρώτον άποτέλεσμα τοΰ περιέ-
j χοντος (du milieu).

ΐ Άλλά πρός τούτοις ό τεχνίτης συνανετράφη έν μέσφ συγχρόνων μελαγχο·*
| λικών’ επομένως αί ΐδέαι, άς άπό τής παιδικής ήλικίας καϊ καθ’ έκάστην.
ί άρύεται, είσί και αύται μελαγχολικαί. ΤΙ έπικρατοΰσα θρησκεία, ρυθμισθεϊσα

ΐ κατά τήν πένθιμου τών πραγμάτων φοράν, λέγει αύτφ, οτι ή γή είναι εξορία,
ί ό κόσμος ειρκτή, ή ζωή κακόν, ή δ’ έξ αύτοΰ μετάστασις άπαλλαγή τών
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δεινοπαθημάτων ήμών. 'II φιλοσοφία κατασκευάζουσα τήν ηθικήν κατά 

τό οδυνηρόν τη; άνθρωπίνης παρακμής θέαμα, άποδεικνύει αύτφ δτι προ- 

τψ,ώτερον ητο νά μή έγεννάτο. Πάσης συνδιαλέξεως θέμα είσί γεγονότα "λυ
πηρά, κατάληψις επαρχίας, καταστροφή μνημείου, κατάθλιψις των αδυ

νάτων, εμφύλιοι πόλεμοι τών ισχυρών. Ή καθημερινή παρατήρησις παρου

σιάζει αύτφ άλλεπαλλήλους εικόνας άποθαρρόνσεως καί πένθους, έπαί- 

τας, πειναλέους, γέφυραν καταρρέουσαν, προάστειον έκ βάθρων άνατετραμ- 
μένον, αγρούς χέρσους, τούς μέλανας τοίχους οικίας έμπρησθείσης.. Άπασαι 
αύται αί επινοήσεις ej'^’apdacforzai έν τ·ή διανοί^ αύτοΰ άπό τοΰ πρώτου 

μέχρι τοΰ τελευταίου της ζωής αύτοϋ έ'τους κα'ι έπαυξάνουσι την μελαγχο

λίαν, ητις προέρχεται έκ τών ιδίων δεινών.
Τοσούτφ δέ μάλλον έπαυξάνουσιν αύτην, δσω είναι βαθύτερον τεχνίτης. 

Διότι κυρίως τεχνίτην άποτελεϊ αύτόν η έξις τοΰ μιμεΐσθαι τόν ούσιώδη χα

ρακτήρα καί τάς έξεχοόσας ιδιότητας τών πραγμάτων' καί έν φ οί μέν άλ

λοι των άνθρωπων βλέπουσι μόνον τά μέρη, ούτος κατανοεί τό σύνολον και 
τό πνεΰμα. ’Επειδή δ’ έπ'ι τοΰ προκειμένου έξέχων χαρακτήρ είναι ή λύπη, 

την λύπην άνακαλύπτει έν τοΐς πράγμασιν. ’Έτι δέ πλέον διά τής φαντα
σίας αύτοΰ μεγαλοποιών τάς συμφοράς, απεικονίζει αύτάς διά μελανωτέρων 

τοΰ δέοντος χρωμάτων.
■Εΐς ταύτην δέ την έργασίαν αύτοΰ συντελοΰσι καί οί σύγχρονοι. Δώτι ό 

ζωγράφος η όσυγγραφεύς δέν μένει μ-όνος πρό τοϋ γραφείου ή τής εικόνας 
αύτοΰ. Άπ’ εναντίας έξέρχεται, λαλεΐ, βλέπει, άρύεται πληροφορίας παρά 
τών φίλων, τών άντιπάλων αύτοΰ, ζητεί διδάγματα έν τοΐς βιβλίοις και τοΐς 

περί αύτόν τεχνουργήμασιν.Έ ΐδέα*είναι προσομοία τή σπορ^’ ώς ό’σπόρος ϊνα 

βλάστηση, άναπτυχθή καί άνθηση δεΐται της τροφής, ήν παρέχουσιν αύτφ 

τό ύδωρ, ό άήρ, δ ήλιος, τό έ'δαφος, ούτως ή ιδέα, ϊνα καταστη τελεία κα'ι 

τόν προσήκοντα λάβη τύπον, δεΐται συμπληρώσεως καί έπεκτάσεως, ήν πα- 
ρέχουσιν αύτη τά περί αύτην πνεύματα. Έν χρόνοις επομένως λύπης τίνας 

εμπνεύσεις τά περί αύτόν πνεύματα δύνανται νά έμποιησωσιν αύτώ; Εμ
πνεύσεις θλιβερά;, διότι οί άνθρωποι τοιαύτας έσχον έντυπώσεις. ’Επειδή 

εχουσι μόνον τήν πείραν τών αισθήσεων ή τών οδυνηρών αισθημάτων, είς 
λυπηρά μόνον πράγματα προσέσχον τόν νουν" πάντοτε εξετάζει τις τήν ιδίαν 

καρδίαν, καί άν κατοικη έν αύτη ή οδύνη, τήν οδύνην μόνον εξετάζει' είσ'ι 

λοιπόν γνώσται τής λύπης, τοΰ πένθους, τοΰ άπελπισμοΰ, τής άπογνώσεως. 
"Αν ό τεχνίτης θέληση νά φωτισθη παρ’ αύτών, προσομοίας θέλει λάβει 

πληροφορίας' τό ζητήσαι πάρ’ αύτών ιδέαν τινά ή πληροφορίαν περί τών 
διαφόρων τρόπων, ή τών διαφόρων έκφράσεων τής χαράς έσται άληθής μα- 

ταιοπονία, διότι δέν δύνανται νά μεταδώσωσιν δ,τι δέν εχουσι. Διά τοϋτο. 

όταν έργασθη πρός άπ.εικόνισιν τής. εύτυχίας, έ'σται μόνος, πάσης έστερημε- 
νος συνδρομής, έγκαταλελειμμένος εις τάς ιδίας δυνάμεις* καί ή δύναμις ενός
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μόνου άνθρώπου είναι σμικρά' δθεν τό έ'ργον αύτοΰ έ'σται μέτριον.· Έκ τοΰ 

εναντίου, ό'ταν θέληση νά άπεικονίση τά μελαγχολικά αισθήματα,' θέλει 
τύχει τής αρωγής απάντων τών συγχρόνων, εύρήσει ύλην συνειλεγμένην υπό 

τών προγενεστέρων σχολών, τέχνην πλήρη, μεθόδους γνωστάς, οδόν κεχα- 
ραγμένην. ’Εκκλησιαστική τελετή, διασκευή οικίας, απλή συνέντευζις ύπο- 
δεικνύουσιν αύτφ τό σχήμα, τό χρώμα, τήν φράσιν ή τό έλλεΐπον πρόσω- 

πον' τό δ’ εργον αύτοΰ, πρός έπιτελεσιν τοΰ οποίου θελουσι μυστηριωδώς συν1· 

τελέσει εκατομμύρια άγνωστων συνεργατών έ'σται τοσούτφ τελειότερου, δσώ 

πρός τη ιδία έργασίρ: καί εύφϋία θελει περιλαμβάνει τήν εύφυί'αν κα'ι τήν έρ- 

γασίαν τοΰ περιστοιχίζοντος αύτόν λαοΰ καί τών προγενεστέρων γενεών.

Υπάρχει κα'ι έτερος ισχυρότατος λόγος, παρασύρων αύτόν είς τήν άπει·κό· 
νισιν ζοφερών θεμάτων' ό ϋ.όγος, δτι τό έ'ργον αύτοΰ δέν θέλει τύχει τής 

κοινής έπιδοκιμασίας, άν μ.ή έκφράζη τήν μελαγχολίαν. Τφόντι οί άνθρω

ποι κατανοοΰσι μόνον αισθήματα άνάλογα πρός τά ίδια. Τά άλλα αισθήματα, 
δσον καλώς καί άν ώσιν εκπεφρασμένα, είσ'ι ξένα αύτοΐς’ οί οφθαλμοί δρώσιν, 
άλλά τής καρδίας άναισθητούσης, οί οφθαλμοί άποστρέφονται παραυτίκα. 

Φαντάσθητε άνθρωπον, δ'στις άπολέσας τήν περιουσίαν, τήν πατρίδα, τά 
τέκνα, τήν υγείαν, τήν ελευθερίάν αύτοΰ, καί έπί εΐ'κοσιν έ'τη διαβιώσάς 
δεσμώτης ώς ό Pellico ή ό Andryane, βαθμηδόν μετεβλήθη τόν χαρακτήρα 

καί συνετρίβη, έγένετο μελαγχολικός καί μυστικός, κατελήφθη ύπό άποθαρ- 

ρύνσεως άνιάτου’ ό τοιοϋτος θέλει αίσθάνεσθαι φρίκην εΐς τά άσματα τοΰ 

χοροΰ καί δέν θέλει άνκγινώσκει γηθοσύνως τόν Rabelais’έάν όδηγήσητε αύτόν 

πρό τών φαιδρών καϊ κτηνωδών τοΰ Rubens σωμάτων, θέλει άποστρέψει τήν 

δψιν καί θέλει άτενίσει εύχαρίστως εικόνας μόνον τοΰ Rembrandt' θέλει άγα· 

πήσει τούς ήχους τοΰ Chopin καί άκούει μόνον τών ποιήσεων τοϋ Λαμαρτίνοί» 

καί τοϋ Heine. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί περί τοΰ κοινοΰ προκειμένου' ή 

καλαισθησία αύτοΰ έξήρτηται έκ τής ιδίας καταστάσεως' ή λύπη προση- 

λοΐ αύτό είς θλιβερά έ'ργα* θέλει άποροίψει λοιπόν ό'σα είσί φαιδρά’ θέλε1 
δέ μεμφθή ή περίφρονήσει τόν τεχνίτην. Είναι δέ γνωστόν, δτι ό τεχνίτης 

πρός έ'παινον εργάζεται' τοιοΰτόν έστι τό δεσπόζον αύτοΰ πάθος. Ουτω λοΡ· 

πόν πρός τοΐς άλλοις αίτίοις τό δεσπόζον αύτοΰ πάθος συν τή πιέσει τής 
κοινής γνώμης τρέπει, ωθεί καί επανάγει αύτόν άκαταπαύστως είς τήν 
έ'κφρασιν τής μελαγχολίας, φράσσον τήν άγουσαν εΐς τήν άπεικόνισιν τής 
άκηδίας καί τής εύδαιμονίας.

Διά τών αλλεπαλλήλων τούτων προσκομμάτων, πάσα δίοδος κλείεται 

είς τά έργα τής τέχνης, τά σκοποΰντα τήν έκδήλωσιν τής χαράς. "Αν ό 
τεχνίτης ύπερβή τό πρώτον, κωλυθήσεται ύπό τοΰ δευτέρου καί οΰτω καθε
ξής. Έάν συμπέσωσι φύσεις φαιδραί, θέλουσι καταστήσει καί ταύτας άθύ- 

μους αί προσωπικά! συμφοραί. Ή άγωγή καί ή καθ’ήμέραν συνδιάλεξις θέ
λουσι πληρώσει αύτάς ιδεών θλιβερών. Αί δυνάμεις τών τεχνιτών, δι’ ών 



552 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑ ΤΙΙΣ ΤΕΧΝΗΣ

ουτοι διαστέλλουσι καί εύρύνουσι τού; εξέχοντας τών δντων χαρακτήρας 
θέλουσι περιοριορίζεσθαι είς τήν άπεικόνισιν χαρακτήρων θλιβερών. Ή πείρα 

καί ή εργασία τών άλλων καλλιτεχνών θέλουσι παράσχει ύπαγορεύσείς καί 
συνεργασίαν είς άντικείμενα Θλιβερά. Τέλος ή επιτακτική καί θορυβώδης τοΰ 

κοινού Θέλησις θελει επιβάλλει αύτω θέματα μόνον θλιβερά. 'Επομένως τό 
είδ ας τών τεχνιτών καί τών καταλλήλων τεχνουργημάτων πρός έκδήλωσιν 
της φαιδρότητος καί της χαράς έξαφανισθήσεται ή σχεδόν μηδενισθή- 

σεται.
Εξετάσατε ηδη την αντίστροφον περίπτωσιν, καθ’ ήν τό επικρατούν αί

σθημα τοϋ κοινού είναι ή χαρά. Τοϋτο συμβαίνει έν χρόνοις άναγεννήσεως, 

δτε ή ασφάλεια, ό πλούτος, ό πληθυσμός, ή ευημερία, ή όλβιότης, αί κα- 
λαί ή χρήσιμοι εφευρέσεις προβαίνουσιν αύξανόμεναι. Άναστρεφομένων τών 

δρων, πάσα ή έκτεΟεϊσα άνάλυσις εφαρμόζεται κατά λέξιν, καί ό αύτός συλ
λογισμός συνεπάγεται τό συμπέρασμα, δτι πάντα τά τεχνουργήματα θε- 

λουσιν έκφράσει κατά τό μάλλον καί -ήττον την χαράν.
“Ήδη εξετάσατε μέσην περίπτωσιν’ τουτέστι τό δείνα κράμα καί δείνα 

είδος χαράς καΐ λύπης, ό'περ είναι η συνήθης κατάστασις. Τροποποιούμενων 
καταλλήλως τών δρων, ή αύτη άνάλυσις' εφαρμόζεται μετ’ ίσης άκριβεία;’ 

ό αύτός συλλογισμός συνεπάγεται τό πόρισμα, οτι τά τεχνουργήματα θέ- 

λουσιν έκφράσει κράμα καί είδος άνάλογον τής χαράς η λύπης.
Συμπεραίνοντες λέγομεν, δτι έν πάση συνθέτφ η απλή περιπτώσει τό 

περιέχον,τουτέστιν ή γενική τών ηθών καί τοϋ πνεύματος κατάστασις, καθο

ρίζει τό είδος τών τεχνουργημάτων, άνεχομένη μόνον τά ανάλογα αύτή καί 
άπορρίπτουσα τά άλλα εΐ'δη διά σειράς αλλεπαλλήλων προσκομμάτων καί 

προσβολών, επαναλαμβανομένων άνά πάν βήμα τή; άναπτύξεως αύτών.

Δ'

ΔιεξελΟόντες τάς άπλας υποθέσεις, άς πρός σαφήνειαν τής έκθέσεω; έποιη 

σάμεθα, έξετάσωμεν νϋν τάς πραγματικά; περιπτώσεις. Ό άνωτέρω εκτε
θείς νόμος κυροΰται ύπό της 'Ιστορίας. Πρός άπόδειξιν τούτου θέλω διεξέλ- 

θει τάς τέσσαρας μεγάλας ίστοοικάς έποχάς τοΰ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού, 
την ελληνικήν καί ρωμαϊκήν αρχαιότητα, τόν φεουδαλικόν καί χριστιανικόν 

μεσαίωνα, τάς αριστοκρατικά; καί κανονικά; αοναρχία; τοϋ ΙΖ' αΐώνος καί 
την ύπό τών έπιστημών διεπομένην βιομηχανικήν δημοκρατίαν, έν ή τανΰν 
ζώμεν, 'Εκάστη τών περιόδων τούτων έ'χει ϊδιάζουσαν τέχνην $ είδος τέχνης, 
γλυπτικήν, άρχιτεκτονικήν, Θέατρον, μουσικήν, τούλάχιστον είδος τι ώρι- 

σμένον έκάστη; τών μεγάλων τούτων τεχνών, έν πάσγι δέ περιπτώσει βλά- 

στησιν διακεκριμένην εκτάκτως άφθονον καί πλήρη, ητις κατά τά κυρία αυ
τή; στοιχεία αντανακλά τούς πρωτίστους χαρακτήρα; της τέχνης καί τοΰ 

S.53

Ιθνους. Έςετάζοντες άλληλοδιαδόχως τά διάφορα εδάφη, θέλομεν ί’δει 

ληλοδιαδόχω; γεννώμενα τά διάφορα άνθη.
άλ-

Ε'

ήκμαζεν έπί τών ακτών καί έ'ν τισι 

τό κάλλος καί την διάνοιαν, εννοούσα 

Δεν άπερροφήθη αύτη

τριακόσια καί άπώκισεν άπασαν την παρα- 
Τά άλλα έπολΛ.απλασιάσθησαν έπίσης. καί 

παρά τούς κόλπους καί τά ακρωτήρια τής 
'Ελλάδος, τής Έλάσσονος ’Ασίας, τίς Άφρι- 

,ιξ τής Μεσογείου.

'Ο πολίτης ολίγον είργάζετο

Πρό τρισχιλίων περίπου έτών 
Αιγαίου νήσοις, φυλή ύπέροχος 
ζωήν κατά καινόν δλως τρόπον, 

σκευτική; καταλήψεως, ώ; οί ’Ινδοί καί οΐ Αιγύπτιοι, 

νωνικοΰ οργανισμού, ώς οί Άσσύριοι καί οί ίΐέρσαι, ούτε 

μηχανική; καΐ εμπορικής πρακτικής, ώς ci Φοίνικες καί οί Καρχηδόνιοι.’Αντί 
θεοκρατίας καί φυλετική; ιεραρχίας ύπαλλήλων, αντί μεγάλου χρηματιστι- 
κοϋ καί έμπορικοϋ καθιδρυματος, οί άνθρωποι τής φυλής ταύτης έ'σχον ιδίαν 

έπινόησιν τό άσειι, έκάστου άστεω; παράγοντος άλλα, καί παντός βλα
στού, άποσπωμένου ούτως τής πηγής, γεννώντος άλλους βλαστούς. "Εν τού

των, ή Μίλητος, παρηγαγε 
λίαν τοΰ Εύξείνου πόντου, 

άπό Κυρηνης είς Μασσαλίαν 
Ισπανίας, τή; ’Ιταλίας, τή; 

κής, έσχημάτισαν στέμμα πόλεων άνΘιζουσών πέριί
Πώ; έζων οί κάτοικοι τοϋ άστεω; τούτου:’ ’ ’ - ' ■ t II*··

διά τών ιδίων χειρών, συνήθως μέν τρεφόμενος έκ τών εισφορών τών συμ

μάχων καί φόρου ύποτελών λαών, άείποτε δέ ύπηρετούμενος ύπό δούλων. 

Καί ό πάντων· πενεστατος είχεν ενκ δοΰλον πρός συντήρησιν τής οικογένειας 

αύτοϋ. Πας ’Αθηναίος πολίτης είχε τέσσαρας, πόλεις δέ συνήθεις, η Αΐ'γινα, 

η Κόρινθος, τετρακόσια; έως πεντακόσια; χιλιάδας’ τηλικαύτη τών δούλων 
ή πληθύς. ’Άλλως τε δέ ό πολίτης δέν είχε μεγάλην άνάγκην ύπηρεσίας. 

’Ολιγαρκής ώς πάσαι αί τόν νοϋν όξεΐαι καί μεσημβρινά! φυλαί έζη διά 
τριών έλαιών, ένό; σκορόδου καί μιάς κεφαλή; μκινάδος \ έφόρει δέ μόνον 
σανδάλια, ήμιχιτώνα, μέγαν μανδύαν, ώς ό τών ποιμένων. 'II οικία αύτοϋ 

ήν οικοδομή στενή, κακώς έκτισμένη, ολίγον στερεά, εί; ήν οί κλέπται είσ- 
ήρχοντο, όρύσσοντε; τόν τοίχον’ ήν δέ κυρίως νυκτερινόν ενδιαίτημα, περιέχον 
κλίνην «αί δύο ή τρεις καλώς γεγλυμμένους άμφορεΐς. Ό πολίτη; άπηλλαγ- 

μένος άναγκών, ύπαίθριος διημέρευε.
Τί δ’έ'πραττεν έν ώρα σχολή; ; Μή ύπείκων τή έξουσί<γ βασιλέως ή ίε· 

ρέως, ήν ελεύθερος καί αύτοβασιλεύς έν τή ιδία πόλει. Αύτός εξέλεγε τούς 

άρχοντας καί ιερείς αύτοΰ, καί έξελέγετο επίσης εί; πάντα τά ιερατικά

I Grote, Ustory of Greece, t. II σ. 337 — Boeckh, Economie politique des 
Atheniens. I. 61.— Walton de Γ Esclavage dans 1’ antiquity.

2'}’Αρ’.στοφάνοι>ί Βάτραχοι.

τοΰ 
την 

ύπό μεγάλη; θρη- 

ού'τε ύπό μεγάλου κοι- 

ύπό μεγάλης βιο-
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καί πολιτικά άξιώματα* εΐτε δέ σκυτοτόμος εΐ'τε βυρσοδέψης ήτον, έν μέν τοΐς 

δικαστηρίοις έδίκαζε τάς μεγίστας πολιτικά; υποθέσεις, έν δέ ταΐς του λαοΰ 

συνελεύσεσιν έβουλεύετο περί τών ΰψίστων τές Πολιτείας συμφερόντων’ έν 

συνόλιρ δέ τδ πράττειν τά κοινά καί ό πόλεμος είσί τδ κύριον αύτοϋ μέ- 
λημα. ©εωρεΐ καθήκον αύτοϋ νά ήναι πολιτικός καί στρατιώτης, έν δευτέρφ 

δέ τίθεται λόγω πάσαν άλλην εργασίαν, φρονών, δτι ταΰτα είσί τά έργα 
παντός ελευθέρου πολίτου. Καί έχει δίκαιον* διότι έν τοΐς χρόνοις έκείνοις ή 
άνθρωπίνη ζωή δέν προστατεύεται ώς έν τοΐς καθ’ήμάς, αί δέ άνθρώπιναι κοι

νωνία; δέν εχουσι τήν μονιμότητα τών ήμετέρων. Αί πλεΐσται τών πόλεων, 
σποράδην κείμεναι έπί τών ακτών τής Μεσογείου, περιστοιχίζονται ύπό 
βαρβάρων, έπωφθαλμιώντων αύτάς* ό πολίτες άναγκάζεται νά σιδηροφορη, 

ώς τανΰν ό έν Ζηλανδί^ ή Ταπωνίςρ εγκατεστημένος Ευρωπαίος* άλ

λως τε δέ ταχέως Γαλάται, Αίβυει·, Σαμνΐται, Βοδινοί θέλουσι κατασκη- 

νώσει έπί τών ερειπίων τών άνασκαφέντων τειχών καί τών άποτεφρω- 
θέντων ναών. Πρδς δέ τούτοις αί πόλεις είσί πολέμιαι πρδς άλλήλας* τδ δέ 

τοϋ πολέμου δίκαιον άνεπιεικές* συνήθως ή ήττηθεϊσα πόλις καταστρέ
φεται· άρδην* ό δείνα πλούσιος καί περίβλεπτος άνήρ δύναται τεν επαύ
ριον νά ΐδη τδν οίκον αύτοΰ πυρπολούμενον, τεν περιουσίαν διαρπαζομέ- 

νην, τήν σύζυγον καί τεν θυγατέρα εξανδραποδιζομένας και εΐς τόπους με- 
ταγομένας άκολασίας* αύτός ουτος μετά τών υιών δουλωθείς, θέλει έγκα- 

τορυχθη έν τοΐς μεταλλείοις, ε θέλει στρέφει την μύλην μαστιγούμενος. Τη- 

λικούτων τών κινδύνων ό'ντων, φυσικέ είναι ή τών κοινών μέριμνα καί ή 

τοΰ μάχεσθαι εμπειρία* γίγνονται πολιτικοί, υπέρ της ζωές άμυνόμενοι. — 
Έξόχως δ’ όντες τες δόξες έρασταί, πολιτεύονται καί έκ φιλοδοξίας. Πάσα 

πόλις εργάζεται, ΐνα υποδούλωση έ ταπείνωση τάς άλλας, καταστήση φό
ρου υποτελείς, κατακτήση έ καρπωθή αύτάς Ό πολίτες διζβιοϊ έν τ·?ί 

άγοο^ί, διασκεπτόμενος περί τών καταλληλότερων πρδς διατήρησιν καί έπαύ- 

ξησιν τοϋ μεγαλείου τές ιδίας πόλεως μέσων, περί τών συμμαχιών καί συν
θηκών, περί τές πολιτείας καί τών νόμων, άκροώμενος τών ρητόρων, αύτός 

ουτος άγορεύων, μέχρις ού έπιβγί τές νηός, ΐνα πολεμήση έν ©ράκη έ έν Αί- 
γύπτφ κατά τών Έλληνων, τών βαρβάρων έ κατά τοΰ μεγάλου βασιλέως.

Πρδς έπίτευξιν τούτου έπενόησαν ιδίαν πειθαρχίαν. Κατά τούς χρόνους 

εκείνους στερούμενοι βιομηχανίας, ήγνόουν τάς πολεμικής μηχανής* διδ έμά- 
χοντο έκ τοΰ συστάδην. "Ίνα επομένως νικήσωσιν έν πολεμώ δέν ητο αναγ

καίου. νά καθιστώσι τούς στρατιώτας αύτόματα άκριβείας, ώς τανΰν, άλλ’ 
όσον οϊόν τε ανδρείους, ρωμαλέους, ώκΰποδας* ένΐ λόγοι άρίστους μονομά

χους καί καρτερικότατους. ΙΙρδς τοϋτο δέ τδ τέλος, ή Σπάρτη, έν κατά τδν 
Η' αιώνα έζηλωσε καί έμιμήΟη σύμπασα ή Ελλάς, είχε δίαιταν λΖίαν πο-

1 θουκυδίδου, Β. 1. "1.3ε τά; διαφόρου; ίχστρατείας τών ’Αθηναίων άπό τη; είρηνη; τοϋ 
Κίμωνο; μέχρι τοΟ Πελοποννησιαχοΰ πολέμου.

λύπλοκον καί ούχ ήττον τελεσφόρον, Αύτη αΰτη ήν ατείχιστου στρατοπέ

δου, ώς οί έν Καβυλία σταθμοί ήμών, κατεσκηνωμενον άνά μέσον ήττημέ- 

νων καί πολεμίων, ό'λως στρατιωτικώς συντεταγμένου, καί έστραμμένον 
έ'χον τήν προσοχήν είς τήν άμυναν καί τήν μάχην. Καί πρώτον μέν έφρόν- 
τιζον νά έχωσι τέλεια σώματα, διαπλάσσοντες τά φΰλα* έπαίουν δ’ ώς έν 

τοΐς ίπποφορβείοις.Έφόνευον τά δύσμορφα καί μή εύπαγέ βρέφη.’Έτι δ’ δ νό
μος διέτασσε τήν τέλεσιν τών γάμων έν άκμη τές ηλικίας καί εξέλεγε τάς 

εύνουστέρας πρός τεκνοποίησιν περιστάσεις. Ό έ'χων νεαράν γυναίκα πρεσβύ

της εϊσέγε παρ’ αύτήν τινα τών καλών καί άγαθών νέων, ΐνα έξ αύτοΰ από
κτηση εύ'ρωστα τέκνα. Ό έ'χων δέ φίλον, ού έπίζηλος ή ψυχή καί τδ σώμα, 

παρεΐγεν αύτώ τήν σύζυγον πρδς τό αυτό τέλος’. Άφ’ ού έσχημάτιζον τήν 
φυλήν, διέπλασσον τδ άτομον. Οί παϊδες, επταετείς γενόμενοι, εΐς άγέλας 

κατελοχίζοντο καί συνείθιζον μετ’ άλλήλων νά συμπαίζωσι καί συσχολά- 
ζωσι. Διηροΰντο είς δύο άντιθέτους στρατιάς, παραφυλαττούσας άλλήλας 

καί πυκτευούσας. Έκάθευδον έν ύπαίθρφ, έλούοντο έν τοΐς ψυχροΐς τοΰ Ευ
ρώτα ύδασιν, έκλεπτον, έ'τρωγον ολίγον, ταχέως καί κακώς, κατεκλίνοντο 
έπί στιβάδων καλάμου, άς αύτοί συνεφόρουν, έ'πινον μόνον ύδωρ, ύφίστανταί' 

άπάσας τάς άκρασίας τοϋ άέρος* αί νεάνιδες έγυμνάζοντο ώς αυτοί, οί δ’ 
ενήλικοι ύπεβάλοντο είς άσκήσεις σχεδόν παρόμοιας. Άναμφιβόλως έν ταΐς· 

άλλαις πόλεσιν ή αύστηρότης τές άρχαίας πειθαρχίας έμετριάσθη ή ήλατ- 
τώθη* καίπερ όμως χαλαρώτεροι ό'ντες,τήν αύτήν ήκολούθουν οδόν. Οί νέοι τδ 

πλεΐστον τής ημέρας διέτριβον έν τοΐς γυμνασίοις, έπάλαιον, ήλλοντο, έπύ- 

κτευον, έτρεχαν, έδισκοβόλουν, έπιρρωνύοντες καί κάμπτοντες τούς γυμνούς 

αύτών μ.υώνας. Κατεγίνοντο νά σχηματίσωσι τδ σώμα εύρωστότατον, φαι
δρότατου, καλλιπρεπέστατον, ούδεμία δ’ άλλη άγωγή έ'τυχε κάλλιον τοΰ 

σκοποΰ 2.

Έκ τών ΐδιαζόντων τούτων τοΐςΈλλησιν ηθών ί'διαι έγεννήθησαν ίδέαι. Τδ 
ιδεώδες αύτών πρόσωπον ήν ούχί ό σκεπτόμενος νοΰς ή ή ύπεράγαν ευαίσθητος 

ψυχή, άλλά τδ εύ πεφυκδς καί άκμαϊον, τό σύμμετρον, ζωηρόν, καί ήσκη- 

μένον γυμνόν σώμα. Ό τρόπος ουτος τοΰ σκέπτεσθαι πολλαχώς έκδηλοΰται. 

Καί πρώτον μέν, έν φ περί αύτούς οί Κάρες, οί Αυδοΐ καί έν γένει πάντες οί 
βάρβαροι αύτών γείτονες, ήσχύνοντο νά φαίνωνται γυμνοί, αύτοί ραδίως’άπε- 

τίθεντο τδ ίμάτιον, ΐνα παλαίσωσι και δράμωσι. Αί παρθένοι έν Σπάρτη 
έγυμνάζοντο σχεδόν γυμναί, έξ ού δήλ,ον ότι αί γυμναστικαί έξεις άπέβαλον 

ή μετεσχημάτισαν τήν αιδώ.— Κατά δεύτερον δέ λόγον αί μεγάλαι αύτών 
έθνικαί τελεται, οί ολυμπιακοί αγώνες, τά Πύθια καί τά Νέμεα έσκόπουν 
τήν έπίδειξιν καί τόν θρίαμβον τοΰ γυμνού σώματος. Οί τά πρώτα φέροντες

1 Βινοφωντο;, Λακεδαιμονίων πολιτεία.
2 Έ>··;, ην ήσπάσδησαν οί Λακεδαιμόνιοι περί την 14 ολυμπιάδα.— Πλάτωνος. Χαρ- 

μίδης,
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νέοι πανταχόθεν της Ελλάδος καί των άνωτάτων ελληνικών αποικιών βΰν·* 

έρρεον, έκ μακροϋ χρόνου δι’ ιδιαιτέρας διαίτης και έπανειλημένων ασκή

σεων προαλειφόμενοι' κα'ι έκεϊ παρόντος και έπευφημοΰντος τοΰ έ’θνους σύμ- 
παντός, έπάλαιαν γυμνοί, έπύκτευον, έδίσκευον, ετρεχον πεζνί ή έφ'άρ
ματος. Αί νίκαι αύται,άς έπιδιώκουσι τανΰν οί τοΰ χύδην ό'χλου ήρακλεΐς,έφαί- 

νοντο τότε άπασών αί πρώται. Έκ τοΰ όνόματος τοΰ δρόμον νικήσαντος ά- 

θλητοϋ έλάμβανε την επωνυμίαν η ’Ολυμπίάς. Οί μέγιστοι ποιηταί έξύ- 
μ.νούν αυτόν' ό διασημότατος τής αρχαιότητας λυρικός, ό Πίνδαρος, έ'ψαλλε 

τάς άρματοδρομίας. ’Επανερχόμενος είς την ιδίαν πόλιν ό εστεμμένος αθλη

τής έγένετο δεκτός έν θριάμβφ' ή εύεςία καί 'δ ρώμη αύτοΰ έτίμων τό άστυ* 

Μίλων ό Κροτωνιάτης, ανίκητος έν τίς πάλη, στρατηγός αίρεθεΐς ώδήγησε 
τούς συμπολίτας είς την μάχην, περιβεβλημένος λεοντήν καί φέρων ρόπα- 
λον, ώς 'Πρακλής, πρός ον παρεβάλλετο. Λέγεται οτι Διαγόραν τόν 'Ρόδιον 

ίδών ό λαός φερόμενον διά της πανηγυρεως ύπό τών νικησάντων υιών αυ

τού καί δι’ άνθέων βαλλόμενου, έκραυγασε, την εδτυχίαν ταύτην μείζονα $ 
κατ’ άνθρωπον θεωρήσας «Τέθναθι, Διαγόρα, μή δυνάμενος νά γίνγς θεός»* 

Ό Διαγόρας τφόντι έκ τής ύπερβαλούσης συγκινήσεως έτελεύτησεν έν ταϊς 

χερσι τών υίών αύτοΰ, διότι κατά την κρίσιν αύτοΰ καί τών άλλων Έλλη · 
νων, ίδών αυτούς ρωμαλαιοτάτους καί ώκυποδεστάτους απάντων τών Ελ
λήνων, είς τό άκρότατον σημεϊον της έπιγείου ευδαιμονίας άφίκετο. Αλή

θεια η παράδοσις ή τοιαύτη κρίσις Υποδεικνύει μεθ’ οιας έθαύμαζον υπερ

βολής την τελειότητα τοΰ σώματος.
Διά τοΰτο δέν έφοβοΰντο νά έπιδείξωσιν αύτό πρό τών θεών έν ταϊς δη- 

μοσίαις πομπαΐς. ‘Υπήρχεν ιδία τών σωματικών σχημάτων καί κινήσεων τέ
χνη, ή ορχηστική κανονίζουσα και διδάσκουσα τούς χαρίεντας σχηματι

σμούς τών ιερών χορών. Μετά την ναυμαχίαν της Σαλάμ.ϊνος, ό τραγικός 
ποιητής Σοφοκλής, τό δέκατον πέμπτον τής ηλικίας άγων έτος καί κάλλει 

προφέρων, γυμνός ώρχησατο καί ησε τόν παιάνα πρό τοΰ τροπαίου. Μετά 

εκατόν καί πεντηκοντα έτη ό ’Αλέξανδρος διεκπεραιωθείς είς’Ασίαν, ϊνα πο ■ 

λεμησν; τόν Δαρεΐον, περιέδραμε γυμνός μετά τών εταίρων τόν τύμβον τοΰ 
’Αχιλλέως. Προβαίνοντες δ’ έτι πλέον, έθεώρουν την τελειότητα τοϋ σώμα
τος ώς ιδιότητα της θεότητος. ’Έν τινι της Σικελίας πόλει νεανίας εύειδέ- 

στατος έλατρεύθη διά τό κάλλος καί μετά θάνατον ήγειραν πρός τιμ.ήν αύ
τοΰ βωμούς '. Έν Όμηρφ ό'στις είναι η βίβλος τών Ελλήνων, πανταχοϋ ευ- 
ρηται, ό'τι οί θεοί έχουσιν ανθρώπινον σώμα, σάρκα τιτρωσκομένην διά τών 

δοράτων, αίμα ροδόχρουν ρέον, ένστικτους ροπάς, χόλον, ήδονάς, παρεμφερείς 

ό'λως ταϊς ήμετέραις, ώστε οί ή'ρωε; καθίστανται έρασταί τών θεαινών, οί 

δέ θεοί έ'χουσι τέκνα έκ θνητών γυναικών. Άπό τοΰ Όλυμπου είς την γην, 

δέν υπάρχει άβυσσος' καταβαίνουσι καί ημείς άναβαίνομεν. Ύπερεχουσιν ή - 

1 'Ηρόδοτος.

’μών κκθό αθάνατοι, θεραπευόμενοι ταχέως έκ τών τραυμάτων, ισχυρότεροι-, 
‘ώραιότεροι καί εύδκιμον’έστέρόι ήμών ό'ντδς. Πρός δέ ώς ήμέϊς τρώγοοσι, πί’

Ελλάς,

νουσι, μάχόντ&ι, τρΰφώσι πάσάίς αΐσθησέσϊ κάί σ'ωμάτίκάϊς δύνάμεσιν. ‘fl- 

τό ώρά'ϊον ανθρώπινον ζώον ποιησαμένη ίδιον πρότυπον, κατέστησεΟ 

αύτό εΐδώλΟν άυτής κάί δοξάζει αύτό έπί τΤι; γής-, 'θέοποίησάσά έν τώ ού·

ρανώ. ’
Έκ τάύτής της σΰλληψέώς έγ’εννήθη η γλυπτική καί δύναταί τις να κά- 

ταδείξν) άπάσάς τάς στιγμάς τής έμφανίσεως αύτής. ‘Ένθεν μέν, ό Υπάζ 

εστεμμένος άθλ'ήτής δικαιούται νά έ'χη άγαλμας Κάί «ν τρις στεφθ^, ά
γαλμα εικονικόν, τουτέστιν όμοίωμα τής είκόνο'ς άύτόΰ. ’Ένθεν δέ, τών θε'ώύ 

έχόντων ανθρώπινα σώματά τελειότερα καί μάλλον γάλήνικϊα των ήμ,ετέ-· 
ρών, φυσικόν ητ'ο νά πάριστώσϊν άύ¥ρύς δι’ άγαλμάτων. Δεν έχουσιν άνά’γ- 

κήν πρός τοΰτο νά έκβιάσώσι τό δόγμα. Τό έκ μαρμάρου ή έκ χάλ'κοϋ όμοίω
μα δεν εινάι αλληγορία, άλλ’ εικών άκριβής’ δέν παρέχει τώ θέώ μύς, 

οστά, βαρύ περίβλημα, όπερ δέν έ’χέι' πάριστί^ τό σαρκικόν Ινδυμα, 

όπερ καλύπτει αύτός κάΐ τό ζών σχήμα, όάερ είναι, ή ούσίά όίύ’τοΰ, ’Αρκεί 

ϊνα ή αληθής ή εικών, άγάλμ.α κάλλιστόν καί έμφχϊν’ον τήν αθάνατον γα
λήνην, δι’ ής ό θεός ύψοΰταί ύπεράνώ ήμώη

Ιδού τό άγαλμα έπί τοΰ ικριώματος αύτοΰ. Ό γλύπτης θέλει δυνηθή νά 

κατασκευάστ) αύτο; θεωρήσατε τήν προπκοασκευήν αύ-οΰ. Οί άνθ.ωποι τών 

χρόνων εκείνων πκρετήρησαν τό σώμα γυμνόν, καί κινουμενον έν τφ λ<Λ>· 
τρώνι, εν τοΐς γΰμ.νάσιοις-, έν τοΐς ίεροϊς χοροΐς, έν τοΐς δημοσίοις άγΰισίν. Εί
δον κάι εςελεςάτο σχήματα καί θεσεις, έκδηλούσας τήν ρώμην, τήν ύγείόίν 

ί.άι την ενεργεια.ν. Ειργάσθησαν πκντί σθενει νά έντυπώσ'ωσϊν αύτ'ώ τά ffh1· 
ρ.χτχ και διόαζωσι τάς θεσεις έ/.είνας.Έπί τριακόσια ή τίτρακόσιά έτη 'διόρ

θωσαν ούτως, εκαθάρισαν, άνέπτυςαν τήν περί 'τής φυσικής καλλονής ιδέαν 
αυτών. Ούδέν αρα πάράδοςον άν τέλος κατορθόΰσϊ ν’ άνάκάλόψωοί τό ιδανι

κόν πρότυπον τοΰ ανθρωπίνου σιύμ.ατός. ‘Ημείς οίτινές γινώσκοΟΛν αύτ'ό τανΰν, 
παρ’έκείνων έλάβομέν αύτό. Ότε, 'λατά τήν λήξιν τής γοτθικής εποχής, ό 

έκ ΙΙισής Νικόλαος κάί οί πρώτοι γλύπται άπέβαλον τά ισχνά, οστεώδη καί 
δυσμΟρφκ σχήματα τής ιερατικής παραδόσεως έ'λαβον ώς υπόδειγμά ελλη

νικά διατηρηθεντα ή εκχ^ωσθεντα άνκγλυφα' καί ά> νΰν λησμ.ον’οϋντές τά 

κακώς πεφυκΟτα η νοσηρά τών ήμετέρων πλεβηίων ή φιλοσόφων σώματα 
θελησωμεν να ανευρωμεν σκιαγραφίαν τινα τοΰ τελείου σωμ.ατος, τά αγάλ* 

,μ.ατα έκείνα, άτινα είσί μνημεία -'τοΰ γυμναστικού, άργοΰ κάί εύγενοΰς βίου 
πρέπει νά μελετήσωμεν, .

Καί ού μόνον τό σχήμα είναι τέλειον, άλλά παραδόξως άρκεϊ εί^ τήν 
διάνοιαν τοΰ τεχνίτου. Οί “Έλληνες άπονείμαντες τώ σώματι ϊδεάζουσαν 

αςιαν-,. δεν καθυπέταςαν, ως οι νεωτέροι, αύτό έίς τήν κεφαλήν. Στήθος άνα- 

ftvsov καλώς, κορμός στερεώς έπικαθημενος τοΐς ίσχίοις, ιγνύα νευρώδης 
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έζακοντίζουσα ρκδίως τό σώμα, κινεί τό διαφέρον .αυτών’ δέν πρόκά'ταλΟμσ 

βάνονται άποκλειστικώς, ώς ήμεΐς,ύπό τής εύρύτητος ,τοΟ σκεπτικού μετώ'πσι/, 
ΰπό της οργίλης συνοδουωσεως, υπό τής πτυχής τοΰ σκώπτοντος.. χείλους; 

Δεν έξ έρχονται των όρων τής τελείας γλυπτικής, ήτις άφίησι τού; οφθαλμούς 

άνευ βλεφαρίδων, τήν δέ κεφαλήν άνευ έκφράσεω;, ήτις προτιμά τά ήρεμα, 

:Α εις άσημαντον πράςιν ασχολούμενα πρόσωπα, ήτις συνήθως ποιείται χρή- 
σιν ένό; μ.όνον χρώματος, τοΰ χαλκού ή τοΰ μαρμάρου, ήτις καταλείπει τή 
γραφική τόν σκηνογραφικον κόσμον, τή δέ φιλολογία τό δραματικόν διαφέρον, 

ήτις, δεσμευόμενη, άλλ’ εξευγενιζόμενη υπό τής φύσεως τοΰ αντικειμένου καί 

τής στενότητος τών όρίων αυτής, αποφεύγει τήν παράστασιν των λεπτο
μερειών, τής φυσιογνωμίας, των συμβεβηκότων, των ανθρωπίνων ταραχών^ 
ϊνκ εξαγάγη εις τό φως τό άφγρημένον καί καθαρόν σχήμα καί έν τοΐς βω- 

μ.οΐς λαμπράν έπιδείξν) τήν ακίνητον λευκότητα των γαληνιαίων καί σε

πτών όμοιωμάτων, έν οι; τό ανθρώπινον γένος διαγινώσκει τούς ηρώα; καί 
θεούς αύτοΰ. Εικότως άρα ή γλυπτική είναι ή κεντρική τής 'Ελλάδος τέχνη" 

πασαι αί λοιπαί πρός αυτήν άναφέρονται, συνοδεύουσι καί μιμούνται αυτήν, 
Ούδεμίχ άλλη τέχνη τοσοΰτον καλώς απεικόνισε τόν εθνικόν βίον. Ούδεμίκ 

άλλη άνεπτυχθη, ούδέ κατέστη τοσοΰτον δημοτική. Περί τούς Δελφούς έν 

τοϊς εκατόν μικροί; ναοϊς, οΐτινες ένέκλειον τούς θησαυρούς των πόλεων, «&· 

λόκληρος λαό; έκ μαρμάρου, χρυσοΰ, αργύρου, χαλκού καί ορειχάλκου.έκ παν- 
τοίων καί πολυχρόων μετάλλων, μυριάδες νεκρών ένδόζων, έν άκανονίστοις 
όμιλοι;, καθήμενοι, opOiot, έλαμπον, άληΟεϊ; ύπήκοοι τού θεού τοΰ φωτός *, 

Ότε βρκδύτ ερον ή 'Ρώμη έσύλησε τόν ελληνικόν κόσμον, ή ύπερμεγεθη; πό
λις έσχ εν όλόκληρον λαόν αγαλμάτων, σχεδόν ι;ον τω ζώντι πληθυσμω. Νΰν 

δε μειά τηλικαύτας καταστροφής και αιώνα; ύπολογίζουσιν, δτι έςήγαγον 

τή; 'Ρώμη; καί τής. πεδιάδας αυτής πλείονα των έςηκοντα/.ισχιλίων αγαλ

μάτων. Ουδέποτε πλέον είδαν παραπλησίαν τής γλυπτική; άνθητιν, τηλι- 

καυτην άνθεων αφθονίαν, άνθεων τοσοΰτον τελείων, βλάστήσιν τοσοΰτον ά- 

φθονον, διαρκή καί ποικίλην" τόν λόγον τούτου εΰρετε, άνασκάψαντες τό 
έ’δαφο; από στρώματος εις στρώμα, καί παρατηρήσαντες, ότι όλα τά στρώ- 

uxrx τ-αΰτα τοΰ ανθρωπίνου εδάφους, θεσμοί, ήθη, ϊδέαι συν&βάλοντο εις. 

τήν αΰξησιν αυτής.

