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Α'

ΙΙεγΙ της φύσεως τοΰ τε^τον/ιγι’ιοατος

ΪΪΧν της τέχνης προϊόν δέν είναι μεμονωμένον, άλλ’ άνηκει βί'ς τι δλον J 

θύστημα, οπερ έν πρώτοις πρέπει νά έξετάσωμεν.
Είναι φανερόν καί στοιχειώδες, δτι παν τεχνούργημα, εϊκών, τραγφδία, 

άγαλμα αποτελεί μέρος τοΰ συνόλου τών δημιουργημάτων τοΰ παραγαγόν- 
'Τος αύτά τεχνίτου. Ούδ εΐς αγνοεί, ό'τι τά έργα του αύτοΰ τεχνίτου optoiz™ 

ζουσιν άλλήλοις ώς όμοθάλαμοι αδελφοί’ διότι πάς τεχνίτης εχει χαρα

κτήρα ίδιον, άποτυπούμενον έν άπασιν αύτοΰ τοϊς,έ'ργοις. Ό μέν ζωγράφος 

έ'χει τόν χρωματισμόν αύτοΰ πλούσιον % πενιχρόν, τούς προαιρετούς τύπους, 
εύγενεϊς κοινούς, τά σχήματα αύτοϋ, τρόπον ίδιον συνθέσεως καί έκτελέ- 

σεως, τά σχέδια αύτοΰ, μ'. ί'διον ρυθμόν και χρωμάτων συνδυασμόν’ ό δέ 

συγγραφεύς τά πρόσωπα αύτοΰ, βίαια η ήρεμα, πλοκήν σύνθετον % άπλην, 
λύσεις τραγικάς η κωμικάς, χαρακτήρα λόγου, περιόδους καί ί'διον λεξικόν. 

Είναι δέ τοσοΰτον αληθές τοϋτο,ώστε είδημων βλέπων έ'ργον τι μη φέρον ύπο- 
γραφήν δεξιόν όπωσοϋν λόγου, δύναται σχεδόν ασφαλώς νά διάγνωση ύπό 

τίνος έγένετο τεχνίτου’ έάν δ’ έ'χη καί πείραν πολλην καί λεπτήν την αΐ- 

σθησιν δύναται νά εΐ'πη έν τίνι χρονικφ σημείφ τοΰ βίου τοΰ καλλιτέχνου καί 

έν τίνι περιόδφ τίίς άναπτύξεως αύτοΰ τό έ'ργον έγένετο.

Άλλά πρός τούτοις αύτός ό τεχνίτης έζεταζόμενος μετά τών έ'ργων, άπερ 
παρηγαγε, δέν είναι μεμονωμένος, περιλαμβανόμενος καί ούτος εις εύρύτερον 

έαυτοϋ σύνολον, την σχολήν, η την οικογένειαν τών συγχρόνων καί ομοφύλων 
καλλιτεχνών. Περί τόν Σαίκσπηο,ώς έν παραδείγματι, δστις έκ πρώτης δψεως 
φαίνεται έπίγειον θαΰμα, η αερόλιθος ούρανόθεν καταπεσών,ευρηται δωδεκάς 

δραματικών έξοχων, οί Webster, Ford, Massinger, Marlowe, Ben Jonson, 

Flechter καί Beaumont, άπαντες τόν αύτόν έ'χοντες χαρακτήρα λόγου καί έν 
τφ αύτφ πνεύματι γράψαντες. Τό . θέατρον αύτών τούς αύτούς έ'χει χαρα
κτήρας, τά αύτά βίαια καί φοβερά πρόσωπα, τάς αύτάς φονικάς καί άπροσδο- 

κήτους λύσεις, τά αύτά αιφνίδια καί αχαλίνωτα πάθη, τόν αύτόν άτακτον,

1 ΤοΟ αΰτοΰ σογγραφίως δημοσιευθόσονται χατ’α σειράν απαντα τα περί τίχνης σβγ- 
γράμμχτα. ’Εν ΐδιαιτέροι τεύχει έδημοσιεύθη «η Φιλοσοφία ΐ'ςς Τέχνης ίν Έλλάδι».
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παράδοξον, υπερβολικόν κάί λαμπρόν χαρακτήρα λόγου, τό αυτό λεπτόν κΰά 

ποιητικόν αίσθημα τών φυσικών καλλονών, τούς αυτούς αβρούς και σφόδρα 
ερωτικούς γυναικείους τύπους. — 'Ωσαύτως δέ δ Rubens φαίνεται πρόσωπο* 
μοναδικόν, άνευ προδρόμου και διαδόχων. Άλλ’ ό εις Βελγικήν μεταβαίνων 

και έπισκεπτόμενος τάς έκκλησίας τής Γάνδης,τών Βρυξελλών, τής Βρύγης ή 
της Άνβέρσης δύναταί νά ί'δν; όμιλόν ζωγράφων τάς αύτάς έχόντων άρέτάς’ 

τον θεωρηθέντα έφάμιλλον αύτφ Grayer, τόν Seghers, τον Van Oost, τον 
Everdingen, τόν Van Thulden,. τόν Guellin, τόν Hondthorst τούς γνωστούς 
Jordaens, Van Dyck, οΐτινες συνέλαβον άπαντες τήν .γραφικήν έν τφ 

αύτφ πνεύματι και αείποτε διετήρησαν τύπον Οικογενειακόν. Ώς ό Rubens, 
ήρέσκοντο ούτοι νά ζωγραφώσι τό ανθηρόν και υγιές δέρμα, τόν άφθονον καί 

φρίσσοντα παλμόν της ζωής, την αίμόχρόυν και ευαίσθητου σάρκα, τούς 

πραγματικούς πολλάκις δέ και κτηνώδεις τύπους, την ορμήν και νωχέλειαν 
τής έλευθέρας κινήσεως, τά στιλπνά κα'ι πολυτελώς διαπεποικιλμένα υφά

σματα, την ανταύγειαν τής πορφύρας και μετάξης, τά κολπωτά και στρο- 
βιλούμενα παραπετάσματα. Νϋν άπαντας τούς συγχρόνους επισκιάζει ό μέ- 

γας καλλιτέχνης διά της δόξης αύτοΰ’ άλλ’ ίνα τις κατανόησα; αύτόν, πρέ

πει νά συναγάγη πέριξ αύτοΰ την δέσμην ταύτην τών πλεονεκτημάτων, ών 
είναι η ύψίστη έ'κφρασις και την οικογένειαν τών καλλιτεχνών, ών είναι 

ό περιφανέστατος άντιπρόσωπος.

’Αλλά καί αύτη τών καλλιτεχνών η οικογένεια περιλαμβάνεται είς άλλο 
εύρύτερον εαυτός σύνολον, τόν περιστοιχίζοντα αύτην κόσμον, ού ανάλο

γος είναι ή φιλοτεχνία. Διότι η τών ήθών καί τοϋ πνεύματος κατά- 

στασις είναι ή αύτη διά τε τό κοινόν καί τούς καλλιτέχνας, ο'ίτινες δέν είναι 
άνθρωποι μεμονωμένοι. Την φωνήν αύτών μόνην άκούομεν νϋν διά τών άφε- 

στηκότων αιώνων, άλλ’ ύπό την διάφορον ταύτην φωνήν, ητις μέχρις η
μών έξικνεϊται, πληττουσα τά ώτα ημών, διακρίνομεν ύπόκωφον ψιθυρισμόν 

κα'ι οίονεΐ περιβομβοϋσαν την στεντορείαν και πολλαπλήν φωνήν τοΰ λαοϋ, 
ητις έ'ψαλλεν έναρμονίως πέριξ αύτών. Διά ταύτης τής αρμονίας έγένοντο 

μεγάλοι. Και εύλόγως. Ό Φειδίας, δ ’Ικτίνος, οΐ ποιησαντες τόν Παρθενώνα 
καί τόν Όλύμ.πιον Δία, ήσαν ώς πάντες οί ’Αθηναίοι πολϊται ελεύθεροι και 
έθνικοί, άνατραφέντες έν τή παλαίστρ^, παλαίσαντες, άσκηθέντες γυ- 
μ.νοΐ, διασκεπτόμενοι και ψηφοφοροϋντες έν τή άγορίρ, τάς αύτάς έ'χοντες 

,ίξεις, τά αύτά συμφέροντα, τάς αύτάς ιδέας, τάς αύτάς δοξασίας, ομόφυλοι, 

τής αύτης τυχόντες αγωγής, δμόγλωσσοι, κατά τά ουσιωδέστερα τοϋ βίου 
όμοιάζοντες άλληλοις.

Ή όμοιότης αύ'τη καθίσταται μάλλον αισθητή, έάν άναδράμωμεν εις χρό
νους εγγυτέρους' π. χ. την μεγάλην ισπανικήν εποχήν, έπεκτεινομένην 

άπό της 17' μέχρι τών μέσων της ΙΖ' έκατονταετηρίδος, τήν τών μεγάλων 
ζωγράφων, Velacquez, Murillo, Zurbaran, Francisco de Herrera, Alonzo 

■m
Cano, Morales, καί τών μεγάλων ποιητών, Lope de Vega, Calderon, Cer

vantes, Tirso de Molino, don Luis de Leon, Guilhem de Castro καί- άλλων 
πολλών. Γνωστόν είναι, ό'τι τότε η 'Ισπανία ήν μο'ναρχιζωτάτη καί καθο
λική, ότι ένίκα τούς Τούρκους έν Ναυπάκτφ, κατελάμβανε τήν Αφρικήν, 

καί άνήγειρεν έν αύτή καθιδρύματα, έπολέμει τούς διαμαρτυρομένους έν Γερ- 
μανίικ, κατεδίωκεν αύτούς έν Γαλλί^, προσέβαλλεν έν Άγγλίι^, έποίει προ- 
σηλύτους καί ύπεδούλου τούς είδωλολάτρας τοϋ νέου κόσμου, άπέβαλλε 

τών κόλπων αύτης τούς Ιουδαίους καί Μαύρους, έξηγνίζετο δι’ έργων πί- 
στεως (auto da-fii; καί θρησκευτικών καταδιώξεων,μετεχεϊρίζετο άφειδώς τούς 

στόλους, τούς στρατούς, τό ι χρυσόν και άργυρον τής’Αμερικής, ήτις ήν ή πο

λυτιμότατη τών κτήσεων αύτής, τδ ζωτικόν αίμα τής ιδίας καρδίας, εις ύπερ- 

μ.έτρους καί επανειλημμένα; σταυροφορίας, μετά τοιαύτης επιμονής καί θεο- 
ληψίας, ώστε περί τά τέλη μιάς καί ήμισείας έκατονταετηρίδος, κατάπο- 

νος έ'πεσε πρό τών ποδών τής Ευρώπης, άλλά μετά ζήλου τοιούτου, ενθου
σιασμοί καί δόξης, ώστε οί λαοί αύτής ύπεραγαπώντες τήν μ.οναρχίαν, έν ή 

συνεκεντροϋντο πάσαι αύτών αί δυνάμεις, καί ύπέρ τοϋ εθνικού σκοπού τήν 

ζωήν άφιερώσαντες, μόνην είχον επιθυμίαν νά άνυψώσωσι τήν Θρησκείαν καί 
τήν βασιλείαν διά τής υπομονής αυτών, σχηματίζοντες πέριξ τής’Εκκλη
σίας καί τοϋ θρόνου χορόν πιστών,πολεμιστών καί λατρευτών.’Εν τή τοιαύτνι 

ίεροκριτών (inquisiteurs) καί σταυροφόρων μοναρχία,διατηρούντων τά ’.πποτικά 
αισθήματα, τά ζοφερά πάθη, τήν αγριότητα, τήν μή θρησκευτικήν ανοχήν 

και τόν μυστικισμόν τοΰ μέσου αϊώνος, οί άριστοι καλλιτέχναι είς τόν δψι- 

στον βαθμόν έκέκτηντο τάς ιδιότητας, τά αισθήματα καί τά πάθη τοϋ περι
στοιχίζοντας αύτούς πλήθους. Τών ποιητών οί διασημότατοι, δ Lope de Vega 

και ό Calderon ήσαν στρατιώται τυχοΟήοαι, έθελοντα'ι έν τώ στόλφ, μο
νομάχοι ενθουσιώδεις, κα'ι πλατωνικώς έρώμενοι ώς οί ποιητα'ι καί οί 
δόν Κισσώτοι τών φεουδαλικών χρόνων’ καθολικοί ένθερμοι, τοσοΰτον ζωη

ροί, ώστε εις τούτων περί τήν δόσιν τοϋ βίου συνοικειοΰται τή ίερ^ εξετά 
σει, άλλοι δέ χειροτονούνται ιερείς, ό δέ πάντων διασημότατος, δ μέγας 

Lope λειτουργών λειποθυμεΐ, άναμιμνησκόμενος τής θυσίας καί τοϋ μαρτυ
ρίου τοΰ Ίησοϋ Χρίστου. Πανταχοϋ δυνάμεθα νά εΰρωμεν όμοια παραδείγματα 

τής μεταξύ τοϋ καλλιτέχνου καί τών συγχρόνων αύτφ υφιστάμενης αρμονίας 

καί στενής συγγένειας, καί δύναταί τις άσφαλώς νά συμπεράνν], ό'τι ό 

θέλων νά κατανόηση τήν καλαισθησίαν καί τήν εύφυ'ιαν οίουδήποτε τεχνίτου-, 

τούς ώθήσαντας αύτόν λόγους νά έκλέξτ; τοΰτο ή εκείνο τδ είδος τής γρα

φής ή τοΰ δράματος, νά προκρίνν; τόν δείνα τύπον καί δείνα χρωμ.ατισμόν, 
νά άπεικονίσή τά δείνα αισθήματα, τήν πνευματικήν έν γένει καί ηθικήν 

κατάστασιν τοϋ κοινοΰ πρέπει νά έζετάσή.
Τιθέμεθα άρα τον κανόνα, ότι ίνα κατανοήσωμεν καλώς προϊόν τι τέ

χνης, καλλιτέχνην, όμιλον καλλιτεχνών πρέπει έπισταμένως νά έξετάσωμεν 
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τήν γενικήν κατάστασιν τοϋ πνεύματος καί τών συγχρόνων ήθών, διότι ίν 

αυτί) εύρηται ή άληθής *ίοΰ ζητήματος λύσις, έν αύτ-ρ εδρεύει ή αρχική· 
παντός δημιουργήματος αιτία. Ή αλήθεια αυτή κυροϋται ύπο τής πείρας* 

τωόντι Ακριβής έρευνα τών πρώτων εποχών τής ιστορίας τής τέχνης δείκνυσιν^ 

δτι αί τέχναι συγγεννώνται καί συναποθνήσκουσι μετά τής πνευματικής 

καί ήθικής καταστάσεως τής κοινωνίας,μεθ’ ής συνδέονται. Π. χ. ή ελληνική 
τραγφδία, ή τοϋ Αισχύλου, Σοφοκλέους καί Εύρϊπίδου Αναφαίνεται καθ’ ούς 

χρόνους οί “Έλληνες νικώσι τούς Πέρσας, κατά την ήρωϊκήν εποχήν τών μικρών 
δημοκρατιών, δτε αδται δι’ εσχάτου άγώνος άποκτώσι την ανεξαρτησίαν καί 

παγιαΰσιτδκράτος αύτών έν τώ ευ πεπολιτευμένω κόσμω*έξαφανίζεται δέμετά 
τής Ανεξαρτησίας ταύτης καί ένεργείας, δτε ή ταπείνωσις τών χαρακτήρων 
καί ή μακεδονική κατάκτησες παραδίδουσι τήν Ελλάδα τοΐς ξένοις. 

Παρομοίως ή Ανάπτυξις τής γοτθικής Αρχιτεκτονικής συμβαδίζει τή οριστική 
άποκαταστάσει τοϋ φεουδαλικοϋ συστήματος κατά τήν ήμιαναγέννησιν τοϋ 

ΙΑ' αίώνος, δτε ή κοινωνία άπαλλαγεΐσα τών Νορμανδών καί ληστών ή'ρ- 
ξατο έδραιουμένη* εξαφανίζεται δε καθ’ δν χρόνον ή στρατιωτική αύτη σύν

ταξις τών ανεξαρτήτων βαρόνων μεθ’όλων τών έξ αύτής προελθόντων ηθών 

διαλύεται περί τδ τέλος τής ΙΕ' εκατονταετηρίδας διά τής άναρρήσεως τών 

νεωτέρίον μοναρχιών. — 'Ωσαύτως ή ολλανδική γραφική ακμάζει κατά τούς 

ένδόξους χρόνους, καθ’ οΰς ή 'Ολλανδία διά πολλοϋ θάρρους καί έπιμονής 

έλευθεροϋται τής ισπανικής δυναστείας, μάχεται ισόπαλος κατά τής ’Αγ
γλίας, καί καθίσταται τδ πλουσιώτατον τδ μάλιστα έλεύθερον, τό βιομηχανι- 
κώτατον, τδ εύτυχέστατον τών εύρωπαϊκών κρατών* παρακμάζει δ’ έν Αρχή 

τής ΙΗ' έκατονταετηρίδος δτε ή 'Ολλανδία παραχωρεί τά πρωτεία τή Άγ- 
γλί<γ, ύποβιβασθεΐσα εΐς άπλοϋν τραπεζιτικόν καί εμπορικόν οίκον, καλώς 

διευθυνόμενον, καί παρέχοντα άνετον καί άπράγμονα βίον, πόρρω πάσης φι
λοδοξίας καί ζωηρών συγκινήσεων. —— ’Επίσης τέλος ή γαλλική τραγωδία 

αναφαίνεται καθ’ 8ν χρόνον ή τακτική καί εύγενής μοναρχία έγκαθιδρύει 
έπι Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ', τδ κράτος τής εύπρεπείας, τδν βίον τής αυλής, τήν 

έπίδειξιν, τήν λαμπράν αριστοκρατικήν θεραπείαν, καί εκλείπει καθ’ 8ν χρό

νον ή έξ εύγενών κοινωνία καί τά ή'θη τοϋ άντιθαλάμου καταργοϋνται ύπδ 

τής έπαναστάσεως.
Τήν δύναμιν ταύτην τών ηθών καί τών πνευμάτων έπί τών ωραίων τε

χνών ή εξής παραβολή καταδεικνύει. Ό έκ μεσημβρίας πρδς βορραν χωρών 

παρατηρεί εΐς νέαν ζώνην εισερχόμενος, δτι έν αύτή άρχεται ί'διον είδος γεωρ 
γίας καί ί'διον είδος φυτών* πρώτον μέν ή Αλόη καί ή πορτοκαλλέα, εϊτα 

δέ ή ελαία ή ή άμπελος, ή δρυς καί ό βρόμος, ή έλάτη, τά βρύα καί οί λει

χήνες. Πάσα ζώνη έχει ίδιαν καλλιέργειαν και βλάστησιν, αϊτινες άρχονται 

καί τελευτώσι μετ’ αύτής. Είναι αύτη ό απαραίτητος δρος τής ύπάρξεως 
αυτών* ταύτης δέ ή παρουσία ή ή Απουσία προσδιορίζει τήν έμφάνισιν ή
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ί άξαφανισιν αύτών. Τί δ’ έστιν άλλο ή ζώνη- ή θερμοκρασία τις, τού-
[ τέστι βαθμός τις θερμότητας καί υγρασίας, συνελόντι δ" είπεΐν συνδρομή τις

ί πεοιστάσεων έπικρατουσών, ανάλογος τό είδος τή ώς εΐ'ρηται γενική τοϋ
πνεύματος καί τών ήθών καταστάσει; Ώς δ’ ύπάρχει θερμοκρασία τις φυ
σική, ητις μεταβαλλομένη καθίσταται ή παραγωγός αιτία τούτου ή έκείνου 

! τοϋ φυτοΰ* ούτως ύπάρχει θερμοκρασία ηθική, ή'τις μεταβαλλομένη καθί

σταται έπίσης ή παραγωγός αιτία τούτου ή έκείνου τοΰ τεχνουργήματος. 

Ώς δ’ απαιτείται ή μελέτη τής φυσικής θερμοκρασίας, πρός κατανόησιν 

τούτου ή έκείνου τοΰ φυτοΰ,' τής σησάμης ή τοΰ βρόμου, τής Αλόης ή τής 

ελατής, ούτως απαιτείται ή μελέτη τής ήθικής θερμοκρασίας, πρός κατα- 
νόησιν τής έμφανίσεως τούτου ή έκείνου τοΰ τεχνουργήματος,τής έθνικής γλυ

πτικής ή τής πραγματικής γραφικής, τής μυστικής Αρχιτεκτονικής ή τής 
κλασικής φιλολογίας, τής ηδυπαθούς μουσικής ή τής ιδανικής ποιήσεως. Τα 

προϊόντα τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος ώς τά τής ζώσης φύσεως έξηγοΰνται 
μόνον έκ τοΰ ποιου τής χώρας έν ή παράγονται καί τών περιστοιχιζουσών 

αύτά περιστάσεων.
^Γπό τοιαύτην θέλω πραγματευθή έποψιν τήν ιστορίαν τής γραφικής έν 

’Ιταλία. Θέλω προσπαθήσει νά εκθέσω ενώπιον ήμών ύπό τίνας άνεφάνη- 
σαν καί ή'κμασαν περιστάσεις ό Giotto καί ό Beato Angelico* πρός τοϋτο δέ 

• θέλω παραθέσει τεμάχια ποιητών καί άγιογράφων, έν οίς δύναται τις νά

έδγ, τίνα ιδέαν οΐ άνθρωποι τών χρόνων εκείνων είχον περί τής εύδαιμονίας, 

τής δυστυχίας, τοΰ έ'ρωτος, τής πίστεως, τσΰ^παραδείσου, τής κολάσεως,περί 
πάντων τών μεγάλων τοΰ Ανθρωπίνου βίου συμφερόντων. Αί τοιαυται ειδή

σεις εύρηνται έν ταΐς ποιήσεσι τοΰ Δάντου, τοΰ Guido Cavalcandi, τών φραγ

κισκανών έκκλησιαστικών, έν τή Bioypaytxy ffu.l.ioyy τΰ>ν αγίων (Legende 
dor6e), er ty Μιμήσει τοΰ ’Ιησού Χρίστον, έν τοΐς 'Ardv.Llioi^ τοΰ Αγίου 

Φραγκίσκου, έν ταΐς Τστορικοΐς, οϊος ό Dino Qompagni, έν τή ύπό τοΰ Μουρα- 

τόρη καταρτισθείσν; εύρεία; συλλογή χρονογράφων, αϊτινες Αφελώς Απεικο- 
νίζουσι τήν ζηλοτυπίαν καί τήν βίαν τών μικρών δημοκρατιών. — Εϊτα δέ 

θέλω περιγράψει τήν κατάστασιν τών ήθών καί τής κοινωνίας έν $ μετά 

£να καί ήμισυ αιώνα ανεφάνησαν ό Leonard de Vinci, ό Μιχαήλ "Αγγε

λος, ό 'Ραφαήλ, ό Τισιανός καϊ πρός τοϋτο θέλω Αποσπάσει είτε έκ τών 
απομνημονευμάτων τών συγχρόνων, τοΰ Benvenuto Cellini π. χ. εΐ'τε έκ τών 

διαφόρων χρονικών καί ημερολογίων τής 'Ρώμης, καί τών πρωτίστων πό 
λεων τής’Ιταλίας, εΐ'τε έκ τών έπισήμων έγγραφων τών πρέσβεων, είτε τέ

λος έκ τών περιγραφών τελετών, χορών προσωπιδοφόρων καί ύποδοχών, τε

μάχια μνήμης άξια, Απεικονίζοντα τήν κτηνωδίαν, τήν ήδυπάθειαν,: τήν 

ενέργειαν τών κρατούντων ήθών καί ταύτοχρόνως τό ζωηρόν ποιητι

κόν αίσθημα, τάς γραφικάς διαθέσεις, τό μέγα φιλολογικόν αί'σθημα, τάς 

σκηνογραφικάς ροπάς, τήν Ανάγκην εξωτερικής λαμπρότητος, ού μόνον
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τοΰ λαοΰ καί τοΰ αμαθούς οχλου, άλλά κα'ι των μεγάλων καί λογιών. 
Ύποτεθείσθω νΰν δτι έν τϊ) μελέτγ ταύτγ κατορθοϋμεν νά άνεύρωμεν τάς 

. - διαφόρους τοΰ πνεύματος καταστάσεις, έξ ών έπήγασεν ή ιταλική γραφική, 

ή άνάπτυξις αύτής, ή άκμ.ή, ή ποικιλία, ή παρακμή. 'Τποτεθείσθω οτι μετά 

τής αύτής άκριβείας έρευνώμεν τούς άλλους αιώνας, τάς άλλας χώρας, τά 
διάφορα τής τέχνης είδη, τήν αρχιτεκτονικήν, τήν γραφικήν, τήν γλυπτι

κήν, τήν ποίησιν και τήν μουσικήν. 'Τποτεθείσθω, δτι ύπδ των παρατηρή
σεων ημών οδηγούμενοι όρίζομεν άποχρώντως τήν φύσιν, και καταδεικνύομεν 

τούς ορούς τής ύπάρξεως πάσης τέχνης. Έν τοιαύτγ περιπτώσει θέλομεν 
έχει πλήρη έξήγησιν τής έννοιας τών καλών τεχνών καί τής τέχνης έν γέ- 

νει, τουτέστι φιλοσοφίαν των καλών τεχνών. Τοΰτο καλείται αΙσθητική. 

Ή αισθητική ημών τών μεταγενεστέρων διαφέρει τής αρχαίας, διότι είναι 
ιστορική και ούχί δογματική, μή ε’πιβάλλουσα τουτέστι παραγγέλματα, άλλά 

κυροϋσα νόμους. ‘Η αρχαία αισθητική έδιδε πρώτον τδν ορισμόν τοΰ καλού 

καί έ’λεγεν, ώς έν παραδείγματι, δτι τδ καλόν είναι ή έκφρασις τοΰ ηθικού 
ιδανικού, ή και οτι είναι ή έ’κφρασις τών ανθρωπίνων παθών' είτα δ’ εντεύ

θεν όρμωμένη ώς έκ νομικής τίνος διατάξεως, απέλυε, κατεδίκαζε, τ^αρήνει, 
καθωδήγει. Ή έμή άποστολή δέν είναι τοσοϋτον βαρεία' διότι δύο πράγ

ματα απαιτούνται, άτινα δέν διδάσκονται, φύσις και πόνος. Καθήκον έχω 
νά εκθέσω μόνον τά γεγονότα, και αποδείξω πώς τά γεγονότα ταΰτα πα- 
ρήχθησαν. Κατά τήν νεωτέραν μέθοδον, ή’τις ή'ρξατο είσαγομένη εις άπά- 

σας τάς ήθικάς έπιστήμας, τά άνθρώπινα έργα, κα'ι ιδίως τά τεχνουργήματα 
εξετάζονται ώς γεγονότα κα'ι προϊόντα,σημειοΰνται οί χαρακτήρες, καί έρευ- 

νώνται αί αίτίαι αύτών. Ουτω νοουμένη ή επιστήμη δέν προγράφει, ούτε 
συγχωρεΐ, βέβαιοί μόνον και εξηγεί. Δέν λέγει" β Ιϊεριφρονήσατε τήν 'Ολ
λανδικήν τέχνην, είναι βάναυσος, γεύσασθε μόνης τής ιταλικής τέχνης» . 
Ούδέ λέγει" « ΓΙεριφρονήσατε τήν γοτθικήν τέχνην, είναι νοσηρά, γεύσασθε 

μόνης τής ελληνικής τέχνης».’Αφίησι παντί τήν εξουσίαν ν’ άκολουθήσγ τάς 
ίδίας έμπνεύσεις κα'ι ροπάς, καί μελετήσγ έπισταμένως, δτι κάλλιον συμβάλ

λεται πρδς τήν τελειοτέραν τοΰ ίδιου πνεύματος άνάπτυξιν. Συμπαθεί αύτη 

πρδς πάντα τής τέχνης τά εί'δη καί πρδς άπάσας τάς σχολάς, καίπερ πολ- 
λάκις άντιθέτους φαινομένας,άποδεχομένη αύτάς ώς ποικίλας καί πολυμόρφους 
τής ανθρώπινης διανοίας εκδηλώσεις' μελετά: ώς ή βοτανική μετ’ ί'σου διαφέ" 

ροντος δτε μέν τήν πορτοκαλλέαν καί τήν δάφνην,ότέ δέ τήν έλάτηνκαί τήν 
σημύδαν' είναι τέλος αύτή αύτη οίονεί βοτανική έφηρμοσμένη ούχί είς τά 

φυτά, άλλ’ εις τά άνθρώπινα έργα. Τούτω δέ τώ λόγω συμπαρομαρτεΐ αύτη 

τή γενική κινήσει, ή’τις τανΰν προσπελάζει τάς ήθικάς έπιστήμας ταΐς φυ- 

σικαΐς καί ή’τις παρέχουσα ταΐς πρώταις τά άξιώματα, τάς προφυλάξεις, 
τάς διευθύνσεις τών δευτέρων, μεταδίδωσιν αύταΐς τήν αύτήν στερεότητα καί 

εξασφαλίζει τήν αύτήν πρόοδον.

Β'

Ποώτον κα'ι κύριον τής αισθητικής ζήτημα είναι δ ορισμός τής τέχνης. 

Τί έστι τέχνη καί ποία ή φύσις αύτής ; ’Αντί ώρισμένου τύπου θέλω έκθεσε1 
γεγονότα : Δώτι ή τέχνη έχει καί αύτη θετικά καί κατ’ άκολουθίαν δεκτικά 

έρεύνης καί έξετάσεως γεγονότα, τουτέστι τά δημιουργήματα αύτής, άτινα 
κατατάσσονται κατά οικογένειας έν τοΐς μουσείοις καί ταΐς βιβλιοθήκαις, ώς 
τά φυτά καί τά ζφα έν τοΐς βοτανικοΐς καί ζωολογικοΐς κήποις. Δυνάμεθα δέ, 

τήν άναλυτικήν έφαρμόζοντες μέθοδον, νά έζετώσωμεν έν γένει τί έστι προϊό7 

τής τέχνης, ώς έξετάζομεν έν γένει τί έστι φυτδν ή ζίρον. Δέν είναι άνάγκη 
έν ούδεμιά τών περιπτώσεων τούτων ν’άπομακρυνθώμεν τής αισθητής πείρας, 
άλλ’ ύπ’ αύτής οδηγούμενοι έργαζόμεθα διά πολλαπλών συγκρίσεων καί εξι

σώσεων είς τήν βαθμιαίαν άνακάλυψιν τών κοινών παντός τεχνουργήματος 
χαρακτήρων καί άνεύρεσιν τών διαφορών, αΐτινες χωρίζουσι τά δημιουργή

ματα τής τέχνης τών άλλων προϊόντων τής άνθρωπίνης διανοίας.

Πρδς τοΰτο δ’ έκ τών πέντε μεγάλων τεχνών, αΐτινες είσιν ή ποίησις, ή 

γλυπτική, ή γραφική, ή αρχιτεκτονική κα'ι ή μουσική έξετάσωμεν έν άρχ$ 
τάς τρεις πρώτας, κοινόν χαρακτήρα κατά τα μάλλον καί ήττον έχούσας, 

τήν μίμησιγ.
Άπατων τών τεχνών τούτων κύριος καί ούσιώδης χαρακτήρ είναι ή όσον 

ένεστι τελειοτέρα τής φύσεως άπομίμησις. Διότι πρόδηλον είναι* δτι τδ μέν 

άγαλμα άντικείμενον έχει τήν άπομίμ,ησιν ζώντος ανθρώπου, ή δέ είκών τήν 

παράστασιν πραγματικών προσώπων καί σχημάτων, ,τήν περιγραφήν οίκίαδ 

ή τοποθεσίας φυσικής. Ό δέ τοϋ δράματος ή τοϋ μυθιστορήματος συγγρα- 
φεύς προτίθεται δσον οϊόν τε πιστώς ν’ άπεικονί.σ^ τούς χαρακτήρας, τά^ 

πράξεις, αύτά τά πτερόεντα έπη. Τωόντι δρώντες εικόνα ελαττωματικήν, 

λέγομεν τω γλύπτγ. «Τό στήθος ή ή κνήμη δέν κατεσκευάσθη καλώς». Τώ 
δέ ζωγράφφ' «Τά είκονιζόμενα πρόσωπα είσιν υπέρ τδ δέον μεγάλα, ό δέ 

τών δένδρων χρωματισμός ψευδής». Τφ δέ συγγράφει* «Ουδέποτε άνθρω

πος ήσθάνθη ή. έσκέφθη, ώς υμείς.» ■
Άλλ’είσί καί ά-λλάί ισχυρότερα: τούτων άποδείξεις·’ πρώτον μέν ή καθημε

ρινή πείρα. Ό τοΰ τεχνίτου βίος διαιρείται συνήθως είς δύο περιόδους. Έν τή 

άκμΐί τής τέχνης αύτοϋ σπουδάζει ούτος καίμελετα αύτά ταΰτα τά πράγματα 

λεπτομερώς,έναγωνίως. Ταΰτα δέ διαρκώς ύπδ- τάς ό’ψεις έχων, μοχθεί καί ερ
γάζεται ΐνα έκφράσγι αύτά, καί εκφράζει αύτά πιστώς, έσθ’ δτε- δ& καί μεθ’" 

ύπερβαλλούσης ακρίβειας. Άλλά τοΰ χρόνου προϊόντος νομίζει αίφνης δτι γι- 

νώσκει ταΰτα καλώς’ ούδέν ανακαλύπτει καινόν’ έκποδών δέ τιθέμενος τό. 
ζών πρότυπον, ποιεί διά τών διδαγμάτων πολυχρονίου πείρας δράμα, μυθι

στόρημα, εικόνα ή άγαλμα. 'Η πρώτη περίοδος είναι ή του άληθοΰς αίσθη- 



444 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ματος’ ή δέ δεύτερα ή τής έξεως καί τής παρακμής. Ταυτας §έ τάς δύο, 

περιόδους άπαντώμεν σχεδόν αείποτε έν τω βίφ τών μεγάλων άνδρών. Ή 

μεγαλοφυ'ία τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου διετηρήθη ακμαία εξήκοντα όλα ετη,δσα. 
δ’ έν τφ. χρόνφ τούτω έποίησεν έργα έμφαίνουσι τό. αέσθημα τής ισχύος καί 

τοϋ -ηρωικού μεγαλείου. Ταΰτα κατέχουσι τήν διάνοιαν τοΰ καλλιτέχνου’ 
είς ταΰτα καί μόνον προσηλοΰται οδτθ|. Αί πολλαί αύτοΰ εξετάσεις, τά 
επανειλημμένα σχέδια, ή διαρκής άνάλυσις των αισθημάτων της ιδίας καρ
δίας, σπουδή παθών τραγικών κα'ι τής σωματικής αύτών έκφράσεως είσί 

τα μέσα πρός εξωτερικήν έκδήλωσιν της θείας φλογός, ητις δραστηρίως ερ
γάζεται έν αύτώ. Τοιαύτη ή έπιφοιτώσα είς την διάνοιαν τοΰ θεατού ιδέα 

έξ όλων τών γωνιών και τοΰ δόλου της Σιξτίνης. Είσέλθετε είς τό παρακεί

μενον παρεκκλησίου τοΰ Παύλου καί ί'δετε τά έργα άτινα κατά τό γήρας αύ
τοΰ έποίησε, την Μετάστασιν τοΰ αγίου Παύλου, την Σταύρωσιν τοΰ αγίου, 
Πέτρου, ή καί την τελευταίαν Κρίσιν, ήν τό εβδομηκοστόν έβδομον έτος 

τής ήλικίας άγων έγραφεν. Οί ειδήμονες καί μη αμέσως διαγιγνώσκουσιν ό'τι 
αι δύο το,ιχογραφίαι άμοιροΰσιν έμπνεύσεως, ότι δ. καλλιτέχνης κάτοχος ών 

ώρισμένων σχημάτων, μεταχειρίζεται αυτά έκ προπαρασκευής, ότι πολλα

πλασιάζει τάς εκτάκτους θέσεις καί συντέμνει αύτάς μετά πολλής περιερ- 

γίας, ό'τι ή ζωηρά επίνοια, η κατά φύσιν άπλότης, η μεγάλη όρμή της 
καρδίας, ή εντελής αλήθεια, δι’ ών διακρίνονται τά πρώτα αύτοΰ έργα έλ- 

λείπουσιν έν μέρει τουλάχιστον, εξαφανιζόμενα ύπό τής μεθόδου καί τής δυ

ναστείας τοϋ επαγγέλματος· καίπερ δέ ύ.πέρτε,ρος τών άλλων, είναι ουτος 

πολλφ ήττων έαυτοΰ.

Τό αύτό. παρατηροΰμεν καί έν τφ βίω τοΰ ήμετέρου Μιχαήλ ’Αγγέλου, 
Κατά τά πρώτα έτη τοΰ βίου αύτοΰ.ό Κορνήλιος (Corneille) κατελήφθη επίσης 

ύπό τοΰ αύτοΰ αισθήματος τ·ης ισχύος καί τοΰ ηθικοΰ ήρω’ίσμοΰ, οπερ ένέπνευ- 

β·αν αύτφ. τά περιστοιχίζοντα αύτόν σφοδρά πάθη,άτινα οί θρησκευτικοί πόλε* 
μ.οι μετεβίβασαν είς την νέαν δυναστείαν, τό ύπερήφανον της τιμής αίσθη

μα, δπερ ήν έρριζωμένον έν τοϊς σπλάγχναις τής φεουδαλικής έτι κοινωνίας, αί 
έν τή αύλή διαδραματιζόμεναι φονικαί τραγφ.δίαι, &ς προ.ύκάλου.ν αί συνω
μοσία! τών πριγκίπων καί αί εκτελέσεις τοΰ 'Ρισχελιέ καί έπλασε την Χι- 
μένην καί τόν Σ,ίδον, τόν Πολύευκτο,ν καί την Παυλίναν, την Κορνηλίαν, τόν 

Σερτώριον, την Αιμιλίαν καί τούς 'Ορατίους. Βραδύτερου δ’ έποίησε τόν Περ- 

Βαρίτην, τόν, ’Αττίλαν καί τά τούτοις δμοια ο,ίκτρά κατασκευάσματα,, 

ευ οίς αί περιπέτεια! επιτείνονται μέχρι φρίκης, οί δέ γενναίοι χαρακτήρες 
εξαφανίζονται, έν. τή έμφάσει. Τότε τά ζώ.ντα πρωτότυπα, ά,τινα είδε, δέν, 

. έπλήρο.υν πλέον, την σκηνήν τοΰ κόσμου, τούτου.· τούλάχιστον δέν έζήτει 

αύτά πλέον, ούδέ καινάς έπεδίωκεν εμπνεύσεις. Είργάζετο καθ’ έξιν έπί τή 

βάσει αναμνήσεων καί μεθόδων, &ς ύπηγόρευσεν αύτφ πάλαι ποτέ ό φλογε

ρός αύτοΰ ενθουσιασμός, καί ύπ’ δψιν έ'χων φιλολογικάς θεωρίας, πραγμα
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τείας καί διακρίσεις περί τών θεατρικών περιπετειών καί τών δραματικών 

άδειων. Άντέγραφεν εαυτόν μέχρι ύπερβολης, έάσας χαίρειν την άμεσον 
καί προσωπικήν παρατήρησιν τών μεγάλων συγκινήσεων καί τών γενναίων 

πράξεων καί περιοοισθείς εις μόνην την επιστήμην, τόν υπολογισμόν καί την 
άποκτηθεϊσαν έξιν. £ιά τοΰτο δέν έδημιούργει πλέον, άλλα μηχανικώς είρ

γάζετο.
Άλλ’ ού μόνον τούτου $ εκείνου τοΰ μεγάλου άνδρος, αλλά καί πάσης.με- 

γάλης σχολής η 'Ιστορία διδάσκει την ανάγκην τοΰ μιμεΐσθαι τό ζών πρω

τότυπον καί την φύσιν. Πάσαι αί σχολαί (άνεξαιρέτως νομίζω) παρακμά- 

ζουσι καί πίπτουσιν, έν δευτέρφ τιθέμεναι λόγφ την άκριβη μίμησιν καί πα- 
ρορώσαι τδ ζών πρωτότυπον. Τοΰτο έ'παθον έν μέν τή γραφική οί μετά τόν. 
Μιχαήλ "Αγγελον μΰς καί σχήματα πέραν τοΰ δέοντος ποιοΰντες, οί τούς 

μ,εγάλους Βένετους διαδεχθέντες έρασταί θεατρικών σκηνογραφιών καί στρογ- 
γύλων σαρκών, οί ζωγράφοι καλλωπιστηρίων γυναικών καί ζωθηκών, είς άς 
καταλήγει 'δ γαλλική γραφική της ΙΗ' έκατονταετηρίδος· έν δέ τή φιλολο

γία: οί στιχουργοΐ καί ρήτορες της λατινικής παρακμής, οί ύλικοί καί κομ- 
πορρήμονες δραματουργοί, είς οΰς καταλήγει τό αγγλικόν δράμα, οί κατα- 
σκευασταί ωδών καί έπιγραμμάτων τής. ιταλικής παρακμής. Έκ πάντων 

τών παραδειγμάτων τούτων θέλω εκλέξει δύο μόνον εκφραστικότατα. Τό 
πρώτον άφορ^ είς τήν παρακμήν της γλυπτικής καί γραφικής έν τή άρχαώ- 

τητι, ήν καθορ^ τις έπισκεπτόμενος άλληλοδιαδόχως τήν Πομπηίαν καί 

τήν Έαβέννην. Έν μέν τή Πομπηίρρ αί γραφαί καί αί γλυφαί είσι τής 

Α' έκατονταετηρίδος· έν δέ τη 'Ραβέννη τά ψηφοθετήματά είσι τής έκτης 
καί ανάγονται μέχρι τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ; Έν τή 
περιόδφ ταύτγ τών πεντακοσίων έτών, ή τέχνη διεφθάρη άνεπανοοθώ- 
τως, ή δέ παρακμή αυτή προήλθε πάσα έκ τής παραμελησεως τοΰ ζών- 

τος πρωτοτύπου. Κατά τήν Α' εκατονταετηρίδα ύφίσταντο έ'τι τά ήθη τής 
παλαίστρας καί τών εθνικών ορέξεων. Οί άνθρωποι έ'φερον τό άνειμένον έν- 

δυμα, άπετίθεντο αύτό ευκόλως, έφοίτων είς τούς λουτρώνας, ήσκοϋντο γυ
μνοί, παρίσταντο είς τάς μάχας τοΰ ιπποδρομίου, έθεώρουν έτι μετά συμπα · 
θείας καί κατενόουν τάς κινήσεις καί τάς διαφόρους θέσεις τοΰ ζώντος σώ

ματος' οί γλύπται, οί ζωγράφοι, οί καλλιτέχναι περιστοιχιζόμενοι ύπό πρω
τοτύπων γυμνών ή ήμιγύμνων έδύναντο νά μ.ιμ.ηθώσιν αύτά. Διά τοΰτο βλέ

πετε έν Πομπηία, έπί. τών τοίχων, έν τοϊς μικροϊς εύκτηρίοις οί'κοις, έν ταϊς 
έσωτερικαΐς αύλαϊς, εύειδεϊς γυναίκας όρχουμένας, νεαρούς ήρωας φαιδρούς 

καί. άγερώχους, εύρέα στέρνα, πόδας πτερόεντας, άπάσας τάς χειρονομίας 

καί τά σχήματα τοΰ σώματος, είκονιζόμενα μετ’ ακρίβειας καί εύχερείας, 
ήν δέν δύναταί τις ν’ απόκτηση διά τής συντονωτάτης μελέτης. Βαθμηδόν 

δμως κατά τάς έπομένας πέντε εκατονταετηρίδας πάντα ταΰτα μεταβάλ

λονται, εξαφανιζόμενων τών εθνικών ήθών, τών έξεων τής παλαίστρας, τής
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εντελούς γυμνότητος. Δεν έπιδειζνύουσι πλέον το σώμα, άλλά κρύπτουσιν 
αύτό ύπό πολλαπλά ενδύματα, έπιδειζνύοντες μόνον ποικίλματα, έσθήτας 

πορφυράς καί ανατολικήν πολυτέλειαν. Δέν έκτιμώσι τόν παλαιστήν καί 
τόν έφηβον, άλλά τόν ευνούχον, τόν λογιότατον, την γυναΐζα-, τόν μονα
χόν' ό ασκητισμός προάγεται και μετ’ κοτών ό έρως των χαύνων ονείρων, 
της διακένου εριστικής, της πολυγραφίας κα’ι της σοφιστείας. Τά περιτρίμ· 

μ-ατα τής βυζαντικκής αυτοκρατορίας διαδέχονται τούς γενναίους ’Έλληνας 
άθλητάς καί τούς άλκίμους 'Ρωμαίους μαχητάς. Βαθμηδόν ή γνώσκς κα'ι η 
σπουδή τοϋ ζώντος πρωτοτύπου απαγορεύονται. Έπαύσαντο βλέποντες αυτό, 

μη έ'χοντες δέ. πλέον ύπό τάς όψεις α·ύτών τά έργα τών άρχαίων διδασκά

λων, άντιγρζφουσιν αύτά’ καί μετ’ ολίγον ούδέν άλλο άντιγραφουσιν ή 
άντίγραφα έξ άντιγράφων καϊ ούτω καθεξής* έν πάστ) δέ γενε^ απομακρύ

νονται κατά ένα βαθμόν τοϋ πρωτοτύπου. Ό τεχνίτης άπολέσας πάσαν 
προσωπικήν ιδέαν και αΐ'σθημα, καθίσταται μηχανή αντιγραφής. Οί Πατέ

ρες άπαγορεύουσιν αύτώ πάσαν επίνοιαν, έπιτρέποντες μόνον τήν Αντι
γραφήν γραμμών ύπό τής παραδόσεως ύποδειζνυομένων καί ύπό τής αρ

χής έγκρινομένων. 'Ο τοιοϋτος χωρισμός του τεχνίτου κα'ι τοϋ πρωτο
τύπου περιέστησε τήν τέχνην, εις 8 σημεϊο-ν βλέπετε αύτήν έν 'Ραβέν- 

νη. Μετά παρέλευσιν πέντε εκατονταετηρίδων, είκον'.ζουσι τόν άνθρωπον 
αείποτε καθήμενον ή όρθιου' αί άλλαι θέσεις είσί λίαν δύσκολοι και αδυνα

τεί νά μιμηθή αύτάς ό τεχνίτης. At χεϊρες, οί πόδες είσϊν άζαμπεΐς καί 
ώσεί κατεαγότες, αί πτυχαι τοϋ ενδύματος έκ ξύλου, τό πρόσωπον οίο- 

νεϊ νευρόσπαστον, οί οφθαλμοί καταλαμβάνουσιν ολόκληρον τήν κεφαλήν. Ή 
τέχνη είναι ώς άσθενής, πασχών νόσον φθινάδα' μαραίνεται καί αποθνήσκει.