■ ΣΙ"

Ή στρατιωτική αΰτη άπασών τών αρχαίων πόλεων σύνταξις θλιβερά 

έπήνεγκεν αποτελέσματα. ’Επειδή ό πόλεμος ήν ή. φυσική κατάστα- 
σις, οί Ισχυρότεροι κατέκτησαν τούς ασθενέστερους* πολλα,ι δ’ έσχηματί- 

σθησαν πολιτείαι.άξιαι λόγου ΰπό τήν αρχηγίαν ή τήν τυραννίαν πόλεως 

ύπερόχου ή νικηφόρου. Τέλος ή 'Ρώμη πρακτι,κωτέρα και κάλλιον τών άλλων

1 Michelet, Bible de 1’ humanile iOS,

συντεταγμένη, μάλλον καρτερική,δέξιά καί δράστηρίά,κατώρθωτέ ρ.ετά έπτα* 

άόσίων έτών τούς αγώνα; να πέριλάβή εις τήν κυριαρχίαν αυτής άπα.σαν τήν 
λεκάνην τή; Μεσογείου, κάί πολλά; μέγάλας παρακείμενα; χώρας. Πρός 

έπίτευξιν τούτου υπεβλήθη εις τήν στρατιωτικήν δίαιταν, ίξ ής ώ; καρπός 

έκ τοΰ σπόρου, ή στρατιωτική άνέφύη δεσποτεία. Ούτως έσχηματίσθη ή 

Αύτοκρατορία" περί τήν πρώτην εκατονταετηρίδα από τή; τόϋ Χριστόΰ γεν- 

νήσεως, ή οικουμένη όργανωθεϊσα υπό τακτικήν μοναρχμαν, εφάνή άνευροΰσά 
ά.ύθις τήν τάξιν κάί τήν ειρήνην. Δυστυχώ; ό'μως τήν παρακμήν μόνον ,ευρεν.λ 

Έν τή όλεθρίκ τή; κάτακτήσεώ’; καταπιέσει άί μέν πόλεις καθ’ έκατοστύας,’ 
όΐ δέ άνθρωποι κατά μυριάδα; άπώλλυντο. Οΐ νίκηταΐ αυτοί κοέτέσ.φάζοντό 

επί αιώνα, ό' δέ εύ πεπολιτευμένος κόσμός, κενό; άνδρών έλέυθέρων έκε- 

νώθη κατά τό ήμισυ τών κατοίκων !. Οί πολΐτάι γένόιλενοι υπήκοοι, καί 

τήν πάλαι άποβάλόντε; μέγαλο'φροσύνην, έξετρέπόντο έΐς τήν αργίαν καί, 

τήν πολυτέλίιάν, ήρνοΰντο νά νυμφευθώσι καί δέν εΐχο'ν πλέον τέκνα. ’Ε
πειδή δέ πάσα εργασία διά τών χειρών έγίνέτο, μήπώ τών μήχάνών έφέυ- 

ρεθεισών^ οί δούλοι έχ_οντες τήν ύποχρέωσιν νά έπαρκώσι διά τών βραχιό

νων αυτών εις τά; ιδιοτροπίας, τά; ήδονάς, τά; πομπάς, ολοκλήρου τής κοι· 
νωνίας, συ'νετρίβάντο υπό τό δυσβάστακτο’·; τούτο βάρος. Μετά πάρέλευσιν- 

τετρακοτίων έτών ή έκνέυρισθεΐσα κάί ερήμωθείτα αύ’το'κρατορίά ούτε άνδρας. 
ό.ύτε δύνάμίν πλέον έίχε πρό; άπόκφόυσιν -ίων βαρβαρών. ’Επί πεντακό

σια έτη τά κλ.λεπάλληλζ αυτοϊν κύμάτα είσήρχοντσ, αί'ροντά τούς έπΐ'- 

προσΟοΰντας φραγμού;. ’Απερίγραπτα έίσι τά εντεύθεν προελθόντά δεινά'’ 
λαοί έξαφανισΟέντε;, μνημεία κάτάστραφέντα, αγροί έρημωθέντε’;,’ πό

λεις έμ.πρησθεϊται, βιομίηχανία, καλά’, τέχνπι καί έπιστήμ’άι άκρώτηρικ- 

σθεϊσαι, έκπεσοϋσαι, λήσμον'ηΟεΐσαι,- ό φόβο;, ή άμάθ’ία καί ή βάρβαρότης' 
παντα/0'3 διαδοθέϊσαλ καί έγκάτάστίίσαι" ήσαν άγριοι <ος οί Ούρόνοι και οί 

Ίροκουά, κκτασ/.ηνώσάντές διά μια; έν μέσω' κόσμου πεπολιτι'σ'μένου και δια

νοητικούς άνεπτυγμένου, ώς ό ήμέτεσοί. Φκντάσθητε άγέλ’ήν ταύρων όρμώ- 
σαν κατά τών σ/έυών κα.ϊ επίπλων ανακτόρου, κατόπιν δέ ταυτής έτέραν: 
αγέλην καταστρβφουσζν όσο τάς όπλα; αύτής τά ύπό τής πρώτης έναπολει- 

φθέντκ λείψανα, μόλις δ’ έγκάταστΧσζ.ν καί ταύτήν, έγεφύμένην, ϊνα διά

των κεράτων άποκροόσγ νέα μυκωμένων και άπλήστών επιδρομέων πλήθη. 
"Οτε τελός κατά τόν Γ αΐώνά τά' τελευταία άτίφή όριστικώς έγκατέστησαν, 

ή τών ανθρώπων τύχη ουδόλως έβελτιώθή. Οΐ βάρβαροι αρχηγοί, γενόμενοι 

τιμαρ'.ώται, έμάχοντο πρός άλλήλου’ς, έλήστευον τούς χωρικούς, έκαιον τά 

άπαρτα, έγύμνουν τούς έμπορους, έ'κλεπτον και έκακοποίουν κατά τό δο- 
κοΰν τούς δυσδαίμονας ύποτελεΐς.- Αί γαΐαι έμενον χέρσοι, αί δέ τρό- 

φάϊ έσπάνιζον. Κατά τόν ΪΔ' άΐώνα έν έ'βδόμήκοντα έτεσι τεσσαράκοντα έτη 
λιμ.οΰ άριθμ.οΰνται. Μοναχός τις ό Faui Glaber ιστορεί, δτι κατέστη συνή-

I 'Ρώμη, τριάκοντα ϊιη προ Χρίστο?, ΐ>κό Βίκτωρο; Δο·υροο>|.
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λιοστού έ'τΟυ'ς. έπίστευσαν εις την συντέλειαν τοϋ κόσμου, 

ποι,. περιδεείς γκόμενοι, έδωρήσαντο την περιουσίαν αύτών 

ταΐς μοναΐ: 
ρική

θεία τό τρώγειν ανθρώπινον κρέας’ κρεοπώλης δέ τις έκάη ζών, εκθείς. τοιοδ» 

τον έν τώ κκτκστηματι αύτοΰ. Προστεθείσθω, δτι έν τω ρυπφ καί τή γε
νική άθλιότητι, παραμελουμένων τών στοιχειωδέστατων της υγιεινής κα

νόνων, οί λοιμοί, ή. λέπρα, χί έπιδημίκι ένειθίσθησαν τή χώργι. Κατήντησαν 
νά εχωσι τά ή'θη τών άνθρωποφάγων τής Νέας Ζηλανδίας, την βδελυ- 

ράν άποκτήνωσιν τών Καληδονίων και Papous καί- νά βυθισθώσιν είς 

τόν πυθμένα τοΰ ανθρωπίνου βορβόρου, διότι ή τοΰ παρελθόντος ώνάυ-νησις 
χείρονα καθίστα την παραΰσαν άθλιότητα, οί δέ ολίγοι πεπαιδευμένοι άν- 

δρες, οΐτινες άνεγίνωσκον έτι την άρχκίαν γλώσσαν,, αμυδρώς ήσθάνοντο τό· 
άπειρον τής πτώσεως κα'ι τό αχανές της άβυσσον,· είς ην τό ανθρώπινον γένος 

πρό χιλιετηρίδας έβυθίζετο·.
Μαντεύετε τίνα αισθήματα ή παρατεταμένη αυτή κα'ι βίαια τών πραγ

μάτων κατάστασις ένεφύτευσεν εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων. Κα'ι πρώτον 
[κέν την κκτάπληξιν, τόν κόρο-ν της ζωής, την ζοφεράν μελαγχολίαν. «'Ο 
κόσμος, έλεγε σύγχρονος συγγραφεύς, έγένετο άβυσσος κακίας καί άναιδείας, 

*0 βίος ήν οίονε'ι προκαταγνωσθεϊσα κόλασις. Πολλοί άνθρωποι άπέσύροντο 
τών έγκοσμίων, καί ού μόνον πτωχοί, αδύνατοι, γυναίκες, άλλά δεσπόται, 

κυριάρχαι καί βασιλείς. Είς ψυχάς εύγενεϊς καί πως ευαίσθητους ζάλλιον ήρ- 
μοζεν ή μονοτονία καί ή γαλήνη τοϋ μοναστηριού. Προσεγγίζοντος τοϋ χι- 

ολλοί δέ άνθρω- 

γεκόμενοι, έδωρήσαντο την περιουσίαν αύτών τοΐς ναοϊς καί 
ς. Έξ άλλυ;-> δέ μετά τοΰ δέους καί της άθυμίας έγεννήθη ή νευ- 

ταραχή. "Ότε οί (άνθρωποί είσι λίαν δυστυχείς, γίνονται εύερέθι- 

στοι, ώς οί ασθενείς καί οί αιχμάλωτοι’ η ευαισθησία αυτών αυξάνει καί 
άποκτ$ γυναικείαν λεπτότητα, Ή καρδία αύτών είναι μεστή δυστροπίας, 

παραφορών, ανίας, υπερβολών καί διαχύσεων, ών είναι άπηλλαγμένη ύγιώς 
έχουσα. Εξέρχονται τών μέτριων αισθημάτων, άτινα μόνα δύνανται νά δια- 

τηρησωσι την συνεχή καί αρρενωπήν ενέργειαν' ρεμβάζουσι, κλαίουσι, γον»- 

πετοΰσιν, άποστέργουσι τά εαυτών, φαντάζονται ήδυτητας, παραφοράς, τρυ- 

φεράς συγκινήσεις ατελεύτητους, θέλουσι νά διαχόσωσι τήν γονιμ.ότητα καϊ 
τόν ενθουσιασμόν της ύπέρ τό δέον εξημμένης καί άκρατους φαντασίας αυ
τών’ συνελόντι δ’ είπεΐν, είσί διατεθειμένοι ν’ άγαπωσι. Τφόντι ήρξατο τότε 

άναπτυσσόμενον μεθ’ ύπερβολής καταπληκτικής άγνωστον τίί σοβαρίκκαί άρ- 
ρενωπ·?) άρχαιότητι πάθος, ό ίπποτικός και πνευματικός έρως. Υπέταξαν τόν 

ήρεμον καί λογικόν έρωτα τοϋ ύμεναίου είς τόν εκτός τοΰ γάμου εκστατικόν 
καί άκανόνιστον έρωτα. Διέστειλαν τάς λεπτότητας καί συνέταξαν τον 

χάρτην αύτοΰ έν δικαστηρίοις προεδρευομένοις ύπό γυναικών. Άπεφηναντο, 
ότι «ό έρως δέν δύναται νά ύπαρξη μεταξύ συζύγων», «ό'τι ό έρως ούδέν δύ

ναται νά άρνηθη τώ έρωτι» *. Έπαύσαντο θεωροΰντες τήν γυναίκα επί

γειον πλάσμα, δμοιον τώ άνδρί, Έποίησαν αύτήν θεότητα. Ευραν, δτι ό άνηρ

Audre le Chapelain.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η γ 
δπερ τό δέον ήυ.είβετο, έχων τό δικαίωμα νά λατρεύγ καί ύπηρετί) αύτήν* 

Έθεώρησαν τόν ανθρώπινον έρωτα ουράνιον αίσθημα, άγον έπί τόν θειον 

έρωτα καί συγχεόμεν,αν μετ’ αύτοϋ. 0ί ποιηταί μετέβαλον τήν ερωμένην αί* 

τών είς ’Αρετήν ύπερφυσικήν, καί παρεκάλεσαν αύτήν νά άναβιβάσρ αύτούς-· 
είς τούς ουρανούς καί όδηγήση μέχρι τοϋ θρόνου τοϋ 'Υψίστου. Εύνόητον εί

ναι όποιας τά αισθήματα ταΰτα παρείχαν άφαομάς τή χριστιανική θρησκείρρ. 
'Η άηδία τοΰ κόσμου καί ή πρός έκστασιν τάσις, ό συνήθης άπελπισμός καί 

ή τοΰ έράν ακαταμάχητος άνάγκη, άγονοι τούς ανθρώπους έπ'ι διδασκαλίαν, 
παριστώσαν τήν γήν κοιλάδα δακρύων, τόν παρόντα βίον δοκιμασίαν, τόν 
■θειον ενθουσιασμόν ύπερτάτην ευδαιμονίαν, τήν πρός τόν Θεόν αγάπην πρώ

τιστον καθήκον. 'ΕΙ άλγοϋσα ή φρίσσουσα ευαισθησία τρέφεται έν τώ άπεί- 
φω τής φρίκης καί τώ άπείρφ τής έλπίδος, έν τή απεικονίσει τών φλο
γερών αβύσσων καί τής αιώνιας κολάσεως, έν τή συλλήψει τοΰ. άκτινοβο- 

λοΰντος παοαδείσου καί τών άφάτων ηδονών. Εις ταύτας τάς άρχάς έρειδό- 

μενος δ χριστιανισμός διέπει τάς ψυχάς, εμπνέει τάς τέχνας, χρήται τοΐς 

τεχνίταις. «Ό κόσμο:, λέγει σύγχρονός τις, άποτινάσσει τά παλαιά αύτοΰ 
ράκη, ·ϊνα ένδύση τούς ναούς αύτοΰ λεύκάς έσθήτας»’ καί ή γοτθική άρ- 

χιπεκτονική έπιφαίνεται.
"ίδωμεν ύψούμενον το νέον οικοδόμημα. Έν ω πάσαι αί άρχαϊαι θρη- 

σκεΐαι ήσαν τοπικαΐ, είς φυλάς ή οικογένειας άνήκουσαι, ό Χριστιανισμός 
είναι θρησκεία καθολική, απευθυνόμενη πρός τά πλήθη καί έπαγγελλομένη 
πάντων τών ανθρώπων τήν σωτηρίαν. Δεΐται επομένως εύρυτάτης οικοδομής, 

περιλαμβανούσης τόν πληθυσμόν ολόκληρον διαμερίσματος ή άστεος, γυναΐ- 
κας, παϊδας, δουλοπαροίκους, βιομηχάνους καί πένητας, ού μην άλλά καί εύ- 

γενεΐς καί άρχοντας. 'Ο έγκλείων τό άγαλμα τοΰ ελληνος θεοΰ, μικρός σηκός 
(cells), ή στοά, έν γί έξειλίσσετο ή πομπή τών έλευθέρων πολιτών, ήν άνε- 

παρκής είς τοσοΰτον πλήθος. Χρήζει κτιρίου ύπερμεγέθους, εύρέων δι

πλών καί τριπλών ναρθήκων, θόλων ύπερμέτρων, κολοσσιαίων στηλωμάτων 

και αί γενεαί τών εργατών, οΐτινες σωρηδόν έπί αιώνας συρρέουσι, πρός 
σωτηρίαν τής ψυχής αύτών, θέλουσι κατατάμει όρη, πρίν ή έγείρωσιν όλό·1 

κληρον τό μνημεΐον.

Οί εισερχόμενοι άνθρωποι είσίν έμπλεοι Θλίψεως καί. θλιβεράς άρύον- 
ται εν αύτώ ιδέας’ έπισκοποΰσι τήν άθλίαν καί πολυκύμαντου ταύτην 
ζωήν, χαινουσαν πρό τοιουτου βαράθρου, τήν κόλασιν καί τάς άμετρους .αύ

τής, τάς άνευ τέρματος καί ανακωχής βασάνου-, τά πάθη τοΰ Χρίστου, ά- 

γωνιώντος έπί τοΰ σταυροΰ, τά μαρτύρια τών άγιων, στρεβλουμίνων ύπό τών 
διωκτών.'Υπό τής θρησκευτικής ταύτης διδασκαλίας καί τοΰ δέους πιεζόμε*· 

νοι, καί μή δυνάμενοι ν’ άνεχθώσι τήν φαιδρότητα καί τήν άπλήν καλλονήν 
τής ημέρας, διακωλυουσι τήν είσοδον τοϋ άγνοΰ καί ασπίλου φωτός. Τό εσω

τερικόν τοΰ οικοδομήματος κρύπτεται έν σ/.ιή πενθίμφ καί ψυχρά, τό φώς
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T7i; ήμερα; «ίσβρχβτχι μ,ετεσχηματισμένο,ν. διά τών ύάλων, έν αίαοφύρτ^ 

πορφύρα, έν λκμψεσιν άμεθύστο.υ κχι τοπαζίου, έν μ,υστικαϊ; άναστρέψεσϊ 
πολυτίμων λίθων, έν φωτοχυτίηις παρα-δόξος;, ,αιτζνϊί άγουσιν εις τόν παρά.· 

δεισον.

Φχντασίκι λεπταί κχί έξημμέναι ως αυτκι Απ^στέργόυισι τά συνήθη σχή
ματα. Και πρώτον μέν τό σχήμα καθ’ έκυτο δεν κινεί τό. δικφέρον. αύτών" 

πρέπει να ήνκι σόμβολον καί δεικν.όη σεπτόν, τι μυστήριον. Τό οικοδόμημα 

διά των αντιμέτωπων ναρθήκων είκονίζει τόν σταυρόν, έφ’ ου. ά Χριστός 

άπεθανε’ τά δέ ανθέμια μετά τώ,ν αδαμαντινών πετάλων τό αιώνιον ρό- 
δον, ου πάσαι έξαγνισθεΐσαι ψυχαί εΐσι φύλλο:' αί δέ διαστάσεις πάντων 

των μερών σχετίζονται προς αριθμού.; ίεβοό,ς. ’Άλλοθεν δέ τά σχήματα διά 

τοϋ πλούτου, τή; άτοπίας, τής τολμηρές διαγραφής, τή: λεπτότητας, τής 

υπερβολής αύτών, συμβαδίζουσι ·τ·75 άκρασίκ καί τη περιεργίζ τής ν.οσούσης 

φαντασίας. Τ’ο'κΰται ψυχαί χρήζουσι συναισθημάτων ζωηρών, πολλαπλών 

μεταβλητών., υπερβολικών καί παρζδόξω.ν. Άποβάλιλου.σι τόν κίονα, την ορι

ζόντιον και πλαγίω,ς τεθειμένων δοκόν, την αψίδα, συνελόντι δ’ εϊπεΐν, την, 

στερεάν βάσιν, τάς ισορρόπους αναλογίας, την ώραίαη γυμνότητα της αρχαίας 

Αρχιτεκτονικής. Δέν συμπαθοϋσι πρός τά στερεά ταΰτα σώματα, άτινα γεν-, 
νώμενχ άπόνως.καί διατηρούμενα άνευ άγώνος, μετά τής ύπάρξεως λαμβά·- 

νουσι καί την καλλονήν, και διά τοΰ.το ή κατ’ ουσίαν Αξία αύτών δέν χρή-, 
ζει προσθηκών, ούτε κοσμημάτων.

’^κλέγουσιν ως τόπον ούχί τό κοΐλο.ν τής ά.ψίδος ή τό ύπό τής στήλης · 

καί τοϋ επιστυλίου σχηματιζόμενον άπλοϋν τετράγωνον, αλλά την σύνθετον, 
ενωσιν §ύο καμπύλων, αίτινες Ολώμεναι άποτελοΰσι τόν γωνιώδη θόλον. Φι- 

λοϋσι τό γιγαντικϊον, καλύπτουσι τέταρτον λεύγας διά σωρών λίθων, συσ- 

σωρεύουσι σειράς κιόνων κολοσσιαίας, αΐρουσι τάς στοάς εις τούς αϊθέ? 
ρας, ύψοίΟσς θόλον; ούρανομήκεις, κτίζουσι κωδωνοστάσια επί κωδωνο

στασίων έν τα!ς νεφέλαις. Υπερβαλλόντως αύξάνουσι την λεπτότητα τών, 
σχημάτων, περικρσμοΰσι τούς πυλώνας διά ποικίλων γραφών, κατακαλύ- 
πτουσι τούς εξωτερικούς τοίχους διά τριφύλλων, αετωμάτων καί υδρορροών,’ 

συμπλέκουσι τάς καμπάς τών παρασπάδων έν τή πολυχρώμω πορφύρα; των άν,- 

θεμίων,ποικίλλουσι τά χοροστάσια ώ.ς ταινίαν, περιβάλλουσι τούς τάφους,τούς 
βωμούς, τό ιερόν, τούς πύργους διά κομψών κιονίσκων, συμπεπλεγμένων ελί

κων, φύλλων καί Αγαλμάτων. Δύνζτζί τις ν.ά εΐπη, οτι έπιδιώκουσι ταυτο- 

χρόνως τό άπειρον έν τ-ή μεγαλοπρεπείς καί τ$ σμικρότητι καί καταπλητ- 
τουσι την διάνοιαν διά τε τής υπερβολής τοϋ όγκου, καί τής τεράστιας Α
φθονίας τών λεπτομερειών, Είναι δήλον, οτι σκοποϋσιν νά έμποιήσωσι τ<μ 

θεατ-ή αίσθημα εκτςκτον, τόν θαυμασμόν και την έκθάυ.βωσιν.

Καθ’ όσον δε ή Αρχιτεκτονική αυτή Αναπτύσσεται, καθίσταται μάλλον, 
χιαρζδοξος. Κατά τόν IB' και ΙΕ' αιώνα, έν τη τομ γοτθικού ρυθμοϋ
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έν Στρασβούργο», Μιλάνο), Υόρζη, Νουρεμβέργ'η, 'έν τώ ναφ τής Βρόύ εις 

ούδέν λογιζομένη την στερεότητα, προσηλοϋται έξ ολοκλήρου εις τόν καλλω

πισμόν. Ότέ μέν ανεγείρει κωδωνοστάσια έπι κωδωνοστασίων, ότέ δέ διά 

ταινίας κυματίων επενδύει τούς εξωτερικούς τοίχους. 'Ηοίζοδομή βρίθει φω
ταγωγών θυρίδων- διά τούτο τό στήριγμα ελλείπει' άνευ δέ τών άντερει- 

σμάτων ήθελε καταρρευσει’ θρύπτεται άκαταπαΰστως, άποικίάι δέ τεκτό
νων εγκατεστημένα* κάτωθεν αύτης, ουδέποτε παύονται έπισκευάζοντές τά* 

καταρρεοντα τείχη' ό λίθινος κόσμος, οστις ΰψοϋται λεπτυνόμ,ενος μέχρι τοϋ 
οβελίσκου, συγζρζτεϊται διά στερεών σιδηρών ελασμάτων, ό δ.έ σίδηοος ιού-' 

μένος καλεϊ την χεϊρζ τού εργάτου, ίνα στηρίξη τό έωλον τής ψευδοϋς ταύ- 

τη; μεγαλοπρεπείας. Οί εσωτερικοί κόσμοι εΐσί τοσοντον ποικίλοι, αί ραβδώ
σεις τοσοϋτον πλουσίως έπιδεικνόουσι την ακανθώδη καί Ιλικόστροφον άν- 

θησιν, οι θρόνοι, ό άμβων και τά δίκτυωτά βρίθουσιν τοσούτων πολυτελών 
αραβουργημάτων, φανταστικώ; περιπλεκόμενων καί εξελισσόμενων, ώστε 
ό ναό; δέν φαίνεται μνημείου, αλλά κόσμημα άδαμαντωλείου. Είναι ύα-* 

λωυργεΐον ποικιλόχρωμου, τρίχαπτον παμμέγεθες, κόσμος έορτάσιμος Αρμό- 
ζών βασιλίσση η μνηστή. Κόσμο; γυναικός νευροπκθοΰς καί εξημμένης, 

όμοιος, τοΐς παραδόξοις Ιματισμοί; τοϋ αύτοϋ αϊώνος, ού η λεπτή καί νοσηρά 
ποίησις δεικνύει διά της υπερβολές αύτης τά παράδοξα αισθήματα, την τε- 

ταρχγμένην έμπνευσιν, την βιαίκν καί ανίσχυραν επιθυμίαν, ητις αρμόζει τ^ 

έποχνί μοναχών καί ιπποτών.
Διό η επί τεσσαρας εκατονταετηρίδας διαοκέσασα αρχιτεκτονική αυτή 

δέν περιεκλείσθη έν μιγ χώρος, ούτε περίωρίσθη εις έν είδος οίκοδομημα-· 

τος' έ.κάλυψε πάσαν την Ευρώπην από τής Σκωτίας μέχρι τής Σικελίας' κα 

τεσκεύασε άπαντα τά μνημεία πολιτικά και θρησκευτικά, ιδιωτικά καί δη

μόσια’ έπεθετο την σφραγίδα αυτής ού μόνον εις τάς μητροπόλεις καί τά 

παρεκκλήσια αλλά καί ε:ς τά φρούρια και τά ανάκτορα, τά ενδύματα άάί· 
τάς ιδιωτικά; οικίας, τά έπιπλα καί τούς εφοπλισμούς. "Ωστε διά τής γε4 

νικής αυτής διαδόσεως εκφράζει καί μαρτυρεί την μεγάλην ήθικήν κρίσιν, 

Αίτις νοσηρά αμα καί υψηλή, καθ’ ολον τόν μέσον αιώνα έξήψε και διέ

στρεψε την άνθρωπίνην διάνοιαν,

’ -’// ’’υ.· ·?χ-

Οί ανθρώπινοι θεσμοί, ώς τά ζώντα σώματά συντίθενται καί διαλύον
ται διά τής ιδίας αύτών δυνάμεως' ή δέ υγεία αυτών οί’χετάι ή θερα

πεία συντελεΐται διά μόνης τής έπενεργε.ίας τής φύσεως καί τής καταστά- 

σεως αύτών. Τών φεουδαλικών αρχηγών, οιτινες διοικούν καί ε’καρποϋντο 

τούς ανθρώπους τοϋ μεσαίωνος, ό δυνατώτατος έν πάση χώρα, ό έπικαιροτά- 

τάς χατεχων θεσεις, ό πολιτικιοτατο; τών άλλων έγένετο' υπερασπιστής
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♦ίίς δημοσίας .ειρήνης. Ύπό τής γενική- ύποστηριζόμενος.θελήσεως, έξησθέτ- 

νωτεν, επί τά αύ,τώ συνήγαγεν, υπέταξε βαθσ.ηδόν πάντας τούς άλλους,, κατ 
τεστησε διοίκησιν κανονικήν καί πειθαρχούσαν καί βασιλεύς πρ.οσαγορευθείς> 

εγενετο ό αρχηγός: τοΰ έθνους. Περί τό» NJ' αιώνα ό πρώην, ίσότιμΛς βαρώ,- 
νος εγενετο αξιωματικός αύ,τοΰ·’ περί δ& τον 1Ζ.' αύλικός..

Σταθμίσατε καλώς- τήν- δύναμιν τής λ έξεως ταύτης. 'Ο- αύλικος ει- 

vat μεΰω.ς τής βασιλείου, αύλής έχων θέσιν %, υπούργημα έν τοΐς άνα~ 

κτόοοις, άρχΐίποκόμος ών, σταυλάρχης,. άρχικυνηγός, τούτω. δή τώ λό.,- 
γφ μισθοδοτούμενος καί λάλων προς τόν κύριον αύ,τοΰ με-0’ όλου τοΰ φι-» 

λόφρονος σεβασμού, καί τών άρμοζουσών τώ έπαγγέλμα-τι- ταπεινών ύπο?· 
κλίσεων. Άλλα δέν είναι άπλοΰς θεράπων,, ώς εν ταϊς ά-νατολικάϊς μο*- 

ναρχίαις' ό τρίπαππας το,ΰ τριπάππου αύτοΰ $ν ίσος, εταίρος, ομότιμος τώ, 
βασιλεΐ' τούτφ δέ τδι λόγιο είναι καί ουτος- προνομΛΟΰχος, ευπατρίδης’ δέν,. 

υπηρετεί άρα έκ μόνου συμφέροντος τούς ηγεμόνας αύτοΰ.' ή τιμή- επιβάλλει,, 

αύτώ να ήναι άφωσιωμένος· Άλλα κα'ι ούτοι αίδοϋνται καί τιμώσιν αυτούς». 
Λουδοβίκος ό ΙΔ" ρίπτει έκ τοΰ παραθύρου την ράβδον,ΐνα μή τύψη τόν fcauiutk 

έπιλαθόμενόν πιςτε τοΰ πρός αύτόν ό.φειλομένου. σεβασμού.Ό αύλικος τιμάτ.α?· 
ύπό τών κυρίων αύτοΰ, διά στενής συνδεόμενος πρός άύτούς οικειότητος, συγ~- 

χορεύων, συντρώγφν, συνεποχούμενος, καθεζόμενος παρ’ αύτοϊς, αποτελώ* 
μ,έρος τοΰ ιδιαιτέρου οςύτών κύκλου. Ούτω γεν,νάταν τό πρώτον ό, βίος της 

αυλής έν Ίταλίγ κα'ι έν Ίσπανίγ, είτα δ’ έν Γαλλίορ, μετέπειτα &’ έν Άγ-· 

γλία, έν Γερμανί^ καί έν τή βορείιγ Εύρώπη. Ή Γαλλία έγένετο τό κέ-ντρον. 
αύτον, ό δέ Αουδοβΐκρς 14' περιέβαλεχ αύτόν δι’ άπαραμίλλου λαμπρότητας»,

4'.εξέλθωμεν την δύναμιν τής νέας ταύτης τών πραγμάτων κατα

στάσεις επί τών χαρακτήρων καί των πνευμάτων. Τής αιθούσης τοΰ βασι- 

λέωφ πρωτευουσης έν τή χώργ, ρί τά πρώτα φέοοντες συναθροίζονται έν αύτήΑ 

καί επομένους ό ή'ρως της ημέρα;, ό τέλειος άνθρωπος, 8ν ή κοινωνία πάσα 
θαυμάζει καί μιμείται είναι ό ύπό τοΰ ηγεμόνες ευνοούμενος μεγιστάν/Ο με;- 

γιστάν ουτος έχει αισθήματα γενναία. Νομίζει,οτι κατάγεται έκ φυλής ύπερό* 

χρυ καί λέγει οτι ή ευγένεια ύποχρεοΐ. Είναι εύαισθητότατος εις πάν ζήτημα 
τιμής, καί ριψοκινδυνεύει άνερ δυσκολίας τήν ζ«ωήγ διά τήν έλαχίστην υβριν·, 

’Επί Λουδοβίκου ΙΓΖ τρτρακισχίλιοι εύγενεϊς έφονεύθησαν ςν μονρμαχίικ· Κατά 
τάς δοξασίας τοΰ ευπατρίδου ή τοΰ κινδύνου περιφρόνησις είναι τό πρώτον i

καθήκον εύγενοΰς, Ό κομψοπρεπής, ό κοσμικός ουτος, ό μόνον περί τών τρι- 
χάπτων καί τής φενάκης αύτοΰ τυρβάζων, προθύμως στρατοπεδεύει έν τοΐς |
βορβόροις τής Φλανδρίας, μένει δέκα ώρας κατά συνέχειαν ?ν Neerwindpn 

ύπό τών σφαιρών βαλλόμενος τών πυροβόλων' οτε ό J.u^enbpurg προκηρύσσει, 
μάχην αί Βερσαλλίαι κενοΰνται καί πάντες οί εύωδιώντες καλλωπισταί τρέ- 

^ουσιν εις τόν στρατόν, ώς εις χορόν. Τέλος, καί τοΰτο δ’ έστί λείψανον τοΰ 

μρχαίου φεουδαλικοΰ πνεύματος, ό μεγιστάν θεωρεί τόν μονάρχην φυσικόν
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καί νόμιμον αρχηγόν’ γςνώσκει, οτι άνήκει αύτώ, ώς πάλαι ποτέ δ ύποτε- 
λής τώ κυριάρχη' έν ανάγκη προσφέρει αύτζό τήν περιουσίαν, τό αίμα, αυτήν 
τήν ζωήν’ έπΐ Λουδοβίκου 17/ εύγενεϊς υπέρ τοΰ βασιλέως προσήρχοντο’ έθέ- 

λ.ονταί’ πολλοί δ’αύτών τή ΙΟη Αύγούστου έφονεύθησαν, προκινδυνεύοντες.

Άλλα πρός τούτοις εϊσίν αύλικοί, τουτέστι φιλόκοσμοι, καί κατ’ άκολου- 

θίαν φιλοφρονεστατοι. Ό βασιλεύς αύτός παρέχει τό παράδειγμα. Λουδο

βίκος ό ΙΔ’ άπεκαλύπτετο καί ενώπιον θαλαμηπόλου γυνάικός, τά δέ ‘Λπο' 

γζη/μοπευματα τοΰ Saint Simon άναφέρουσι δοΰκα τινά, οστις χαιοετίζων 
πάντοτε διήρχετο ασκεπής τούς διαδρόμους τών Βερσαλλιών. Διά τόν αυ

τόν λόγον ο αύλικος είναι έμπειρος περί τό φιλοφρονεϊσθαι, δεξιός εις τό 
καλώς λέγειν έν δυσκόλοις περιστάσεσι, διπλωμάτης, κύριος, έαυτοΰ, γι- 

νώσκων άριστα τήν τέχνην τοΰ προσποιεΐσθαι, δικαιολογεΐν, κολακεύειν καί 
,φείδεσθαι τών άλλων, ουδέποτε άπαρέσκειν, καί συνεχώς άρέσκειν.—-Πάσαί 
αύται αί άρεταί καί τά αίσθήματά etotv έργα τοΰ αριστοκρατικού πνεύματος 

λεπτυνθεντος ύπό τής τών καλών έμπειρίας' ή'χθησαν εις. τελειότητα έν 
τή αύλή καί τώ αΐώνι έκείνφ, καί όταν νϋν θελήσωμεν νά θεωρήσωμεν τά 
φυτά εκείνα, τά τοσοΰτον λεπτήν έ'χοντα τήν εύωδίαν, καί τό τοσοΰτον έλη- 
σμονημένον σχήμα, άναγκαζόμεθα νά άντιπαρέλθωμεν τήν ήμετέραν ΐσό; 

νομον, τραχεΐαν καί συγκεκραμένην κοινωνίαν, ίνα θαυμάσωμεν αυτά, έν 

τώ εύθυγράμμω καί μνημόσυνό» κήπω, έν φ ήνθησαν.
Άνθρωποι τοιοΰτοι άναγκαίως έξελέξαντο ήδονάς άρμοζούσας τή ΐδί^ι αυ

τών φύσει. Τφόντι ή καλαισθησία είναι όμοία τώ προσώπω αυτών, ευ-, 

γ,ενής ού μόνον έκ γενετής, αλλά καί έξ αισθήματος καί ευπρεπής ώς 

αυτοί. *Η τοιαύτη καλαισθησία κατά τήν 17/ εκατονταετηρίδα διέπλάσσε 

πάντα τά τεχνουργήματα, τήν σώφρονα, υψηλήν καί αύστηράν γραφικήν 

ίου Poussii) καί Lesueijr’ τήν σοβαράν, πομπώδη, μεμελετημένην άρχιτε

κτονικήν τοΰ Mansart καί Perrault,τούς μοναρχικούς καί εύθυγράμρ.ους κήπους 
τοΰ le Notre. Τόν τύπον αύτής φέραυσι τά έπιπλα, τά ενδύματα., τά. κοσμή

ματα τών οικημάτων, αί άμαξαι παρά τώ Perelle, Sibastien, Leclerc, P-i- 

gaud, Nanteuil καί τοσούτοις άλλως. Τά τών θεών συμπλέγματα, αί συμ
μετρικά! αίμασιαί, οΐ μυθολογικοί πίδακες, αί χειροποίητοι εύρεΐαι λεκαναι, 
τά πεοικεκλαδευμένα, διακεκαθαρμένα κα'ι κατά τάξιν άρχιτεκτόνίκήν πε·- 

φυτευμένα δένδρα καθιστάσι τάς Βερσαλλίας αριστούργημα τοΰ εί'δους τού

του τής τέχνης’ οικοδομά! καί άνθώνες κατεσκευάσθησαν ύπό άνθρώπων με- 

ριμνώντων περί τής ιδίας αξιοπρέπειας καί φίλων τής εύπραγίας. Άλλ’ ό 

τύπος είναι μάλλον καταφανής έν τή φιλολογία’ ουδέποτε έν Γαλλίοι ή έν. 

Εύρώπη προηχθη έπΐ τοσοΰτον ή τέχνη τοΰ καλώς γράφειν’ κατά τήν επο

χήν εκείνην άνεφήνησαν οί μεγάλοι τών γάλλων συγγραφέων, οί Bossuet, 

Pascal, la Fontaine, Corneille, Racina,la Rochefoucauld, madame de Sevign6, 
Boilean, la Rruy^re Rourdaloue. Καί ού μόνον οί μεγάλοι άνδρες έγραφεν κα-
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ς καί τής δι’επιστολών

έλάλουν 

τούς εύ- 

τη φιλολογία, ή τρκ-

τάς κο^υγάς, τάν άγωνία-V

Ζ*
παντός απροόπτου άπηλλαγμένη επεισοδίου, 

ι-ς σκηνάς, έξηγεΐ τάς εισόδους, 

τάς περιπετείας, οίκονομεΐ έκ τών 
διά μονοτόνου λαμ-

λώς, άλλ’ άπασα ·ή κοινωνία’ ό Courrier έλεγεν, δτι μία Θαλαμηπόλος τών 

χρόνων εκείνων έγραφε κάλλιον νεωτέρας Ακαδημίας. Τωόντι τό καλώς γρά

φειν ήτο σύνηθες πλεονέκτημα διά τής συναναστροφής 

Ανταποκρίσεως προσαποκτώμενον. Ή αύλή έδίδασκεν αύτό' ούτως 

πάντες οί κκλήν^χοντες αγωγήν. Ό|κοινός άνθρωπος άπεμιμεϊτο 

γίνεις κατά τόν τρόπον τον γράφειν καί λέγειν. Έν 
γφδία άνεπτόχ_θηθκυμκσίως, καί έν αύτή ιδίως πκρατηρεΐται ή τούς ανθρώ

πους καί τά έργα, τά νίθ'/ι καί τάς τέχνας συνδέουσα Αρμονία.

Παρατηρησωμεν πρώτον τούς γενικούς τνίς τρανφδίας χαρακτήοας’ πάντες 

έγένοντο χάριν τών εύγενών κχί τών «υλικών. 'Ο ποιητής αναγκάζεται 

πολλάκις νά μή έκθεση) γυμνήν τήν άλήθειαν’ δέν παρεισάγει φόνους έπί 

τής σκηνής, Αποκρύπτει παν τό μή ευπρεπές, έκποδών τίθησι τάς βιαίας 
έπιθέσεις, τούς διαπληκτισμούς, τάς σφαγάς, 

τών θνησκόντων, παν ο,τι προσβάλλει τήν αίσθησιν Οεατοϋ, είωθότος εΐς 

τήν αβρότητα καί τήν κομψοπρέπειαν. Διά τόν αύτόν δέ λόγον αποκρούει 
τήν άταξίκν’ δέν πκρασύρεται ύπό Ιδιοτρόπου φαντασίας, ώς ό Σαίξπηρ- 

ή πλοκή αύτοϋ είναι κανονική, 
τής ρωμκντικής ποιήσεως. Συζευγνύων τά 
κινεί βαθμηδόν τό διαφέρον, προετοιμάζει 

προτέρων και -πόρρωθεν τάς λύσεις. Τέλος, κοσμεί, ώς 

προΰ επιχρίσματος πάντα διάλογον δι’ «ψέκτου στιχουργίας, άποτελουμένης 
έκ λέξεων εκλεκτών καί έναρμονίου όμ.οιοκαταληξίας. Έκ τών συγχρόνω 

εικονογραφιών καί τών Θεατρικών ιματισμών δήλοϋται, ότι οί ήρωες καί αί 
ήρω'ίδες τών δραμάτων έκείνων φέρουσι τά κράσπεδα, τά ποικίλματα, τάς 

Αρβύλλας, τάς λοφιάς, τό ξίφος καί πασαν τήν περιβολήν, ελληνικήν μέν 

όνόματι, άλλά γαλλικήν τό τε εΐδός καί τήν φιλοκαλίαν, ήν ό βασιλεύς, 
ό δέλφίν καί αί ήγεμονίδες έπεδείκνυον έν ταΐς συναυλίαις τών ανακτόρων-

Σημειώσατε πρός τουτοις,ότι πάντα ταΰτα τάπρόσωπα, βασιλείς καί βασί· 

λισσαι, άνακτες καί άνασσαι, πρέσβεις, ύπουργοΐ, σωματοφύλακες, ευνοούμε

νοι καί εύνοούμεναι άποτελοϋσι τήν βασίλειόν αύλήν. Ή περί τούς ηγεμόνας 
θεραπεία δέν είναι ώς έν τή αρχαία ελληνική τραγωδία τροφοί, δοΰλοι ύπό 

τήν αύτήν τοϋ κυρίου γεννηθέντες στέγην, άλλά κυρίαι τής τιμής, ύπα- 
βπισταί, εύγενεϊς τοϋ Αντιθαλάμου, έχοντες ύπούργημά τι έν τοΐς άνα· 
κτόροις’ εϊσί δήλοι έκ τής περί τό λέγειν δεινότητας,·'τής είς τό κολακεύειν 

δεξιότητος, τής'τελείας άγωγής, τής εύπρεποΰς ένδυμασίας, τής δουλοφρο- 

σύνης αύτών. Οί κύριοι αύτών είσι καί ουτοι Γάλλοι εύπατρίδαι τοϋ ΙΖ' 

«ΐώνος, άλαζονέστατοι καί φιλοφρονέστατοι, μεγαλόφρονες έν Κορνηλίω, 

εύγενεϊς έν ’Ρακίνος, άβρόφρονες πρός τάς κυρίας, περί πολλοϋ ποιούμενοι τό 

οικογενειακόν όνομα, ικανοί χάριν τής ιδίας αξιοπρέπειας τά μέγιστα νά 
θύσιάσωσι προσωπικά συμφέροντα καί τάς ζωηροτάτκς συμπάθειας, μηδέποτε 
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λέγοντες -ή',ποιοϋντές τι αντικέίμενον τή παραδεδεγμένη έθιμοταξίο:. ΤΙ 

Ιφιγένεια τοϋ 'Ρακίνά, ύπό τοϋ πατρός θυσιαζομένη δέν κλαίει τήν ζωήν ώς 

νεΑνις αφελής, ώς έν Ευριπίδη, άλλά καθήκον νομίζει τώ πατρί καί βα* 
σιλεΐ ύπείκουσα, νά άποθκνη άδζκρυς, ώς άνασσα. 'Ο Άχιλλεύς,. δστις 

έν Όμήρω πάτων έπί τοϋ σώματος τοϋ θνήσκοντος ’Έκτορος, ούδόλως κορέννυ- 

<rxc, άλλ’ ώς λέων άγριος επιθυμεί «νά φάγη ωμόν κρέας» είναι έν 'Ρακίν^ξ 
προσόμοιος τφ πρίγκηπι Κονδέ, θελκτικός καί άγλαόμορφος, περιπαθώς αγα

πών τήν τιμήν, φιλόφρων πρός τάς κυρίας, άνήρ Οερμουργός μέν καί. βίαιοςς 
«λλά τήν συνεσταλμένην εχων ζωηρότητα νεαροϋ άξιωματικοϋ, δστις έν ταΐς 

μεγίσταις παραφορανς ούδόλως έπιλανθάνεται τών κανόνων τής καλής αγω

γής. Πάντα τά πρόσωπα ταΰτα λαλοϋσι μετά φιλοφροσύνης τελείας καί 
άρίστης συμπεριφοράς. ’Ανάγνωτε έν 'Ρακίνα τόν πρώτον διάλογον τοϋ Όρε- 

σταυ καί Πύροου, πάντα τά είς τό πρόσωπον τοϋ ’Ακαμάτου, του Όδυσσέωςς 
χφορώντα χωρία- απαράμιλλος είναι ή περί το λέγειν δεινότης, ή περί τό 

φιλοφρονεϊ;θαι καί κολακεύειν εύφϋία, ή τών προοιμίων καλ.λίστη έξεόρεσιςχ 

ή τών ύπεκο/γών καί δικαιολογημάτων προχειροτάτη έπινόησις. Οί θερμό.- 

τατοι ή οί αγριότατοι έρασταί, ό 'Ιππόλυτος, ό Βρετανικός, ό Πύρρος, ό Όρέ- 

στης, ό 5ιφάρης είσι τέλειοι εύπατρίδαι επιγράμματα ποιοϋντες καί ύπο- 
κλίσεις. "Οσον σ-φοδρά καί Αν έ'χωσι πάθη, ή Έρμωνη, ή ’Ανδρομάχη, ή 

’Ροξάνη, ή Βερενίκη δέν απομακρύνονται τής αβρότητας καί εύπρεπείας. Ό 

ΜιΘριδάτης, ή Φαίδρα, ή ΆΘαλία άπαγγέλουσιν έκπνέοντες, περιόδους καλώς' 

συντεταγμένας’ ό πρίγκιψ πρέπει νά μείνη τοιοΰτος καί ν’άποθάν·/)· πανήγυ-ι 

ρικώς.Δύναταί τις νά όνομάση τό θέατρομτοϋτο κατ’εξοχήν γραφικήν τής τά 
πρώτα φερούσης κοινωνίας. Παρίστησιν ώς ή γοτθική αρχιτεκτονικόν σχήμα 
καθαρώς διαγεγραμμένον καί τέλειον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος’ διά τοϋτο 
κατέστη πάγκοινον, ώς αύτη. Έγένετο δεκτόν ή είσήχθη διά τής φιλολα>: 

γίας, τής καλαισθησίας, τών παοομαρτουντων ηθών εις άπάσας τής Εύρώ ■' 
πης τάς αύλάς, έν Άγγλίφ μετά τήν επάνοδον τών Στουαρτών, έν ’Ισπανία- 

μετά τήν άνάρρησιν τών Βουρβωνων, έν Ίταλίφ καί έν Γερμανία, έν’Ρωσσί^" 

κατά τόν ΙΙΓ αιώνα. Δόναταί τις είπεΐν, ότι ή Γαλλία τότε μετέδωκε τά' 
φώτα είς άπασαν. τήν Ευρώπην, πηγή οζσα τής κομψότητος, τών τέρψεων, 

τοΰ καλώς γράφειν, τής εύφυολογίας, τής εύπρεπείας’ καί. β τε άγριος Μο
σχοβίτης, σκαιός Γερμανός, αδέξιος "Αγγλος, βάρβαρος ή ήμιβάρβαρος τοϊί 

βορρ3 άφίστατο τοϋ οινοπνεύματος, τής καπνοσύριγγος, τών διφθερών, τοϋ 

κυνηγετικοΰ καί αγροίκου φεουδαλικοϋ αύτοϋ βίου, έν ταΐς ήμετέραις αίθούσαις. 

καί τοΐς βιβλίοις έδιδάσκετο τήν τέχνην τοϋ προσαγορεύεις, μειδιάν καϊ cum-’ 
διαλέγεσθαι.

Η

λαμφρά. «3τη κοινωνία δέν έβίωσεν έπι μακρόν, θϋμπ γενομενη τ·ήφ 
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ιδίας άναπτύξεως' ή δεσποτικί) κυβέρνησις εγενετο βαθμηδόν νωθρά καί τυ

ραννική' έτι δε πλέον ό βασιλεύς τά πρώτα παρεϊχεν άξιώματα και πάσαν 
έπεδαψίλευεν εύνοιαν τοΐς περί αύτόν αύλικοΐς. Δυσάρεστηθείς διά τούτο ό 

λαός και ή τάξις τών αστών, οίτινες διά τού πλούτου και τών φώτων αύτών 

εις μέγα προήχθησαν δυνάμεως, προύκάλεσαν τήν γαλλικών έπανάστασιν 

και μετά σάλον δεκαετή κατέστησαν δημοκρατικήν καί ισόνομον πολι

τείαν, κατά τά νόμιμα τής οποίας πασαι αί δημόσιαι λειτουργίαι εϊσ'ι τοΐς 

•πΖιι προσιτα'ι κατά σταθερούς κανόνας προαγωγής κα'ι μετά προηγουμένην 
δοκιμασίαν κα'ι εξετάσεις, Βαθμηδόν οί πόλεμοι τής Αύτοκρατοοίας καί ή 

τοΰ παραδείγματος μετάδοσις μετήνεγκον τό σύστημα τούτο πέραν τών 

ορίων τής Γαλλίας, καί δύνατάί τις νϋν νά βεβαιώσγ, οτι μεθ’δλας τάς το- 
πικάς διαφοράς κα'ι τάς προσωρινής άναβολάς, ή Εύρώπη πάσα τείνει νά 

άπομιμηθή αύτό.'ίΐ νέα αυτή κοινωνική διαρρύθμισις έκ παραλλήλου βαίνουσα 

ταΐς έφευρεσεσι τών βιομηχανικών μηχανών κα'ι τή μεγάλη πργότητι τών 
ηθών, μετέβαλε τήν τύχην καί επομένως τόν χαρακτήοα τών άνθρώπων. 

Άπηλλαγμένοι νυν τής αύθαιρεσίας, προστατεύονται ύπό καλής αστυνομίας' 
πάντα τά στάδια . εϊσ'ι άνεωγμένα αύτοϊς, οσον ταπεινήν καί Sv έχωσι τήν 

καταγωγήν' ένεκα δέ τού τεραστίου τών μέσων τού βίου πολλαπλασιασμού,οί 
πένητες άπολαύουσι καίούτοι τών τέρψεων, καί εύκολιών, ας οί πλούσιοι ήγνό- 
ουν πρό δύο εκατονταετηρίδων. ’Έτι δέ ή αύστηρότη; τής διοικήσεως έμε- 

τριάσθη έν τε τή κοινωνίγ καί τή οΐκογενεί#· ό πατήρ έγένετο εταίρος τών 
Ιδίων τέκνων-""ό δέ αστός ομότιμος τω ευπατρίδη' συνελόντι δ’ ειπεϊν έν 

άπασι τοΐς όρατοϊς τοΰ ανθρωπίνου βίου μέρεσι τό βάρος τής δυστυχίας καί 

τής καταπιέσεως έγένετο κουφότερον.

; Άλλ’ άντιθέτως ή φιλοδοξία καί ή πλεονεξία ήνέωξαν τάς πτέρυγας.Ό άν

θρωπος άπολαύων τής εύημερίας καί πρός τήν εύδαιμονίαν άφορών, νομίζει 
δτι δικαιούται νά ζή εδδαιμόνως. "Οσφ δέ μείζων είναι ή εύπραγία αύτοΰ, 

τοσούτφ πλείονας έχει αξιώσεις. Ταύτοχρόνως δέ τών θετικών επιστημών 

τεραστίω; άναπτυσσομένων, ή παιδεία διεδόθη, ή ελεύθερα διάνοια έγένετο 

τολμηρότατη' δθεν οί άνθρωποι εκποδών τιθέμενοι τάς πρότερον κανονιζούσας 
τάς δοξασίας αύτών παραδόσεις, ένόμισαν δτι ήσαν ικανοί διά μόνης τής 

δυνάμεως τής διανοίας νά κατανοήσωσι τάς ύψίστας αλήθειας. ’Ηθικήν, 

θρησκείαν, πολιτικήν, τά πάντα συνεζήτησαν έκ νέου' ήρεύνησαν, ψηλαφητί 
βαίνοντες, άπάσας τάς οδούς' ουτω δέ από πεντηκονταετίας παριστάμεθα 

μάρτυρες τής παραδόξου τών συστημάτων καί αιρέσεων συγκρούσεως, αΐτινες 
διαδέχονται άλλήλας,ίνα παράσχωσιν ήμϊν νέον δόγμα καί πλήρη εύδαιμονίαν, 

Τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις μεγάλην έχει δύναμιν εις τάς 
ιδέας καί τά πράγματα. Τό δεσπόζον πρόσωπον, τιυτέστιν ό έπΐ σκηνής 

άνθρωπος, πρός 8ν οί θεαταί συμπαθοϋσιν είναι ό σκυθρωπός καί ονειροπο
λώ;, φιλόδοξος, ό R6n6, ό Faust, ό Werther, ό Manfred, ακόρεστους έχων 

επιθυμίας, αόριστον άνησυχίαν, καί άνιάτως ών δυστυχής. Είναι δυστυχής 

διττώς. ΙΙρώτον μέν είναι λίαν ευαίσθητος, ζωήρώς λίαν προσβαλλόμενος 

ύπό μικρών ένοχλήσεων, έχει ύπεοβάλλουσαν ανάγκην συναισθημάτων ήδέων 

καί εύαρέστων, είναι ύπέρ τό δέον εϊθισμένος εις τήν εύημερίαν. Δέν έτυχε 

τής αγωγής τών προγόνων ημών, φεδουλικής άμα καί άγροίκου' δέν έπε- 

πλήχθη σκληρώς ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ, δέν. έμαστιγώθη έν τώ σχολείω, 
δέν έστη σιωπηλός καί μετά σεβασμού ένώπιον τών πρεσβυτέρων, δέν έβρά- 

δυνε νά άναπτυχθή ένεκα τής οικογενειακής πειθαρχίας, δέν ήναγκάσθη ώς 

έν τοΐς αρχαίοι; χρόνοι; νά ποιήσηται χρήσιν τών βραχιόνων καί τοΰ ξίφους, 

νά όδοιπορήση έφιππος, νά διανυκτερεύσγ έν άθλίοις καταλύμασιν. ’Εν τή 

χλιαρή τής νεωτέρας εύημερίας καί τών έπιδιφρίων έξεων ατμόσφαιρα,κατέστη 

εύαίσθητος, νευρικός, εύερέθιστος, ήττον ικανός νά φέρη τό βάρος τής ζωής, 

ήτις επιβάλλει διηνεκείς μόχθους καί απαιτεί αδιάλειπτους αγώνας.Έξ άλλου 

δέ είναι σκεπτικός, Έν τφ θρησκευτικφ καί κοινωνικω σάλω, έν τή ακα

ταστασία τών δοξασιών, έν τή εισβολή τών νεωτερισμών, ή πρωϊότης τής 

κρίσεως, τάχιστα αναπτυσσόμενης, καί τάχιστα χαλαρουμένης ώθούσιν αύτόν 

νεώτατον πέραν τής κεχαραγμένης λεωφόρου, ήν οί πατέρες αύτοΰ ήκολού.· 
θουν έξ εξεως, ύπό τής παραδόσεως καί τή; αύθεντίας οδηγούμενοι. Παντός 

πνευματικού φραγμού καταπεσόντος άρμα εις τά ένώπιον αύτοΰ ά-νόιγόμενον 
εύρύ καί αόριστον στάδιον. Ή πολυπραγμοσύνη καί ή φιλοδοξία αύτοΰ κα- 

ταστάσαι ύπεράνθρωποι ρίπτονται πρός τήν απόλυτον αλήθειαν καί τήν 
άπειρον εύδαιμονίαν. Ούτε ό έρως, ούτε ή δόξα, ούτε ή επιστήμη, ούτε ή 

δόναμις, ώς ύπάρχουσιν έν τω κόσμω τούτω, άρέσκουσιν αύτφ, ή δέ τών 

επιθυμιών άκρασία ύπό τή; άνεπαρκείας τών κτήσεων καί τή; ματαιότητος 
τών απολαύσεων αύτοΰ έξερεθιζομένη καταβάλλει τάς δυνάμει; αύτοΰ, 'τής 

καταπεπονημένης, άπειρηκυίας, ανίσχυρου φαντασίας αύτοΰ μή δυναμένη; νά 

άπεικονίση αύτώ εό άγνωστον jit.l.ior, όπερ άπλήστω; επιδιώκει ούδέ νά 

πληιώση τό κενόν, όπερ αισθάνεται έν τή καρδίγ. Τό πάθημα τούτο ώνο- 

μ,άοθη νόσο; τοΰ αΐώνος' πρό τεσσαράκοντα έτών ήν έν όλη αύτοΰ τή άκμή 

καί ύπό τήν φαινομένην ψυχρότητα ή τήν στυγνήν απάθειαν τοΰ θετικού 

πνεύματος ύφίσταται έτι τανΰν,
Δέν έχω τήν εύκαιρίαν νά καταδείξω ύμΐν τά άνάριθμα τής τοιαυ- 

της πνευματικής καταστάσεως αποτελέσματα έπΐ πάντων τών έργων 
τής τέχνης. Ή μεγάλη άνάπτυξις τής φιλοσοφικής, λυρικής καί πεν- 

θίμ,ου ποιήσεως έν Άγγλίγ, Γαλλίιρ, Γερμανίά, ή άλλοίωσις καί ό πλούτος 

τής γλωσσης, ή έπινόησις νέων ειδών καί νέων χαρακτήρων, τά ύφος τοΰ 

λόγου καί τά αισθήματα απάντων τών ρεγάλων νεωτέρων συ-γγραφεων 
από τού Σατωβριάνδου μέχρι τοΰ Βαλζάκ, από τοΰ Γαϊτε μέχρι τού "Αίνε, 
άπό τοΰ Κοΰπερ μέχρι τού Βύρωνος, από τοΰ Άλφιέρη μέχρι τοΰ Αεοπάρδη, 

έμφαίνουσι τά αποτελέσματα τχύτα. Συμπτώματα ανάλογα θέλετε ίδει. έν
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τάΐ; γραφ'καΐς τέ/ναις, ■ έάν παρατηρήσητέ τόν πυρέτώδη,'διαπεπονήμένόΜ 

Τι έπίπόνως άρ-χαίζοντα' αύτών χαρακτήρα, τήν ζήτησιν τοΰ δραματικού 

διαφέροντος, τής ψυχολογική; έκφράσεως καί τή; τοπικής άκριβείας,έάν έξετά- 

σητε τήν σύγχισιν, ήτις συνέκρουσε πρός άλλήλας τάς σχολάς και διέφΟειρε 

τάς μεθόδους,έάν προσέξητε τόν νοΰν εΐς τήν πληθώραν τών ευφυών νόων,οΐτινες 
«Λλευόμενοι ύπό καινών συγκινήσεων, ήνέωξαν αγνώστους όδούς, εάν διαζρί- 

νητε τό βαθύ αίσθημα τής έξοχή;, ό'πέρ παρήγαγε πρωτότυπον καϊ πλήρη 

γραφικήν τής τοποθεσίας. ’Αλλά κα’ι άλλη τίς τέχνη, ή μουσική, διά μι«ς 

προήχθη εις έκτακτον άνάπτυξιν' ή άνάπτυξις αύτη είναι εις τών έςεχόντων 
χαρακτήρων τής εποχής ήμών, τήν δ’ έξάρτησίν, δι' ής συνδέεται πρός τό 

νεώτερον πνέΰμα, θέλω προσπαθήσει νά κκταδείξω ύμΐν.

Ή τέχνη αύτή έγεννήθη άναγκαίως έν αίς χώραις, ψάλλόυσι συνή

θως, έν Ίταλίςρ και Γερμανία. Έπώκσεν έν Τταλίςρ έπι μίαν και ήμί- 

σέίαν έκάτόνταότηρίδκ άπό τοΰ Palestrina μέχρι τοΰ Pergoiese, ως άλλοτε ή 
γραφική, άπό τοΰ Giotto μέχρι τοϋ Massaccio, άνακχλύπτοιίσα τάς μεθόδους 

άύτής και ψηλαφητ'ι θηρεύουσα πηγάς.’Έπειτα αίφνης έν άρχή τοΰ 1Η αϊώ- 

νός· μετά τών Scarlatti, Marcello, Haandel άναπτέροΰται. 'Η στιγμή αύτη 
είναι παραδόζως. αξιοπαρατήρητος. Τότε σβέννυται ή γραφική έν Ιταλία, εΐς 
δέ τό άκροτατον σημεΐον τής πολιτικής άδρανείας άνθοΰσι τά ηδυπαθή καί 

χαλαρά ήθη, άτινα ποίρέχουσΐ συνέλευσιν οικείων καί φίλων, ερωτύλων,ωραίων 
κύριων έρωτολήπτων είς τάς αισθηματικά; τρυφερότητας καϊ τούς λαρυγγισμούς 
τοϋ μελοδράματος.’ Τότε δέ ή σοβαρά καί εμβριθής Γερμανία, βραδύτερου 

τών άλλων εθνών προαχδεϊσα, κατορΟοΐ νά έκδηλώση τό μεγαλειον καϊ τήν 

αυστηρότητα τοΰ Θρησκευτικού αισθήματος, τό βάθος τής έπιστήμής^ήν αό

ριστον μελαγχολίαν τής φύσεως αύτής, έν τή εκκλησιαστική. μουσική τοΰ 
Σεβαστιανού Βαχ, πριν ή ύψωθή εΐς τήν ευαγγελικήν εποποιίαν τοΰ Κλοπστόκ. 

Έν τώ γεγηρακότι καϊ τω νεαρω εθνει ή έπικράτησις καί ή έκφρασις τοΰ 

αισθήματος άίρ/ονται. Μεταξύ τών δυο κυμαινόμενη, έν μερει γερμανίζουσκ 

καί ίταλίζουσα ή Αυστρία, συνδιάλάττουσζ τά δύο πνεύματα, παράγει τόν 

Haydn, Giusk, Mozart, καϊ ή μουσική καθίσταται κοσμοπολΐτις καϊ καθο

λική κατά τήν προσέγγισιν τοΰ μεγάλου ανθρωπίνου σάλου τής γαλλικής 
έπαναστάσεως, ώς άλλοτε ή γραφική κατά τόν σάλον τής μεγάλης άνα- 
καινίσεως τών πνευμάτων, τουτέστι, τής ’Αναγεννήσεως. Ούδόλως πα

ράδοξος ή έμφάνισις τής νέας ταύτης τέχνης' διότι άνταποκρίνεταΐ πρός 

τήν έμφάνισιν νέου πνεύματος, τό τοΰ πρωταγωνιστοΰντος προσώπου, τοΰ 
άνήσύχου και πυρέσσοντος άσθενοΰς,δν προσεπάθησα νά εΐκονίσω' πρός ταύτην 

τήν ψυχήν ό Beethoven, ό Mendelsohn, ό Berlioz καί δ Verdi προσπαθοΰσι 
νά γράψωσιν" εΐς τήν υπερβολικήν καί έπιτετηδευμένην ευαισθησίαν, είς .τάς 

αορίστους κα’ι υπέρμετρους αύτής εμπνεύσεις ή μουσική άπευθύνεται.Έγένετο 

πρός έκτελεσιν "ής λειτουργίας ταύτης, καί ούδεμία άλλη τέχνη' έκπλκροξ 

άύτήν κάλλιον. Τοϋτο μέν'διότι άποτελεΐται έκ τής μάλλον ή ήττάν μέμ.α- 

Τρυσμένης μιμήσεως τής κραυγής,?ήτις είναι ή άμεσος φυσική καϊ πλήρης 

τοΰ πάθους έ'κφρκσις, δρώσά δ’ έφ’ημάς διά δονήσεως σωματικής, εξεγείρει' 

παράχρήμα τήν εκουσίάν ήμών συμπάθειαν, ώστέ ή φρίσσουσα ■ λε«τότης 
πάντός τοϋ νευρικού όντος δι’ αύτής ώναπκλλει, ερεθίζεται καϊ- λειτουργεί. 
Τοϋτο δέ, διότι έρειδομένη είς σχέσεις ήχων, αϊτινες ούδέν ζών σχήμα μι

μούνται, έν δε τή οργανική μουσική φαίνονται δνέιρα άσωμάτ&υ ψυχής, είναι 

προσφορωτερκ πάσης άλλης τέχνη; είς τό' έκφράζειν τούς κυμαινόμενους διας 
λογισμούς, τού; άμορφου; ονείρου;, τά; κενά; καί απεριορίστου; ελπίδας, τήν 
όδυνηραν καϊ μεγαλοπρεπή ακαταστασίαν καρδίκς τεταραγμένης, έποφθαλ-' 

μιωσης παντα και εις ούόεν προσηλουμ.ενης. Διά τοϋτο μετά τών ταραχών 
τών απογοητεύσεων καί τών ελπίδων τής νεωτέρας δημοκρατίας έξελ- 
θοΰσα τής γενεθλίου χωράς, διεδόθη άνά πάσαν τήν Ευρώπην, καϊ βλέπετε 

τανΰν τας μάλλον συνθέτου; συμφωνίας προσελκυούσας τά πλήθη είς τήν 

Γαλλίαν, έν η ή έθνικη σκηνή μέχρι τοΰδε περιωρίζετο εΐς τήν Ιλαρφδίαν 
(vaudeville) καί τό άσικκ.

ί ■: ■ θ γ - ^'77^:7
Ια μ.εγαλα ταΰτα παραδείγματα κατά τήν έμήν κή.σιν κυροΰσΐτόν διέ-' 

ποντα την έμφάνισιν και τους χαρακτήρας τών τεχνουργημάτων νόμον. Έν 
άρχή ει'πομεν ότι τό τε μκοι,γργια προσδιορίζεται ύπό τοΰ συνύ,ίου τής γβ- 

νιχής τοϋ πντνματος χαιτών κρατούνταν ηθών χαταστάατως. Νΰν δέ δυ- 
ναμεθα,έν βήμα πρό; τά πρόσω ποιοϋντες, ακριβώς νά καταδείξωμεν άπαντα; 

τους συνδέοντας την αρχικήν αιτίαν πρός τό αποτέλεσμα κρίκους· τής. 
άλύσεως.

Εν ταΐς διάφοροι; περιπτωσεσιν, άς άνελΰσαμεν, ΐδέτε ποωτον χατά*ό 

στάσιν γτνιχην, τουτέστι τήν καθολικήν έμφάνισιν αγαθών τινων καϊ κα-, 
κών, δουλειάν η ελευθερίαν, πενίαν ή πλούτον, κοινωνικόν τι καϊ θρησκευτικόν 

κατασκευασμ.α,το βλβυθερον,μάχιμον καί έμπλεον δούλων έλληνικόν άστυ' τήν 
καταθλιψιν, τας επιδρομής, τήν φεουδαλικήν λγστείαν, τόν έξημμένον χρι- 

στιανισμόν τοΰ μεσαίωνος, την αυλήν τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος, τήν βιομη-' 
χανικην και σοφήν δημ,οκρατιαν τής ΪΘ’’ ένΐ λόγφ σύνολον περιστάσεων^ 
υφ’ών οί άνθρωποι καμπτόμενοι ύποτάσσονται.

Η κατάστασις αύτη αναπτύσσει έν αύτοΐς άνάγχας ανάλογους, τάσής 
διακεκριμένα;, αισθήματα ιθια.' παραδείγματος χάριν, τήν φυσικήν δραστη

ριότητα, η τον έρωτα τοϋ ^εμβασμοΰ, ένταΰθα μέν τήν τραχύτητα, έκεΐ δέ* 

-ίην πραότητα, ότε μεν τό ένστικτον τοϋ πολέμου, ότε δέ τήν δεινότητα 
τοϋ λόγου, ότε δέ τήν έπιθυμίαν τοΰ άπολαΰειν, μυρίας άλλα; ποικίλας και 

πολυσυνθέτους όρεζεις, έν μέν τή Έλλάδι τήν σωματικήν τελειότητα καί- 

την ισορροπίαν τών δυνάμεων, ό ύπέρ τό δέον εγκεφαλικός ή χειρων. * 
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νακτικός βίος δέν βυντάράσβεΐ’ έν δέ. τφ μεσαίώνι τήν άκόασίάν τής έςήρέ·» 

θισμένης φαντασίας κα'ι τήν λέΛτδτητα τής γυναικείας εύαισθησίας' έν δέ 
τή ΙΖ' εκατονταετηρίδά την καλήν αγωγήν κάί την αξιοπρέπειαν τών άριστα4 
κρατικών αιθουσών’ έν δέ τοΐς νέωτέροις χρόνοίς, τό μέγεθος τών άμετρων 

φιλοδοξιών καί την καχεξίαν τών ακόρεστων ηδονών,

Ή τών τοιούτων επομένως αισθημάτων, αναγκών και τάσεων συρροή μετά 
ζωηρότητος έν τή αύτή έκδηλουμένη ψυχή αποτελεί τό δεσπόζού- πρόσω- 

.-ror, τουτέστι τό πρότυπον, όπερ οί σύγχρονοι περιβάλλουσι διά τοΰ θαυμα

σμού καί τ·55ς συμπάθειας αύτών* έν μέν τή ^όλλάδί τόν γυμνόν καί καλόν τό 

είδος νεανίαν) τέλειον δέ έν πάσαις ταϊς σωματικαϊς άσκήσεσιν’ πατά δέ τόν 

μεσαίωνζ τόν εκστατικόν μονχχόν και τόν έρωτόληπτσν ιππότην’ κατά δέ 
..τήν ΙΖ' εκατονταετηρίδα, τόν κομψοπρεπή αύλικόν* έν δε τοΐς καθ’ ήυα; 

χρόνοις τόν ένάρετον καί πατηφή Φάουστ καί Βερτερον.
Άλλ’ επειδή τό πρόσωπον τούτο τάς πλείονας έ'χει συμπαθεί* γ τό πάντων 

έπιφανέστατον καί σπουδαιότατου δν, αυτό οί τεχνϊται παρουσιάζο σ ν εις 
τό κοινόν, ότέ μέν συγκεντρουμενον έν μια ζώση μορφή, ότε ή τέχνη αύτών 

ώς ή γραφική, ή γλυπτική, τό μυθιστόρημα και τό θεατρον είναι μ.'μητικη* 
ότέ δ’ έν τοΐς στοιχείοις αύτοΰ έσκεδασμένον, δτε ή τέχνη αύτών ώς ή αρχι

τεκτονική καί ή μουσική εξεγείρει μόνον συγκινήσεις, μή πλάττουσα π. ό-ωπα. 

Δύναταί τις άρα νά έκφραση πάσαν αύτών τήν εργασίαν, λεγων, ότι ότέ μέν 
άπεικονίζουσιν αύτό, ότέ δέ απευθύνονται εις αύτό’ απευθύνονται εις αύτό έν 

ταϊς συμφωνίαις τοΰ Beethoven καί τοΐς ανθεμίοις τών καθεδρικών ναών' 

εικονίζουσιν αύτό έν τφ Μελεάγρω καί τοΐς άρχαίοις Νιαβίδαις-, έν τ,ώ Άγα- 
μέανονι καί τφ Άχιλλεϊ τού 'Ρακίνα. “Ώστε πάσα τ^χτη έζ αύτοΰ ίίρτηται,’ 

διότι πάσα τέχνη άσχολεϊται είς τό νά φανή ευάρεστος αύτφ ή, νά έκ- 

φράση αύτό,
. Γενική κατάστασις προκαλούσα κλίσεις καί δυνάμεις διακεκριμένας, πρό·4 

σώπον δεσπόζον, συνιστάμενον διά τής ύπεροχής τών κλίσεων καί τών δυνά- 

μεωντοότων* ήχοι, σχήματα, χρώματα, ή λόγοι καθιστώντες- τό πρόσωπον 
αισθητόν ή άομόζοντες ταϊς κλίσεσι καί δυνάμεσι, δι’ ών συντίθεται, ΐοιοϋτοι· 

είναι οί τέσσαρες όροι τής σειράς. Ό πρώτος συνεπάγεται τόν δεύτερον,' 

ουτος δέ τόν τρίτον, ό δέ τρίτος τόν τέταρτον* ώστε ή έλαχίστη άλλοίωσίς- 
τινος τών όρων, συνεπαγομένη Αντίστοιχον άλλοίωσιν έν τοϊς ίπομένοις καί 

μεταδιδοΰσα άλλοίωσιν αντίστοιχον έν τοϊς προηγουμένοις επιτρέπει νά 

καταβή τις ή άναβη διά τού καθαρού συλλογισμού από τοΰ ένός εις τόν άλ
λον.1 Κατά τήν έμήν κρίσιν ό τύπος ουτος δέν άφίησί τι κενόν. ’Εάν νΰν 

παρεμβάλλουσιν έν τοΐς διάφόροις δροις τάς παρεπόμενός αιτίας, αϊτινες 

1 Δύναταίτις να ποιησηται ypijjiv τοΰ νόμου τούτου εν τη μελέτη τών φιλολογιών και 
τών άλλων τεχνών, ίπανερ/όμενο; από τοΰ τετάρτου ορού ε’ς τόν πρώτον, και προ; τοΰτο' 
βκολόυΟών άκρ'.ίώ; τήν τάξιν' τή; σειρά;.
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παρεντιθέμενα;, τροποποιοΰσι τά αποτελέσματα* έάν, ίνα έξηγήσωσι τά 

αισθήματα εποχής τίνος, προσθέσωσι τήν έξετασιν τής φυλής εις τήν έξέτα- 

σιν τής χώρας καί τών περιστοιχιζουσών αυτήν περιστάσεων* έάν, ϊνα 

έξηγήσωσι τά τεχνουργήματα αίώνός τίνος-, έςετάσωσι πρός ταϊς έπικρατού- 
σαις κλίσεσι τοΰ αίώνος τήν ιδιαιτέραν έποχήν τής τέχνης καί τά ιδιαίτερα 

παντός, τεχνίτου αισθήματα θέλουσι παραγάγει έκ τοΰ νόμου ού μόνον τάς 

μεγάλας μεταβολάς καί τά γενικά σχήματα τής ανθρώπινης φαντασίας, 
άλλα καί τάς διαφοράς τών έθνικών σχολών, τήν άδιάλειπτον ποικιλίαν 

τών διάφορων χαρακτήρων τοΰ λόγου καί αυτούς έτι τούς πρωτοτύπους χα

ρακτήρας τοΰ έργου παντός μεγάλου άνδρός·. Τοιαύτη έξήγησις έ'σται πλήρης 

βαφηνίζουσα τούς τε κοινούς καί διακριτικούς χαρακτήρας, τούς σχηματί

ζοντας τάς σχολάς καί καθορίζοντας τά άτομα. Τής εργασίας ταότης θέ- 
λομεν έπιληφθή άρχ,όμενοι τής μακράς καί. δυσκόλου μελέτης τής ιταλικής 

γραφικής.
I'

’Αλλά πρότερον έκ τών μέχρι τοΰδε είοημένων δυνάμεθα νά συνάγάγώ· 

μεν πρακτικόν καί προσωπικόν συμπέρασμα. Εί'δετε ότι πάσα έποχή παρά

γει πνευματικήν τινα κατάστασιν καί άνάλογον είδος τεχνουργημάτων. Διά 
τούτο πάσα νεα έποχή παράγει άναγκαίως νέαν κατάστασιν πνευματικήν 
καί επομένως είδος νέων τεχνουργημάτων. Διά τούτο τέλος αί έπικρατοϋσαι 

νυν περιστάσεις θελουσι παραγάγει ίδια τεχνουργήματα, ώς καί αί προγενέ- 
στεραι έποχάί. Καί τούτο δέν είναι απλή ύπόθεσις, άπορρέουσα έκ τής επι
θυμίας καί τής έλπίδος* είναι απόρροια κανόνος έρειδομένου εις τό κΰρος 

τής πείρας, καί τήν μαρτυρίαν τής ιστορίας* πάς νόμος τιθέμενος έχει τήν 
σήμερον οΐαν καί χθες είχεν αξίαν, αί δέ τών πραγμάτων σχέσεις έσονται 

αί αύταί έν τώ μέλλοντι, ώς καί έν τώ παρελθόντι. Δέν ποέπει λοιπόν νά 

εΐ'πωμεν τανΰν ότι ή τέχνη έζηντλήθη. ’Αληθές είναι, ότι σχολαί τινες είσί 
νεκραί άνευ έλπίδος Αναγεννήσεως, ότι τέχναι τινές γηράσκουσι, καί ότι τό 
μέλλον δέν υπόσχεται αύταϊς τήν τροφήν, ής χρηζουσιν. Άλλ’ αύτή αυτή ή 

”ί·εχνη, ήτις έχει τήν ιδιότητα τοΰ άνακαλύπτειν καί έκφράζειν τόν έξέ- 

χοντα τών όντων χαρακτήρα διαρκεΐ όσον καί ό πολιτισμός, ου είναι- τό 
πρώτον καί άριστον προϊόν. Τίνα έσόνται τά σχήματα αύτής καί τις τών 

πεντε μεγάλων τεχνών θελει χρησιμεύσει εις τήν παράστασιν τών μελλόντων 
αισθημάτων διαφεύγει τά όρια τής προκειμένης μελέτης. Δέγομεν μόνον, 

οτι νεα σχήματα καί νέοι τύποι θελουσιν άναφκνή* διότι πρόδηλος είναι ή 

τφ αίώνι ημών εις τόν βίον καί τό πνεϋμα τοΰ Ανθρώπου έπελθοϋσχ 
καθολική καί ταχεία μεταβολή. Αί διαπλάσασαι τό νεώτερον 

τρεις αίτίαι έζακολουθούσιν ένεργοΰσαι μετ’ αύξανουσης δραστη
ριότητας. Ούδείς αγνοεί, ότι αί Ανακαλύψεις τών θετικών έπιότημών πολ- 
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λαπλασιάζονται όσημέραι, οτι ή γεωλογία, ή οργανική χημεία, ή ιστορία, 

ολόκληροι τ'?ίς· ζωολογίας κα'ι τής φυσικής κλάδοι - εϊσ'ι σύγχρονοι προϊόντα, 
δτι ή πρόοδος της πείρας είναι άπειρος, δτι αι έφαρμογαί των άνακαλύ- 

ψεων είσίν άπεριόριστοι, δτι τά τής συγκοινωνίας μέσα, ή γεωργία, τά επαγ
γέλματα, αί βιομηχανίαι, πάντα τά στοιχεία τής ανθρώπινης δυνάμεως 
ένισχύονται κα'ι έπεκτείνονται κατά πάν έτος πέρα πάσης έλπίδος. Ούδείς 

επίσης άγνοεϊ, δτι η πολίτικη μηχανή βελτιοϋται όμοιομόρφως, δτι αί κοινω- 
νίαι, καταστάσαι λογικώτεραι καί μάλλον φιλάνθρωποι, έπαγρυποΰσίν εις 
την τηρησιν της εσωτερικής ειρήνης, προστατεύουσι τάς διανοητικά; άρετάς, 
βοηθοΰσι τούς αδυνάτους καί τούς πένητας, συνελόντι δ’ είπεΐν πανταχόθεν 

καί έξ όλων τών οδών ό άνθρωπος καλλιεργεί την διάνοιαν καί βελτιοϊ τόν 
βίον αύτοΰ. Δεν δύναταί τις λοιπόν νά άρνηθή, ότι η κατάστασις, τά ηθη 

καί αί ίδέαι τών ανθρώπων μετασχηματίζονται, ούτε ν’ άποκρουστ) ώς άναγ- 
καΐον πόρισμα, ότι ή τών πραγμάτων καί τών ψυχών άνακαίνισις συνεπά
γεται άνακαίνισιν της τέχνης. Ή πρώτη περίοδος της μεταβολής ταύτης 

παρήγαγε την ένδοξον γαλλικήν σχολήν τοΰ 1830' νϋν δέ προσδοκώμεν τήν 

έλευσιν τής δεύτερα;" τοιοΰτόν έστι τό εις τήν ήμετέραν φιλοδοξίαν καί επι

μέλειαν άνεωγμένον στάδιον" πολλά πρέπει νά έλπίζωμεν έκ τοΰ αίώνο; καί 
τής ήμετέρας εργασίας" ή δέ μακρά ημών μελέτη καταδεικνύει οτι πρός 
παραγωγήν καλών έργων τέχνης άπαραίτητός έστιν ό ύπό τοΰ μεγάλου 
Goethe, υποδειχθείς όρος, «Πληρώσατε τήν διάνοιαν και τήν καρδίαν ύμών, 

καί άν ώτιν εύρεϊαι, ιδεών καί αισθημάτων τής συγχρόνου εποχής, καί θε- 

λ»τε δρέψει τούς καρπούς τής έργασίας ύμών». Α. Α·,^
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Francesco Mastriani — Giulio Barrili.

Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ τελευταίου φυλλαδίου τοΰ «Παρνασσού» μοΐ 

έξέφρασάν τινες τήν απορίαν των άναγνόντες περί τόσων συγχρόνων έν Ίτα- 
λί^ καλών μυθιστοριογραφιών, καί με ήρώτων διά τίνα λόγον τά έργα αύτών 

δέν άξιοΰνται, ώς τά τών Γάλλων, φήμης καί πολυαρίθμων αναγνωστών. 
Ή άπάντησις δυστυχώς είναι εύλογος" ό ’Ιταλός συγγραφεύς στερείται τοΰ 
οργάνου τοΰ άπαιτουμένου ίνα διαδώσγ είς τά πλήθη τήν αί'σθησιν καί τόν 
έρωτα τοΰ καλού" στερείται γλώσσης κοινής είς σύμπαν τό έθνος, ώρισμέ- 

νης, ζώσης. Τό έργον τοΰ Ίταλοϋ συγγραφέως σπανίως ,διαπερΚ τά όρια 

ούχί τοΰ έθνους, άλλα τής επαρχίας αύτής έν ?) έγράφη. Καί διά τοΰτο ει- 

'■■ * ”θί. Πα ρν« σβοβ Τόμ. Τ' σελ. 498 χ. ί. - - 4
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| ^.άι βέβαιο; δτι θά προκαλέσω τό μειδίαμα τής απιστίας επί τών'χειλέων

τοΰ αναγνώστου, όταν εί'πω, όίι ιίρίν έτι έν Γαλλίοι ό Smile Zola δήμιουρ- 
ί γήτγ) τήν σχολήν εκείνην ή'τις ονομάζεται r6aliste> πραγματική, ό νεαπολίτής

Francesco Mastriani είχεν ή'δη τάμει τήν τολμηράν ταύτην οδόν διά τών 

Άποχρύφων της Ν'εαπό.Ιιως (i segreti di Napoli), τών Μοσχομάγκων (ί 
; Lazzari), τών Σχω,Ιήκων (i Vermi), τών Σκιών (le Ombre), καί πεντήκοντα

περίπου άλλων μυθιστοριών, έν αί; διά τοΰ οφθαλμού τοΰ Αυγκέως καί τοΰ 

μαχαιριού τοΰ άνατόμου παρατηρεί καί έκσχίζει τάς πληγάς καί τά έ^κη 
τής κοινωνίας έν ν) ζή.Ό Mastriani είναι ό γονιμότατος ίσως τών συγχρόνων 

μ.υθιστοριογράφων καί συνάμα ό άγνωστότατος καί έν αύτΐί τή Ίταλίοι. Οξ 

βυμπολϊταί του όμως άποζημιόνουσιν αύτόν διά τήν αδικίαν ταύτην τών υπο
λοίπων ’Ιταλών, άναγινώσκοντες πάντοτε μετ’ αγάπης τά έργα του, έν οις 
βΰρίσκουσιν έκυτούς ανάζώντας ύπό τήν γραφίδα του μεθ’όλων τών κακιών 

καί τών αρετών των. Καίτοι είς τά έργα του ό Mastriani πάσαν τ.ήν
προφύλαξιν ήν έπέβαλεν αύτφ ή ήΐίικότης τοΰ σκοπού ον προύτίθετο, ή φύ- 

σις όμως τών πληγών, ών έδέησε νά ψαόσγ, τόν ήνάγκασε νά κατέλθν; είς 
λεπτομέρειας τινάς δυναμένας νά έπισκιάσωσι τήν ευαισθησίαν τών προσώπων 
εκείνων άτινα διά τε τήν ηλικίαν, τήν θέσιν, τό γένος, τάς άρχάς, τήν άνα-, 
τροφήν των δέν ε’χον καί δέν δύνανται νά έχωσιν ούδέ τήν άπωτάτην σχέσιν 

μετά τών Σκωΐήκων, περί ών γράφει ό Mastriani, Ό συγγραφεύς ούτός 
ϊςροτίθεται έν έκάστω τών έργων του τήν άνάπτυξιν ιδέας τίνος φιλοσοφικής 
καί κοινωνικής. Ιδού πώς δικαιολογεί τόν τίτλον Σχώ.Ιηκες, τόν δοθέντα είς 

) μίαν τών καλλίστων αύτοΰ μυθιστοριών"

«Ό πολιτισμός τείνει πρός τήν άπειρον πρόοδον, πρός τήν τελειότητα* 
»άλλά τά έμπόδια, άτινα παρουσιάζονται πρός τακτικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, 

j »είναι ή αμάθεια, ή ένδεια καί ή οκνηρία, πληγαί έπΐ τών οποίων ζώσι
»καί έξ ών τρέφονται οί άπειροι σχώΛηχις οί καταβιβρώσκοντες τήν κοινοι- 

ε Βνίαν. Τινές τών σκωλήκων τούτων μεταμορφοΰνται είς χρυσαλίδας αληθώς -

ι «κρυπτούσας τήν αηδή νύμφην ύπό τάς χρυσά; αύτών πτέρυγας. Ήμεϊς δέ-,

»λομεν ανεγείρει ολίγον τό κάλυμμα τό κρυπτόν τάς πληγάς ταύτας καί 
»θά έκθέσωμεν αύτάς έν τή γυμνότητι αύτών πρό τών οφθαλμών τοΰ χει- 

ϊ »ρουργοΰ όπως τάς θεραπεύστ), καί, άν μή ή πληγή είναι ανίατος, μετά-,
| πχειρισθή τήν συνουλωτικήν μάχαιραν ή τό γλυκαντικόν βάλσαμον».

) Διά τοΰ μυθιστορήματος Αί σχιαι κατακρίνει τήν άδικίαν τής κοινωνίας,

ί ήτις, ένώ πληρόνεί αδρότατα τούς λαρυγγισμούς τής άοιδοΰ καί τά πηδή-

ε μ.ατα τής. όρχηστρίδος, αμείβει δι’ αισχρά; φειδωλία; τήν εργασίαν .τής τι?
μίας γυναικός.

Δυσκόλως ευρίσκει, τι; άρετήν μή έπαινεδεϊσαν καί καταστάσαν αγαπητήν 
ί, διά παραδείγμ.ατός Ttvo; ή κακίαν ής τάς συνέπειας δέν στιγματίζει ό κά

ί λαμ.ος τοΰ Mastriani. Ή επιρροή τών συγγραμμάτων αύτοΰ είναι ύγιεστάτη
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καί σωτήριος" ζαί τούτο οφείλεται είς τήν γραφικήν δύναμιν δι’ %ς ό 

Striani ζωγραφίζει τά ιστορικά πρόσωπά του·,, είς τήν ζωηράν παράστασιν 
αυτών τε και τών ύπό τοϋ νοΰ του πλασθεντων προσώπων, είς τό ένδιαφέ- 

ρον δι’ ου περιβάλλει πάσαν αύτών πράξιν καί λέξιν και είς την εύφυίαν τήν 
ώναφαινομένην έν πάσγ, σελίδι, έν πάσν) φράσει, έν πάση συλλαβή.

Τά μυθιστορήματα τοΰ Hiastriani δέν κουράζουσί ποτέ τόν αναγνώστην 

διά τής μακρότητας αυτών ό συγγραφεύς αναπτύσσει έν όλίγαις σελίσι τάς 
δραματικωτάτας περιστάσεις, τά πολυπλοκώτατα συμβάντα, ουτω δέ συγ

κινεί χωρίς νά ενόχληση. ποτέ. "Αν στερείται καθαρότητες γλωσσης, ό Μ&- 

Slriani κατέχει όμως την αύστηράν εκείνην ακρίβειαν έν τή περιγραφή τών 
χαρακτήρων, δι’ ήν τόσον επαινείται ή πραγματική σχολή.

Ό Giulio Barrili, γενουήνσιος, είναι μ.ετά τόν Mastriani ό γονιμό

τατος τών συγχρόνων Ιταλών μυθιστοριογράφων. Κατ’ έτος γράφει δύο μυ

θιστορήματα, ύποκλέπτων ώρας τινας άπό τής έργασίας τοΰ βουλευτοΰ καί 
άπό τών καθηκόντων τοΰ έφημεριδογράφου. Συστρατεύσας μετά τοΰ Gari

baldi κατά τό 1859, τό 1866 καί τό 1867, έδιδάχθη παρά τοΰ ήρωος οτι 
ό γνήσιος υιός τής Ιταλίας οφείλει εΐς τήν πατρίδα αύτοΰ πασάν του δόνα- 

μιν, σωματικήν τε καί νοητικην. Τοϋτο είναι τό ελατήριου πάσης του πρά- 
ξεως, παντός αύτοΰ πόθου."Ασπονδος εχθρός τοΰ ύπνου, άφιεροΐ τάς ώρας, άς 

δύναται νά ύποκλέψη άπ’ αύτοϋ, είς τήν συγγραφήν τών διηγήσεών του, αΐ- 

τινες πάσαι έ'χουσι τήν δροσερότητα τών έωθινών ωρών καί τών πρωϊνών 
ζέφυρων. Τά κυριώτατα τών έργων του είναι ή Πτε,Ιέα χαί ό Κισσός (Γοίηιο 

e 1’edura), ή Αγία Κεκι.Ιία, τό ΜίΛατ βιβΛΙατ ώΐ Libre nero), έν*οίς δια
φαίνεται τό σατυρικόν πνεΰμα καί ή εύαίσθητος καρδία αύτοΰ. Τό κύριον 
προτέρημα τών συγγραμμάτων αύτοΰ είναι δτι έν αύτοΐς ό Barrili δυκλεϊ 

πάντοτε περί πραγμάτων γνωστών αύτφ, καί δέν επιζητεί ποτέ το άγνω

στον, ώς πράττουσί τινες, νομίζοντες δτι πάντες πρέπει ν’ άγνοώσιν ο,τι αυ
τοί ουτοι άγνοοΰσι, καί πάντες μέν νά θαυμάζωσιν έ'κπληκτοι, ούδείς δέ νά 

κρίνρ μετά νοημοσύνης.'!! πραγματικότης, ήν επιδιώκει ό Barrili δέν είνα· 

χυδαία, δέν είναι πλαστή. Περιγράφει τήν πατρίδα του, καί εξιστορεί συμ
βάντα, ών ύπήρξεν αύτός ήρως ή αύτόπτης. Τοϋτο είναι τό μυστήριον τής 

τέχνης του. Έν τφ Π.1οιάρχω Dod.ero τοσαύτη είναι ή φυσικότης, ή άλη- 
θεία, τό ενδιαφέρον τής διηγήσεως ώστε ό άναγνώστης περιμένει τήν λύσιν 

τοΰ προβλήματος μέχρι τής τελευταίας λέξεως τής συγγραφής. Καί δμως έκ 
τοΰ τέλους τής διηγήσεως μανθάνει τις δτι ..... Άλλά θά ί’δνι ό άναγνώ

στης, αύτός διεξερχόμενος τό διήγημα, ου παραθέτομεν τήν μετάφρασιν 

κατωτέρω. Έν πάσι τοΐς μυθιστορήμασιν αύτοΰ εύρίσκομεν μεγίστην γνώσιν 
τής άνθρωπίνης καρδίας μετά τών παθών καί πόθων αυτής, ζωηράν άπει- 

κόνισιν τής συγχρόνου κοινωνίας, πεποίθησιν είς τό καλόν" άν ό συγγραφευς 
δύσπιστή ενίοτε είς .τό μέλλον τής ανθρωπότητας καί φαίνε-αι πεπεισμένος
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περί τής θλ ιβεράς πραγματικότητος, αί στιγμαί αυται είναι παροδικαί, καί 

μετά τό απελπιστικόν ΜέΛάν βιβΛΙον ό Barrili γράφει τό Ώς Hretpor 
(Gome un sogno), άριστον βιβλίον, έν ώ καταδεικνύει πάσαν τήν ποίησιν 

τοΰ νοΰ καί τόν ενθουσιασμόν τής καρδίας του. Έν τώ βιβλίω τούτφ ύπάρ
χουσι σελίδες άξιαι τής γραφίδος τοΰ Parini, έστιν δτε καί τοΰ Leopardi. 
‘Ο Barrili είναι κοσμοπολίτης καί περιγράφει πάσας τάς κοινωνίας" τήν 

άρχαίαν τής Βαβυλώνος διά τής Σεμιράμ.ιδος, τήν περίεργον καί παράδοξον 

τής Ιαπωνίας διά του Λευχον χοσσ&φου (11 merlo bianco), τήν ρωμαϊκήν, τήν 

μεγαλοπρεπή μέν καί μεγάλην διά τοϋ ό Jeira και ό Τάδε (Tizio, Caio, 
Sempronio), τήν δέ χυδαίαν καί έξηυτελισμένην διά τής Καζακτήσεως 
τον ’Λ.Ιεζ dr άρον (la Gonquista di Alessandro). Δι’ολίγων λέξεων ιδού πώς 

περιγράφει αύτόν ό φίλος τοΰ De Gubernatis.
«Ό Barrili dm άνθρωπος αγαπών νά έκπλήσσν]. Ένφ περιμένετε καρ- 

«διακόν μυθιστόρημα, σάς προσφέρει σατυρικόν. Ένώ νομίζετε δτι θέλει σάς 

® περιγράψει τούς χλοερούς λόφους καί τόν κυανοΰν ούρανόν τής πατρίδος του, 

»σζς μεταφέρει είς Κίναν ή είς 'Ιεροσόλυμα. Άγαπ^ τήν άντίθεσιν έν τφ 

»ζισμφ ώς τήν άντιπολίτευσιν έν τή Βουλίί, τής οποίας είναι προσφιλές 
«μέλος. "Οταν ή δεξιά έπανέλθτ) είς τά πράγματα, ίσως δ Barrili 

«έπανέλθτ) είς τήν άριστεράν’ άλλά μή τώ λέγητε τίποτε, διότι δυνατόν 

»νά μένη είς τήν θέσιν του μ.όνον καί μόνον διά νά κάμν) άντιπολίτευσιν. 
«Βλέπων τις αύτόν, δέν ήθελε ποτέ πιστεύσει οτι ύπερέβη ήδη τό τεσσα

ρακοστόν έτος" άλλά τό αμείλικτου ληξιαρχικόν βιβλίον τής Γενεύης άπο- 
«δεικνύει δτι έχει ηλικίαν 43 έτών. 'Ο Barrili είναι άγαμος καί έχει δλα 

» τά προσόντα 'ίν’ άποθάνγ άγαμος»,

Άλλά κάλλιον πάσης άλλης περιγραφής θά γνωρίσγ ό άναγνώστης τόν 

χαρακτήρα τών έργων τοΰ Barrili, άναγινώσκων έν τών διηγημάτων αύτοΰ, 

§περ καϊ επεται, καίπερ έπιτετμημένον,

Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ DODERO

Παρεκαθήμεθα, άν καλώς ενθυμούμαι, εννέα ή δέκα εις τήν τράπεζαν, 

έν τφ ώραίφ χωρίφ τοΰ Κουίντου, δπου οί άνθρωποι γεννώνται ναΰται, γί

νονται πλοίαρχοι καί άναπαύονται συχνάκις έπί εκατομμυρίων.
Τό γεϋμα υπήρξε γαστρονομικόν δείγμα δλων τών εδωδίμων τοΰ Κουίν

του. 'Η Γαλλία δέν είχεν έπεμβή ώς συνήθως, προσθέτουσα τάς ολίγον αύ· 

θεντικάς φιάλας τοΰ Καμπανίτου της, άλλά τό συμπόσιον έκλειεν ή ’Ιτα
λία, εργαζόμενη μόνη, διά τοϋ Συρακουσίου έκεςνου οίνου δστις έξυπνίζει 

τούς νεκρούς καί άποκοιμίζει τούς ζώντας.