Έν τέχνγι διαφόρω παρ’ ήμΐν και έν έποχη έγγυτέριγ εΰρίσζομεν παρακμήν 

παραπλησίαν, ύπό παραπλήσιων αιτιών έπενεχθεΐσαν. Κατά τόν αιώνα 
Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ' ή φιλολογία προσεκτήσατο χαρακτήρα λόγου τέλειον, ά- 

παράμιλλον έχοντα τήν σαφήνειαν, τήν ακρίβειαν, τήν συντομίαν, ή δέ θεα

τρική πρό πάντων τέχνη ευρε γλώσσαν κα'ι στιχουργίαν, κριθείσας έν Εύ
ρώπη ώς άριστούργημα τής άνθρωπίνης διανοίας. Διότι όί συγγραφείς περιε- 

στοιχίζοντο ύπό πρωτοτύπων, άτινα άπαυστως έθεώρουν. Λουδοβίκος ύ ΙΔ' 

έλάλει κάλλιστα και μετά βασιλικής δλως αξιοπρέπειας, εύφραδείας, σο- 
βαρότητος. Έκ τών επιστολών, τών έπισήμων εγγράφων, τών απομνη

μονευμάτων τών αύλικών, γινώσζομεν ό'τι ό Αριστοκρατικός τόνος, ή εν
δελεχής καλλιέπεια, ή κυριολεξία, ή περί τούς τρόπους εύγένεια, ή τέχνη 

τοΰ καλώς λέγειν ήσαν ού μόνον τών αύλικών, άλλά καί τοΰ ήγεμόνος. 

κτήμα, ώστε ό συγγραφεύς έκ τής ιδίας αύτοΰ μνήμης καί πείρας ήρύετο. 
τά άριστα διδάγματα πρός τελειοποίησιν τής τέχνης αύτοϋ.

Μετά παρέλευσιν έκατονταετηρίδος μεταξύ 'Ρακίνα καί Delille μεγάλη 
τελείται μεταβολή. Τοιοΰτον ενθουσιασμόν οί λόγοι καί οί στίχοι εκείνοι διή

γειραν^ώστε οί μετά ταΰτα γράφοντες εάσαντες χαίρειν τά ζώντα πρόσωπα 

περιωρίσθησαν είς τήν μελέτην τών άπεικονιζου.σών ταΰτα τραγφδιών. ’Έ

λαβον ώς πρωτότυπα ούχί τούς ανθρώπους άλλά τούς συγγραφείς. Έδημιούρ- 

γησαν γλώσσαν κατά συνθήκην, ύφος λόγου ακαδημαϊκόν, μυθολογίαν πομ

πώδη, στιχουργίαν πεπλασμένην, λεξικόν συντεταγμένον κατά τά κείμενα 
τών κλασικών συγγραφέων. Τότε δ’ έπεζράτησε τό Αφόρητου ύφος, δπερ 

κατέζλυσε τό τέλος τής τελευταίας και τάς άρχάς τής παρούσης εκατον
ταετηρίδας, είδος βαρβάρου ιδιώματος, καθ’ δ οί στίχοι έγένοντο χάριν τής 
ομοιοκαταληξίας, καθ’ ο δέν έτόλμων νά όνομάσωσι πράγμά τι διά τοΰ. ίδιου 

ονόματος, καθ’ ό έσήμαινον τό πυροβόλου διά περιφράσεως, καθ’ δ ή θά

λασσα ώνομάζετο ’Αμφιτρίτη, καθ’ § ή διάνοια καθειργμένη δέν είχε πλέον 
ού'τε τόνον ού'τε αλήθειαν, οίίτε ζωήν, οίονει άπορρέουσα έξ άκαδημείας σχο

λαστικών, ικανών μόνον νά συυτάσσωσι στίχους λατινικούς.
Έκ τών άνωτέρω συνάγεται ό'τι ό τεχνίτης υπόδειγμα πρέπει νά έ'χνι τήν 

φύσιν, καϊ οτι άντιζείμενον τήρ τέχνης είναι ή πλήρης καϊ άκριβής μίμησις.

Γ'

Είναι άρκ γε τοϋτο ύπό πάσαν έποψιν αληθές κα’ι πρέπει νά συμπεράνω- 

μεν, δτι ή απολύτως άκριβής μίμησις είναι τής τέχνης ό τελικός σκοπός ;
”Αν τοιοϋτος ήν τής τέχνης ό προορισμός ή απολύτως άκριβής μίμησις 

ήθελε παραγάγει τά κάλλιστα έ'ργα. Άλλ’ ό'μως δέν έ'χει ούτω τό πράγμα. 
Διότι πρώτον μέν έν τγί γλυπτική] ή άπόμαξις είναι ή μέθοδος, ή'τις παρέχει 

τόν μάλλον πιστόν και λεπτομερή τοΰ πρωτοτύπου τύπον, καί ό'μως καλόν 
άπόμαγμα δέν είναι αντάξιον καλού άγάλματος. Έν άλλω δέ τής τέχνης 

σημείω, ή φωτογραφία είναι ή τέχνη, ητις μεταφέρει έπι έδάφους δμαλοΰ 
διά γραμμών καί χρωμάτων έντελεστάτην και άνευ δυνατής πλάνης,τήν 

εικόνά κατά τε τό σχήμα καϊ τόν ρυθμόν τοΰ άντικειμένου, δπερ μιμείται. 

Κα’ι είναι μέν 7] φωτογραφία άρωγός ούχί εύκαταφρόυητος τής γραφικής^ 
οσάκις μάλιστα ποιούνται χρήσιν αύτής άνθρωποι πεπαιδευμένοι καί καλαι
σθησίας μή άμοιροϋντες, άλλ’ ούδέποτε αύτη δύναται νά συγζριθγ πρός τήν 

γραφικήν.—Τέλος, ΐνα τελευταίου μνημονεύσωμεν παράδειγμα, έάν Αληθώς 

ή άκριβής μίμησις ήν τό ύπέρτατον τής τέχνης τέλος, τίς άοά γε ήθελεν 

είναι ή άρίστη τραγφδία, ή άρίστη κωμωδία, τό άριστον δράμα ; ΤΙ στε
νογραφία τών πρακτικών τών καζουργιοδικείων, διότι δι’ αύτής άκριβώς 

μεταφέρονται άπαντες οί λόγοι. Και δμως είναι δήλον, δτι εΐ' ποτέ έν τοΐς 
στενογραφήμασι εύρηται χαρακτήρ φυσικός, έ'ζφρασις αισθήματος άληθής, 

είναι τοϋτο ώσεϊ μόριον άγαθοΰ μετάλλου έν λίθφ κολλώδει καϊ άσήμ,ω. Κα'ι 

’παρέχει μέν αύτη ύλην συγγραφικήν, δέν δύναται ό'μως νά Θεωρηθή και ώς 

καλλιτέχνημα, ...
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Δύναται τις ί'σώς νά ειπνι, δ'τι ή φωτογραφία, ή άπόμαξις, ή στενογρα

φία είσί μηχανικαί μέθοδοι, καί οτι εκποδών τάς μηχανάς τιθέμενοι, δέοννά 

παραβάλωμεν προς άλλήλα αύτά τά άνθρώπινα έ'ργα’ ζητήσοιμεν επομένως 

έργα καλλιτεχνών, όσον οίόν τε ακριβώς άπομιμηθέντων τήν φύσιν. 'Υπάρ
χει έν Λούβρφ γραφή τοΰ Penner, διά διόπτρων εργαζομένου καί καταναλί- 

σκοντος τετραετίαν δλην εις τήν κατασκευήν μιας είκόνος. Ούδέν ούτος πα
ραλείπει έν ταΐς άπεικονιζομέναίς μορφαϊς, ούτε τοΰ δέρματος τάς ραβδώ

σεις, ούτε τών μήλων τδ άνεπαισθήτως μαρμαρίζον χρώμα, ούτε τά έπί 
τής ρινός εγκατεσπαρμένα μέλανα σημεία, ού'τε τάς ύπδ τήν επιδερμίδα 

ελισσομενας και μόλις όρατάς μικροσκοπικάς φλέβας, ούτε τοϋ οφθαλμού 
τούς λαμπτήρας, έν οΐς απεικονίζονται τά προσπίπτοντα αντικείμενα.. Μένει 
τις έ'κθαμβος ορών τήν κεφαλήν οίονεί τοϋ πλαισίου έξερχομένην’ πρωτοφα

νής ή τοιαυτη επιτυχία και ή τοιαύτη υπομονή. Άλλ’ έν συνόλω άπλοϋν 

ίχνογράφι^Λα τοΰ Van Dyck είναι έκατοντάκις άνώτερον τής γραφής ταύ- 

της καί ούτε έν τγ γραφική, ούτε εν ταΐς άλλαις τέχναις προτιμάται ή. 
οπτική άπάτη.

Δεύτερα ισχυροτέρά άπόδειξις, δτι ή ακριβής μίμησις δέν είναι τής τέχνης- 

τδ τέλος, είναι δτι τέχναι τινές είσιν ανακριβείς έκ προμελέτης. Πρώτον, 
μέν ή γλυπτική. Συνήθως τδ άγαλμα κατασκευαζόμενον έκ χαλκοΰ ή μαρ- 

μ.άρου έν μόνον έχει χρώμα, οί δέ οφθαλμοί αύτοϋ δέν έχουσι βλεφαρίδας, 

καί δμως ακριβώς τοΰ χρώματος τα όμοειδές καί τής ηθικής έκφράσεως ή_ 
έλάττωσις έξωρα'ίζουσιν αύτό. Δ’-ότι έξετάσατε έργα παρεμφερή έν οΐς 
πλήρης έστίν ή άπομίμησις, Ύπάρχουσιν έν ταΐς έκκλησίαις τής Νεαπό-» 

λεως καί τής Ισπανίας αγάλματα κεχρωσμ,ένα καί ένδεδυμένα, άγιοι φέ- 

ροντες κιλίκιον, κατεσκληκότες καί πελιδνοί, οϊοι είσιν οί άσκηταί, τάς 

χεΐρας αιμοσταγείς καί τήν πλευράν διάτρητον έχοντες, oiot εΐσίν οί στιγ- 

ματοφόροι’ παρ’ αύτοΐς δέ Παναγίαι, βασιλικάς φοροΰσαι στολάς, έορτασί- 

μους ιματισμούς, έσθήτας έκ στίλβοντος δλοσηρικοΰ, κεκασμ-ημέναι διά'δια
δημάτων, περιδέραιων πολυτίμων, ταινιών ανθηρών, πολυτελών τριχάπτων^ 
τδ δέρμα ροδόχρουν έχουσαι, τους οφθαλμούς μαρμαίροντας,τάς δέ τών οφθαλ

μών κόρας δι’άνθρακος έσχηματισμένας. Διά τής άγαν ταύτης καί κατά 

γράμμα μιμήσεως ό καλλιτέχνης δέν προξενεί ηδονήν, άλλ’ αποστροφήν, 
πολλάκις δέ κινεί τήν άηδίαν, έσθ’ δτε δ.έ καί τήν φρίκην,

Τδ αύτδ συμβαίνει καί έν τή φιλολογία’ τδ ήμισυ τής καλλίστης δραμα

τικής ποιήσεως, άπαν τδ κλασικόν ελληνικόν καί γαλλικόν Θέατρον, τά πλεϊ- 
στα τών ισπανικών καί αγγλικών δραμάτων, άντΐ ν’άντιγράφωσι πιστώς. 

τδν άνθρώπινον λόγον, άλΛοιοΰσιν αύτόν έκ προμελέτης. Έκαστος τών, 
δραματικών τούτων ποιητών παράγει τά πρόσωπα αύ,τοΰ λαλοΰντα διά 

στίχων, καί επιβάλλει τοΐς λόγοις αύτοϋ τδν ρυθμόν, ενίοτε δέ τήν όμοιο- ’ 

καταληξίαν. TJ νοθεία αύτη βλάπτει τδ έίργον ·, Ούδαμώς, ως άποδεικνύει 

ίόανώς έν τών αρίστων έργων τών ήν.ετέρων χρόνων, ή ’/yip'kiid τοΰ Go'ete 
ήν ούτος συνέταξε πρώτον μ.Ιν έν λόγο) πεζώ, είτα δ’έμμέτρως. Καί είναι 
μέν καλή ή έν πεζφ λόγο) γέγραμμένη τραγίρδίά, άλλ? έμμέτρως ήλίκη 

διαφορά! Έν τή στιχουργία ταυττ) προδήλως ή τής λαλουμένης γλώσσης 
άλλοίωσις, ή τοΰ ρυθμού καί τοΰ μέτρου εισαγωγή μεταδίδουσιν έίς τδ έργον 

τήν απαράμιλλου χάριν, τό ύψος, τδ τραγικόν καί παρατέταμένόν μέλος, 

οπερ άνυψοϊ τήν διάνοιαν ύπεοάνω τής άθλιότητος τοΰ κοινόΰ τούτου βίου 

καί επαναφέρει ύπό τάς όψεις ημών τούς ή'ρωκς τών αρχαίων ήμερων, τήν 

πρωτόγονον καί παρωχηκυΐαν γενεάν, καί μετά ταύτής τήν σεπτήν παρθέ

νον, τήν φύλακα τών νόμων, τήν αγαθοεργόν, έν ή πασαι αί άρεταί καί ή 
ευγένεια τής ανθρώπινης φύσεως συγκεντροΰνται^ 'ίνα δοξάσωσι τδ ήμετερον 

γένος καί έξευγενίσωσί τάς καρδίας ημών.

Δ’

’Απαιτείται λοιπόν παντός πράγματος ή μή ολοσχερής άπομίμησις. Τίνα δ* 

είσί τά έφ’ ών δέον νά περιορισθή ή μίμησις αύτη ; «Αί σχέσεις καί ή 

άαοιβαία τών μ.ερών έξάρτησις». Ό άφνιρημενος ούτος όρισμδς γενησεται 

δήλος έκ τών έξης.
'Υποθέσατε τεχνίτην ένώπιον αύτοϋ έ'χοντα πρωτότυπον ζών, άνδρα ή 

γυναίκα, καί πρδς αντιγραφήν γραφίδα καί χάρτην διπλάσιαν τής χειρδς τδ 

μέγεθος. Βεβαίως ούδείς απαιτεί παρ’ αύτοϋ εικόνα ισομεγέθη πρδς τδ πρω
τότυπον, διότι ό χάρτης είναι λίαν σμικρδς, ούδέ τοϋ σώματος τδν χρωματι- 

συ.δν, διότι ό τεχνίτης στερείται χρωμάτων.’Οφείλει δ'μως ούτος έν τή γραφή 

αύτοϋ νά τηοήση τάς σχέσεις καί προίτον τάς άναλογίας, τουτέστι τας 
σχέσεις τοΰ μεγέθους."Αν ή κεφαλή έ'χγ) τοΰτο ή εκείνο τδ μήκος, πρέπει νά 

εχωσιν άνάλογον μήκος τδ σώμα, ό βραχίων, ή κνήμη καί πάντα τά λοιπά 
μέλη. — ’Οφείλει πρδς τοότοις νά άπεικονίσν) τδ σχήμα ή τάς σχέσεις 
τών. διαφόρων θέσεων’ ή τοιάδε καμπή, τδ τοιόδε ωοειδές σχήμα, ή τοιάδε 

γωνία, ό τοιόσδε ελιγμός πρέπελ ν’ άντιγράφωνται δι’ ομοιομόρφου γραμμής. 

Συνελόντι δ’ είπεΐν πρέπει τδ άντίγραφον άκριβώς νά περιεχν) τδ συνόλον 
τών συνδεουσών τά μέρη πρδς αλληλα σχέσεων, νά άπεικονίζν) ούχί τά 

σωματικά φαινόμενά, άλλά τήν λογικήν τοΰ σώματος.
Τδ αύτδ θέλει ποάξει και δταν ούτος καλήται νά περιγράψγ δρώντα χα- 

έγκόσμίου. Πρδς τοΰτο 
δέ καί γραφίδα, 

άπαιτεΐ παρ’ 
άπάσας τάς χειρονομίας, άπάσας τάς 

πράξεις τοΰ προσώπου ή τών περιστοιχιζόντων αύτδν δεκαπέντε ή εΐ'κοσι προ
σώπων, άλλ’ οφείλει νά.μή παραλίπρ τάς άναλογίας, τάς σβέσεις, τάς άνα 

ρακτήρα, σκηνήν τοΰ πραγματικού βίου, λα’ίκοΰ ή 
εχει τούς οφθαλμούς, τά ώτα, τήν μνήμην αύτοϋ, ί'σως 
ίνα χαράξν) λέξεις τινάς’ ολίγα μέν, άλλ’ άρκοΰντα. Ούδείς 

αύτοϋ νά έκθεση άπαντας τούς λόγους,
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φοράς' καί πρώτον μβν οφείλει ακριβώς νά τηρήση τήν αναλογίάν τών δια
φόρων πράξεων τοΰ άπεικονιζομένου ανθρώπου' δήλα δή νά περιγράψη ζωη- 

ρότερον τάς φιλοδόξους αύτοϋ πράξεις, άν ήναι φιλόδοξος, τάς φιλάργυρους, 

άν ήναι φιλάργυρος, τάς βιαίας, άν ήναι βίαιος' εϊτα δέ νά έξετάση την ά- 
μοιβαίαν σχέσιν τών αύτών πράξεων, τουτέστι νά προκαλέση άπάντησιν δι’ 

άπαντήσεως, νά αιτιολόγηση άπόφασίν τινα, αίσθημα, ιδέαν, διά προηγού
μενης ιδέας, αισθήματος, άποφάσεως, καί προς τούτοις, διά της παρούσης 

καταστάσεως τοϋ προσώπου, έτι δέ πλέον διά τοϋ γενικού χαρακτήρας αύ

τοϋ. Έν ένί λόγφ έν τε τφ φιλολογικω καί γραφικφ έργφ δέον ν’ άπεικονί- 
ζηται ούχί τό εξωτερικόν φαινόμενον τών οντων καί τών συμβεβηκότων, 

άλλά τό σύνολον τών σχέσεων καί εξαρτήσεων αύτών, τουτέστιν ή λογική 

αύτών. Ού’τω κατά γενικόν κανόνα παντός πραγματικού οντος ούσιώδες στοι- 
χεΐον είναι ή εσωτερική ή ή εξωτερική λογική αύτοΰ, καί τό στοιχείου τοϋτο 

καθήκον έ'χει ό τεχνίτης νά διάγνωση καί απεικόνιση, έν άλλαις λέξεσι 

την κατασκευήν, την σύνθεσιν, την συναρμογήν αύτοΰ.

Τροποποιοΰντες κατά τά έκτεθέντα τόν πρώτον ορισμόν, ούδόλως κατα- 
στρέφομεν, άλλά βελτιοΰμεν αύτόν. Ούτω δέ η τέχνη χαρακτήρα ύψηλότε- 

ρον κεκτημένη, καθίσταται έργον της διανοίας καί ούχί μόνον της χειρός.

Ε'

Άλλ’ άρά γε τούτο καί μόνον άρκεΐ καί είναι άληθες, δτι τά έργα της 
τέχνης περιορίζονται απλώς είς την παράστασιν τών σχέσεων τών μερών; Ου
δόλως, διότι αί μέγισται σχολαί είσίν ιδίως αί μάλλον άλλοιοΰσαι τάς πραγ- 

ματικάς σχέσεις.

Εξετάσατε, π. χ. τόν μέγιστον αντιπρόσωπον της ’Ιταλικής σχολής, τόν 

Μιχαήλ ’Άγγελον, καί ώρισμένως άναπολήσατε είς την μνήμην ήμών τό ά’ 
ριστούργημα αύτοΰ, τά τέσσαρα μαρμάρινα άγάλματα, άτινα έν Φλωρεντία 

είσί τεθειμ,ενα έπί τοΰ τάφου τών Μεδίκων. Οί μή τό πρωτότυπον ίδόντες, 
γινώσκουσι τούλάχιστον τά άντίγραφα. Αληθώς οί άνδρες εκείνοι, ιδίως δέ 

αί γυναίκες, αϊτινες κατακεκλιμέναι καθεύδουσιν ή τοΰ ύπνου έξεγείρονται 
δέν εχουσι τάς αναλογίας τών μερών πραγματικών προσώπων. Ούδ’ έν Ί- 

ταλί$ ύπάρχουσι τοιοΰτοι. Θά ΐδητε βεβαίως εύειδεϊς νεανίας κομψώς ένδε- 

δυμένους, χωρικούς εύοφθάλμους καί ύψαύχενας, πρωτότυπα άκαδημείας, τούς 

μυώνας ισχυρούς έχοντας, καί άγριωπόν τό παράστημα' άλλ’ ούτε έν κώμη 

τινι, ούτ’ έν τελετή, ουτ’ έν τοΐς έργαστηρίοις, έν ’Ιταλία ή άλλαχοΰ, τα

νΰν, ή κατά τόν 1Ζ' αιώνα, πραγματικός άνήρ ή γυνή ώμοίασέ ποτέ πρός 

τούς οργίλους ή'ρωας, τάς κολοσσιαίας καί άπέλπιδας παρθένους, άς δ μέγας 

άνήρ εξέθετο έν τώ έπιταφίφ παρεκκλησίφ. Τούς τύπους τούτους, ό Μιχαήλ 

Άγγελος ή'ντλησεν έκ τής ιδίας αύτοΰ μεγαλοφυΐας καί τής ιδίας καρδίας,,

άνήρ παράφορος καί γενναίος, 
ανθρώπων άνάνδρων καί διεφθαρμένων, μεταξύ τής 

θριάμβου τής τυραννίας καί τής

άνήρ ερημίτης, φιλόσοφος καί φιλοδίκαιος, 

πλανώμενος έν μεσφ άν1 
προδοσίας καί τής βίας, πρό τοΰ άνηκεστου 
αδικίας, ύπό τά ερείπια τής έλευθερίας καί τής πατρίδος, αύτός ούτος άπεί’ 
λουμένος τήν ζωήν καθ’ έκάστην, αισθανόμενος, ό'τι έζη κατά χάριν καί 

ίσως έπί χρόνον βραχύν, άνίκανος νά κύψη καί ύποταχθή, καί μόνην έχων 
καταφυγήν τήν τέχνην, δι’ ής έν τη σιγή τής δουλείας ή μεγάλη αύτοΰ 
καρδία καί ό άπελπισμός έλάλουν έτι. Έγραφεν έπί τής βάσεως τοΰ καθεύ- 

δοντος αγάλματος του.

Grato tn’ ό il sonno, e ρίύ Γ esser di sasso 
' Mentre che il danno e la vergogna dura ;

Non veder, non sentir m’ e gran ventura 
Pero non mi destar, deh! parla basso 1.

Τοιαΰτα σχήματα άπεκάλυψεν αύτώ τό αίσθημα’ ϊνα δ’ έκφρασή αύτό 

μετέβαλε τάς συνήθεις άναλογίας, έμήκυνε τόν κορμόν καί τά μέλη, έλύγισε 

τήν όσφύν, έσκαψε τό κοΐλον τοΰ οφθαλμού,· έχάραξε τό μέτωπον διά ρυτί
δων παρεμφερών προς τήν άνάσπασιν τών όφρόων τοΰ λέοντος, έξώγκωσεν 

έπί τοΰ ώμου ορος μυών, έπέτεινεν έπί τοϋ έχίνου τούς τένοντας καί σπον- 
δύλους έχομένους άλλήλων, δίκην σιδηράς άλύσεως λίαν τεταμένης, ής οί 

κρίκοι μέλλουσι νά συντριβώσι.
Έξετάσωμεν έπίσης τήν φλαμανδικήν σχολήν, έν δέ τή σχολή ταύτη τόν 

μέγαν Φλαμανδόν Rubens, καί έν τοΐς έργοις τοΰ Rubens, μίαν τών αρίστων 

γραφών αύτοϋ, τήν Han’ij'vpir (La Kermesse).'i^ ό Μιχαήλ ’Άγγελος, παρα
λείπει καί ούτος τήν μίμησιν τών συνήθων αναλογιών. Μετάβητε είς Φλαν- 
δρίαν, θεωρήσατε τούς τύπους έν ώργ μάλιστα άγαλλιάσεως καί εύωχίκς, 

έν ταΐς τελεταΐς τής Καϋάντης, έν Άμβέρση ή άλλαχοΰ" θά ί'δητε άγαθούς 

άνθρώπους, τρώγοντας καλώς, πίνοντας κάλλιον, καπνίζοντας μετά πολλής 

ψυχικής γαληνης, φλεγματικούς καί εύ φρονοΰντας,άπκθεϊς δλως καί μεγάλα 

έχοντας άκανόνιστα χαρακτηριστικά, παρεμφερείς λίαν πρός τά πρόσωπα τοΰ 
Teniers, άλλά τάς κτηνώδεις εκείνα: μορφάς τής Ώανηγΰρεως ούδαμοΰ θέ

λετε συναντήσει. Καί άληθώς άλλοθεν ήούσατο αύτάς ό Rubens. Μετά τούς 
φρικώδεις θρησκευτικούς πολέμους, ή λιπαρά Φλανδρία έπί χρόνον μακράν 

δηωθεΐσα, άπήλαυσε τέλος τής ειρήνης καί τής άστικής άσφαλείας. Ή γή 

αύτής είναι τοσοΰτον γόνιμος καί οί άνθρωποι τοσοΰτον συνετοί,ώστε τάχιστα 
απέκτησαν τήν εύημερίαν καί τήν εύδαιμονίαν. "Εκαστος ήσθάνετο τόν νέον

1 Ό ύπνος μοί αρέσει, νά ήμαι λίθος χαίρω
’Ενόσω βασιλεύουν τό αίσχος κ’ ή κακία* 
Τυφλή, κωφή, νά μένω με εινε εύτυχμα, 
Πλήν, φευ ! μή μ’ ?ξυπνήσ^ς, σιγά, δέν ύποφίρω».

Άποσπιΰμεν τούς ωραίους τούτους στίχους έκ της ύπό τοΰ κ. Γ. Ε. Μανρογιάννη μί- 
ταφρασθείσης «Βιογραφίας τών μεγάλων Καλλιτεχνών τήςΉαλίαςι 

,Λ
r
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τούτον πλούτον καί τήν όλβιότητα’ ί δέ τοϋ παρόντος καί παρελθόντος 

άντίθεσις ωθεί εις την άπόλάυσιν τάς κτηνώδεις σωματικάς όρμάς τών αν
θρώπων άφιεμένων δίκήν 'ίππων και ταύρων μετά μακράν νηστείαν εις 

χλοερόν λειμώνα καί παχείας νομάς. Ό Rubens ήσθάνέτο αύτάς έν έαυτώ 
τήν δέ ποίησιν τοϋ άφθονου ύλικοΰ βίου, της θυμήρους καί ακολάστου σαρκός^ 
τής κτηνώδους καί ύπερχειλιζσύσης χαρδίς ένέφαινον τά παρ’ αύτοΰ είκο- 

νιζόμενα σφριγώντα καί ίμερόεντα γυμνά σώματα. "Ινα έκφράσν) τό αίσθημα 

τοΰτο έν τή Πανηγύρει, έπλάτυνε τά στέρνα, έπάχυνε τούς γλουτούς, έλύγισε 

τήν όσφύν, έχρωμάτισε τάς παρειάς, έσκέδασε τήν κόμην, ήναψεν έν τοΐς 
όφθαλμοϊς άγρίαν φλόγα ακάθεκτου έπιθυμίας, έρριψεν είς τό μέσον τόν θό

ρυβον τοϋ κώριου, τών συντετριμμένων φιαλών τοϋ οίνου, τών ανατρεπομέ
νων τραπεζών, τών ώρυγμών, τών άσπασμών, τών οργίων, καί τόν κατα

πληκτικότατου θρίαμβον τής ανθρώπινης άποκτηνώσεως, ήν γραφίς ζωγρά
φου δύναταί νά είκονίσν).

Τά δύο ταΰτα παραδείγματα δεικνύουσίν, οτι ό τεχνίτης μεταποιών τάς 

σχέσεις τών μερών, μεταποιεί αύτάς κατά τρόπον αισθητόν ποιοϋντα τόν 

ούσιώδη χαρακτςίια τοΰ άντικειμένου,καί επομένως τήν κυρίαν ιδέαν, ήν περί 

αύτοΰ έ'χει. Τόν τοιοΰτον χαρακτήρα οί φιλόσοφοι καλοϋσιν ουσίαν τών πραγ
μάτων’ καί τούτου ένεκα λέγουσιν, οτι ή τέχνη σκοπόν έχει τήν έκδήλωσιν 

τής ούσίας τών πραγμάτων. Παραλείποντες τήν τεχνικήν ταύτην λέξιν, λέ- 
γομεν απλώς, δτι ή τέχνη σκοπεί νά έκδηλώση τόν κύριον χαρακτήρα, ιδιό

τητα τινα έζέχουσαν καί πρωτίστην, ίποψίν τινα σπουδαίαν, έξιν τινά 
ούσιώδη τοΰ αντικειμένου. Είναι δέ ούσιώδης χαρακτήρ ή ιδιόέ;?ς έζ ής 

Λάσαι αί d.l.lai ή τουλάχιστον πο.Ι.Ιαϊ ά.Ι.Ιαι ιδιότητες άπορρέουσι κατά 
σταδεράς σχέσεις. Ή άφ-ρρημένη αύτη έξήγησις διά παραδειγμάτων κατα- 

σταθήσεται σαφής.
Ό ούσιώδης τοΰ λέοντος χαρακτήρ κατατάσσει αύτόν έν τή φυσική ίστο- 

ρία εις τήν τάξιν τών μεγάλων σαρκοφάγων ζώων’ πάσαι δέ σχεδόν αί φυ
σικά! καί ήθικαί αύτοΰ ιδιότητες άπορρέουσιν έκ τοΰ χαρακτήρος τούτου, ώς 

έκ πηγής. Έν πρώτοις έχει τούς όδόντας έν εΐδει ψαλίδων, τήν δέ γνάθον 
έπιτηδείαν πρός τό λεαίνειν καί σχίζειν, καί άναγκαίως, διότι καθό σαρκο

φάγον τρέφεται έκ τής σαρκός τών άλισκομένων ζώων, "ίνα δέ ποιήται γρή- 

σιν τών δύο τούτων φοβερών λαβίδων, δεϊται μυών μεγίστων, καί άναλό- 

γων κροταφικών κοιλωμάτων, περιεχόντων τούς μΰς τούτους. Προστεθείσθω- 
σαν τούτοις οί τών ποδών όζεις καί συστελλόμενοι όνυχες, ή τών άκρων 

τών δ,ακτύλων εύκαμψία, ή τών μηρών θαυμασία "έλαστικότης, δι’ ής έξα- 
κοντίζεται ώς βέλος, οί καθαρώς τήν νύκτα όρώντες οφθαλμοί, διότι ή 

νύξ είναι προσφορωτάτη είς τήν Θήραν. Φυσιολόγος δεικνύων μοι σκελετόν, 

έ'λεγεν’ «Είναι σταγών τεθειμένη έπί τεσσάρων ποδών». Ανάλογοι δ’ είσί 
καί πάσαι αί ήθικαί αύτοΰ ιδιότητες’ πρώτον μέν τό αιμοχαρές, ή ανάγκη 

νωποϋ κρέατος, ή αποστροφή πάσης άλλης τροφής’ είτα ή δύναμις καί 

δ νευρικός πυρετός, δι’ ού συγκεντροϊ καταπληκτικής δυνάμεις έν τώ βρα

χεί χρόνω τής προσβολής ή τής άμύνης’ άντιστρόφως δέ αί ύπναλέαι τάσεις, 

ή σοβαρά καί κατηφής αδράνεια ·έν ταϊς ώραις τής απραξίας, τά μακρά χα
σμήματα μετά τήν παραφοράν τής Θήρας. Πάσαι αύται αί ιδιότητες άπορ- 

ρέουσιν έκ τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ ώς σαρκοφάγου καί διά τοΰτο ώνομάσαμεν 

αύτόν ούσιώδη χαρακτήρα.
Έξετάσωμεν νϋν άλλην περίπτωσιν δυσκολωτέραν, χώραν ολόκληρον μετά 

τών άπειρων αύτής λεπτομερειών, τών οικοδομών, τής θέας, ’τής καλλιέρ

γειας, μετά τών φυτών αύτής, τών ζώων, τών κατοίκων, τών πόλεων, τάς 

Κάτω Χώρας παραδείγματος χάριν. Ούσιώδης τής χώρας ταύτης χαρακτήρ 
είναι ό σχηματισμός αύτής διά προσχώσεων, τουτέστι δίά τών μεγάλων 

έναποταμιεύσεων χωμάτων, άτινα παράσύροντες οί ποταμοί συσσωρεύουσιν είς 
τάς έκβολάς αύτών. Έκ τούτου καί μόνου τοΰ γεγονότος παράγονται πλεΐ- 
σται δσαι ιδιότητες άποτελοΰσαι τήν ΰπαρξιν αύτής τής χώρας, καί άναγό- 

μεναι ού μόνον εις τήν έξωτερικήν αύτής φύσιν, αλλά καί είς τό πνεΰμοσ 

αύτό καί τάς ήθικάς καί φυσικάς ιδιότητας τών κατοίκων καί τών έ'ργων 

αύτών. Καί πρώτον μέν έν τή άψύχφ φύσει αί ύγραί καί γόνιμοι πεδιάδες, 

άναγκαϊον αποτέλεσμα τών πολλών καί εύρέων ποταμών, καί τοϋ άφθόνου 
έναποταμιεύματος φυτικής γής. Αί πεδιάδες αύται είσί πάντ'οτε χλοεραί, 

διότι οί μεγάλοι ή'ρεμοι καί νωχελώς ρέοντες ποταμοί, αί έν τω όμαλώ 
καί όγρφ έδάφει ευκόλως σχηματιζόμεναι άνάριθμοι διώρυγες, συντη- 

ροϋσι δρόσον διηνεκή. Δύνασθε επομένως νά φαντασθήτε τήν θέαν τής χώ

ρας ταύτης, τόν ύπωχρον καί ύετώδη ούρανόν άπαύστως έκχέοντα όμβρον 
καί έν αίθρίςρ ύπό έλαφρών καλυπτόμενον ατμών, δικήν λεπτοΰ υφάσμα

τος, άναδιδομένων έκ τοΰ ύγρου έδάφους καί σχηματιζόντων θόλον διαφανή, 

ύφασμα αίθέριον έκ νιφάδων χιόνος ύπεράνω τοΰ χλοάζοντος καί άτέρμονος 

κανοϋ, δπερ κυκλικώς διαγράφεται έν τώ όρίζοντι. Έν τή έμψύχφ φύσει αί 

έκτεταμέναι αύται καί παχεϊαι νομαί προσελκύουσι τά μεγάλα ποίμνια &- 

τινα ένοκλάζοντα ήρέμα είς τό χόρτον ή τρώγοντα »άπλήστως ποικίλλουσι 
τήδε κάκεϊσε διά κηλίδων ξανθών, λευκών, μελαίνων τήν απεριόριστον ομα

λήν καί πρασίνην επιφάνειαν. ’Εντεύθεν ή πληθώρα γάλακτος καί κρέατος, 
άτινα μετά τών δημητριακών καρπών παρέχουσι τοϊς κατοίκοις άφθονον 

τροφήν εύώνως. Δύναταί τις είπεϊν, δτι έν τή χώρα ταύτη τό ύδωρ παράγει 
τό χόρτον, τοΰτο δέ τά ποίμνια, άτινα παράγουσι τόν τυρόν, τό βούτυρον καί 

τό κρέας καί ό'τι πάντα ταΰτα μετά τοΰ ζύθου παράγουσι τόν κάτοικον. 

Τφόντι έκ τής παχείας ταύτης ζωής καί τοϋ φυσικοΰ οργανισμού, δστις είναι 

έμπλεως υγρασίας, γεννάται ή φλαμανδική κράσις, ή φλεγματική φύσις, αί 
κανονικαί έξεις, ή πνευματική καί νευρική ηρεμία, ή προσήκουσα - τής ζωής 

έκτίμησις, ή άδιάκοπος εύχαρίστησις, ό έ'ρως τής εύημερίας, επομένως ή 

ΤΟΜΟΣ Γ', 6. — ΙΟΥΝΙΟΣ, 1879. 30 



454 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΦΙΑΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ 455

τής καθαριότητος έπικράτησις, καί ή τοϋ άνετου βίου τελειότης. Έν ·ΐαί> 
έσχηματισμέναις Six τής προσχώσεως χώραις, ό χάλιξ ελλείπει- οθεν άντί 
λίθων μεταχειρίζονται πλίνθους ή κεράμους- επειδή δ’αίβροχαί είσι ραγδαΐαι 
και συνεχείς, αί στέγατ τών οικιών είσί λίαν κεκλιμένα!- διά δέ τδ άδιά- 

λειπτον τίίς υγρασίας, έπιχρίουσΐ τούς εξωτερικούς τοίχους. Επομένως πό
λις φλαμανδική είναι άθροισμα οικοδομών έρυθροειδών η φαιών πάντοτε κα
θαρών, πολλάκις δέ στιλπνών, αΐτινας τάς στέγας εχουσι προεξεχού- 

σας’ τήδε κακεϊσε ύψοΰται αρχαία έκκλησία φκοδομημένη εκ χαλίκων 
(galets) 5} μικρών λίθων συγκεκολλημένων διά γύψς>υ, οδοί δέ φιλοκάλως κα- 

τεσκευασμέναι έπιδεικνύουσιν εκατέρωθεν την άπαράμιλλον καθαριότητα τών 
λιθοστρώτων παρόδων. Έν Όλλανδίιρ, είσι ταΰτα κατεσκευασμένα έκ πλίν
θων καί έ'χόυσι πολλάκις έγκατεσπαρμένην άργιλόπλαστον ύλην- τήν πέμ- 

πτην τίίς πρωίας αί ΰπηρέτριαι γονυπετείς πλόνουσι αύτά διά μάκτρου. 'Ρί· 

ψατε τό βλέμμα διά τών λαμπουσών ύάλων- είσέλθετε είς κλούβ κεκοσμη- 

μένον δι’ άνθηρών δένδρων, ού τδ έ'δαφος καλύπτεται ύπδ ψάμμου άπαύστως 

άνακαινιζομένης- έπισκέφθητε τά φέροντα ζωηράς καί γλυκείας γραφάς 

καπηλεία, έν οις είσι κατά σειράν τεθειμένοι οί φαιόχροες καί στρογγυ
λοί πίθοι, έν οις ό ξανθός άφρδς έκχεϊται έκ φιαλών περιέργως έξειργασμέ- 

νων. Έν άπάσαις ταύταις τοϋ συνήθους βίου ταΐς λεπτομερείαις, έν άπάσαις 
ταύταις ταΐς ένδείξεσι της ένδομύχου εύχαριστήσεως καί τής διαρκούς ευ

δαιμονίας, θά ί'δητε τά άποτελέσματα τοϋ θεμελιώδους χαρακτήρος, δστις 

είναι έρριζωμένος έ'ν τε τφ κλίματι καί τ<ρ έδάφει, έν τώ γένει τών φυτών 

καί τών ζώων, έν τώ άνθρώπφ καί τοΐς έ'ργοις αύτοΰ, έν τή κοινωνίγ καί 

τώ άτόμφ,
Έκ τών άναριθμήτων τούτων αποτελεσμάτων κρίνατε περί τίίς σπουδαιό- 

τητος αύτοΰ. Τόν χαρακτήρα τοϋτον η τέχνη σκοπεί νά έξαγάγγ εΐ'ς τδ φώς, 
καί άν ή τέχνη άναλαμβάνγ την άποστολήν ταύτην, δ λόγος είναι,οτι ή φύσις 

είναι ανεπαρκής. Διότι έν τή φύσει ό χαρακτηρ απλώς έξέχει, άλλά τή 
τέχνη άπόκειται νά καταστήσγ αυτόν έμφανή καί τέλειον. Ό χαρακτηρ 
ούτος διαπλάσσει τά πραγματικά αντικείμενα, άλλά δέν διαπλάσσει αύτά 

εντελώς, δΐακωλυόμενος έν τή ένεργεία αύτοΰ ύπδ μυρίων . άλλων προσκομ
μάτων. Διά τοϋτο δέν δύναται νά έγχαράξη την σφραγίδα αύτοϋ βαθέως 

καί όρατώς άποχρώντως είς τά άντικείμενα, έν οις ύπάρχει. Ό άνθρωπος 
αισθάνεται τδ κενόν τοϋτο, καί ΐνα πληρώσγ αύτδ έπενόησέ την τέχνην.

Τφόντι έξετάσωμεν αύθις την Πανηγυριν τοΰ Rubens. Τά σφριγώντα γύ
ναια, οί. οίνοβαρεΐς έκεΐνοι, άπαντα τά στήθη καί τά στρογγύλα πρό
σωπα κτηνών άχαλινώτων καί σιτίων έμπεφορημένων είχον ι'σως άναλογίαν 

τινά πρδς συγχρόνους μ.ορφάς. *Η πλούσια καί λιπαρά φύσις έ'τεινεν είς πα
ραγωγήν άναλόγων ηθών καί σωμάτων, άλλά δέν κατώρθου αύτδ καθ’ ολο

κληρίαν. "Αλλα έπιπροσθοΰντα αΐ'τια κατέστελλον την ορμήν τής πλαστι- 

κης δυνάμεως. Και πρώτον μέν η πενία- έν τοΐς καλλίστοις χρόνοις καί τόι 

ποις πολλοί άνθρωποι δέν τρέφονται καλώς, καί η άσιτία, τουλάχιστον ή. έν 

μέρει αποχή, η έ'νδεια, ό μη καθαρός άήρ καί πάντα τά παρομαρτοΰντα 

κακά διακωλύουσι την πλήρη τίίς σαρκός άνάπτυξιν- ό πάσχων άνθρωπος 

είναι άσθενέστερος καί μάλλον συνεσταλμένος. Ή θρησκεία, ό νόμος, η άστυ? 
νομ.ία, αί διά της τακτικής έργασίας, τής αγωγής συντρεχούσης, προσαπο» 

κτώμεναι εξεις, πρδς τύ αύτδ φέρουσι τέλος. Έξ εκατόν άτόμων, άτινα έν 

εύνουστέραις περιστάσεσιν έδυνατο νά μεταχειρισθή,ό Rubens ώς πρωτότυπα, 
πέντε η έξ ί'σως έδύναντο μόνον νά χρησιμεύσωσιν αύτφ. Ταΰτα δέ τά πέντε 

ή έξ ύπαρκτά πρόσωπα, άτινα έν ταΐς τελεταΐς ηδύνατο ούτος νά ί'δγ, έπε- 

σκιάζοντο ύπδ πολλών άλλων κατωτέρων καί κοινοτέρων μορφών. Αάβετε 

πρδς τούτοις ύπ’ δψιν, ό'τι καθ’ ον χρόνον έθεώρει αύτά, δέν είχον τδ σχήμα,’ 

την έκφρασιν, τήν παραφοράν, τό έ'νδυμα, τδ άνειμένον τής περιβολής, δι’ 
ών καταφανής γίγνεται ή περίσσεια τής σωματικής εύρωστίας καί φαιδρό- 

τητος. Τοιαΰτα έ'χουσα μειονεκτήματα ή φύσις έκάλει άρωγδν τήν τέχνην? 
διότι μή δυναμένη άποχρώντως νά έκδηλώσγ τόν χαρακτήρα, άναγκαίως 

έ'πρεπε νά άναπληρωθή ύπδ τοΰ τεχνίτου.
Τό αύτό συμβαίνει έν παντί καλλιτεχνήματι έξόχφ. "Οτε ό 'Ραφαήλ έποίεο 

τήν Γαλάτειαν αύτοΰ έ'γραφεν, ό'τι έν ελλείψει ωραίων γυναικών ήκολούθει 

ιδίαν τινά πρωτότυπον ιδέαν. Τοϋτο σημαίνει, ό'τι κατ’ ί'διον τρόπον κατα- 

νοών ούτος τήν άνθρωπίνην φύσιν, τήν γαλήνην, τήν εύτυχίαν, τό άγέρω · 

χον, τήν γοητείαν αύτής, δέν ευρισκε πρωτότυπον ζών, ΐνα έκφραση αύτήν 
άποχρώντως. Ή χωρική ή ή έργάτις, ή'τις πρό αύτοΰ ΐστατο, είχε τάς χεΐ- 
ρας δύσμορφους έκ τής έργασίας, τούς πάδας ήλλοιωμένους έκ τής, ύποδύσεως, 

τόν οφθαλμόν δειλόν καί άγριον έκ τής αίδοΰς, ή ταπεινόν έκ τοϋ επαγγέλ

ματος. Καί αύτή ή Φορναρίνα ’ αύτοΰ έ'χει τούς ώμους ύπέρ τό δέον πρός 
τά κάτω πίπτοντας, τό όπισθοβράχιον ισχνόν, τό ήθος άχαρι καί νωθρόν- ΐνα 
δέ είκονίσγ αύτήν κατά τόν Φαρνέσιον τρόπον, ήναγκάσθη νά μετασχημ.α- 

τίσγ) καί άναπτύξγ τόν ύπό τής φύσεως άτελώς ύποδεικνυόμενον χαρακτήρα.

Ούτω παντός τεχνουργήματος άπαραίτητόν έστι τό καταστήσαι τόν ού>- 
σιώδη ή τούλάχιστον σπουδαίαν χαρακτήρα, ό'σον οΐόν τε έξέχοντ.α καί ορα

τόν- πρός τοϋτο δ’ ό τεχνίτης αίρει τά έπιπροσθοΰντα κωλύματα, εκλέγει,, 
ό',τι έκδηλοΐ, διορθοΐ δέ καί άνασκευάζει δ', τι άλλοιοΐ ή καταστρέφει αυτόν.

Ούχί δέ μόνον τά έ'ργα, άλλά καί οί τεχνϊται αύτοί, ό τρόπος τουτέστι 
δι’ού ούτοι αισθάνονται, έπινοοΰσι καί παράγουσι περιλαμβάνεται έν τφ έκτε- 

θέντι όρισμφ τοϋ τεχνουργήματος. Αναπόφευκτου παντός τεχνίτου προσόν, 

ό'περ ούδείς πόνος ουδέ μελέτη δύναται ν’άναπληρώσγ, είναι ή πρωτότυπος 

αϊσΰησις, ής άμοιρών ούτος καθίσταται άπλοΰς άντιγραφεύς- τουτέσ,τι ή 
ισχυρά καί ιδιάζουσα έντύπωσις ή παραγομένη έκ τής άντιλήψέως χαρα- 

I Ταύτης ιΐσί δύο ιΐκόνίς ίν τοΐς μιγάροις Sciarra καί Borghese. 
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κτηρός τίνος. Έν όίλλαις λεξεσι, δταν άνθρωπός τις γεννάται μεγαλοφυής 

αί άντΩιηψεις αύτοϋ, ή τούλζχιστον ώρισμενου εί'δους αί άντιλήψεις, είσί 

λεπταί καί ταχεΐαι' κατανοεί ούτος καί διακρίνει φυσικώς καί μετά πολλής 
,όξυδερκείας τάς λεπτάς διαφοράς καί τάς σχέσεις, ότέ μέν το Θρηνώδες $ 

ηρωικόν σειράς η'χων, ότε δε τον πλούτον ή τήν. εγκράτειαν δύο συμπληρω
τικών ή συναφών τόνων" διά ταότης της δυνάμεως είσδύων εις τό εσώτερον 

τών πραγμάτων φαίνεται οξυδερκέστερος τών άλλων ανθρώπων" ή τοσοΰτον δέ 
ζωηρά καί προσωπική αυτή σϋναίσθησις δέν μένει αδρανής’ πάσα η νοούσα 

και νευρική μηχανή δέχεται κατ’ άντανάκλασιν την αύτην δόνησιν. "Ακων 

δ άνθρωπος εκφράζει τό εσωτερικόν αύτοϋ συναίσθημα" τό σώμα ποιεί κίνη- 

σίν τινα, τδ σχήμα καθίσταται μιμικόν, αισθάνεται την ανάγκην νά έκ- 
φράση έζωτερικώς ο,τι συνέλαβεν έν τγί διανοία" η φωνή ζητεί κάμψεις μι- 

μητικάς, δ λόγος ευρίσκει λέξεις κεχρωματισμένας, απρόοπτα σχήματα, 
ύφος έσχηματισμένον, πεπλασμένον, ύπερβολικόν" είναι φανερόν, δτι ύπό την 

ίσχυράν αρχικήν ώθησιν ό ενεργών εγκέφαλος άνέπλασεν εντελώς καί μ«- 

τεσχημάτισε την συλληφθείσαν έννοιαν, δτε μέν διαφωτίσας καί μεγεθύνας 
αύτην, δτε δέ περικόψας καί άπορρίψας τό περιττόν" έν τφ τολμ.ηρφ σκιά- 

γραφήματι, ώς έν τη βιαί^ γελοιογραφία, καταφανής γίγνεται ή της ακού
σιας έντυπώσεως δύναμις, ήν κέκτηνται αί ποιητικαί φύσεις. Σπουδάσατε έπι- 

σταμένως τούς μεγάλους τεχνίτας καί τούς μεγάλους συγγραφείς τής παρού- 
σης έκατονταετηρίδος" μελετήσατε τά σκιαγραφήματα, τά σχέδια, τά ημε

ρολόγια, την άλληλογραφίαν τών αρχαίων διδασκάλων" θά εύρητε πανταχοϋ 
την αύτήν έμφυτον μέθοδον. ”Ας κόσμηση αύτήν δ θέλων δι’ ωραίων ονομάτων, 

&ς όνομάση εμπνευσιν, μεγαλοφυίαν, καλώς θέλει πράξει καί δικαίως" άλλ’ 
ΐνα άκριβώς τόν προσήκοντα ορισμόν διατύπωση, κατ’ ούδένα τρόπον πρέπει 
έν σιγή νά παρέλθη τήν ζωηράν αύτόματον συναίσθησιν, ήτις συνάγει πέριξ 

εαυτός τόν ό'μιλον τών ιδεών, προσθέτουσα, μεταποιούσα, μεταπλάττουσα, 

μεταμορφοΰσα καί μεταχειοιζομένη αύτάς, ίνα έζωτερικώς έκδηλωθη.

Συμπληρώσαντες ουτω τόν δρισμόν τοϋ τεχνουργήματος, ρίψωμεν πρδς 
στιγμήν τδ βλέμμα πρός τά όπίσω, καί θεωρήσωμεν τήν οδόν, ήν διηνύσα- 
μεν. Έδυνήθημεν βαθμηδόν νά συλλάβωμεν έννοιαν περί τής τέχνης μάλλον 

έπί μάλλον ύψηλήν, καί επομένως μάλλον έπί μάλλον ακριβή. Ένομίσαμεν 

τδ πρώτον, δ'τι τέλος έχει τδ ριιριεϊσθαι τδ αισθητήν φαινόμενον. Είτα δέ 
τήν υλικήν τής διανοητικής μελέτης διαχωρίσαντες, εΰρομεν, δ'τι απεικο

νίζει αύτη τάς σχέσεις των μερών' τοϋ αισθητού φαινομένου. Τέλος παρα- 
τηρήσαντες, δ'τι αί σχέσεις δύνανται καί πρέπει νά μεταβάλλωνται, ίνα ά- 

νυψώσωσι τήν τέχνην εις τδν κολοφώνα αύτής, έθέσαμεν τόν κανόνα, οτι 

ή μελέτη τών σχέσεων τών μερών σκοπεί να, καταστήση δεσπόζοντα χαρα
κτήρα ουσιώδη. Ούδείς τών ορισμών τούτων καταστρέφει τδν προηγούμενου, 

άλλά διορθαΐ καί σαφηνίζει αυτόν, καί δυνάμεθα άπαντας συνενοϋντες καί 

υποτάσσοντες τούς κατωτέρους τοΐς άνωτεροις νά συγκεφαλαιωσωμεν ως 
εξής άπασαν ημών τήν έργασίαν. «Τδ τεχνούργημα τέλος έχει τήν καθα- 

«ρωτέραν καί πληρεστέραν ούσιώδους ή εξέχοντας φυσικοΰ χαρακτήρας, καί 
«κατ’ άκολουθίαν ιδέας σπουδαίας, έκδήλωσιν" πρδς επιτευξιν δε τουτου, 

»ποιείται χρήσιν συνόλων μερών συνδεδεμενων, ών τροποποιεί συστημ.ατικώς 

»τάς σχέσεις. Έν ταΐς τρισί μιμητικαίς τέχναις, τή γλυπτική, γραφική και 
«ποιήσει; τοΐς συνόλοις τούτοις άντιστοιχοϋσιν άντικείμενα πραγματικά».

ΣΤ'

Τούτου τεθέντος, πρόδηλόν έστι, δτι τδ πρώτον μέρος του άνωτέρω δρι- 
σμοϋ είναι ούσιώδες, τδ δέ δεύτερον έπουσιώδες. Έν πάση τέχνη άπαιτεΐ- 

ται μέν δλον τι μερών συνδεδεμένων, άτινα ό τεχνίτης τροποποιεί πρός έκ- 
δήλωσιν ώρισμένου χαρακτήρος’ άλλ’ ούδόλως έν πάση τέχνη άπαιτεϊται 

καί ή συνύπαρξις πραγματικών άντικειμένων. Έάν άπαντώσιν άρα σύνολα 

μερών συνδεδεμένων, μή άπομιμηθέντα πραγματικά άντικείμενα, άναγκαίως 

ύπάρχουσι καί τέχναι μή έχουσαι άφετηρίαν τήν μίμησιν. ίΤοιαΰται είσίν ή 
αρχιτεκτονική καί ή μουσική. Τωόντι, παρεκτδς τών σχέσεων, τών άναλο- 

γιών, τών οργανικών καί ηθικών έξαρτήσεων, άς άντιγράφουσιν αί τρεις μι
μητικά! τέχναι, είσί καί μαθηματικαί σχέσεις, άς συνιστάσιν αί δύο άλλαι, 

αί μή μιμητικαί.
Θεωρήσωμεν πρώτον τάς διά τής όράσεως καταληπτάς μαθηματικάς σχέ

σεις.—Τά τφ όφθαλμφ προσπίπτοντα μεγέθη, δύνανται νά σχηματίζωσι πρός 

αλληλα σύνολα μερών συνδεομένων διά νόμων μαθηματικών. Διότι-πρώτον 
μέν τμήμά τι ξύλου ή λίθου δύναται νά έχη σχήμα γεωμετρικόν, κυβικόν, 

κωνικόν, κυλινδρικόν ή σφαιρικόν,δπερ συνίστησι κανονικάς άποστάσεως σχέσεις 
μεταξύ τών διαφόρων τής περιφέρειας αύτοϋ σημείων. -— ΙΙροσέτι δέ αί δια

στάσεις αύτοϋ δύνανται νά ώσι ποσότητες συνδεδεμέναι πρδς άλλήλας 
κατ’ άναλογίας άπλάς, ών ό οφθαλμός εύκόλως άντιλαμβάνεται" τό δέ 

ύψος δίς, τρίς, τετράκις μεΐζον τοϋ πάχους ή τοΰ πλάτους, οπερ άποτελεϊ 

δεύτερον ειρμόν σχέσεων μαθηματικών.— Τέλος πολλά τών τμημάτων τοϋ 
λίθου ή τοϋ ξύλου δύνανται νά ώσι τεθειμένα τά μέν έπί <ά δέ, ή τά μέν 

παρά τά, δέ κατά συμμέτρους άποστάσεις καί γωνίας δι’ έξαρτήσεων μα
θηματικών συνδεδεμένας. «— Έπί τοιούτου συνόλου μερών άλληλενδέ- 

των, θεμελιοϋται ή άρχιτεκτονική. Ό άρχιτέκτων συλλαβών τόν δείνα 

ή δείνα έπικρατοΰντα χαρακτήρα, τήν γαλήνην, τήν απλότητα, τήν ίσ.χύν, 
τήν κομψότητα, ώς πάλαι ποτέ έν Έλλάδι καί έν 'Ρώμη, ή τό παράδοξον, 
τήν ποικιλίαν, τό άπειρον, τήν φαντασίαν, ώς έν τοΐς γοτθικοΐς χρόνοις, δύ

ναται νά έκλέξη καί συνένωση τάς σχέσεις, τάς άναλογίας, τάς διαστά

σεις, τά σχήματα, τάς θέσεις, συνελόντι δ’ είπεΐν τάς σχέσεις τών ύλών 
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τουτέστι μεγεθών τινων ορατών κατά τρόπον έκδηλοδντα τόν χαρακτήρα, 

8ν προτίθεται νά είκονίση.

Τούτοις παράκεινται τά προσπίπτοντα τή ακοή μεγέθη, τουτέστιν αί τα
χύτητες τών δονήσεων τοϋ -ήχου'καί αί δονήσεις αύται, ούσαι μεγέθη, δύνανται 

νά σχηματίζωσιν επίσης σύνολα μερών διά νόμων μαθηματικών συνδεόμενων. 

Έν πρωτοις, ό μουσικός ήχος Αποτελεϊται έκ. δονήσεων συνεχών ίσης ταχύ
τατος. Αύτη δέ ή ίσότης έγκαθίστησι μεταξύ αύτών σχέσιν μαθηματικήν. 

■—■ Εΐτα δέ δύο ήχων δοθέντων, ό δεύτερος δύναταί ν’ αποτελάται έκ δο
νήσεων δΐς, τρις τετράκις ταχύτερων. Οί δύο ήχοι έ'χουσιν άρα πρός άλλή- 

λους σχέσιν μαθηματικήν, ην οί μουσικοί δεικνύουσι, σημειοϋντες αύτούς έν 
ώρισμένη Απ’ άλλήλων Αποστάσει. Επομένως, άν, αντί δύο, λάβνι τις πολ

λούς έξ ίσου αλλήλων Απέχοντας ήχους,θέλει σχηματίσει κλίμακα (la gamme)‘ 
ούτω δέ πάντες οί -ήχοι είσί πρός άλλήλους συνδεδεμένοι, καθ' ην έν τή 

κλίμακι τάσσονται θέσιν. Δύνασθε δέ τάς αύτάς νά συνάψητε σχέσεις με
ταξύ διαδοχικών η ταύτοχρόνων ήχων. Τό πρώτον τών σχέσεων τούτων εί

δος συνίστησι την μελωδίαν, τό δέ δεύτερον την αρμονίαν. Οίίτω δέ ή 

μουσική κατά τά δύο ούσιώδη αύτής μέρη θεμελωΟται, ώς η αρχιτεκτονική, 

έπί σχέσεων μαθηματικών, άς ό καλλιτέχνης δύναταί νά συνενώσν; καί 

τροποποιήστι.
Άλλ’ ή μουσική έ'χει καί δεύτερον στοιχείου μεταδίδον αύτή Αρετήν ΐδιά- 

ζουσαν καί έ'κτασιν μεγίστην. Πρός ταϊς μαθηματικαϊς ίδιότησιν, ό ήχος α

νάλογος ών τή κραυγή εκφράζει απ’ εύθείας μετ’ Ακρίβειας, λεπτότητος καί 
δυνάμεως άπαραμίλλου, την οδύνην, την χαράν, την οργήν, την Αγανάκτησιν, 

πάσαν ταραχήν καί συγκίνησιν τοϋ ζώντος καί αίσθανομένου δντος μέχρι 
τών μάλλον ανεπαίσθητων διαφορών καί τών μυχιαιτάτων τής καρδίας μυ

στηρίων. Ύπό ταύτην την έποψιν είναι όμοιος τή ποιητική Απαγγελία, καί 
παρέχει ολόκληρον μουσικήν, τήν εκφραστικήν μουσικήν, την τοϋ Gluck καί 
τών Γερμανών, κατ’ Αντίθεσιν πρός την ψαλλομένην μουσικήν, την τοϋ Ροσ- 
σίνη καί τών Ιταλών. Άλλ’ οίανδήποτε ό μελοποιός έκλέξτ) δψιν, ούχ ήττον 

Αμφότερα συνυπάρχουσι τά μέρη, τών ήχων Αείποτε άποτελούντων σύνολα 
μερών διά τε τών μαθηματικών σχέσεων καί της πρός τά πάθη καί τάς δια

φόρους έσωτερικάς καταστάσεις τοϋ ηθικού όντος αναφοράς συνδεομένων/Ωστε 

ό χαρακτήρα τινα σπουδαϊον καί έξέχοντα τών πραγμάτων συλλαβών μουσι

κός, την λύπην η την χαράν, τόν τρυφερόν έρωτα, ή την παράφορου όργην, την 
δείνα Ιδέαν η τό δείνα αΐ'σθημα, δύναταί νά έκλέξη καί συνενώσν) κατά τό 

δοκοΰν τάς προσφορωτέρας πρός έκδήλωσιν του χαρακτήρος μαθηματικά; 

καί ήθικάς σχέσεις.
Οίίτω πάσαι αί τέχναι έν τώ αύτφ περιλαμβάνονται όρισμφ’ έν τή άρ · 

χιτεκτονική καί τή μουσική, ώς έν τή γλυπτική, τή γραφική καί τή ποιή
σει, παν έ'ογον τέλος έ'χει ούσιώδους τινδς χαρακτήρος την έκδήλωσιν' πρός 

»έουτο δέ μεταχειρίζεται σύνολον έκ μερών συνδεδεμένων, ών τάς σχεσεις συ- 

νενοϊ η τροποποιεί ό τεχνίτης.

7/

Γιγνώσκοντες νυν την φύσιν της τέχνης, δυνάμεθα νά νοήσωμεν την σπου- 
δαιότητα αύτης. Πρότερον απλώς ήσθανόμεθα αύτήν έξ αυτομάτου ροπής 
καί ούχί έκ λογισμού' περί πολλοϋ έποιούμεθα αύτήν, αλλά δέν έδυνάμεθα 

νά έξηγήσωμεν καί τόν λόγον τοϋτοιούτου ήμών σεβασμού. Νυν έσμέν ικανοί νά 
δικαιολογήσωμεν τόν ήμέτερον θαυμασμόν καί καταδείξωμεν τήν θέσιν τής 

τέχνης έν τή άνθρωπίνη ζωή. Έν πολλοϊς ό άνθρωπος είναι ζφον Αμυνόμε

νου κατά τής φύσεως ή κατά τών άλλων ανθρώπων. Αναγκάζεται νά έται- 

μάζη τήν τροφήν αύτοΰ, τήν ενδυμασίαν, τήν οΐ'κησιν, νά προφυλάσσηται 

.κατά τοϋ χειμώνος, τοϋ λιμοϋ καί τών νόσων. Πρός τοΰτο καλλιεργεί, ναυ- 
τίλλεται., έξασκεϊ διάφορα ει'δη βιομηχανίας καί εμπορίου. — "Ετι δέ 

οφείλει νά διαιώνιση τό γένος αύτοΰ καί άποκρούση τήν βίαν τών άλλων Αν
θρώπων. Πρός τοΰτο σχηματίζει οικογένειας καί κράτη, εγκαθιδρύει άρχον

τας, υπαλλήλους,πολιτεύματα, νόμους καί στρατούς. Μετά τηλικούτους μό,- 
χθους καί εφευρέσεις δέν εξέρχεται τοΰ πρώτου αύτοΰ κύκλου" είναι έ'τι ζώου, 

πλείονα μέν έφόδια έ'χον καί κάλλιον άμυνόμενον τών άλλων, αλλά μ.ήπω 

σκεπτόμενον περί άλλου τινδς ή μ.όνον περί έαυτοϋ καί τών όμοιων. Αί'φνης 
ανώτερος βίος διαγελ^ πρό αύτοΰ, ό τής θεωρίας, δι’ ής εξετάζει τάς διαρκείς 
καί γενετείρας αιτίας, έξ ών ή έαυτοϋ καί ή τών όμοιων αύτφ υπαρξις έξήρ> 

τηται, τούς δεσπόζοντας καί ουσιώδεις χαρακτήρας, οιτινες ,διέπουσι πόίν 

σύνολον καί έπιθέτουσι τήν σφραγίδα αύτών έν ταϊς έλαχίσταις λεπτομε- 
ρείαις. Πρός έπίτευξιν τούτου, έ'χει δύο μέσα" πρώτον μέν τήν επιστήμην, 

δι’ ής διαστέλλων τάς αιτίας καί τούς θεμελιώδεις τούτους νόμους, εκφρά
ζει αύτούς δι’ Ακριβών τόπων καί Αφηρημένων ό'ρων" δεύτερον δέ τήν τέ

χνην, δι’ ής έκδηλοϊ τάς αιτίας καί τούς θεμελιώδεις τούτους νόμους ούχί 
πλέον δι’ Αγόνων ορισμών, Απροσίτων τοϊς πολλοϊς καί καταληπτών μόνον 

ύπό τινων ειδικών ανθρώπων, Αλλά κατά τρόπον αισθητόν, Αναφερόμε- 
νον ού μόνον είς τό λογικόν, αλλά καί είς τάς αισθήσεις καί τήν καρδίαν 

τοΰ κοινοτάτου Ανθρώπου. Ή τέχνη έχει τοΰτο τό ι'διον, δτι είναι συνάμα 

υψηλή καί τοϊς π&σι προσιτή' δτι έκδηλοϊ ο,τι μέγα κ αί ε’κδηλοϊ αύτό τοϊς 

πάσι.
("Έπετβι τό τέλος).

Α. Α„
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Διατελοΰμβν εν εποχή προφανούς συγχύσεως παντός ήθικοΰ ορού. Καυχώ* 
[ΛεΟα οτι ζώμεν και διανοουμεθα εν χρονοις ύψίστης ηθικής καί πνευματι

κοί ελευθερίας και αυτοσυνειδησίας, τείνομεν βλέμμα περιφρονήσεως έπί 

τοϋ απελθοντος ημών. βίου, υφιστάμενοι την επίδρασιν ακράτου, εγωισμού 
και απο απόψεως καθαρώ.ς εσφαλμένης καταμετροϋντες κα’ι κρίνοντες τάς 
καθολικας προοδους, άς κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους διεπράξατο 

7) ανθρωποτης. Αληθώς"το πνεύμα σήμερον ειπερ ποτέ έκυριάρχησεν έπί τής 

φυσεω.ς’ τολμ,ηρον καί ακαταγώνιστου υπερέβαλε τεράστια προσκόμματα, 
απεκαλυψε και ελυσεν άπειρα μυστήρια καί προβλήματα τοϋ φυσικοΰ κό.- 

σμου, ηρθη εις σημείο,ν, είς § ουδέποτε άλλοτε κατόρθωσε ν’άνέλθη, εις την 
αυτοσυνειδησιαν εκείνην. τής σημαντικότητος αύτοϋ έν τφ βίιρ, καί έν τοό- 

■τοις, άν υπό τας επόψεις ταυτας μεγάλα έδημιούργησεν ό άνθρωπος 

ως πνευματικόν ον, ως ηθικόν δν έν τή κοινωνίφ ούδέ βήμα προέβη πε

ραιτέρω. Η επιστήμη, είς ήν οφείλονται πάντα ταΰτα, είναι δι’ αύτόν 
σήμερον ουχι ευγενες ιδεώδες, μέσον καί τέλος άμα πρός έπίτευξιν υψηλό

τερων πόθων., αλλ’ απλοϋν βιοποριστικόν μέσον χάριν ύλικών άναγκών 
και τάσεων, επιτήδευμα μόνον τοΰ καθημέραν βίου* καί ί'σως ύπό την έ’πο- 
ψιν ταύτην η άρχαία σοφιστική τών Αθηνών, τής ‘Ρώμης η τής Άλεξαν- 
δρριας μετά τών ταχυδακτυλουργικών αύτης ίεροφαντών δύναται νά καυχηθ.ή 

επι μειζονι ηθική κα'ι σεμνοτητι. “Όταν έν. τή μεθόδφ τοΰ σκέπτεσθαι έπι- 

κρατεϊ μετά τοσαυτηςασυνειδησίας δ προσωπικός υπολογισμός κα'ι τό συμφέρον, 

εννοιαι μ,ετα χαρακτηριστικής άφελείάς διατυπωθεϊσαι άλλοτε έν τοΐς σοφι
στικούς εκεινοις άξιωμασι: χρημάτων πάντων μέτγον άνθρωπος., τον ητ·' 

τονα Λόγον κγείττω ποιεΐν, εύνόητον είς ποιας συνέπειας δύναται νά φθάση 
τοιαυτη σκεψις, αδιαφορούσα περί της αύστηράς άληθείας, λαμβάν.ουσα τά 

πραγματα όπως ευρίσκει αύτά, άνεχομένη καί δικαιολογούσα τό γεγονός, 

αποφαινομενη περί τοΰ βίου όπως υπάρχει, ούχί δέ όπως πρέπει νά υπάρχη. 
Έντεΰθεν τό ηθικόν μεγαλεϊον της ανθρώπινης άτομικότητος άπόλλυσι την 
ώληθέ αύτοϋ σημασίαν, έκμηδενιζόμενον έν. τη καθολική αδιαφορία: καί 

απογοητεύσει, ητις κατέλαβε τά πνεύματα" ούδέν ιδεώδες ζωοποιεί έξεχού- 

σας τινάς, προνομιούχους φύσεις. "Ο,τι φονεύει τό ηθικόν σθένος, ο,τι παρα
λύει την πνευματικήν άνάτασιν τής συγχρόνου κοινωνίας είναι η έ'λλειψις 

ιδιορρυθμίας, πεποιθήσεως είς (αυτήν, άτομικότητος. Ευφυέστατα ειπεν ό

1 Το παρόν τεμάχιον αποτιλεΐ κιφάλειον άνεκδότον συγγραφής: θιέρσος, ήβικοπο- 
λιτιχα: σελίδες I·/, τήςνεωτέρας ιστορίας, ητις οημοσιευΟήσ,ται ώως βραδύτερου 
?ν ’δίο> βιΰλίω.

Mill: 'Λτομικότης χαΐ πρόοθος είναι ιννοιαι ταύτοσήμαντοι. Άνευ ιδιοτυ

πίας, ητις είναι τό παραγόμενον της άτομικότητος, ό βιος καί τών κοινω
νιών καί τών ατόμων είναι πεζός, άσήμαντος. Ή ηθική πρωτοβουλία, ήτις 

είναι δ σπουδαιότατος μοχλός, δ δίδων την ώθησιν είς πάσαν γενναιαν πρά- 
ξιν, εκλείπει, τυραννία δέ σιωπηλή, άφανής, συνεπώς τοσούτω μάλλον επι

κίνδυνος, εγείρεται, απειλούσα νά φονεύση πάντα σπινθήρα ηθικές καί ατο
μικής ελευθερίας, Οερμαίνοντα είσέτι έν τη σιγή εύγενές τι υπέροχου πνεϋμα.

Έντεΰθεν ή πτώσις τών ηθικών καί τών πνευματικών έπιστημών, ήτις 
έπηλθε κατά τάς τελευταίας ταύτάς δεκαετηρίδας, διότι, άς μοι έπιτραπή 
ή φράσις, άπασαι διαπνέονται ΰφ’ ένός σοφιστικού χαρακτήρος, 'Γπάρχουσι 
σήμερον πολλά μέτρια πνεύματα, άλλ’ ούδέν ανώτερου, διότι πάν δ',τι ανα

πτύσσεται κα'ι προάγεται ύπό την πνοήν τής έλευθέρας άτομικότητος, αί 
έπιστήμαι, αί τέχναι, οίονεί κοπεϊσαι τάς πτέρυγας, χαμαιπετοΰσιν, άνίκα- 

κανοι νά πτερυγίσωσιν επάνω, είς τόν άπειρον αιθέρα, είς τάς εύρείας σφαί
ρας τοϋ απολύτου, νά άντλήσωσιν άπό τής αθανάτου αύτοϋ κρήνης τά νά
ματα τοϋ αληθούς, τοϋ άγαθοϋ, τοϋκαλοϋ, όπως καταρδεύσωσι δι’ αυτών την 

ανθρωπότητα.“Οπου παύει η αλήθεια, έκεϊ άρχεται η απάτη, ή πτώσις, έν

τεΰθεν άπαντα τά προϊόντα τών τελευταίων τούτων χρόνων φέρουσι την σφρα
γίδα τοΰ ψεύδους, της σοφιστείας, τής παρακμής" η αληθής αξία παραγνωρί
ζεται έπ'ι τοσοϋτον, ώστε οπού και άν στρέψη τις τό όμμα, θέλει ί'δει τό πα

ράδοξον θέαμα τής άποθεώσεως και τής λατρείας ειδώλων αψύχων, ενώπιον 

τών όποιων τά ινδικά ή τά αιγυπτιακά ξόανα-έ'χουσιν άληθεστέραν ζωήν 
καί προσωπικότητα. Δέν είναι δ κατάλληλος ώδε>τόπος, όπως άκριβέστερον 

εξετάσω καί λεπτομερέστερου καταδείξω τάς άφορμάς καί τάς συνέπειας τ-ης 

άπογοητευσεως, της άρχούσης έν τή συγχρόνω ηθική ένεργείερ τής άνθρωπό- 
τητος, της έλλείψεως πάσης έλευθέρας ζωής έν τω βίφ, της έξαχρειώσεως 

παντός ιδεώδους έν τή κοινωνία. Μελετών συγκεκριμμένα άντικείμενα καί 
θέματα, άμεσον έ'χοντα σχέσιν πρός την πνευματικήν τοΰ άνθρώπου άνά- 
πτυξιν έν τή καθ’ ημάς εποχή, ύπαινίσσομαι άμυδρώς μόνον τήν αρχήν καί 

τάς άφορμάς, άφ’ ών άπορρέουσι καί μεθ’ ών στενώς συγγενεύουσι τά Αντι

κείμενα, περί ών ώδε δ λόγος,
Τό πνεϋμα τής σοφιστείας, τής ολιγωρίας πρός τήν αλήθειαν, τδ δια- 

πνέον δλον τόν σύγχρονον κοινωνικόν βίαν, έπεδρασε κατ’ έξοχήν έπί τής 

Ιστορικής έπιστήμης. Έάν ή ιστορία ήναι, ώς τήν άπεκάλει δ Schiller, τό 
παγκόσμιον όικαστήριον, ή ύψίστη έ'κφρασις έλευθέρας καί Ανεξαρτή

του άπόψεως καί έκτιμήσεως τοΰ άπελθόντος βίου τής άνθρωπότητος, ή α

δέκαστος Οέμις, πρό τοΰ κριτηρίου τής οποίας όφείλουσι νά ύποτάσσωνται 
πάντα τά προσωπικά αισθήματα καί πάθη, δι’ ών ταράσσεται δ έν άρμονί^ 

βίος τής κοινωνίας, ύπερτάτη δέ άμεροληψία καί άντικειμενικότης νά 
χαοακτηρίζή πάσαν αύτής σκέψιν καί κρίσιν, τούναντίον ή ιστορία κατέστη 
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κατα του; τελευταίους χρόνους ή κλίνη τοϋ Προκρούστου, έφ’ ής ζητείται,’ 
οπω; αι ίδεαι, τά γεγονότα λάβωσι τδν προσωπικόν τύπον τών ιδεών, τών 

κρίσεων, οίαι ένυπάρχουσιν έν τί? κεφαλή τοΰ ιστοριογράφου, κατά τά συμ
φέροντα και τάς τάσεις, άς ούτος επιδιώκει. Έντεΰθεν η διαφθορά της ίστο- 
ριας, ητις κατέστη οργανον εφήμερων παθών καί συμφερόντων τών διαφόρων 

φατριών, άπιστος, έστερημένη πάσης μνήμης, ει καί οί αρχαίοι φιλοσοφικώ- 
τατα παρέδιδον την Κλείω, την μούσαν τή; ιστορίας, ώς την πρεσβυτά- 

την τών θυγατέρων τής Μνημοσύνης.
Άναμφιβόλως ή διαφθορά αυτή, η παραποίησις έν τή ίστορί^ρ δέν χρονο

λογείται άπδ τ^ς χθες, ούτε είναι τών καθ’ ημάς μόνον χρόνων προνόμιον. 

’Ήδη ό Μοντέσκιος πρδ δυο αιώνων έν τώ βιβλίφ του περί τοΰ Ζίηεΰ/ιατος των ' 
Νόμων διετυπου ούτωσί την εικόνα ταύτην τών παραποιητών τίς ιστορίας : 

•Έν ταΐς κατ’ έξοχην άπολύτοις μοναρχία1.;, λέγει ό βαθύς ούτοςπαρατηρητής 
τών κοινωνικών φαινομένων, οί ιστορικοί προδίδουσι τήν αλήθειαν, διότι δέν 

δύνανται νά εί'πωσιν αύτήν έλευθέρως. Έν δέ ταΐς κατ’ εξοχήν έλευθέραις 

πολιτείαις προδίδουσι τήν αλήθειαν,ένεκα αύτης αύτών της έλευθερίας, ή’τις, 
άφορμή ύπάρχουσα διηνεκών διαιρέσεων, καθίστησι τούς ιστορικούς δούλους 

τών προλήψεων της φατρίας, δπως καί ενός δεσπότου».
Βεβαίως οί διισχυρισμοί ουτοι τοϋ έπιφανοΰς πολιτειολόγου δέν δύνανται 

νά θεωρηθώσιν ορθοί καθ’ ολοκληρίαν" δ Μοντέσκιος έγραφε ταΰτα, άφορμήν 

λαμβάνων έκ της μετά τήν μεγάλην αγγλικήν έπανάστασιν ηθικής κατα- 
στάσεως τίς άγγλικής ιστοριογραφίας, οπότε Ού'ίγοι καί Τόρεις έν τή 

τότε πολιτική πάλη παρεποίουν χάριν τών πολιτικών αύτών συμφερόντων 
τήν ιστορίαν,1 καί δμως τοιαύτη δικαιολογία καί έξήγησις τής διαστροφής 

τής ιστορικής έπιστήμης δέν είναι άποχρώσα. Έν έποχαΐς κοινωνικής πάλης 

καί εμφυλίων ερίδων ή'κμασαν ωσαύτως καί πρωτηγωνίστησαν οί πλεϊστοι 
τών ιστοριογράφων της ελληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητος, καί έν τούτοις 

όποια άμεροληψία, οποία καθολική άντικειμενικότης είς τά ιστορικά αύτών 

έργα! καί δ λόγος διότι οί άρχαϊοι είχον θεοποιήσει τήν Μοΰσαν τής ιστο
ρίας, έν τή λατρείιγ αυτής έσκόπουν τήν αίωνίαν άποθεωσιν τοΰ άπελθόν- 

τος βίου, ήτο δέ άντικρυς ιεροσυλία ή δι’ αύτής έπιδίωξις προσωπικών συμ
φερόντων, ή ή κοινωνικών παθών έκδίκησις. Μετά πόσης άληθείας διηγείται 

τά συμβάντα τής έποχής αύτοΰ ό Θουκυδίδης, πρωταγωνιστήσας έν τή κρι- 
σίμφ εκείνη περιόδφ τοϋ ελληνικού βίου ! λαβών τδν κάλαμον άνά χεΐρας, 
δέν σκοπεί νά ύπηρετήση εφήμερα πάθη, άλλά νά τεθή είς τήν λειτουργίαν 

της άδεκάστου μουσης, καταλείπων τοΐς έπιγενεστέροις ατήχιά τε ες άεϊ 

μΊ.ΙΧαν η αγώνισμα ές τό παραχρήμα. Ούτως ό Σαλλούστιος, ό 'Ρωμαίος 
Θουκυδίδης, έν τφ προλόγφ τής ιστορίας του διηγείται, πώς κορεσθεϊς άπδ 
τών παθών καί τής πάλης τής εποχής του, είς ήν καί αύτός, νέος φιλόδό-

I L er rainier, de la Litteralure revolutionnaire. 