Είχομεν φθάσει είς τά επιδόρπια, δηλαδή είς τάς προπόσεις καί εΐς τάς 
διηγήσεις.
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—■ Καί σεϊς, πλοίαρχε, δέν λέγετε τίποτε;
Ή έρώτησις αΰτη άπευθύνετο πρός ήλικιωμένον άνδρα, έχοντα λευκήν 

τήν γενειάδα, ήλιοκαές τά πρόσωπον, ζωηρού; τούς οφθαλμούς.
Ό πλοίαρχος δέν άπήντησεν είς τήν άπρόοπτον έρώτησιν. Ήρκέσθη νά 

μειδιάσγ, έγείρας δέ το ποτήριον μέχρι; όφθαλμών, παοετήρησε τάν οίνον 

πρός τό φως, καθώς ή Κλεοπάτρα τούς άναλυθέντας άδάμαντά; της.
-— Αφήσατε ήσύχον τόν πλοίαρχον, είπε τις των συνδαιτυμόνων. Αέ- 

γουσιν δτι. νυμφεύεται, καί προετοιμάζεται διά τής σιωπής είς τήν σοβαράν 

ταύτην πράζιν.
— Καίτί;— είτιην ό πλοίαρχος Dodero — νομίζετε οτι δέν δύναμαι 

νά νυμφευθώ,'άν θέλω; Άλλα, εις τό γεΰμα τής ζωής, ό γάμος φυλάττε- 
iat ώ; επιδόρπιου. Έγώ όμως δέν άπεφάσισα ακόμη νά μή ταξειδεύσω- 

πλέον.
— Διάβολε! μήπως αφήσατε ερωμένην τινά είς την Ιαπωνίαν η είς την, 

Νέαν Ζηλάνδην ;
•— ΤΑ! και άνευ τών γυναικών είναι εύχάριστον νά βλέπη τις τον κό

σμον.
— Τά ναυάγια όμως δέν είναι πάντοτε ευχάριστα.
— Πράγματι, άλλ’ έναυάγησα δίς ήδη και, ώς βλέπετε, δέν άπέθανου 

έτι.
—· Οί ίχθΰς δέν ήθέλησαν ίσως νά γευθώσιν ύμών.
— Οί ιχθύς ίσως ό'χι, οί άνθρωποφάγοι όμως ήθελον.
— Οί άνθρωποφάγοι, πώς ! διηγήθητέ μας την ιστορίαν ταύτην, π*λοίαρχε.
— Ευχαρίστως, άπήντησεν ,ό πλοίαρχος, κτενίζων τ?,ν γ'ενειάδα του 

διά τών χειρών' άλλα είναι μακρά ιστορία, καί ...
—■ Δέν πειράζει, πλοίαρχε, άνεφώνησεν ό συμποσίαρχος, άς καταβώμεν 

είς την αυλήν, εκεί δέ πίνοντες καί καπνίζοντες άνέτως, θά σάς άκού- 

σωμεν μετά πάσης τής προσοχής. ’Ιερώνυμε, φέρε μαστίχαν, ποτήρια, σι- 
γάρα, οίνον, ύδωρ και πάν τό χρειώδες. Καί νϋν, πλοίαρχε Dodero, ιδού, 

περιμένομεν άνυπομόνως την ιστορίαν σας,
— Προθυμότατος. ’Ίίμην αξιωματικός επί τοΰ πλοίου ’Λστή[> της Θα

λάσσης.
— Κατά ποιον έτος, πλοίαρχε ;
— Πολλά ήδη παρήλθον έτη έκτοτε' ήμην μόλις είκοσιτετραέτης* ύπο- 

λογίσκτε σείς.
— Κατά το 1700 λοιπόν, άνεφώνησε γελών ό Δουράντης, εις τών δαι. 

τυμόνων.
Ό πλοίαρχος έμειδίασε, και έξηκολούθησεν*
«Έταζειδεύομεν διά τήν Λίμαν επί τοΰ Άστέρος τής θαλάσσης, καί 

μετά ένενήκοντα ήμερων θαλασσοπορίαν φοβερά θύελλα κατέλαβεν ήμάϊ 
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πλησίον τολ ’Ακρωτηρίου Horn. Δεν σας περιγράφω τάς ταλαιπωρίας τών 

όκτώ ήμερων καθ’ άς διήρκεσεν ή θύελλα' επί τέλους εύρέθημεν μετά τεσ

σάρων σωθέντων άνδρών καί ενός κυνός τοΰ πληρώματος είς τάς άκτάς. νή

σου τινός ώραιοτάτης, περί ή; κατόπιν έ'μαθον οτι ώνομάζετο Όκουενακά- 

τη. Έφάγομεν, έπίομεν, συνεσφίγζαμεν τάς χεϊρας ώς άνθρωποι διασωθέντες 
άπό βεβαίου θανάτου καί μή πιστεύοντες είσέτι είςι τήν ευτυχίαν των' είτα 

- δέ νομίζοντες οτι ή νήσος ήτο έρημος και ότι ούδεις ή'θελέ μας ταράζει, 

έστηρίζαμεν τάς χεϊρας έπΐ τής γής, τάς δέ κεφαλάς επί τών χειρών, καί 

άπεκοιμήθημεν. Μετά τόσας ημέρας άνησυχίας καί ταλαντεύσεως, ό ύπνος 
ήτο αναγκαίος δι’ ημάς* και πράγματι μετά δέκα λεπτά οί πάντες έκοι- 

μώμεθα βαθύτατα. Δέν ή'εύρω ακριβώς πόσον χρόνον διήρκεσεν ό ύπνος μας, 

άλλ’ άφυπνισθέντες έκ τών υλακών του κυνός μας, είδομεν τούς πέριξ λό
φους πλήρεις χαλκοχρόων άνθρώπων, οίτινες μάς παρετήρουν μετά προσοχής 

καί περιεργίας. ’Ησαν ίσως εκατόν, υψηλοί τό άνάστημα καί τό χαλκόχρουν 
σώμα' έχοντες έστιγμένον δι' ερυθρού καί κυανοϋ χρώματος κατά τό πρόσω· 

πον, τό στήθος καί τάς κνήμας. Τά όπλα των ήσαν ξύλιναι λόγχαι καί ρό
παλα άτέχνω; σκαλισμένα. Έσθήτας καί κοσμήματα δέν είχον έκτος πέντε 
ή ες πτερών δεδεμένων δι’ έρυθράς ταινίας είς τόν κόρυμβον τόν σχηματι- 
ζόμενον κατά τήν κορυφήν τής κεφαλής των.

Είς μόνος αύτών είχε περί τήν όσφύν ράκη τινά ποικιλόχροα καί δύο 

χρυσά; περιχειρίδας είς τό άνω μέρος τών βραχιόνων. Κυανά τινα στίγματα, 
παριστώλτα άζεστον άνθρωπίνην μορφήν περικυκλουμένην ύπό μ.υρίων 

νων, έκόσμουν τόν θώρακά του. ’Ητο ό βασιλεύς.

’Εννοείτε; ό βασιλεύς ό ί'διος έλάμβανε τόν κόπον νά έλθη πρός έντάμωβιν 
ήμών, αγνώστων τυχοδιωκτών ερχομένων έκ τής θαλάσσης. Έδώ, παρ’ήμϊν, 

ό βασιλεύς στέλλει τούς ύπουργούς,. οί υπουργοί έπιφορτίζουσι τούς νομάρχας, 
οί δέ νομάρχαι έπΐ τέλους άποστέλλουσιν ύπαστυνόμον τινά.Άλλ’ έν Όκουε- 

νακάτη δέν ύπάρχει τοσαύτη περιπλοκή υπηρεσίας' ό βασιλεύς όδηγεϊ τήν 

στρατόν καί τήν περίπολον, διευθύνει τήν δικαιοσύνην καί τό τελωνεΐον, i- 
νοίγει τήν βουλήν καί κλείει τάς φύλακας, εργάζεται ώς βοΰς καί τρώγει ώς 
λύκος.

'Ημείς εί'χομεν μείνει άκίνητοι έκ τοΰ φόβου' οί δέ εχθροί είχον άρχίσει νά 
ψάλλωσιν άσμά τι, όπερ ήτο ί'σως ή Μασσα.Ιιωτΐς των, άλλ’ ουτινος τήν 
μελωδίαν δέν ήδυνήθην νά εννοήσω. Οί μορφασμοί τών τε οφθαλμών καί 

τών χειλέων των έδείκνυον ότι ή παρ’ αύτοΐς μέθοδος τοΰ άδειν δέν διαφέ
ρει τής ίδικής μας' άλλα, πιστεύσατέ μ.οι, ό φόβος- δέν μοι έπέτρεπε νά 

κάμω συγκρίσεις.

— Πλοίαρχε ! μοί είπε τρέμων εις τών ναυτών, τί νά κάμωμεν; ©ά έπι- 
τρέψωμεν νά μας φονευσωσιν άνευ άντιστάσεως;

"Οχι, περιμένετε' μοί έπέρχεται ιδέα τις. ...
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Ταϋτα δέ λέγων έπορευθην προς τούς αγρίους, οϊτινες, ίδόντες με, διέκ.β- 

ψαν τό άσμα των.
—- Ό βασιλεύς, βλέπων τό ειρηνικόν κίνημά μου, έπροχώρησε δέκα βή

ματα καί, στηριζόμενος έπ'ι της λόγχης, ήρχισε νά μοι όμιλή.

Κατ’εκείνην την εποχήν έγνώριζον την ιταλικήν, την γαλλικήν καί την 
αγγλικήν καί δεν είχον εντελώς λησμονήσει την λατινικήν τοϋ γυμνασίου" 
άλλ’ η γλώσσα, ην ώμίλει ό βασιλεύς, δέν είχεν αύδεμίαν ομοιότητα πρός 

ταυτας. Ένόησα δμως δτι έζήτει τά διαβατήρια.
’Αλλά πώς νά έξηγηθώ ; προσεπάθησα διά νευμάτων νά παραστήσω αύτφ. 

την θέσιν μας, άλλα δέν κατόρθωσα νά έπέλθγ ούδεμία συνεννόησις μετά 
τής A. Υ. τοϋ άκροατοϋ μου, δστις, καθ’ δλην την μιμικήν μου διήγησιν,, 

έπανελάμβανε συχνάκις καί μετ’ οργής την λεζιν tucra.
Εις την γλώσσαν τής Όκουενακάτης ή λέξις tucra, ώς κατόπιν έ'μαθον, εί

ναι συνώνυμος προς τό βΛάζ.
"Ινα τον εύχαριστήσω, έκάλεσα τούς συντρόφους μου, έλπίζων δτι θά ώσιν, 

ευτυχέστεροι έμοϋ" άλλά μάτην! Τό τρομερόν tu&ra αντηχεί έντονώτερον, 

κα’ι φοβερώτερον ή ποτέ, καί οί άγριοι εκείνοι έγέλων αγρίως. Έθωπευον την, 
γενειάδα διά τών χειρών, ώσεί ζητών έν τη γενειάδι μέσον τι σωτηρίας.,. 

Άλλ’ ούδέν εΰρισκον.
Οί άγριοι δμως ευρόν τι.Ή γενειάς μου έξήγειρε την περιεργίαν αυτών τε 

καί τοϋ βασιλέως. Ή γενειάς μου, μακρά ώς καί σήμερον, ήτο τότε ξαν.- 

θοτάτη’ καί οί αύτόχθονες εκείνοι, οί έχοντες τόν πώγωνα εντελώς γυμνόν, 

ίθαύμαζον την Caila Lapi μου, δηλαδή τόν ή.ΐιοπώγωνα, ώς τον έλεγον. Ό 
βασιλεύς εύηρεστήθη νά σόρη πλειστάκις κα’ι νά έξετάση μέχρι τής _ ρίζης 

τάς μακράς αυτής τρίχας διά νά ιδη άν ήσαν αληθείς ή πλασ.ταί" άφοΰ δέ 

έπείσθη δτι ή γενειάς ανήκει πράγματι είς εμέ, έστράφη προς τούς φιλτα- 

τους υπηκόους του, διά μακράς δέ καί ενθέρμου ομιλίας άνεκαίνωσεν αύτοΐς 

τό άποτέλεσμα τών παρατηρήσεων του.
Άλλά καί ό κύων μας μετέσχε τοϋ Θαυμασμού προς τόν στρατόν. Pun- 

nunqui! έλεγον οί άνθρωποι εκείνοι, δηλαδη Jf.vxbr ζώοκ' άλλ’ό Φοίβος 

δέν 'ήθελε νά όνομασθή punnunqui, καί ύλάκτει όργίλως" δθεν έγώ προσε- 
πάθησα νά τον ησυχάσω, καλών αυτόν διά τοϋ άληθοΰς όνοματος του" ο δε 

βασιλεύς, βλέπων δτι ή φωνή μου έπράΰνε τόν κϋνα, εύηρεστηθη να επα- 
ναλάβη κα’ι αυτός τό μυθολογικόν εκείνο δνομα. Είτα, δωσας τας δέουσας 

διαταγάς εις τούς ύπηκόους του, μάς ένευσε να τον ακολουθησωμεν. Ο βα
σιλεύς λοιπόν προεπορεύετο, ημείς δέ τόν ήκολουθοϋμεν, τών στρατιωτών 

Ερχομένων έν τέλει της δλης συνοδίας.

Έπορεΰθημεν δύο σχεδόν ώρας,

— Caila Lapi! έφώναζεν ό βασιλεύς στρεφόμενος πρός με.
Διά τών λέξεων τούτων ό βασιλεύς έσήμαινε την γενειάδα μου, βαπτί- 

ίζων ούτως αυτήν ήΜοπώγωτα, ώς ένόησα άργότερα, δτε έ'μαθον την σημα- 

οίαν της λέξεως.
— Capituta !

■-— Πώς ; ειπον έ'κπληκτος.
— Capituta ! καί, οΰτω λέγων, ό βασιλεύς έδείκνυε σωρόν θολοειδών 

οικιών.
— Ά ! Capituta' ένόησα καί διά νευμάτων έδήλωσα τό φαγητόν καί 

τόν ύπνον.

ΤΙ μιμική αυτή απόπειρα έπετυχε. Ό βασιλεύς, ώς κάγώ την στιγμήν 
έκείνην, δέν εβλεπεν έν τή πόλει άλλο ή τόν τόπον δπου τρώγει τις καί 

κοιμάται" ώς έκ τούτου δέν έφώνησε τό σύνηθες tucra.

Μετά μίαν ώραν εΰρισκόμεθκ πρό τών Θυρών τής πόλεως, ή, κάλλιον εΐ- 

πεΐν είς τάς πρώτκς καλύβας της Capituta, καί έγενόμεθα δεκτοί υπό παί- 
δων φωναζίντων καί υπό γυναικών πάσης ηλικίας, τών πάντων ένδεδυμένων 

ώς οί συνοδεύοντες ημάς στρατιώται. "Ας μή ύπάγωσι ράπται είς Capi

tuta' εντός οκτώ ήμερών θά χρεωκοπήσωσιν.

Αί κυριαι μάς έθεωρουν μετά μεγίστης περιεργίας" άπόδειξις δτι παρά

γονται πάσαι έκ τής αύτής μητρός. Κάγώ έθεώρουν αύτάς λαθραίως, έπειδή 
ήσαν ώραϊαι τό πρόσωπον και λευκότεραι τών άνδρών. Τινές αυτών είχον 

έρυθροκυανον ταινίαν περί την όσφύν" άλλ’ αί πλεΐσται πρός έπικάλυψιν 

πής αθώας γυμνότητας των εφερον μόνον περιδέραιον έξ όδόντων καρχαρίου.

Τό πλήθος μάς ήκολούθησε μέχρι τής κατοικίας τοϋ βασιλέως, συγκείμε
νης εκ τινων καλυβών υψηλότερων τών άλλων και περιστοιχισμένων ύπό 

εύρεος χάνδακος. Διηλθομεν, άκολουθοΰντες τόν βασιλέα, επί δύο άξέστων 

σανίδων, αΐτινες έχρησίμευον άντ’ι γέφυρας, καί είσήλθομεν είς ευρύ δωμά- 

τιον, δπερ ήτο βεβαίως ή αίθουσα τής υποδοχές, διότι δέν εΐχεν άλλα έπι
πλα εΐμή δωδεκάδα ψιάθων τεθειμένων έν κύκλφ παρά τοϊς τοίχοις. Έπί 

της μεγαλειτέρας αύτών έκάθισεν ή, άληθέστερον είπεΐν, έζηπλώθη δ βασι

λεύς, ένώ αόρατοί τινες αύλητα’ι εσχιζον τά ώτά μας.

Δύο άγριοι, οί προύχοντες τοϋ έθνους, έκάθισαν πλησίον αύτοϋ" ήλθον 

έπειτα καί άλλοι, καί έπραξαν τό αύτό καθ’ ίεραρχικήν τάξιν. 'Ο βασιλεύς 

ένευσε και είς ήμάς νά καθίσωμεν" 6 δέ Φοίβος, δημοκρατικόν ζώον, εϊχεν 

ήδη στρωθή άνευ πολλών φιλοφρονήσεων και, νομίζω, πρό αύτοϋ τοϋ μο

νάρχου.
Τί θά γείνν) τώρα ; έσκεπτόμην. Ά ! ιδού" ό βασιλεύς όμιλεΐ πρός τόν 

υπουργόν του, δστις έγερθείς έξέρχεται. Παρελθόν ίσως δεκαπέντε λεπτά" 

ό βασιλεύς έφαίνετο άνυπομονών καί έ'μελλεν ήδη νά πέμψη καί τόν δεύτε

ρον υπουργόν δτε ό πρώτος έπανήλθε συνοδευόμενος υπό τοΰ παοαδοξοτάτου 

ιών ανθρώπων.

Φαντάσθητε άνθρωπάοιον κάτισχνον, οπερ έφαίνετο περιπατούν έπί δέκα-

έσκεπτόμην. ΤΑ ! ιδού" ό βασιλεύς όμιλεΐ πρός τόν
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-νικιών και είχε τούς βραχίονας κυρτούς δίκην λαβών αμφορέων, άνθρωπάρων φέ- 

ρον φενάκην άλλοτε ξανθήν, νΰν δ’έρυθράν έκτων λιπωδών ούσιών δι’ών προσε- 

πάθει νά καλύψγι την ΰβριν τών έτών. Ό άνθρωπος ουτος ητο Ευρωπαίος, ώς 
άπεδείκν^ον τά ύποδήματά του, άτινα πρό εΐ'κοσιν έτών ήσαν έξ έστιλβωμέ- 

νου δέρματος, τά κυανοΰν χελιδόνουρόν του το έχον έπίχρυσα τά κομβία και 

ό ύψηλός του πίλος, ηδη μεμαδημένος και τετρημένος. Τοιαύτη ητο ή ενδυ

μασία τοΰ ό'ντος έκείνου, ή δ’ έλλειψις υποκαμίσου καί περισκελίων άνεπλη- 

ροΰτο διά τεμαχίων τινών τοΰ υφάσματος έκείνου περί ού εί'πομεν περιγρά- 

φοντες τόν βασιλέα τής. Καπιτούτης.
Ό νέηλυς έ'καμε τρεις βαθείας προσκλίσεις, μας έκύτταξε προστατευ- 

τικώς πως, είτα δέ ήρχισε βλασφημών είς την γλώσσαν της χώρας μετά 

τοϋ βασιλέως.
Ό διάλογος έκεΐνος, άκατάληπτος, ώς είκός, δι’ ημάς, έτελείωσε, μετά 

ταΰτα δέ ό παράδοξος άνθρωπος, στραφείς πρός με μετά στροφής άζίας 

γάλλου χοροδιδασκάλου, μοί άπέτεινε φράσιν τινά γαλλιστί.
Έξέπεμψα κραυγήν χαράς, καίτοι η προφορά του είχε παλαιώσει ώς 

τά ένδύματά του καί αί φράσεις του δέν ησαν τοϋ τελευταίου συρμοϋ καί 

τίίς άρίστης συντάξεως.
Ιδού η ομιλία του’

«Ό Ούρουτούκτης, τουτέστι Κρότος της Βροντής, ό ισχυρός βασιλεύς της 

ωραίας νήσου Όκουενακάτης, ό νικητής τοϋ τρομερού- Τομανικάνουλ, είς δν 
•άπένειμε την ύψηλήν τιμήν νά φάγη την καρδίαν καί τό ηπαο διά τών 

βασιλικών όδόντων του, έρωτη υμάς, τόν Cdila Lapi, τουτέστιν ή.Ιιοπώγωνα, 
ώς εύηρεστηθη νά σας όνομάση ένεκα της ξανθής υμών γενειάδος, τις είσθε 

και διατί/ήλθατε είς τό βασίλειόν του».

; —Είμαι, άπεκρίθην, ό Μαύρος Dodero, γενουήνσιος καί πλοίαρχος, ώς 

ήδυνάμην νά σας άποδείξω άν ό’Ωκεανός μοί άφινε τά έ’γγραφά μου. Οί 
τέσσαρες ημείς καί ό κύων ουτος έπεζήσαμεν μόνοι έκ τοϋ ναυαγίου τοϋ 

Άστίρος τής Θα.Ιάο'σης, καί ζητοΰμεν φιλοξενίαν παρά του ίσχυροτάτου βα- 

σιλέως Κρότου τής Βροντής. Άλλά, παρακαλώ, τίς είσθε υμείς, ό λαλών 
καί ένδυόμενος ευρωπαϊκά;

— ΤΛ ! σάς άρέσκει ή ενδυμασία μου ; ειπεν ό διερμηνεύς, σμικρύνων τά 

-χείλη ΐνα προκύψη μειδίαμά τι’ δέν είναι ώραιοτάτη ; Είναι αριστούργημα 
τοΰ Humann, πρώτου-ράπτου τών Παρισίων . . . . πρό εΐ'κοσιν έτών. ’Ονομά
ζομαι Labsolu, μυροποιός καί χοροδιδάσκαλος. Μετέβαινον είς Λίμαν διά νά 

εξευγενίσω τούς λαούς εκείνους διά τών χαρίτων της Τερψιχόρης καί διά πα- 

χυμόρου τινός, ύπ’ έμοΰ έφευρεθέντος καί διευκολύνοντος την γένεσιν τών 

τριχών καί τών μεγάλων ιδεών, des grandes id6es' άλλ’ η Μοίρα δέν έπι- 

. τρέπει εις τούς λαούς έκείνους ν’ άπολαύσωσι τών ευεργετημάτων τοΰ πολι
τισμού. Εύρίσκομαι εδώ δεκαοκτώ ηδη έ'τη, καί η κυβέρνησις αύτη. m’ &

SO 

apprecii a ma juste valeur, επειδή εξήγησα τά μυστικά τοϋ παρισιακοϋ συρ

μού είς την βασιλομήτορα, την κομψήν ΝιφέΛην τής δύσιως' καί τώρα 
εκτελώ χρέη κομμωτού καί διδασκάλου γλωσσών, χοροί! καί de bonnes ma- 
nieres παρά τή αδελφή τοϋ βασιλέως, τγ ώραιοτάτη, τή θεία Πρόσω τής 

Πρωίας, ής τό γλυκύτατον όνου.α ήθελον σάς είπεΐ έν τή γλώσση τίίς χώ
ρας, άν δέν έφοβούμην μη ό ισχυρός Κρότος τής Βροντής, άκούων αύτό προ- 

φερόμενον, έννοήση δτι σάς ομιλώ περί πραγμάτων έξω τοϋ προκειμένου.

Καί πράγματι ό Ούρουτούκτης .έφαίνετο ανυπόμονων’ δ δέ Maltre 
Labsolu έ'σπευσε νά τον πραύνη, έπαναλαμβάνων αύτφ διά μακρών εκείνα 

«περ έν όλίγαις λέξεσιν είχον είπεΐ.
Κατά την διηγησιν τοΰ Labsolu, ό βασιλεύς έμειδίασε πλειστάκις,

1—Καλόν σημεΐον, είπον είς τόν Labsolu’ ό βασιλεύς μειδι^.
— ’Αργότερα θά σας όμιλησω, μοί άπεκρίθη ουτος’ νϋν δέ άς περιμένω- 

μεν τάς διαταγάς τοΰ εύγενοΰς βασιλέως.

Τό βλέμμα τοΰ Labsolu μοί έ'λεγεν δτι δέν έπρεπε νά συλλάβω πολύ 
ταχέως μεγάλας ελπίδας. Καί είχε δίκαιον. Μετά τινα καιρόν ό βασιλεύς 

μάς άπεπεμψε. Κάγώ, χωρισθείς έκ τών συντρόφων μου, έκλείσθην είς κα- 
λύβην τινά πλησίον τοϋ ποταμοΰ, πεφυλαγμένην ύπό τεσσάρων ροπαλοφόρων 

άγριανθρώπων.

"Εμεινα κλειστός δλην την ημέραν έκείνην. Κατά δέ την δύσιν τοΰ ήλιου, 
πνοή τις άέρος δροσερωτέρα έ'ψαυσε τό μέτωπόν μου. Ή θύρα είχεν άνοιχθή, 

καί έν τφ ώχρω φωτί τού λυκαυγούς είδον σκιάν τινα γυμνοΰ άνθρώπου, δν 
δέν άνεγνώρισα άμέσως.

— Ne craignez rien; c’est moi, Labsolu.Ένδύομαι μόνον εΐς τάς μεγάλας 
περιστάσεις, ούχί δέ καθ’ήμέραν, διότι τό φόρεμα ή'θελε χαλάσει ταχέως 
καί έδώ δέν ύπάρχει Humann τις ΐνα κατασκευάσγι διάδοχον. Καί τοΰτα 

τό γνωρίζουσι τά περισκέλια καί τό ύποκάμισόν μου, τά όποια ήθέλησα. νά 

φορέσω πάντοτε, καί μοι έφθάρησαν ολίγους μόνον μήνας μετά τήν άφιξίν 

μου είς την νήσον ταύτην, ήν, έκ τοΰ τρόπου τοΰ ένδύεσθαι, δικαιούμαι νά 
ονομάσω Έδέμ. En eflet, me voici comme notre p6re Adam!

— Κάθε τόπος καί ζακόνι, κάθε μαχαλάς καί τάξις!

·— H61as, oui, mon garcon’ άλλά πράγματά τινα δέν μοι άρέσκουσιν. Ή 

μαγειρική, λόγου χάριν, καί πρό πάντων φαγητά Ttva δέν ήδυνήθην ποτέ 
νά τα συνειθίσω.

— νΑ ! ένόησα! Είναι λοιπόν αληθές; έφώνησα λαμβάνω; τό βραχίονα 
του... Έδώ τρώγουσι τό κρέας τών....

— Τών άνθρώπων, ναί, δταν δύνανται, c’est έ dire δταν πολεμώσι πρός 

τους γείτονας τών άλλων νήσων ή δταν δυστυχής τις ρίπτηται ύπό τής 
θαλάσσης είς τάς άκτάς ταύτας. Κάγώ έλαβον όμοίαν τή ίδική σας τύχην, 
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καί άν δέν ήτο ή βασιλομήτωρ, ή'τις—-δέν το λέγω προς καύχησιν, ce qui 

n’est pas du tout dans mes habitudes-—-μ’ έκρινε assez bon sujet pour faire un 
mariage morganatique,—άν δέν ήτο, λέγω, ή κομψή Νεφί.Ιη της Ρύσεως, 

ήθελόν με φάγει comme du boeuf a la mode. Faut dire aussi que je l’6tais 
joliment, a la mode! "Επειτα όμως έφάνην χρήσιμος, ή μάλλον, άναγκαϊος 
είς τόν λαόν τούτον, άφ’ ου μάλιστα ή άνατροφή τής νέας ήγεμονίδος δρό

σου ε-ήζ' Πρωίας άνετέθη είς εμέ. Θά ίδήτε τΐ ωραία ήγεμονίς, καί πόσον 

ωραία όμιλεΐ τά γαλλικά, avec une certaine mollesse d’accent qui ferait 

ftireur a Paris.
— Θά ί'δω ! διέκοψα έγώ. Πώς θά ί'δω άφ’ ου θά μας φάγωσι ;

—- Θά σας φάγωσιν ! είπεν ό Labsolu σαρκαστικές. Θά σάς φάγωσι; —- 
Και Sv άρχισαν ήδη ;

*— Θεέ μου! Έφώνησα, πηδών μετά ταραχής καί τρόμου, Τους συντρό ■ 

φους μου ! Θέλω νά τους ί'δω.... θέλω νά ....

— ΙΛ, la, mon gariion: έστέ φρόνιμος, ή θ’ άπολεσδήτε καί ΰμεϊς. Μη· 
πως νομίζετε δτι δύνασθε νά σώσητε τούς ήδη φαγωθέντας .... καί χωνευ.- 
θέντας; *0, τι έ'γεινεν έ'γεινεν !

— "Ω! έκραξα πίπτων ημιθανής χαμαί' άς φονεύσωσι καί εμέ 1 Τί πε-pt- 
μένούσι; διατί δέν έλαβον κάγώ την αυτήν τύχην τών συντρόφων μου;

— Διατί;... διατί;... ύπετονθόριζβν ό Γάλλος. Σας διετηρησαν ζωντανόν, 

χάρις είς πρόφασίν τινα, en attente de mieux, καί οί γαστρονόμοι ησύχασαν 

έλπίζοντες νά σας φάγωσι κατά τάς έορτάς τοϋ Κουτκοϋ.

— Τί έστιν δ Κουπκοΰς ουτος ;
■*0 θεός των. ‘Η προφορική Γένεσίς των διηγείται δ'τι ημέραν τινά ό 

Κουτκοΰς έγκατέλιπε τόν ούρανόν ΐνα ζή έν Όκουενακάτν), όπου έ'σχεν υιόν 

Τιγίλ και θυγατέρα Σιδούκα, οΐτινες ένυμφεύθησαν μεταζύ των άμα φθά- 

βαντες εις κατάλληλον ηλικίαν. Ό Κουτκαϋς καί ή σύζυγός του Ίληούμ ένε·’ 
δύοντο φύλλα δένδρων καί έτρωγον καρπούς, τών ζώων μ.ή πλασθέντων είσέτι. 

Et c’ est peut 6tre a cause de oela δ'τι νύκτα τινά ό Κουτκοΰς έγκατέλιπε 

σύζυγον καί τέκνα καί άπήλθεν ούδείς ήξεύρει που.

— Ώραΐον αύτό καί άπλούστατον!
— Comme vouz voyez ! Δέν δύναταί τις νά φαντασθή τι άλογώτερον του 

θεοΰ τούτου. Τόν τιμώσι τρώγοντες καί πίνοντες, χωρίς νά τφ προσφερωσί 

τι. Είναι δμως άληθές δτι καί δέν άπαιτοΰσι τίποτε-παρ’ αύτοϋ, καί όμι- 

λοΰσι περί αύτοϋ sans se gener point du tout, sans facons.

— Καί έορτάζουσι την εορτήν του ;
— Μάλιστα, άλλ’ ώς σάς ειπον, είναι εύωχία καί όχι εορτή.

— Έγω λοιπόν ....
— Vous tiendrez lieu de rost-beef είς τό συμπόσιον, δπερ θά γείνγ μετά 

δύο μήνας. Είναι έφεύρεσις τής ήγεμονίδος .... διά νά σας σωσγι ...

«-ς- Δέν έννοώ ....

— Υπομονή.
Δεν θελώ να σας λυπήσω διηγούμενος τό τέλος τών δυστυχών συντρόφων 

σας, οΐτινες—καί τούτο σάς λέγω πρός παρηγοριάν σας—-άπέθκνον χωρίς νά 
το εννοησωσιν, επειδή οι υπήκοοι τοϋ Ούρουτουκτοΰ είναι δεξιώτατοι περί ταϋ. 

τα.Περίεργοι άνθρωποι οί πολΐται τής Όκουενακάτης! Εϊχον μέγα πρόβλημα 

νά λύσωσι' νά μάθωσι δηλαδή κατά πόσον τό κρέας τών Εύρωπαίων είναι 
καλήτερον τοΰ ΐδικοϋ των. Γέρων τις, δστις -ένθυμεΐται είσέτι ναυαγόν τινα 

§ν έφαγε πρό πεντήκοντα ετών, έλεγε τό κρέας τών Ευρωπαίων ά'ριστον, 

άλλά ΰμεϊς γνωρίζετε κάλλιον έμοϋ δτι μία χελιδών έαρ ού ποιεί. ’Εκτός 
τούτου, οί νέοι ή'Οελον y mordre a leur tour. Ό ίδιος ήπειλήθην συχνά νά 
χρησιμεύσω ώς δείγμα, μετά τόν θάνατον τής βασιλομήτορο;' άλλ’ εύτυχώς 

ό βασιλεύς έγνωμοδότησεν δτι, επειδή είμαι γέρων καί ισχνότατος, δέν 
ήδυνάμην νά παρέζω ακριβή ιδέαν του πράγματος. Et voila pourquoi on ne 

m’ a pas crocpie!

Ό Labsolu έστκμάτησεν ολίγον, είτα έξηκολούθησεν*

— 'Η νεαρά ήγεμονίς Ηράσος τής Πρωίας σάς είδεν έκ τοΰ παραθύρου τών
άνακτόρων δτε είσήλθετε, καί άπεφάσισε νά σας σώση. Καί αυτή έχει τό 
πρόβλημά της. Θέλει νά μάθ·ρ τί πράγμα είναι ή ξανθή εκείνη γενειάς, πώς 
έγεννήθη καί πώς είναι καμωμένη. Voila, mon gar^on, διατί έσπευσε νά 
ζητήση την ζωήν σας, et voila de quelle mani0re, aussi delicate que profon- 

de, elle s’ y est prise ! .

— Θεία ήγεμονίς, ανέκραξα, όρμώμενος έκ δικαίου ενθουσιασμού.

— Θεία, πράγματι' c’ est le mot! Μή νομίζετε όμως δτι έπέτυχεν α
μέσως καί άνευ μάχης. Ό πρωθυπουργός άπέδειξεν, o'vt δέν είναι άναγκαϊον 

νά στερηθώσιν οΐ πολΐται δ,τι όγδοήκοντα στόματα περιμε'νουσιν άνυπομό- 

νως καί ο τι οΐ τρεις λοιποί μόλις άρκοϋσιν ώς εφεκτικά. Άλλ’ ή ζ/ρώΐος 
της Πρωίας ε’πεν|δτι, ώς βκσιλόπαις, είχε τό δικαίωμα νά έπιβάλ-ρ την 

θελησίν της είς τε τόν πρωθυπουργόν καί είς πάντας τούς υπηκόους. Καί 
έπειδή ό πρωθυπουργός έτόλμησε νά ύποτονΟορίσγ παρατηρήσεις τινάς είσέτι, 

ό βασιλεύς έγρόνθοκόπησε τόν πρωθυπουργόν, δστις έ'πεσεν ανάποδα, et ne. 

donna pas m0me sa demission.
— Ζητώ δ'βασιλεύς! έκραξα. .

— Έτοιμασθήτε λοιπόν νά παρουσιασθήτε εις τήν ήγεμονίδα. Είσθε.έλεύ·* 
θέρος νά διέλθητε τήν πόλιν ολόκληρον, άλλά σάς συμβουλεύω νά μή 

έξέλθητε τοΰ φρουρίου τούτου, διότι ό λαός δύναται νά λάβη τήν περιερ- 
γίαν νά λύση ό ί'διος τό πρόβλημα... εννοείτε ; Καί τοΰτο ήθελε.καταστρέ

ψει τά σχέδιά μου.Έγώ έλπίζω δτι καί ΰμεϊς θά γίνητε un sauvage comme 

il faut, ώς ό δοΰλός σας. Είμαι γέρων, καί ή'Οελον ν’ άφήσω άλλον τινά είς 

τήν θέσιν μου de pionnicr du progr^s.
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Ούτως έ\χ\βι ό Μέντωρ μου* έγώ ό'μως δέν προσεϊχον ΛΪέον έΐς τί| 

ονειροπολήσεις του, άλλ’ έσκεπτόμην μετ’ ενθουσιασμού την χάριτόβρυτον 

ήγεμονίδα, την τόσον καταλλήλως φροντίζονταν δι’ εμέ. Πάντες τοιοϋτοι οί 

άνδρες! Έκάστη γυνή, ήτις ένδιαφέρεταί πως δι’ ημάς, είναι βεβαία νά· 
καθέξη θέσιν τινά εις την καρδίαν ημών. Καί ή δι’ εμέ ένδιαφερομένη γυνή 

ήτο ωραία’ ό Maitre Labsolu τό ελεγε, και ήδυνάμην νά πιστεύσω αύτώ, 

επειδή την πρωίαν είχον ίδεΐ μαρτυρίας πουλάς τής ωραιότητας τών γυναι
κών τής Όκουενακάτης. Έλησμόνησα, τό ομολογώ, την άξιοδάκρυτον θέσιν 

μου, την απώλειαν τών συντρόφων μου, τά θερμά είσέτι όστά αύτών.... Καί 
έκτένισα τήν γενειάδα μου διά τοΰ κτενός ον μας έδωκεν ή φύσις’ την έκτέ- 
νισα φιλοστόργως, συλλογιζόμενος δτι τά βλέμματα της ωραίας ηγεμονίδος 

είχον σταματήσει επί τών νϋν αργυρών, τότε δέ χρυσών τριχών αύτής.

Τίλθεν έπΐ τέλους ή ώρα ή κατάλληλος πρός έπίσκεψιν τής βασιλικής 

προστάτιδός μου. Ήκολούθησα τόν Labsolu.
— Ούχί άπ’ έδώ, είπεν ουτος, βλέπων ό'τι διηυθυνόμην πρός την μεγάλην 

οδόν' ήδύνατο νά μας ι'δν) ό πρωθυπουργός, καί..·.

— Καί τί;
— Αί'!! ’Αγαπά την ήγεμονίδα, κα'ι, ώς έξευρετε, ρί έρασταί όμοιάζουσι 

την κνίδκ’ qui s’y frotte s’y pique. Δέν πιστεύω ό'μως νά συγκινησγ) ό έρως 

τήν ήγεμονίδα, ήτις....’Αλλά σιωπή, ιδού αί θαλαμηπόλοι αυτής.
Δυο γυναίκες, αί θαλαμηπόλοι περί ών ώμίλει ό Labsolu, έκάθηντο έπΐ 

τών βαθμιδών οικίας πολύ τών άλλων-ώραιοτέρας καί κομψοτέρας. 'Ο όδή- 

γός μου άντήλλαξε λέξεις τινάς μετ’ αύτών, καί άμφότεραι είσήλθονμϊς τήν 

καλύβην.
— Ce sont des demoiselles de bonne maison, είπεν ό Labsolu.— Elies 

«ont presque nues, αλλά δέν πειράζει’ ή γυμνότης έδώ είναι αθώα, καί ού·» 

δεις προσβάλλεται έξ αυτής’ la honte est une invention des tailleurs, καί 
έδώ pas de tailleurs, et, par consequant, pas de honte! Μόνον οί προύχοντες 

συνειθίζουσι νά καλύπτωνται δι’ ύφασμάτων, όίτινα εξάγονται έκ φυτών 

τινων, οΰχΐ δμως έξ αίδους, αλλά διότι τά υφάσματα ταΰτα άπαιτοΰσι 
πολύν κόπον καί δέν ίχουσι πάντες τόν τρόπον νά τα άγοράζωσι. Θά ιδήτε 

τόν μανδύαν τής ηγεμονίδος, καί διά ποιου, θελκτικού τρόπου περιβάλλεται 

αύτόν. C’est qu’elle est coquette, Ros6e du Matin! Et, ma foi, elle a bien 

raison de l’fitre, car elle est jolie comme les Amours!
Έπανήλθον έν τούτοις αί θαλαμηπόλοι καί ώμίλησαν μετά τοΰ Labsolu. 

Έκ των νευμάτων αύτών ένόησα δτι έπρεπε νά εϊσέλθωμεν.
— 'II κατηραμένη γλώσσα ! είπον πρός τόν φίλον μου, δέν θά εννοήσω 

ποτέ γρϋ.
— Άπατάσθε’ πέντε ή έξ ήμέραι άοκοϋσι νά συνειθίσητε είς τήν προφο

ράν καί νά μαντεύσατε ποϋ χωρίζονται αί λ,έξεις· τό υπόλοιπον-έρχεται εντός

587. 

μηνός. Vous y mordrez, mon gargon ! Δέν θά δυνηθήτε βεβαίως νά κάμητε 
αμέσως έκτεταμένην όμ,ιλίαν, ούτε νά λαλητέ περί φιλοσοφίας. Mais ό quoi 

bon? Ούδείς έδώ γνωρίζει τί έστι φιλοσοφία. ’Άλλως τε θά σας δώσω μα

θήματα τινα. ’Αλλ’ ά; εϊσέλθωμεν, ή ήγεμονίς μάς περιμένει. Courage, mon 

gargon, et que la vue du soleil d’ Ocuenacati ne vous 4blouisse pas!

Είσήλθομεν εις τόν προθάλαμον, οθεν αί θαλαμηπόλοι μάς είσήγαγον είς 
τήν αίθουσαν. 'Η z/pd<ro<· τής ΙΤξ><ύΙα.ς, ήτις έκάθητο επί τίνος σκεύους όμοιου 

πρός κλίνην, ήγερθη εύγενέστατα ΐνα άποκριθή είς τόν εύλαβή χαιρετισμ.όν 

μου καί είς τάς τρεις βαθυτάτας υποκλίσεις τοΰ Labsolu.
Έδώ, φίλοι μου, έπιτρέψατέ μοι νά σταματήσω ολίγον. Εϊδον πολλάς γυ

ναίκας καί πολλάς ί'σως θά ί'δω κατά τό διάστημα τής ζωής μου, καί περί 
αύτών θά εκφέρω κρίσιν, έπειδή ή χιών τής γενειάδας δέν έπεξετάθη καί επί 
τής καρδίας, ούδ’ έτυφλωσε τούς οφθαλμούς μου. ’Αλλά καί χιλίας άν ί'δω, 

πέποιθα ό'τι ποτέ δέν θά εύρω καλλονήν τόσφ θκυμασίαν ώς τήν τής κ/ρό- 

σον τής Πρωίας, τής ηγεμονίδος τής Όκουενακάτης. ΤΙ έπιδερμίς της έφαί- 
νετο ολίγον μελαγχροινή, καί ύπ’ αύτήν διεκρίνετο τό αϊμα ρέον είς τάς 
φλέβας ώς ό ροδόχρους χυμός ύπό τόν μαλακόν φλοιόν βερυκόκκου. Μελανω- 

τάτην καί βοστρυχώδη είχε τήν κόμην, κυανούς τούς οφθαλμούς, κεκαλυμ- 

μενους ύπό μακρών καί οίονεί όλοσηρικών βλεφαρίδων, αΐτινες έξήγειρον έν 
τή καρδία μου άπειρους επιθυμίας. Τί δέ νά σας εί'πω περί τοΰ προσώπου 

της; Τό- μέτωπόν της δέν ήτο εύρύ, άλλ’ αί έξοχαί του έδείκνυον ΐσχυράν 
νοημοσύνην. Ή ρίς δέν ήτο τόσον μακρά καί ευθεία ό'σον απαιτεί ή ελληνική 
τέχνη’ άλλ’ ή φύσις δέν θά την άπηρνεϊτο βεβαίως’ τοιαύτη ήτο ή κομψότης 

καί ή καλλονή τής καμπύλης τών ρωθώνων της. Τό στόμα έπΐ τέλους ήτο, 
άνευ ύπερβολής, δοχεΐον άνατολικών μαργαριτών. Μά τήν ψυχήν μου ! ό'τε 
είδον τήν κεφαλήν εκείνην, έ'μεινα εκστατικός παρατηρών αύτήν, καί την 

έλάτρευσα ώς ειδωλολάτρης. Καί σήμερον, έπΐ τή άναμνήσει αύτής, τό χϊυ.χ 
μου κοχλάζει εις τάς φλέβας. ’Ήθελον νά σας περιγράψω δλας τάς ήδείας 

σκέψεις άς ή θεα τοιαότης θείας καλλονής έγέννησεν έν τω νώ μου.... αλλά 

ή γλωσσά μου δέν δύναταί.... καί εξακολουθώ τήν διήγησιν.

ΤΙ ήγεμονίς ήγερθη, ώς είπον, ΐν" άποδώση τόν χαιρετισμόν μας’ είτα;..δέ- 
έκάθισε πάλιν, νεύουσα είς ημάς νά καθίσωμεν έπΐ δύο εδρών κατεσκευα- 

σμένων κατά μίμησιν τών ευρωπαϊκών ύπό τοΰ Labsolu, καλυτέρου μυρο- 
ποιοΰ καί διπλωμάτου ή τέκτονος καί λεπτουργού.

Άλλ’ούτε ό Μέντωρ μου ούτ’ εγώ έπωφελήθημεν τής εύγενοΰς. άδειας, 

καί ό Labsolu, άτε μέγας ρήτωρ, ήρχισε τόν λόγον του.
— ΤΙ αξιολάτρευτος ήγεμονίς μου μοί επιτρέπει ό'πως, συσταίνων αυτή 

συνάδελφόν μού τινα έξ Εύρώπης, τή ομιλήσω τήν γαλλικήν γλώσσαν ήν 

Λύσή εννοεί καί λαλεϊ μέ τόσην χάριν ;
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Olli, monsieur, άπέκρίθη ή ήγεμονΐς διά φωνής, ητις [/.οι έφκνη eja 

ρανία, ένώ χ>. παρειαί της έπορφυροΰντο έπιχζρίτως.

—— Eh bien! έξηκολοόθησε.ν ό Labsolu. ’Έχω την τιμήν νά συστήσω 
εΐς την Υ. Υ. τόν Caila Lapi, ώς τον ώνόμασεν ό σεβαστός αδελφός 'Υμών 

τόν Caila Lapi δν ή Ύμετέρα καλωσύνη έ'σωσεν έκ βεβαίου θανάτου, καί 

δστις....
Ήθέλησα τότε νά διακόψω τόν ρήτορα ευχαριστών κάγώ την ήγεμονίδα’ 

άλλά , θεωρών αύτην, έχασα έντελώς την κεφαλήν, καϊ δέν κατόρθωσα νά 

εί'πω άλλο τι παρά τάς λέξεις «Ήγεμονίς, σάς ευχαριστώ».
Προφέρων όμως τάς λέξεις ταύτας, είχον θέσει την χεϊρα έπί της καρ

διάς, διά δέ της καρδίας εκφράζει τις πλέον η διά φλυαρίας δυο ωρών.

Ό Labsolu έξηκολούΟει’
— Caila Lapi, que vons voyez, είναι ό τρίτος υιός,.,.

— Τίνος είμαι τρίτος υιός ; τί διάβολον λέγεις; ήρώτησα τόν φίλον μου 
διά βλέρ.ματος, δπερ αύτός ένόησε πάραυτα, έπειδή έτεινε την χεϊρα πρός 

ρ.ε ώσε'ι διά νά ρ.ε ήσυχάση, καί έξηκολούθησεν’

— Il est modeste, lui; mais moi, dans son interet je dois tout dire. Ό 
Caila Lapi είναι ό τρίτος υιός τοϋ βασιλέως της Γενούης, ίσχυροτάτου κρά

τους πολύ μακράν έντεΰθεν, δπου κατασκευάζονται πλοία έκατοντάκις μεγα- 
λείτερα τών ήμετέρων. Έταξείδευε διά των θαλασσών τούτων ΐνα μελετήση 

τά έ'θιαα τώνχωρών μας διάτήν ήμέραν καθ’ην ήθελε προσκληθή είς κενόν 
τινα θρόνον της Εύρώπης, δτε ή όργή τοΰ Κοτκοΰ τόν προσέβαλε, καί τό 
πλοΐον του έβυθίσθη είς τήν θάλασσαν μετά της πολυαρίθμου συνοδίας 

αύτοΰ. Τρεις μόνον έκ τών υπηκόων του έσώθησαν .μετ’ αύτοΰ, καί ή Υ. Υ. 
γνωρίζει ποιον ύπήρξε τό τέλος των’ άλλ? ό Caila Lapi είναι ευχαριστημένος 

δτι έ'τυχεν έδώ, διότι χρεωστεΐ τήν σωτηρίαν του,....
ΤΑ .! ναί, έ’χει δίκαιον, ανέκραξα, πίπτων πρό τών ποδών τής ωραίας' 

ήγεμονίδος καί άσπαζόμενος. τήν άκραν τοΰ μανδυου της. Δέν λυποΰμαι- 

διά τό ναυάγιον.... ούτε διά τήν άπώλειαν τοΰ βασιλείου μου, διότ-ι πάντα 

ταΰτα μοι παρέσχον τήν εύτυχίαν νά ί'δω τήν /Ιρόσογ της Πρωίας. 
. Προσεχώρουν, ώς βλέπετε, είς τά σχέδια τοΰ Labsolu, χωρίς νά εννοήσω 

διά ποιον σκοπόν ουτος ή'θελε νά με συστήση ώς βασιλόπαιδα. Άλλά τίς σ 

μ,ή χαίρων, έ'ξω τής πατρίδος του, νά φαίνηται μεγαλείτερος άφ’ δ,τι είναι ;

Εις τήν ορμήν μου έκείνην ή ήγεμονΐς έμειδίασεν ,έρυθριώσα. Τότε ή'μην 

νέος τήν ηλικίαν, δέν ή'μην άσχημος, ή απαράμιλλος καλλονή τής γυναικός 
εκείνης μοί έθέρμαινε τό αίμα, καί οί ένθουσιώδεις λόγοι μοί ένεποίουν 

αϊ'σθησιν.
Ή θυγάτηρ τής Νεφέ-Ιης τής Ηναεως, εϊπεν ή ήγεμονΐς τείνουσα τήν 

χεϊρα πρός με (ήμην πρίγκιψ κάγώ, μή το λησμονήτε) χαίρει βλέπουσα άν

θρωπον ώς τόν Caila Lapi, προερχόμενοι» έξ άπομεμακρυσμένων χωρών. Ό 

ινίός'τόΰ βασιλέως τής Γενουης δέν θά εύρη έδώ ούδέν τό εύχάριστον. Έξ 

εναντίας μάλιστα έ'λαβεν ήδη αφορμήν νά κλαόση διά τόν θάνατον, τών 
άδελφών του λευκών. Άλλ’ ό πανίσχυρος Κουτκοϋς έποίησε διάφορα τά ήθη" 
έδώ ό άνθρωπος τρώγει τόν άνθρωπον, καί ή Λρόσος τής Πρωίας δέν ήδυ- 

,νήθη νά έμποδίση τοϋτο. Δέν θά έ.πιτρέψη δμως ν’ άποθάνη καί ό Caila 
■Lapi, όπως ουτος, έπιστρέψας είς τό βασίλειόν του, δυνηθή νά εί'πη είς: τήν 
εκλεκτήν τής ψυχής του δτι καί έν Όκουενακάτη ύπάρχουσι γυναίκες έχουσ.αι 
εύγενή τήν καρδίαν.

Οί λόγοι τής ήγεμονίδος άντήχουν είς τά ώτά μου γλυκύτατοι ώς ουρα

νία μουσική. Ναί μέν δέν ήσαν πάντοτε ορθοί, καί διδάσκαλο; όλιγώτερον 
φίλαυτος τοΰ Labsolu ήθελεν εύρει λάθη πολλά καί ασυνταξίας καί άκυρο- 
λεξίας’ άλλά τί έσήμαινε τοϋτο, άφοΰ ή γλυκυτης τής φωνής καί αυτά τά 

λάθη καθίστανε λατρευτά ;

— Ήγεμονΐς, άπεκρίθην έ'νθαυς, ούδεμία γυνή έκδέχεται άνύπόμονοΰσα 

τήν επιστροφήν μου" άλλ’ άν ό θεός έπιτρέψη νά έπανίδω τήν πατρίδα 
μου, οΐ πάντες θά μάθωσιν δτι ή δρόσος τής Πρωίας είναι ή ωραιότατη, ή 

εύγενεστάτη ήγεμονΐς τοΰ κόσμου.

·. —Πώς·, ό Caila Lapi δέν έ'χει γυναίκα τινα τής πατρίδος του ήν θά 
νυμφευθή μετά τήν επιστροφήν του ; ώραίαν τινά καί λευκήν βασιλόπαιδα, 
ή'τις θά περιμένη αύτόν βλέπουσα πρός τήν θάλασσαν διά νά διακρίνη τό 

ποικιλόχρουν πλοΐόν του έπιστρέφον ;

— ’Όχι, ήγεμονίς’ ό Caila Lapi ούδέν έχει. Οΰδευ.ία γυνή άγαπδ αυτόν 
καί ή καρδίκ του είναι βωβή ώς ό θάνατος.

— Ah! lajeunesse de nos jours est bien sdrieuse—·άνέκραξεν ό Labsolu. 

Κατά, τήν εποχήν μου ούδείς ποτέ έ'μενεν είκοσιτέσσαρας ώρας sans une 

amourette au coeur. La nature alors avait encore horreur du vide. Άλλά 
τόσον κκλητερα! Δεν θά λυπηθήτε παρκπολΰ διά τήν έλλειψιν. τής. πατρί
δος, καϊ-θά νυμφευθήτε έν τή νήσω ταύτη τής Κυθερείας. Αί γυναίκες έν

ταΰθα είναι ώραιόταται, αί';...

— ’Ώ ! ναί, ώραιόταται! >,

— Ά 1, διέκοψεν ή αθώα ήγεμονίς. Ό Caila Lapi είδεν ή'δή ένταΰθα 
γυναίκα, άρεσκουσαν αύτφ ;

— Ναί.... όχι.... δηλαδή....

Δεν ή'ςευ.ρον τί νά εί'πω, εύρισκόμην είς φοβεράν άμ.ηχανίαν’ ή δέ ήγε
μονίς έθεωρει προσεκτικώς δέσμην ήν είχεν έν χερσίν έξ άνθέων λευκών καί 
ευωδών ώς μαγνόλιαι.

γ Λησμονείτε, έξηκολούθησα, ό'τι εύρίσκομαι μεταξύ θανάτου καί ζωής, 

και οτι άναπνεω εΐσετι χάριν είς τήν εύγενή δρόσον, τής Πρωίας/
—- Ό Cada Lapi θά σωθή, ·τό ορκίζομαι, άνέκραξεν ή ήγεμονίς, έγεί- 

ρουσα βασιλικώς τ,ό μετωπον. Και, άν θέληση,... άν δέν θά τω άπαρέση νά 
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ζήση έν Όκουενακάτγ, ό αδελφός μου θά εκπλήρωσή πάντα αύτοϋ πόθο·*

ΤΗτο ωραία ούτως ομιλούσα, ωραιότατη, φίλοι μου, μά την ψυχήν μου. 
Οί κυανοί οφθαλμοί της έσπινθηροβόλουν ύπό τάς μακράς βλεφαρίδας, οί λευ

κότατοι όδόντες διέλαμπον διά τών κοράλλινων χειλέων της, Άλλ’έχω 
-λευκήν την γενειάδα, καί νά ομιλώ περί τούτων τών πραγμάτων αρμόζει 

είς εμέ τόσον δσον ό χορός είς άρκτον. Φαντάσθητε ύμεϊς παν δ,τι θελετε· 

έγώ εξακολουθώ την διήγησίν μου.
— ’Όχι, άνέκραξα, χωρίς νά ήξεύοω τί έ'πραττον,. τί έλεγον’ ό Caila 

Lapi δέν επιθυμεί τίποτε’ ό Caila Lapi δέν θά έ'χ·ρ ούδεμίαν γυναίκα άφ’ ου 
δέν δύναται νά έλπίζνι είς την μόνην εκείνην, ήτις έτρωσε την καρδίαν του J

Ή Πρώτος τής Πρωίας μ’ έθεώρησεν έ'κπληκτος.
— Ποία γυνή ; είπε. Πάντες εδώ ύπακουουσιν είς τον άδελφόν μου, τόν 

ισχυρόν Κρότον τής βροντής. "Αν αύτός θέληση, ποία γυνή τής Όκουενα- 

•κάτης θ’ άποποιηθή νά γείνη σύζυγος τοΰ Caila Lapi;
■ . — 'Ηγεμονίς, δέν γνωρίζετε τά ήθη μας. 'Ημείς άγαπώμεν τήν γυναίκα.., 

καί άνταγαπώμεθα ύπ’αύτής....

— Καθώς καί ένταϋθα !
-i- Ναι, άλλ’ ούδέν κατορθόνομεν διά τής βίας. 'II γυνή δέν είναι συνειθι- 

σμένη είς τοιοϋτον είδος ύπακοής, και δταν αυτή δέν θέλγ, ούδεμία υπάρχει 

πλέον ελπίς. Τότε ό αγαπών καί μή άνταγαπώμενος αποθνήσκει έκ τής 

λύπης.
— Καί άρνοϋνται αί γυναίκες, έν τή χώρα., τοϋ Caila Lapi, δταν αυτός 

τάς θελη ;
'Αγία άπλότης. ΤΗτο πράγματι δρόσος τής Πρωίας καί ό ήλιος δέν την 

είχεν είσέτι έγγίσει διά τών πυρωδών φιλημάτων του. Ό Labsolu παρεμενε 

σκεπτικός καί σιωπηλός, τούς οφθαλμούς κλινών χαμαί, ώς άνθρωπος έννοών 

δτι είναι τρίτος έν δια.Ιόγω.
Δέν ήξευρον τίνα έπιχειρήματα νά ευρώ’ άλλ’ επειδή ήναγκαζόμην νά 

όμιλήσω, έξηκολούθησα*
— 'Ηγεμονίς, έάν τις τών υπουργών του ισχυρού Ούρουτουκτού τώ εζητει 

ώς σύζυγον τήν γλυκεϊαν Πρόσον τής Πρωίας;....
■ — 'Η Πρόσος τής Πρωίας ήθελεν άποποιηθή !—άνέκραξεν ή νεαρά γυνή 

έρυθριώσα, άλλά σειούσα ύπεροπτικώς τήν ώραίαν της κεφαλήν.

■ —-Καί δμως οί ύπουργοί τοϋ Αδελφού της είναι οί ισχυρότατοι τής Όκουε- 

νακάτης μετ’ αυτόν !
Τί πειράζει!

— Καλώς. Καί ιδού πώς γυνή τις τής πατρίδος μου δύναται ν’ άρνηθή 

τήν χεϊρά της καί είς τόν βασιλέα.
• —’Εννοώ, προσέθηκεν ή ήγεμ.ονίς, άρνεΐτδιι.... δταν δέν άγαπγ.

- Καί έκλινε τήν κεφαλήν θεωρούσα πάλιν τά άνθη της.

άπ’αύτοϋ πριν φυλακίσθώ, καί έφοβου- 
μαγειρεύσει μετ’ έμβάμμαΐος κατά τόν 

το είχον συλλογισθή, καί ό Φοίβος έπω- 
δέν είχον έστρα.μμένην είς αυτόν τήν 

τά δωμάτιά

Ειχομ.εν μείνει βωβοί καί οί τρεις, ούδέίς δ’ έζ ημών ήξεύρέ τί νά ειπή 
δτε έίσεπήδησε τρίτος τις> ούτινος προηγείτο κρότος τις μέγιστος καί κραυγαί 

πεφοβισμένων γυναικών.

'Η Πρόσος ίής Πρωίας., βλέπουσα αυτόν έίσέρχόμένόν καί πηδώντα επ’ 
εμέ, εξέβαλε κραυγήν τρόμου καί έπήδησεν έκ τής κλίνης* άλλ’ άνέλαβεν 

άμεσως τό Οκορος της, βλεπουσά αύτόν θωπεύοντά με μυριοτρόπως καί λεί- 
χοντα φαιδρώς τήν γένειάδα μου.

Δυστυχές Φοίβε J Είχον χωρισθή 

μην μή οί άγριοι εκείνοι τον είχον 
κινεζικόν τρόπον. Ευτυχώς δμως δέν 

φελουμένος στιγμήν τινα καθ’ ήν 

προσοχήν, είχε χειραφετηθή διά νά έλθη πρός άνευρεσίν μου είς 
τής ήγεμονίδος.

— Λαμβάνω τήν τιμήν, είπεν ό τελετάρχου χρέη έκτελών Labsolu, νά 

συστήσω είς την άζιολάτρευτον ήγεμονίδα μου οικιακόν τι ζώον τών μερών 

μας καί φίλον τοϋ άνθρωπον.... quand il ne le mange pas. λαοί τινες καλοΰ- 

σιν αύτόν cliien, άλλοι dog, ή hund, ή perro, ή κννα' έχει, έν ένί λόγφ, 
διάφορα ονόματα, είς ά αποκρίνεται δΓ άπλού γάον γάον, ποικιλοτρόπως 

εκφερομενου πρός έκφρασιν πάσης του ιδέας καί άνάγκης. Δύνασθε άφόβως 
νά τον Οωπεύητε* il est plus respectueux τών έρυθροπρασίνων πτηνών σας* 
άτινα πειρώνται πάντοτε νά δάκνωσι τούς δακτύλους μου, φωνάζοντα tucra, 

μόλις με βλέπωσιν.

Μοί φαίνεται δτι σάς ειπον ή'δη δτι liter Λ είς τήν γλώσσαν τής Όκουε- 

νακάτης σημαίνει β.Ιάζ.

Ή ήγεμονίς δμως δέν έτόλμ.α είσέτι νά τείνφ έλευθέρως τήν χεΐρα πρός 

τον Φοίβον. ·

— Είναι, ειπον έγώ, ό μόνος φίλος δ μέίνας είς τόν Caila Lapi, πριν γνω- 

ρισν; τόν Labsolu καί λάβη τήν τιμήν νά προστα-τευθή υπό τής ώοαίας 
Πράσου τής Πρωίας. Έδώ, Φοίβε ! σηκώθητι, καί χαιρέτισε τήν κυρίαν !

Ό Φοίβος ύπήκουσεν ευθύς, ή δέ ήγεμονίς, ένθαρρυνθεϊσα, έθώπευέν αύτόν 

καί τω έπέτρεψε νά λείχρ τήν χεϊρά της. ’Από δέ τής ήμέρας έκε’ίνης ή 

τύχη τοΰ Φοίβου έξησφαλίσθη. Πάς τις έ’κτοτε έθώπευεν αύτόν καί τον 
έσέβετο’ καί, άν δέν τον έτρεφον διά ζαχαρωτών, τοΰτο προήρχετο έκ τού

του, δτι ή χώρα δέν παρήγεν ούδ’ έγνώριζε τά τοιαϋτα.

Καί επειδή περί τροφής ό λόγος, νομίζω ovt ό κατεργάρις είχε τήν προ

τεραίαν πωλήσει τήν εύρωπαϊκήν συνείδησίν του άντι τών εθίμων τής νήσου. 

Μοί εφαίνετο χορτασμένος καί νωχελής ώς καλόγηρος, καί βεβαίως τοΰτο 
δέν προήρχετο έκ τών καρπών τοϋ κόκκου ή έκ τών φυτικών τροφών τής 

νήσου. Δέν ηδυνήθην δμως νά ‘έξάξω τίποτε έκ τοϋ στόματός του- τό ρόγχος 
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του ήτο καθαρόν, και τό φοβερόν μυστήριον, άν ύπαρχε τοιοΰτο, κατήλθε 
μετ’ αύτοΰ είς τόν τάφον.

Μετά ήμίσειαν ώραν άπεχαιρέτισα την ήγεμονίδα καί άπήλθον μετά τοί5· 
Μεντορός μου. ’Ήρχισα άμέσως έκμανθάνων την γλώσσαν, ό δέ άνευ διπλώ
ματος διδάσκαλος τής όκούεναζατικής μοί έδωκεν ευθύς πρός έκμάθησιν 
κατάλογόν τινα λέξεων άναγκαίων εις τά χρειωδέστερα τής ζωής. *Η ανάγκη 
τής συνεννοήσεως ένισχύετο υπό τής έπιθυμίας τοΰ άρέσκειν..... εις ποιον
τό ένοήσατε ήδη- εις εκείνην, είς τήν ώραίαν, είς τήν θείαν Αρόσστ τής 

Πρωίας.
— Pas de betises, mon gargon!, μοί είπεν ό Labsolu ζητών έν τοϊς Θυλα» 

κίοις τοΰ %sJ.idoroipov του ρινόμακτρον, από δέκα καί οκτώ’ έτών μή ύπάρ" 
χον πλέον. Έδώ άπαιτεΐται φρόνησις. 'Ο πρωθυπουργός Τουρουρού (οπερ έν 
τή γλώσση τής νήσου σημαίνει ό έ'γωζ μεγά.Ια ώτα} θέλει νά νυμφευθή 
τήν ήγεμονίδα, κα'ι δέν θά δυσκολευθή νά σας φονεύση άν άνακαλύψη τόν 
ποός αύτήν έρωτά σας. ’Ανάγκη πάσα λοιπόν ν’ άποκτήσητε τήν άγάπην 
τοΰ βασιλέως καί νά καταστήτε άναγκαΐος αύτώ par quelque art d’agrii- 
ment. Voyons, que savez vou-s faire?

.—’Ενώ;.., τί νά σας εί'πω;.... γνωρίζω τήν γεωμετρίαν, τήν άλγεβραν,τήν 
εξαγωγήν τών ριζών....

— Comment?.... des racines ?... Seriez-vous horticulteur ?
- —’Όχι, ομιλώ περί τετραγωνικών καί κυβικών ριζών.

— Ah, ah, je vois.... ou plutot je ne vois pas είς τί δύνανται ταΰτα νά 
σας χρησιμεύσωσι. Τί άλλο ;

— ’Έκαμα τάς κλασικάς σπουδάς μου είς τό γυμνάσιου’ έμελέτησα τόν 
Κορνήλιον Νέπωτα' συνέθετον άλλοτε καί δίστιχα λατινικά, θά ήδυνάμην 
δέ τοΰτο καί τώρα άν είχον λεξικόν τι διά τάς μακράς κ%εΙ τάς βραχείας....

— Καλά, άλλ’ οί ένταϋθκ βιβλιοπώλαι δέν έ'χουσι τοιαϋτα, είπεν ό 
Labsoln μετ’ άστεϊσμοΰ. ”Αν έγνωρίζετε χορόν ... Έγω εγηρασα ηδη, και θα 
ήδύνασθε νά με άντικαταστήσητε' τί. λεγετε ;

— Σάς ομολογώ είλικρινώς ό'τι δέν κατώρθωσα ποτέ νά μάθω ούτε συρτόν.
— Diable !... ’Αλλά δέν πειράζει... on finira par trouver quelque chose!
Έξ εκείνης τής ημέρας είργαζόμην διαρκώς. Διηρχόμήν τας ημέρας πλη

σίον τοΰ Labsolu, αγαθού ανθρώπου, malgr<5 les blagues, καί έγονυπέτουν 
καθημερινώς πρό τοΰ ισχυρού μονάρχου Ούρουτουκτοΰ.
' Ή αύλή έξήρχετο σχεδόν καθ’ ημέραν πρός Θήραν ή πρός αλιείαν. Έγω 
έζήτησα τήν άδειαν νά συμμετέχω τής τελευταίας ταυτης διασκεδασεως, 
καί έδίδαξα τούς νησιώτας τήν χρήσιν τοΰ δικτύου, ήν ηγνόουν, μεταχειρι- 
ζόμενοι εως τότε τό άγκιστρου.

— Voi!& qui est bien ! έλεγε θαυμάζων ό Labsolu. Εξακολουθείτε να 
πολιτεύητε τούς άγριους τούτους, γίνετε άναγκαΐος, καί nous sommes a

-chev.al, Ά ! άν είχον μαζύ μου les ingredients de ma fameuse pom,made, δτβ 
ή μοΐρά μ’ έρριψεν έπΐ τών ακτών τών άνθρωποφάγων τούτων, τή στιγμή 
τκύτη ή Όκουενακάτη θά ήτο μεταβεβλημένη είς μικρούς Παρισίους, et 
moi j’en serais le maire, ou mieux encore!

— Παρηγορήθητε ! Υπήρξατε σύζυγος τής βασιλομήτορος....
— ΤΑ, ναι, mari de la main gauche! Ή χαρίεσσα Νεφέ.Ιη τής Λΰσιως 

ήτο ή πλέον ιδιότροπος γυνή τοΰ κόσμου' fantasque, yolontaire, jalouse.... 
oh ! mais jalouse comme une ntigresse. Φαντάσθητε ότι ημέραν τινά ήθελε 
νά μοι έξορύζη τούς οφθαλμούς διά τών ονύχων διά νά μή βλέπω τό κάλλος 
τών κυριών τής Αυλής της. Car, il parait que je m’etais oublie A en regar- 
der une trois minutes de trop.

— Και έκείνη....
•—Ah! la pauvre femme, e’est qu’elle avait des yeux elle aussi, άπήν

τησεν αύταρέσκως ό Labsolu.

Νύκτα τινα, ενώ κατά τήν συνήθειάν μου έκαθήμην ρεμβάζων έπΐ 
τών βαθμιδών τής θυρας τής ήγεμ.ονίδος, χειρ τις έστηρίχθη ήσύχως επί 
τών ώμων μ.ου, καί ήσθάνθην ώσεί φλόγα διαρρέουσαν τό αίμά μου. ΤΗτο ή 
δρόσος τής Πρωίας. ΙΙώς είχε μάθει τάς νυκτερινάς μου έπισκέψεις ; μ.ήπως 
καί αυτή, μη δυναμενη νά κοιμάται, ήρχετο νά ρεμβάση ύπό τάς ακτίνας 
τής σελήνης;

*Η ήγεμονίς έσίγα, άλλ’ οί κυανοί καί ,βαθεϊς ώς ή θάλασσα οφθαλμοί 
της ώμίλουν ούρανίαν τινά γλώσσαν είς τήν καρδίαν μου. Έδραξάμην τής 
χειρός της μεταξύ τών έμών, καί την έφερα πρός τά χείλη μου. 'Γό φίλημα 
εκείνο ύπήρξε τό πρώτον, αλλά υπήρξε μακρόν.... Τί ειπεν ή χειρ έκείνη είς 
τά χείλη μου; τίντα χείλη είς τήν χεϊρα;...

*Η δρόσος τής Πρωίας δέν έγνώριζε τήν σοφήν τέχνην δι’ ·ής Εύρωπαία 
τις, καιπερ άγαπώσα, λεπτύνει καί αυξάνει μ,έχρι τετάρτης δυνάμεως τό 
πάθος τοΰ έραστοΰ της. Μέ ήγάπα, καί δέν ήθέλησε νά το κρύψη’ οί όφθαλ- 
μοί της μοί έξέφρασαν τόν έρωτα τής καρδίας της καί τά χείλη της τόν 
εσφράγισαν διά τών λέξεων έκείνων, αΐτινες είς οίανδήποτε γλώσσαν τής 
ύφηλίου είναι τόσον γλυκεϊαι.

Ήξεύρετε πώς λέγεται σ’ άγαπω έν τή γλώσση τής Όκουενακάτης;—— 
Ο cuen sini, Όκουενακάτη δέ σημαίνει ΐρασαία ΐήσος. 'Η φράσις αύτη, 
ωραιοτάτη έν πάση γλωσση διά τό έκφραζόμενον μ,άλλον ή διά τήν ηχώ 
της, είναι γλυκυτάτη έν τή γλώσση τής Όκουενακάτης. Δύναμαι νά σας 
ομιλήσω ex professo, έπειδή έμαθα νά την προφέρω έν πάσαις ταϊς γλώσ- 
σαις. Ό ’Άγγλος λέγει: I love you, ό Πολωνός cocham ce, ό Ούγγρος 
szeretlet, ό Άραψ bahebec, ο 'Ισπανός yo te quiero, ό . Γάλλος je t’aime, 
§ Έλλην σέ άγαπω. Άλλ’ έγώ, δ γέρων πλοίαρχος Dodero, θά προτιμήσω 
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πάντοτε τό γλυκύτατου εκείνο «ο cuen sini» δττερ μοι έψιθύρισεν ή ωραία 

δρόσος tijc Πρωίας, ΐί,τζ με αποχαιρέτιζε θέτουσά μοι ήδέως τό προσώπου 

έπι τό στίφος καί τούς βραχίονας περί τόν λαιμόν.
Φίλοι, και χίλια έτη άν ζήσω, δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν στιγμήν 

έκείνην, εκείνην τήν φράσιν, τήν ηδονήν έκείνην’ εΐς δέ την άνάμνησιν ταύ- 

την θά τρέμω δλος ώς έτρεμαν τότε, καί τό αίμα θά συρρέη εις τούς κροτά

φους, ώς τότε, είς την επαφήν της μαλθακής κόμης της, λελυμένης ύπό, τής 

νυκτερινής αύρας.
Ή ήμερα τοϋ Κουτκοϋ έπλησίαζεν. Οί προύχοντες τής νήσου μέ έθεώρουυ 

φιλικώς’ άλλά τίς γνωρίζει Si είς τά φιλικά βλέμματά των δέν συνυπήρχε 
..καί μέρος τι γαστρονομικής περιεργίας ; Οί ίδόντες των, δτε έγέλων, μοί 

έπροξένουν φρικίασιν.
• Ταΰτα πάντα μ.’ έπειθον νά μή άναπαυθώ έπί τών δαφνών τοϋ δικτύου 

τοΰ ύπ’ έμοΰ έφευρεθέντο,ς. Μεταξύ τών λειψάνων του ναυαγίου είχον φυλάξει, 

μάχαιράν τινα, δι’ ής έσκέφθην νά κατασκευάσω καλλιτεχνήματα τινα πρός 

ώρα’ίσμόν τών καλυβών τών άνθρωπο.φάγων εκείνων.
Τό πρώτον γέννημα τής έργασίας μου υπήρξε μικρά τις πυξίς διηνθισμένη. 

διά κογχυλίων καί πο.ικιλοχρόων λιθαρίω,ν, άπερ συνήρμοζον διά ρητίνης τινός 

δ,π’έμοΰ εύρεθείσης είς τά δάση. Ή πυ,ξίς ύπήρξεν άντικείμενον γενικού θαυ
μασμού, καί ό βασιλεύς εύηρεστήθη νά τήν κράτηση δι’ έαυτόν.Ό πρωθυπουρ

γός Τουρουροϋ ήθέλησεν όμοίαν' τινά καί αύτός, καί μετά παρέλευσιν δύο 

ήμερων τω έφερον πυξίδα, ήτις, δέν το λέγω πρό; καύχησιν, ήτο αληθές 

Αριστοτέχνημα.

*0 Τουρουροϋ είχε ζητήσει τήν πυξίδα διά νά την προσφέρη είς τήν 
ζάγώσοκ της Πρωίας,

——Την. άπεδέχθην, μοί εϊπεν ή ήγεμονίς τήν έπ-αυριον' επειδή έφαντα·< 

ζόμην δτι ήτο ξργον τοΰ Caila Lapi.

’Εμψυχωθείς? έκ τής πρώτης επιτυχίας, άπεφάσισα νά κατορθώσω τι μέ- 

γιστον. Έπρομηθεύθην τεμάχιόν τι λευκού καί μαλακού ξύλου, έξ ου—μετά 

πολύμοχθον εργασίαν—τκατεσκεύασα άγαλμά τι τοΰ θεοΰ Κουτκοϋ, έχον, 

2ψθς πήχεως πλήν τών πτερών ψιττακού τών 'κοσμούνταν τήν. κεφαλήν. Ό 
Κανόβας δέν ήθελε βεβαίως υίοθ ετήσει τό άγαλμα εκείνο, άλλ’ οί κάτοικοι 

τής Όκουενακάτης δέν ήσαν πολύ δύσκολοι. Τό σχήμα τοΰ άνθρώπου ύπήρ- 

χεν' ύπήρχον τά πτερά, ό μανδύας, ή λόγχη’ ούτε ή γενειάς ελειπεν είς τήν, 

θεότητα εκείνην., είς ήν πρός μεγαλειτέραν αξιοπρέπειαν είχον θυσιάσει τρίχας 

τινας αύτής τής γενειάδος μου,.

Ή ήμέρα τής εορτής έπήλθεν. 01 αύλικοί ήσαν πάντες συ.νηθροισμένοι 
μέτά τοΰ βασιλέως καί τής ήγεμονίδος έν τή αίθούσγι τοϋ συμβουλίου, δτε, 
βυνο'δευόμενος ύπό -τοΰ L.apsolu, παρουσι.άσθην είς τόν βασιλέα και άπεκή- 

ΐλυψα τό,ν. Κουτκοϋ, ' . .
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■ Κατ’ άρχάς οί πάντες έζεπλάγησαν’ άλλά μόλις προέφερα τό ονομα τοΰ 
θεοΰ καί έπεσον πάντες γονυπετείς προσκυνοΰντες αυτόν. ’Ήρχισαν έπειτα αί 

προσεκτικά! εξετάσεις, αί λεπτομερείς παρατηρήσεις, τά πολυειδή σχήματα, 
αί κραυγαί παιδικοΰ, ούτως είπεΐν, θαυμασμ.οΰ. Ό Ούρουτουκτοΰ μετά μα

κράν σιωπήν μοί είπε τά εξής.

— Caila Lapi, σήμερον ακριβώς, κατά τά συμπεφωνημένα, έπρεπε ν’ 

άποθάνης. Ή χαρίεσσα αδελφή μου άγνοεΐ εισέτι όποιαν γλυκεϊαν γεΰσιν 

έχει τό ανθρώπινον κρέας.
Έφοικίασα. Ό δέ βασιλεύς έξηκολούθησεν’.

Υμείς οί Εύρωπαΐοι πρό πάντων είσθε άριστοι.
"Εκαμα βαθεΐαν ύπόκλισιν είς τήν φιλοφροσύνην ταύτην τοϋ βασιλέως.

—-Ναί, άοιστοι, έξηκολούθησεν ουτος’ εύχαριστήθην πολύ έκ τών. συν

τρόφων τοϋ Caila Lapi, έψημένων. Είσθε άριστοι, μά τόν Κουτκοϋ ! Τό κοέας 

τών γειτόνων μας είναι σκληρόν καί άνοστον. ’Εκτός τούτου δέν μυρίζει 
ώς τό ίδικόν σας. ΤΑ ! πόσον εύτυχεΐς είσθε είς τάς χώρας σας δπου τρώ- 

γεσθε κατ’ αρέσκειαν !
— Μεγαλειότατε, έν Εύρώπη δέν τρώγομεν τούς άνθρώπους.

-----Τί; . . . πώς; . . . δέν τρώγετε άλλήλους ;
—- "Οχι . . . δηλαδή, ναί, άλλ’ δχι διά τών όδόντων. ...

■— Πολύ κακά ! Τό άνθρώπινον κρέας είναι φυσική τροφή. "Οταν τρώγω- 
μεν τόν άνθρωπον, ή ψυχή μας διπλασιάζεται. Έγώ νομίζω δτι, άν ,έτρω- 

γον τόν Caila Lapi, ήθελον μάθει νά κατασκευάζω κάγώ τινα τών ωραίων 
εκείνων πραγμάτων άτινα αύτός κατασκευάζει.

Άκούων τήν νέαν ταύτην θεωρίαν περί τών προτερημάτων τοϋ Ανθρωπί
νου κρέατος καί περί μεταδόσεως τής ψυχής διά τής Απαίσιου ταύτης τρο
φής, ή'ρχισα νά τρέμω. Προσεπάθησα δμως νά μειδιάσω καί άπεκρίθην"

— Καί τότε διατί ή Ύμετέρα Μεγαλειότης δέν τρώγει τόν φίλον μου 

Lapsolu, ουτινος τό κρέας, άτε άνήκοντος είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ κόσμου, 

δύναται βεβαίως νά μεταδώση άξιολογωτερα προσόντα εΐς τήν Τ., Μ.;
'Ομηρικός γέλως του βασιλέως διέκοψε τήν pro domo mea μαρτυρίαν μου, 

καί μ.οι άπέδειξεν δτι οί λόγοι του ήσαν άπλή τις άστειότης άνθρωποφάγου. 

ΤΙ καρδία μου έφαιδρύνθη καί έξηκολούθησα’

•—- ΤΙ ζωή μου σας Ανήκει, ισχυρέ Ούρουτουκτοΰ.

•— "Οχι, άπήντησεν ό βασιλεύς μετά φιλικοΰ μειδιάματος, ανήκει είς τήν 

■προσφιλή θυγατέρα τής μητρός μου, είς τήν Λρόσον της Πρωίας. Ζήτησον 
αύτήν άπό τής ήγεμονίδος . . . καί, μάλιστα, επειδή κατεβίβασας έπί 

τής γής τήν εικόνα τοϋ Κουτκοϋ καί είσαι άξιος πάσης Αμοιβής, ζήτησον 

-παρ’ αύτής πάν β,τι θέλης .. . . έστω καί τήν χειρά της’ Sv ή δρόσος ’της 

Πρωίας σοί την παραχώρησή, σέ άσπάζομαι άπό τοΰδε ώς Αδελφόν.:
Αστραπή τις πεσοϋσα έν μέσω ήμών δέν ήθελε παραγάγει μεγαλειτέραν 
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Ικπληξιν.. Κατ’ άρχάς p,ot έφκνη παίγνων ονειρον, ή ώχρότης ό'μως· το,ΰ, 

ΤόύρούροΟ καί τ’ άποπνέοντα μίσος πρός με βλέμματά του μ’έ'πεισαν. δτι δ 
βασιλεύς ώμίλει σοβαρώς. ΙΙροσέβλεψα την ήγεμονίδα, έρύθριώσαν, σχεδόν 

λιπόθυμον.
— Ήγεμονίς, ανέκραξα, δύναμαι να ελπίσω

—- Την ζωήν καί' . . . ό Caila Lapi δέχεται και την χεϊρά μου .’·

Τάϋτα δέ λέγουσα, ή ωραία ήγεμονίς Ικρυ.ψε τό πρόσωπόν της εις τόν, 

κόλπον παρίσταμένης τινός κυρίας τής Αυλής.
’Ερρίφθην, ώς δύνασθε ευκόλως νά φαντασθήτε, πρό, των ποδών της, λα

βών δέ μίαν τών χειρών της, έλησμόνησα τόν Ούρουτουκτ.οϋ, τούς άγριους, 
τόν Lapsolu, τόν πρωθυπουργόν, τα πάντα ... Δι’ εμέ δέν υπήρχε πλέον ή 

ή-Jfidoc τής Πρωίας, ό μαργαρίτης τής ’Οκουενακάτης, ή βασίλισσα τών, 

γυναικών!
Παραπαίων έκ τής χαράς, ώς έκ ποςροινίοςς, έξήλθον τής αιθούσης τοΰ 

συμβουλίου πλησίον τοΰ βασιλέως, προβαίνοντος μεγαςλοπρεπώς μεταξύ έμοϋ 
καί τής ήγεμονίδος, ήν έκράτει διά τής δεξιάς, ένφ έστήριζε τήν άλλην 

χεϊρά έπ'ι τών ώμων μου. Μετέβημεν εις τό έπίσημον γεΰμα, δπερ, δόξα τώ 

θεφ, δέν έμολύνθη έκ μιαρών τροφών ανθρωπίνων σαρκών. Ό Ούρουτουκτοϋ 
διέταξε νά περιφερθή τό έκ κόκκου κύ.πελόν του, έκαστος δέ, ούδ’ αύτοϋ τοϋ, 

ώργισμένου Τουρουροΰ έξαιρουμένου, έπιεν έξ αύτοϋ. Ήλθεν είτα ή σειρά 

τών εμμέτρων προπόσεων, έθιμον παντός λαοϋ αγρίου τε καί πεπολιτισμένόυ. 
Γηραιός υπηρέτης τοΰ βασιλέως έτραγφδησε ενοχλητικόν τι άσμα, ούτινος 

τούς πρώτους μόνον στίχους ένθυμοΰμαι'

Gaila Lapi 
P.urugui 
Capituta >
Gamusac;

δηλαδή <5 Ίί.1ιο^ί>γωΐ νυμφεύεται, ή Καπιτοντα χαίρει.
Καί ό Lapsolu ήθέλησε νά κάμη πρόποσιν, ήν δέν σας έπα,να,λαμ.βάνω^ 

διότι, καίτοι δ φίλος μου ώρκίζετο δ'τι ήτο αύτοσχέδιος, είχον ή'δη άναγνώσει 

αυτήν είς sy έκ τών μικρών εκείνων χαρτιών δι’ών τυλίσσονται τά ξαχαρικά.

Δέν σας περιγράφω τήν ευτυχίαν μου. Υπήρξα ευτυχέστερος τοΰ ’Αδάμ, 

ό'στις έξυπνήσας ευρεν εις τό πλευρόν του θαυμασίαν γυναίκα. Έγώ μέν εξ- 

χον γνωρίσει, αγαπήσει, επιθυμήσει τήν ξδικήν μου’ αυτός δέ οίί. Ό μέν Ά- 
δάμ ήτο άνθρωπος άηδιάσας τήν μοναξιάν, δστις έβλεπε πρό αύτοϋ δια- 

σκέδασίν τινα’ έγώ δέ ήμην νεκρός άνάγεννηθείς.

Ούχ ήττον έμοϋ ήτο ευτυχής ή δρόσος τής Πρωίας.
Ό ωραίος ουρανός τής’-Οκόυενακάτής ουδέ κάν είχε νέφος δι’ήμάς. Καί αυ-_ 

τός δ 'Γουρρυροΰ, δ πρωθυπουργός, δ άντίπαλος, είχεν άφανισθή έκ τής Κ«- 

π'.το’ίτας τήν επαύριον τοΰ γάμου..
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; Τόν διεδέχθην,καί εντός ολίγου κατέστην 4 αληθής τής Καπιτούτής διοι-, 

κητής, Ό λαός τής νήσου διήρχετο τόν καιρόν άλιεΰων καί Θηρών. Έπεδό- 

θην εις τήν τελευταίαν ταύτην άσκησιν έπειδή εϊχον πολύ προοδεύσει εις τήν 

μεταχείρισιν τοΰ τόξου. Οΐ αύλικοί—-πάντοτε καί πανταχοΰ οΐ αυτοί—έθαύ- 
μκζον παν μου κατόρθωμα’ μετά τόν Ούρουτουκτοϋ δέν ύπήρχεν ή ό Caila 

Lapi ό γνωρίζων νά κάμνρ τά πάντα’ καί ό Caila Lapi-έκολακεύετο έκτων 

έπαίνων τών άγοίων έκείνων μάλλον ή ο Μαύρος Dodero διά τήν θέσιν 
πλοιάρχου,ήν εΐχεν αποκτήσει δι’ αύστηροτάτων εξετάσεων καί διαγωνισμών.

Ημέραν τινά ό βασιλεύς, έγώ καί οί προύχοντες τής Καπιτούτής εί^χομεν 

εζελθει πρός κυνήγιον, καί έμέλλομεν νά μείνωμεν ολην τήν ήμέραν έξω. Ή 

Λρόσος της Πρωίας μάς ειχεν άκολουθήσει.
Τήν ήμέραν έκείνην έρριψα όλίγιστα βέλη, καί αύτά άνευ έπιτυχίας. 

Έίσθανόμην αόριστόν τινα «αδιαθεσίαν, καί ή καρδία μρυ έπληροΰτο μαύρων 

προαισθήσεων.

— Τί έχει 4 κύριός μου ; μέ ήρώτησεν ή δρόσος της Πρωίας διά τής 

γλυκυτάτης φωνής της. Διατί τόσον σκυθρωπός σήμερον ; ή παρουσία τής 
συζύγου του δέν τω είναι προσφιλής ώς άλλοτε;

Δέν άπεκρίθην, άλλά τήν έσφιγξα έντός τών βραχιόνων μου καί τήν ώδή- 

γησα ύπό τήν σκιάν δένδοων τινών.

Τά έρωτύλα βλέμμ.ατά μου ήσύχασαν τήν δρόσον τής 'Πρωίας, ήτις, 
καθήσασα εις τό πλευρόν μου, έφώνησε μετά παιδικής χαράς’

•— Πόσον ωραία είναι ή ήμέρα αδτη !

-—Ναί, φίλη μου, άπεκρίθην, ωραία ώς ή πρώτη ήμέρα καθ’ήν σε εϊδον, 
Ήρυθρίασεν, έμειδίασε, περιέβαλε τόν τράχηλόν μου διά τών βραχιόνων, 

της καί μ’ ήρώτησε περιπαθώς’

—-Μέ ήγάπησες ευθύς, τήν πρώτην φοράν, τήν πρώτην στιγμήν καθ’ ήν. 
μ.ε είδες ;

—’Ώ ναί, ναί, εύθύς! Καί σύ ; ·
— Σέ ήγάπησα έκ τής στιγμής καθ’ ήν εισήλθες είς τά ανάκτορα’ σέ 

άγαπώ, σύζυγέ μου, καί θά σε άγαπήσω πάντοτε, καί μετά τόν θάνατον 

αύτόν. Δέν είναι αληθές δ'τι ή ψυχή δέν άποθνήσκει, καί οτι ό μέγας Κουτ- 

κοΰς επιτρέπει εις τούς έραστάς ν’ άγαπφνται αιωνίως εις τούς κυανοΰς του. 
κήπους ;

Ούτως ώμίλει ή φίλη μου, καί οί γλαυκοί οφθαλμοί της ήσαν τόσον πλη
σίον τών ΐδικών μου ώστε ήδυνάμην νά βλέπω τήν εικόνα μου άντανακλω- 

μένην έν αύτοϊς’ ή ήδεΐα πνοή τοΰ στόματός της έψαυε τάς παρειάς μ.ου’ αί 

χεϊοές της έσφιγγον τάς ΐδικάς μου....

Αίφνης τήν εϊδον ώχριώσαν καί ήσθάνθην ψΰχος οξύ. Ή, σύζυγός μου έξέ- 
βαλεν όδυνηράν κραυγήν.... ΊΙθέλησα νά έγερθώ όπως τήν στηρίξω, άλλά, 

(κλονίσθην καί έπεσα χαμαί.
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Πάντα ταΰtit συνέβησαν έν ριπή οφθαλμού. ’Ενώ έπιπτον, διέκρινα τό 

απεχθές πρόσωπον τοΰ Τουρουροΰ, καγχάζοντος πλησίον ημών, έπισθέν τίνος 

βάτου, έχοντος δ’ έν χερσΐ τδ τόξον άνευ βέλους.... Τά βέλος είχε διαπερά- 

σει τό στήθός μ,ου....
Δέν εϊδον άλλο," οί όφθαλμοί μου έθαμβώθησαν* ήσθάνθην τούς βραχίονας 

της Αράσου της Πρωίας περιπτύσσοντάς με μανιωδώς έπί τοΰ στήθους της" 

’ήκουσα την απελπιστικήν κραυγήν δι’ ής έκάλει τον σύζυγόν της... προσεπά- 

θησα νά κρατήσω τήν φεύγουσαν ζωήν... αλλά μάτην !... ό θάνατος, ό φο

βερός Θάνατος είσήλθεν είς τήν καρδίαν μου ένώ έπρόφερον τδ τελευταίου 
%α·ΐρε είς εκείνην ήν τόσον, ήγάπησα και ήν δέν έμελλαν νά έπανίδω πλέον.

«·— Ό θάνατος ! άνεφωνήσαμεν πάντες’ ό θάνατος ! Τί λέγετε, πλοίαρχε;

. -— Τί λέγω ; τήν άλήθειαν, ουδέν άλλο ή τήν αλήθειαν.

— ’Αλλά, πρός Θεού, τί σημαίνει τοϋτο ;

•— Σημαίνει δτι ή ιστορία μου έτελείωσ®.
. Ταΰτα λέγων ό πλοίαρχος D.odero έξήγαγε σιγάρον έκ τοΰ θυλακίου καΐ 

βστράφη πρός με αϊτών πϋρ.
— Λοιπόν, πλοίαργε, τω είπον, μή μας κρατείτε μετεώρους μετά τών 

μυστηρίων σας. Πώς είναι δυνατόν νά ευρεθήτε έδώ τιάρα, άφοϋ άπεθάνετε ;

— Ήδυνάμην νά σας άπαντήσω ό'τι άνέστην. Τά τοιαΰτα άναγινώσκομεν 
καθ’ημέραν είς τάς μυθιστορίας. Άλλ’ επειδή αγαπώ τήν ειλικρίνειαν, προ

τιμώ νά σας εί'πω καθκρώς δτι άπέθανον μέν.... άλλ’ εξύπνησα.
—ΤΑ ! διάβολε ! άνεκράξαμεν πάντες.

, Μάλιστα, έξηκολούθησεν ό πλοίαρχος, έξύπνησα έν τώ δωματίω μ,ου

έπί τοΰ Άστέρος τής θαλάσσης, επί τής κλίνης όπου με είχε προσηλώσει 
σφοδρός πυρετός. Ή λύπη, ό φόβος, ή άμηχανία, ά πυρετός μοί έζάλησαν τήν 

κεφαλήν καί..,

■—Κα'ι άπεθάνετε μόνον καθ’ύπνον.... > .
—- Διά νά σας διηγηθώ τάς μετά θάνατον αναμνήσεις μου.

’Ήθελον αναλύσει τά έργα του Farina, τοΰ Caecianiga, τοΰ Bersezio, τής 
Rosina Mtizio Salvo καί άλλων ένδοξων σήμερον συγγραφέων μυθιστοριών, άν, 

κατέχων αύτάς, ήδυνάμην νά πράξω τοΰτο εύσυνειδήτως καί ούχ'ι έξ άπλής 

μνήμης. Άλλ’ό'μως έκ τών μέχρι τοϋδε ρηθέντων, καίπερ ελλιπέστατων, κα
ταφανές γίνεται ό'τι ή έν’Ιταλίγ μυθιστοριογραφία έ'χει τήν σήμερον διακριτι

κούς- τινας χαρακτήρας, ούς πρέπει άκριβέστεροννά όρίσωμεν.
ι ’Έχει έν πρώτοις τι τό αόριστον καί άτμώδες, κλΐνον πρός τάς αισθήσεις 

μάλλον ή πρός τήν ιδέαν* 
-διαθέσεις τής καθ’ ημάς 

θρησκευτικήν πίστίν.

καί ούτως άνταποκρίνεται εις τάς ψυχολογικής 
εποχής/ έν η οί άόριστοι. πόθοι διεδεχθησαν τήυ

ιερίνή μυθιστοριογραφία σπασμωδική, ούτως είπεϊν, προτι- 

,ωηράν αίσθησίν,

. Είναι = δέ η

μώσα νά έμποιή ζωηράν αΐ'σΟησίν, έστω καί στιγμιαίαν, μάλλον ή γαλή- 
νιον καί ήσυχον διάθεσιν τής ψυχής καί τοΰ νοΰ.