ξος, έπί τινα χρόνον είχε ριφθή καί άγωνισθή, άποσύρεται κα'ι άποφασίζει νά 

γράψγ τήν ιστορίαν τών χρόνων εκείνων,ελεύθερος παντός φατριαστικόν πνεύ~ 
ματος. Έν τούτφ τώ σημείφ άληθώς έ'γκειται ή άξια καί ή σπουδαιότης τοΰ 

ίστορικοΰ συγγραφέως: νά καταστή υπέρτερος τών αισθημάτων καί τών παθών 
τής έποχής, ήν άπεικονίζει, δικαστής αύτής, ούχί δέ μεροληπτών συνήγορος ή 
κατήγορος καί νά διηγηθή έλευθέρως καί άνεξαρτήτως πάσης ξένης έπιδράσεως 

δ,τι συνέβη, ώς περί έαυτοϋ έ'λεγε μετ’ άφελείας, άρχόμενος τοΰ ίστορικοΰ 
σταδίου του δ πολύς ιστορικός Leopold von Ranke : θέλω εΐπει μόνον πώς 
πράγματι ταΰτα έλαβον χώραν" (ich will bloss sagen, wie es eigentlich ge- 

wesen sei).
Βεβαίως ταΰτα άπαιτών παρά τής ιστορικής μ.ουσης, δέν εννοώ ν’ απαι

τήσω παρ’αύτής τά αδύνατα" έ'χουσι καί οί θεοί τάς άδυναμίας των, πάλ
λω μάλλον αί θεότητες. . . . Ό ιστορικός, οσφ καί άν ύποτεθή μέγας καί 

ανεξάρτητος, δέν δύναται νά ήναι πνεΰμα μόνον, έστερημένος σαρκός καί 
αίματος, υπέρτερος τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου, ξένος τών άνθρωπίνων παθών 

και συμφερόντων" έκαστος άνθρωπος φέρει μεθ’ έαυτοϋ τελείαν τήν ύποκει* 

μενικότητά του, γεννάται κατά τό μάλλον καί ήττον συντηρητικός ή φιλε
λεύθερος, πλατωνικός ή άριστοτελικός, ορθόδοξος ή έλευθερόβουλος". κέκτηται 

ενδομύχους πεποιθήσεις θρησκευτικά; ή πολιτικά;, έ'χει ποικίλας τάσεις καί 
ιδεώδη έν τφ πνευματικφ αύτοΰ βίφ’ τούτου ένεκα έκ τών έλλείψεων τού

των ά συρρέει ή άληθής άξια τοΰ ίστορικοΰ συγγραφέως, ύπερτέρου αύτών 

καθισταμένου: Νά καταστείλη δσον ένεστι πάσαν φωνήν τής έσωτερικής αύ
τοΰ συνειδήσεώς, δυναμένης νά παραπλανήση αύτόν ύπό τήν έπίδρασιν 

προσωπικών συμ.παθειών καί άντιπαθειών, ν’ άνέλθη ύπεράνω τών προ
λήψεων τής έποχής του, διηγούμενος καί κρίνων δ,τι γινώσκει καί άντιλαμ- 
βάνεται, έ'χων ύπ’ ό'ψιν άείποτε τό τοΰ Τακίτου sine ira et studio" άληθής 

δέ άρχειοφύλαξ τών μεγάλων ιδεών, τών έξοχων έργων τής άνθρωπότητος, 
ν’ άποσπάσφ ταΰτα άπό τής λήθης τοΰ χρόνου, διαιωνίζων έν μω πανθέφ 

τής ιστορίας.
Κατά πόσον σέβεται τάς ήθικάς ταύτας ύποθήκας ή νεωτέρα. ίστορίας 

Όπόσα άληθοϋς ιστορικής έπιστήμης προϊόντα δύναται νά έπιδείξή ή σύγ

χρονος ιστοριογραφία; Ώς έπί τό πλεΐστον άπαντα τά ιστορικά έργα: τών 
καθ’ ημάς χρόνων άνήκουσιν ε’ς κοινωνικά; ή πολιτικά; μερίδας’ έν άπασι 

τούτοι; διορώμεν τήν ήθικήν προσωπικότητα, τήν ύποκειμενικότητα τοΰ συγ
γραφέως, τάς τάσεις τή; φατρίας ύπέρ ής γράφει, κατ’ έλάχιστον δέ τήν 

εικόνα τής έποχής,ήν άξιοι ό'τι απεικονίζει.
Ύπό τής νόσου ταύτης τοϋ φατριασμοΰ νοσεί άπασα ή σύγχρονος ιστοριο

γραφία, καταστάσα ό'ργανον τής άποθεώσεως ή τοΰ άναθέματος τών ιδεών 

3 τών τάσεων, τών διαιρουσών τήν σύγχρονον ευρωπαϊκήν κοινωνίαν" άπαν- 
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ταχοΰ σχεδόν τίς Ευρώπης ή ιστορία ουδέν σκοπεί ετερον $ την άπολογίαν! 
{Λΐόές ιδέα;, $ την Θρίαμβον μιάς τάσεως.

Άλλ’ ό άκρωτηριασμδς ουτος της ιστορίας μετ’ απίστευτου τόλμης άπό 
πολλών ηδη δεκαετηρίδων τελείται έν Γαλλίιγ. Αί διάφοροι πολιτικαι μερί
δες, αί άρχουσαι τού τόπου τούτου, έχουσιν ωσαύτως τούς ιστορικούς αύ

τών, ώς έ'χουσι τούς πολιτικούς ρήτορας καί δημοσιογράφους. Οί τοιοΰτοι 
συγγραφείς δέν διδάσκουσι, δέν διηγούνται, παλαίουσιν, έρεθίζουσι τά πάθη 

τών φατριών, είναι κομματικοί άγορηταί μάλλον, ί ηθικοί διδάσκαλοι της 
κοινωνίας, καί τό δεινότατον, ώς έπί τό πλεΐσταν, είναι κόλακες είτε τίς μ&- 

ρίδος, έν όνόματι της δποίας γράφουσιν, εί'τε τοΰ έ'θνους, την ματαιοδοξία-ν 

τοϋ οποίου ζητοΰσι νά ύποθάλψωσι καί νά προαγάγωσι χάριν προσωπικού 

συμφέροντος. Τίς έν τη είκόνι ταύτη δέν άνεγνώρισε άπαντα σχεδόν τά 

ιστορικά έργα καί τούς συγγραφείς της νεωτέρας ιστορικές επιστήμης έν 

Γαλλίιη ;
Ώς ιστορικός δ θιέρσος άνηκει καθ’ ολοκληρίαν είς την τάξίν τών συγγρα

φέων τούτων. Τό τέλος τοΰ ιστορικού αύτοΰ έργου ύπηρξεν η άποθέωσις τοϋ 

γαλλικοΰ ονόματος έπί όλιγωρί^ πάσης ιστορικής άμεροληψίας, έπί πα- 
ραβάσει πάντων τών κανόνων, έφ’ ών οφείλει νά στηρίζηται ιστορικός ευ
συνείδητος καί ανεξάρτητος, γνωρίζων νά σέβηται την σύγχρονον καί 

την μετ’ αύτόν κοινωνίαν, πρός ην αποτείνεται καί ην άξιοι νά διδάξη. Ού

τως ή ιστορία τίς γαλλικίς^Επαναστάσεως, τίς Ύπατείας καί της Αύτα- 
κρατορίας- ούδέν είσίν έτερον, ί η έπί άδιαφορίρρ πάσης της άνθρωπότητος. 

εποποιία τοΰ γαλλικοΰ έθνους καί η άποθέωσις τοΰ Ναπολέοντος.
”Ότε ό Θιέρσος έν έτει 1 825 κατηρξατο. τοΰ σταδίου του διά τίς δημο- 

σιεύσεως της ιστορίας της γαλλικής έπαναστάσεως, δύο κατ’ έξοχην ι
δεώδη διέπνεον την κοινωνίαν έκείνην: η μεγάλη έπανάστασ.ις και ό Να

πολέων” δυο εικόνες έκυμαίνοντο πρό τίς πολίτικης αύτ·ης συνειδησεως, 

πρό τών ηθικών αύτης πόθων : τό δράμα της έπαναστάσεως καί η έποποιία 
της αύτοκρατορίας” εικόνες έτι μάλλον καθιστάμεναι ίδανικώτεραι καί προ
σφιλέστερα!, καθ’ δσον δι’ αύτών έσκοπεϊτο δ πόλεμος κατά της Παλινορ- 
θώσεως, ητις προσηγγιζεν ηδη είς την δύσιν τίς νέας αύτης ιστορικής ,φά- 
σεως, μισουμένη ύπό τοΰ γαλλικοΰ έθνους, ού μόνον διότι, έξεπροσώπει κό

σμον μη υπάρχοντα πλέον,. άλλά καί διότι έπεβληθη αύτφ διά τίς 

βίας ύπό τίς ξενικής λόγχης. Καί η μέν άποθέωσις τίς Έπαναστάσεως ευ

νόητος” μεθ’ δλμς τάς παραπλανήσεις, ύπό πάντων άνωμολογοϋντο, αί 
μεγάλαι αύτης πρός την άνθρωπότητα ύπηρεσίαι” αί άρχαί καί αί ίδέαι, 

άς προεκηρυξε, καθίσταντο ηδη τό εύαγγέλιον νέου πολιτικοΰ βίου ού, 
μόνον έν Γαλλία άλλά καί έν Εύρώπη, η άφετηρία νέας περιόδου 

έν τώ βίφ της άνθρωπότητος. Άλλ’ η Ναπολεοντολατρεία, η άποθέωσις 
αύτη τίς ισχύος άνδρός, άνά παν βίμα ύπομιμνησκοντος τούς δε- 
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Μπότας τίς Άνατολίς, είναι έν τών λυπηρότατων άλλ’ άμα καί διακρι- 

τικωτάτων σημείων τίς ηθικίς καταστάσεως τίς νεωτέρας κοινωνίας, ού 
μ.όνον έν Γαλλίη, άλλά καί έν αύτ·η τη Εύρώπη, έν η είσέτι κατά τδ μάλ

λον καί $ττον προσφέρονται αύτώ τιμαί ημιθέου.
Τίς η άφορμη της παραδόξου ταύτης άνθρωπολατρείας; 'Ο Ναπολέων 

άναμφιβόλως ητο εις τών μεγίστων στρατηγών ού μόνον της έποχίς αύτοΰ 
άλλά καί καθόλου τίς άνθρωπίνης ιστορίας, ώς πολιτικός δ’ εξεταζόμενος, 
δεν έστερεϊτο κυβερνητικού τίνος οργανωτικού πνεύματος, άλλά καί συγ

χρόνως ^το είς τών μεγίστων κωμφδών, δ'σοι ποτέ έφενάκισαν τό άνθρώ- 
πινον γένος. Διά τίς επιορκίας καί διά του πολίτικου τολμήματος καταλα- 
βών την ύπερτάτην έν Γαλλία εξουσίαν καί άνακαινίσας τό διά τίς έπανα

στάσεως καταστραφέν άρχαϊον καθεστώς ύπό τύπους δ'εσποτικωτέρους, έν 
τούτοις έγνώριζε. νά έξαπατ^ί τούς λαούς, ύποκρινόμενος τόν έκλεκτόν τίς 

θείας προνοίας, τόν άπόστολον της έπαναστάσεως, ης τάς άρχάς έπηγγέλ- 
λετο, δτι έσκόπει νά πραγματοποίηση. Έξηπάτα συγχρόνως τάς δύο τότε 
μερίδας έν Γαλλία καί έν Εύρώπη : την μοναρχικήν μερίδα καί την μερίδα 

τίς έπαναστάσεως” εις μέν την πρώτην έλεγεν, δτι ·?)λθε νά έγκαταστηση 
την καταστραφεϊσαν τάξιν, νά έπανορθώση την καταδιωχθεϊσαν θρησκείαν, 

ένφ την δευτέραν έβεβαίου, δτι έσκόπει νά όργανώση την .γαλλικήν καί την 
ευρωπαϊκήν κοινωνίαν έπί τών διά τίς έπαναστάσεως άναρρηθεισών αρχών 

τίς ελευθερίας καί της ίσότητος. Οι δέ πολεμικοί αύτοΰ Θρίαμβοι, η τύχη 

αύτοΰ, κατώρθωσαν νά περιβάλωσιν αύτόν διά τίς αίγλης ενός άπεοτα.Ι- 

μένου της πρόνοιας, ένος κοινωνικού άναμορφωτοΰ, νέου Μωϋσέως, κ2η- 

ϋέντος άπό των ερήμων της Αιγΰπτου πρός έπανόρθωσιν τίς κοινωνικίς τά- 
ξεως, ϊνα μεταχειρισθώ τάς διΘυροςμβώδεις φράσεις τοΰ γαλλικοΰ ιερατείου, 

χαιρετίζοντος τόν νέον Καίσαρα, άμα τη άναβάσει αύτοΰ έπί τοΰ θρόνου τίς 

Γαλλίας.
Αύτη ή άνθρωπολατοεία, ό φετιχισμός ουτος, έξίλθε τών γαλΑικών ορίων, 

μεταδοθείς καί είς τάς ξένας χώρας” αύτη η Γερμανία, η καταστάσα 

φρικαλέον θεατρον της ένοχου αύτου φιλοδοξίας, προσέβλεψε μετ’ έκστάσεως 

πρός τόν νέον Καίσαρα. Πλεϊστοι τών μεγάλων αύτίς άνδρών έ'κλιναν τό 
γόνυ πρό τίς αιμοσταγούς αύτοΰ δόξης. Αύτός ό Έγελος, ϊσως τό καθολικώ- 

τατον φιλοσοφικόν πνεύμα τών νεωτέρων χρόνων, θαμβωθείς ύπό της πολε
μικής αίγλης τοΰ νέου δορυκτητοοος, μετά λυρικοΰ ένθουσιασμοΰ γράφει 

ταΰτα πρός τινα τών φίλων του περί τοΰ Ναπολέοντος μετά την έν Ίένη 

ήτταν καί-την πτώσιν της Γερμανίας: «Τόν αύτοκράτορα—την ένσάρκω- 
σιν ταύτην τοΰ παγκοσμίου πνεύματος—είδον σήμερον διά της πόλεως έφιπ

πον βαίνοντα πρός κατόπτευσιν τοϋ τόπου. Αληθώς καταλαμβάνεται τις 
ύπό θαυμασίου αισθήματος, προσβλέπων τοιοΰτον άτομον, - έφ’ ενός σημείου 

ενταύθα συγκεντρούμενον, έφ’ ενός ίππου καθεζόμενον, έφορων καί δεσπόζον
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του κόσμου». 'Ο Γκαίτης δέν άπατοι νά κολακευθή) υπό των προσηνών "λό

γων τοΰ αύτοκράτορος έν Έρφούρτν) ι, σκεπτόμενος άν οφείλει ν’ άκολουθήσν) 
την πρόσκλησιν αύτοϋ καϊ νά μεταβ^ έπί τινα χρόνον εις Παρισίους, ό δέ 

Ιστορικός ’Ιωάννης von Milller ύποστηρίζει κατ’ άρχάς τά συμφέροντα τνίς 

ναπολεοντικής δυναστείας έν Γερμανίά, λαμβάνων υπηρεσίαν παρά τω βασι- 
λεΐ* τνίς Βεστφαλίας. Όποια κατάπτωσις διά λαόν, τοιουτοτρόπως έκθαμ- 
βουμενον ύπό της αίματηράς δόξης τοΰ άσπονδοτάτου τών πολεμίων του !

"Αν ή Γερμανία της σκέψεως καί τνίς έρεύνης είχεν άπατηθή κατά τοι- 

οΰτον τρόπον,— δέν λέγω τι περϊ της έπισήμου Γερμανίας τών μικροσκοπι- 
κών αύλών, ή'τις ήρέσκετο ν’ άποτελή μέρος τής ακολουθίας τοΰ νέου Καί- 

σαρος, διότι ούδέν είχε κοινόν μετά τοϋ άληθοϋς γερμανικοΰ πνεύματος, μετά 

τών πόθων αύτοΰ καϊ τών αισθημάτων, — άν λέγω ό λαός τών φιλοσόφων 

καϊ τών'ποιητών είχεν ύποστή τοιαυτην πνευματικήν ατονίαν ενώπιον τής 
επιβλητικής έμφανείας τοΰ κατακτητοΰ, ώσ^ε νά γονυπετήση πρό αύτοΰ 

καϊ νά τόν προσκυνησν;, τί έμελλε νά συμβν) έν Γαλλία, ής οί θριαμβευτι
κοί λεγεώνες περιέτρεχον δνιοϋντες τήν Ευρώπην καϊ δρέποντες δάφνας πρός 

κορεσμόν ένοχου ματαιοδοξίας ; Εϊ καϊ αί δάφναι αύται ήγοράζοντο έπί άδρφ 

τιμή πολυτίμου αίματος, ή Γαλλία, καταβεβλημένη ύπό τοΰ βάρους τών πο
λεμικών αύτής θριάμβων, δέν ηδύνατο ν’ άπαλλαχθη τοΰ πιέζοντος αύτήν 

Εφιάλτου* πνευματική νάρκη, ίδιον τών δούλων, έκώλυεν αύτήν νά ύπολο- 

γίσν) αντί πόσων θυσιών, αντί τίνων κακουργημ.άτων ήγοράζοντο οί πολεμι

κοί ουτοι θρίαμβοι, ή περιλάλητος αύτη τοϋ γαλλικού λαοΰ δόζ,α' χάριν αύ
τής ήνείχετο τήν τυραννίαν καϊ τόν δεκατισμόν τών τέκνων της* ούδεμία δέ 

τών άντιθέτων πολιτικών μερίδων ήδυνήθη νά ταράξν) σπουδαίως τό κΰρος 

τοϋ Ναπολέοντος μέχρι τής ημέρας τοΰ Βατερλά καϊ τής απαγωγής αύτοϋ 

εις τήν αγίαν Ελένην.
Έν τουτοις ή γοητεία δέν παρέρχεται μετά τήν πτώσιν τοϋ κατακτητοΰ’ 

ή άγία'Ελένη μεταβάλλεται εις ό'ρος Καυκάσου διά τόν νέον Προμηθέα, 

εις κρανίου τόπον διά τόν ψευδή τοϋτον μέσσίαν τής νεωτέρας έλευθερίας’ ή 

πολιτική τότε δίδει είς τήν ποίησιν τήν χεϊρα, επικαλείται τάς εμπνεύσεις 
αύτής καϊ ούτως ύπό τούς τόνους τής ποιήσεως άρχεται ή παράδοσις τής να- 

πολεοντικής δόξης, κατακτώσα τάς καρδίας καί καθισταμένη πολιτική θρη

σκεία τής νέας γενεάς έν Γαλλί^* ό βοναπαρτισμός, νόθος υίός τής έπανα- 
στάσεως, συνδυάζεται μετά τής δημοκρατίας, δπως πολεμησφ τήν μοναρ

χικήν παλινόρθωσιν, έξαπατ^ δέ και επωφελείται τής ποιητικής άπλότητος 

τών φιλελευθέρων, τοΰ λυρικοΰ αύτών ενθουσιασμού. Ψιθυρίζων εΐς τάς καρ
δίας γοητευτικάς λέξεις εΛευθερΙα, ίσότης, περιπαθή ιδεώδη διά πάντα 

λαόν καί διά πάσαν κοινωνίαν, υιοθετεί έν τφ πολιτικφ αύτοΰ προγράμματα

1 Voila un homme, εϊπεν ό Ναπολέων πρός τούς άκολούδονς τον ίπι τί) παρουβ'ςε τοΰ 
Γκαίτον.
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τό δόγμα τής κυριαρχίας τοΰ λαοΰ, Οέτων εΐς τό στόμα τοΰ Ναπολέοντος 
μ,αγευτικάς φράσεις, ούδέποτε λαβούσας πραγμάτωσιν: j’ ai couronni le 

peuple en France, en Allemagne, ώς είπε βραδύτερον ό Edgar Quinet έν τφ 

ποιητικά αύτοΰ οί'στρω, πριν ή εϊσετι αύστηρός ιστορικός τής έκστρατείας 
τοΰ 1815, καταβιβάσνι άπό τοΰ στυλοβάτου τό εί'δωλον, είς τήν άνύψωσιν 

τοΰ οποίου καϊ αύτός άλλοτε, ποιητής εύφάνταστος, τοσοΰτον είχε συντε- 
λέσει.

Ή μυστική παράδοσις αΰξει άπό ημέρας είς ήμέραν, άπό έτους είςέ'τος* έπί 

τέλους έπέρχεται ή 5 Μα'ίου τοΰ 1821, καθ’ήν θνήσκει ό κατακτητής έν τί} 
ύπερορίφ καθείρξεΓ τότε ή έπανάστασις, έσφαλμενως ποιούσα, λαμβάνει αύ
τόν ώς ιό εί'δωλον αύτής, ώς τό μορμολύκειον, δι’ ού άπειλεϊ τό μοναρχικόν 

καθεστώς έν Εύρώπν)’ φυλλάδια καϊ απομνημονεύματα,έλθόντα έξ άγίας’Ελέ- 
νης καϊ δημοσιευθέντα ύτΐό τών παρακολουθησάντων τόν Ναπολέοντα εΐς τήν 

έξορίαν, έν οις ό ψυχρώς κρίνων εύχερέστατα δύναται ν’ άνακαλύψτι τόν κω- 
μφδόν ύπό τόν κόθορνον τοΰ μάρτυρος, δίδουσι τό σύνθημα τής έργασίας τοΰ 

ί βοναπαρτισμού. 'Η έλευθερία έν Εύρώπν) μαχομένη κατά των άρχών τής ίεράς

f βυμμαχίας, έλαβεν ύπό τήν σκεπήν αύτής τήν δόξαν ταύτην, έπιδεικνύουσα
ώς κεφαλήν Μεδούσης καϊ άπειλουσα τούς ύποτρέμοντας έλέφ, θείφ θρό

νους τής μοναρχικής Ευρώπης’ ή εύρωπαϊκή ποίησις διά τοΰ Βύρωνος, 

, τοΰ Μαντσόνη, τοΰ Λαμαρτίνου, τοΰ Βίκτορος Ούγγώ ζητεί νά διεκδίκησή τά
υποτιθέμενα πάθη τοϋ μάρτυρος τής ελευθερίας, έν δε Γαλλία ό λαός λη

σμονεί τό αίσμα τής Μασσαλιώτιδος χάριν τών βοναπαρτικών φσμάτων τοΰ 

έθνικοΰ άσματοποιοΰ Βεραγγέρου:

«On parlera de sa gloire 
dans le cbaume ; bien longtemps, 
I’ humble toil en cinquante ans 
n’ aura pas d’ autre histoire». 1

’Επιτρέπεται είς τήν ποίησιν ν’ άναζητη έν τώ θαυμαστώ, έν τφ παρα- 
δόξφ εμπνεύσεις, χωρ'ις ν’ άκριβολογη περϊ τής άληθείας ή τοΰ ψεύδους τών 

γεγονότων* άποστολή αύτής είναι νά . συγκίνηση, νά κατάπληξη, έ'στω καϊ 
έπϊ παραβάσει τής άληθείας’ επιτρέπεται είς ένα ποιητήν νά έξυμνήσρ καϊ 

αύτό τό κρανίον τοΰ Ναπολέοντος, τό όποιον ή παράδοσις παρέστησεν ώς τό 

μεγιστον τών ανθρωπίνων κρανίων,

Ce front prodigieux, ce ciAne, fait an moule 
du globe imp0rial ....

ώς εν τφ λυρικά αύτοΰ ένθουσιασμ.δ> ύπέρ τοΰ Ναπολέοντος ειπεν ό Βίκτωρ 
Ούγγώ’ δύναται όπωςδήποτε νά συγγνωσθνί είς τήν πολιτικήν μηχανορρα

φίαν νά έκμεταλλευθίί τάς συμπάθειας τής ποιήσεως καϊ τάς πατριωτικάς

1 Έπι μ«κρόν χρόνον όίλονσι λαλεΐ περ'ι τής δόξης αύτοδ Ιν τή κ«λύ5ν)’ πιννμον- 
τ&ιτίαν δέ ή ταπιινη στέγη οόδιμίαν έςιι άλλην ίστδρίαν.
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αδυναμίας τοΰ πλήθους.Άλλ’ δ,τι 7.x τ’ ούδένα λόγον επιτρέπεται, ο,τι επρε-’ 

πεν έν ίερ^ άγανακτήσει νά στιγματισθή ώς ύβρι-ς πάτα της ανθρώπινης ήθι- 

κότητος, είναι ό υπέρ ρ.ιάς τοιαυτης ψευδούς δόξης ενθουσιασμός πόας ιστο

ρίας. Ταύτης αποστολή είναι ή άνάλυσις, ή σκέψις, ούχί ή έμπνευσις. Ό άπό 
της ποιήσεως ενθουσιασμός, έπιδρών ιδίως έπ'ι ζωηράς φαντασίας, δύναται 
νά παρέλθη θαττον η βράδιον, κατίσχυούσης της ψύχρας διανοίας, άλλ’ Ύΐ'άπό 
■τής ίστοοίας άπορρέουσα πειθώ, έπιδρώσα έπ'ι την σκέψιν, παράγει κατ’ 

άνάγκην ολέθρια άποτελέσματα. Μία ιστορική είκών, έν ιστορικόν μ.υθιστό- 
ρημα δύνανται νά διαπλάσωσιν έλευθέρως κατά τό μάλλον και ήττάν τους 

χαρακτήρας της εποχής, ήν περιγράφουσι, τά γεγονότα καί τάς ιδέας, τών 
όποιων τυγχάνουσιν ή ύπερτάτη έκφρασις’ άλλ’ ό ιστορικός δέν δικαιούται 

νά έξβλθτ) ούδέ κατά κεραίαν τών ορίων τοϋ αληθούς, τής πραγματικό- 
τητος" έ'ογον αύτοϋ είναι ή αύστηρά έξελεγξις καΛ παράστασις τοϋ αντικει
μένου, τοϋ οποίου την άπεικόνισιν προτίθεται, ούχί δέ ή κατά φαντασίαν 

διατόπωσις κα'ι παράστασις της Ιστορικής εικόνας, ήν σκοπεί νά άναπαρα- 

στήση χάριν τών μεταγενέστερων.
Μεταβώμεν εις την έξέτασιν τοΰ έργου τοΰ Θιέρσου’ ώς ιστορικός της Έ

παναστάσεως, ώς ιστορικός της Ύπατείας κα'ι της Αυτοκρατορίας, λαβών α

φορμήν νά πραγματευθή τά σπουδαιότατα ηθικά κα'ι πολιτικά Θέματα, ά- 

τινα άπό δεκαετηρίδων ήδη άπασχολοϋσι την ευρωπαϊκήν κοινωνίαν, οφείλει 

νά έρευνηθγί μετ’ ενδιαφέροντος. Τά ιστορικά έργα τοϋ Θιέρσου, χάρις εις 
την άσυνήθη ευγλωττίαν τοΰ συγγραφέως, εις την υψηλήν θέσιν, "ην εν τγί 
πατρίδι αύτοϋ κατέσχεν, ί'σως έπ'ι πολύν έ'τι χρόνον Θέλουσιν απολαμβάνει 

πλήοους αύθεντείας έντός και έκτός τών ορίων της Γαλλίας' οί άνθρωποι ώς 
έπ'ι τό πλεϊστον έκθαμβοΰνται και παρασύρονται ύπό της εξωτερικής λαμ

πηδόνες μάλλον, η ύπό της έσωτερικης πραγματικότητος.
Το κύοιον ίστοριν.όν ε'ργον τοΰ Θιέρσου, τό όποιον άνύψωσεν αυτόν, είναι η 

ιστορία της Ύπατείας καί της Αύτοκρατορίας* ή της Έπαναστάσεως, γρα- 
φεΐσα έν τή πρώτν) τοΰ βίου αύτοϋ περιόδω, είναι εισαγωγή τοΰ μεγάλου 

αύτοϋ έργου, τό όποιον κατά τούς θαυμαστάς αύτοϋ υπόσχεται αναντιρρητον 
άθανασίαν. Έπί τής ιστορίας της Έπαναστάσεως δέν Θέλω λοιπόν ριψει 

η έν μόνον παροδικόν βλέμμα, διότι άπλη τυγχάνουσα άφηγησις τοΰ μεγά
λου δράματος της έπαναστάσεως, ούδεμίαν διεκδικεϊ πραγματικήν ιστορι

κήν σπουδαιότητςρ. ’Άλλως τε τό γεγονός τοΰτο κεκτηται τοσαυτην σημα
σίαν καί σπουδαιότητα διά την άνθρωπότητα, άνεκινησεν εκ. θεμελίων το- 
σαΰτα κοινωνικά κα'ι πολιτικά προβλήματα, ορούς ζωής κα'ι θανάτου δια. 

την νεωτέραν κοινωνίαν, ώστε και σήμερον άκόμη άληθώς άμερόληπτος και 

πεφωτισμένη κρίσις είναι σχεδόν άδυνατος.
Ή γαλλική έπανάστασις έπηγγέλθή τήν πραγμάτωσιν ιδέας, άφ’ ης χρο

νολογείται νέα περίοδος έν τφ βίφ της άνθρωπότητος’ άνακινησασα τα 
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μέγιστα τών ζητημάτων τοΰ ήθικοΰ βίου ούχι μόνον ενός έθνους, άλλά κα

θόλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, έσται άείποτε τό καθολικόν άντικείμε- 

νον της άνθρωπινης έρεύνης καί σκέψεως. Ιστορική άνάγκη συνετέλεσεν, 

όπως ή έπανάστασις, ή’τις βεβαίως ούτε έκυοφορήθη, ού'τε προπαρεσκευάσθη 

μόνον έντός τής Γαΰ.λίας, άλλ’ έν διαφόροις εύρωπαϊκαϊς γώραις, έκτελεσθή 

κατ έςοχην εν Γαλλία ενεκα ποικίλων εθνικών κα'ι πολιτικών λόγων.Τό δράμα 
τίς άνθρωπίνης ιστορίας πλέκεται καί εξελίσσεται έν τή φορ^ τών αιώνων 
οιονει δια μυστικοϋ τίνος μίτου της Αριάδνης’ υπάρχει άλυσσις μυστική, 

αθέατος είς τά κοινά πνεύματα, διηκουσα διά της ιστορίας καί συνδέουσα 
τας διάφορους αυτής φάσεις καί περιόδους. Ούτως ή γαλλική έπανκστα- 

σις, βαθεως εςεταζομενη, είναι έςίσου τό προϊόν της πνευματικής έργασίας 

τοΰ γαλλικού έθνους, οσον καί τών άλλων εθνών τής Ευρώπης' άλλ’ ή έρ- 
γασία τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος έν τή ιστορία είναι λογική, σκόπιμος* 

•■μόνον έν Γαλλία ήουνατο κατά τήν εποχήν εκείνην νά τελεσθή μεγάλη τις 
μ.εταβολή έν τφ βίφ τής άνθρωπότητος' ή πολιτική αύτής -ένότης άπό μα- 

κροΰ χρονου λαβοϋσα χωράν, ή γλώσσα αύτής καί ή φιλολογία, καταστάσαι 

κοινον κτήμα τοϋ ευρωπαϊκού κόσμου, παρέχουσαι τά θέλγητρα εύχεροΰς 

απολαυσεως, ο τροπος τοΰ σκεπτεσθαι, του άντιλαμβάνεσθαι τών πραγμ,ά' 

των, η ελαφρα τυραννία, ήν, εί καί άκουσίως, ανέχονται έν τούτοις καί έπί- 
ζητοΰσι τα ευρωπαϊκά έθνη, ή υπό τοΰ γαλλικού πνεύματος είδοποίησις πά~ 

σης ξένης ιδέας, διά τοΰ μέσου τούτου καθιστάμενης κοινού κτήματος τής 

άνθρωπότητος, παντα ταΰτα ήσαν άρκοΰντα προσόντα, όπως ό γαλλικός λαός 

κατα'στή Ο εκλεκτός λαός τής ιστορίας πρός τήν πραγμάτωσιν μιάς μεγά
λης ϊδεας. .0 τελευταίος Οπινθηρ τού αρχαίου ελληνικού πνεύματος, ό άπο- 

πεμφθείς άπό τοΰ ψυχορραγοΰντος Βυζαντίου καί άνάψας έν Ίταλίιγ τό φώς 

τής Αναγεννήσεως, τό λυκαυγές τού νεωτέρου εύρωπαϊκοΰ βίου, είναι τό 

προανάκρουσμα, ό πρόλογος τοΰ συγχρόνου πολιτισμού τής άνθρωπότητος' 6 
Μεσαίων, θρησκευτική κατά τό μάλλον καί ήττον, κατ’ έλάχιστον δέ πο

λίτικη κοινωνία, είναι άνίκανος νά συλλάβη καί νά κατανοήση ζητήματα 

καθολικής σημασίας' ρεμβάζει, όνειροπολεϊ περί ενός ξένου κόσμου, πέραν 
τών αισθήσεων ένυπάρχοντος, άλλά περί τοΰ ανθρώπου ουδόλως σκέπτεται 
ή σπανίως' άλλ’ 6 έξω τού αισθητού κόσμου βίος, τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος 
δεν είναι άληθής βίος, είναι βαρέος υπνου τεταραγμένον όνειρον' τούτου ένεκα 

ηνεα ιστορία ή'ρξατο έν Ίταλι&ι κατά πρώτον ύπό τήν επίδρασιν καθαρών df- 

Ζζοω.τή'ωΓαίσθημάτων καί πόθων. Τό λυκαυγές τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, τό 

τοσοϋτον επιχαριτως φωτιζον τήν Ιταλίαν τής ’Αναγεννήσεως, άποπνέει 
τήν αβρότητα πολιτισμού ανθρωπίνου, πρός δν ούδεμίαν gyst σχέόιν ή εκ

κλησία, ή'τις καί αύτή τότε μόνον παρουσιάζει αληθείς απόψεις εύγενείας, 
όπόταν διαπνεηται ύπό τοΰ ελληνικού πνεύματος* ή τέχνη έξανθρωπίζει 

έπί τινα χρόνον τάς αντικοινωνικά; τάσεις τής εκκλησίας, καθίστησίν αύτήν
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έπί τών χρόνων Λέοντας τοΰ δέκατου καί τών Μεδίκων άκρόπολιν τοΰ πολί- 

τισμ.οΰ, προστατεύουσαν τά έξοχώτατα τών πνευμάτων της ιταλικής Ανα

γεννήσεως έν τοϊς γράμμασι καί ταϊς τέχναις* έλληνόφρων και φίλεοως άπο- 

διώκει άπό τοΰ πνεύματος τής έποχής εκείνης την μισανθρωπίαν καί την 

μελαγχολίαν, ρίπτουσα αύτην εις κόσμον κάλλους καί αρμονίας* ί γοη- 
τευθεϊσα κοινωνία άρχεται έξανθρωπιζομένη, αισθανόμενη την ατομικότητα 
έαυτής, τής δε έξεγέρσεως τής τοιαύτης τοϋ πνεύματος αύτοσυνειδησίας άμε- 

σος καθίσταται συνέπεια καί άνάγκη $ Μεταρρύθμισις.

Ή έπανάστασις είναι αείποτε αναγκαίος και αναπόφευκτος νόμος προό
δου έν τώ φυσικφ καί τφ ήθικφ κόσμφ, ώς δεικνύει ήμϊν ή ιστορία τής 

φύσεως και ή ανθρώπινη Ιστορία, εντούτοις, δσον άφοροί τόν ήθικόν κόσμον, ή 
. έπανάστασις πριν ή τελεσθή έν τή πολιτική κοινωνία, πρέπει νά προηγηθή 
έν τή εσωτερική του άνθρώπου συνειδήσει* πρέπει κατά πρώτον νά μεταρ- 

ρυθμισθό) ή πνευματική τοϋ άνθρώπου φύσις, νά αίσθανθή την ατομικότητα 

αύτής καί την ελευθερίαν, πριν 7) ή κοινωνική έπανάστασις έν τή σφαίρ<ζ της 
πολιτείας λάβγι την άλήθειαν αύτής καί την πραγματικότητα. Ένί λόγφ 

ή θρησκευτική έπανάστασις, η έπανάστασις της πνευματικής συνειδησεως 

πρέπει νά προηγηθή της πολιτικές έπαναστάσεως. ’Έθνος, ου η πνευματική 
συνείδησις δέν έξεγερθόΐ, δέν χειραφετηθώ άπό τής αύθεντείας, ουδέποτε δύ- 

ναται νά καταστή πράγματι έλεύθερον, μεθ’ δλας τάς επαναστατικής αύτοΰ 
άποπείρας έν τή πολιτική κοινωνίρι. Τοΰτο δέν είναι κενόν, έκ τών προτέρων 

θεώρημα* τό βλέπομεν έν τί) συγχρόνφ ευρωπαϊκή ίστορίρρ ύπό τήν πλήρη αύ
τοΰ πραγματικότητα. ’Αγγλία, 'Ολλανδία, Ελβετία είναι χώραι πράγματι 

έλεύθεραι* ή δέ πολιτική ελευθερία ή'ρξατο παγιουμένη άπό τίνος χρόνου έν πά- 
σαις ταϊς εύρωπαϊκαϊς χώραις, έ'νθα άρχει ή θρησκευτική διαμαρτύρησή’ του

ναντίον έν ταϊς καθολικαϊς χώραις, έ'νθα ή έλευθερία τοϋ πνεύματος καί τής 

συνειδησεως δέν είναι δόγμα άνεγνωρισμένον, ή πολιτική έλευθερία, μεθ’ δλας 

τάς πρός πραγμάτωσιν αύτές άποπείρας, μένει καί θέλει μένει έπί πολύν ίσως 

άτι χρόνον κενός τύπος, άνευ πραγματικής ύποστάσεως.
Ούτως ή ιδέα της "έπαναστάσεως ώς άφετηρία, άφ’ ής άρχεται νέον 

καθεστώς έν Εύρώπνι, προοιμιάζεται διά τής τέχνης της ’Αναγεννήσεως έν 
τή κατ’εξοχήν τεχνική χώρα της ’Ιταλίας, έξακολουθεΐ διά τής φιλοσο

φίας τής Μεταρρυθμίσεως έν τή γερμανικό) φυλή, έπισήμως άναγνωριζομένου 

τοϋ προσωπικού λόγου ώς τοΰ ύπερτάτου τών δντων κριτηρίου, καί έπί τέλους 
πραγματοποιείται διά τής γαλλικής έπαναστάσεως, τής κατ’ έξοχήν άνθρω- 

πίνης ταύτης έπαναστάσεως. "Απασαι αί προγενέστεραι επαναστάσεις έν Άγ· 
γλία, έν ’Αμερική, έν Όλλανδίρς, άπέβλεπον πρός εθνικούς σκοπούς έλευθέρας 

αύτοδιοικήσεως,μόνον δέη γαλλική έπανάστασις έκέκτητο καθολικόν άνθρώπι- 

νον χαρακτήρα.Έάν ή Petition of Right,® νόμος τοΰ Habeas Corpus έν Άγ- 

γλίγ, ή έν έ'τει 1776 άνακήρυξις τής άμερικανικής ελευθερίας, φέρουσιν άγ- 

♦
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γλικδν ή άμερικανικόν άπλώς χαρακτήρα, ή έν έτει 1793 έν Γαλλία δια- 
χήρϋζις των θιχαΐων τον άνθρώπου χαι τοΰ Λο.Ιίτου είναι καθαρώς άνθρώ- 

πινον άργον* ή άνθρωπότης άπολέσασα έν μέσφ τών αιώνων τά δίκαιά της, 

πρώτην φοράν βλέπει αύτά διατυπούμενα καί άνακηρυττόμενα, λαμβάνουσα 
πλήρη τήν συνέίδησιν τής σημασίας αύτής έν τή ίστορί^:. .

Ό άναλαμβάνων νά συγγράψη τήν ιστορίαν τοιαύτης ιδέας, ής αί διάφοροι 
πράξεις, οίονεί έν πλήρει χρόνου καί τόπου έλευθερί^ Σαιξπηρείου δράματος, 

παρίστανται έν δλαις ταϊς χώραις τής εύρωπαΐκής ηπείρου, οφείλει νά μελε- 
τήστ; καί νά έρευνησνι ύπό τήν απόλυτον αύτής ενότητα τήν νεωτέραν ίστο’ 

ρίαν.Πνεύμα φιλοσοφικόν,δυνάμενον νά συλλαβή καί νάκατανοήση δλην έκείνην 
τήν πάλην τών ιδεών, τήν άπό αιώνων ήδη τελουμένην, οφείλει νά άνιχνεύονι 
τά διάφορα άπόκρυφα ήθικά έλατήρια, τά διακινοϋντα όπισθεν τής σκηνής 

τούς ύποκριτάς τοΰ δράματος.’Εκεϊνος δστις ζητήσ·/) νά κρίνη τοιοΰτον κολοσ- 

σιαϊον φαινόμενον άπό τών έπί τής σκηνής μόνον λεγομένων καί πραττομέ- 
νων, άναμφιβόλως άποτυγχάνει τοΰ σκοποΰ του. Τούτου ένεκα όλίγιστα 
όπωςδήποτε άξια λόγου ιστορικά έργα περί τής γαλλικής έπαναστάσεως δύ- 

ναται νά έπιδείξη ή ιστορική φιλολογία, μ.ολονότι βιβλιοθήκαι όλόκληροι 

συνεγράφησαν* ί'σως οί μεταγενέστεροι, ύπέρτεροι τών κομματικών παθών 
τής εποχής, θέλουσιν άμ,εροληπτότερον κρίνει τούς έργάτας καί τό έ'ργον τής 

έπαναστάσεως, καί θέλουσιν έξενέγκει περί αύτής κρίσεις καί σκέψεις άλη- 

θ,εστερας. Άλλ’ δσον άφορ^ τό ιστορικόν περί Έπαναστάσεως έ'ργον τοΰ Θιέρ- 
σου, θέλομεν ί'δει, δτι ήκιστα άνταποκρίνεται πρός τήν σημασίαν καί τό άν- 

τικείμενον τής ύποθέσεως, ήν διαπραγματεύεται.