• Άλλος χαρακτήρ, ή, κάλλιον είπεϊν, άλλο ελάττωμα αύτής είναι ό σκε- 

πτικισμος, γέννημα τής πραγματικής τάσεως, ήτις διεδέχθη τήν ΐδεατικήν

f

τών παρελθόντων αϊωνων. Ή πραγματική μυθιστοριογραφία τής έποχής ημών 
απεικονίζει οιονεΐ διά φωτογραφικής άκριβείας πάσας, τάς δψεις= τής κοινω

νίας, τοΰ βίου καί.τής φύσεως* ζωγραφίζει πάντα τά πάθη, τά εύγενέστατά 

ως και τα χαμερπεστατα’ άναμιγνύει τήν πικροτάτην σάτυραν είς τήν ύψι- 
πετεστατην ποιησιν, τούς γελοιωδεστάτους αστεϊσμούς είς τάς ύψηλοτάτας

τούτων, άπεβίωσεν. "Αν όμως

σκεψεις., Ο ελληνικός κόσμος, ό παντελώς άπηλλαγμένος τών έλαττωμάτων 

ομως είναι αληθές ό'τι οί μεγάλοι λαοί δέν άποθνή- 
σκουσιν ολοτελώς, γεννώνται ένίοτε άρχαϊαί τινες ψυχαί, ό Mdnzoni, ό Do 
AmiCiS, ο Ζ?«Γίτ7ί.Έν τοϊς έργοις αύτών ουδέν ύπάρχει τό προδίδόν κατά τε

την ουσίαν καί τό ύφος ξένην καταγωγήν. Εύελπιστοΰμεν ό'τι οί έν Ίταλίφ 
σύγχρονοι μυθιστοριογράφοι, βαδίζοντες έπί τών ιχνών τών τριών τούτων αρ

χηγών, θελουσι ταχέως άναδειχθή άξιοι τοΰ ιταλικού ονόματος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΒΑΣΙΛΗΣ.

Η ΕϊΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΓΖΑΝΤΙΑΚΙΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ύπό ΕΡΜΑΝΝΟΤ ΛΙΓΓ

Μεταφρισβεν ϊκτοϋ γερμανικόν*

IV

‘Ικανός χρόνος είχε παρέλθει έξ έκείνου τοΰ συμβάντος, ό δέ Κωνσταντίνος 
$ρχεν ώς Κωνσταντίνος ΣΤ' έπί τοΰ

βκλεν έαυτή μάλλον ή ό'τι 

χρόνον καί τυνέτετνεν είς 

σεως αύτής.

θρόνου τοΰ Βυζαντίου. Ή Ειρήνη είχε 
μετριασθή, δ δε συνετός αυτής τρόπος τοΰ διατηρεΐν έναντι αύτοΰ τήν έαυ- 

τής τιμήν καί δόξαν παρεϊχεν αύτή έτι καθ’ δλας τάς επισήμους περιστά

σεις τήν όψιν συνάρχοντος. Βραχυχρόνιος έξορία είς Σικελίαν, ήν αύτή ΰπέ- . 

ήναγκάσθη νάναλάβρ, παρήλδε μετ’ ολίγον 
έπαύξησιν τής διαδόσεως περί τής άποκαρτερή- 

Άπέφυγε δέ αύστηρώς δι’ οίαςδήποτε άναμίξεως νά έκτεθή είς 

τήν υποψίαν μή τοι έπεζήτεί· νά έξασκήση έπίδρασιν έπί τόν υίόν αύτής. 

Αλλά κρυφίως ^ΐργάζεγο άπαύστως πρός άνάκτησιν πάντων τών «πολεσθέ?.-

* Τ3. ΙΙαρν«σ«οδ τό,μ, Γ' σ»λ 486., . .. 
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των, ύπεστήριζε δέ - αύτήν εΐς τόν άγώνα τούτον ό Ταράσιος διά συνετών 

συμβουλών.— Λοιπόν, άνεφώνησε πρός αυτόν ήμέραν τινά, δτε είςήχθη παρ’ 
αύτή, λοιπόν δεν εύοδοΰνται τά πράγματα, άπώλετο τό πάν ; Μάθε δτι 

έβαρύνθην νά ύπόκρίνωμαι πρός τόν υιόν μου τήν τεταπεινωμένην, άνορ- 

θοΰται ·/> ύπερηφάνειά μου καί δέν άνέχομαι νά δίδω τό εξής άκουσίως την 
συναίνεσίν μου έίς τάς διαταγάς του παιδός,

-τ- Εϊνε πολύ του δτι και τώρα τυγχάνει αύτης, ύπέλαβεν ό Ταράσιος* 
άλλά δεν άπωλέσθη τό πάν, μένει έτι εΐς ημάς ή σύνοδος.

— Ένθυμοϋμαι, είχες κάμει πρότασιν τινα, ητις έφαί,νετο ευνοϊκή. Τί 
άπέγεινεν ;

Ό Ταράσιος ύπεκλίθη, —s Δέν έτόλμησα πλέον νά ομιλήσω περί αύτής, 
έξ δτού μ.οι άνήγγειλες την σήν πρόθεσιν νά μνηστεύσης αύτόν μετά τής 

Ροτρούδης, τής θυγατρός Καρόλου του Μεγάλου.

• —. *Η φράγκισσα ήγεμονόπαις, οϊαν μοί .την., έξεικόνισαν, εϊπε τότε ή

Είρηνη, εϊνε καλλονή έκτακτος* οί μακροί αύτης, έρυθρόξανθοι βόστρυχοι, 'h 
λςυκή καί διαφανής αύτής όψις ένθα έπανθοϋσι ρόδα έν μεσφ γιόνων, οί φω

τεινοί γαλανοί οφθαλμοί θάνταπακρίνωνται, ελπίζω, πρός τό ιδεώδες τό δυ,- 

νάμενρν νά φλογίσγ) την φαντασίαν τοϋ νεανίου.

— Πρός στιγμήν ναί, τό άποδέχομαι, έψιθύρισεν ό Ταράσιος σείων τούς 

ώμους, άλλ’ αί γυναίκες της Δύσεως εϊνε ψυχραί, άψυχοι καί αβέλτεροι, 
στερούνται δέ πνεύματος καί ευτραπελίας. Καί δέν έσυλλο,γίσθης, ύψηλο- 

τάτη άνασσα, δτι δ ισχυρός βασιλεύς τών Φράγκων καί η θυγάτηο του μετά 
βραχύν χρόνον θά εχωσιν έπί τον υίόν σου ίσχύν μεγαλφτέραν ή σύ αύτη j

— Καλώς, παραιτούμαι αυτής, άλλά τί γίνεται ή ύπό σοϋ έπηγγελ- 
μένη καλλονή, ή γοητευτική' έκείνη περί, ή; τοσαΰτά μοι ύπέσχεσο ;

—· Εύρέθη, εϊπε μειδΐών ό Ταρασιος,

— Εύρέθη, άληθώς;

— Ναί. Μόνη ή συναίνεσίς σου χρειάζεται, ινα μεταχειρισθώμεν αύτην. 

προς τόν σκοπόν ήμών. "Ακουσόν μου εΰνο,υς. Κατά τόν χρόνον τής έξορίας 

μου έπί τοϋ πρακατόχου βασιλέως ευρον έν τοΐς δρεσι τής ’Αρμενίας άνδρας 

διδάσκοντας άξιόλόγα σκηνάς έκ τών άρχαίων μύθων. Εξέλεξα τούς κομ- 

ψοτάτους καί δεξιωτάτους καί τους μετήνεγκον ένταΰθα. Τούς έγύμνασα 

άντί τών προτέρων μυστηρίων νά παριστάνωσι τά θαύματα καί τά μαρτύ
ρια τών άγιων καί μαρτύρων.. Έπέτυχον δέ, καί θά πεισθής σύ. αύτή οϊαν 

βαθεϊαν καί συγκινητικήν αέσθησιν. έμ,ποιοϋσιν αυται αι σκηναί,
- Καί τώρα, τί άλλο;

—- ’Εν τούτοις τοΐς Άρμενίοις εΰρίσκεται καί τ-ις κόρη, ούτως ουρανία τήν 
χάριν, ώστε θά συγκίνηση καί κατανικήσγ τήν καρδίαν τοΰ υίοΰ σου, μόλις 

&'/. ϊδν; αύτήν.-Βλέπεις όποιον τό σχέδιόν μου. <

—· Έλησμόνησας, είπε τεταραγμένη ή Ειρήνη, έ λησμόνησες τόν όρον 

μου, δτι πρέπει νά ί'δή τήν καλλονήν μόνον έν είκόνι, ούδέποτε δ’ αύτήν ά- 

ληθώς.
. —— Καί έδώ άκόμη, άνεφώνησεν ό Ταράσιος, θά την ίδη μόνον ώς εικόνα’ 

μόλις δέ περατωθή τό θέαμα, θάπομακρυνθή έςαεί τών όμμάτων του. ’Επί

τρεψαν νά τέλεσθή ή παράστασις ένταΰθα, έν τω μεγάρω σου, και κάλεσον 

τόν υίόν σου είς αύτήν.
-— ΤΑρα θά πεισθή ;

: -— Νομίζω, άπήντησεν ό Ταράσιος.

— Καί όποια τινα έλπίζεις έκ ταύτης τής απόπειρας ;

—· Θά τύχωμεν τής συγκαταθέσεώς του πρός συγκάλεσιν συνόδου.

-— Καλώς, εϊπεν ή Ειρήνη, αποδέχομαι πάντα. Ά !, προςέθηκε στενά- 

ζουσα, έν τφ έξηγριωμένφ, άντιμαχομένφ τούτω κόσμφ, δπου καί αύτοί οί 

άγιοι διαγωνίζονται κατ’ άλλήλων έπιρρίπτοντες λέξεις θανάσιμους, μόνον 
δόλος καί ύπόκρισις δύνανται νά ποιήσωσι δυνατόν τό άγαθόν.

Ταΰτα δέ είπόντες έχωρίσθησαν. . .

Μετ’ έκπλήξεως, ού μήν αλλά καί μετά κρύφιας άντΓπαθείας έλαβεν1 ό 

Κωνσταντίνος τήν παραγγελίαν τής μητρός του. Τό πρώτον ή'δη έλάμβανε 

παρ’ αύτής πρόςκλησιν. Καί τέως μέν είχον άποφύγει πάσαν συνάντησιν, 
νϋν δ’ έμελλε να έπισκεφθή αύτήν έν τφ π,αλαζΐω Ζοΰ Ελευθερίου, εΐς 8 

εϊχεν άποσυρθή άπό τής ημέρας τής παραιτήσεώς της,ΐνα παραστή εΐς θέαμα 
δραματικόν. 'Η Ειρήνη έγνώριζε τήν άδιαφορίαν αύτοϋ, τήν αποστροφήν 

πρός τοιαύτας ήδονάς καί δμως έκάλει αύτόν είς τοιοΰτό τι. Τί έσήμαινε 

τοϋτο, τί έκρύπτετο όπισθεν τής προςκλήσεως ταύτης ; "Οσον ολίγον καί 
δν άνεμίγνυτο ή μήτηρ του κατά τό φαινόμενον είς τάς υποθέσεις έαυτοϋ 
καί τοΰ κράτους, άλλά δέν ειχον διαφύγει τήν προςοχήν τοΰ Κωνσταντίνου 

τεκμήρια, δτι έγίνοντο κατ’ αύτοΰ μυστικαί ένέργειαι, ιδίως παρά τοΰ Ταρα

σίου.

— Μέ καλεϊ πρός έκυτήν* τί σημαίνει τοϋτο; εϊπεν ε’ις τόν Ηράκλειον.

— Σ’ έπεθύμησεν, άπεκρίθη αύτφ ουτος, αισθάνεται έαυτήν άπομεμο- 
νωμένην, έγκαταλελειμμένην, θέλει νά συμφιλιωθή. Μή δέν εινε μήτηρ σου ;

—- 'Γί νά κάμω είς τόν οϊκόν της ; Νά παραστώ εΐς θεατρικήν παράστα- 

σιν ; Είς οποίαν τινά παράστασιν ; Πιθανώς είς συζήτησίν τινα σκοπόν έχου- 

σαν .νά με πείση περί τοϋ όρθοϋ τής εϊκονολατρείας.
-----Άλλ’ αί ύποθέσεις σου εϊνε λίαν ύπερβολικαί.
— "Q! διαβλέπω τήν πρόθεσιν τής προςκλήσεως ταύτης’ ή μήτηρ μου 

καί ό Ταράσιος θέλουσι νά με μεταπείσωσιν ύπέρ τών εαυτών δογμάτων.

— Τό πιστεύεις ; άκόμη τώρα ;
-—Δέν θά παρανοήσω βεβαίως τδν μισητόν μορφασμόν δςτις πολλάκις 

μοι έπεδείχθη ώςεί μοι έδήλου ταΰτα «παραίτησον τήν μωράν σου άντίστα- 

σιν, επιδοκίμασαν S τι άπεχθαίνεσαι,. πράξον ο. τι άποδοκιμάζεις, άλλως
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μέλλεις νά π«\αίσής κατά μυρίων άοκνων εχθρών καί έν πχα-ρ afrj έπιχεί-· 

ρήσει νάγωνισθνίς κατ’ άναριθμήτων Λροςκομμάτων. *"

. :— Χαρίσθητι λοιπόν κατά τό φαινόμενου, υποχώρησαν, και Οά έξιχνιάσης 
ουτω πολλάς δολοπλοκίας, Κατασοφίσθητι των σοφιζομένων.

-.. —- Δεν δύναμαι νά ψευσδώ, δέν δύναμαι νά ύποκριθώ. 7Α ! τί νά πράξω; 

Νάφροντιστήσω τής αίτήσεώς της ; τοΰτο δύναται βραχύν μόνον χρόνον νά 
γείντμ Νά συναινέσω ; Ουδέποτε! Νά κάμω υποχωρήσεις; Ούδέν”ήττον. ’Έ

στω" τώρα μέν θά πεισθώ είς τήν παράκλησιν αύτής, άλλ,’ ουδέποτε-τό 

έξης.
— Τούλάχιστον δέν Θά το μετανοήσεις, άνέμνησεν αύτόν ό Ήοάκλειος. 

Τό θέαμα είνε μιμική τις παράστασις, περικαλλής δέ τις’Αρμενία Θά παρα- 

στήσν) σκηνάς έκ τοΰ βίου της ομωνύμου εαυτή άγιας" λέγουσιν οτι είνβ 
εξαίσια.

— ’Ολίγον Θά φροντίσω περί τής τέχνης της. Δύνασαι νά μοι έγχειρίσγς 

εύθύς μετά την αρχήν τοΰ θεάματος τάς αναγκαίας εκθέσεις άς* πρέπει νά- 
ναγνώσω. Θά το.ί'δ’ωσι, θά το κάμω όλοφάνερον, πόσον ολίγον φροντίζω περί 

τών τοιούτων πραγμάτων. Τέλος δέ καί αί τοιαΰται παραστάσεις ίσως δέν 

εΐνε ολως άσχετοι πρός την εΐκονολατρείαν.

ροφύλαξιν σχεδόν άγω-

τά θρέμματα τών ψευ- 

παράσχωσιν είς τό κρά-

—- ’Επιμένεις είς την ιδέαν σου καταβάλλων 
νιώδη.

— Έπειδή έχω τό θάρρος νάντιταχθώ εις αυτά 

ατών. Ό Δέων, καί ό Κωνσταντίνος ήγωνίζοντο νά 

τος στήριγμα ίσχυρότερον παρά την ελπίδα εις αγίους καί προστάτας έν τω

ούρανω. Την παράδοσιν ταύτην, ήτις έδημιούργησεν ήμΐν γενναίαν καί ίσχυ- 

ράν στρατιάν, δέν θά την άπαονηθώ ούδέ Θά την έγκαταλίπω. ’Έστωσάν 

σοι ταΰτα άρκετά" άνάμενέ με.
'Η·.εσπέρα καθ’ ήν έμελλε νά τελεσθή τό θέαμα είχεν ήδη φθάσει. *0 

Ταράσιος έδίδαξε την ’Αρμενίαν οποίαν αΐ'σθησιν ώφειλε νά έμποιήσγ) διά 

της μιμικής αύτής τέχνης., ’Εκείνη δέ προςέβλεψεν αύτόν διανοίγουσα τούς 

οφθαλμούς καί άπεποιήθη, ΤΙ αγνή αυτής καί ευλαβής ψυχή άντ,εστρα- 

τ.εόετο είς την αΐτησιν τοΰ Ταρασίου, τοΰ νά καταστήσν) πραξιν θρησκευτι

κήν, οΐαν. έθεώρει την έπί τής σκηνής άνάβασιν αυτής, ό'ργανον σκοπών αν

θρωπίνων. Έτρεμεν έπί τή. υποθέσει οτι έμελλε διά της διδασκαλίας αύτής 

νά προκαλέσγ) γεγονός ουτω μέγα, οιον ή μετατροπή τών δογμάτων 
τοΰ δεσπότου. Άλλ’ έν τω δκνω τούτφ ύπήρχεν ήδη τό σπέρμα της συναι- 

νέσεως αύτής, τέλος δέ περενίκησεν. ή ελπίς.εις τό δυνατόν της επιτυχίας. 

Συγκατένευσε καί παρεσκευάσθη διά δεήσεων πρός την δεινήν ώραν. Ούδέν 
πλέον έθεώρει περί εαυτήν. καί έβυθίσθη ολνιτή ψυχή μόνον είς την εντολήν 

τήν άνατεθεϊσαν αύτή. Ταΰτα δέ προτιθεμένη έπέβη τοϋ παλατιού, ταϋτί® 

εχουσα έν νφ έπέβη τοΰ λογείου της σκην,ήςί

. .‘Ο Κωνσταντίνος έφαίνέτο τό κατ’άρχάς ούδαμώς Λροςέχων είς ιό δράμά. 

Έζήτησε παρά’τοΰ 'Ηρακλείου τά έγγραφα και τάς άναφοράς τής- ημέρας 

και διεξήλθεν αύτά χωρίς καν ναναβλέψ-ρ. Άλλ’ εξαπίνης άνακραυγη άλ

γους μόλις άκουστη έξήγειρεν αύτόν έκ της ασχολίας του, καί άκουσίως 
έστρεψε τά δμματά του πρός την σκηνήν. 'Οποία θέα παρέστη τότε πρό 

αύτοϋ ! Τρυφερά παρθενικη κόρη έκρατεϊτο δεσμία καί άνυψοΰτο είς τάς 

χεϊρας δύο άνδρών, ωμότατων την ό'ψιν, ένφ συγχρόνως βαρύ άχθος έφαί- 

νέτο προςδεδεμένον είς τούς πόδας αυτής, Ή ώχρα ό'ψις της μάρτυρας έφα- 

νέρονεν έν μέσω τοϋ όδυνηροτάτου σωματικού άλγους την έ'κφρασιν μακα- 
ριότη.τος ουρανίας. Ό Κωνσταντίνος, δέν ήδύνατο νάποστρέψη τούς οφθαλ

μούς και έλησμόνησεν έντελώς δτι παρίστατο πρό αύτου Θεατρική άπατη. 
Τέλος δέ ή μάρτυς κατεβιβάσθη έκ τοΰ στρεβλωτηρίου καί ήχθή πρός τόν 

εθνικόν πραίτωρα, άλλ’ ούτε υποσχέσεις ούδ’ άπειλαί ηδύναντο νά πείσω- 

σιν αυτή; νάπαρνηθή την χριστιανικήν πίστιν. Μετ’ "ηρεμίας αξιοπρεπούς, 
καίπερ ηδη έξηντλημένη καί σχεδόν άπνους ουσα, έπέμεινεν άπόποιουμένη 

νά θυσιάσ·/) είς τούς θεούς. Γίραεΐα δέ άλλ’ άκαμπτος παρέστη πρό τών δι

καστών καί μετά φαιδράς εύτολμίας προέβη πρός τόν θάνατον, πρός την 

σφαγήν. Αί καρδίαι τών θεατών απάντων έ'παλλον έλεημονες δτε παρε- 
σκευάζοντο τά πρός την θανην,δτε οί ισχυροί δήμιοι έπλησίασαν αύτήν, άπέ-· 

σπασαν τά ίμάτια άπό τοΰ περικαλλούς, άμαχεί παραδεδομένου σώματος, 

δτε τό περικάλυμμα λαιμού καί στήθους δπεσεν" έκ τ*?5ς άπνεύστου σιγής 

καθίστατο φανερόν, όποιαν συγκίνησιν προύκάλει αΰτη ή σκηνή. Άλλ’ δτε 
δή πλέον έ'μελλε νά συμβή τό έσχατον, δτε αύτή έκείνη, γονυπετήσασα έν 
άφώνω έθελοθυσίικ, πρ.οςήνεγκε τόν γεγυμνωμένον τράχηλον ΐνα δεχθή τόν 

κτύπον τόν θκνάσιμον, τότε ούδείς πλέον ήδόνατο νά κρατήση εαυτού, ό δέ 

Κωνσταντίνος ύπήρξεν ό πρώτος, δςτις, άναπέμψας άγριον στόνον, άνεπήδη- 
σεν έκ της έδρας αύτοϋ ώς άν ήθελε νά σπεύση είς τήν σκηνήν καί νά 

σώση τήν Αγίαν. Άλλά ταχύτατα, μόλις τοϊλ δημίου ύψώσαντος τό ξίφος, 
κατέπεσεν ή αύλαία. Ψίθυρος δέ απαλλαγής, άμα δέ Θαυμασμού διέδραμε 

τάς τάξεις τών θεατών.

Ό Ταράσιος καί ή Ειρήνη ερριψαν έπ’ άλλήλους βλέμμα συνεννοήσεων 

καί εύχαριστήσεως. Ό δέ Κωνσταντίνος ιστατο άκίνητος, έρυθριών δι’εαυ

τόν, διά τήν ταραχήν του, διά τήν αΐ'σθησιν ήν ένεποίησεν αύτω τό δράμα 

καί ήν έξέφρασεν εμφανέστατα.

— Βλέπεις, όπόσον συνεκινήθη ; έψιθυρισέν ή βασιλομήτωρ είς τόν άση- 

κρήτις; Ή κόρη πρέπει πάραυτα νάπομακρυνθή.
— ?Ως διατάσσεις, εϊπεν ό Ταράσιος διά φωνής κάπως άβεβαίας, ήτις είς 

τόν όζύτερον παρατηροΰντα προέδιδεν, δτι δέν έλεγε ταΰτα σπόυδβάως.’ 

Πράγματι δέ ήγαγε τήν ’ίμάγιναν, ώς εκαλείτο έν Βυζαντίω ή ξένη, είς 

τό ί'διον έαυτοΰ μέγαρον καί. κατεκράτει αύτήν εκεί, προβλέπων δτι Θά
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εξείχε τών υφασμάτων,
ύστερκίας προςήλθε προς την Ειρήνην, "λέγων* 

''μέθα μόνον τμήματα της μιάς θεϊκής Σο- 
παραλάβωμεν έν ήμΐν τό 

τού θεού. Ναι, οί άνθρω-

χ,ρειασθή δτι έν τφ μέλλοντι την γοητευτικήν αύτής έμφάνειαν. Άλλα καί 
αύτήν τήν ιδίαν, τό ώραϊον εί'δωλον τής μάρτυρος, δέν διέφυγεν ή αίσθησις 

ή έμποιηθεϊσα εις τόν Κωνσταντίνον έκ τού άγωνίσματος αυτής, ήσθάνετο 
δέ τήν καρδιάν της έλκομένην ύπ’ εκείνου, τοΰ θαυμαστού της, ομοίως ώς 
,έκεΐνος είχε δεσμευθή ύπ’ αύτής. Άπαράτρεπος μοίρα είχε συνδέσει τάς δύο 

ταύτάς καρδιάς’ άλλ’ έν έκέίνφ εϊχεν έπέλθει άλλοίωσις ολοσχερής. Διήρ- 
χετο τήν. νύκτα άϋπνος, ή δέ φαντασία αυτού -ήτο ουτω τεταρζγμένη, ώστε 

δέν ήδύνατο νάποσπασθή τοΰ ειδώλου, ώστε ήσθάνετο διαρκώς παρόντα τόν 

πόθον νά έ'χη πάντοτε πρό τών οφθαλμών εκείνην, οίαν τήν είδεν, ώστ’ έπε· 

θύμει νά ήδύνατο νά πάραδοθή όλως είς τό αίσθημα, εις τήν φλόγα τήν 

διαρρεύσασαν αύτόν έκεϊ, ίνα ένώπιον εκείνης, ένώπιον τοΰ βλέμματός της 

δύναταί νάνυψώται και έπιρρώννυται άπό τών διασκεδάσεων και άγώνων 

τής ημέρας. ’Έβλέπεν αύτήν ένώπιον του* τό σεληναίου φώς, ου ή στίλβη 

διά τής θυρίδος έίςρέουσα κατηύγαζε τους τάπητας τοΰ δωματίου του, έφαί- 

νετο διαγράφον τήν εικόνα της έν μέσφ τών έντοιχίων ζωγραφιών, ή δέ μι- 

<αοά εκείνης μυστηριώδης χειρ εξείχε τών ύφασμάτων, ώςε'ι προςνεύουσα αύ- 

τω. ’Ήδη δέ τήν πρωίαν τής υστεραίας προςήλθε πρός τήν Ειρήνην, λέγων* 

«έπείσθην οτι οί θνητοί ήμεϊς εί'ρ 
φίας, ότι είμεθα μόνον αγγεία προωρισμένα νά 

Αιώνιον, καί δή τή θελήσει κα'ι συναινέσει αύτοΰ 

ποι εινε εικόνες τοΰ θεού κα'ι μετέχουσι τής θείας ούσίας».

, — Άσπάζομαι μέν μετά χαράς τήν νέαν σου ταύτην πεποίθησιν, άλλ’ 
όμως φοβούμαι ότι εινε υπερβολική, είπεν ή βασίλισσα, ύποκρινομένη μέν 

τήν άμφιγνοοΰσαν, άλλ’ ένδομύχως ύπερχαίρουσα.
— Υπερβολική ; άνέκραξεν ό Κωνσταντίνος. Μή δέν έκφράζει αυτός ό 

θείος Πλάτων τήν ιδέαν ταύτην ;
Άλλ’έπικυροΰται αυτή ύπό χωρίων τής 'Αγίας Γραφής; ’Εγώ δέν 

γνωρίζω τοιαϋτα.

Α — Καλώς* θάκούσω λοιπόν περί τού θέματος -τούτου τήν
ΙΙατριάρχου καί τών επισκόπων, Θά κηρύξω τήν συγκάλεσιν συνόδου, καί 

θά διατάξω πάραυτα τάναγκαϊα.

.,Και ποΰ. θά συγκληθή ή σύνοδος ;

- -— ’Ενταύθα, έν Κωνσταντινουπόλει. Συγχώρησόν με, μήτερ, άν ή'μαρ- 
τον’ έπλανώμην. Ταΰτα δέ είπών άφήκεν αύτήν καί έκλείσθη έφ’ ημέρας 

πολλάς έν τφ κελλίφ μονής τίνος. Ή εΐκών τής μάρτυρος δέν έγκατέλειπεν 

αύτόν οίίτε υπαο ούδέ δναρ, ούτε κατά τάς ώρας αύστηράς θεωρίας ούδέ κατά 

τάς στιγμάς εύσεβών ασκήσεων καί προςευχών. ’Αλλά κατελαμβάνετο ύπ* 

όρρωδίας καί πρός τήν ιδέαν μόνην, δτι θάπαντήσ-ρ αύτήν αύτοτάτην εκεί
νην, τό εΐ'δωλον τής Άγιας, έκ φόβου μή καταστραφή. τό ιδεώδες τής έμ- 

φκνίσεως, άν. ή'θελέ πρτε. ίδεϊ. αύτήν ύπ’ άλλην μορφήν παρ’ εκείνην ήτις 

γνώμην τοδ

μόνη έφαίνετο ίδιάζουσα αυτή, Έν δέ τή ένθουσιώδει θεωρία του έφθασεν 
εις τοσοΰτον, ^στε ήρώτησέν εαυτόν, μ.ή τοι αύτή ή 'Αγία κατέβη εις τήν 

γήν έκ χωρών ούρανίων, ϊνα γευθή άπαξ έ'τι έν γηίνφ περικαλύμματι τής, 
άναμνήσεως τών μαρτυρίων της καί τής μεταμορφώσεως αύτής, ίσως δέ 

(ν’ άνοίζη αύτοΰ τούς οφθαλμούς, ΐνα συνετίση αύτόν.

,Ό Ταράσιος ηύφράνθη τά μέγιστα, παρατηρήσεις τήν μεταβολήν έν τή 
ψυχή τοΰ νεαρού του δεσπότου, καί παρεσκεύαζε μετά ζήλου πάντα πρός 
συγκάλεσιν τής συνόδου. Μετά βραχύν δέ χρόνον συνήλθαν τέλος’ οί οπαδοί' 

τής είκονολατρείας, μακρόθεν πέρα τών θαλασσών καί έκ τών όρέων τής 
Συρίας άναχωρηταί νομιζόμενοι ήδη άπό μακροΰ χρόνου νεκροί, ώς μο- 

μίαι άπεξηραμένοι, έξωρισμένοι ήδη έ'τη πολλά καί ζώντες κατακεκρυμ* 

μένοι, πάντες ούτοι συνήλθον έπί τή διαδόσει τής νέας επαγγελίας ϊνα 
ίδωσι πάλιν άναζών τό κράτος αύτών, τό κράτος τής είκονολατρείας. Λαμ- 

πρώς διεκοσμήθη ή εκκλησία τών ’Αποστόλων πρός συγκρότησιν τών συνε
δριών τής συνόδου έν αύτή, τά πάντα δέ ήτοιμάσθησαν ίνα γείνη αξιοπρε

πής ή ύποδοχή τών πιστών.

- Άλλ’ ή Ειρήνη δμως δέν ή σθάνετο έαυτήν έπί τοσοΰτον εύτυχή καί ηύ- 

χαριστημενην οσον ειχεν ελπίσει. Και όέν είχε μέν λησμονήσει τόν τρόπον 
καθ’ θν ό υιός της είχε φερθή πρός αύτήν, δεν το είχε λησμ.ονήσει ουδέ συγ
χωρήσει, τά δέ μέχρι τοΰδε σχέδιά της περί άναστηλώσεως τών αγίων ει

κόνων είχε κρύψει υπο το προσωπεϊον ιδιωτικής κηδεμονίας τής τέχνης, έν 
φ εξ ετερου ό βασιλεύς ήγωνίζετο νά καταστήσρ γελοίας τάς κλίσεις ταύ- 

τας’ άλλα νυν, δτε προςηγγιζεν είς τήν θεωρίαν της, είς τάς προθέσεις της, 
νυν κατέλαβαν αύτήν ιδιόρρυθμόν τι αίσθημα δυςαρεσκείας, ισχυρότερα ή πρό· 

τερον άπεχθεια κατά τού υίοϋ, καί περ προςχωρήσαντας αύτή. Έλυπεΐτο 

βλεπουσα αυτόν καμπτόμ.ενον, άπιστούντα πρός τόν ίδιον έάυτοΰ χαρακτή

ρα, ή μητρική ύπερηφάνεια, μεθ’ ής άλλοτε όπωςδήποτε εϊχε προςβλέψει 
αύτόν, έζελιπε, τήν δέ καρδίαν αύτής κατέλαβε περιφρόνησις πικρά. Με- 

τενόει νΰν ότι τό μισός της ύπήρξε λίαν υπερβολικόν, μετενόει δτι έ'τεινε 

τήν χεϊρα είς τόλμημα έπενεγκόν τήν μετατροπήν τών ιδεών του. ’Εντεύ
θεν δ’ ένόμιζεν δτι έκλ.είσθη αύτή πας δρόμος ίνα δυνηθή τό έξής νά είρη- 

νεύση μετ’ αύτοΰ έίλικρινώς. ί’Α, έλεγε καθ’ έαυτήν, όπόσον εινε φοβερά 
ή έ'χθρα καρδιών συνηρμοσμένων άλλήλαις διά τών δεσμών τής φύσεως, 

.επειδή ?σα ί'σα καθιστίρ δυςχερή τήν συμφιλίωσιν τούτο, δτι ή αισχύνη έπί 

-τή παρά φύσιν άπεχθείιρ εινε ούτως ισχυρά, ώστε πάσα προςχώρησις καθί
σταται διά τούτο σχεδόν αδύνατος».

. Ταΰτα πάντα διέβλεπεν ό, Ταράσιος καί έζήτει νά ώφεληθή εντεύθεν. 

Καί τούτο μετά λόγου. 'Ως ταμίας τής βασιλίσσης τά μεγάλα ποσά τά 
έμπεπιστευμενα αύτφ δέν είχε δαπανήσει πάντα εις τήν άνάστασιν των 

Αθηνών, αλλά . τ ά πλεΐστα ,εϊχεν έξαποστείλει είς Ασίαν, ίνα κατασκευα- 
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σθώσι δι’ εαυτόν έπαύλεις καί κήποι. «'Η μωρά, ηδύνατο νανάφωνήσγ), είς 

έρημον δαπανά τόν χρυσόν αύτής. Διά τί κατέλιπόν τά βιβλία μου, τάς ώ
ρας τής μοναδικής άσχολίας περί τόν υπολογισμόν τών ουρανίων οδών καί 

τών άνθρωπίνων τυχών, ?να περιπλεχθώ είς αύτά ταΰτα τάνθρώπινά ! Θά 

έκδικηθώ τόν κόσμον, οτι μ’ έσυρεν είς τούς, κύκλους του, είς τούς κύκλους 

τής μωρίας καί κακίας». Μίαν δ’ ήμέραν ήλθεν εί'δησις παρά τοϋ Νικηφό
ρου, άγγέλλοντος δτι επιστρέφει. ΤΗτο δέ λίαν κινδυνώδες διά τόν Ταράσιον 

νάναμένρ τήν επάνοδον αύτοΰ’ δι’ έκείνου, είδότος τά πάντα, ήδύναντο νά- 

ποκαλυφθώσι τά πάντα. Καί ήσαν μέν και αί άγγελθεΐσαι νίκαι τοΰ στρα
τηγοί ψεύδη μόνον, διότι υπήρξαν μόνον έκδρομαί δι’ ών κατωρθώθη μέν ή 

άπαγωγή ολίγων λαφύρων, άλλά δεν έπετεύχθη κατάκτησις διαρκής. Άλλ’ 

δ Ταράσιος έπίστευεν, δτι και ό συνένοχος ηδύνατο ναποβή επικίνδυνος είς 
αύτόν, επειδή δέ ήδυνάτει νά τον άφανίσν), ήλπιζε τουλάχιστον νά τον 

κράτηση έπί τοσοΰτον, έως ή. Ειρήνη καί ό υίός της ήθελον παρασκευάσει 
άλλήλοις όλεθρον άμοιβαϊον. Τότε ηδύνατο έκεΐνος πάντως νά έλθ·/], άλλά 

θά έξέλειπε πλέον εύθύνη και τιμωρία.
Ή Ειρήνη διεσκόπει τόν προδότην, φοβούμενη δέ αύτόν άπεκρυπτεν άπ’ 

αύτοϋ τήν πρόθεσίν της, νά ύψώσγϊ μεθ’ έκυτής είς τόν θρόνον τόν Νικηφό
ρου, μόλις έπανέλθόντα. Διέδωκε δέ μάλλον τήν φήμην, δτι ο ισχυρός τής 

Δύσεως αύτοκράτωρ, Κάρολος ό Μεγας, ζητεί τήν χεϊρα αύτής καί δτι ήτο 

διατεθειμένη νά ένδώσ-ρ. Περί δέ συνενώσεως τοΰ υίοΰ αύτής μετά τής 'Ρο
τρούδης δέν έγίνετο πλέον λόγος. ’Ότε δέ ό Ταράσιος ήκουσε τήν παράδοξον 

άγγελίαν έκ τοΰ ίδιου αύτής στόματος, κατ’ άρχάς μέν έφάνη έκπεπλη- 
γμένος, εϊτα δέ ή'ρχισε τας θωπείας καί άντέστη μετά ζήλου. Ή δέ Ειρήνη 

έμειδία ένδομύχως, έξεύρουσα, δτι είς άνδρα ούτω συνετόν, οίος ό άσηκρή- 
τις,. ή πραγάκτωσις τοΰ σχεδίου αύτής έφαίνετο χιμαιρική υπερβαλλόντως, 
ώστε νά μή χρειάζηται καταπολέμησις αύτής σπουδαία, ούτω δέ έκέρδαινε 

χρόνον καί έμενεν έλευθέοα t'/α προςεγγίζη μάλλον μάλλον είς τήν έκτελε- 
σιν τής προθέσεως αύτής τής άληθοΰς. Τά δίκτυα ειχον ή'δη μφθή, ζητημα 

δέ πλέον ήτο τίς θά περιπέση είς αύτά καί θάπολεσθή. Έν ώ δ’ εύρίσκετο 

έν τοιαύτη άπορίιγ καί ταραχή, ώρίμασεν έν τή ψυχή αύτής άλλη τις άπό- 
φασις γεννηθεΐσχ έκ τής ειλικρινούς αύτής μετχνοίας. Είόεν όπόσον είχε δα

μάσει τήν ψυχήν τοΰ υίοΰ της τό πάθος πρός τήν Αρμενίαν, καί όπόσον 
•δεινή καί καταστρεπτική υπήρξε δι’ αύτόν ή συνέπεια του. Μιφ δε τών 

ήμερών προςβλέψασα πατρικίαν τινά τής αύλής της, στενήν συγγενή, άνε- 
κάλυψε μετ’ έκπλήξεως έκτάκτου έν τοΐς χαρακτήρσι τοΰ προςώπου αύτής 
όμοιότητα παράδοξον πρός τήν καλλονήν ςκείνην τήν γεννέτειοαν φόβων, 

■ Μόνον δέ ήσαν οί χαρακτήρες τής νεαράς πατρικίας αύστηρότεροι, έ'μπλεοι 

άλαζονικωτέρας ήρεμίας, ή δέ μορφή αύτής υψηλότερα καί όλιγωτερον επι- 
χαρις. Ούδέν ήττον ή βασίλισσα έπι τήν όμοιότητα ταύτην έστήριζε την

έλπίδα δτι συνδέουσα τόν 

αύτώ σύζυγον άρμόζουσαν 
δέ ημέρας ό Κωνσταντίνος είχε συναινέσει εί 

Οον συχναί συνδιαλέξεις μεταξύ μητρός

υίόν αύτής μετά ταύτης τής συγγενοϋς, παρέχει 
καί βεβαίαν περί τής συμπάθειας αύτοΰ. Άφ’ ής 

ς τήν συγκάλέσιν συνόδου,έπήλ- 

καί υίοΰ, προςλαμβκνόυσαί ένίοτε 
χαρακτήρα οίκειότητος, δταν έξεδηλοΰτο ή φυσική τάσις τής καρδίας αύ' 

τής, καί συντείνουσαι εΐς συνένωσιν των κεχωρίσμένων. Άλλά δυστυχώς ή 
διχόνοια αύτών είχε προχωρήσει παραπολύ , ένόουν δέ ό'τι είχον ωθήσει άλ- 

ληλους έίς τά χείλη κρημνού, ουδέτερος δ’ είχε τήν δύναμιν νά σώση τόν 

έτερον. Συγκινητικόν ήτο τό βλέπειν αύτούς όμολογοΰντας άλλήλοις διά λέ
ξεων κεκαλυμμενων τήν ένδόμυχον αύτών ταλαιπωρίαν, άλλ’ εύθύς έπειτα 

αποσυροντάς Οσα είπον εκ φόβου μή προδοθώσιν όπόσην άλαζονίάν έπέδέί- 
ξαντο και όπόσον ευχαρίστως ήθελεν ταπεινωθή, ΐνα κεοδήσωσι μίαν μόνήν 
ρανίδα τής άγάπης έκείνης ήν άπηρνοΰντο καί κατεθρυμμάτιζον. Τέλος δ’έκέίνη 

απεφασισε να τολμησγι τι κρισιμον, καί άνεκοίνωσεν αύτφ τήν προσεχή ά- 
φιζιν τής φραγγικής πρεσβείας, ής έγνώρισεν αύτφ τάς προτάσεις.

— 7Α, άνεκρκζεν, είς ηγεμόνα δλως σοι άγνωστον, είς τόν δεσπότην 

λαοΰ ςενου, βαρβάρου θέλεις νά δώσγς τήν χεΐρά σου ;

...— Είς ηγεμόνα Χριστιανόν, άπεκρίθη αύτφ ή Ειρήνη- Θέλω δέ νά ύπαν- 
δρευθώ χάριν σοΰ. Έφ’ δσον μ,ένω εγγύς τοΰ θρόνου, θά γεννάται πάντοτε ή 

ίδεα οτι θέλω νανχκτήσω πάλιν τήν άπολεσθεΐσαν ίσχύν’ άναχωρούσης μου 

δέ, είσαι άσφαλής.

Οποια υποψία, εϊπεν ό Κωνσταντίνος οργίλος. Έκ βάθους καρδίας σέ 
οίκτείρω.

ήκείνη δε ηρζατο κλαιουσχ. Θωπευτικώς έδράξατο τής χειρός της δ 

υιός, επειτα δ εόρεψε τινας έκ τών οπωρών, αϊτινες έκρέμαντο πρό τοΰ πα

ράθυρου και εχυσεν αυτας εις τον κόλπον της, λεγων κ’Απόλαυε τών άγα- 
θών αφοβως μ.ετ’ εκείνου δν έγέννησας είς τόν κόσμον». *

Ή Είρηνη έλαβε μίαν τών οπωρών καί είπε’ Βλέπεις ; έδώ έ'νθα ό ήλιος 
έθερμανεν -αύτήν εϊνε ώριμος καί λάμπει χρυσοκόκκινος, έκεΐ δέ ένθα ήτο 

εστραμμενη κατα τοϋ τοίχου εινε εσπιλωμενη καί σκληρά. Στρέφεσαι πρός 
με χαροπός, αλλα δυνασαι ναποκρυψγς δτι ές άλλου μέρους σε άποσκληρύνει

I

με χαροπός, άλλά δύνασαι ναπι 
σκέψις αμαρτωλή ;

'■ Ούδέν ε'χω τό κινούν μου τήν μετάνοιαν.
Άν ούδέν ε'χγς τό κινούν σου την μετάνοιαν, όποΐ 

ακόμη οπερ δεν. θα ηδυνασο νά παραβλέψης !

Μήτερ, μη με ενθύμιζε πλέον τα συμβάντα, δέν δύναμαι νά μετά 
νοήσω., οτι έλαβον τό δίκαιόν μ.ου αύταΐς χερσίν,

— ’Ώ, άνεφώνησεν έκείνη, σ’ έσυγχώρησα. Είσαι πάλιν ίδικός μου, δύ?α· 
μαι νά εί'πω ίδικός μας, ό ορθόδοξος υιός-τής έκκλησίας σου ; .

όποιον καθήκον υπάρχει
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Ό Κωνσταντίνος άνέστη κα'ι είπε ψυχρώς «’Αλήθειαν επιζητώ μόνην καί 

αύτόγνωσίαν».
' — Αλήθειαν μόνην ; ήρώτησεν αύτόν περαιτέρω ‘ό Ειοηνη. Καί τίνα ήδύ4 

νατό νά διαφύγν) ή αί'σθησις ήν ένεποίησεν εις την ψυχήν σου ή διδάξασα 

τήν 'Α^ίαν; Μοί είπον, άγαπ^ς!
—- Σοι ειπον ψευδή, άπήντησεν ό κύριος τής Κωνσταντινουπόλεως. ”Αν 

δέν ήρκει τό γένος καί τό έμφυτον μεγαλεϊον της ισχύος νά με χωρίσωσιν 
άπ’αύτής, ουδέποτε ήδυνάμην νάγαπήσω εκείνην, ή'τις ήτο μάρτυς μόνον 

κατά το φαινο/ιενόν, ητις μόνον παρίστανεν 'Αγίαν βασανιζομενην. ’Εκεί· 

νην ητις άνυψοϋτο τόσω πολύ, ίνα κατόπιν έπιδιωξγ τά καθημερινά πρά

γματα του βίου, εκείνην νάγαπήσω εγώ ; Ποτέ !
Έκπέπληγμένη κατένευσε τούς οφθαλμούς η Ειρήνη, μη περιμενουσα 

τοιόϋτό τι. Άλλ’ έν έπ’ αυτόν βλέμμα έ'πεισεν αυτήν μετ’ ού πολύ, δτι μά· 
την άγωνίζεται νάποκρύψη τόν σφοδρόν αύτοΰ έρωτα. ’Ερύθημα, ούδέποτέ 

τέως παρατηρηθέν έπ’ αύτοΰ, διέδραμε τάς παρειάς του, οί οφθαλμοί του 

I έλαμπΟν, τό δέ στήθός του έκυμαίνετο σφοδρώς. και έπάλαιε κατά των εν

δομύχων φλογών.

Τότε ένόμισεν ή Ειρήνη κατάλληλον την στιγμήν, ινα τολμησγ τι και
νόν* κα'ι δη, λαβομένη τής χειρός του, είπε πρός αύτόν ίκέτευτικώς—Έλθέ 

- μετ’ έμοΰ.

—. Ποΰ ;
— Μη έρωτα.
Προςέβλεψεν αύτήν διστάζων, στυγνή δέ υποψία έρρυτίδωσε τό μετωπον 

άύτοΰ, άλλ’ έκείνη έδεήθη αύτοΰ έπαν,ειλημμένως μέ τόν τρυφερωτατον ήχον 

τής φωνής της, καί ηψατο .μετά θωπείας της χειρός αύτοΰ— «Έλθέ μετ’ 

έμοΰ». Σχεδόν άνευ γνώμης ήκολούθησεν αύτή ό Κωνσταντίνος.
» "Ηγαγεν αύτην διά σειράς δωματίων είς στοάν τινα κα'ι έκεΐ άπήντησεν 

αύτοΐς η πατρικία Θεοδοσία, περιστόιχιζομένη ύπό τών γυναικών αύτής καί 

περίκεκαλυμμένη ύπό λευκών, μακροκυμάντων πέπλων.
Έκπληκτος έκαμεν ό Κωνσταντίνος έν βήμα πρός τά όπίσω, καί φθεγμα 

μόλις άκουστον έξήλθε τοΰ έρκους τών όδόντων του’ «έκείνη είνε».
—Ίδέ ενταύθα την συγγενή σου, την πατρικίαν Θεοδοσίαν, την υπο του 

θεοΰ προωοϊσμένην σοι σύζυγόν». Ή βασιλομήτωρ έξεφωνησε τάς λεξεις ταυ- 

τας μετά βεβαιότητος, ώς άν είζευρεν οτι ή ισχύς τοΰ συμβάντος ήθελε μα

ταιώσει πάσαν άντίστασιν.
Καί τοΰτο είχεν άληθώς συμβή. 'Ο υιός αύτης εθέωρέι την έμφάνισιν ως 

άνθρωπος, δςτις, έξεγειρόμενος έκ τοΰ υπνου, καταπλήσσεται αϊφνης υπό 
θέας άνελπίστου. — Ναι, είπε τέλος, έκείνη εινε, έκείνη εΐν£ και δεν εινε’ 

ώς τό λυκαυγές πρός την ημέραν, ώς τό χρώμα πρός τό φως, ούτως ομοιά
ζει πρός εκείνην. Διά την υπερηφάνειαν κα'ι την ίσχύν έπλάσθη, δχι δε δια 

• μαρτύριαν καί βασιλείαν τών ούρανών. Προςφέρω αύτή την χεϊρά μου, θά 
γείνφ σύζυγός μου». Σιωπηλή κα'ι έρυθριώσα συνγνεσεν η Θεοδοσία, όυνεφώ- 
νησαν δέ δτι μόλις τακτοποιηθώσι τά εκκλησιαστικά πράγματα καί δια

λυθώ η σύνοδος, θζναγγελθή είς τόν λαόν ή εί'δησις περί τών αρραβώνων τοΰ 

κυριάρχου του καί θά τελεσθή ή εορτή τοΰ γάμου. Άλλ’ έν τούτοις συν τή 
άφίξει τών εις την σύνοδον κεκλημένων διεδίδετο καί ή φήμη περί τής με

τατροπές τών ιδεών τοΰ βασιλέως καί περιεφέρετο ηύξημένη ή κατηγορία, 

δτι τό εξής προςήλθεν εις τούς έχθρούς τοΰ πατρός του. Τοΰτο δέ ηΰξανεν 

ούσιωδώς την ανυπομονησίαν μεθ’ ής έξεδέχοντο έν τή πρωτευούσγ τά μέλ

λοντα συμβήναι.

ΑΜΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

KATA TUN ΠΑΑΑίΑΝ ΣΓΒΑΠΝ

Χάριν τών αναγνωστών τοΰ Παρνασαοΰ μεταφράζομεν έκ τοΰ άγγλικοΰ 
περιοδικού συγγράμματος the Academy (ί 9 Ιουλίου 1879) την εξής τοΰ κ· 

F. Barnabei έπιστολιμαίαν διατριβήν περί τών γινομένων αρχαιολογικών έρ- 

γασιών κατά την χώραν, ένθα εκειτο η Σύβαρις.
«Εινε πολύς χρόνος, έξ οϋ ώφειλον νά έπιστείλω ύμ.ϊν περί τών έν Συβά- 

ρει άνασκαφών, άλλα προύτίμησα ν’ αναβάλω πάσάν μου περί τούτου 
πραγματείαν έως ού ήθελον πεισθή περί της σπουδαιότητος τών γινομένων 
ερευνών. 'Υποκειμένου δέ τοΰ λόγου περί πόλεως τοσοΰτον γνωστές νομίζω 
δτι δύναμαι ν’ άπαλλάξω έμαυτόν πάσης είς την ύπόθεσιν ίστορ.ικης περί 

τής Συβάρεως εισαγωγής, έ'στω καί της συνοπτικωτάτης. ’Άν τινες έ'χουσι 

λησμονήσει, δτι η περιφανής αυτή τής Μεγάλης Ελλάδος πόλις άπφκίσθη 

υπο τών ’Αχαιών περί τό 720 π. X. καί δτι κατεσκάφη ύπό τών Κροτω- 

. νιατών περί τό 510, πάντες δμως θά έχωσι διά μνήμης την καί παροιμιζ- 
κην καταστάσαν τών Συβαριτών τρυφήν καί ήδυπάθειαν. ’Όσα οί συγγρα

φείς άναγράφουσι θαυμαστά περί τών ποταμών Κοάθιδος καί Συβάριδος δυ- 
ναται τις νά τά ΐδ·ρ άνοίγων τό πρώτον αρχαίας ιστορίας έγχειοίδιον, τό 

δποϊον ήθελε περιπεσει είς χεϊρας του. Τά μέν τοΰ Συβάριδος δδατα έποίουν 

πτυρτιχούς τούς απ' αύτών πίνοντας ίππους, δι’ δ καί τάς άγέΛας απερ
γόν απ'αύτοΰ, ό δέ Κράθις έποίει τούς Λουοριένους ανθρώπους ξανθοτρι~ 

χεΐν καί Αευχοτριχεϊν κα'ι ά,Ι.Ια πο2.1ά πάθη ίάτο. Τής δέ πόλεως εκείνης, 

ητις τοσοΰτον το πα.Ιαιον διήνεγκεν ευτυχία, ώς τεττάρων μεν εθνών των 
πλησίον ύπηρζε, πέντε δέ καί είκοσι πόΛεις ύπηκόους έ’σχε, τριάκοντα δέ μυ· 

ριάσιν άνδρων έπΐ Κροτωνιάτας εστράτευσε, πεντήκοντα δέ σταδίων κύ·
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κ.Ιον <(υηχΛι'ι(>ου, ούχί μόνον ούδέν ίχνος καταφαίνεται σήμερον, άλλ’ ούδ* 

*Τν* ακριβώς γνωστόν ποϋ τοΰ τα νΰν έρημωμένου πεδίου "ησάν πάτε ιδρυμέ

νοι οΐ λαμπροί και μεγαλοπρεπείς οΐ'/.ot, εν οις επί ρόδινων κλινών κατεκλί- 
νοντο οί Συβαρϊται καί ένθα έτελοϋντο τά περιώνυμα έκεϊν,α συμπόσια, έπί 

τά όποια πρό ενός δ'λου έτους παρεκαλοΰντο τών Συβάριτών αί γυναίκες, 

ϊνα έχωσιν ικανόν χρόνον όπως πρρσέλθωσι δεόντως έστολι,σμέναι καί κε- 
ηαλλωπισμένχι. 'Έχει δέ την τοιαύτηχ της ν.0ν άφανείας τυχηχ· κοινήν ή 

Σύβαρις πρός πολλάς άλλας εύδςιίμονάς ποτέ καί πολυάνθρωπους πόλεις, 
διότι οί αρχαιολόγοι, οί μετά τοσούτου ζήλου καί τοσοςύτης πρός την επιστή

μην άγάπης έξερευνώντες τά κατά τους περίφημους τ$ς ά,οχαιότητό,ς τόπους, 

παρεΐδον πρός καιρόν καί άλλας μέν τή'ς Μεγάλης λεγομένης 'Ελλάδος πόλεις 

καί δη καί την Σύβαριν, "Οχι δ’τι ούδεμία έγένετο καί περί αύτης έρευνα, 
διότι έχουσι γείνει εκεί καί τινες σκαφαί, άλλ’ δμως χωρίς έξ αύτών νά 

προσπορισθη μέγα τι κέρδος 'ό αρχαιολογία. ’Εάν δ’ έξαιοέσωμεν τάς όλί- 
γας έρευνας τοΰ δουκός de Laynes τφ 182 3, δυνάμεθα νά εΐπωμενδτι καθ’· 

όλου ούδεμία συστηματική εργασία έπεχειρηθη ΐν’ άρχαιολογικώς διαγνωσθη

Μεγάλη 'Ελλάς.
Ότε τω 1875 έδημιουργηθη έν Ίταλίη η Γένιχί) ΰιινβυΓσις των Μου- 

filar καί ’Araaxarpar (Direzione Generate dei Musei e Scavi), μετά θερ- 
μοδ τοΰ ζήλου έπεδιώχθη τό σχέδιον τν!ς άνασκαφ^ς της Συβάρεως. Πρός 

τοΰτο έπετεύχθη ή έν τω προϋπολογισμέ τοϋ κράτους αναγραφή ώρισμένου, 
κεφαλαίου, δι’ ου έμελλε νά γείνη η έναρξις τών προκαταρκτικών καί δοκι

μαστικών έογασιών. Ό πόθρς τοΰ ύπουργοΰ κ. Bonghi εύρεν αρωγόν πρόθυμον 
τόν λόγιον δικηγόρον κ. Γουλιέλμον Tocci, καί δτε δ’ έπ'ηλθεν έν Ιταλία ή 

υπουργική κρίσις, τό σχέδιον τνίς άνασκαφ·ης της Συβάρεως οχι μόνον δέν. 

έγκατελείφθη, άλλ? άπ’ έναντίας μετά θέρμης ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ κ, Cop- 
pino. Ούδέν ίττον διάφοροι περιστάσεις άνέστειλαν την έπιχείρησιν τοΰ έρ

γου μέχρι τών άρχών τοΰ παρόντος έτους. Κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ 
παρελθόντος Ιανουάριου, ό κ. (Gavallari, γνωστός διά τάς ύπ’ αύτοϋ γενομέ- 

νάς αποκαλύψεις έν τφ νησφ Σικελία, ένετάλη νά μεταβη είς την επαρχίαν 

Κωνσεντίαν καί συμφωνών πρός τόν έφορον των άνασκαφών κ. Tocci νά ένερ- 

γηση τάς άνκγκαίας έρευνας όπως δρισθ-Τί τό μέρος, ένθα θά $το δυνατόν λυ
σιτελώς νά.άρχίσωσιν αί πρός άποκάλυψιν της αρχαίας πόλεως εργασίαν 'Ο 
χώρος ουτος έφαίνέτο δτι δέν θά η το δυσχερές νά εύρεθ?), διότι άφ’ ου, ώς 

γνωστόν, η πόλις Σύβαρις έ’κειτο μεταξύ τών δύο ποταμών Κράθιδος καί Συ- 
βάριδος (τά νΰν Coscile), έχρειάζετο μόνον νά δρισθγί τό σημεϊον, ένθα οί δύο 

ποταμοί σύρρέουσι ηαί έκεϊ ν’ άρχίσωσιν αί δόκιμαστικαί έργασίαι. Ή μετά- 
βασις εις τό μέρος τ?ίς συρροής δέν εΐνε επίπονος, ούδ’ εΐνε τώρα πλέον χρεία 

~νά καταδικάση τις εαυτόν νά όδοιπορ·?; εντός τών πατροπαραδότων εκείνων 

τ$!ς Καλαβρίας λεωφορείων, εις ά τόσάι συνέβαινον πεοιπέτειαι, γνωσταί έά. 

■πολλών ιστορημάτων καί διηγήσεων περί Καλαβρίας. Τά νΰν ό σιδηρόδρο

μος, δστις κρασπεδώνει την ακτήν τοΰ Ίονίου πέλαγους, προεκβάλλει ολί

γον κάτωθεν τοΰ σταθμοΰ της Βουφφαλορίας, δπόθεν διακλαδίζεται άλλη 

γοαμ.μη, ητις, διαθέουσα την χώραν την περί τό Spezzano-Albanese καί 
την Ταρσίαν, διευθύνεται κατά μήκος τοΰ Κράθιος καί καταλήγει είς την 

Κωνσεντίαν, τόν κυριωτάτην τ^ς έπαρχίας πόλιν. Εις μικράν δ’ άπό τοΰ 

σταθμοΰ τ·ης Βουφφαλορίας άπόστασιν η μάλλον είς βραχεϊαν άπόστασιν άπό 

της γέφυρας τοΰ Κράθιος συρρέουσιν οΐ δυο ποταμοί. Ένταΰθα όμως εΐνε 

άξενος καί ερημωμένη ή χώρα, ούδέν δ’ έργον άρχαιολογικόν δυνατόν νά 
έπιχειρηθη, άν δέν δρισθ-Τ) ώς κέντρον τών εργασιών τό Corigliano, ούτινος ό 

σταθμός κεϊται νοτιώτερον πρός τόν χείμαρρον τοΰ άγιου Μαύρου καί τό πο
τάμιον τό καλούμενου Malfrancato. Άπό τοΰ Corigliano δ Cavallari διέτρεξε 

την επαρχιακήν όδόν την άγουσαν πρός δυσμάς καί κατέλυσε τό πρώτον έν 

Terranova di Sibari, ητις κεϊται μεταξύ τοΰ Κράθιος καί τοϋ Έσάρου, δστις 
βορειότερου χύνεται είς τόν παλαιόν Σύβαριν, τόν νϋν Coscile, έκεϊθεν δέ 

χάνει καί τό όνομά του.
Άπίθανον νομίζω οτι τόν Cavallari εΐλκυσεν ένταΰθα τό όνομα μόνον τίίς 

χώρας, διότι εΐνε βέβαιον οτι αΐ είς την Terranova προστεθεϊσαι λέξεις di 
Sibari εΐνε νεωτέρα προσθήκη, ούδέ δύναται ν’ άγνο·?ί ό λόγιος άνηρ ότι ‘ή 

παλαιά παράδοσις άγει ημάς είς τό ν’ άναζητώμεν τ·^ς άρχαίας Συβάρεως 

τά ίχνη παρά την χώραν την γνωστήν ύπό τό όνομα La Polinara, ητις κεϊ
ται βορειανατολικώτερον καί σχεδόν έν τω μέσω τοΰ τριγώνου τοϋ σχημα- 

τιζομένου τά νΰν ύπό τοΰ ροϋ τών δύο ποταμών. Ούδέν ηττον ηθέλησε νά 

εξερεύνηση τά μέρη, άτινα ύψοϋνται έπί τοΰ έκτεταμένου εκείνου καί άβα
του πεδίου πρός τόν σκοπόν τοΰ νά διαγνώση πρώτον μέν ποϊον έκ τών υψω

μάτων εκείνων έχοησίμευεν ώς άκρόπολις τίϊς Συβάρεως, έπειτα δέ είς ποιαν 
έκ τών παρακείμενων πεδιάδων έξετείνετο ή μεγάλη έκείνή πόλις’ έπείσθη 

δέ ότι είς την Serra Polinara. Τό όνομα τοΰτο έδόθη είς άθροισμα λοφίσκων, 

κατωτέρω τών οποίων, πρός άνατολάς, κεϊται η πεδιάς η καλούμενη Poli

nara καί τό ομώνυμον κωμίδιον, παρά τόν Κράθιν. Ένταΰθα αί σκαφαί άνη- 

νεγκον είς φώς άρχαιότατά τινα πλαστά λείψανα, άναγόμενα ύπό τοϋ Caval- 
lari είς τόν έκτον π. X. αιώνα’ εΐνε δέ ταΰτα άρχιτεκτονικόν τι τεμάχιαν, 

τό δποϊον θά άπετέλει μέρος λαμπρού τίνος οικοδομήματος, ώραία τις μικρά 

κεφαλή γυναικδς καί τεμάχια αρχαϊκών άγγείων, όμοιων πρός τά τών Συ

ρακουσών καί της Σελινοϋντος.
Ταχέως όμως δ Cavallari προσέσχε τόν νοΰν εί'ς τι παρακείμενον, πεδίου. 

Πρός νότον δίίλα δη τοΰ χώρου, ένθα τά άνωτέρω εύρέθησαν, έκεϊθεν τοΰ 

Κράθιος, δστις τά νϋν καλείται Crati, διέκρινε τόπον τινά όνομ.αζόμενον ύπό 

τών εγχωρίων Π αραιόν KpaStr, ένθα δ ποταμός φαίνεται οίονεί προσπαθών 
ν’ άνοιξη είσοδον, ίσως διότι έκεϊ η το ή παλαιά του κοίτη. Έκ τούτου διί-
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νοηθη o Cavallari άτι ι^δυνατο έκεΐ νά -^νε ό παλαιός τοΰ ποταμού ροϋς? 

πρίν η άποτρέψωσι δηλα δη αύτόν οί Κροτωνιαται πρδς καταστροφήν τ^ς 
Συβάρεως. Έπέρρώσε δέ την γνώμην του κα'ι τοϋτο έτι, οτι έκεΐ παρετηρη- 

θησαν λείψανα παλαι-ας οίκοδομίας έν τινι. θέσει καθούμενη Le Muraglie^ 
έπί τ^ς δεξιάς όχθης, τά όποια δυνατόν εϊνε νά εύρέθησαν έπίτ·ης αριστερά; 

όχθης κατά τόν ΠαΛαώΓ Kpa0ir,nfa'wyw.$li' εύρέθησαν καί έκεΐ, κατά τόν 
IIa.la cor Kpa&tr, λείψανα τάφων. Έκ πάντων τούτων ένόμισεν ό Cavallari 
δτι εδικαιούτο νά διαγράψη όριστικώς τό σχέδιον του, δπερ καί άπλούστατόν 

όζτο καί διά πολλούς λόγους έφαίνετο λίαν άποδεκτόν. Ένόμισε δ·ηλα δη 

δ τι τν5ς Συβάρεως η μέν άκρόπολις έτρεπε ν’ άναζητηθγ εΐς την Serra Ροϊι- 

ηβτε,αύτη δέ ή πόλις εις την πεδιάδα Πολινάράν, τά δέ μνήματα, η νεκρό* 

πόλις, ύπέρ τόν fla.laibr Kp&dir καί παρά την Favella della Corte, έπί τ*ης 

δδοΟ Τ'?1ς άγουσης άπό τοϋ Κοριλιάνου είς Τερρανόβαν. Ταύτης δέ της νεκρο- 

πόλεως η έκτασις φαίνεται δτι $το μεγάλη, διότι εύρέθησαν τάφοι και παρά 

τόν "Αγιον Μαΰρον, επί τνίς αριστερά; όχθης τοΰ ποταμίου Μαλφραγκάτου. ,
Πριν η δμως προβνί καί ένταΰθα είς μέτρα τείνοντα είς την έπιβεβαίωσ.ιν· 

τών εικασιών του, ό Cavallari ηναγκάσθη νά στρέψη την προσοχήν του πρός 
άλλο τι πολλοΰ λόγου άξιον άντικείμενον. Παρετηρησεν ότι πρός την δεξιάν 

όχθηντοΰ ΠαΛαιοϋ Κράθιος διεκρίνοντο κατά τακτά διαστήματα ύψώματά j
τινα, τά όποια-ένεκα τίίς κανονικότητός των δέν ητο δυνατόν νά τά έκλάβη I

ώςάπλοΰς καί φυσικούς λοφίσκους. Τά ύψώματα ταΰτα άπεδόθησαν κάτ !
άρχάς είς βα'θμιαίαν εργασίαν τών ποιμένων, οΐτινες δήθεν κατεσκεύασάν ί

αύτά ΐνα παρασκευάσωσιν έαυτοϊς καταφυγήν κατά τάς πλημμύρας. Ή (
γνώμη δμως αύτη δέν έφάνη άσπαστη και «ύπρόσδεκτος, καθ’ όσον μάλιστα- \

άκριβέΐς πληροφορίαι είχον καταστήσει γνωστόν οτι εΐς έκ τών λοφίσκων ί

έκείνων εϊχεν άνασκαφή κατά τάς άρχάς τ&ΰ παρόντος αίώνος, έν αύτώ δέ- !
είχον άνεύρει οί άνασκάψαντες διάφορα άρχαΐα άντικείμενα. ’Άλλως δέ τό γ

δνΟμα Timpoiii, δι’ :οδ καλοΰσι τά ύψώματα οι, εγχώριοι, έπιβεβαιοΐ πως την |
διεγειρομένην ύπόνοιαν δτι έκεϊνα εϊνε μεγάλοι τύμβοι, όμοιοι πρός τούς ί

κατά τάν Ανατολήν άπαντώντας. Κατά τό βραχύ διάστημα τό μεσολα— [

®οΰν μέ-ταξύ τοΰ μέρους ένθα ό ΙΤα-ίαιος Κραθις αρχίζει καί τοΰ σιδηροδρό·» ;

μου τρεις τοιοϋτοι Timponi εύρέθησαν, έξ ών ό μέν λέγεται Timpone 
grande, ό δεύτερος Paladino καί ό τρίτος, άπό τοϋ ονόματος τοϋ ίδιό- 

-κτητού τοΰ χώρου, Timpone di Benanti η d’ Abbenanti. Έν τώ -Paia- f
dino αί γενόμεναι, ώς εΐ'πομεν, σκαφαί, άνέδειξαν τεμάχια άγγείων του 
πέμπτου π. X. αίώνος, τά όποια δύναται τις άκόμη νά ?δη μεταξύ τών I

χωμάτων. Τοϋτο ένεθάρρυνε τόν Cavallari νά προβΰί είς την άνασκαφην τοΰ |
Timpone grande. " Ο τε ό γερουσιαστής Φιορέλλης τ$ 16 μαρτίου άπηύθυνε: I

■ πρός την Βασιλικήν Άκαδημειαν τούπίκλην dei Lineei έ'κθεσιν περί τώ-ν άνά- |

βκαφώ-ν τούτων.τών-ένεργουμένων ύπό την επιστασίαν τοΰ Cavallari, ύπέβαλε I 

και διάγραμμα τοϋ Timpone grande, φιλοπονηθέν ύπ’ αύτοΰ τοΰ Cavallari, 
έμ-φαϊνον τάς γενομένας έκεΐ άποκαλύψεις μέχρι τ'Τϊς 28 φεβοουαρίου. -Δώ

δεκα διάφορα στρώματα εύρέθησαν φυτικής γης καί ανθράκων εναλλάξ, έν 

τοΐς τελευταίοις δέ συνελέχθησαν πολλά κομμάτια άγγείων, Ό τύμβος είχεν 
ύψος 8 μέτρων, η δέ κατά την βάσιν διάμετρος αύτοΰ $το 28 μέτρων. Τ^ 

22 μαρτίου, άφαιρεθέντων 2000 κυβικών μέτρων γ·?ίς, έφάνη καθαρώς δτι ό 

Timpone grande ά,το τύμβος έ'χων έντός σαρκοφάγον έκ τώφου ίστάμενον έπί 

βάσεως καί τώφινον επίσης τό επίθεμα. "Αμα τη άγγελίη τοΰ εύρηματος 
προσέδραμον κατά χώρον πολλών μιλλίωνόδών διανύσαντες οί άντιπρόσωποι 

τοΰ δημοτικοΰ συμβουλίου τοΰ Κοριλιάνου καί λαός πολύς νομίζοντες δτι 

έ'μελλον νά παρασταθώσι θεαταί τ-ης άνακαλύψεως μεγάλου θησ.αυροΰ, άλλ 
έψεύσθησαν αί ελπίδες των, διότι, δτε παρόντος τοΰ δημάρχου καί άλλων 

προύχόντων προσέταξεν ό Cavallari νά άρωσι τό επίθεμα, δέν ηδυνηθησαν νά 
ί'δωσιν οί θεώμενοι η σινδόνα μόνον σαθροτάτην, ητις εύθύς άμα προσέψαυσεν 

αύτην ό άηρ διεσπάσθη είς ράκη, τοιαΰτα δμως, ώςτε εύχερώς ηδύνατό τις 

νά διακρίνη την ύφανσίν της.'Υπό την σινδόνα έκειτο έν σωρω άπηνθρακωμενη 

υλη, φαίνεται δ’ δτι τό έν τφ σαρκοφάγφ πτώμα πρώτον μέν έκάη, άφ’ ού 
δ’ έγένετο παρανάλωμα ’ τοϋ πυρός, έσκεπάσθησαν διά τ-ης λευκές σινδόνρς 

τά άπηνθρακωμένα λείψανα. Καί αύτη δ’ -ή ξυλίνη λάρναξ, ητις είχε τό 

αύτό μέγεθος καί τό κοίλωμα τοϋ σαρκοφάγου, άπηνθρακώθη.
Ζητησεως γενομένης άναμέσον τοΰ σωροΰ τών κεκαυμένων λειψάνων πρός 

τό μέρος τό παρά την κεφαλήν εύρέθησαν κομμάτιά τινα χρυσοΰ, άτινα 
άνεγνωρίσθησαν ώς ό'ντα ποτέ κοσμήματα μικροΰ κιβωτίου, βραδύτερου δέ 

άνευρέθησαν καί αύτοί οί χαλκοί τοΰ κιβωτίου ήλοι. Πλην δέ τούτων τά 

μόνα άντικείμενα άξίας τινός τά όποια έξεχώσθησαν εϊνε δύο μικραί άρ- 

γυραϊ πλάκες έχουσαι μέγεθος περίπου μεγάλων κομ.βίων, αΐτινες έκειντο 
παρά τό στήθος τοΰ νεκροΰ. Έκατέρα δέ τών πλακών τούτων είχεν έν άνα- 

γλύφφ άπεικονισμένην ώραίαν γυναικείαν κεφαλήν όμοίαν πρός την τών λαμ
πρών νομισμάτων της Πανδοσίας. Άλλά τά εύρηματα ταΰτα πολύ άπεΐχον 

άπό τοΰ νά ίκανοποιησωσι τάς μεγάλας προσδοκίας τών πόρρωθεν προσδρα- 

μόντων δπως παρασταθώσι μάρτυρες τ·ης άποκαλύψεως χρυσών καί άργυρών 
άγγείων καί άλλων, ώς ένόμιζον, τιμαλφών πραγμάτων, γ ■

Πλην άλλ’ όμως μεταξύ τών ρηθέντων χρυσών κομματίων εύρέθη καί τε, 

τοΰ όποιου την άξίαν δέν ηδύνατο μέν νά κατανόηση τό πλήθος τών Θεατών, 

οπερ δμως πολλην χαράν ένεποίησεν εις τε τόν Cavallari-καί τούς λοιπούς 
τών ειδημόνων τών ίδόντων αύτό. Παρά τά άπηνθρακωμένα δηλα δη λεί

ψανα τοΰ κρανίου παρετηρηθη μ.ικρόν συνεπτυγμένου πέταλον λεπτού χρυσοϋ, 

έφ’ου διεκρίνοντο ί'χνη γραμμάτων ελληνικών. Άναπτυχθέντος τοΰ πετάλου, 
παρετηρηθη έντός αύτοΰ περιειλιγμ.ένον έτερον λεπτόν πέταλον, .επίσης ενε
πίγραφου, δπεο άπετέλει τετραγωνιδίου έ'χοΰ πλάτος έλασσου τώυ τεσσάρων
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ύφεκατομέτρων καί ίσον μ^κος. Τά ενεπίγραφα ταΰτα λείψανα άπεστάλησα'ν 

πρός τήν έν 'Ρώμη Γενικήν Διεύθυνσή, τών άλλων πραγμάτων διατεθέντων 

καί πάλιν κατά τήν προτέραν αύτών τάζιν,
Διαθρυληθέντος τοϋ ευρήματος, πάντες, ώς ήτο φυσικόν, έπόθησαν νά μά- 

θωσι τί έδήλουν τά γράμματά, κοινώς δ’ ώμ.ολογεΐτο δτι ταΰτα θά έίχόν τινα 

αναφοράν είς τόν νεκρόν ή είς τόν τόπον, ένθα εύρέθη ό τύμβος. ’Επειδή δέ 
πολλή ύπ’ηρχεν ή ελπίς δτι όπωςδήποτε θά έπεχύνετο έκεΐθεν ολίγον φώς 

έπί τνίς· ιστορίας της Συβάρεως, πυκνή έγένετο τών περιέργων ή συνδρομή 

δτε τις τών καθηγητών προσεκάλεσε τούς κατοίκους τοΰ Corigliano είς δημό

σιον ανάγνωσμα περί τών έκεΐ άνασκαφών και τών έζ αύτών πορισμάτων.

’Αλλά καί άν τις έκ πρώτης άπόψεως κρίνη, είνε δυνατόν τά γράμματά 
έκεΐνα νά λέγωσί τι περί τοϋ νεκρού ·, Δύναταί τις νά ύποθέση δτι έν χρόνοις 

τόσον παλαιοΐς, δτε πάντη άγνωστον πράγμα ήτο ή τυμβωρυχία, θά ένε- 

γράφετό τι έπ'ι τών λεπτών εκείνων πετάλων δυνάμεναν νά διαλευκάνη τά 

κατά τόν κείμενον νεκρόν, άφοΰ δπως άνευρη τις τά πέταλα κα'ι μάθη τά 

γραφόμενα θά ήτο χρεία μέχρι καταστροφής νά συληθ^ ό τάφος ; ’’Αν η'θελον 
νά τιμήσώσι τόν θανόντα ήδύναντο έζαίρετα νά θέσωσιν έπ'ι τοϋ τάφου την 

έπιγραφήν ώστε πάντες εύχερώς κα'ι άκόπως ν’ άναγινώσκωσιν αύτην, άντί 

νά καταχώσωσιν είς τά βάθη τοΰ τύμβου λεπτότατα γράμματα έν περιεί- 
λιγμένοις χουσοΐς πετάλοις. °Ό0εν εύλόγως έπιστεύθη, κα'ι πριν ή έτι έπιχεΐ · 

ρηθή ή τών γραμμάτων άνάγνωσις, δτι ταΰτα θά έδήλουν εύχήν τινα θρη
σκευτικήν η τύπον τινά ιερόν, οί δέ περί την άρχαιολογίαν έντριβεΐς ήζεύ- 
ρουσιν δτι δέν είνέ .τι νέον πράγμα ή άνακάλυψις τοιούτων γραμμάτων έν 
παλαιοΐς τάφοις. Καί άν δέ δεχθώμεν δτι ή πλαζ ή φέρουσα σημιτικήν επι

γραφήν, ητις τά νϋν άνάκειται έν Συρακούσαις, είνε έργον νεωτέρου τινός 
ψευδογράφου, άλλ’ δμως αμφιβολία δέν υπάρχει δτι γνησία είνε η χρυσή 

πινακ'ις, μήκους μέν τεσσάρων ύφεκατομέτρων, έλάσσονος δέ πλάτους,ή εύρε- 
θεΐσα, ώς λέγεται, έν Πετηλίςρ (τά νΰν Strongoli), παρά την άρχαίαν Κρό

τωνα τω 1834. 'Η πινακ'ις αύτη τό μέν πρώτον έγένετο κτ^μα τοΰ Millin
gen, έπειτα δέ άπετέθη είς τό Βρεττανικόν Μουσεϊον καί έμελετήθη ύπό 

τοΰ Gerhard καί τοΰ Franz, δστις έδημοσίευσεν αύτην πρώτον μέν έν τώ 
Bulletino τοΰ έν 'Ρώμη ’Ινστιτούτου (τοΰ 1836 σελ. 119), είτα δέ τό δεύ

τερον έν τώ Corpus Inscriptionum Graecarum (τόμ. Γ', άριθ. 577 2). Έκ τών 
γένομενων δημοσιεύσεων άπεδείχθη δτι ή πινακ'ις έκείνη περιείχε χρησμόν 
δηλοΰντα τή ψυχγ5 τοΰ νεκροΰ τί έπρεπε νά πράζη είσερχομένη είς "Αδου ΐνα 

άπολαύση τών ωφελημάτων τών άπό τής πόσεως τοΰ δδατος τοΰ άναβλύ- 
ζοντός άπό τής πηγής τής Μνημ.οσύνης. Τοΰτο δέ έδωκεν αφορμήν τότε είς 

τό νά ζητηθώ άν ό χρησμός ήτο τοΰ έν Δελφοΐς μαντείου η τίνος άλλου καί 

νά γείνη πολύς λόγος περί τής συνήθειας τών άρχαίων τοΰ νά έγκλείωσιν έν 
τοΐς τάφοις τοιαΰτά ενεπίγραφα χρυσά πέταλα. Οΰτω λοιπόν ένομίσθη δτι καί 

τά περί ών ό λόγος πέταλα τής Συβάρεώς θά διελάμβανον βεβαίως δμοιά τινα 
πρός τό πέταλον της Πετηλίας.

Ούδέν ήττον δυσχερέστατη έφαίνετο ί άνάγνωσις τών γραμμάτων. Τό 

μικρότερον πέταλον τό περιειλιγμένον έν τώ μεγαλητέρφ ήτο συνεπτυγμένου 
ώς μαντηλιού. Άναπτυχθέν δέ εύρέθη δτι περιεΐχεν οκτώ στίχους γραμ

μάτων. Τά γράμματα ταΰτα ού μόνον πάντα είχον ίκανώς έπιπόλαιον τό 

χάραγμα, αλλά τινα μάλιστα καί δλως άφανή είχον κατασταθή ύπό τών 
πολυχρονίων πτυχών τοΰ .πετάλου. Τό δέ μεγαλύτερου πέταλον, άναπτυχθέν 

κατά τό πλάτος αύτοΰ, δπερ είναι ολίγων μόνον ύφεκατομέτρων, εύρέθη 
περιέχον ένδεκα πυκνούς στίχους γραμμάτων, έπιπολαίου επίσης χαράγμα

τος καί τά όποια ένιαχοΰ έχουσιν ύψος ελαττον τών δύο ύποχιλιομέτρων. 

Καί τών μέν άνωτέρων στίχων τά γράμματα είνέ πως εύδιακριτότερα, 
άλλ’ έν τοΐς κατωτέροις μετά πολλής τής δυσχερείας δύναταί τις νά τα 
διακρίνη, διότι έκεΐ αί πτυχαί τοΰ πετάλου εινε πολύ πλατύτεραι.

'Ο καθηγητής Κομπαρέττης, πρός 8ν άπεστάλησαν τά ύπ’ έμοΰ γενόμενα 
αντίγραφα τών επιγραφών εκείνων, μοί έγραψεν δτι δέν ένόμιζε κατορθωτήν 

την άνάγνωσιν τών γραμμάτων τοΰ μεγαλητέρου πετάλου κατά την συνήθη 
ελληνικήν γλώσσαν. Κατ’ αύτόν, τά γράμματα εκείνα έδηλουν άπόκρυφόν 

τινα έννοιαν χαραχθεΐσαν ύπό τίνος μύστου τών Έλευσινίων μυστηρίων, την 
δέ γνώμην του ταύτην ένίσχυσεν η μελέτη τοΰ μικρότερου πετάλου δπερ 

ήτο κεχαραγμένον κεφαλαίοις μέν έπίσης έλληνικοϊς γράμμασιν,. άλλ’ δμως 
έν διαλέκτφ προφανώς δωρική. Έν τώ μικροτέρφ δηλα δη πετάλω, άπο- 

τεινόμενός τις μύστης τών Έλευσινί ων πρός τόν θανόντα, μύστην καί αύτόν 
βεβαίως γενόμενον, συνέχαιρεν αύτφ δτι άφ’ ού είχεν ύπομείνει τό χείριστον 
τών κακών, άπό έλεεινοΰ θνητοΰ έγένετο θεός, πορευθείς τήν άγαθήν οδόν 

τήν άγουσαν εις τά πεδία τά τοΐς δικαίοις άφωρισμένα .έν-ταϊς σκηναΐς της 

Περσεφόνης. Δέν θά έπιμείνω ενταύθα άναγράφων τούς λόγους, δι’ οΰς ό 

Κομπαρέττης έφθασεν είς τά άνωτέρω συμπεράσματα, οϊτινες περιλαμβά

νονται έν τινι επιστολή του άναγνωσθείση ύπό τοΰ γερουσιαστοϋ Φιορέλλη 
κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν της Άκαδημείας dei Lincei, 'Η δημοσίευσις 

της επιστολής έκείνης καί τοΰ κειμένου τής έπιγραφής θά δώση αφορμήν 

είς πολλάς σκέψεις, τότε δέ θά γείνγι δυνατόν νά λυθή καί τό ζήτημα Sv 

έν τώ τύμβφ έκείνφ, περί ού ό ένταΰθα λόγος, είχε ταφή Συβαρίτης άνήρ 

ή, ώς πιθανωτερον φαίνεται, Θούριος. Διότι γνωστόν εινε ότι μετά τήν 
κατασκαφήν τής Συβάρεώς ύπό τών Κροτωνιατών συνφκίσθησαν έπί τών 
ερειπίων αύτής ύπό νέων άποίκων έζ 'Ελλάδος έλθόντων, έν οίς καί ό 'Ηρό 
δοτος, οί Θούριοι. Κατά δέ τάς γενομένας έργασίας πρός κατασκευήν τοΰ 

σιδηροδρόμου τοΰ άπό Βουφφαλορίας είς Κωνσεντίαν πολλά λείψανα τών 

παλαιών μνημάτων τών Θούριων άνεφάνησαν παρά τό Spezzano-Albanese.
Ενδιαφέρον θά ήνε νά δημοσίευση ό Cavallari τελείαν βσον,ένεστιν έκθεσιν
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περί τών άνασζαφών, ών έπεστάτησε> Νομίζει ό λόγιος άνήρ δτι τά ύπερ

κείμενα έν τφ τύμβφ στρώματα προέρχονται έκ τών κατ’ έ'τος γινομένων τό 

πάλαι πρός τιμήν τοΰ θανόντος τελετών. Ήνάπτετο δηλαδή έκεϊ, κατ’ αύτόν, 

νέα κατ’ έτος πυρά καί έγίνοντο σπονδαΐ, έ'πειτα δ’ έσβέννυτο τό πυρ δι,ά 
χυτής γής. ’Αλλά γενομένης δμως άρχής και άλλης άνασκαφής έν τφ tim- 

pone τφ έπιλεγομένφ d’Abbenanti, έφάνησανμέν καί έκεϊ διάφορα στρώ

ματα, άλλ’ έν αύτοΐς εύρέθησαν ανθρώπινοι σκελετοί άνευ ούδενός ό'λως 

σκεπάσματος. Ή άνκσκαφή αυτή δέν έπερατώθη και κατ’ ακολουθίαν δέν 

άπεκαλύφθη ακόμη ό έν τφ κέντρφ τύμβος’ πάσα άρα περί τοΰ υποκειμένου 
ζητήματος κρίσις εΐνε πρός τό παρόν πρόωρος. 'Η κυβέρνησις άρχομένου τοΰ 

προσεχούς έαρος θά έξακολουθήση τό έργου καί θά προβή είς την κατά σει

ράν έξερεύνησιν πάντων τών παρά τάς οχθας τοΰ Κράθιος ποταμού πολυ

πληθών τύμβων. Σημειώ τελευτών δτι τά μέχρι τοΰδε ευρήματα άπετέθησαν 

έν τφ δημαρχείφ τοΰ Corigliano».
Σ. Κ. ΣόΚΕΑΗΡΟΠΟΤΛΟΣ.

ΦΩΝΗ - ΛΑΛΙΑ - ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΛΑΡΥΓΞ

SS

'Η χειρουργική ητις κατά τά τελευταία ταΰτα έτη τοσαότας έποιήσατο 
προόδους, καί κατώρθωσεν είς πλείστας ,οσας περιστάσεις πολλά παθήματα 

τοΰ άνθρωπίνου γένους νά μετριάζη καί έντελώς νά θεραπεύγ, χάρις είς την 
τολμηράν καί έπιδεξίαν έφαρμογήν τών άρχών της επιστήμης κατά τάς 
διαφόρους περιπτώσεις, προσέθηκεν πρό ού πολλών έτών είς τά όντως θαυ

μάσια αύτης έργα καί έτερον, τό όποιον ήδύνατο είς άρχαιρτέρους χρόνους 

ι νά καταταχθή μεταξύ τών εύφυών μ.υθολογημάτων' άντικαθιστφ δηλαδη 

νΰν δ χειρουργός άπλούστατα καί άνευ μεγάλου κινδύνου διά τόν πάσχοντα 
τόν άφαιρεθέντα άπ’ αύτοϋ . ένεκα παθήσεως- λάρυγγα δι’ ετέρου τεχνητού 
,έκτελοΰντος σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τάς λειτουργίας τοΰ φυσικού λάρυγγος, 

έπιτρέποντος δηλαδη είς τόν φέροντα αύτόν ού μόνον φωνάς νά έκβάλλη αλλά 

καί νά δμιλή. Τό τριοΰτο βεβαίως φαίνεται θαυμάσιον καί δμως η άντικα- 
τάστασις αύτη καί ή κατασκευή τοΰ τεχνητοΰ λάρυγγος στηρίζεται επί 

άρχών τής άκουστικής καί έπί έρευνών γενομένων ύπό νεωτέρων φυσικών. 
Ούτως η μία επιστήμη έρχεται είς επικουρίαν της έτέρας, ούδεμία δ’ επι
στήμη πρέπει ·νά περιφρονήται ύπό τοΰ άληθώς έπιστημ,ονος άνδρός. ’‘Π περι- 

φρόνησις πρός τάς έπιστημας τάς , μη άναγομένας είς τόν ιδιαίτερον κύκλον 

■τών μελετών ημών, ήτις άπαντφ δυστυχώς ούχί σπανίως παρ’ ήμΐν, είναι 
άπόδει ξις στ.ενοκεφαλίας άξιοθρηνήτου κατά την ήμετέραν εποχήν.

Έπειδή πάντες οί άναγνώσται ημών δεν έχουσι πρόχειρον την γνώσιν 

τών άρχών τής άκουστικής έφ’ ών στηρίζεται ή κατασκευή τοΰ τεχνητοΰ 
λάρυγγος, νομίζομεν ού μόνον άναγκαϊον άλλά καί ωφέλιμον ν’ άνακαλέσω- 

μεν αύτάς είς την μνήμην των ώς οϊόν τε συντομώτατα καί άπλούστατά.
”Αν κρούσωμέν διά πλήκτρου τεταμένην χορδήν, βλέπομεν δτι αύτη τίθε

ται είς παλμικήν κίνησιν, συγχρόνως δέ άκούομεν ήχον παραγόμενον έξ 
αύτης’ οί παλμοί τής χορδής μεταδίδονται είς τόν περί αύτήν άέρα, δστις 

τίθεται είς κίνησιν κυματώδη άπαράλλακτα ώς rt επιφάνεια ήρεμοϋντος 

υδατος ύπό λίθου πίπτοντος έπ’ αύτης. Τά κύματα ταΰτα τοΰ άέρος προσβάλ- 

λοντα τό ημέτερον ους παράγουσιν έν ήμίν τό αίσθημα τής άκοής. Έν γένει 

πάν σώμα έλάστικόν τιθέμενου είς παλμικήν κίνησιν, όταν ή ταχύτης τών 

παλαών αύτοϋ κεϊται μεταξύ ορίων τινών, παράγει ήχον.
Έν τφ ήχφ τρία τινά δυνάμεθα νά διακρίνωμεν’ την έντασιν, τό ύψος 

καί την χροιάν (timbre). 'Η έντασις τοΰ ήχου έξαρτάται έκ τοΰ πλάτους τών 

παλμών τοΰ ηχοΰντος σώματος’ ούτως δταν κοούσωμεν χορδήν ισχυρότερου 
παράγεται καί ’ήχος ισχυρότερος, διότι αί ύπ’ αύτής έκτελούμεναι τότε παλ

μικά! κινήσεις έ'χουσι μεγαλείτερον πλάτος. Τό ύψος τοΰ ήχου έξαρτάται έκ 
της ΐαχύτητος τών παλμικών τούτων κινήσεων’ δταν αί κινήσεις αδται 

ήναι ταχύτεραι, παράγεται ήχος υψηλότερος η όξύτερος, δταν δέ ήναι βρα- 

δύτεραι χαμηλότερος η βαρύτερος. Δύο ήχοι έχοντες τό αύτό ύψος καί την 
αύτήν έντασιν δύνανταε νά διαφέρωσιν άπ’ άλλήλων,ώς π.χ. δύο ήχοι ισοϋψείς 
τοΰ τετραχόρδου, τοΰ κλειδοκύμβαλού ή τοΰ αύλοΰ’ οί ήχοι ουτοι λέγεται δτι 

διαφέρουσι κατά τήν χροιάν, διότι άλλη είναι ή χροιά τών ήχων τοΰ αύλοΰ 
καί άλλη είναι ή χροιά τών ήχων τοΰ τετραχόρδου καί άλλη ή τών τοΰ 
κλειδοκυμβάλου. 'Η χροιά τοΰ ήχου έξαρτάται έκ τοΰ τρόπου καθ’ 8ν έκτε· 
λεϊται έκάστη τών παλμικών τούτων κινήσεων, έκ τής μορφής δηλαδή τών 

κινήσεων τούτων. Έκάστην παλμικήν κίνησιν δύναται ιό παλλόμενον σώμα 
νά έκτελή ούτως ώστε νά κινήται ίσοταχώς κατά πάσαν τήν διάρκειαν 
αύτής, είτε νά κινήται κατά τήν αρχήν καί τό τέλος τής κινήσεως βραδύ

τερου ή περί τό μέσον αύτής καί ουτω καθ’ εξής’ αί δέ διάφορα! αύται πα- 

ράγουσι διαφοράς τής χροιάς τοϋ ήχου. Μετά τά ολίγα ταΰτα περί ήχου άς 

έπαυελθωμεν είς τά φωνητικά όργανα τοΰ ανθρώπου.
Πρός παραγωγήν τής φωνής συνέργόΰσιν οί πνεύμονες,δ λάρυγξ καί ή κόιλότης 

τοϋ στόματός καί τοΰ φάρυγγος.Έν τή φωνητική τάύτη συσκευή,ήτις- δύναται 

νά πάρομοιασθνί πρός πνευστόν μουσικόν δργανον, οί πνεύμονες παρέχουσι τόν 

άναγκαϊον άέρα,ώς τό στόμα είς τά πνευστά όργανα ή ό φυσητήρ είς έτερα 
μουσικά όργανα.Ό άήρ ούτος διερχόμενος διά τής τραχείας αρτηρίας,σωλήνοξ 

άρχομένου άπό τοΰ λάρυγγος καί άπολήγοντος είς τούς πνεύμονας,φθάνει είς τον 
λάρυγγα; Ό λάρυγξ είναι σώμα συνιστάμενάν έκ σκελετού έκ χόνδφωντοΰ 

όποιου τά διάφορα τεμάχια είναι συνδεδεμένα πρός αλληλα διά μυών καί 

σχηματίζει κοίλωμά τι τοΰ οποίου αί παρειαί είναι κατά τι κινητά! ώς 
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προ; άλλήλας. Πρός τό άνω μέρος τοϋ κοιλώματος τούτου κά'ι μεταξύ τής. 

οπίσθιας και έμπροσθίάς επιφάνειας αύτοϋ ύπάρχουσι δύο ζεύγη πτυχών τής 

βλεννώδους μεμβράνης, έν κατώτερον καϊ έν άνώτερόν' αί πτυχαί αυται, 
αϊτινες άφίνουσι μεταξύ αύτών έπίμηκες και στενόν διάστημα, την γλωσ
σίδα, ονομάζονται φωνητικαί χορδαί. Τό κατώτερον ζεύγος τούτων είναι 

μάλλον τεταμένον τοϋ ανώτερου. Ό αήρ λοιπόν, ό έρχόμενος άπό τών πνευ

μόνων κα'ι διερχόμενος, ΐνα έξέλθγ) άπό τοΰ λάρυγγος, άναμέσον τών φωνη

τικών τούτων-χορδών, θέτει αύτάς, κατά τάς περιστάσεις καθ’ άς παράγεται 
φωνή, είς παλμικήν κίνησιν, δι’ ής παράγεται ήχος άπαραλλάκτως ώς παρά

γεται ήχος διά τής. παλμικής κινησεως γλωσσίδος τών έχόντων τοιαύτήν 

πνευστών.οργάνων, ώς π. χ. τοΰ εύθυαύλου (clarinette) τοΰ οξυαύλου (baut- 

bois) κτλ. ‘Η κοιλότης τοΰ στόματος κα'ι τοΰ φύρυγγος επενεργεί ώς ηχη
τικός. σωλην μεταβάλλων τήν ποιότητα τοΰ ήχου κα'ι συντελών έίς τήν 

παραγωγήν τής ένάρθρου φωνής, ώς θέλομεν ί'δει κατωτέρω.