‘Ο σκοπός τοΰ συγγραφεως, ό λόγος, άφ’ ού ώρμήθη εις τήν έξιστόρησιν 
τής έπαναστάσεως, φαίνεται αμέσως έν τφ προλόγω τοΰ βιβλίου: «Προσε- 
πάθησα,λέγει, νά καταστείλω έν έμοί πάν μίσους αίσθημα, έφαντάσθην άλλη- 
λοδιαδόχως έμαυτόν γεννηθέντα ύπό τήν καλύβην, ένθουσιώντα ύπό δικαίας 

τινός φιλοδοξίας, θέλοντα ν’ άποκτήσω δ,τι άδίκως μοί είχεν άποποιηθή τών 

άνωτάτων τάξεων ή ύπερηφάνεια* ή μάλλον, δτι άνατραφείς έν τοϊς άνακτό- 

ροις, κληρονόμος αρχαίων προνομίων, έθεώρουν οδυνηρόν νά έγκαταλίπω κατά- 
στασιν, ήν ύπελάμβανον νόμιμον ιδιοκτησίαν. Έκτοτε παρητήθην παντός 
πάθους* έθρήνησα τούς μαχητάς καί άπεζημιώθην, αφιερωθείς είς των γεν

ναίων ψυχών την Λατρείαν.ι>

Αυτή ή τελευταία φράσις, ύπό τήν έςωτερικήν μόνον αύτής σημασίαν καί 
έννοιαν, διηκει δι’ δλων τών ιστορικών έργων τοΰ Θιέρσου’ ή λατρεία, ή άπο- 

θεωσις παντός δ,τι φαίνεται έξωτερικώς μόνον ύπέροχον, ύπερβάλλον έπί τής 

τής σκηνής, παρασύρει τό πν.εΰμα του, διεγείρει τόν κάλαμ.άν του* ώς δ επι
κός ποιητης ζητεί ηρώα. Άδιάφορον τίς είναι ουτος, διά τίνων μέσων έκτή- 

σατο την θλιβεράν αύτοΰ φήμην* ό σκοπός καθαγιάζει τά ..μέσα* τό δίκαιον 

τής επιτυχίας, τρ δίκαιον τής ισχύος είναι τά έλατήρια, τά διακινοϋντα τόν
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ιστορικόν αύτοΰ κάλαμον’ δι' ό'λου αύτοϋ τοΰ έργου ούδεμία διήκίΐ καθο
λική ιδέα εξαρχουσα’ η ελευθερία, ής τήν πραγμάτωσιν έπεζήτησεν. ή 

γαλλική επανάστασις, άπόλλυται έν τω μέσφ των μεγάλων σπαραγμών, 

τών μεγάλων καταστροφών τοΰ επαναστατικού κλύδωνος’ περί αύτής, περί 
τών ηθικών στοιχείων, άτινα άποτελοΰσι τό αληθές αύτης κράτος έν τή 
κοινωνία, ό ιστορικός ούδέ λόγον γνωρίζει νά εί'πγ, έκτος όταν πρόκειται νά 
ζωγραφίσγι τούς αληθείς ή ψευδείς αύτής ήρωας ή μάρτυρας. Έν γένει ή 

ιστορία αύτοΰ είναι ποικίλη στοά άνδρών άνερχομένων και κατεργομένων, 
οΰς Θαυμάζει, έν τω άπογείφ τίίς δόξης ό'ντας, μέμφεται δέ είτα πίπτοντας. 
Ή διδασκαλία, ήν περί τόν αύταν σχεδόν χρόνον άνέπτυξεν ό ’Άγγλος Θω

μάς Carlyle έν τή ύπ’αύτοΰ διατυπωθείσγι Λατρεία των ηρώων (hero- 

worship), εδρεν ήδη σύγχρονον έν τή ίστορίςε απόστολον τόν Θιέρσον. Ή 

νόσος αύτη τής ήμετέρας έποχής, τής άποθεώσεως τών ηρώων τής έπιτυ- 

χίας, είναι συνήθης είς χρόνους ηθικής καταπτώσεως καί απελπισίας’ λα
τρεία ούδεμίαν ποιούσα διάκρισιν μεταξύ τοΰ άγαθοϋ κα'ι τοΰ πονηρού, έκ- 

τιμώσα δέ άμφότερα έκ τής έπιτυχίας, έκ τής ήχοΰς, ήν έ'σχον έν τφ βίφ, 

είναι προφανές σύμπτωμα πνευματικής καχεξίας’ ό άποτυχών εύγενής μάρτυς 
μιάς ιδέας υποβιβάζεται άπέναντι τής επιβλητικής φυσιογνωμίας άνδοός, δι’ 
οίωνδήποτε μέσων κατισχύσαντος καί έπ'ι τής σκηνής άνελθόντος.

Και δμως ή αποστολή τοΰ συγγραφέως δέν είναι τόσον ταπεινή έν τφ 

κόσμφ τούτφ. ’Έχων πλήρη τήν συνείδησιν τής σημασία'ς αύτοΰ, τής υψη

λής αύτοΰ κλήσεως,, οφείλει νά ΐσταται υπέρτερος μ,ικρών τινων αν

θρωπίνων παθών κα'ι προλήψεων’ εις συγγραφεύς είναι ό ίερεύς, ό προφή
της, ό απόστολος μιας καθολικής ιδέας’ έν τοΐς έ'ργοις αύτοΰ ευρίσκει 

ηχώ πάσα ύψηλή σκέψις, πάσα μεγάλη έ'μπνευσις, πραγματουμένη έν 

τή ιστορία’ είναι ό εύαγγελιστής τής άληθείας απέναντι τοΰ ψεύδους, τοΰ 
διαπνέοντος πολλάκις, διαφόρων λόγων ένεκα, τόν βίον τοΰ ανθρωπίνου πνεύ

ματος.
Ή ιστορία τοΰ Θιέρσου είναι έκπλητικόν παράδειγμα τοιαύτης ήρωο- 

λατρείας. Διά τούς άνδρας τής έπαναστάσεως δέν έ'χει ί'διον μέτρον, 

άναλόγως τής έκαστου ιδιοφυίας κα'ι ήθικότητος' νομίζει τις δτι άπό τής 

αύτής έξήλθον χύτρας. άπασαι έκεΐναι αί παράδοξοι μορφαι, οί χαρακτήρες, 
οΰς αποπειράται νά ζωγραφίσ-ρ’ άπαντες είναι μεγάλοι, έ'ξοχοι έν τή ίσχύϊ 

αύτών, έπιτυγχάνοντες' δέν ευρίσκει λόγους, δπως θαυμάσ-ρ αύτούς θριαμ

βεύοντας, μέμφεται δέ αύτούς έν τή πτώσει’ ό ύλιστικός ούτος σαρκασμός 
τής δικαίας ή άδικου δυστυχίας είναι ί'σως μέσον έπιτήδειον του εύδαιμό- 

νως βιοΰν, οί 'οπαδοί τοιαύτης. θεωρίας τοΰ θαυμασμού, τής έπιτυχίας, 
τής υπηρεσίας αύτής, δύνανται νά εύημερώσιν έν κοινώνίφ, άδιαφορούσν) 

διά τούς δρους τοΰ άγαθοΰ και τοΰ κακού’ άλλ’ εΐς συγγραφεύς είναι αεί 

ποτέ αδικαιολόγητος. Οί Συνταγματικοί τής γαλλικής έπαναστάσεως οί Τι- 

^ονδϊνοι, ό Δαντών, ό ‘Ροβεσπιέρρος θαυμάζονται έκ περιτροπής έν τή ακμή 

τής ισχύος αύτών, καταφρονοΰνται δ’ έν τή πτώσει. Μονότονος θαυμασμός 

ύλιστικής φιλοσοφίας, άπόοροια ταπεινής τοΰ ήθικοΰ βίου άπόψεως, ή μάλλον ' 
άγνοιας καί άδιαφορίας, συγχεούσης τό αγαθόν μετά τοΰ πονηρού, οπότε 

τοϋτο παρίσταται έν τή κοινωνία, έπισύρον τόν τυφλόν θαυμασμόν καί τήν 

λατρείαν τών ανθρώπων.
Έν γένει διά τόν ιστορικόν τής γαλλικής έπαναστάσεως, οί ζητοΰντες 

την στερέωσιν τής έλευθερίας, τόν θρίαμβον αύτής διά μέσων νομίμων, δέν 

εύρίσκουσι δικαιοσύνην’ άρεσκόμενος είς τά άκρα, έ'χων ιδιαιτέραν συμπά
θειαν είς τήν δικτατορίαν, ήν καί αύτός, οσάκις έπί τήν έξουσίαν άνήλθεν, 

έξήσκησε, διά τά μεμετρημένα έκεϊνα πνεύματα, τά ζητοϋντα νά πραγμα- 

τοποιήσωσι τήν έλευθερίαν διά τής νομίμου όδοΰ, ούδεμίαν αισθάνεται 

συμ.πάθειαν’ τρέφει ιδιαιτέραν κλίσιν πρός τούς βίαιους, τούς παρακεκιν- 

δυνευμένους χαρακτήρας, κλίσιν, ήν ούδέποτε είναι διατεθειμένος νά κα- 

ταστείλν). Τί σημαίνουσιν αί ακόλουθοι άντιφατικαί κρίσεις, άς έκφέρει 
κατά τήν στιγμήν τής πτώσεως τών Γιρονδίνων ; «Ό κίνδυνος, άείποτε αύ ■ 

ξάνων, κατέστησε τήν πάλην ζωηροτέραν, δηλητηριωδεστέραν’ ή δέ γεν

ναία Αντιπροσωπεία τής Γιρόνδης, έξηντλημένη, καθό θελήσασα νά έκδι- 

κηθή τόν Σεπτέμβριον, καθό θελήσασα νά έμποδίσ-ρ τήν 27 ’Ιανουάριου, 1 
τό επαναστατικόν δικαστηρίου καί τήν έπιτροπήν τής κοινής σωτηρίας, εκ

πνέει, καθ’ ήν έποχήν, τοΰ κινδύνου μείζονος καταστάντος, ή βία κατέστη 

μάλλον αναπόφευκτος, άσκοπος δέ ή μετριότης. "Ήδη, οπότε ή νομιμότης 

ήττήθη, πάσα δέ ένστασις άπεσβέσθη διά τής πτώσεως τών Γιρονδίνων, ό 

δέ κίνδυνος κατέστη φρικωδέστερος ή άλλοτε, δι’ αύτής τής ανταρσίας, ή'τις 

θά έκβιασθή νά έκδικηθή τόν Γιρόνδην, ή βία άρχεται αναπτυσσόμενη άνευ 

κωλύματος καί άνευ μέτρου, τελειοΰται δέ ή τρομερά δικτατοοία τοΰ έπα- 
ναστατικοΰ δικαστηρίου καί τής έπιτροπής τής κοινής σωτηρίας. Καί τότε 

άρχονται σκηναί έκατοντάκις με'ιζονες καί φρικαλεώτεραι, ή άπασαι έκεΐναι, 
έφ’ αΐς ήγανάκτησαν οί Γιρονδϊνοι. Δι’ αύτούς ή ιστορία λαμβάνει πέρας 

ήδη’ ούδέν πλέον έπιλείπεται δι’αύτούς, ή ή διήγησις τοΰ ήρωϊκοϋ αυτών 

θανάτου. Ή άντιποΛΐτευσις αύτών ύπήρζεν επικίνδυνος, ή άγανάκτησις 

εοτιρη/ιένη κοΛιτικής φρονήσεως' έςίθηκαν την έπανάστασιν, την έΛευθε- 
ρίαν καϊ την ΓαΛΛίαν' έζέθηκαν ράΜστα αύτην τήν μετριότητα, υπερα

σπιζόμενοι αύτήν μετά τραχύτητας, θνήσκοντες δέ, παρέσυραν έν τγ πτώ- 

σει αύτών παν ο,τι γενναϊον και πεφωτισμένον ύφίστατο ετι έν ΓαΛΛΙα.Έν 
τούτοις, τίς δεν ή'θελεν έπιθυμ.ήσει νά πλήρωσή τό πρόσωπον αύτών, τίς δέν 

ήθελεν έπιθυμήσει νά διαπράξρ τά σφάλματα αύτών; Είναι δυνατόν τώ δντι, 

ν’ άνέχηταί τις ρέον τό αίμα άνευ άντιστάσεως καί άνευ άγανακτήσεως
·*

1 27 ’ίανουαρίου 1793, ημέρα τοΰ θανάτου του Λουδοβίκου δέκατου έκτου,
2 Thiers. Histoire de la revolution fran^aise.
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Ουτω τό δόγμα τής βίας αναγορεύεται σπουδαιότατον έν τ$ πολιτική 
άξίωμα* Vi μετριότης είναι πολίτικη άφροσύνη* τί έπρεπε νά πράξωσιν οί 
Γιρονδϊνοι κατά την εποχήν εκείνην τοΰ τρόμου καί της βίας; έπί τίνος λόγου 
e συγγραφεύ; βασίζει την γνώμην του, δτι διά ττίς άντιστάσεως αυτών κατά 
τών παρεκτροπών τών φανατικών τ·ης έπαναστάσεως, οι έκ Γιρόνδης αντι
πρόσωποι έζεθηκαν -ίην επα,νάστανιν, ζηγ ΓαΛΙίακ και ημ* ελευθερίαν ; 

"Επρεπε νά ύποχωρήσωσιν εις την βίαν τών ορεινών, νά χειροκρ.οτώσι τά έν 
ονόματι τ$ς έλευθερίας τελούμενα κακουργήματα; Κρίμα* ή ευγλωττία, 
"2ί γενναιαφροσύνη, ό ίππατισμ.δς τών επίλεκτων άνδρών της εποχής έκείνης 
6» τη πολιτική πάλη της έπαναστάσεως δέν είναι άρκο.ΰντα στοιχεία λα
τρείας δι’ ιστορικόν, υποσχεθέν.τα έν άρχ$ τοΰ βιβλίου του την λατρείαν τών 
γενναίων καρδιών* ή λεπτότης τοΰ αισθήματος, ή γενναιότης της καρδίκς, 
ή λατρεία τής αληθούς ελευθερίας εκμηδενίζονται ένώπιον τοΰ χαρακτηρος 
τών βιαίων εκείνων άνδρών, οϊτινες διά της τραχύτητας αυτών, διά τής 
βίας, διά τών άδαμάστων παθών, των έν ταΐς έπαναστάσεσι καθίστανται 
οί νεκροπομποί μάλλον η οί σωτήρες τής ελευθερίας,... Άπασών τών έπανα- 
βτάσεωνή Ιστορία δύναται νά έπιδείξη, ώί μη ώφελε, τοιούτους χαρακτήρας, 
ίδί,η δέ η ιστορία της γαλλικές έπαναστάσεως, ην αύτοΐ οί μαχηταί αύτης 
τοσοΰτον έβλαψαν, καί έπόμπευσαν άπέναντι τώ,ν έκ. συστήματος συκοφαντών, 
καί πολεμίων,

Ό μετά ταΰτα' θαυμαστής τοΰ Ναπ-ολέοντος δέν ήδύνατο η νά έπενέγκη 
μεμετρημένην κρίσιν, νά έπιδείζη συμπάθειαν πρός τους τοιούτους χαρακτή
ρας* λαλώ,ν μετά ψυχοότητος, μετ’ ειρωνείας περί της καταστροφής τών 
Γίρονδίνων, ένθουσι^, δταν πρόκειται ό. λόγος περί τοΰ Δαντώνος* ά Δαντών. 
καθίσταται τό άντικείμενον της ευμενούς αύτοϋ κρίσεως* ό. χαρακτήο αύτοϋ 
απεικονίζεται μετά προφανούς ενθουσιασμού : αΤάλμηρος, φλογερός, άπλη
στος συγκινήσεων καί τέρψεων, είχε σπεύσει εις τό. στάδιαν της πάλης, καί 
ώφελε νά διαλάμψη πρό παντός έν ταΐς ήμέραις τοΰ τρόμου. Ταχύς καί θε
τικός, μη εκπληττόμενος είτε ύπό τών δυσχερείων, είτε ύπό της καινότητος 
μιΚς έκτακτου καταστάσεως, έγ-νώριζε νά κρίνη τά άναγκαΐα μέσα, περί 
μηδενός φοβούμενος καί περί μηδενό,ς αισθανόμενος τύψεις συνειδάτος. Έ- 
σκεφθη δτι καθίσταται κατεπείγουσα η άποπεράτωσις τής πάλης μεταξύ 
τής μ.οναρχίας καί της έπαναστάσεως, έντεΰθεν ή 10. Αύγούστου υπήρξε 
καθαρώς εργον τοΰ Δαντώνος. ’Απέναντι τών Πρώσσων έσκέφθη, δτι ώ«· 
φελε νά διατηρηση καί νά έξαναγκάση την Γαλλίαν έν τφ συστήματι 
τής έπαναστάσεως* διέταξε, λέγουσι, τάς φρικαλέας ήμέρας τοΰ Σεπτεμ
βρίου, άλλά διατάττων αύτάς, έσωσε πλήθος θυμάτων. Άρχομένου τοΰ με
γάλου έτους 1793, ή Συμβατική ήτο έκπεπληγμέ-νη ένώπιον τής καθωπλι- 
σμένης Εύρώπης* τότε ό Δαντών άπήγγειλε τούς άξιοσημειώτους τούτους 
λόγους, έν πληοει κατανοήσει τής σημασίας αύτών καί τής βαθύτητας; 

4TS

ο”Εθνος έπαναστατημένον είναι εύχερέστερον νά κατακτηση τούς γείτονας 
του, ή νά κατακτηθή ύπ’αύτών». "Εκρινεν δτι είκοσι πέντε εκατομμύρια 
άνδρών, οΰς ήθελον τολμήσει νά θέσωσιν εις κίνησιν, ούδέν ειχον νά φοβών- 
ται έξ εκατοντάδων τινών χιλιάδων τοιούτων ώπλισμένων ύπό τών θρόνων, 
‘Επρότεινε νά έξεγείρωσι τόν λαόν, νά έξαναγκάσωσι την συνεισφοράν τών 
πλουσίων* τέλος έφαντάσθη άπαντα τά έπαναστατικά μέτρα, άτινα κατέ- 
λιπον τοσοΰτον τρομεράν άνάμνησιν, άλλ’ άτινα καί έσωσαν την Γαλλίαν. 
'Ο άνήρ ούτος, ό τοσοΰτον ισχυρός έν τή πράξει, έπανεπιπτε μ.ετά τούς 
κινδύνους είς την άναλγησίαν καί τάς ήδονάς, άς αείποτε εΐχεν άγαπήσει, 
καί άνεζητει μάλιστα τάς άθωοτέρας τών άπολαύσεων, άς παρέχουσιν ο' 
αγροί, λατρευομένη σύζυγος καί φίλοι. Τότε δέ έλησμόνει τούς νικηθέν- 
τας, μη δυνάμενος πλέον νά τούς μισηση, γνωρίζων μάλιστα ν’ άποδίδρ 
αύτοϊς δικαιοσύνην καί οίκτον, καί ν’ άμύνηται υπέρ αύτών. ’Αλλά κατά τά 
διαστήματα ταΰτα τής άναπαύσεως, άναγκαΐα εις την φλογέράν αύτοϋ 
ψυχήν, οί άντίπαλοι αύτου έκέρδιζον ολίγον κατ’ ολίγον διά τής καρτερίας 
των την φήμην καί την επιρροήν, ην ουτος είχε κερδίσει έν μια μόνν; ήμεροι 
κινδύνου. Οί φανατικοί έμέμφοντο αύτόν έπί μαλακίορ καί άγαθότητι, λη- 
σμονοΰντες, δτι κατά τάς ημέρας τοΰ Σεπτεμβρίου είχεν έξισωθή πρός 
δλους, τάς αύτάς διαπραξάμενος πολιτικάς σκληρότητας. ’Εμπιστευόμενος 
είς την φημην του, άναβάλλων έξ άμελείας 'καί έξελίσσων εύγενή σχέδια 
έν τή κεφαλή αύτοϋ, δπως έπαναγάγγ τούς γλυκείς νόμους, δπως περιορίσγι 
τό κράτος της βίας κατά τάς ημέρας τών κινδύνων, δπως άποχωρίστ) τούς 
άνεκκλήτως είς τό αιμα έξαναγκασθέντας έκτελεστάς άπό τών άνδρών, 
οιτινες ειχον υποχωρήσει μόνον είς τάς περιστάσεις,δπως όργανώσνΐ έπί τέλους 
την Γαλλίαν καί έπανασυμφιλιώσν) αύτην μετά τής Εύρώπης, έξηπατήθη 
ύπό τών συναδέλφων του, είς ους εϊχεν έγκαταλίπει τήν κυβέρνησιν. Ουτοι 
δέ ένώ έπληττον τούς ύπερεπαναστατικούς, δπως μηδαμώς φανώσιν ύποχω* 
ροΰντες, ώφελον νά πλήξωσι τούς μεμετρημένους. 'Η πολιτική έζήτει θύ
ματα, ό δέ φθόνος τά έξέλεξε* καί ούτως έθυσιάσθη ό ένδοξότερος καί ό 
φοβερώτερος άνήρ τής έποχής έκείνης. Ό Δαντών ύπέκυψε μετά τής φήμης 
καί τών ύπηρεσιών αύτοϋ είς τήν άποτρόπαιον κυβέρνησιν, είς τής όποιας 
τοσοΰτον συνετέλεσε τήν διοργάνωσή . .. Ό Δαντών έκέκτητο πνεϋμα ά- 
καλλιέργητον, άλλά μέγα, βαθύ καί πρό πάντων άπλοΰν καί στερεόν* ώς δ 
Μιραβώ έξέπνευσεν ύπερήφανος διά τόν εαυτόν του καί πιστεύων τά έλατ- 
τώματά του καί τόν βίον του αρκούντως κεκαλυμμένα ύπό τών μεγάλων 
ύπηρεσιών του καί τών τελευταίων σχεδίων του». 1

Δέν σκοπώ ν’ άναλύσω τό τεμ-άχιον τοΰτο περί τοΰ Δαντώνος, δπως ,έκτι- 
μηθή ή ιστορική αύτοϋ άλήθεια καί πίστις* αληθώς* ή είκών αυτή εί
ναι είκών ιδεώδους έπαναστατικοΰ ήρωος, άλλά δέν είναι ή είκών τοϋ

4 Thiers. Histoire de la revolution Brap^aise.
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'ϋ 

ό 
άλλά καίν,

πραγματικού Δ«ντώνος, αίαν παραδζδει ήμϊν 
τάς χεϊρας του είς τό αίμα τοσούτων άθώων, 
αδύνατο ού μόνον νά προλάβή αύτάς 

αύτοΰ και της δημοτικότητας, δέν ήτο άξιος τοσούτου ποιητικού θυμιάμα

τος. Βεβαίως ό Μιραβώ και ό Δαντών ήταν συγγενείς χαρακτήρες, ού μόνον 
κατά την δύναμιν τοΰ λόγου, άλλά και κατά την ανικανότητα ν’ άντςταχ? 

χθώσιν είς τόν πειρασμόν της διαφθοράς' άμφότεροι κατηγορήθησαν έπΐ δω
ροδοκία, δίχως νά δυνηθώσι νά διαψεύσωσι τάς κατ’αύτών κατηγορίας, πρός 

τω επαναστατικοί δέ φανατισμώ δέν έκέκτηντο τούλάχιστον την αρετήν 
έκείνην της άκεραιότητος, έφ’ ή διεκρίθησαν ό Saint-Just, ό 'Ροβεσπιέρρας. 

Άλλ’ έκέκτητο ό ζ/ακτώκ την πο.Ιίτιχην έκείνην περίνοιαν, ήν άρέσκεται ά- 
ποδίδων αύτώ ό Θιέρσος ; Τοΰτο είναι πλέον ή αμφίβολον,' ώς έπί τό πλεϊ- 

στον οί άνδρες της έπαναστάσεως, οί σκαπανείς καταρρέοντος καθεστώτος, 

ούτε την βούλησιν, οΰτε την ικανότητα έχουσι πρός. άνέγερσιν νέου στερεοΰ 
οικοδομήματος. Ό Δαντών -^το είς τών τοιούτων χαρακτήρων : είχε πλήρη 

την τόλμην επαναστατικού ήρωος, άλλ’ ούδεμίαν πολιτικού άνδρός ευφυΐαν. 

*11 πολίτικη αύτοΰ αξία έμπεριελαμβάνετο έν τή φράσει ταύτγ, ;· Εν ταΐ^ 

επανασζάσεσιν άπαιζεΐζαι ζό,/Ιρη χαΐ πά.ίιγ ζόΛμη χαΕπάΛι,ν τόΛμη' άλλ’ 
η επαναστατική τόλμη δέν είναι ή πολίτικη φρόνησις, ή διακρί,νουσα τούς 

άνδρας της πολίτικης όργανώσεως λαρΰ, εισερχομένου είς νέον στάδιον. ιστο

ρικής ύπάρξεως.

Οί λαοί κα'ι έν επαναστατική έξάψει κα'ι έν πολιτική γαληνή δέν άρέ- 

σκονται είς τά ανεξάρτητα καί ελεύθερα έκεΐνα πνεύματα, ών ή αξία συνί- 

σταται έν τή έμβριθε.ϊ καί μεμετρημένή πολιτική ένεργεία, έν τή ήρέμω 
λατρεία μιας ιδέας, ούχί δέ έν- τή φανατική αύτής ύποστηρίξει καί αποθεώ

σει. Οί δραματικοί ήρωες, οί κωμφδοί, (ονομάσατε αύτούς όπως θέλετε), οί 

άγορηταΐ, οί λαμβάνοντες τάς εμπνεύσεις ούχί άπό τής έσωτερικής αύτών 
συνειδησεως, άλλ’ άπό τών δημοτικών παθών, είναι συνήθως τά είδωλα τοϋ 

πλήθους,τό όποιον θαυμάζει ο,τι προχείρως έννοεϊ,μή δυνάμενον νά έμ,βαθύνή, 

νά έκτιμήσγ άμερολήπτως καί έν πνευματική έλευθερίφ τά πράγματα. Καί 
Ιδού ό λόγος, δι’ §ν ή Γιρόνδη έξετιμήθη ήττον 

ιστοριογράφων τής γαλλικής έπαναστάσεως: 
έπιδράση έπί τοΰ πλήθους, ούχί δέ νά διδάξν) αύτό καί 

φορεΐ περί τής αύστηρας ιστορικής αλήθειας, 

πραγμάτων κρίσεως. ’Αποστολή αύτοΰ είναι 
βάνων ιόν ίστοοικόν αύτοΰ κάλαμον, δύναταί νά επιφώνησή μετά τοΰ δημο

τικού ασματογράφου ; Ιβ peuple c’ est ma muse, άλλά τά έ'ργον αύτοΰ παν 

άλλο δύναταί νά όνομασθή ή ιστορία.

Τοΰ Θιέρσου ή ιστορία τής Έπαναστάσεως είναι ή έξυμνησις αύτής, έν·> 

φμίθεν ή δημοτικότης τοΰ συγγραφέως καί τοΰ συγγράμματος, άμα τή ?κ-

αληθής ιστορία. ‘Ο βάψας 

άνεχθεΐς τάς σφαγάς, ενώ 
νά κωλύσή διά τής ισχύος

•ού ’Όρους ύπό τών πλείστων 

όταν ό ιστορικός ζητεί νά 

νά μόρφωσή, άδια- 

περΐ τής άμεοολήπτου τών 
ν’ άρέσή, νά κολακεύσγ' λαμ-
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δόσει* μετά τόν Βεραγγέρον ούδείς έτερος έθιξε βαθύτερου τάς χορδάς τοΰ 

πατριωτικού φανατισμού έν Γαλλί^’ διά τής φλογέράς αύτοΰ εύγλωττίας, 

διά τοΰ ολως μεσημβρινού χρωματισμού τής ιστορικής διηγήσεως τών μεγά
λων έργων τής έπαναστάσεως ό Θιέρσος είχε καταστή ταχέως ό δημοφιλέ

στερος τών συγγραφέων'κατά χιλιάδας έπωλήθησαν τά αντίτυπα τής ιστο
ρίας τής γαλλικής έπαναστάσεως, διότι καθ’ ήν έποχήν αΰτη έγράφετο, ή 
ε’πανάστασις ήτο έν τή άκμή τής άποθεώσεως' τίς Γάλλος δέν ή'Θελεν άνα- 

γνώσει μετ’ ενθουσιασμού τάς εύγλωττους ταύτας στροφάς τοΰ πατριωτικού 

συγγραφέως ; :
«ΤΙμέοαι διά παντός· ένδοξοι δι’ ημάς άλλά καί διά παντός θλιβεραί! 

Πότε ή πατρίς ημών ύπήοξεν ώραιοτέρα καί μεγαλητέρα ; αί καταιγίδες 
τής έπαναστάσεως έφαίνοντο γαληνιάσασαι’ οί δέ ψίθυροι τών φατριών άντή- 

χουν ώς οί ύστατοι ήχοι τής τρικυμίας,διότι τά λείψανα ταΰτα τής κινήσεως 

έθεωροΰντο ώς ή ζωή έλευθέρας πολιτείας' τό έμπόριον καί ή οικονομική κα- 
τάστασις έξήρχοντο άπό φοβέρας κρίσεως, ολόκληρον δέ τό έδαφος, άποδο- 

θέν είς βιομηχανικά; χεϊρας, έβαινε γονιμοποίούμενον. Κυβέρνησις, έξ' άστών 

άποτελουμένη, ίσων ήμϊν, έκυβέρνα τήν δημοκρατίαν μετά μετριότητος- 

κρείττονες δέ ήσαν κεκλημένοι είς διαδοχήν αύτών. Πάσα φωνή ήτο έλευ- 
θέρα. Ή Γαλλία, έν τή ακμή τής δυνάιχεως, ήτο κυρία δ'λου τού εδάφους, 

τοϋ έκτεινομένου άπό τοΰ Ρήνου μέχρι τών Πυρηναίων καί άπό τής θαλάσ

σης μέχρι τών ’Άλπεων. 'II 'Ολλανδία, ή 'Ισπανία συνήνουν τά πλοϊά των 
μετά τών τής Γαλλίας, όπως προσβάλωσι τόν θαλάσσιον δεσποτισμόν. ’’Ητο 

περιλαμπής ύπό δόξης άθανάτομ. Θαυμάσιοι στρατοί έπεδείκνυον τήν τρί- 
χρουν σημαίαν ένώπιον τών βασιλέων, θελόντων νά έκμηδενίσωσιν αυτήν. 

Εί'κοσιν ήρωες, διάφοροι τόν χαρακτήρα και τήν εύφυί'αν, όμοιοι μόνον κατά 

τήν ηλικίαν καί τήν γενναιότητα, ώδήγουν τού; στρατιώτας αύτής είς τήν 

νίκην. Ό Hoche, ό KUber, ό Desaix, ό Moreau, ό Joubert, ό Massina, ό 
Βοναπάρτης, καί πλήθος άλλων προσέτι, έν συμφωνίγ ένήργουν. Έσταθμί- 

ζετο ή διάφορος αύτών άξια' άλλ’ ούδείς οφθαλμός είσέτι, όσον διορατικός 
καί άν ήτο, έβλεπεν έν τή γενεή ταύτν) τώ? ηρώων τούς δυστυχείς ή τούς 

ένοχους" ούδείς οφθαλμός έβλεπεν έκεϊνον, δστις έμελλε νά έκπνεύσή: είς τό 

άνθος τής ηλικίας, ύπό άγνώστου νόσου προσβεβλημένος' δστις ή'θελεν άπο- 
θάνει ύπό τό μουσουλμανικόν έγχειρίδιον, ή ύπό τό εχθρικόν πΰρ' δστις ήθελε 

καταπιέσει τήν ελευθερίαν' δστις ήθελε προδώσει τήν πατρίδα του' δλοι 

έφαίνοντο μεγάλος αγνοί, εύτυχεϊς, πλήρεις μέλλοντος ! Καί πάντα ταΰτα 
διήρκεσαν μίαν στιγμήν μόνον' άλλά στιγμαΐ μόνον ύπάρχουσιν έν τφ βίφ 

τών λαών, ό'πως έν τω τών ατόμων. Έβαίνομεν ν’ άνεύρωμεν ήδη τόν πλού
τον μετά τής άναπκύσεως, δσον δ’ άφορφ τήν έλευθερίαν καί τήν δόξαν, 

εί'χομεν αύτάς ή'δη ! . . . «Πρέπει, είπε τις τών άρχαίων, ή πατρίς νά 

ήναι ού μόνον ευδαίμων, άλλά καί άρκούντως ένδοξος». Αυτή ή εύχή ήτο 
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τετελεσμενη ! Γάλλοι, οΐτινες εΐ'δομεν έκτοτε τήν ελευθερίαν ήμών έσβεσμέ- 
νην, την πατρίδα ημών κατειλημμένην, τούς ηρωζς ημών τουφεκισθέντας 
ή απίστους εΐς την δόξαν των, μη λησμονήσωμέν ποτέ τάς άθανάτους έκεί- 
νιχς ημέρας τής έλευθέρας, τοΰ μεγαλείου καί της έλπίδος!» 1

. Ίδου τά μυστήριον της δημοτικότητος τής ιστορίας ταύτης και τοΰ ιστο
ριογράφου· εΐναι αληθώς ό ένθουσιωδέστατος τών ύμνων τ*7ίς δόξης τοϋ γαλ
λικού λαοΰ, τοΰ πανσθενοΰς έκείνου έλατηρίου έν Γαλλί^ι, τό όποιον κατέ- 
πεισεν αύτην νά πιστεύη οτι είναι τό πρώτιστον έν Εύρώπη έθνος, καί τό 
όποιον έπιτηδείως διαχειριζόμενον ΰπό δημαγωγών πάσης άποχρώσεως, ή- 
γαγε την Γαλλίαν εις θ σημεϊον εύρέθη έπί τέλους.

Δεν ενδιατρίβω περί τά καθέκαστα τοϋ ίστορικοΰ τούτου έργου τοϋ Θιέρ- 
σου, τό όποιον είναι απλή μόνον εισαγωγή εΐς τό μέγα αύτοϋ έργΌν, τήν 
ιστορίαν τής Ύπατείας καί τής Αύτοκρατορίας, τό κύριον τοϋτο ένασχόλημα 
τής ζωής αύτοϋ, κατά τήν ιδίαν ομολογίαν. Ή ιστορία αυτή, άρξαμένη έν 
ετει 1840 καί περατωθεΐσα μόλις έν έτει 1862 είναι τό βιβλίον έκεϊνο, 
ιτέρ'ι τήν έμφάνισιν τοϋ όποιου ενθουσιασμός πατριωτισμού διεχύθη έν Γαλ
λία, άνεκηρύχθη δέ ύπό τών θαυμαστών αύτοϋ ώς τό έξοχώτατον τών προϊ
όντων τής νεωτέρας ιστοριογραφίας.

Τοϋτο ήτα επόμενον' έν τή πολιτική καταστάσει, έν ή εύρίσκετο κατά 
τήν έποχήν εκείνην ή Γαλλία, ό ένθουσιασμός έκεΐνος ήτο ευνόητος: ή να- 
παλεοντική παράδοσις ήκμαζεν ή'δη καθ’ ολοκληρίαν' είχε φθάσει εΐς τό 
όίκρον όίωτον τής γαλλικής δημοτικότητος, αύτή δέ ή αύρηλιανή δυναστεία, 
όπως κολακεύσή τήν γαλλικήν Jofar, έ'πεμπεν εΐς αγίαν Ελένην έν έτει 
1840 τόν πρίγκιπα Joinville πρός παραλαβήν τών λειψάνων τοΰ μεγάλου 
κατακτητοΰ' ό άνεμος τής δημοτικότητος λοιπόν έπνεεν έκ Κορσικής, ή δέ 
Βοναπαρτιστική ιδέα ή'ρξατο θριαμβεύουσα έν Γαλλία.

Είς τήν κράτυνσιν τής δημοτικότητος τοΰ Ναπολέοντος συνετέλεσεν υπέρ 
πάσαν άλλην ενέργειαν ή ιστορία αυτή τοΰ ©ιέρσου’ δι’ αύτής ή ναπο- 
λεοντική παράδοσις, ή τέως δεσπόζουσα έν τή ποιήσει, έν τή μυθιστορική 
έπιφυλλίδι τοΰ ημερησίου τύπου, ή έν τή πολιτική ραδιουργία, έ'λαβε τύπον 
έπιστημονικώτερον καί καθαρώτερον, ιστορικήν πραγματικότητα και πολιτι
κήν σάρκα.

"Εν τινι εισαγωγή, ήν ό Θιέρσος προέταξε τοΰ δωδεκάτου τόμου τής ιστο
ρίας αύτοΰ, άναγράφει τήν έπομένην εικόνα τοϋ Ναπολέοντος, άναντιρρήτώς 
τήν μετριωτέραν τών εικόνων, άς έφιλοτέχνησεν έπί τή εύκαιρίιρ τών διαφό
ρων τοΰ ναπολεόντειου βίου φάσεων και περιόδων:

«Ιδού νέος άνήρ έ'κτακτος, μετά δεκαετή τρομεράν άναρχίαν παρουσια- 
ζόμενος ένώπιον τών συγχρόνων αύτοΰ, δόξη κεκαλυμμένος I ’Ανέρχεται εΐς 
τήν ύπερτάτην εξουσίαν, ποδοπατών τούς νόμους τής πατρίδος του, νόμους

1 Thiers, Histoire de la revolution. '
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έπί τέλους. Διά τής σοφίας αύτοΰ,τής φρονήσεως, τών ευεργεσιών, τών θαυμά
των καθίσταται ή γοητεία τής πατρίδος του καί ό θαυμασμός τοΰ κόσμου. 
’Αλλά πάραυτα σκοτοδινι^ ύπό τής μέθης τής έπιτυχίας, έπιτίθεται κατά 
τής Εύρώπης, καταβάλλει, υποτάσσει, καταπιέζει, επαναστατεί αύτήν, τήν 
προσελκύει πρός εαυτόν, καί, περικυκλωμένος ύπό δόξης άπαραμίλλου, πίπτει 
εΐς άβυσσον, συμπαρασύρων μεθ’έαυτοϋ καί τήν Γαλλίαν ! Τίνι τρόπιρ 
δύναται νά κριθή ό παράδοξος ουτος βίος; Δικαίως ή άδίκως κατέλαβε 
σκήπτρον, ύφ’δλου τοΰ κόσμου καλούμενος πρός τοϋτο ; Τίς άνθρωπος ή'θε- 
λεν άντιστή είς τοιαύτην πρόσκλησιν; Τό δέ σφάλμα του δέν συνίστατάι 
μάλλον έν τή χρήσει, ήν έποίησε τής ύπερτάτης εξουσίας; Άλλ’ έάν πάν
τες άπολύουσιν αύτόν τής κατηγορίας τής αρπαγής τής έξουσίας, δπως 
μεμφθώσιν αύτόν έπί τή καταχρήσει αύτής, δέν λησμονουσιν δτι έν τώ 
βιαίιρ τρόπφ τής καταλήψεως ύπήρχεν έν σπέρματι δ βίαιος τρόπος τής 
χρήσεως; Καί ειτα, ή κατάχρησις αυτή τής νίκης, ή'τις άνέτρεψε τόν κόσμον, 
οφείλεται καθ’ έαυτήν εΐς αύτόν καί μόνον, ή εΐς τόν κόσμον, καθ’ ού ούτος 
έπάλαισε; Τό δε σφάΛμα της φρικαλέας ταύτης πάΛης, ής ενεκα ί'ρρευσε 
χίεΐον ύπερ πάντα άΛΛον αιώνα αίμα, άπδκειται είς αυτόν μόνον καθ’ 
ό.ΙοκΛηρΐαν, είς τήν άπΛηστον υπερηφάνειαν τοΰ νεκητοΰ πρέπει νά κατα- 

Λογισθή, ή είς τό άκατάβΛητον τοΰ ήττηθέντος συναίσθημα ,·» *
Ουτω γράφεται ή ιστορία ! ’Εν τή είκόνι ταύτη τοΰ ή'ρωός του δ συγγρα

φεύς τής ιστορίας ταύτης διετύπωσεν αληθώς έν σμικρφ τήν σκέψιν, ητις πα- 
ρώθησεν αύτόν είς τήν έξιστόρησιν του Ναπολέοντος.’Εν τίνι άρα εποχή ιστο
ρικός, άναγράφων σύγχρονα γεγονότα, ή'θελεν απευθύνει τοιαύτην έρώτησιν εΐς 
τούς συγχρόνους του, άν τό αίμα επιβαρύνει τήν συνείδησιν τοϋ νικηθέντος μάλ
λον ή τοΰ νικητοΰ, τοΰ θύματος μάλλον ή τοΰ θύτου ; Καί έν τούτοις τοι- 
οΰτον είναι τό άντικείμενον, αυτή είναι ή ηθική αρχή, ή διαπνέουσα δι* 
άπασών τών σελίδων τής ιστορίας τής -Γπατείας καί τής Αυτοκρατορίας.

‘Η νεωτέρα κοινωνία δέν άπήγγειλεν εισέτι δμοφώνως τήν δριστικήν «αυ
τής ετυμηγορίαν κατά τής τοιαύτης άπόψεως τών ιδεών καί τών γεγο
νότων ύπό τοΰ Θιέρσου. Έθαύμασε τήν εύγλωττίαν, τήν καλλιεπή φρα
σεολογίαν τής ιστορίας, δίχως έν τούτοις νά έκφράση τήν θλίψιν αυ
τής έπί τοΐς άναγραφεϊσιν ήθικοΐς καί πολιτικοΐς δόγμασι. Ούδέν λοι
πόν βήμα έποίησε πρός τά πρόσω δ αιών ουτος τής κυριαρχίας τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος, ή κατ' εξοχήν εποχή τής φιλοσοφίας καί τής επιστή
μης; Καί πρός τί ή άποθέωσις τής άνθρωπότητος, ήν έπαγγέλλεται ή νέα 
φιλοσοφία, όπόταν διατελοϋμεν ύπό τήν αύτήν τών προλήψεων τοϋ παοελ4 
βόντος πέδην, ύπό τόν αύτόν εφιάλτην άποθανούσης ιδέας, ήτις καί νεκρά 
εισέτι εκνευρίζει ημάς, άμειλίκτως συντρίβουσα;

Άνακηρύττομεν καθ’έκάστην μετ’έμφάσεως, μετά ποιητικής κομπορρη-
1 Thiers- histoire de Gonsulat et de l’empire. tom, XII.
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μ.οσυνης τχ μαγευτικά δόγματα τής ελευθερίας των λαών, της ίσότητος,' 
τίίς αδελφότητος. Πλάνη' έν ταϊς-ήθικαΐς ημών περί τοϋ καθόλου βίου τής 

ανθρωποτητος αποψεσι διαπνεόμεθα καθ’ ολοκληρίαν ύπό των αρχαίων πα
ραδόσεων. Π^ς νέος Νεμβρώδ, ισχυρός ενώπιον κυρίου, μάστιξ της ελευθε

ρίας και της είρηνης των άνθρώπων, διεγείρει τον θαυμασμόν, την άποθέωσιν 
τ^ς κοινωνίας. Ό Κάντιος, ό σεμνός της αιώνιας είρηνης προφήτης καί ιερο

φάντης, eivat άγνωστος απέναντι τοϋ Βοναπάρτου, τοϋ ή'ρωος τοσούτων μυ
ριόνεκρων μαχών, του καταστροφέως τοσούτων μυριάδων ύπάρξεων. Ίδόύ ή 
ηθικοτης τής νεωτερας κοινωνίας, έν αγνή συνειδήσει όμολογούσης μετά 

τοΰ Δεμαίτρου, «ότι ό πόλεμος είναι η συνήθης κατάστασις τοϋ άνθρωπίνου 

γένους, ότι τό ανθρώπινον αίμα οφείλει νά ρέή άδιακόπως έπ'ι της σφαίρας, 
η δέ είρηνη είναι ανακωχή μόνον δι’ έκαστον έθνος.»

Τοιαυτης αιματηρές δόξης άνηγέρθη μαυσωλεϊον έν τγ ίστορίγ της Ύπα- 

τειας καί τής Αυτοκρατορίας' ή δημοτικότης αυτής είναι τό ηθικόν τής 

ευρωπαϊκής κοινωνίας σφυγμότερον’ κα'ι άν φωναί εύγενεϊς και γενναΐαι αντή
χησαν πολλάκις, διαμαρτυρόμεναι κατά τοιαύτης στρατιωτικής άνθρωπολα- 
τρείας, δεν κατώρθωσαν εϊσέτι νά καταστώσι καθολική τοΰ. βίου τών λαών 

συνειδησις. ’ Ή ποίησις τοΰ πολέμου διατελεΐ μέχρι τής σήμερον έν τών 

ισχυρότατων συναισθημάτων τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος.

ΝΕΟΚΑΒΣ ΚΑΖΑΖίΙΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ" Σ. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 37.

Μυ'ίνδα, ούχί μυ'ί’νδαΝ, ψηλαφίνδα, ούχί ψηλαιρΐνδαΝ, πλειστοβολίνδα,. 

ούχί πλειστοβολίνδαΧ.

Ύπήρχον έν τή 'Ελληνική γλώσσν) έπιρρήματα είς ΙΝΔΑ περατούμενα, 
δι’ ών κομψότατα κα'ι χαριέστατα έσημαίνοντο τα εί'δη τών παιδιών. Πολλά 

τών τοιουτων έπιρρημάτων μνημονεύονται υπό τοΰ Πολυδεύκους γράφοντος

1 Την ύπο ψευδοΰς Ιθνιζοδ ’γω'ίσμοΰ δπερτιμ,ηθεΐσαν δόξαν του Ναπολέοντος διημφισβή- 
Τησαν εύτυχώς συγγραφείς τινες εντός και έκτος τής Γαλλίας. ΆρκοΟμαι εις τούς σπου- 
δαιοτέρους : έν μεν Γερμανία δ φιλόσοφος Fichte, έν τή άζμή εϊσέτι τοΟ Ναπολέοντος, έν δέ 
Αμερική έτερος φιλόσοφος, ο Channing, άμφότεροι έξετάσαντες τδν ανδρα άπό τής περιω

πής τής άνΟρωπίνης ήθικότητος. Έν Γαλλία ώσαύτως πολλοί ιστορικοί και πολίτικοι συγ
γραφείς, ών έξοχώτεροι ή Stael (Dix ans d’exil), ό Charras (Histoire de la campagne 
de 1815, aiigmentee de notes en reponse aux assertiors de M. Thiers), ό Bdga r Qui- 
jiet (Histoire de !a campagne de 1815), και έπ'ι πασιν ό Lanfrey έν τινι αύτοϋ μελέτη 
περ’ι τής ιστορίας τοΰ Θιέρσου καί έν τω ΐστορικώ αύτοΰ συγγράμματι: Histoire de Na
poleon ler, Γνα παραλίπώ τούς άλλους.

έν βιβλ. Θ', κεφ. 1 10 «Έρώ δέ καί άλλων παιδιών ονόματα ταύ.τόν έχου- 

σών σχήμα τή καταλήξει τών ονομάτων' βκσιλίνδα, όστρακίνδα, διελκυ
στίνδα, μϋίνδα, χυτρίνδα, φρυγίνδα, κυνητίνδα, άκινητίνδα, σχοινοφιλίνδα 

— έφετίνδα, στρεπτίνδα, πλειστοβολίνδα, άποδιδρασκίνδα». Ποιείται δ’ έν 

τοϊς έξης ό Πολυδεύκης (κεφ. 110 —117) έξήγησιν καί διασάφησιν έκαστου 

τούτων. ’Άλλα τινά εύρίσκονται παρατεθειμένα έν τοΐς Κανόσι τοΰ Θεογνώ- 
στου λέγοντος σελ. 164,28 «Τά διά τοΰ ΙΝΔΑ έπιρρήματα παροξύνονται 

και διά τοΰ I γράφονται και έπΐ παιδιών λαμβάνονται καί πρδς αιτιατικήν 
συντάσσεται, οΐον βασιλίνδα παιδιάν, χυτρίνδα, δραπεζίνδα, ποσίνδα, επαι~· 

τίγΰα. ζιφίνδα, δαληκίνδα, μυ'ίνδα άπό τοϋ μύειν τούς οφθαλμούς κα'ι έρω- 
τώμενον λέγειν τίνα τάδε καί πόσα τάδε έστ’ άν έπιτύχν), χυ-

τρίνδα, όστρακίνδα κάί εΐ τι έτερον». Πρβ. καί σελ. 15,10 «φυγΐνδα, βα

σιλίνδα, αρυπτ/νδα» καί Φρύνιχ. Σοφιστ. Προπαρ. σελ. 73,18 «Ψηλαφίν- 
δα : παιδιά τίς έστιν, ένός τίνος δεδεμένου τούς οφθαλμούς καί τούς έν κύ- 

κλω ψηλαφώντος καί λέγοντος έκάστου τούνομα».

Τό φυγΜα δύναται νά νομισθή πλημμελής γραφή τοϋ yjwpWa, άντί 
δέ τοΰ άναγνωστέον πάντως ληκίνδα, άποβαλλομένης τής συλ

λαβής ΔΑ, ή'τις κακώς προσεκολλήθη έκ τής προηγουμένης λέξεως. ΓΙρβ. 

Απόλλων, π. Έπιρρ. σελ. 562,16 α’Έστι γάρ πρός τό τοιοϋτον φάναε ώς 
ιδού τινα είς ΔΑ λήγοντα καί βαρύτονα έστιν, ώς τό ληκίνδα, όστρακίνδα, 

ονόματα παιδιών» καί σελ. 563,1 «Τούτω γάρ τω λόγω καί τό ληκίνδα, 
έν βαρεΐ τόνω έστίν». Περί τής παροξυτονήσεως τών είς ΙΝΔΑ έπιρρημάτων 
γίνεται λόγος καί έν τοΐς είς ’Αριστοφάνη Σχολίοις σελ. 65,7 Διδ. «Παροξΰ- 
ναι δέ δει τό όστρακίνδα καί πάντα τά τοιαΰτα επί παιδιάς τασσόμενα.». 

Πρβ. καί Σουιδ. λ. χυτρίνδα καί Ίω. Άλεξ. σελ. 32,35.

Άντί τοΰ διελκυστίνδα φέρεται ελκυστίνδα έν ταϊς είς "Ομηρον Παρεκ- 
βολαΐς τοΰ Ευσταθίου σελ. 1 1 1 1,24 «δς ήν ή έλκυστίνδα λεγομένη παιδιά». 

Τό έπίρρημα ποσίνδα άποκατέστησεν ό Δινδόρφιος έν τίρ 'Ιππαρχικφ τοϋ Εε· 
νοφώντός κεφ. Ε', 10, έ'/)κ τάντίγραφα φέρουσιν «οπότε γε καί οί παΐδες 

όταν παίζωσι ποσΐ δέ ά δύνανται άπαταν προ’ίσχοντες ώστε ολίγους τ’ έ'χον- 

τες. πολλούς δοκεΐν έ'χειν καί πολλούς προέχοντες ολίγους ίραίνεσθαι έ'χειν» 
(’Ίδε Δινδόρφιον Ξενοφ. Ίππαρχ. σελ. 1 16. Πρβ. καί Κόβητον Nov. Leet. 

σελ. 799). -
Έν τω Λεξικω τοΰ Ησυχίου φέρεται «Χάλκινο a : τό είς χαλκόν κυ- 

βεύειν», άλλ’ έν τοΐς τοΰ Άνταττικιστοΰ σελ. 116,10 άναγινώσκεται «Χαλ- 
κίζειν. αντί τοΰ χαλκώ κυβεύειν. ’Άλεξις». Ποιείται δέ καί ό Πολυδεύκης 

μνείαν τοΰ τε ρήματος χαλκίζειν καί τοΰ έξ αύτοΰ παρηγμένου ονόματος 
χαλκισριός, οΐον βιβλ. Ζ', κεφ. 206 «Κυβείας δέ εί'δη καί ή πλειστοβολίνδα 

παιδιά καί τό άοτιάζειν καί διαγραμμίζειν καί διαγραμμισμός καί χαλκίςειν 

καί χαλκισμός» (Πρβ. καί κεφ. 105) καί βιβλ. Θ', κεφ. 118 «Ό μέν χα.Ζ-
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κιογιός·, όοθόν νόμισμα έδει συντόνως περιστρέψαντας έτι στρεφόμένον έπι® 

στήσαι τφ δακτύλφ». Πρβ. και Εύστάθ. σελ. 986,41 «Δόξοι δ’ άν ίσως 
καί δ χαλκισμός (παιδιά δέ τις αυτή καί, ώς οί παλαιοί φασι, κυβείας είδος) 

έκ τής χαλκίδος παρωνυμεΐσθαι- ούκ έχει δ’ ούτως, άλλ’ ήν δ χαλκισμός όρ- 

Θοΰ νομίσματος—* στροφή καϊ σύντονος περιδίνησις, μεθ’^ν έδει τόν παί- 

ζοντα έπέχειν όρθφ (Γρ. ορί)ΟΝ} τφ δακτύλφ τδ νόμισμα εις δσον τάχος 

πρινή καταπεσεΐν» κα'ι σελ. 1409,18 «Ίστέον δέ οτι έκ τοΰ χαλκοΰ κυβευ- 
τική τις παιδιά έλέγετο χαλκισμός· ήν δέ, φασίν, αυτή όρθοΰ νομίσματος 
περιστροφή σύντονος, μεθ’ ήν έδει τδν παίζοντα έπέχειν. τφ δακτύλφ τδ 

νόμισμα ορθόν».
’Επειδή δέ τά έπιρρήματα εϊνε, καθά καϊ οί παϊδες γινώσκουσιν, έκ τών 

άκλίτων τοΰ λόγου μερών, πάς τις ευκολότατα νοεί δτι μόνον την μυίνδα, 
την τβηϊαφίνδα, κτλ. δύναται ελληνιστί νά λεχθή ή την μυ'Ι'νδα παιδιάν, 

την τβη.ϊαγδνδα παιδιάν, κτλ., ώς, παρ’Άθηναίφ σελ. 14, ς' «διηγείται 

δέ την φαινΜα παιδιάν ούτως Άντιφάνης» καϊ παρά Κλήμεντι τώ Άλε- 
ξανδρεϊ σελ. 283 «παιζόντων την φαινίνδα παιδιάν έν ήλίφ μάλιστα», 

βλως δέ βάρβαρος καϊ έκφυλος έξελέγχεται ή μετά τοΰ Ν έκφορά την μυίν- 

δαΝ, την ψη2αγ>ΐνδαΝ, κτλ.
Καϊ δμως δ άοίδςμος Κοραής εϊπεν έν τοΐς Άτάκτοις (Τόμ. Δ', σελ. 398) 

α'Όθεν ώνόμαζαν δ'χι μόνον Μυ'ίνδαν (Πολυδ. σελ. 443), άλλά καϊ Ψη.Ια- 

φίνδαν, τδ παιγνίδιον, τδ σήμερον ονομαζόμενου ΤυφΛομύαν.

’Έγραψε δέ καϊ δ έπιφανής τοΰ πανεπιστημίου καθηγητής Φίλιππος Ίω- 
άννου έν τε τη πρώτη έκδόσει τών Φιλολογικών Παρέργων (σελ. 116) καϊ 
έν τή δευτέρςι (σελ. 111) «ένταΰθα δέ τήν καλουμένην π.ΙειοτοδοΛΐνδανπ.

Κακώς έφέρετο άλλοτ’ έν άποσπάσματι τοΰ κωμικοΰ Κράτητος παρά 
ΙΊολυδεύκει «τήν χυνητίνδ ΑΝ, ώσπερ εΐκός» (βιβλ. Θ', 115, Τόμ. Β’, σελ. 

190,16 Δινδ.) άντί τοΰ «τήν χυνητίνδ’’, ώσπερ εΐκός», δπερ άποκατέστησεν 

δ Λοβέκκιος Παρα.Ιειπομ. σελ. 155 (Πρβ. καϊ Μεινέκιον ’^/.τοσΛ. Κωμ. Τόμ. 
Β', σελ. 242). Άνεγινώσκετο δέ καϊ έν χωρίφ αύτοΰ τοΰ Πολυδεύκόυς «καϊ 
χυδησίνδαΝ καλοΰσι τήν παιδιάν» (βιβλ. Θ', 122, Τόμ. Β' σελ. 192,15. 

Πρβ. Stud. Curt, Τόμ. Α', α', σελ. 130). .
Ούδέν βελτίονες τών κατά προσθήκην τοΰ Ν έσχηματισμένων αιτιατικών 

χυνητίνδαν και χυβησίνδαν εϊνε αί μετά τοϋ Σ προενηνεγμέναι γενικαϊ περί 

βασιΛίνδαΣ, περί όστρακίνδαΣ, περί μυ'ίνδαΣ, περί χυτρίνδαΣ, περί 
φρυγίνδαΣ, κτλ. (’Ίδε τήν ύπδ τοΰ Δινδορφίου γενομένην έκδοσιν τοϋ Πο- 

λυδεύκους Τόμ. Ε', σελ. 1165. 1167. 1172. 1176. 1178. 1180. 1184).

Ώς δ’ εϊνε βάρβαρος ή μετά τοΰ Σ έκφορά τίς γενικής καϊ ή μετά τοϋ 
Ν τής αιτιατικής, ουτω καϊ ή μετά τοΰ υπογεγραμμένου ιώτα τής δοτικής, 

οϊον Σουίδ. «Κϋρος δ ΙΙερσών βασιλεύς ούτως έκλήθη διά τδ έν τή βασι- 

Μνδα λεγομένη πκιδιγ κυριεϋσαι τών ήλίκων». Όρθώς ό ’Έβερτος (Dis>, 

Sti. σελ. 49) έγραψε βααιΐίνδα χί&\> τοΰ ύπογεγραμμένου ιώτα, δπερ τής 

δοτικής χαρακτηριστικόν ον ούδαμώς δύναται νά προσκολληθή τφ άκλίτω 

μένόντι έπιρρήματι. Frohwein Stud. Curt. Τόμ. Α', α', σελ. 132 «Dali- 

vus enim βασιλίνδα apud Suidam s. ν. Κΰρος, et κυνητίνδαν, quod in Cra- 

tetis versibus apud Pollucem 9,155 a Lobeckio correctum est et ab Im. 
Bekkero receptum, Utopica sunt et in scribarum cerebris nata, id quod prae- 

ter analogiam et veterum diserta testimonia etiam librorum optimorum scri- 
pturae luculenter demonstrant. Mirae igitur socordiae accusandi sunt, quicun- 

que crambe ista repetita ejusmodi voces nominativos sing. num. esse opinan- 
tur». Παρατηρητέον δ’ δτι ή έκ τοΰ Σου’ίδα παρατεθεΐσα ρήσις έλλείπει έκ 

τινων αντιγράφων- οθεν καϊ έξηλείφθη ύπδ τοΰ Βερνάρδυος έν τή έκδόσει 
τοΰ Σουί’δα.

§38

Αατισμός, δανειω άντϊ τοΰ δανείσω.

Έν τφ ύπδ τοΰ μακαρίτου Οικονόμου συντεταγμένφ Βιβλίφ περϊ τής γνή

σιας προφοράς τής Ελληνικής γλώσσης, οπερ κατά, τήν γνώμην τοΰ Βοικ- 
κίου (Encykl. und Methodol. σελ. 787) εϊνε «sehr gelehrt», άναγινώ- 

σκεται σελ. 276 :
«Ό ’Αριστοφάνης (Εϊρήν. 288—91) περιπαίζει καϊ τδν Πέρσην Δάτιν 

(σατράπην τοΰ Δαρείου τώ 4 89 π. X.), ώς βαρβάρως έλληνίζοντα- εις δέ 

τών τοΰ Περσου βαρβαρισμών φέρεται και τδ δανειω, άντϊ δανείσω- δ πτω

χός Δάτις άκούων δτι τά εις ίζω ρήματα παρά τοΐς Άττικοΐς εχουσι τόν 
μέλλοντα περισπώμενον, ένόμισεν δτι ώσαύτως περισπώσι τόν μέλλοντα καϊ 
τά εΐς είζω, διά τήν όποιαν πάντοτ’ ή'κουεν δμοφωνίαν τής ει μέ τδ ι ! 

Άλλά τοΰ μέν Δάτιδος' τά περϊ τήν ’Αττικήν διάλεκτον αμαρτήματα ώνο- 

μάσθησαν Δατισμός- τής δέ κατ’ ’Έρασμον προφοράς οί περί τήν Ελληνικήν 

καθόλου γλώσσαν ποικίλοι βαρβαρισμ.οϊ πώς άρα δύνανται νά όνομασθώσι ; 

κα'ι πόθεν αν τις Λάδοι ρήμα μυριάμφορον,^ιχ νά τούς έκφράση μονολεζεί;; 
τδ Έρασμισμδς εϊναι (νομίζω) καϊ σημαντικόν καϊ χάριεν !». Γραπτέον Σα- 
τις καϊ Αατιν, διότι ή παραλήγουσα τοΰ ονόματος τούτου εϊνε μακρά. Τοΰ 

δέ προπαροξυνομένου χάριεν κάλλιον έχει τδ παροξυνόμενον χαρίέν, ώς σα

φώς θά παραστήσωμεν άλλαχοΰ. Άντί δέ τοΰ «τδν Πέρσην Μτιιε ώφειλεν 

δ Οικονόμος νά εΐπη μάλλον «τδν Μηδον Δάτιν». Ήρόδ. Τ', 94 «άλλους 
δέ στρατηγούς άποδέξας άπέστειλε έπί τε ’Ερέτριαν καϊ Αθήνας, Δάτίν τβ 

εόντα Μήδον γένος καϊ Άρταφέρνεα τδν Άρταφέρνεος παΐδα». Πρβ. καί 
Δώδ. Σικελ. 1', κς·', 1. 1

1 Άλλα και ύπ’ άλλων καλείται ό Δάτις Π ί ρ ο η ς δια την άδιάφορον πολλάκις ?ν τί) 
Ελληνική γλώσση χρησιν τών ΙΟνικών ονομάτων Μ^δος κα'ι Π άρσης, πιρ'ι ης έποιησά-
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Ψβύσματα εινε ταΰτα $ πλάσματα ανθρώπου άταλαιπώρως άνάβτρεφο- 

μενου εν τοΐς 'Ελληνικοί; γράμμασι καί όλιγίστην σπουδήν ποιούμενου περί 
την ζητησιν της αλήθειας. Ούδείς τών παλαιών παρέδωκεν ημϊν δτι ό Δα- 

τις έποιησατο χρνίσιν τοΰ πκρακεκομμένου μέλλοντος δαζειώ, άλλ’ έν μέν 

τί) Είρηνη τοϋ Άριστοφάνους φέρεται :
νϋν τοΰτ’ έκεΐν’ ηκει τό Δάτιδος μέλος, 
δ δεφόμενός ποτ’ ηδε τίίς μεσημβρίας* 

ώς ηδομαι και χαίρομαι κεύφραίνομαι.
έν δέ τοΐς παλαιοΐς εις τόν κωμικόν σχολίοις εινε σεσημειωμένον «Τά Δάτι
δος μέλος: Δκτίς σατράπης Περσών — έλληνίζειν βουλόμενος είπεν ηδομαι 

καί χαίρομαι καί έβαρβάρισεν’ έ'δει γάρ είπεϊν χαίρω’ άμα δέ ούτος είπε 

προς τά ομ.οιοκαταληκτον. Ουκ είρηται δε τά> χαίρομαι* αύτό γάρ τά χαίρω 

αύτοπαθες ον προϋφηρπασεν αύτοΰ τό. σημαινόμενον. Λέγεται δέ το τοιοΰτο 
δατισμός'». Άναγνωστέον δ’ ί'σως «έ'δει γάρ είπεϊν χαίρω’ χαίρομαι δέ ού- 

τος είπε κτέ.». Γράφει δέ και ά Σουίδας «Δάτις : Περσης, ος έπετηδευσεν 

έλληνίζειν’ ον λέγουσι φάναι χαίρομαι αντί τοΰ είπεϊν χαίρω’ καί έ'στι δα- 

τισμύςΐ) καί ό Ψευδηρφδιανός Φιλετ. σελ. 433 «Χαίρω έρεΐς, ού χαίρομαι’ 
εί δέ μη, αμάρτημα άμαρτησεις, ο καλείται δατιασμδς (Γρ. δαχισμδς} 

Δάτιδος τοΰ Πέρσου, δστις πρώτον (Ι’ρ. πρώτος) είπεν οτι χαίρομαι πλανη

θείς τώ έ'θει τών ’Αττικών». Πρβ. καί Άσώπιον Είσαγ. είς Έ.Ι.Ιην. Σύνζ. 

σελ. 260 «Κατ’αντίθετον λο'γον eivat τά έκ τοΰ Δάτιδος καταγόμενον χαί

ρομαι πρός τό 'Ελληνικόν χαίρω, τά όποιον όμως καί αύτό ύποδατίζει· εις 
τά έχάρην, κεχάρημαι,. κεχαρμενος (·= χαρούμενος, χαιράμενος), κεχά- 

ροιτο, κτλ.»
Παντί φανερόν έκ τούτων καθίσταται δτι ό βαρβαρισμός τοΰ Δάτιδος άνα- 

φέρεται εις την κατά παθητικόν τύπον εκφοράν τοΰ ρήματος χαίρω, ούχί δ’ 

είς τόν πλημμελώς έσχηματισμένον μέλλοντα τοΰ δανείζω, οδ μέτοικός τις 
έπ'ι τών διαδόχων έποιησατο χρησιν, καθά διηγείται ό Φώτιος έν τώ Λεζικώ 

,γράφων σελ. 85,13 «Θεριώ καί κομιώ καί ποριώ καί όμεω καί πάντα τά 
είς ΖΩ βαρύτονα καί ύπέρ δύο συλλαβάς βραχυνόμενον τό ί έ'χοντα έν τφ 

μελλοντι άνευ τοΰ Σ έκφερουσιν Αττικοί’ τά γοΰν οριστικά καί απαρέμφα
τα, τά δέ υποτακτικά ούδαμώς’ σολοικισμός γάρ τό έάν θεριώ καί εάν κο- 

μιώ’ έφ’ ών δέ τά I έκτείνεται, καί συν τώ Σ ό μέλλων λέγεται χρόνος καί 

εκτεινόμενης της παρεσχάτης συλλαβής, οΐον δανείζω δανείσω, ούκέτι δέ τά 
δανειώ, βάρβαρον (Svj ούτως, ώστε καί τούς ’Αθηναίους φασίν άθρόως είς 

έκκλησίαν συναθροισθέντας έπί τών διαδόχων, επειδή είς^άπορίαν καθειστη- 

μεθα λόγον εν τώ περιοΰικω συγγράμμχτι ’Αθηναίοι Τόμ. ς’, σελ. 433. Πρ5. Βίργκιον 
Griecb Literal Τόμ. Α', σελ. 112,163 «Rekannt ist dor spoil uber denPerser Ba- 
tis, der χαίρομαι nacb der Analogie von ηδομαι υπάμύφραίνομαι sagte. Aristopb. Fried. 
289».
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κεσαν χρημάτων,· έπε.ιτά τις αΰτοΐς τών πλουσίων ΰπισχνεΐτο άργυριον οδτω 
πως λέγων, δτι έχώ ΰμΐν δανειω, θορυβεΐν καί ούκ άνέχεσθαι λέγοντος διά 

τόν βαρβαρισμάν καί ούδέ λαβεϊν τό άργυριον έθέλειν’ έως αίσθόμενος ό μέ- 

τοικος -?) και ύποβαλ.όντος αύτφ τίνος, έ'φη’ δανείσω ύμϊν τοΰτο τδ άργύ
ριον’ τότε δέ έπαινέσαι καί λαβεϊν. Διά τοΰτο βαδίσω καί βαδιώ άμφότερα 

δόκιμα, έπεί καί αυτά τά ένεστηκός έκατέρως λέγεται, καί εκτεινόμενου και 
ουστελλομένου τοΰ έν τγι μέση συλλαβή Γ ούκεττ δέ άγορώ ούδέ κολώ' ούδέ 

γάο δλως τά I παραληγει». Πρβ. καί Σου’ιδ. λ. θεριω. δέ καί ύπό

Μιχαήλ τοϋ Άκομινάτου Τόμ.. Α', σελ. 124,12 «*Ω πόλις ’AQiivat, ποΰ 
ποτέ άμαθίας περιέστης η τ?ίς σοφίας τροφός; ’Εγώ μέν η'σκουν την διάνοιαν 

καί την γλώτταν παρέθηγαν καί πρός άκροατάς ’Αθηναίων άπογόνους ένεγυ· 
μναζόμην, οίτινες λιμώ ποτέ σφοδροτάτφ πιεζόμενοι ούκ ηζίωσαν δανείσα- 

σθαι παρά τίνος άνδρός άφνειοΰ, απαίδευτου δέ άλλως καί βαρβαρίσαντος 

έν τφ είπεϊν παρά τούς γραμματικούς κανόνας έγω ΰμΐν δανειω, ω Άνδρες 
’Αθηναίοι, άλλ’ είλο.ντο θανεΐν λιμώ πρότερον "Α παρά βαρβαριστοΰ δανεί- 
σκσθ.ζι, ώς ούκ έ'χαντες πάτριον άπο βκρβαριζόντων τρέφεσθαι». Φαίνεται 

δ’ ότι το διηγημα τοΰτο, δπερ έκτενέστερον μέν παρά τφ Φωτίω κεΐται, 

συντομώτερον δέ παρά τφ Άκομινάτφ, είνε έκ της αδέσποτου καί πέπλα- 

σμένης παραδόσεως είλημμένον. Άναγκαΐον δέ νομίζομεν νά παρατηρηθώ 

ότι ούδείς μέν τών παλαιών είπεν άγορω αντί τοΰ αγοράσω, έλέχθη δ’ όμως 

ύπό τοΰ Άριστοφάνους κοΛ,ωμαι (μο.Ια, κο.ίωμένιυς) αντί τοΰ κοΛάσοματ καί 
ότι αείποτε παρά τοϊς ένδόξοις βαδιοΰμαι έσχηματίζετο ό μέλλων τοΰ βα

δίζω, άνάληθες δ’ έζελέγχεται τά έν τφ Λεζικω τοΰ Φωτίου γεγραμμένον 

«διά τοΰτο βαδίσω καί βαδιω άμφότερα δόκιμα».

Γράφει δ’ ό.Οικονόμος έν τφ αύτφ βιβλίφ καί οτι ύπό Δημητρίου τοΰ 

Πολιορκητοΰ προηνέχθη κατ’ άνάττικον τύπον ό μέλλων τοΰ κομίζ,ω, διωο> 
θώθη δ’ ύπό τοΰ δήμου τών ’Αθηναίων κατά την δόζ ιμον χρησιν. Οδτωζ 

έ'χει ό λόγος τοϋ Οικονόμου σελ. 616 «Καθώς ό αύτάς πάλιν δίίμος τών Α

θηναίων (305, π. X.) διώρθωσε τοΰ Δημητρίου τό άνάττι,κον νομίσω εις τό 

άττικώς περισπώμενον νομιώ (Πλουτ.)». Πρβ. καί σελ, 62 «κανείς βέβαια 
άπό τούς ευαίσθητους ’Αθηναίους (τών οποίων ό δήμος έδιόρθονέ την γλώσ

σαν καί αύτοΰ τοΰ Μακεδόνος νικητοΰ των, έν φ μάλιστα τούς έχάριζε καί 
σίτον), κανείς, λέγω, δέν ήθελε στέρζει κτέ.». Γραπτέον κάνεις ηκαχε/ς (= 

καν εις)αντί τοΰ χάνεις.
Ούδαμοΰ τών Πλουτάρχου συγγραμμάτων εύρομεν ημείς το ύπό τοΰ Οικο

νόμου είρημένον. Έν τοϊς Βασι.Ιέων καί. Στρατηγών Άποφθέγμασιν, άτινα. 
άναφέρονται μέν κοινώς είς τάν Πλούταρχον, είνε δ’ ύπό νεωτέρου τίνός συν

τεταγμένα, ιστορείται δτι (σελ. 183, β') «Άποστάντων τών Αθηναίων, 

ελών (ό Δημητριος) την πόλιν ηδη κακώς ύπό σιτοδείας έχουσαν, εύθύς εκ

κλησία; αύτφ συναχθείσης, έπεδωκε δωρεάν σίτον αυτοί;. Δημηγορών δέ 

Τ0Μ02 Γ’, 6. - lomos 1879. 32 
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περί τούτων έβαρβάρισε’ τών δέ καθημένιον τίνος ώς έ'δει τό ρήμα λεχθήναι 

παραφωνήσαντος, ούκοΰν, έ'φη, κα'ι τής έπανορθώσεως ταύτης άλλους ύμϊν 
πεντακισχιλίους έπιδίδωμι μεδίμνους». Πας δέ τις βλέπει δτι περί βαρβαρι- 

σμου καθόλου έν τή ρήσει ταύτη λόγος γίνεται, ούχί δέ περί χρήσεως το® 

άναττίκου μέλλοντος νομίσω, δν διώρθωσεν ό δήμος τών ’Αθηναίων μετα- 

βαλών εις τόν ’Αττικόν νομιω.

Η -ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΤΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ύπό ΕΡΜΑΝΝΟΪ ΛΙΓΓ

ΜεταφραοΟεν ?κ τοδ γιρμανιχοΟ

Α’

’Έν τινι τών άποζρυφωτάτων αιθουσών τοΰ μεγάρου της είχε συνάθροισε® 
περί έαυτήν ή βασίλισσα Ειρήνη κύκλον φίλων πιστών και συμβούλων. ΤΗσαν 

δέ μάλιστα μοναχοί, άνδρες καί γέροντες, οί ύπολειφθέντες έκ τών ύπερμά- 

χων εκείνων τής είκονολατρείας, ο'ίτινες ύπό τούς αύτοκράτορας Λέοντα 
καί Κωνσταντίνον, τούς προκατόχους τής Ειρήνης, ειχον τιμωρηθή δεινότατα 

ώς μείναντες πιστοί, παρά τά βασιλικά διατάγματα τάπαγορεόοντα έν 

παντί τώ κράτει την χρήσιν τών αγίων εικόνων, εις την άπηγορευ- 
μένην λατρείαν. Πολλοί δέ τούτων έφερον έ'τι έφ’ εαυτών τά σημεία το» 

μαρτυρίου, άκρωτηριασμούς στυγερούς. Έφαίνοντο έκεϊ πρόσωπα μέ. άποκε- 
κομμένα χείλη καί ώτα, άνδρες πεπηρωμένοι, μ.ονόφδαλμοι, άχειρες καί 
πολλοί έ'χοντες τάς γλώσσας άπεσπασμένας, θέαμα φοβερόν. Έν μέσφ δέ 

τούτων τών άτυχων ίστατο η βασίλισσα διατηρούσα έτι την αί'γλην καλ
λονές πλούσιας, ητις καί προςεφώνησε διά μειλιχίων λόγων την συνέλευσιν. 

α Περί τοϋ Βιργιλίου λέγουσςν, εΐπεν, ό'τι πρό τοϋ Θανάτου του έ'δωκε την εν
τολήν νά καύσωσι τό κυριώτατόν του έ'ργον, την Αίνειάδα. ’Αλλά καί έν 
τή ιστορία λαών καί βασιλέων ύπάρχουσιν έποχαί, καθ’ άς κρημνίζεται 

μετά’ζήλου τουθ’ ό'περ οί προηγηθέντες ώκοδόμησαν ή έθεώρησαν ιερόν. Οί 

πρώτοι χριστιανό! άπέφευγον παν εξωτερικόν κόσμημα έν τή λατρεία αυτών, 
έν μεταγενεστέροις δέ χρόνοις έπίστευσαν, καί δικαίως, ό'τι ή τέχνη χρέος 

έχει νά λαμπρύνν) διά τών έργων αυτής την θρησκείαν. Αλλά δέν παρήλθε 

χρόνος μάκρος καί άποστάντες άπό ταύτης. τής άληθείας άπηγόρευσαν τάς 
εικόνας καί την λατρείαν αύτών, φανταζόμενοι μωρώς οτι οΰτω θά προς- 

ελκύσωσι τάς καρδίας τών άπιστων, ότι θά δυνηθώσι νά προοηλυτίσωσιν είς 

τόν χριστιανισμόν ’Ιουδαίους καί Μωαμεθανούς. Ματαία έπιχείρησις ! ’Αλη
θώς 1’ υπήρχε κάί τις άλλος λόγος τής επιτυχίας αύτών, ή ποιότης τών 

εικόνων εκείνων, ό ατελής τρόπος καθ’ δν παρουσιάζετο είς τούς οφθαλμούς 

τών πιστών ό κόσμος τών άγιων. ’Αληθώς ό τρόπος ούτος ήτο λίαν άνα- 
ξιόπρεπής καί ήτο ίσως σωτήριον ό'τι έπήλθεν ή καταστροφή. Έγώ δέ καθ’ 

δλον τόν χρόνον τής πιέσέως κάί τών άπαγορευσεων ηΰξησα έν κρυπτφ τούς 

άγώνας καί τόν ζήλον μου, ίνα, μόλις άναβπσα έπί την άρχήν, είςαγάγω 

εικόνας καλλιτέρας άντί τών προτέρων καί καταστήσω αύτάς άξίας τής 

είς αύτάς προςφερομένης προςκυνήσεως καί λατρείας. Ούτω δ’ έλπίζω νά 
επαναφέρω τά πνεύματα, καί αύτά τά σκληρότατα, είς την ευμενή πίστιν 

πρός τήν παρουσίαν’ τών άγιων έν ήμϊν καί την ενεργόν αύτών βοήθειαν.»

Μόλις είχεν εί'πει τάς λέξεις ταύτας καί άνοιχθείσης τής Θύρας είςήλθε νεα
νίας σοβαράν έ'χων καί τρυφεράν τήν όψιν, ό τέως άνήλικος αύτής υιός Κών

ο ταντϊνος. Μετά τούς συνήθεις χαιρετισμούς είπεν ή Ειρήνη πρός αύτόν’ 
«Σ’ έκάλεσα πρός με προκειμένου ζητήματος, δπερ κυρίως μέν άναφέρεται 
είς τήν κλίσιν τής καρδίας σου, άλλ’ δπερ πολύ καί σπουδαίος έξήρτηται 

άπό τής άποφάσεως σου.» ’Ένευσέ και άπέναντι αύτής άνεσύρθη τό παρα
πέτασμα άγιας τραπέζης έφ’ ής έκειτο πλουσίως έσταχωμένη ή άγια 

Γραφή. Ό Κωνσταντίνος έπλησίασεν, ό δέ λειτουργός ίερεύς ήνέωξε τό βι- 

βλίον, ΐνα παράσχν) αύτφ είς άσπασμόν τό Εύαγγέλιον. ’Αλλά τότε ώπι- 

σθοχώρησέν ούτος θεωρήσας έν μέσω τοΰ εδάφους ίστορημένην έπί χρυσοί· 

βάθους τήν βασίλισσαν τών Ούρανών,^ περιστοιχιζομένην , ύπό δόξης καί 

αγγέλων" άλλ’ ή δψις έ'φερε προφανώς τούς χαρακτήρας τής βασιλίσσης. *0 
ίερεύς ύψωσε τό βιβλίον δι’ άμφοτέρων τών χειρών υπέρ τήν κεφαλήν του, 
‘{να ί'δωσιν αυτό πάντες. Θυελλώδης δέ καί μέχρι μανίας έξικνουμένη άνα- 

κραυγή διεχόθη διά τής συνελεύσεως ήτις εύσέβώς δι’ οφθαλμών άστραπο- 

λούντων προςέβλεπό τήν εικόνα. Ύπό εύλαβείας δέ οί μέν έ'πιπτον κατά 
γης, οί δ’ έκάλυπτον διά τών χειρών τούς ίδιους όφθαΰμούς, ώς εί μή ήσαν 

όίζιοι νά προςίδωσι τήν Ύψηλοτάτην, οί βωβοί έξερρήγνυντο είς υπόκωφους 

ψελλισμούς καί λυγμούς, οί τυφλοί προςήρχοντο συρόμενοι καί ήπτοντο δι’ 

άκρων δακτύλων τοΰ περκρερίου τής εικόνας, Ή χαρά τοΰ ήζρωτηρίασμένου 

καί φανατικού τούτου πλήθους είχεν όψιν άγρίαν καί αηδή, μετά φρίκης 
δέ άπεστρεψέ το ττρόσωπον, ή δέ οψίς αυτού ^τις 3)το φαιδρά κατά τίιν 

είςο δόν του συνωφρυώθη’ ό'τε δέ παρετήρησε τήν ομοιότητα τής είκόνος 

πρός τήν μητέρα του, είπε μετά φωνής σχεδόν έπιτιμητικής" «είνε άδικον 

οτι ένταΰθα προςκυνόΰνται τά ύπό τοΰ πατρός μου άπηγορευμένα, καί-σύ, 
ώ μήτερ, θά έ'πραττες κάλλιον ακολουθούσα τό παράδειγμα αύτοΰ άντί νά 

είςάγγις πάλιν τήν κινδυνώδη πλάνην. Αί σύνοδοι έξεφράσθηααν κατά τής 
λατρείας τών εικόνων».

—-Επειδή ήπειλοΰντο ή ήπατώντο, άνταπήντησεν ή αύτοκράτειρα, προς--
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θέτουσα μετά μειδιάματος ελκυστικού, «ό υιός μου δέν εϊνε οΰί| 

τος χχΐ βάρβαρος τούς τρόπους, ώστε νά εϊπεν άληθώς καί σπου 

ήδη ρηθεντας λόγους, άλλά μόνον νομίζει οτι τοιαύτην τινά ύπακι 
λει είς τήν μνήμην τοΰ πατρός του' ήμεΐς δέ τιμώμεν μέν ταύτην 

εύλάβειαν, έχομεν δ’ δμως δ’ έλπίδος οτι θά πείσωμεν αύτόν ό’τι έκεΐνος 
μέν εΰρίσκεται έν πλάνν), ήμεΐς δ’ έσμέν έν τή άληθεί(£.

— Ουδέποτε θά γείνν) τοϋτο, μήτερ' γνωρίζω τάς διδασκαλίας άμφοτέρων 

τών δοξασιών καί διά τοϋτο καταδικάζω τήν κατά φυσιν καί παροδικήν 

παράστασιν θεϊκών ούσιών ώς είδωλολατρείαν. Εϊνε ψεύδη και χρησιμεύουσιν 
ώς σοφιστικά! στρεψοδικίαι είς τά κακά καί στασιαστικά πνεύματα. Μέγοε 

φρικιώ άναλογιζόμενος ό'τι καί σύ αύτη έτόλμησας νά παραγγείλγ,ς την 

εικόνα σου ύπό τόν τύπον τής ©εομήτορος. Δέομαι τοΰ Ίησοΰ νά μή τιμω- 

ρησ·/) ημάς έπί τή άμαρτία ταύτη.
— Παιδίον, έφώνησεν ή Είρηνη, τόσον ολίγον με αγαπάς; Καί δέν συλ

λογίζεσαι, προςέθηκε ψιθυρίζουσα, όπόσον ένδυναμοΰται η ισχύς ήμών έπ! 