"Ας ίδωμεν τόρα πόθεν έξαρτάται ή έντασις, τό ύψος καϊ ή χροιά τής 

άνθρωπίνης φωνής.
*Η έντασις τής φωνής έξαρταται βεβαίως έκ τοΰ πλάτους τών παλμικών 

κινήσεων τών φωνητικών χορδών, τούτο δέ έκ τής ισχύος τοΰ ρεύματος τοΰ 
άέρος, τό όποΐοή έκ. τών πνευμόνων φέρεται πρός τόν λάρυγγα. Τούτου ένεκα, 

δταν έζάγωμεν φωνήν ισχυρών, δταν κραυγάζωμεν, κκταβάλλομεν μεγαλεί- 

τερον κόπον κα'ι άποκάμνομεν ταχύτερον ή δταν ή έντασις τής φωνής ήμών 
ήναι μικρότερα

Τό ύψος τής άνθρωπίνης φωνής έξαρταται έκ του δγκου τών φωνητικών 
χορδών και έκ τής τάσεως αύτών. Τωόντι παρατηροΰμεν έπ'ι τοϋ τετρα
χόρδου π. χ. ή τής κιθάρας δτι αί παχύτεραι χορδα'ι παράγουσι χαμ.ηλοτέ- 

ρους ήχους. ’Αλλά καί τό ύψος τοϋ ή'χου τό ύπό μιας καί τής αύτής χορδής 
παραγόμ.ενον μεταβάλλεται μετά τής τάσεως αύτής· ένόσω έντείνομεν έπ'ι 
μάλλον τήν χορδήν, έπι τοσοΰτον ό ήχος καθίσταται υψηλότερος. Άναλόγως 

λοιπόν καί τό άτομον τοΰ όποιου αί φωνητικαί χορδαί είναι όγκωδέστεραι 

Θελει έ'χει βαρυτέραν φωνήν ετέρου έ'χοντος ήττον ογκώδεις φωνητικά; χορ- 
δάς' άλλά καί τών δύο τούτων ατόμων τό ύψος τής φωνής μεταβάλλεται 

μεταβαλλόμενης τής έντάσεως τών φωνητικών αύτών χορδών, δύνανται δέ 

αΐ ύψηλότεραι φωναί έκείνου νά συμπίπτωσι μετά τών χαμηλότερων τούτου. 
Είδομεν δτι αί φωνητικαί χορδαί, έκφυόμεναι έκ τής οπίσθιας επιφάνειας του 

λάρυγγος, καταφύονται είς τήν έμπροσθίαν επιφάνειαν αύτοΰ. 'Η άπόστασις 
δμως. μεταξύ τής όπισθίας καί έμπροσθίας επιφάνειας τοΰ λάρυγγος μετα

βάλλεται διά μυών άπομακρυνόντων τό εμπρόσθιου άπό τοΰ οπισθίου τοιχώ

ματος τής κοιλότητος τοϋ λάρυγγος. Διά τής αύξήσεως τής άποστάσεως 
ταύτης αυξάνεται ή τάσι; τών φωνητικών χορδών καί ή φωνή γίνεται.ύψη- 
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λοτέρα, διά δέ τής έλαττώσεως τής άποστάσεως ταύτης ή τάσι; ιών χορ

δών γίνεται μικρότερα καί ή φωνή χαμηλοτέρα.

"Οταν παίζωμεν έπί τετραχόρδου,ΐνα. παραγάγωμεν έπί τής αύτής χορδής 
διαφόρους τόνους, πιέζομεν τήν χορδήν ταύτην διά τών δακτύλων είς διάφορα 

σημεία αύτής καί ουτω μίταβάλλομεν τό μήκος τοΰ μέρους τής χορδής τό 

όποιον πάλλεται καί παράγει τόν ήχον. Όταν τό μήκος τοϋτο ήναι μικρό- 

τερον, ή φωνή είναι ύψηλοτέρα ή δταν τοϋτο ήναι μεγαλείτερον, Άνάλογόν 
τι συμβαίνει καί έν τφ λαρύγγι. Όταν δηλαδή δ εξαγόμενος τόνος είναι 
ύψηλός, δέν πάλλονται ολόκληροι αί φωνητικαί χορδαί, άλλά μόνον μέρος 

αύτών. Καί ή περίπτωσις λοιπόν αυτή, συνδεόμενη μετά τής μεταβλητής 
έντάσεως τών φωνητικών χορδών,συντείνει εΐς τήν παραγωγήν τής ποικιλίας 

τών τόνων τής άνθρωπίνης φωνής.
Η ανθρώπινη φωνή περιλαμβάνει 3 ’/j κλίμακας (octaves)· έγ δμως καί τό 

αύτό άτομον δέν δύναται νά περιλάβη πλείονας τών 2 κλιμάκων. Τάς 
φωνάς διαιρουσιν ώς γνωστόν άναλόγως τοΰ ύψους αύτών είς φωνάς ύψιφώνου 

(soprano), μεσοφώνου (alto), όξυφώνου (tenor), βαρυτόνου (baryton), βαθυφώ- 

νου (basse-taille). Ό αριθμός καί τό ύψος τών τόνων οΐτινες περιλαμβάνονται 
έν έκάστν) τών φωνών τούτων δεικνύεται έν τω κατωτέρω διαγράμ,ματι.

μ^φάρόλ j 7.οί |$ j ' 2’λ·’ 2^** 2^α21 3 3
____ *___ ι

βαθύφωνος j

οξύφωνος
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μεσόφωνος

Ή χροιά τής άνθρωπίνης φωνής είναι ώς γνωρίζομεν ποικιλωτάτή' είς 
έκαστον σχεδόν άτομον δυνάμεθα νά διακρίνωμεν διάφορον χροιάν καί 

ν’ άναγνωρίσωμεν αύτό έκ τής φωνής πρό πάντων κατά τήν δμιλίαν, διότι 

κατά τό άσμα αί διαφοραί καθίστανται μικρότεραι. Άλλ’ ή χροιά τής 

φωνής δέν μεταβάλλεται μόνον μετά τών άτόμων, καί τοϋ αύτοΰ άτόμου ή 
φωνή άλλην έχει χροιάν κατά τήν ομιλίαν ή κατά τό άσμα κατά τούς 

υψηλότερους ή τούς χαμηλοτέρους τόνους αύτοϋ, καί κατά τήν προφοράν, τών 

διαφόρων φωνηέντων. .·.

Μέχρι τοΰδε- έξητάσαμεν τήν φνίρωπίνην φωνητικήν συσκευήν ώσεϊ έπρό-
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κειτ,ο περί κοινοΰ. μουσικοΰ οργάνου. Άλλ’ ή συσκευή αύτη παράγει έκτός 
τών τόνων καί φθόγγους, δηλαδή ένάρθρους φωνάς, φωνήεντα καί σύμφωνα. 
. Είς τήν παραγωγήν τών φωνηέντων καί τών συμφώνων, δηλαδή είς τήν 

ένάρθρωσιν τών άναρθρων ή'χων τών παραγομένων ύπό τοΰ "λάρυγγος, συντεί
νει ποδ πάντων ή κοιλότης τοϋ στόματος διά τών διαφόρων σχημάτων,, τά 

όποια λαμβάνει αύτη κατά τήν έκφώνησιν τών Λέξεων.

' Αί λέξεις συνίστανται έκ φωνηέντων καί συμφώνων, τά φωνήεντα παρά- 

■‘γονται διά τών διαφόρων σχημάτων, τά όποια λαμβάνει ή κοιλότης τοΰ 
στόματος, πρός έκάστην δέ φωνήν αντιστοιχεί ιδιαίτερόν τι σχήμα τής κοιλ.ό- 

«τητος τοΰ στόματος. ’Άν προφέρωμεν κατά σειράν τά διάφορα φωνήεντα, 

βλέπομεν δτι μεταβάλλομεν κατά τήν προφοράν έκάστου φωνήεντος τδ 

σχήμα τής κοιλότητος τοΰ στόματος άνοίγοντες ή κλείοντες αύτό περισσό
τερόν ή όλιγ^τερον καί δίδοντες διαφόρους θέσεις καί σχήματα είς τήν 

γλώσσαν, τήν οποίαν άλλοτε μέν σύρομεν προς τά εντός κατά τήν προφοράν 

<π. χ. τοΰ Α, άλλοτε φέρομεν προς τά έκτδς κατά τήν προφοράν τοΰ Ε, άλ
λοτε πλατύνομεν αύτήν καί στηρίζομεν έπί τών πλαγίων όδόντων, ώς κατά 

τήν προφοράν τοΰ I, άλλοτε δέ συστέλλομεν καί καθιστώμ.εν αύτήν στενό

τερα* ώς κατά τήν προφοράν τοΰ Ο.
Είς έκαστον σχήμα τής κοιλότητος τοΰ στόματος καί Θέσιν τής γλώσσης 

αντιστοιχεί έν μόνον φωνήεν. ’Αληθώς Sv προφέρωμεν π. χ. Α καί διατηρή- 

σωμεν τήν θέσιν τοΰ στόματος .και τής γλώσσ-ης τάς όποιας είχον λάβει 

κατά τήν προφοράν τοΰΆ, δέν θέλομεν δυνηθή, ό'σον καί άν προσπαθήσωμεν, 
νά προφέριομεν άλλο φωνήεν είμή Α, έοΛ δέν μεταβάλωμεν τδ σχήμα τοϋ 

στόματος και τής γλώσσης’ καθ’ έκάστην προσπάθειαν -ημών νά προφερωμεν 
φωνήεν τι, θ’' άκούεται Α. Τδ αύτό συμβαίνει καί περί τά λοιπά φωνήεντα.

“Ότι δ σχηματισμός τών φωνηέντων έξαρτάται έκ τοΰ σχήματος, τδ ό
ποιον^ λαμ.βάνει ή κοιλότης τοΰ στόματος, πειθόμεθα και διά τοΰ έζής άπλου- 

στάτου πειράματος. Δίδομεν είς τήν κοιλότητα τοΰ στόματος τδ ιδιαίτερον 

σχήμα διά τήν προφοράν έκάστου φωνήεντος, δηλ. διατίθεμεν αύτδ ώσεΐ 
έπρόκειτο νά έκφωνήσωμεν τό φωνήεν τοΰτο, καί έπειτα κρούομ,εν διά τοϋ 

δνυχος.έπί τών όδόντων, βλέπομεν δέ δτι ό ήχος τόν όποιον παράγουσιν οί 

κρουόμ.ενοι όδόντες υπενθυμίζει τδ αντιστοιχούν είς τδ σχήμα τής κοιλότη

τος τοΰ στόματος φωνήεν.
; . Τά. σύμφωνα αναμιγνύονται μετά τών φωνηέντων ώς ιδιαίτεροι ψίθυροι 

καί παράνούσι τάς λέξεις. Οί ψίθυροι ούτοι προέρχονται δταν ό έκπνεόμενος 
αήρ διέρχεται διά σημείων στενουιχένων τής κοιλότητάς τοΰ στόματος. Τά 

σύμφωνα διαιροΰνται ώς γνωστόν είς βειΛεοπρόφερτα, γάωσσοπρόφερτα καί 

* ούραησκοπρόφερτα. Κατά τήν προφοράν τών γΐ^σσοπροφέρΐων Π, Β, Φ, Μ, 
διέρχεται τδ έκπνεόμενον ρεΰμα τοΰ άέρος διά στενοΰ σχηματιζομένου ύπό 

τών χειλέων. ή τών.χειλέων καί ..μιάς-σειράς όδόντων, τά οδοντοπρόφερτα 

>Τ, Δ, Σ, Λ; Ν, Ρ παράγονται διά τής διόδου τοΰ έκπνεομένου άέρος μεταξύ 
μιας σειράς τών όδόντων καί τής πλησιαζούσής ·ή έρειδομένης έπ’ αύτής 
γλωσσης, κατά δέ τήν προφοράν τών ούρανισκοπροφόρτων Κ, Γ, X, ή γλώσσα 
πλησιάζει πρός τήν υπερώαν.

Πρός παραγωγήν λοιπόν τής άνθρωπίνής φωνής καί λαλιάς Ουντελοϋσίν 
οί πνεύμονες οΐτινες παρέχουσι τόν άναγκαϊον άέρα, δ λάρυγξ, έν ω παράγε- 
ται ό ήχος διά τών παλμών τών ηχητικών αύτοΰ χορδών, καί ή κοιλότης 

τοΰ στόματος, ή'τις διά τών διαφόρων σχημάτων τά όποια λαμβάνει καί τής 

θεσεως τής γλωσσης, τών χειλέων καί τών όδόντων τόν μέν ύπό τοΰ λά- 

ρυγγος παραγόμενον ήχον μεταβάλλει είς φωνήεντα, τό δέ ύπό τών πνευμό
νων έςωθούμενον ρεΰμα άέρος είς σύμφωνα.

Τέλος τρανωτάτη άπόδειξις ό'τι οί έ'ναρθροι φθόγγοι παράγοντα.', διά τών 
διαφόρων σχημάτων, τά όποια λαμβάνει ή κοιλότης τόΰ στόματος, είναι ό 

τρόπος καθ’ δν μανθάνουσι νά όμιλώσιν οί κωφάλαλοι. Γνωστόν δτι ή άνι- 

κανοτης πρός τό όμιλεϊν τών κωφαλάλων δέν προέρχεται έκ παθήσεώς τίνος 

τής φωνητικής συσκευής, άλλά διότι κωφοί δντες έκ γενετής δέν δύνανται 

νά μάθωσι νά όμιλώσιν, ώς μανθάνουσι τά άλλα νήπια διά τής μιμήσεως. 
Διδάσκονται δμως οί κωφάλαλοι νά όμιλώσιν έν ίδιαιτέροις πρός τοΰτο σχο- 

λείοις. Ή δέ πρώτη διδασκαλία έγκειται είς τό νά κατορθώσγ) ό διδάσκα
λος ώστε ό κωφάλαλος αύτοΰ μαθητής νά διδν; είς τήν κοιλότητα τοΰ στό- 

μα-ος αύτοΰ τό άπαιτούμενον σχήμα, διά νά προφέργ έκαστόν φθόγγον. Καί 
είναι μέν τό έ'ργον τοΰτο αρκετά κοπιώδες, αλλά διδάσκαλος Ικανός κατορ- 
Θόνει εντός ολίγων μαθημάτων, ώστε ό κωφάλαλος νά προφέρη πρώτον μέν 

παντα τά φωνήεντα κατά βούλησιν, έπειτα δέ νά άρθρόνν) καί λέξεις.
Κατά διαφόρους περιστάσεις, πρό πάντων δέ δταν παρουσιάζονται είς τόν 

λαρυγγα κακοήθεις ό'γκοι, παρίσταται πρός σωτηρίαν τοΰ άσθενοΰς ή ανάγ
κη τής άφαιρέσεως τοΰ λάρυγγας. Βεβαίως δέ μετά τήν άποβολήν τοΰ λά

ρυγγας ούτε φωνή ούτε λαλιά δύναταί πλέον νά ύπάρξη.

Πρώτος ό γερμανός χειρουργός Billroth, στηριζόμενος έπί πειραμάτων γε- 
νομένων έπί κυνών ύπό τοΰ Czerny, άπεπειράθη κατά τό 1873 καί έπέτυχε 

ν’ άντικαταστήση διά τεχνητοΰ λάρυγγας τόν άφαιρεθέντα άπό τίνος άσθενοΰς 

τής χειρουργικής κλινικής τής Βιέννης φυσικόν λάρυγγα,μετ’ αύτόν δ’ έξετέλεσαν 
τήν αύτήν έγχείρισιν καί άλλοι πολλοί χειρουργοί. Ό τεχνητός λάρυγξ συνί- 
σταται έκ δύο σωλήνων’ ό είς έξ αύτών είσάγεται εντός τής τραχείας άρτη- 
ρίας, ό δ’ έτερος, εφαρμοζόμενος έπί τοΰ πρώτου κατά γωνίαν άμβλεΐαν, εκ

βάλλει είς τό οπίσθιον μέρος τής κοιλότητος τοΰ στόματος.Έντός τοΰ σωλή- 

νος τούτου ύπάρχει άργυροΰν πυξίδιον φέρον γλωσσίδα’ ή γλωσσΐς αύτη άντι- 

προσωπευει τάς φωνητικάς χορδάς. ‘Όταν έκ τών πνευμόνων έκπέμπεται 

ρεΰμα άέρος αρκετά ισχυρόν ή γλωσσΐς αύτη πάλλεται καί παράγει ήχον, 
όστις υπό τής κοιλότητος τοΰ στόματός μεταβάλλεται, ώς εί'δομεν άν.ωτέρω,
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είς φωνήεντα καί σύμφωνα. Οΰτω λοιπόν ό φέρων τόν τεχνητόν λάρυγγα 
δύναται μετά πάσης εύκολίας νά όμιλή διά φωνής, ητις σχεδόν ουδόλως 

διακρίνεται τής φυσικής, εκτός τίνος μονοτονίας χαρακτηριζούσης αύτήν, 
άρκεϊ πρός τοΰτο νά έκτελή τάς διαφόρους κινήσεις τών μερών της κοίλό- 

τητος τοΰ στόματος, ώς έπραττεν δτε ώμίλει πρό της άφαιρέσεως τοΰ φυ
σικού αύτοϋ λάρυγγος κα'ι της άντικαταστάσεως αύτοϋ ύπό τεχνητοΰ.

Ε. Δ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 

wore, δτι ό προκείμενος ναός, οςτις Λοίυ δ ή ΐΐ των ναών, οσοι ΠεΛοπον- 

νησίοις εΐσιν, ές κατασχευην προέχει την αΛ.Ιην και ές μέγεθος, ήτο έργα
σίας περιέργου. Τά μνημονευθέντα ευρήματα κατέδειξαν 1) δτι τδ έζωτερικδν 
τοΰ ναοΰ ήτο έργασίας δωρικής’ 2) δ'τι δέν προεΐχε κατά τό μέγεθος πάντων 

τών έν ΓΙελοποννησω ναών. ΙΙερί τούτων άλλοτε έν έκτάσει.
Έκτός τών ανωτέρω άνεκαλύφθη σπουδαιότατον αναθηματικόν άνάγλυ- 

φον είκονίζον τόν Άδην καθήμενον έπί θρόνου, την Περσεφόνην, Δήμητρα 
κα'ι δύο παρθένους, ών η τελευταία προσεύχεται. Ό τρόπος τής έργασίας 

εΐνε εύγενης καί άπλοΰς καί άναπολεϊ τούς καλούς χρόνους τής ελληνικές 
τέχνης. Τοΰ έργου τούτου ένήογησε την κατάσχεσιν ό κ. Καββαδίας.

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΕΓΕΑι·—Άπό της πρώτης λήγοντας ένεργοϋνται άποπει- 

ρατήριοι ά.νασκαφαί έν Τεγέα ύπότής κυβερνήσεως καί τοϋ άρχαιολ.γερμανικού 
ινστιτούτου πρός άνακάλυψιν τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ναοϋ τής’Αλέας Άθηνάς. 

Αί ,άνασκαφαί κα.τέδειξαν έν πρώτοις δτι η έν τω χωρίφ Πιαλί. έκκλησία 
άγιος Νικό.ίαος δέν κεϊται έπί τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ναοΰ, καθ’ ά κοινώς 

έπιστςύετο· ύπό τών άρχαιολόγων. Παρά την δυτικήν πλευράν της έκκλη- 
σίας ήνοίχθη τάφρος, έν ή άνεκαλύφθησαν μέν μεταγενέστερα βυζαντιακά 

τείχη, συγκείμενα ώς έπί τό πλεϊστον ές ύλικοΰ τοΰ ναοϋ, ούδέν δμως ί'χνος 

τοΰ κρηπιδώματος. Έντεΰθεν οί τάς άνασκαφάς ένεργοΰντες έτράπησαν πρός 

-δυσμάς κα'ι άνεΰρον έν τω κηπφ χωρικού τίνος άρχαϊον οικοδόμημα άποτε- 
λούμενον πρός άνατολάς μέν ές ές, πρός νότον δ’ έκ τεσσάρων στρωμάτων 
λίθινων πλακών, δπερ πιθανώς εΐνε λείψανον τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ζητού

μενου ναοΰ. ’Εσχάτως δέ άνεΰρον παραπλήσιου οικοδόμημα καί έν έτερφ 
προσεγγίζοντι κήπω’ ανάγκη δμως ούχί άποπειγατηγΐων, άλλά γενικών άνα
σκαφών ΐνα κατίδ-ρ τις την πρός αλληλα σχέσιν τών οικοδομημάτων τού
των και έζερευνησγι άν άμφότερα άποτελοΰσι μέρος τοΰ κρηπιδώματος τοΰ 

ναοΰ. ’Αποπειρατηριοι άνασκαφαί δυσκόλως δυνανται νά παράσχωσι τοιοΰτον 

αποτέλεσμα, καθ’ δσον πρός τοϊς άλλοις ούδ’ έπιτρεπουσιν οί ίδιοκτήται νά 

σκάπτ-ρ τις έκεϊ, ένθα νομίζει άναγκαϊον. Ό έπιστέλλων ήμϊν κ. Καββαδίας 

εΐνε πεπεισμένος περί της άπό τών μεσαιωνικών χρόνων καταστροφής τοΰ 
ναοΰ, όλιγίστας δέ η, μάλλον είπεϊν, ούδεμίαν έλπίδα έχει περί άνευρέσεως 

τών πλαστικών αύτών έργων, έκτός άν ταΰτα, κατά καλήν μοίραν, εΐνε 
έντετειχισμένα έν μεταγενεστέροις οίκήμασι, καθ’ ά συνέβη καί έν Όλυμπί^. 
Εύρέθησαν δέ σπουδαία άρχιτεκτονικά τοΰ ναοΰ μέλη καί κοσμήματα, οΐον 

πλάς έκ τοΰ γείσου μετά σταγόνων, είδος περιέργου ίωνικοΰ κιονοκράνου * 
μετά ωραίας ταινίας, σπόνδυλος δωρικών κιόνων, ώραϊον άνθέμιον, αστρά

γαλοι, κυμάτια κ. τ. έ.
Έκ της άσκφστάτης περιγραφής τοΰ Παυσανίου καταφαίνεται όπωςδή-

Ο ΕΝ ΧΑΙΡΩΝΕΐΑι ΛΕΩΝ·—- Ή «Σφίγξ» τών Θήβών τής 24 Ιουλίου δημο
σιεύει τά έξής’

. «Οί πρό τινων ημερών διελθόντες έντεΰθεν καί μεταβάντες είς Χαιρώ- 

νειαν κ. Σ. Φιντικλής, καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου, καί Π. Σταματάκης, 
έφορος τών άρχαιοτήτων, έργάζονται άκαμάτως, ένεργοΰντες άνασκαφάς 

περί .τόν χώρον τοΰ μετά τήν έν Χαιρωνείφ μάχην άνεγερθέντος λέοντος. Έκ 
τών μέχρι τοΰδε γενομένων άνασκαφών έβεβαιώθη, δτι ό λέων ϊστατο έπί 
εύρέος λιθόκτιστου κρηπιδώματος ές ογκωδών πωρόλιθων, έκ τν5ς προόδου δέ 

της άνασκαφής θέλει έςακριβωθή, άν ύπό ή περί τήν βάσιν τοΰ λέοντος εϊ- 

χον ταφή οί κατά τήν μάχην πεσόντες ίερολοχϊται. Μετά τό πέρας τών 
άνασκαφών θέλουσι μεταβή έκεϊσε μηχανικός καί άρχιτέκτων, ίνα ύπολο- 
γήσωσι τήν δαπάνην της άνεγέρσεως τοΰ λέοντος, έρριμένόυ ήδη είς τεμά

χια, άτινα δαπάναις τής άρχαιολογικής εταιρίας θέλουσι συνδεθή τεχνικώς 

καί άποτελεσει τόν λέοντα, ώς ίστατο τό πάλαι. Έκ τής άνασκαφής τής 
βάσεως, έχούσης τό μήκος άπό δυσμών πρός άνατολάς, εικάζεται δτι ό λέων 
έβλεπε'πρός τάς Θήβας. Φοβούμεθα δμως, μήπως διακοπώσιν αί έργασίαι, 

καθόσον οί μεταβάντες καί ύπό πυρετών προσεβλήθησαν καί άλλας κακου

χίας ύφίστανται έκ τοΰ καύσωνας καί τής ώρας τοΰ έτους».

— Περί τοΰ αύτοϋ λέοντος άναγινώσκομεν έν τω «Έθνικφ Πνεύματι» τής 

31 ’Ιουλίου τά έζής’

«Ό καθηγητής τής γλυπτικής κ. Σίγγελ, οί καθηγηταί κκ. Φιντικλής 

καί Καστόρχης καί δ άγαλματοποιός κ. Φυτάλης έπανήλθον έκ Λεβαδείας 
οπού είχον μεταβή άποσταλεντες ύπό τής αρχαιολογικής εταιρίας δπως πα- 

ρασταθώσιν είς τάς άνασκαφάς πρός άνεύρεσιν τοΰ στηλοβάτου τοΰ ιστορι

κού λέοντος δστις πράγματι άνευρέθη έχων τεσσάρων μέτρων ύψος’ εΐνε 
γνωστόν δτι σκεψις γίνεται πρός άναστήλωσιν τοΰ λέοντος τούτου διά προσαρτ 

μ.όσεως τών τεμαχίων του’ πρός τοΰτο ύπελογίσθη δτι άπαιτοΰνται είκοσι 
περίπου χιλιάδες δραχμών. Τό ύψος τοΰ λέοντος θέλει είσθαι έζ μέτρων. Ό· 
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μ,ολογουμένως πολύτιμοι εϊνε άί ύπηρεσίαι τνίς άρχαιολογιχίίς εταιρίας ην 
πας έλλην έ'χει καθήκον νά συντρέχω τό κατά δύναμιν πρός επιτυχίαν τού- 

λάχισταν τοΰ λαχείου δπερ έπί ταύτφ η εταιρία έσόστησε ».

ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΡΩΜΗι. ““ ’$> επιστολές τοΰ κ. 'Ροδόλφου Lanciani 

ιερός τό άγγλικόν Άθ^ναιον τνίς 1 6)28 ’Ιουνίου 1879 περί τών έν 'Ρώμη 

γενομένων εσχάτως άρχαιολογικών αποκαλύψεων άποσπώμεν τά έξης.

: Τάς κατά την Ίεράν 'Οδόν (Sacra Via) σκαφάς εστεψεν όλίγας πρό τ^ς 

ληξεως τών εργασιών ημέρας μεγάλη έπιτυχία. Πρός τό δυτικόν της όδοϋ 

μέρος εβρομεν σειράν τιμητικών στηλοβατών λευκοΰ μαρμάρου. Εΐς τούτων 
ξΐνε Αφιερωμένος τφ Τίτω ώς Gollegiorum omnium sacerdoti, έτερος δέ τοΐς 

Αάρησι τοΰ Αύγούστου. Τρίτος τις στηλοβάτης φαίνεται άνηκων εΐς Αν
δριάντα έφιππον διότι έχει έπίμηκες τό σχήμα, επιγραφή τις δ’ αύτοϋ 

έλληνικοϊς γράμμασι κεχαραγμένη λέγει τδ ό'νομα Μάρκου ’Αντωνίου Γορ-> 

διάνου* αί άναθέτοντες άνηκουσιν εΐς σωματείου, δπερ τιτλοφορεί εαυτό Γάρ-! 

διανόν, Σευηριανόν, Άντωνινιανόν, Άδριανόν. Άνετέθη δέ τό μνημεΐον εΐς 

τόν Σεπτίμιον Σευνίρον μετά την έαυτοϋ άποθέωσιν. Αί μ.ηνΐ Άπριλίφ τοΰ 
έτους τούτου γενόμεναι έργασίαι ούδόλως σχεδόν συνετέλεσαν εΐς διαλεύ

κανσή; της τοπογραφίας τοϋ μέρους τούτου της πόλεως. Σειρά κοινών έογα- 
στηρίων εΐνε έκτισμένη έπι τών έρειπίων παλαιοτέρων χτισμάτων, δύςκολον. 

δ’ εΐνε νά όρίση τις τί ίσαν τά παλαιότερα έκεϊνα χτίσματα. Φαίνεται δτ-ι 
$ θέσις έν $ κεΐνται ούδέν έχει τό κοινόν πρός την 'Ιεράν Όδόν, πιθανώτε- 
ρον δ’ εΐνε δτι σχετίζονται πρός τόν Vicum Vestae, ούτινος η ΰπαρξις άπό 

τινων μηνών έγνώσθη έξ επιγραφής εύρεθείσης έν S. Paolo fuori le Mura. 'Υ
ποθέτω ό’τι τά αρχαιότερα έκεΐνα χτίσματα ούδέν άλλο εΐνε η η περίφημος 

*Ρηγία (Regia), γενομένη παρανάλωμα τοϋ πυρός κατά τινα τών μεγάλων 

πυρκαιών τοϋ β' αίώνος.
Πρός τό χείλος τοΰ καλούμενου Valle Marciana παρά τό ενδέκατον μι- 

λιάριον τΐ5ς Λατίνης Όδοΰ (Via Latina) εύρέθη περιεργότατος κωνοειδής λί

θος φέρων δίς την δε την έπιγραφην' REG (io vi regionis) VII. AT TRES- 
SILANOS. AT V (quintum). Ή επιγραφή βέβαια άναφέρεται εΐς την 'Ρώ

μην διότι ούδεμία άλλη πλησιόχωρος πόλις είχεν επτά -ιό πλείονας τών επτά 

regiones, τό δέ at ires Silanes θεωρητέον ώς τοπογραφικόν ορισμόν, άτε τοϋ 
λίθου δντος ιδρυμένου έν τώ Vico Trium Silanorum τφ άνηκοντι τ$ έβδομη 

regioni. Ό vicus ούτος εΐνε άγνωστος, θά έλαβε δέ τό όνομα έκ τίνος κρή

νης έχούσης τρεις σειληνοειδεϊς κρουνούς, εΐνε δ’ αληθώς σημειώσεως άξιον 

δτι καί νεωτέρα οδός έν τφ αύτφ μέρει έ'χει παρεμφερές όνομα, Via delie 

Tre Cannelle. Λίαν άμφίβολος εΐνε ή σημασία τοΰ όρισμοΰ ad quintum, ί'σως 
' τοϋτο σημαίνει δτι ό Vicus Trium Silanorum νςτο πλησίον είς τό πέμπτου ί,?' 

ρόν τών Άργείων (Argeorum), τό έν τγ Κολλίνη.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 625
Κατωρθώσαμ,εν έπιτυχώς νά ευρωμευ τό αληθές ό'νομα του ιδιοκτήτου 

τοΰ καλοΰ παΛατΙου, δπερ άνεϋρεν ό κ. Costanzi μεταξύ της όδοΰ τοΰ Ταυ- 

ρίνου καί της της Φλωρεντίας. Παρά: τόν τόπον, δπου εύρέθη ό Ερμαφρόδι
τος, ό αύτός περί ού έγένετο λόγος έν τώ προηγουμένφ τεύχει του Παρνασ

σού, άνεσκκφη σωλην ύδραγωγείου έ'χων έπιγεγραμ.μένον τό δνομα τοΰ ιδιο

κτήτου της οικίας C. lulius Avitus καί τό τοΰ μολυβδουργοΰ (plumbarius) 

Naevius Syntrophus. Ό Γ. ’Ιούλιος ’Άβιτος ητο ό σύζυγος της ’Ιουλίας 
Μαισης (Maesa), ·ης αι δυο ομώνυμοι θυγατέρες Ίουλίαι έγένοντο μητρυιαί 

η μεν τοΰ Έλαιογαβάλου, ή δε ’Αλεξάνδρου τοΰ Σευηρου, έγένετο δέ ανθύ

πατος’Ασίας έπί Καρακάλλα. Ό πρίγκηψ Τορλόνιας είς την έ'παυλιν αύτοΰ 
La Caffarella κατά μήκος της Via Latina εύρε τούς ποικίλους τάφους καί 

τα μαυσωλεία τοΰ Ούλπιου Φλωρεντινού, της Ούιβίας Ούέρας και τοΰ Τιβε- 
ριου Κλαυδίου Σαβίνου. ’Εν έτερα δέ τοΰ αύτοΰ πρίγκηπος έπαύλει άνευοέθη 

ό τάφος, έν φ έ'κειτο ό ...... orius, curator rei publicae Coranorum.

Σ. Κ. Σ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Την εικοστήν εβδόμην ’Ιουνίου έγένοντο αί έξετάσεις τ^ς έν Ζακύνθφ σχο

λάς τών απόρων παίδων. Μαθηταί ένεγράφησαν καθ’ άπαν τό έ'τος 82' άλλά 

εις τας εξετάσεις μονού 37 ένεφανίσθησαν. Ή άνωτέρα τάξις έξητάσθη είς 
ανκγνωσιν εν τφ τρίτφ τόμφ τοΰ Γεροστάθη, γραφήν καί άριθμητικην, τάς 
τέσσαρας στοιχειώδεις πράξεις, και κατηχησιν.Ό γραμματεύς τνίς σχολής ά- 

νεγνω την σχετικήν έ'κθεσιν περί τοΰ ληξαντος έτους. Οί φοιτησαντές είσιν 
υπηρεται οικιών και τεχνουργείων,όκτώ δέ κηπουροί’ τά οικονομικά της σχο

λάς εύρίσκονται έν πληρεστάτη ισορροπία.
Την όγδόην δ’ίσταμένου μηνάς ’Ιουλίου έγένοντο αί εξετάσεις τνίς έν Κα- 

λαμαις σχολής τών απόρων παίδων έπί παρουσία τών άρχών, άποδείξασαι 

άριστά αποτελέσματα. Τεσσαράκοντα ησαν περίπου οί προσελθόντες παϊδες. 
Η κοσμ,ητεια της σχολάς φροντίζει καί περί, της ενδυμασίας τών -παίδων 

οΰς ε'χει πάντας τοποθετήσει εΐς έργασίας έντός τ·ης πόλεως.
Αι-έξετάσεις τνίς σχολ-ης Πατρών γενησονται .τόν Σεπτέμβριον.

Τν) αποφασει τοδ Συλλόγου επομ,ενη ‘ή εφορία, μετ’ επιτόπιου έρευναν 
άπεφασισεν όπως την ΐδρυθησομενην σχολήν διά την ομάδα τών παρά τάς 

’Αθήνας χωρίων, άτινα καλοΰνται Χασάνι, Μπραχάμς, Καράς καί Τράχωνες, 
ίδρυση εν τω τελευταιφ τούτφ, δπερ εΐνε τό κεντρικώτατον.

Η εις Μανολάδα της Ηλείας μεταβάσα επιτροπή έκ τών μελών κκ. Κ. 
βαμβα καί Γ. Δουρουτη έπέστρεψεν άφοΰ έγκαθίδρυσε την σχολήν έν τη



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ 627626

άποικίγ τών έξ ’Ιταλίας Έλληνοαλβανών. Έτακτοποίησε δέ τά της μικράς 

- τζύτης άποικίας καί, συνεννοηθεΐσα μετά τών προϊσταμένων αύτης άνέθετο 

τη έφορίίρ τοΰ Συλλόγου την ονομασίαν τοϋ συσταθέντος χωρίου, 'Η εφορία 

του Συλλόγου, άποβλέπουσα εις τδ δτι οί είς’Ιταλίαν έξ ’Ηπείρου καταφυγόν- 

τες Έλληνοαλβανοί ουτοι άποικοι ώρμηθησαν τδ πλεΐστον έκ τοΰ ηπειρω· 
τικοΰ χωρίου Πικέρνη, ώνόμασε την αποικίαν ταύτην Νέαν Πικέρνην κα'ι 

προεκάλεσε την διά τοΰ υπουργείου τών ’Εσωτερικών νόμιμον άναγνώρισιν 

τοΰ ονόματος τούτου.
Ή εφορία επομένη είς την άπόφασιν τοΰ Συλλόγου έφρόντισε περί της έν

ταφιάσεως τών έκ Σμύρνης πρό τριών ετών άνακομισθεντων οστών τοΰ 
ποιητοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου. Τά όσια ταΰτα διαφυλαχθέντα εύλαβώς ύπδ 

τοΰ βιβλιοπώλου ’Αθανασίου Ζαχαρίου κατέκειντο έν δωματίφ της Ευαγγε

λικές σχολής Σμύρνης, δθεν παρέλαβεν αυτά ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος εν

τολή τοΰ Συλλόγου, συνταχθέντ.ος τοΰ επομένου εγγράφου’
οΣημερον,την 13 Μα'ΐου τοΰ χιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ εβδομηκοστού πέμ- 

πτου έτους καί Ημέραν τρίτην της έβδομάδος, συνελθόντες οΐ υποφαινόμενοι 
έφοροι τ·?ίς Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης έν τφ γυμνασιαρχείφ της ρηθείσης 

σχολής, έπί τ$ πρδς τδν κ. Άχιλλέα Παράσχον εντολή τοΰ έν Άθηναις 
Συλλόγου δ «Παρνασσός», διαδηλοϋσιν δ'τι τά οστά τοΰ αείμνηστου Άλεξάν ■ 

δρου Σούτσου εύσεβώς έφρόντισε νά διαφύλαξη έξ έθνικης ύπερηφανείας δ 
κ, ’Αθανάσιος Ζαχαρίου έντδς κιβωτίου τίνος, τδ οποίον παρ ακατέθεσεν έντδς 

δωματίου τινδς τ·Ζς Εύαγγελικης Σχολάς, έν ώ συγχρόνως κατέθετε κειμήλια 

προγονικές εύκλειας, χρησιμεύσοντα ώς πυρην άρχαιολογικοΰ Μουσείου.
«Καί νΰν διαβεβαιοΰμεν δ'τι τδ σήμερον παραδιδόμενον κιβώτιον είς τδν 

Η. Άχιλλέα Παράσχον, έσφραγισμένον τη της Σχολής σφραγΐδι, είναι αυτό 
τδ κιβώτιον τδ έμπερικλεΐον τά όστα τοΰ έθνικοΰ της Ελλάδος άοιδοΰ, αεί

μνηστου. Αλεξάνδρου Σούτσου.
Δι’ δ καί ύπεγράψαμεν τδ παρόν, μετά τοΰ κατόχου κ. Αθανασίου Ζαχα- 

ρίου και τοΰ έντολοδόχου κ. Άχιλλέως Παράσχου.

Οί της er Σμύρνη Εύαγγε.Ιικής σχο.Ιης έφοροι,

Σ. ΑΛΜΠΙΣΗΣ
Γ. I. ΖΕΡΛΕΝΤΙΙΣ
I. ΜΑΡΤΖΙΛΑΑΣ 
Σ. ΚΑΡΑΚΟΓΣΗΣ 
Π. ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
Σ. ΔΕΑΑΓΡΑΜΜΑΤΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΙΣ Π. ΦΟΝΤΡΙΕΡ 
Α. ΛΑΣΚΑΡ1Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ1 
Ά. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

(Τ. Σ.)

"Εκτοτε έπανειλημμένως τδ προεδρείου τοϋ Συλλόγου άπετάθη προς τούς 
άρμοδίονς δπως φροντίσωσι περί άξιοπρεποΰς ένταφιάσεως τών κομιαθέντων 

όστών. Δύστυχώς ώς έκ τών δυσχερών περιστάσεων οί αρμόδιοι έφάνησαν 
ψυχροί πρδς τάς αιτήσεις του Συλλόγου, ουτω δέ τά οστά έ'μενον άταφα έν 

τφ κοιμητηρίφ ’Αθηνών' άλλά, παραχωρησαντος τοΰ δήμου ’Αθηναίων τόπον 
δωρεάν έν τφ α' νεκροταφείο), ή εφορία έ'κρινεν δ'τι δέν αδύνατο έπί πλέον 

ν’ άναβάλη την ένταφίασιν έκ τών ένόντων, τοΰτο έν νφ έχουσα δτι τελετή 
άνταξία τοΰ ποιητοΰ ηδύνατο νά γείνη τότε πρώτον δτε οί άρμόδιοι ηθελον 

φροντίσει περί της άνεγέρσεως μνημείου άξιοπρεποΰς . έπί τοΰ τόπου δν ό 
Σύλλογος ίδίοις έξόδοις περιέφραξε διά κιγκλίδων. Ούτως ή τελετή αδτη 

έγένετο εύλαβης μέν άλλ’ άπλ’/j, παρισταμένων έκ τοΰ Συλλόγου τών μελών 

του προεδρείου, τη 15 τοΰ μηνδς τούτου. *0 ιατρός δέ κ. Α. Γούδας έξεφώ- 

νησεν αυτόκλητος έπί τοΰ τάφου όλίγας λέξεις.
Την 23 τοΰ μηνδς τούτου άπέθανεν έν Αευκάδι δ ποιητης ’Αριστοτέλης 

Βαλαωρίτης, επίτιμον τοΰ Συλλόγου μέλος άπό τοΰ 1871. Τό προεδρείου 
έ'σπευσε ν’ άνακοινώση τηλεγραφικώς τά συλλυπητήρια τοΰ Συλλόγου πρδς 
τούς οικείους τοΰ ποιητοΰ. ’Έν τινι προσεχεϊ δέ τεύχει τοΰ περιοδικοΰ θέλει 
δημοσιευθη μελέτη περί τοΰ βίου καί τών ποιημάτων αύτοϋ.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.’—Ύπδ τοΰ κόμητος Βίκτωρος Folliot de Crenneviile,προξένου 
της Αύστρίας έν Σμύρνη, έξεδόθη εσχάτως γερμανιστί σπουδαία συγγραφή 
έπιγραφομένη Ή νήσος Κύπρος και ή σημερική αύτης μορφή., α'ι έθκογραφικαί 

και οΐκοτομικαι αυτής καταστάσεις. Ό συγγραφεύς, γνωρίσας την Κύπρον έξ 
αύτοψίας ώς μεταβάς αύτόθι τφ 1876, περιορίζεται έν τφ βιβλίφ τούτφ 

είς γεγονότα, της δέ μετριόφρονος αύτοϋ συγγραφές μόνον σκοπόν προτίθεται 

νά περιγράψη την Κύπρον καί την κατάστασιν αύτης οποία ύπηρξε καθ’δν 
χρόνον παρέλαβον αύτην οί ’Άγγλοι. — 'Ομοίως άναγγέλλεται ή προσεχής 
έκδοσις συγγραφής περί Κύπρου τοΰ γνωστού άγγλου γεωγράφου Σαμουήλ 

Baker, έπιγραφομένη; «'Η Κύπρος οΐαν είδον αύτην τφ 1879».
-—Έξεδόθη νέον τεΰχος τών αρίστων πανομοιοτύπων τών δημοσιευόμενων 

ύπδ της έν Αονδίνφ Γραφογνωστικης Εταιρείας (Palaeographieal Society), 

περιέχον έκτος πολλών άλλων δειγμάτων γραφνίς πανομοιότυπα τοΰ παπύ

ρου τοΰ περιέχοντος τδν υπέρ Λυκόφρονος λόγον τοΰ Ύπερείδου, γεγραμμένου 
κατά τδν δεύτερον η πρώτον π. χ. αιώνα, τοΰ Άριστοτέλους τ·ης έν Με- 
διολάνφ άμβροσιακης βιβλιοθήκης, γεγραμμένου κατά τδν δέκατον αιώνα 

μ. X., καί άλλα έξ άλλων έλληνικών κωδίκων.

»—■ Έκ Γερμανίας Αναγγέλλονται περίεργοι ειδήσεις περί .τών άπόμνημο- 
νευμάτων τοΰ ποιητοΰ Ερρίκου Heine. 'Γην σύνταξιν τούτων ειχεν άρχ_ίσει ό
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Heine νίδη ενωρίς, δύο δέ τόμους έν χειρογράφφ, περιέχοντας τά γεγονότα 

εξαετούς πεοιόδου, άπό τοΰ 1 830 έως τοΰ 1836, παρέδωκε τώ 1851 είς 
τόν άδελφόν του Γουσταϋον, εκδότην τοϋ Fremdenblatt έν Βιέννη. Άλλ’ 
επειδή τά απομνημονεύματα ταΰτα περιεϊχον προςβολάς κατά τοΰ αύτο- 

κρατορικοϋ οί'κου της Αυστρίας^ ό Γουσταΰος Heine άνησυχησας μεγάλως 
άπέφυγε την έκτύπωσιν αύτών, άλλ’ άφ’ ετέρου, γνωρίζων την ένδειαν τοϋ 
άδελφοΰ του, έπρότεινε νά δανείση αύτφ έπ’ένεχυριάσει τοΰ χειρογράφου,τοΰθ’ 
δπερ καί έγένετο δεκτόν. Τό δ’ έπιόν έτος, μεταβάς είς Παρισίους, εύρε τον 

'Ερρίκον άσθενη και έν μεγίσταις χρηματικαΐς στενοχωρίαις. Είχε δέ ηδη 

γράψει την ιστορίαν τών παιδικών και νεανικών αύτοΰ χρόνων καί εις μόνος 
τόμος ύπελείπετο πρός συμπληρωσιν τοΰ έργου, δίακοπέντος ύπό της νόσου. 

'Ο Γουσταΰος έδάνεισεν αύτώ πεντακιςχίλιζ φράγκα και έλαβεν ώς έγγύη- 

σιν τά χειρόγραφα.
Μετά τόν θάνατον τοΰ ποιητοΰ τφ 1856, η χήρα αύτοΰ, έπειτα δέό εκδό

της του άπητησαν την άπόδοσιν τών πολυτίμων χειρογράφων. Άλλ’ ό Γου
σταΰος διισχυρίσθη δτι, μη άποδοθέντων αύτώ τών δανείων χρημάτων έν 

τ$ ώρισμένη προθεσμία, τό ε’νέχυρον είχε καταστη κτήμα αύτοΰ. Παρέχω - 
ρήσε δέ τά απομνημονεύματα του άδελφοΰ του είς την αύστριακην αύλην, 
άίτις καί διέταξε την έξαφάνισιν αύτών, τοΰθ’ δπερ δέν έγένετο.

Σήμερον δέ οί Γερμανοί άπαιτοΰσι την άπόδοσιν τών χειρογράφων. Εις 

αύτών έπέστειλεν είς την εφημερίδα Deutsches Montagblatt, άποδεικνύων 
δτι η αύστριακη κυβέρνησις κατέχει παρά παν δίκαιον τά . χειρόγραφα, 

έπειδη η συμφωνία ή γενομένη μεταξύ τοΰ Heine καί τοΰ άδελφοΰ τοΰ εινε 

άκυρος κατά τούς αύστριακούς νόμους.
—— Ό περί την αριστοτελικήν φιλοσοφίαν άπό έτών πολλών διατριβών 

καί πολλά ηδη δημοσιεύσας καθηγητης Susemihl δημοσιεύει προςεχώς νέαν 

έκδοσιν τών '‘Ηθικών 2Vικοιιαχείων τοΰ Άριστοτέλους, περιληφθησομένην έν 
τη τεϋβνερεία έκδόσει τών κλασικών συγγραφέων.

¥ ¥
ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.—'Ως άντικείμενον τοΰ έν Παρισίοις ετησίου γραφικού δια

γωνισμού, τοΰ έπονομαζομένου τής'Ρώμης,καθότι ό βραβευόμενος άποστέλλεται 
είς 'Ρώμην πρός συμπληρωσιν τών καλλιτεχνικών αύτοΰ σπουδών,είχεν όρισθη 

έφέτος ύπό τών κριτών έν τών συγκινητικωτάτων επεισοδίων της ελληνικής 

ιστορίας, ό έν τω έν Καλαυρεία ναφ τοΰ Ποσειδώνος θάνατος τοΰ Ληιιοσθέ- 

γους. Οί ύποψηφιοι ώφειλον νά παραστησωσι τόν μέγαν ρήτορα δαμαζόμενον 

ύπό τοΰ δηλητηρίου κατά την άφιξιν τών στρατιωτών τοΰ Αντιπάτρου καθ’ 

^ν στιγμήν ό ύποκριτής Άρχίας φαίνεται καταμωκώμενος αύτοΰ έπί τη 
φαινομένη άνανδρίι^. Οί άποδυθέντες-είς τόν άγώνα ύπ-ηρξαν δέκα, έβραβεύθη 

δέ τό έργον τοΰ κ. Bramiot, θεωρηθέν άνώτερον πάντων τών άλλων.
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