τόν λαόν, ό'ταν βλέπωσιν ημάς ουτω ατενώς συνδεδεμένους μετά τών αντι

κειμένων τής λατρείας;
—-Όποιος λόγος, ώ μήτερ, άντεφώνησεν ό Κωνσταντίνος, επειδή αί τελευ- 

ταϊαι αύτής λέξεις δέν έλέχθησαν πλέον έν τφ τόνφ μητρικής στοργής, 
άλλ’ ύπήρχέ τι έν αύταΐς τό ψυχρόν καί έζητημένον, ή δέ μεταβολή αύτη 

δέν είχε διαλάθει αότόν’ «αληθώς, έξηκολούθησε, φαίνεται ότι ούδέν ύπάρ- 

χει ούτω μ.ωρόν, ώστε νά φαντάζησαι οτι δέν δύνασαι νά το καταστήσγς 

πιστευτόν.»
Έταράχθη, έν δέ βλέμμα έπί τήν τολμηοάν οψιν τοΰ υίοΰ αύτής έπάγω* 

σεν αύτήν, επειδή ούδέν έν αύτη ένυπήρχε τής καλλονής εκείνης, ήτις άμα 

εκφράζει εύαισθησίαν διά τό καλόν" απότομοι καί ψυχραί, καί περ ούκ έστε- 
ρημέναι εύφυίας, ήσαν αί γραμμαί τοϋ προςώπου, τούτου καί τό πΰρ έν 
έκείνοις τοΐς βλέμμασιν άνεφλογίζετο υπό σκέψεων ένδομ.ύχων μάλλον ή ο τι 
έφαίνετο εύποόςβλητον ύπό τών έντυπώσεων τοΰ αισθητού κόσμου. Ούδέποτε 

εϊδεν ώς νΰν τούς χαρακτήρας τοΰ νεανίου ούτω ξένους, ούτω πάντη ανό
μοιους πρός τούς ίδιους έαυτής. Ή θέα τοΰ υίοΰ ήτο αύτή οδυνηρά, άλλά 

πριν ή άποκτήση ήδη πλήρη τήν συνείδησιν τοΰ συναισθήματος τούτου ή 

δυνηθή νάποτινάξη τήν έντύπωσιν τών ήδη γενομένων, ό νεανίας είχεν ά- 
ποχωρήσει δρομαίος απ’ αύτής. ’Έρριψε πέριξ έν βλέμμα καί ειδεν ότι οί 

μοναχοί εϊχον άπομακρυνθή, έφαίνετο δέ οτι βαθεΐά τις άθυμία εϊχε κατα

λάβει πάντων τήν ψυχήν. Δι’ ενός νεύματος έκέλευσεν' αύτούς νάπέλθωσι 
καί έκράτησε παρ’ αύτή μόνον ενα αύτών. ΤΗτο δέ ούτος ό ισχυρότατος τής 

συνελεύσεως, άνήρ ούπω γηραιός, ούτινος ή κεφαλή, ύπερμέτρως μεγάλη, 

καθίζανε βαθέως έν μέσφ τών ώμων και είχε πάντοτε κίνησίν τινα ύπο- 
κλίσεως, έν φ όί οφθαλμοί αύτοϋ, άδιακόπως κατοπτεόοννες, έστρέφοντο
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κάκεΐσε. ’Ητο δέ ουτος ό μυστικός αύτής γραμματεύς, δ άσηκρήτις Τα. 

ράσιος. «Είδες, εϊπε, πώς μοι άπαντ^; Ούδέποτε θά τύχω τής συγκαταθέ- . 

σεως αύτοΰ^ έν αύτφ έπικρατεΐ μόνον ή εύλάβεια πρός τόν θανόντά πα- 
; τέρα τφ)»’?

''“'Τόν πατέρα του, έπανέλαβε μετ’έμφάσεως ό Ταράσιος, τόν πατέρα του 

δςτις πάντοτε πρός αύτόν έφέρετο όλιγώρως καί καταφρονητικώς. Άνέθηκε 
τήν άνατροφήν αύτοΰ είς τούς κατωτάτους ύπηρέτας καί τάς ύπηρέτιδας 

καί έν μέσφ τοϋ όχλου τούτου άνεπτύχθη έν τφ παιδίφ ή δουλική έκείνη 
αιδώς, ώστε μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός ούδέν άλλο γνωρίζει καί τηρεί 

ή τήν πρόθεσιν νά έξακολουθήση ποτέ βασιλεύων κατά τάς άρχάς έκείνου· 
Τοϋτο δέ θεωρεί ώς εύχήν ίεράν.

— Καί πώς Οάπομακρύνωμεν αύτόν έκ τών τοιούτων σκέψεων, ήρώτησεν 
ή Ειρήνη' διά διδασκαλίας ; .

-— Ουδέποτε’ μόνον διά τίνος πάθους, άπήντησεν ό Ταράσιος. "Αν ή είκών 

άντί τοΰ σοϋ προσώπου, συγχώρει, παρείχε τήν όψιν ξένης αύτφ καλλονής, 
Θά έξέκαιεν έν αύτφ εκείνην τήν φλόγα ής έχομεν χρείαν, καλλονήν ητις 

δά παρίστα τό θειον έν τή είκόνι γηίνης γυναικός, ήν θά ήναγκάζετο νάγα- 
πήση δι’ όλης τής δυνάμεως τών έξεγειρομένων του αισθήσεων.

— ΙΙώς; άνέκραξεν ή Ειρήνη. Δεν έννοεΐς βεβαίως νά δώσης είς έρωτα 
γήινον τδ δικαίωμα νά έςάψη τήν ψυχήν ύπέρ έ'ρωτος ούρανίου.

··— Κατά τάςίπεριστάσεις, άπήντησεν. ό άσηκρήτις, επειδή Γσα ΐ'σα διά 

τοϋτο, ότι ή καλλονή παρίσταται έν είκόνι, εϊνέ τις ήδη άνωτέρα. Κα®· 
αύταί αί εικόνες τών έθνικών έξασκοΰσιν ένέργειάν τινα μετεωριστικήν, δύ- 
ναμ.ίν τινα διακαθαίρουσαν τήν ψυχήν.

— Πόσφ μάλλον, θέλεις νά εί'πης, διέκοψεν αύτόν ή Ειρήνη, άν αί εικό

νες παριστώσι καί τι άγιον ; ’Αλλά Θά εύρεθή ποτέ θνητή δυναμένη νά 
ύπερνικήση τόν άπαθή καί μόνον περί τήν έρευναν καί μελέτην τυρβάζοντα 

νεανίαν καί διακρινομένη συγχρόνως δι’ εύσεβείας, 

τής αποστολής έαυτής τε καί 
πρόθεσις ήμών άνευ κινδύνου 
έπιθυμώ νά πέση ό υιός μου.

——Μή φοβοΰ ! θά έξαρτάται πάντοτε άπό σου νά κράτησης αύτόν καί πο* 
δηγετήσης' άλλ’ άναλογίσθητι, ότι δέν υπολείπεται σοι έκλογή μεταξύ τοΰ 

άγαθοΰ τοΰ κράτους καί τής ύπερνικήσεως των μητρικών σου αισθημάτων 
Εϊνε άνάγκη νά τολμήσωμέν τι.

Περίφροντις έκλινεν ή βασίλισσα τήν κεφαλήν. — Ή εύρεσις καλλονής 

τοιαύτης έστω ό έλεγχος τής εύστοχίας σου’ άλλά .... μόνον ώς εικόνα 
πρέπει νά την ΐδή, ούδέποτε δέ αύτήν.

—- Ούδέποτε αύτήν, έπανέλαβεν ό Ταράσιος εύλαβώς καί έκίνησεν ϊνα 

άπέλθή.

ώστε 
έκείνου ; Θά εϊνε δυνατόν 
μέν δι’ αύτόν, μεταμέλου

νά εϊνε άνταξία 

νά έκτελεσθή ή 
δέ δ? έμέ ; Δέν
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Άλλοίμονον είς σέ, προςεφώνησεν αύτφ ή Ειρήνη, αν ύπερβής τήν So-, 

θεϊσαν εντολήν, Sv άπατήσγς τάς άγαθάς μου προαιρέσεις. “Ύπαγε.

Ό Ταράσιος έ'κλινε την κεφαλήν και άπήλθε. Κατέλιπε δέ την δέσποι-: 
ναν. αύτοΰ εν διαθεσει προαγούση τάς ελπίδας αύτοΰ κα'ι τους σκοπούς πολ- 

λφ μάλλον $ οσον αύτη έκείνη καθίστα καταφανές. Ή συνάντησις μετά 

τοΰ υίοΰ κα'ι ή εκείνου πρός αύτην διαγωγή είχεν άναζωπυρησει έκ νέου έν. 

αύτί) τόν πόθον τοΰ νά βασιλεύση απεριόριστος καί έφ’ δρου ζωής. Αί τρί
τες αυτής άνωρθΟυντο έπ'ι τ·^ ιδέα οτι έμελλε νά παραδώση τάς ήνίας τής 

αρχής είς αυτόν, τόν υιόν δςτις έμελλε νά καταστρέψη πάνθ’ όσα έκείνη 
προςέβλεπεν ώ.ς άνώτατον τέλος πρός σωτηρίαν, τοΰ κόσμου, ως έπίστευεν, 
άμεταπτώτώς.

Ή Ειρήνη, ή ’Αθηναία τό γένος, ή χήρα τοΰ είκονομάχου βασιλέως, ήθε

λε νάναστήση πάλιν την πόλιν έ’νθα· έγεννήθη έκ των έρειπίων τής έρηαώ,- 

σεω,ς, ήθελε νάποκαταστήση τούς έτι έπιζώντας απογόνους των άρχαίων 

"Ελλήνων είς τάγαθά κα'ι τάς τιμάς τών πατέρων αύτών και νά ίδρύσγι νέαν, 
έποχην άκμαζούσης τέχνης, τέχνης χριστιανικής, έν τή πόλει τοΰ Περικλεούς. 

Άλλ’ αί Άθήναι αύται, άλλ’ ή -Ελλάς άπασα ύπέκειτο έτι εις την βίαν, 
βαρβάρων Σλάβων, έκείνη δ’ είχε πέμψει τόν στρατηγόν αυτής Νικηφόρον 

μετά στρατιάς, ΐν’ άνακτήση την άπηλλοτριωμένην Πελοπόννησον, 'Η άνά- 
μνησις τοΰ γενναίου άνδρός παρέστη αίφνης ζωηρά πρό. αυτής καί άνέθαλε 

κλίσις έτι καί είς αύτην σχεδόν άγνωστος. Άν έκέρδαινεν δ Νικηφόρος την, 
νίκην, ήδύνατο, νήνταμείψη αύτόν παρέχουσα αύτφ τήν χεΐρά της καί νά 

ύψωση αύτόν έπ’ι τον Θρόνον,, καθιστώ,σα συνάρχοντα καί δεσπότην. Ταΰτα 
δέ διαλογιζομένη εύρισκε μάλλον ευχάριστου τήν άντίστασιν τοΰ ίδιου αύτής

υίοΰ, ώς παρέχου.σαν αύτη πρόφασιν ϊνα αύτόν έκ τοΰ μέσου, άν άνθί- 
στατο τό έξης είς τά μεγάλα καί έσκεμμένα σχέδια άτινα είχε κατά νοΰν’· 

άλλά πρώτον έπρεπε νά ύ,περνικηθή ή φατρία αύτοΰ, καί νάποστατήσωσιν 
αύτοΰ στρατός καί λαός, ύφ’ ών ήγαπατο. Άλλα μέλλει νά έρασθή, έλεγε 

καθ’ έαυτήν, κα;1 τότε έν ταϊς χερσίν ημών έγκειται τό νά παραιτηθή τοΰ. 
έρωτος τούτου ή τών έπ'ι τοΰ θρόνου αξιώσεων του. «Άς έκλέξη» ανέκραξε 

καί ανέστ-ij όρθια «άς έκλέξν),» Ταΰτα λεγο.ύσης έπεσε τό βλέμμα τής 
βασιλίδος έπ'ι τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί ή ταπείνωσις ή άπεικονιζομένη 

έν τω προσφπφ τής Παναγίας κατέβαλεν αυτήν έπί τοσοΰτον, ώστε κατε- 

βίβασε τούς οφθαλμούς. Μεγάλη τις σκεψις δ.ιέδραμε τήν ψυχήν αύτής. 

«’Όχι, είπε καθ' έαυτήν, μακράν μου ή αδικία !· Υπάρχει χώρος δι’ αμφοτέ- 
ρους- ,έγώ μεν θαρξω μετά, τοΰ Νικηφόρου τής 'Ελλάδος καί τών Αθηνών, 

ένταΰθα δ’ ly Β.υζαντίφ άς ήγεμονεύρ ό υιός μου τής ’Ανατολής.». Τοιαϋτα 

προαιρούμενη άνέστη ίνα διατάξη νά καλεσωσι τόν Κωνσταντίνον, καί ανα

κοίνωση αύτώ τήν άπόφα.σίν της.
. ’Αλλά τό διανόημά της άνεβλήθη, περιελθούσης αυτοί τής είδήσεως δη

& πατριάρχης Παύλος κατάκειται βαρέως νοσών. Πρός αύτόν δ’είχε σπεύ

δει καί ο Ταράσιος, ότε κατέλιπε τά βασίλεια μέγαρα. Υπήρξε δέ πάντοτε 

ό Παΰλος, ό νΰν έσχατόγηρως καί έπιθάνατος πατριάρχης τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ένθερμος ζηλωτής τής λατρείας τών αγίων εικόνων, άλλά δι’ 

ενεργειών τοΰ Ταρασίου ειχεν έκπέσει άπό τής εύνοίας τής βασιλίσσης.
— Τί φέρει τόν εχθρόν μου έν ταύτν) τή ώρ£ πρός με; προςεφώνησε τάν 

ίίςερχόμενον.
— Πόθος νάξιωθή τής συγγνώμης σου, άπήντησεν ό Ταράσιος..

— Συγχωρώ τήν δέσποιναν διά τήν προςβλητικήν παρ’ αύτής πρός με 
ολιγωρίαν, ή δ’ έλευσίς σου μέ βεβαιόνει ότι έδεϊτο τών συμβουλών μου 

μακρότερον χρόνον. Άλλά τί τό συμβάν τό φέρον σε πρός με ;
— Γνωρίζεις τόν θερμότατον πόθον τής ήμετέρας δεσποίνης. θέλει νά- 

ναμορφώσγ) τήν πατρικήν αύτής πόλιν,· τάς Αθήνας' ό Παρθένων μέλλει νά 
γείνη έκκλησία τής Παναγίας, δ ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διός Οάφιερωθή είς τούς 

Αποστόλους. ·
— Ναι, τό λιβανωτόν έπί τών βωμών θά καή πάλιν πρός τιμήν τοΰ 

Αιωνίου, θκντηχήσωσι πάλιν ύπό τών ευλαβών ^σικάτων τών πατέοων τής 
εκκλησίας αί στοαί καί αί δημόσιοι πλατεϊαι έν τή νέ^ε 'Ιερουσαλήμς είπε 

μετ’ ένθουσιασμοΰ, διακόπτων αύτόν ό πατριάρχης. Ταΰτα είνε αί διαθέσεις 

τοΰ ύψηλόφρονος αύτής πνεύματος' άναγνωρίζω αύτήν πάλιν. Τίς-θέλει νάν- 

τιταχθή είς αύτήν ;
— Ό ίδιος αύτής υιός.

— Τό είξεύρω, ά, τό είξεύρω, άνέκραξε στενάζων ό μελλοθάνατος καί 

έπανεπέσεν έπ'ι τό στρώμα ώςε'ι κατακεραυνωθείς ύπό τούτου τοΰ άναλογι- 
σμοΰ. Κατά ταύτην δέ τήν στιγμ-ήν ήκούσθησαν έξω ήχοι πανηγυρικοί, ή 

θύρα ήνεώχθη μετ’ εύλαβείας καί είςήλθεν ή Ειρήνη περιστοιχιζομένη ύπό 

λαμπράς άκολουθίας τών αύλικών αύτής. Έγονυπέτησε δέ πρό τοΰ πατρι- 
άρχου, οςτις οίονεί νέαν άναλαμβάνων ζωήν έκ τής θέας τής βασιλίσσης 

ηύλόγησεν αύτήν, έκτείνων ύπέρ τήν κεφαλήν της τάς τρεμούσας αύτοΰ 
λιπόσαρκους χεϊρας' «’Έχε τήν εύχήν μου, κόρη μ.ου, είπε διά φωνής ητις 

άνεκτήσατο κατ’ολίγον δλην αύτής τήν δύναμιν* πρός άπόδειξιν δέ τής 
συμφιλιώσεως θά σοι δώσω μίαν συμβουλήν, ή'τις, τηρουμένη ύπό σοΰ, θά 

φέρν) είς τό ποθούμενον τέλος. Πρέπει νά συγκληθή σύνοδος, καταργούσα 

τάς άποφάσεις τών προτέρων κα'ι ού μόνον συγχωρούσα τήν λατρείαν τών 

εικόνων, άλλά καί κηρύττουσα αύτήν ώς άρθρον πίστεως. Ή ελπίς οτι θά 
συνέλθγι σύνοδος καί θά ψηφίση δόγματα σύμφωνα πρός τάς ήμετέρας πε

ποιθήσεις, είνε ή μόνη παραμυθία μου έν τώ χωρισμφ μου άπό ταύτης τής· 
ζωής.» Μετά τάς λέξεις ταύτας, άς εξέβαλε μετ’άγωνίας ύστάτης, -καΐέ- 

πεσεν έπί τήν κλίνην του τελέως έξηντλημέν.ος καί μετ’ όλίγας στιγμάς 
έξέπνευσεν. Ή βασίλισσα έμενεν (τι γονυκλινής, έπεκράτει δέ σιγή βαθεϊα. 
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’Ολίγον δέ κατ’ ολίγον μόλις ήργισαν πάλιν τά ευσεβή άσματα, 

μετ’ ού πολύ άνεμίχθησαν μετά τοΰ ψιθυρισμοί) τών δεήσεων πλήθους συνω* 
θουμένου προ τοϋ οί'κου, έν πανηγυρική δέ σοβαρότητι μετεωριζόμενα μάλλον 

μάλλον διεκυμαίνοντο διά τοΰ δωματίου.'Η Ειρήνη ήσθάνθη μετάμελον, μετά" 

μελον έπ'ι τγ όλιγωρί^ ήν έπέδειξε πρός τόν άνδρα δ,ςτις νΰν έκειτο νεκρός,, 
επειδή έφαίνετο αύτ^ μή υπηρετών εις την έπιχείρησιν αύτής όσον ηύχετα 
θερμώς, Κ.ατέλαβε.ν αυτήν προαίσθησίς τις κακού, ένόμιζεν οτι ένωτίζεται τής 
μ.οίρας προςερ/ομένης ακροποδητί. Έζήτησε τον υιόν της, άλλ’ ούδείς ειζευρε 
ποϋ εύρίσκεται. ’Επέβη, τοΰ οχήματος αυτής κα'ι έρριψε βλέμματα άδιάφορα 

έπί τό πλήθος τό προςκυνοΰν. αύ,τήν ά,«ανταχόθεν., ΆφιχθεΤσα δέ είς τό π·α- 

λάτιο.ν άνέβη βραδέως τάς κλίμακας, κυρτουμένη. Κατά δέ την άνωτατην 

βαθμίδα έσ,τη προ τοΰ άνδριάντο.ς τοΰ συζύγου της,, άναλογιζομενη τά έργα 

αύτοΰ κα'ι τάς ν.ίκας και. έθεώρησεν έπί μακρό,ν την χαλκήν μορφήν καί την 
σοβαράν αύτοΰ οψιν.ΊΙ όμοιότης πρός τόν’Κωνσταντϊνον έξέπληξεν αυτήν όσον 

Ουδέποτε πρότερον, «Πώς προςκολλαται έπ’ εμέ τό παρελθόν» είπε καθ 

έαυτήν «δεν θά δυνηθώ νάποσπασθώ αύτοΰ ; Θέλω νά το δυνηθώ, και συ ; 

©.ά γείνω έπ’ ΐ'σης μεγάλη ώ.ς σύ, μεγαλύτερα, έπειδη εν ταΐς προθεσε-σι 
μου έγκετται κα'ι ή θεραπεία τοΰ καλοΰ καί τής τέχνης. Σύ ήδυνασο να 

κ,αταστρέφης, νάπαγορεύτρς’ εγώ θκναπλά,σω,»..
*Όλως διάφορα αισθανόμενος είχεν έν του'τοις καταλίπει τά βασίλεια ό, 

βασιλόπαις, κατεχόμ,ενος κ.αί αύ.τός ύπό πάλης ένδομύχου. Παράδοξος όπήρ- 

ξεν ή αίσθ,ησις ήν ένεποίησεν έπ.ι την ψυχήν, αύτοΰ η εικων ητις παριστα εις, 
τούς οφθαλμούς αύτοΰ τήν ομοιότητα πρός τήν μητέρα του οΰτω καταφανή,, 
έθόλονε.ν έν εαυτω τό. αί'σθημα τής, παιδικής στοργής και έξήγειρεν έν έαυτώ. 

τ.ήν φιλοτιμίαν νά δειχθή πρός αύ,την άλλοϊος ή μέχρι τοΰδε. Δεν εφαινετο. 

εκείνη, έκλαμβάνουσα αυτόν άδύνατον, ανήλικα, ίσως μάλιστα καί άτολμον >. 
Τώρα λοιπόν έμελλε, νάναγνωρίση δτι έγεινεν ή'δη άνήρ. Διάφορα σχέδια 

κατέκλυζαν αύτόν., έπιμονώτατα δέ, πάντων ό, πόθος, νά μεταβή εί'ς τινα 

τών έξω. τής Κωνσταντινουπόλεως στρατιών, καί νά πολεμήσγι κατά τών 
εχθρών τοΰ. κράτους, τών ’Αράβων· άν δ’ έπέστρεφεν έκεΐθεν νικητής θά 

καθίστατο αύτώ εύχερής ή μ.αταίωσις τών, σχεδίων δι ών κατεϊχον ως εν 

σ.αγήναις τήν μ.ητέρα του, βιάζοντες αύ,τήν νά είςαγάγν; πάλιν τήν λα

τρείαν τών εικόνων' επειδή είχε σταθεράν άπόφασιν νάντιστή εις τοΰτον τόν· 

νεωτερισμόν. Και δμω.ς άνεβίου πάντοτε ζωηρά πρό τών όμματων αύτοΰ η 

εικων, ή συνενοΰσα παραδόξως τόν ιδεώδη τύπον τής γυναικός εν τή βασι- 
λίσσ·/) τών ουρανών και τήν ζώσαν μορφήν τής μητρός του. ’Ίνα δ’ έλευθε- 

ρω.θνί άπό τής ταρασσούσης αύτόν ιδέας ταύτης, άνεζήτησε παραμυθίαν έν. 

ταΐς έκκλησίαις, διασκέδασιν έν τή συρροή τοΰ οχλου, έπε®κεπτετο τα 
θέατρα, τά ακροατήρια, άλλα τά πάντα είς μάτην, Μετά νύκτα διελθοϋ- 

σαν έν άγρυπνή έπέβη τή ύστεραίιχ τόν περσικόν αύτοΰ 'ίππον, συμπαρε- 

λαβε χρυσόν και δπλα καί έσπευσεν έφιππος, ϋπ’ ούδενός υπηρέτου ακο

λουθούμενος. πρός τάς πύλας τής πόλεως. Άφήκεν, είς σκέψεις βεβυθισμένος, 

άχαλίνωτον τόν ίππον ή έκέντει αύτόν παραφόρως διά τών πτερνιστήρων 

καί έτρεχεν άπό ρυτήρος. "Ηδη είχεν άπομακρυνθή ύπέρ τήν ήμίσειαν ώραν 

άπό τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως καί περιέβαλλεν αύτόν‘άφωνος 
έρημία, ή'δη είχεν έπέλθει τό λυκόφως και τό σκότος, οτε αί'φνης έστη δ 

ίππος αύτοΰ καί άνησυχήσας προέδωκε τήν προςέγγισιν ξένου. *0 ίππεύς 
έστη αί'φνης καθ’ οδόν πρό τίνος χαράδρας ύλομανούσης, ητις ήγε διά μέσου 

πιτύων καί κυπαρίσσων εί'ς τινα τών περί τό Βυζάντιον λόφων. ΠρΟςεφώ- 

νησε τόν έρχόμενον και οδτος έδωκεν αύτώ γνωριμίαν ώς τις τών στρατιω

τών τών άποτελούντων τήν φρουράν τοΰ πύργου τοΰ έπιστέφοντος τήν κορυ
φήν τοΰ λόφου. Παρ’ αύτοΰ έμαθεν ό Κωνσταντίνος ότι δ διοικητής τοΰ 

φρουρίου, 8ν ώνόμασεν αύτώ, ήτο αξιωματικός φίλος αύτοΰ καί ουτιος άπεφά- 

σισε πάραυτα νά έπισκεφθή αύτόν. ’Επειδή δέ άπό απαλής νεότητος είχε 

συναναστραφή καί ήτο φιλικότατα συνδεδεμένος μετ’ έκείνου ήλπιζεν δτι 
θά δυνηθή νά όμολογήση αύτφ πολλά τών συνταρασσόντων τήν ψυχήν αύ

τοΰ. Σύναμα δέ άνέμενε νά μάθν) ειδήσεις τινάς περί τών διαθέσεων τοΰ 

στρατεύματος. Και δή έμαθεν ό'τι ό στρατός ήτο εύνούστατος πρός αύτόν 

και δτι ήδύνατο πάντως νά έχη παρ’ αύτοΰ έλπίδας άν προέκειτο βιαία τις 

άντιπολέμησις τών άντιπάλων δογμάτων. «Και θά ΐδης, διεβεβαίωσεν αύτόν 

δ φίλος, θά παραστή αυτή ή άνάγκη, θά χρειασθή νά μεταχειρισθώμεν τά 

δπλα.’Ακαμάτως έργάζονται οί μοναχοί, ίνα πείσωσι τήν μητέρα σου νά είς

αγάγν) πάλιν τήν χρήσιν τών άγιων εικόνων, τήν άπηγορευμένην λατρείαν. Θά 
θελήσν] νά το κατορθώση διά τής βίας, άλλά σύ έχε τάς έλπίδας σου έφ’ 
ήμάς ! Ούδέν θά μεταβληθή δσων διέταξεν δ σος πατήρ. Μή φύγγις έκ τοϋ 
Βυζαντίου" άνάγκη νά έφορεύης αύτόθι πάντα.

*— Ούχί, άνέκραξεν ό Κωνσταντίνος, δέν θά έπιστρέψω τό εξής είς τήν 

πόλιν ταύτην,

— Πώς;
— ©ά πορευθώ πρός τινα τών κατά τών πολεμίων μαχομένων στρα

τιών· ό θεΐός μου ’Αλέξιος ήγεΐται τής στρατιάς κατά τά δ'ρια τής Συρίας.
— Ά ! άπήντησεν δ φίλος αύτοΰ Δημήτριος, ό Θεϊός σου δέν υπάρχει 

πλέον, άπέθανε φαρμακωθείς, τά δέ στρατεύματα του διετάχθησαν νάπο- 

συρθώσι.

— Κα’ι τοΰτό μοι έκρύπτετο, οργίλος είπεν δ βασιλόπαις’ εΐνε άρκετή 
άπόδειξις. Χαίρω δτι σ’ εδρον’ ναί' οφείλω νά έπανέλθω είς τήν Πόλιν, 

ή παρουσία μου είνε άναγκαία . . . άλλά φρικιώ νά πατήσω πάλιν τάς 
δδούς έκείνας ένθα με ακολουθεί πανταχοϋ ή είκών.

— Ή είκών ;
Ναί' ή είκών. "Ηδη βλέπω αύτήν απανταχού, τήν εικόνα τής θείας ούσίας 
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ήν άπεθρασυνΟη νά πλάση χειρ ανθρώπινη, τά ιερότατα καταβιβαζόμενα 

μεχρι τών τειχών ζαί τών πυλών, τών σκευών καί άγγείων, είς τήν αύτην 
βαθμίδα και τκντιζείμενα τών είς τάς αισθήσεις επαγωγών και χρησίμων. 

'Ήδη έζ έκαστου προσώπου βλέπω τό θειον θεωρούν με έπιπληκτιζώς.

—Θάντιστώμεν είς τοιαυτην ταπείνωσιν. Έπί τοΰ παρόντος λησμόνησον 
τά τοιαΰτα καί Απόλαυσε της διατριβής, ην δύναμαι νά σοι προςφέρω έν 

ταυτν) τή έρημίγ. Ταΰτα δέ λέγων έλάβετο τής χειρός τοΰ επιφανούς ξένου 
καί ήγαγεν αύτόν διά τών δωμάτων τοΰ πύργου τοΰ ανατεθειμένου είς την 

φύλαξιν αύτοϋ. «Βλέπεις, ειπεν, ό'τι τά τείχη ταΰτα δέν ήσαν πάντοτε 

πολεμικά ώς νΰν, Ό πύργος ούτος ητο άλλοτε ό εξοχικός οίκος συγκλητικού 

συναγωνισαμενου μετά τών έθνικών, ύποταχθέντος είς τά δπλα Κωνσταν» 
τίνου τοΰ Μεγάλου καί άποζεφαλισθέντος. 'Ο δέ οΐζος ούτος, άνήζων έκτοτε 

εις την βασιλείαν, μετεσκευάσθη έπί ’Ιουστινιανού είς φρούριον καί ςκτοτε 
κατέχεται ύπό φρουράς.

Ταΰτα λέγοντες άνέβησαν οί φίλοι εΐς τι άνδηρου καί έβλεπαν πέραν τού 

ύλομανοΰντος λόφου, βεβυθισμένου εις την βαθυτάτην νυκτερινήν σιγήν, πρός 

την θάλασσαν, ένθα ενίοτε άνέλαμπον φώτα, ύποδηλοΰντα μεγάλην πόλιν, 

την έκτεινομένήν κατά τάς άκτάς. Μετά ταΰτα δέ καταβάντες βαθμΐδάς τί’ 

νας εΐςήλθον είς χώρον ένθα ό πρώτος κτήτωρ είχε διασκευάσει μικρόν θέατρον 

κατά πρότυπον τής Αττικής σκηνής. Ύπηρέται προήγον φώτα, έξήπλονον 

προςκεφάλαια, έφερον έκπώματα καί παρεσκεύαζον δεϊπνον. Μειδιών προςέ- 
βλεψεν ό Κωνσταντίνος τόν φίλον του, ή δέ προσοχή του έφάνη ολίγον 

προςελκυομένη ύπό της έμφανίσεως τών ορχηστών. "Αλλως δέν παρήλθξ 

μάκρος χρόνος καί ή διασκέδασις διεκόπη, έγερθέντος έξω θορύβου καί είς— 

ελθόντος φρουρού, δςτις άνήγγειλεν οτι προςήχθη αιχμάλωτος έχων λίαν 
ύποπτον δψιν, επειδή έπιμένει καί κρυφίως έρωτγ περί τοΰ πρίγκιπος. Άλλ’ 
η παρεννόησις διεσαφηνίσθη αμέσως, ό δέ ύποτιθέμενος κατάσκοπος ητο δι

οικητής τίίς σωματοφρουράς κα'ι θαλαμηπόλος τίίς βασιλίσσης, Αποσταλείς 
ύπ’ αύτης ΐν’ άναζητήσγ τδν υίόν της καί τον φέρν; πρός αύτην; Μόλις δέ 

ό ‘Ηράκλειος άπέθεσε τόν μεταμφιεσμόν αύτοΰ καί έχαιρετίσθη μετά χα- 
ράς ώς φίλος παλαιός. Αί διασκεδάσεις έπανήρχισαν, ό δέ νέος ξένος προςε- 

κληθη νά μετάσχν; αύτών. Λόγου δέ πάλιν έλθόντος περί της λατρείας τών 

εικόνων, ό Ηράκλειος είπε, δεικνύων τούς όρχηστάς καί τάς ωραίας αύ
τών κινήσεις «δέν εΐνε καί τό τοιοΰτο Θέαμα λατρευτικόν τίίς θεότητος;» 

Άδιαφόρως δ’ άπήντησεν ό Κωνσταντίνος «Έγώ παρετηρουν τόν χώρον 

της αιθούσης ταύτης, κατεμέτρουν έν νώ τό ύψος καί μήκος τοΰ κτιρίου καί 
ύπελόγιζον πόσοι δύνατ.όν νά χωρήσωσιν ένταΰθα. “Ό τι δέ σύ λέγεις εΐνε 

ίσως αληθές, άλλά δέν φροντίζω περί τούτου».—Έγώ δμως πείθομαι, άπε- 
κρίθη ό ‘Ηράκλειος, δτι ποέπει νά ύπάρχωσιν ιδεώδη ύποπίπτοντα είς τάς 

αισθήσεις, ΐνα μη μαρανθή τό άνθρώπιον γένος,

Βςηγησον jaov τούτο.
— Ιδού. Πόθεν λοιπόν προέρχεται η έκάστοτε παρατηρούμενη άνανεωσις 

τοΰ ανθρωπίνου γένους, ή καί παρά τάς αμαρτίας τών γονέων άναθάλλουσ,α 

πάλιν έν τοΐς τέκνοις άθφότης καί τό άναφαινόμενον σπέρμα καλλονής καί 
ρώμης; Μόνον έπειδή ζή τι γενικόν, Θειον, έκ τών έργων της τέχνης είςδυον 

εις τάς ψυχάς τάς ανθρωπίνους καί λςιγαρίζον αύτάς. Ό Κωνσταντίνος προςε·. 
βλεψεν αύτόν μέ οφθαλμούς Αναπεπταμένους, εκπλησσόμενος διότι ήκουσε 

παρατήοησιν τοιαύτην έκ τών χειλέων άνδρός, δν ύπέθετεν έχοντα παν τι 
άλλο η κεφαλήν σκεπτομένην.—Ύπό ταύτην τήν έποψιν, είπε, παραδέχο

μαι λατρείαν τών εικόνων, άλλά οί λειτουργοί τών βωμών αύτών δέν άπο- 

βλέ πουσιν είς τοϋτο, άλλά σκοποΰσι τελέως ένίσχυσιν της δυνάμεως αύτών 

έπί τάς αισθήσεις τοϋ πλήθους τών πιστών. ’Α ! προςέθηκεν, ημέρας καί νυ- 

κτός Θρηνώ τήν μοΐράν μου, δτι πέπρωται νά ζώ έν έποχή καθ’ ήν ή βαρ- 

βαρότης ύπερνικφ τήν παιδείαν καί τήν ελευθερίαν. Έν μέν τώ. Βορρ^ 
άντιπαρατάσσονται καθ’ ήμών οί ώμοι λαοί τών ερήμων, ένταΰθα δ’ έν αύτώ 

τώ έσωτερικφ τού κράτους έπεκτείνεται πνιγηρά λατρεία ειδώλων, εΐς ήν 

μάτην Αντιτάσσομαι. — Τοιαΰτα φρονών, καΐσαρ, άνεφώνησεν ό Ηράκλειος, 
δέν θά σκεφθής βεβαίως νάναλάβης ποτέ τδ σκήπτρον τοΰ κράτους τούτου. 

—Εύχαρίστως ή'Θελον παραιτηθή τοΰ θρόνου, έξηκολούθησεν ό Κωνσταντίνος, 
Αλλά καί έν τή μονώσει τοΰ ιδιωτικού βίου θά μ.ε κατεδίωκε τής δεισιδαρ- 

μ.ονίας ή μορμώ· "Οχι’ θά συνεχίσω τόν Αγώνα μέχρι τέλους καί, Αν νικηθώ, 

θά πέσω έντίμως ώς άνήρ. — ’Άν αί σκέψεις αδται καθίσταντο γνωσταί, 

όποιας ελπίδας θά ήντλουν έντεΰθεν ή βασίλισσα καί ό Ταράσιος; εϊπεν έν 
τώ μεταξύ ό Βασίλειος.

— ΤΑ! ό Ταράσιος, παρετήρησεν ό Κωνσταντίνος. Ναί* πιστεύω δτι έν 
αρτφ ύπολανθάνει πολέμιος κινδυνώδης. ’Ητο παρ’ αύτή δτε σοι έδωκε την 
διαταγήν νά με καλέσγς πρός αύτήν;

— Όλίγφ πρό τής στιγμής έκείνης τόν εΐδον έν τφ προθαλάμφ,
— Τότε δέν σκέπτεται άγαθά περί σοΰ, εϊπεν ό Βασίλειος.

'Ο καΐσαρ άνηγέρθη. «Αύ'ριον εϊνε ή εορτή τών γενεθλίων μου, ή ημέρα 

τής ένηλικιότητός μου' έλθετε, πληρώσατε τά ποτήρια ύμών καί πίετε ε;ίς 
ύγίειάν μου».

— Θά εΐνε ήμερα καταστροφής διά σέ, εϊπεν ό Ηράκλειος, Αν δέν πρό
λαβες τάς έχθρικάς ζαζονοίας, αϊτινες χαλκεύονται κατά σοϋ. Κληρονόμος, 

τοΰ κράτους καί, άν το θέλγς, ήδη σήμερον κύριος καί δεσπότης.

— 'Ως πρός τό πρώτον, εϊπεν ό Κωνσταντίνος, θά εκπληρώσω τό χρέος 
Αγαθού υιοΰ" ή μήτηρ μου. μέ άγαπφ, εϊνε περί έμοΰ περίφοοντις, θά έπ,ι- 
στρεψω άρα πρός αύτήν, Αλλά μή πιστεύετε δτι θά με μεταπείσγ) ύπέρ τών. 

οιρχών της. — Μηδέν έ'λπιζε άπό συνδιαλέξεως μετ’ αύτής, ύπέλαβε τότε ό 
Βασίλειος* ούδόλως προτίθεται νά σε μεταπείσγ, άρκεΐ νά μείνν; έλευθέρα
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vat πράξγ δ\ι άνταποκρίνεται είς τούς σκοπούς της, οί δέ μ.οναχοι θέλουσιν 

έκμεταλλευθή τοΰτο. Άπό ημέρας εις ήμέραν ή ισχύς αύτών γίνεται μ,ζ- 
γαλγτέρα, ή ύπόληψις αύτών αυξάνει δσον έλαττοϋται ή <sri, άν δέ καί 

φθάσγς άργότερον είς τον θρόνον,, δέν θά είσαι πραγματικές κύριος, άλλ’ ή 
θά δέσπόζησαι ύπ’ αύτής και τών πλασμάτων αύτής η θάναγκασθής νά δια

βίωσές έν διαρκεϊ πολεμώ πρός τόν λαόν σου.

— Νά στασιάσω λοιπόν κατά τής μ.ητρός μου;
— Ναί, πρέπει νά το κάμης, άνέκραξαν άμφότεροι και έδράξαντο τής 

χειρός αύτοΰ. Τοΰτο απαιτεί παρά σοΰ ή θέσις τών πραγμάτων καί άπας 
σου ό λαός τό θέλει και σοί το βοώ. — Άλλοίμονον εις τόν υίόν, είπεν δ 
Κωνσταντίνος, τόν ύψοΰντα τήνχεϊρα κατά τής ιδίας αύτοΰ μητρός. —Δέν 

έννοοΰμεν δά τοΰτο, διώρθωσεν αύτόν ό 'Ηράκλειος, δέν σε προτρέπομεν είς 

άποστασίαν, άλλ’ άν εχγς πεπ'οίθησιν έφ’ ημάς, Θά κατορθώσωμεν νά πεί- 

σωμεν την μητέρα σου αυτήν ταύτην τήν νύκτα νά παραιτηθή τοΰ θρόνου 

υπέρ σοΰ. — Θά προσπαθήσω αυτός εγώ διά δεήσεων κα'ι ή παρουσία μου 
άς πείσγι αύτήν, ό'τι στρατός κα'ι λαός ύποστηρίζουσι τάς εμάς δεήσεις.

— Είμαι σός, είπε πρός αύτόν ό 'Ηράκλειος, και έμή είνε ή φρουρά τοΰ 

παλατιού αμέσως’ άς συμβή δ τι καί άν συμβή.
— ’Έχει δίκαιον, είπεν ό Βασίλειος συναινών, σπεύσωμεν άνευ αναβολής 

έφιπποι πρός τήν πόλιν, λαμβάνω μετ’ έμοΰ άνδρας τής φρουράς μου, κατα- 
βάλλομεν ταχέως τούς τυχόν άνθισταμενους τών τής φρουράς τοϋ παλατιού 
καί πριν εις τών περιστοιχιζόντων τήν μητέρα σου ύπονοήσ·^ τά διατρέχοντα, 

θά έπιτύχγς παρ’ αύτής τήν παραίτησιν.
Ό Κωσταντϊνος άνέπνευσεν. Προςβλέψκς δέ μετ’ οξέος βλέμματος τόν ενα 

μετά τόν άλλον, είπεν’ «’Έστω ! Ή μήτηρ μου θά συνίδη αύτή επειτα δτ* 
μόνον έπ’ άγαθώ αύτής εργάζομαι’ έλευθερόνω αύτήν καί έζασφαλίζω τήν 

ίδιαν αύτής δυναστείαν διατηρών τήν έμ.ήν».
Οί άνδρες έ’ρριψαν τά ξίφη αύτών έπί τής τράπέζης και έδωκαν άλλη- 

λοις τάς χεϊρας εις έ'νδειξιν πίστεως κοινής. 'Ο Κωσταντϊνος ύπεσχεθη είς 
έκαστον αμοιβήν καί προβιβασμόν. Παρεσκευάσθησαν δέ πλέον ίνα άνευ άνα" 

βολής έκτελέσωσι τήν άπόφασιν αύτών. Άπό ρυτήρος ώρμησαν πρός τήν Ιϊό- 
λιν, ής αί πύλαι ήνεώχθησαν άνευ άντιστάσεως πρός τό σύνθημα «είς τόν 
διάδοχον τοΰ θρόνου καί τήν ακολουθίαν του», ομοίως δέ και αί Sopat τών 

βασιλείων. ΤΗτο δέ ήδη μεσονύκτιον δτε ό Κωνσταντίνος μετά τών συνωμο
τών διά τών διαδρόμων έ'βαινε πρός τό δωμάτων τής μητρός του. Είςήλθε 
δέ μ.όνος αυτός. "Εσπευσε πρός αύτόν καί περιέβαλε τόν λαιμ-όν του μετά 

τρυφερότητος περιδεοΰς’ «’Έρχεσαι; είπε, τό είξεύρω δά δτι δ υιός μου με 

άγαπ^ καί μοι ύπακούει».
— Ύπακούει; ήρώτησεν ό καϊσαρ μετά σημασίας, ύπακούει; ’Όχι' μ'/! 

με παραγνώριζε, μή με άφινε νά διαμένω ενώπιον σου, ώ μήτερ, έν στα- 

πί- 
είνε

Μι ψευδεϊ’ μεθ’ ώραν μίαν άνατέλλει ή ημέρα τής ενηλικιότητάς μου.
— Είνε αληθές, είπε μειδιώσα, ημείς οί γονείς λησμονοΰμεν πάντοτε, δτι

τά τέκνα ημών αύξάνουσι καί τι όφείλομεν αύτοϊς. Θά σκεφθώ νά oot έκλέ· 

ξω σύζυγον άξίαν σοΰ. .

— Δεν πρόκειται τώρα περί τούτου, είνε καιρός νά ίσχύσωσιν άλλα δίκαια.

— ’Άλλα δίκαια; όποια, υιέ μου; γΑ! έλησμόνουν ή μωρά δτι ό υιός 
μου ηΰξησε καί έγεινεν αύτεξούσιος.

— Καί δτι τό κκθήκόν του καλεϊ αύτόν, είπε διακόπτων αύτήν ό Κων

σταντίνος, νά προφυλάξ-ρ τόν λαόν άπό τοΰ ύπερμεγέθους κίνδυνου δςτις έφα- 

πλοΰται ύπό τάς όψεις σου, ύπό τήν προστασίαν σου καί απειλεί τήν ασφά
λειαν καί ευημερίαν τοΰ κράτους.

ΤΙ Ειρήνη «οπισθοχώρησε. «Τί άπαιτεϊς;»

— Νά καταθέσγς τό στέμμα, άπήντησεν ό υιός.
— Τώρα, έδώ; άνέκραξε σχεδόν τρέμουσα.

— "Οπως θέλγς, έξήρτηται άπό σοΰ, άκόμη ή θέλησίς σου σή, άλλ’ ου

δέποτε πρέπει νά φθάσωσι τά πράγματα είς σημεϊον τοιοΰτο, ώστε νάνα- 

νεωθώσιν αί άταξίαι, άφ’ ού άπό πολλών ήδη έτών έπαυσεν ή λατρεία τών 

εικόνων,
— Λοιπόν αύτό είνε! Προτιμώ νάφήσω μάλλον τό στέμμα παρά τήν 

στιν μου. Καλώς, λαβέ. τήν ίσχύν, βασίλευσον, άν δύνασαι, άλλά ποΰ 

οί σύμβουλοι τοΰ θρόνου μου, οί πατρίκιοι καί συγκλητικοί ;
— Θά δώσωσι καί αυτοί τήν συγκατάθεσίν των, μόλις συμβιβασθώσι τά 

πράγματα μεταξύ ημών.

— Άλλά πρέπει νάκουσθή ή γνώμη των. Καί ό Ταράσιος ;
— Αύτοΰ δά έ'χομεν ελάχιστα χρείαν. Μή βράδυνε περισσότερον, εϊςά^ου- 

σον τής δεήσεώς μου.

-— 'Η δέησίς σου είνε βία. ’Α! είχον ύπέρ τό δέον πιστεύσει εις τήν 

άγάπην σου ! Είπε δέ ταΰτα μετά ζέσεως πικρίας μόλις κρυπτούσης τό εν
δόμυχον αύτής πάθος καί δτι θερμόν μίσος κατεκυρΐευεν αύτής μάλλον, άπο- 

πνίγον πάν άλλο αίσθημα. ’Έτι άπαξ έπ'ι μίαν στιγμήν άνελογίσθη τό σχέ- 
διον αύτής, τό τής διανομής τοΰ κράτους μετ’ αύτοΰ, δτε έφθασε κλαγγή 

οπλών είς τά ώτά της καί ή δυναμένη νά σώση αύτήν λέξις έξέπνευσεν έπί 
τών χειλέων, ή δέ καρδία της συσπασθεϊσα σπασμωδώς κατέκλ.εισεν αύτήν. 

ΤΙ κλαγγή τών οπλών προςήγγισε καί μετ’ ολίγον είςήλθε στίφος ενόπλων. 
'Ως αρχηγοί δέ τούτων ό 'Ηράκλειος καί ό Βασίλειος έγονυπέτησαν προ ταΰ 

Κωνσταντίνου καί ώμοσαν τόν δρκον τής πίστεως, μεθ’ θ οί στρατιώτα,ι εψη- 
λαν τό « Κύριε ελέησαν» καί έδήλωσαν τήν υποταγήν αύτών.

— ’Ελεεινοί, προδόται, έψιθύρισεν ή βασίλισσα. Έπί μίαν στιγμ.ήν έφάνη 

αποπειρώμενη νά έκφέργ αντιλογίαν τινά καί ή ύψηλή αύτής μορφή ύψώθη 

οίονεί πρός άντίστασιν, άλλά κατανοούσα τό αμετάβλητον τής θέσεώς της,
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έστράφή ζάι κατευθόνθη πρός τόν κοιτώνα αύτής. Πρός δέ τόν υιόν, ό'ςτις 

ήθελε νάκολουθήσγ αυτί), έποίησε νεΰμα άπεΐργον αύτόν και έροιψεν επ’ αυ
τόν βλέμ.μα έν ώ ή μητρική στοργή $ν τελέως άπεσβεσμένη καί μόνον ένέλαμ-* 
πεν ή <ρ"λόξ [/.ίσους άρρητου. Έν τή συναισθήσει δτι ήπατήθη καί έπροδόθη, 

τό μάλλον λυποΰν αύτήν ήτο δτι έβλεπεν έαυτήν έξαπατηθεΐσαν καί ταπει- 

νωθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ. Μόλις δέ παρήλθε την φλιάν της αιθούσης και επεσεν 
άφωνος έπί τό στρώμα, δπερ καί κατέβρεξέ διά τών δακρύων της. ’

Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΙΤΑΑΙΑι ΑΠΟ TOY i860

Α”

Nievo — Cletto Arrigti—Miola —Donati—Bosio—>

Petrucceli della Gallina—Abbate Falchetti—Giordano-—Thouar·^ 

Fanfani—Gradi—De Amicis,

Χά μυθιστορήματα άτινα μέλλομέν νά έξετάσωμβν ένταΰθα έγράφησαν 
πάντα κατά τά τελευταία δεκαοκτώ έ'τη, μετά τήν πραγμάτωσιν δηλαδή 

τών πόθων και τών ονείρων τής ’Ιταλίας. Εντεύθεν έν ω τά πρό τοϋ I860 

γραφέντα εϊχον σχεδόν πάντα ψυχολογικόν τινα σκοπόν καί φιλολογικήν, ού
τως είπεΐν, χροιάν, τά έ'κτοτε διαπονηθέντα έχουσι γενικώτερόν τινα σκοπόν,· 

την μόρφωσιν της οικογένειας καί τοΰ ατόμου, 'ίνα τό τε άτομον καί η οι
κογένεια καταστώσιν άξια της ελευθερίας ήν δί’ άγώνων αιματηρών έκτή- 

σατο η ’Ιταλία.
Κα'ι τών μέν πρώτων οΐ συγγραφείς έμελέτων την ιστορίαν, όπως άνεύ- 

ρωσιν έν αύτή παραδείγματα, άτινα μιμούμενοι οί ’Ιταλοί θά ήδύναντο νά 

πραγματοποιήσωσι την ένωσιν έκείνην ήν πρώτος διεϊδεν ό Δάντης, ό Μακ- 

κιαβέλης προεΐπε, προητοίμασε δέ δ Μαντζόνης. Τών δέ τελευταίων οί συγ

γραφείς την ιστορίαν μεταχειρίζονται καί αυτοί, άλλ’ ώς ένθϋμιον παρελθου- 

σών τρικυμιών, ώς οιωνόν μελλούσης εύημερίας.
Μεταξύ δέ τών μ.υθιστοριογράφων περί ών ένταΰθα πρόκειται λόγος, ού- 

δείς ίσως παρέσχε πλείονας ελπίδας τοΰ Nievo, άς δυστυχώς ό έπελ.θών αύ· 

τοϋ θάνατος δέν έβράδυνε νά ματαιώσν). Ό συγγραφεύς ούτος, γεννηθείς έν 

Παταβίφ κατά τό 1832 καί μετασχών ένδόξως της σικελικές άποστοΰ.ής, 
άπέθανε κατά τι ναυάγιον μόλις τρίακοντούτης, καταλιπών διηγήματα τινα 

καί λαμπράν μυθιστορίαν, τυπωθεΐσαν μετά τόν θάνατον αύτοΰ. Τά πρω

τεύοντα τών διηγημάτων αύτοΰ εϊνε οί αγγε-Ιοι (gli angeli), αί τνχαι τοΰ 

βαροΓον Νικάστρου (le avventure del barone Nicastro) καί ό κόρης ποιρηκ 
(il conte pastore). Ιίάντα δέ ταΰτα διακρίνοντάι διά την έν αύτοΐς διαφαι- 

νομενην εύρεΐαν καί ευσυνείδητου μελέτην τών εθίμων καί της γλώσσης τής. 

Μέσης ’Ιταλίας, καί τοι οί μέν χαρακτήρες τών έν αύτοΐς προσώπων δέν εϊνε 
πάντοτε αληθείς, ή δέ διήγησις δέν εξελέγχεται πάντοτε πρωτότυπος. ’Αλλά

■ πρό τής άποπερατώσεως τών μικρογραφιών τούτων, ώς ό ί'διος άποκαλεϊ αύ-
ΐάς, ό Nievo είχε συλλάβει την ιδέαν εύρείας τίνος ιστορικές είκόνός, ήν 
ηδυνηθη εύτυχώς νά συμπλήρωσή πριν ή ευρν) τόν θάνατον νεώτατος έν τοΐς 

κύμασι τοΰ Αδρία.

ΛΙ αναρτήσεις όγδοηκοντούτονς (memotie di Un ottuagenario) έμπεριέχου- 
Siv ολόκληρον τήν σύγχρονόν ιστορίαν της ’Ιταλίας άπό τοΰ 1 775 έ'τόυς, 

εποχής της γεννήσεως τοΰ ήρωος της μυθιστορίας Altoviti, μέχρι τοΰ 1858. 

Έν αύταΐς ό συγγραφεύς άπεικονίζει πρό πάντων τρία αξιομνημόνευτα έπέι- 
σόδια τής νέας ιταλικής Ιστορίας, τήν πτώσιν τής Ένετικής όλιγαρχίας, τήν 

πολιορκίαν τής Γενούης καί τήν Νεκπολιτικήν έπανάστασιν τοΰ 1820, χω
ρίς ό'μως νά λησμονήση τά πρώτα διαβήματα τοΰ Γαριβάλδη, ύφ’ οδ τάς 
διαταγάς ό Nievo ύπηρέτησεν ώς συνταγματάρχης. Δύναταί τις άναμφιβό- 

λως«νά μεμφθή τόν συγγραφέα ώς συγκεντροΰντα ολόκληρον αθάνατον έπο- 
χήν έν άσημάντφ τινί ποοσώπφ, δύναταί τις νά εύρτ) απίθανου τήν απαντα

χού παρουσίαν τοΰ Altoviti μεταβαίνοντος πάντοτε, οσάκις ή άνάγκη άπαι· 

τή τοΰτο, εις Νεάπολιν, εις Γενουην, εις Δονδϊνον, είς Ελλάδα. Άλλ’ ούδείς, 
νομίζω, δύναταί ν’ άμφισβητήσν) τάς σπουδαίας ώφελείας τάς προκυπτού- 

σας έκ τής μεθόδου ταύτης, ή'τις έπιτρέπει είς τόν μυθιστοριογράφον νά διε- 

γείρη πάντοτε τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου καθ’ ό'λην τήν εύρεΐαν ταύτην 
διήγησιν. Τό μέγα έλάττωμα τής συγγραφής ταύτης εϊνε—άν δέν άπατώ- 

μαι—ή έλλειψις πρωταγωνιστοΰ κινοΰντος τό διαφέρον τοΰ άναγνώστου. *0 
Altoviti εϊνε δευτερεΰόν τι προσώπου, πρόφασις σοβαρών πράξεων, αϊτινες 

I εκτυλίσσονται περί αύτόν καί ών έλάχιστα συμμετέχει. Είς τό διήγημα τοΰ-
I το, δπερ έκτείνεται κατά 1200 μεγάλας σελίδας, διά μικρότατων τετυπω-

I μένας χαρακτήρων, τά πρόσωπα εϊνε τόσον πολυάριθμα ώστε ό συγγραφεύς
ΐ δέν ήδυνήθη νά έντυπώση, είς έκαστον χαρακτηριστικήν τινα σφαγιδα- μό-

ΐ νον, ΐ'σως, τοΰ δόκτωρος Πιζάνα ή είκών παρουσιάζει τι τελειότερου τής
( απλής σχεδιογραφίας. Άλλ’έκαστον προσώπου, καίπερ συγκεχυμένως πως

[. απεικονισμένου, συντελεί είς τήν τοϋ ό'λου αρμονίαν. Ό συγγραφεύς έμελέτη-
ϊ σεν εύσυνειδήτως τήν ύπ’ αύτοΰ περιγραφομένην έποχήν, καί έν τάΐς περί

ανθρώπων καί πραγμάτων κρίσεσιν αύτοΰ ευρίσκει τις σχεδόν πάντοτε τόν 

παρατηρητικόν οφθαλμόν τοΰ τεχνίτου καί τήν ψυχραιμίαν του σοβαρού ηθι
κολόγου.

ΤΙ γλώσσα δμως, ήν μεταχειρίζεται, δέν εϊνε πάντοτε καθαρεύουσα, άλλά 
τό ύφος εϊνε γραφικότατου. Αρπάζει τήν πρώτην περίοδον τήν παρουσια- 
ζομενην αύτώ, έγκαταλείπων είς τήν τύχην τήν φροντίδα τοΰ νά εύργι τήν 

δευτεραν" άλλά φθάνει πάντοτε είς τόν σκοπόν του, περιφρονών τάς.δυσχε- 
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ρείας, καταπατών τήν σύνταξιν, αδιαφορών περί τής ευφωνίας, άρκεΐ νά έκ

φραση ταχύτατα την ιδέαν του; «Γράφω - λέγει πρός τούς ακαδημαϊκούς - 

«δπως μοι ύπαγορεύει ή καρδία μου, μη ακολουθών τούς κανόνας, ους έπι- 

«βάλλετε υμείς. 'Ο λαός θρηνεί ένφ υμείς κατατάσσετε τάς περιόδους καί 
«Ανατέμνετε τάς φράσεις. Τοϋ λαοΰ ή καρδία πάλλει, ένφ ύμεϊς λαμ,βάνετε 

«σημειώσεις και ζητείτε τών λέξεων την ετυμολογίαν όλαός ζγ ένφ ύμεϊς, 

«κεκμηκότες, άσθμαίνοντες καί υπναλέοι, κλίνετε την κεφαλήν* έπί τών 
«βιβλίων, και άποκοιμάσθε όνειρευόμ,ενοι διλήμματα, ονοματοποιίας καί 

«σχήματα γραμματικά». Τό βιβλίον τοϋτο λοιπόν, οϊον έγράφη, εϊνε σπου
δαίου σύγγραμμα παρέχον μεγάλας ελπίδας, ή δέ ’Ιταλία άπώλεσεν έν τώ 
Nieto ένα τών μάλλον δυναμένων ν’ άνυψώσωσι την φιλολογικήν της ©η- 

μην κατά την δευτέραν πεντηκονταετηρίδα τοϋ παρόντος αίώνος.

'Ο φίλος καί συμπατριώτης τοϋ Nievo, κ. Carlo Righetti, γνωστός έν 

Ιταλίας ύπό τό ψευδώνυμον Cletto Arrigli, εινε κατώτερος αύτοϋ κατά τε 

την γραφικότητα καί την φαντασίαν, κατέχει δμως προτέρημά τι λίαν δυ

στυχώς σπάνιον εις τούς ’Ιταλούς συγγραφείς και δπερ άπαντ^ πρό πάντων 
έν ταΐς γαλλικαϊς μυθιστορίαις, τητ zfyrqr δηλονότι τοϋ έπιχαρίτως ϋΐηγεϊ- 

σθαι. At τε.Ιευταΐαι ήμεραι τωτ άποκρεω (gli ultimi Coriandoli) καί ή. Λυ
σίκομος (la Scapigliata) παριστώσι πιστοτάτην, άμ.α δε καί θελκτικωτάτην 

εικόνα της ’Ιταλικής κοινωνίας κατά την έποχήν εκείνην, ητις έληξε διά 
τής έπαναστάσεως τοϋ 1848. Τό δεύτερον πρό πάντων ένεποίησε ζωηράν έν 

’Ιταλία αί'σθησιν μετά την έκδοσίν του. Εϊνε μέν αληθές δτι ή. πλοκή στε

ρείται πρωτοτυπίας, Γσως δέ καί άληθείας· η έλλειψις όμως αυτή, άναπλη- 

ρουμένη διά γλαφυρωτάτων διαλόγων καϊ απεικονίσεων έθίμων, καθίσταται 
σχεδόν ανεπαίσθητος. Έν τφ μυθιστορήματι τούτφ άνευρίσκομεν συνωμότας 

πολύ όμιλοΰντας και πλέον έτι πίνοντας, ένφ νέος τις πατριώτης φέρει την 

έριδα είς έντιμοτάτην τινά οικογένειαν καί γίνεται, έν άγνοια του, ώντίζη- 
λος αύτοΰ τοΰ πατρός του. Βί<γ άναγκασθεϊσα νά δεχθή ώς σύζυγον λίαν 

προώρως κακοήθη τινά γέροντα, ή Noemi, η ήρολς της ιστορίας ταύτης, είναι 
ϊ'σως μέχρι τινός αξία συγγνώμ,ης, καίπερ ζητούσα έξω τής συζυγικής στέγης 

καρδίαν πάλλουσαν μετά της ίδικής της. Καϊ άν πράττν) τό μέγιστον τών 
ανοσιουργημάτων παραδιδοΰσα έαυτήν εις τόν Αίμύ,Ιιον Lignani, υίόν τοϋ 

συζύγου της, δέν πρέπει διά τοϋτο νά κατηγορήσωμεν αύτην, άλλά μάλλον 

τόν σύζυγον αύτης, άμελήσαντα έως τότε ν’ αναγνώριση ώς γνήσιον τέκνον 

του τόν παράνομον καρπόν νεανικών έρώτων. Ή πλοκή, ώς φαίνεται έντεΰ

θεν, εϊνε άπλουστάτη* άλλά πάντες οί άναγινώσκοντες τό βιβλίον τοϋτο θά 
όμολογησωσιν δτι εινε λίαν επαγωγόν διά τε την εύφυίαν καί διά τά εύγενή 

αισθήματα έξ ών έμπνέεται.
Νέον είδος μυθιστορήματος, άγνωστον έν Ίταλίφ πρό τοϋ 1860, εϊνε τό 

καλοΰμενον αρχαιολογικόν μυθιστόρημα. Γνωστότατα τυγχάνουσιν έν Άγ- 
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γλί^'ό 'Αλκιβιάδης καϊ ό Περικλής, έν δέ τή Γερμανίικ η Αιγύπτια βάσι- 

λόπαις καί τά άλλα έργα τοϋ σοφοϋ αιγυπτιολόγου Ebers, έπιχειρήσαντος 

νά καΐαστησγι κοινά τά ποτίσματα τών έπιστημονικών περϊ αιγυπτιακής 
αρχαιολογίας ερευνών διά σειράς μυθιστοριών έν αϊς τό σπουδαίαν καί σο

βαρόν τής ύποθέσεως γίνεται αγαπητόν διά τοϋ τερπνοΰ τής διηγήσεως. Έν 
’Ιταλία τοιαΰτα μυθιστορήματα συνέγραψε πρώτος ό Camilla Miala, μελε- 

τησας τά ήθη καϊ ε'θιμα καϊ τήν ιστορίαν τών άρχαίων 'Ρωμαίων, τυχών 

έπιτυχίας ίσης κα'ι ό Cossa, ό γνωστός συγγραφεύς τοΰ Νέρωνος, τής Μεσ- 
σαλίνας, τοΰ ΠΛαύτου καϊ άλλων ρωμαϊκής ύποθέσεως δραμάτων. Ό Miola 

εϊναι νέος, νεώτατος, μόλις τριακονταέτης, μελετών τό παρελθόν, δπως προε- 
τοιμάσν) έαυτώ λαμπρόν καϊ ένδοξον τό μέλλον. Πάντα τά μυθιστορήματα 

αύτοΰ παρουσιάζουσι σκηνήν τινα τοΰ 'Ρωμαϊκού κόσμου. 'Η φαντασία του 
ανοικοδομεί τάς κατεστραμμένας πόλεις, ανεγείρει τά πεπτωκότα μνημεία, 

επισκευάζει τά εις έρείπια μεταβληθέντα θέατρα, δίδωσι ζωήν καϊ κίνησιν 

είς τάς ερήμους Αγοράς, επαναφέρει τούς μάρτυρας είς τάς κατακόμβες, τούς 

μονομάχους είς τάμφιθέατρα, τάς πατρικίας είς τάς γυναικωνίτιδας, τούς 

ίερεϊς είς τούς ναούς, τούς παράσιτους εΐς τάς θαλίας καί τούς μεθύσους είς 
τά καπηλεία. Συζή μετ’ αύτών, τούς άκολουθεϊ, ένωτίζεται αύτών καϊ τούς « 
ζωγραφεΐ διά τών ανθηρότατων χρωμάτων. Ούδείς γνωρίζει κάλλιον αύτοϋ 

πώς έγέλων οί μάντεις συναντώντες άλλήλους, μετά πόσης χάριτος αί άθφαι 

τής 'Ρώμης παρθένοι άνέσυρον μέχρι γονάτων τά κράσπεδα τών χιτώνων, 

μετά ποίων μορφασμών ό προγάστωρ οΐνοπώλης παρέθετεν έπϊ τής τραπέ- 
ζης τά πλήρη θερμοΰ οίνου κύπελλα καί διά ποιου αύθάδους βαδίσματος ·δ 

πονηρός δούλος έσυρε τό πέλμα τών ύποδημάτων του έπϊ τών μαρμάρων τής 

άύλής. Είς αύτόν καϊ μόνον οί γέροντες καϊ οκνηροί Εφέστιοι θεοί διηγούνται τά 
απόκρυφα τοΰ κοιτώνας καί τάς άδολεσχίας τοΰ εστιατορίου* δι’ αύτόν καί 

μόνον τό μειράκιου, τό έκπληροΰν χρέη καταλόγου τοΰ ξενώνος, ενθυμείτο^ 
τας συνομιλίας καϊ τά μυστικά τοΰ άποκρύφου κελλίου, ή δέ προσωπϊς τής 

κρηνης είς αύτόν καϊ μόνον μαρτυρεί τά φιλήματα άτινα έπ'ι τών χειλέων της 
επέθεσαν τά διψαλέα χείλη τών κοοασίων, τών έξερχομένων έκ τοΰ λουτρώ

νας ή καϊ έκ τών οργίων. Πάντα ταΰτα τά πρόσωπα ό Miola, δ Αυγκέως 
έ'χων οφθαλμούς, τά διαβλέπει διά τοϋ σκότους τών αιώνων, τά παρατηρεί 

μετά τής προσοχής καϊ τής άγχινοίας τοΰ άνθρωπολόγου, διά δέ τής ευ
φυΐας καϊ τής εμπειρίας τοϋ Αριστοτέχνου παρίστησιν αύτά άληθή, ζώντα, 

όμιλοϋντα, άναγεννηθέντα ύπό τής μαγικής ράβδου Αρχαιολόγου γόητος. Αί 

ώραιόταται τών μυθιστοριών αύτοΰ εϊνε ό Αομιτιανός, ό 'Οράτιος, ό Κόμμο· 

δος, ή Μεσσαλΐγα.— Έπιτραπήτω μοι νά παραθέσω μίαν σελίδα τοΰ Όμα- 
τίου, έν ·ρ περιγράφει διά βραχέων τόν βίον τοϋ φίλου τοΰ Αύγούστου.

«Ιδού ό Σαβϊνος αγρός, έν ώ ό Όράτιος ήρέσκετο νά προσκαλή τάς ώ- 

ϊφαίας γυναίκας καϊ τούς φιλήδονους εταίρους του, ϊνα. έλευθέρως διασκεδά- 

ΤΟΜΟΣ Γ', 6. — ΙΟΓΝίΟΣ 1879. 33
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«ζωσίν τού ένιαυτοΰ, με μόνην τήν διαφοράν οτι ό ενιαυτός διά τών^Ο1·

ϊράτιον διήρκει μόλις τεσσαράκοντα κα'ι οκτώ ώρας. Άδιάφορον άν ό 'Ρω- 

«μα'ίκός 'λαός έσκέπτετο νέας κατακτήσεις καί έζήτει τήν δόξαν επί τοϋ 

«πεδίου τής μάχης ή έν τω μέσφ τών έξηγριωμένων κυμάτων θαλασσών 

«αφιλοξενών. eO ποιητής τών χαρίτων άπεσύρετο ήσύχως είς τόν αγρόν τού, 
«έξηπλωμένος δ’ έπί τΤίς μαλθακής χλόης, συνέΟετεν ωδήν τινα πρός τήν χρυ- 
«σήν μετριότητα, έχων δμως άπόφασιν νά μ.ή ζή μετρίως, άλλ’ δσον τό δυ- 

«νατόν πλουσιοπάροχος και εύδαιμόνως καί τρυφηλώς. 'Ομίλων πρός τόν 
«Μαικήναν έμμετρος έλεγεν ; «’Αρκεί' ούχί πλέον' άφες με πτωχόν καί άρ· 
«κοόμενον είς τά ολίγα άτινα μ.οι έδώρησας». Όμιλών δμως αύτώ πεζώς- 

»εξεύρισκε πάντοτε μέσον δπως τόν άρπάζη αγρόν τινα, οικίαν, επαυλιν.
β*Αν ποτέ φίλος τις άνεχώρει διά μακράν πλοϋν, ό'Όράτιος έψαλλεν αύτ& 

«τό κατευόδιον δι’ άπειρων φιλοφρονήσεων «Μέλλεις ν’ άποκτήσγς τιμάς 
«καί δόξαν καί ταχέως θέλεις έπανακάμψη θαυμαζόμενος». Ούδέποτε δμως 

«συνώδευεν αύτόν μέχρι της θύρας. ’Έτρεχεν άνά τούς αγρούς αύτοΰ, 'ίνα 

«προπίγι έμμέτρως είς τήν υγείαν του φίλου. "Αν οί Πάρθοι καί οί ’Ινδοί ή- 

«δύναντο νά νικηθώσι διά φιαλών οίνου, ό Όράτιος θά ήτο βεβαίως εις τών 
«μεγίστων καταχτητών. Δυστυχώς δμως υπήρχε τό λίαν άχαρι δι’αύτόν εκείνο 

«ξίφος τό έρεθίζον είς μέγιστον βαθμόν τά νεϋρά του, ενώ εκείνος προύτίμα νά 

«πληρώστι τό πρός τήν πατρίδα χρέος έξυμνώνδιά στίχων ήδυτάτων τάς νίκας 

«τών ηρώων της. Ούδκμώς ήτο φιλόδοξος' δέν ήθελε ν’ άπαθανατισθγ, δέν 

«έπεθύμει ούτε δόξαν ούτε θησαυρούς . . . άπλώς μόνον μίαν επαυλιν, μίαν 
«οικίαν, ενα υπηρέτην καί μίαν γυναίκα . . . ούδέν άλλο. Άλλ’ ήρκει 
«ή μέν οικία νά ήτο μεγαλοπρεπής, ή δ’ έ'παυλις εν τω κέντρω εύρέος ίδιο- 

«κτήτου άγροΰ, ό υπηρέτης νά ήγήται πολλών δωδεκάδων χωρικών, ή δέ 

«γυνή ν’ άλλάσσηται καθ’ έκάστην, ή σχεδόν καθ’ έκάστην. Τοΰτο μόνον 

«έζήτει παρά τών θεών, ών άλλως τε έπεκαλεΐτο τήν εύνοιαν πρός τήν πο- 
«λιτείαν, πρός τούς υπάτους, πρός τούς φίλους του, . . γελών κρύφα διά 

«τούς φίλους, διά τούς υπάτους, διά τήν πολιτείαν καί διά τούς θεούς. Άλλά 
»μεθ’ οϊας χάριτος έγέλα ! Οίον λεπτόν καί ειρωνικόν μειδίαμα περιβεβλη- 

«μένον τήν λαμ.πρότητα τής ένθουσιωδεστάτης ποιήσεως, τά έπαγωγότατα 

«τοΰ ύφους τεχνάσματα, τούς μελωδικωτάτους ήχους τών στίχων.» ΤΙ μετά- 
φρασις αύτη είνε άθλια, πολύ άπέχουσα τοϋ πρωτοτύπου' άλλά δέν διαφκίνε- 

ται δι’ αύτής, έ'στω καί τοιαύτης ούσης, μικρόν τι τής χάριτος τής λου- 

κιανείου γραφίδος τοΰ ΜίοΙα ;
Γεννηθείς έν'Ρώμνι, άλλά γενόμενος Τοσκανός δι’ εικοσαετούς διαμονής 

έν τ?! πατρίδι τοΰ Δάντου, ό Cesare Donali είσήλθεν είς τόν φιλολογικόν 

κόσμον συγχρόνως τώ ClettO Arrigli, δημοσιεύσας μικρόν τι αριστούργημα 

ύπό τόν τίτλον z/ιά μίαν κουβαρίστραν (Per un gomitolo). Περί τήν κου
βαρίστραν ταύτην, ή'τις, διαφυγοΰσα έκ τών χειρών ωραίας τινδς έργάτιδος, 

^ί'άτ&ι έκ τής πέμπτης οροφής έπΐ τήν κεφαλήν αξιολάτρευτου διαβάτου, 

■S συγγραφεύς τυλίσσει άλόκλήρον πλεκτάνην ερώτων, ο'ίτινες, άρξάμενοι δι’ 

άσβεστου γέλωτος, λήγουσιν είς τόν γάμον τών δύο πρωταγωνιστών. Τό 
διηγημα τοΰτο, γεγραμμένον διά τοϋ πνεύματός τοΰ Κάμρ καί τής ειρωνείας 

τοϋ Sterne, ύπήρξεν άρχή .μακρύς σειράς μυθιστοριών, έν αΐς ή γλώσσα, κα

θαρεύουσα καί τοσκανίζουσα, κατ’ ούδέν ύστερεΐ τοΰ ίύφους, άπλουστάτου 

«οντος καί θελκτικωτάτου. Άπό τοΰ i860 μέχρι τοϋ I860 πάντα σχεδόν 
τά περιοδικά τής Ιταλίας άνετύπωσαν τήν Άνθόπω.Ιιν (La fioraja), την 

Καπνοθήκην τοΰ παππού μου (La tabacchiera di mio nonno), τήν Γα.Ιήν 

τοϋ θωμά (La gatta di Masino), καί άλλα διηγήματα του Donali, ών άρι- 
στον νομίζω τό έπιγραφόμενον Μεταβ,υ άκανθων (Tri le spine). Ό Donati 
δίακρίνεται πρό πάντων περί τήν περιγραφήν τών τιμίων άνδρών' οί κακοΰρ- 

γοι οί ύπ’ αύτοΰ περιγραφόμενοί είσιν ώς έπΐ τό πολύ αδέξιοι, και δέν φαί
νονται άποκτήσαντες τήν εξόν τοϋ κακουργείν. Τοΰτο τό ελάττωμα —- 
τό άλλως τε προδίδον άγαθωτάτην καρδίαν — καί μικρά τινα άλλα άπαν- 

τώντα ενίοτε έν τοϊς διηγήμασί του δύνανται εύκόλως νά έξαλειφθώσι διά 
δεύτερων φροντίδων’ άλλά θά μείνωσι πάντοτε αί άρισται έκειναι ήθικαί 

•μέλεται αί προδιδουσαι μακράς καί λεπτάς παρατηρήσεις, οί γραφικώτατοι 

εκείνοι χαρακτήρες οί δυνάμενοι νά θεωρηθώσιν ώς πρότυπα,αί λαμπραί έκεϊ- 

ναι περιγραφαί, δι’ ά πάντα κατατάσσεται άναμφιβόλως ό συγγραφεύς με
ταξύ τών αριστοτεχνών. Ό Donali έ’φθασεν ήδη είς τά έ’τη τής ώριμότητος 

καί ευρισκεται εν τή ακμή τών πνευματικών αύτοΰ δυνάμεων, ώστε, έπευ- 
φημοΰντες δια πάν ό,τι μέχρι τοΰδε έ'γραψε, δυνάμεθα ν’ άναμένωμεν μετά 

πεπαιθησεως καί σπουδαιότερα έτι συγγράμματα^ δι’ ών εύχόμεθα νά πλου- 

τιση επί πολύν άκόμη χρόνον τήν πατρώαν φιλολογίαν.
"Εν τών σπουδαιότατων αιτίων τής έπιτυχίας τοΰ Donati s,w<xi ή επίμονή 

αύτοΰ εις την καλλιέργειαν ενός καί μόνου είδους φιλολογίας, επειδή ό μ.υ- 

θιστοριογραφος εχει ανάγκην ιδιοτήτων τινων, άς καί οί εύουέστατοι τών 
άνθρωπων δύνανται ν’ άποκτήσωσι μόνον διά μ,ακρών άγώνωνι Τούτου έ<εκα 
δεν πρεπει νά έκπλήττώμεθα άν διακεκριμένος πολυγράφος, οίος ό BoSio, 

έφάνη μικρότερος έαυτοϋ θελήσας νά συγγράψνι καί μυθιστορίας. Έν τούτοις 

τό πρώτον αύτοΰ μυθιστόρημα, ή Tecla Amalia, έχει πολύ τό ένδιαφέρον.,' 

λάιτοι η πλοκή τοΰ διηγήματος καί ή τών χαρακτήρων περιγραφή προδ.ί- 
δουσι την απειρίαν καί τήν αμηχανίαν νεαρού καθηγητοΰ, ύποχρέου όντος 
να όιδασκγ) πράγματα τά όποια αύτάς ούτος άτελώς γνωρίζει. Ή Θυγάτηρ 

τοΰ υποδηματοποιού (La figlia del calzolaio) είναι άπηλλαγμένη τών έλατ« 

τωμμάτων τούτων, δεικνύουσα προόδους εύελπιζούσας ήμας διά τό μέλλον.

Και τά μυθιστορήματα τά θεολογικόν σκοπόν έχοντα δέν λείπουσιν έν 

Τταλιγ. Συγχρόνως τ|5 έκ,δόσετ τοΰ Βίου τοΰ Ίησοΰ τοΰ Renan έγράφησαν 
4ν Τταλί^ δύο βιβλία, άμφότερα φέροντκ τον τίτλον Αναμνήσεις τοϋ Ίοέδα 
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(Memorie di Giuda) καί άμφότερα δημοσιευθέντα έν Νεαπόλει. Τούτων τ$ 

μέν πρώτον σκοπόν έχει ν’ άναιρέση καί διαψεύσν) τά ληρήματα—ταύτην 
την λέξιν μεταχειρίζεται—·-του Γάλλου άθεου, τό δέ δεύτερον προσθέτει—- 

κατά την έκφρασίν του—μικρόν τινα λίθον εις τό σοφόν οικοδόμημα τό 
ίδρυθέν πρός δόξαν της άληθείας υπό τοΰ Γάλλου σοφοΰ. Δυστυχώς όμως το 

πρώτον, καί περ γεγραμμένον διά γλώσσης αξίας τοϋ χρυσοΰ αιώνος τής ’ιτα
λικής φιλολογίας, ούδένκ- σχεδόν έπεισε, διά τό ψυχρόν τοϋ ύφους και τής, 

πλοκής τό άτελές’ ένώ τό δεύτερον, καί περ όστρογοτθικως γεγραμμένον, 
όπως λέγει ό κριτικός De Sanctis, ελκύει διά τής άφελείας τής διηγήσεως, 
διά τών επαγωγών περιγραφών, διά τών άμιμήτων θέλγητρων τοΰ ύφους. 

Αυτός δ συγγραφεύς τοϋ πρώτου, ό Abbate Falchetti, ελ&γεν ημέραν τινά 
περί τοΰ Petrucceli della Gattina, συγγραφέως τοΰ ετέρου, ^Ολίγου δεΐν ό 

Επικατάρατος ούτος κατέστρεφε τάς πεποιθήσεις και τήν πίστιν εμοο αύ· 
που». Έκτος τών ’Αναμνήσεων τοϋ 'Ιούδα ό Petruccelli συνέγραψε τά Φά

σματα των Παρισίων (le larve di Parigi), το ΙΙαγωτον τής βασιλίσσης (ίί 

sorbetto della Regina), τόν Ίωάννην Β.', τήν Μαρίαν-Μαγδα.Ιηνήν, Ιί οις 
καταφαίνεται .ή αθεΐα αύτοΰ, άλλά συνάμα καί αί εύρεϊαι περί θεολογίας 
γνώσεις..Οί διωγμοί τής Παπικής αστυνομίας ούδέν άλλο κατώρθωσαν ή νά. 
καταστήσωσι δημοφιλέστεοον τό ό'νομά του, καί τοσοΰτον δημοφιλές, ώστε 

ό Pungolo, έσπερινή έφημερίς τής Νεαπόλεως, πωλεΐ τό δεκαπλάσιον τών 
συνήθων αντιτύπων οσάκις δημοσιεύγι άρθρου τοΰ συγγραφέως τών Αναμνή

σεων τοΰ Ιούδα, Xaptv μόνον τής ακρίβειας αναφέρω τό όνομα τοΰ Gior- 

dana, δστις, μιμούμενος τούς συγγραφείς τής αίσχρας εκείνης Γαλλικής 

σχολής ητις νομίζει ότι προτρέπει πρός αρετήν παριστώσα τήν κακίαν έν 
άπάσν) αύτής τή εΐδεχθεϊ γυμνότητι καί βδελυγμέ, συνέγραψε τούς Πρώ

τους έρωτας τιής Βέρθας (i primi amori di Berta), αισχρότερους τοΰ Paysail 
perverti τοΰ Retif de la Bretonne, τής Mademoiselle de Maupin τοΰ Gau

thier καί αύτών τών ’Εξομολογήσεων τοΰ 'Αγίου Αυγουστίνου.Ό Giordana 
γράφει καλώς, έχει πνεύμα καί πολυμάθειαν' έξ αύτοΰ δέ μόνον έξαρτάται 
ν’ άποκτήση ένδοξον όνομα.

Πρός διάδοσιν τής τοσκανικής, ή κάλλιον εΐπεϊν, τής φλωρεντινής γλώσ- 
»σης, έγράφησαν μυθιστορήματα καί διηγήματά τινα ύπό τών διατεινομένων 

ότι ή Ιταλική γλώσσα πρέπει κυρίως νά ονομάζεται φλωρεντινή, άλλά στε
ρούνται ώς έπί τό πλεΐστον καταλλήλου πλοκής καί δέν κινοΰσι τό διάφο

ρον. Άλλ’ ή έλλειψις αύτη αντισταθμίζεται ύπό γλώσσης άμιμήτου καί χά- 

ριτος και ύπ’ άκρας φιλολογικής άκριβείας. Τοιαΰτά τινά είσι, μεταξύ τών 
πολλών, τά διηγήματα τοΰ Πέτρου Thouar, τοΰ ’Ιωσήφ Taverna, τοΰ 

Todaro, τοΰ Fanfani καί τοΰ Gradi. Οί δύο τελευταίοι πρό πάντων μι- 

ρ.οΰνται τελείως τήν γλώσσαν τών κατοίκων τής Φλωρεντίας μεθ’ απάντων 
τών ιδιωτισμών καί τών ιδιοτροπιών αύτής. Άλλά δυστυχώς τά. διηγήματά 

η?ων άπολήγουσι πολλάκις είς ξηράς λεξιλογικά; μελετάς, ώς ή Π,Ιαγγών 

(La bambola) καί ή πράς πώλησιν οΙκία (Una casa da vendere) τοΰ Fanfa
ni, έν αϊς διδάσκονται αί λέξεις τής τεκτονικής καί τών διαφόρων μερών καί 

σκευών τής οικίας. Άπαλλάττεται τής μομφής ταύτης έκ τών τοϋ Fanfa

ni τό μυθιστόρημα εκείνο τό έπιγραφόμενον Φραγκίσκος ο εξ ’Ασκόλης 

(Cecco d’ Ascoli), οπερ μετεγλώττισεν ό "Ελλην μεταφραστής ύπό τήν επι
γραφήν Ό τυφλής τής Άσγόλης, μή έννοήσας, μεθ' εκατοντάδας ολας σε
λίδων, οτι δ πρωταγωνιστής Φραγκίσκος (I’ecco) δέν εϊνε τυφλός (cieco). Τό 
μυθιστόρημα τοΰτο, ιστορικήν έχον τήν ύπόθεσιν, συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών καλλίστων τής σήμερον διά τε τά πατριωτικά αισθήματα ύφ’ ών δια- 
πνέεται καί διά τήν πλοκήν καί τήν γλώσσαν έν ή) έγράφη.

Άρέσκειν είς πάντας εϊνε δ ιδεώδης σκοπός πρός 8ν πρέπει νά τείνη 

πόίς συγγραφεύς. Τό προτέρημα τοΰτο, οπερ κατέχει έν Γαλλία δ Jules 
Verne καί δ Erckman Chalrian, ή Μοΰσα έδωρήσατο έν Ίταλίιγ εις τόν 

Edmondo de Atnicis, αξιωματικόν τοΰ Πεδεμοντιακοΰ στρατοΰ, έλκύσαντα 

διά τών Σχεδιογραφημάτων τής στρατιωτικής ζωής (Scizze della vita militare) 

τόν σεβασμόν άπάσης τής Εύρώπης πρός τόν γενναίου στρατόν τής άναγεν- 

νήθείσης ’Ιταλίας. Είσίν εϊκοσιν αξιοθαύμαστοι μικρογραφίαι, ών δύο ή τρεις 
μόλις δέν δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν αριστουργήματα, άποτελοΰσαι άναμ.- 

φιβόλως έν τών καλλίστων βιβλίων τών δημοσιευθέντων έν Ίταλί^ι κατά τήν 

τελευταίαν εικοσαετίαν. Τό όνομα τοΰ De Amicis κατέστη γνωστότατον 

διά πολυπληθών μεταφράσεων έν ταΐς πλείσταις τών γλωσσών. Καί ή «Ε

στία» έδημοσίευσε τό παρελθόν έτος μετάφρασιν κεφαλαίου τινός τοΰ βιβλίου 

τοΰ έπιγραφομέυου Κωνσταντινούπολις.Ό De Amicis εινε περιηγητής,άμα δέ 

καί ποιητής καί τεχνίτης. Περιηγήθη τό Μαρόκον, τήν ’Ολλανδίαν, τήν ’Ι

σπανίαν, τήν Κωνσταντινούπολιν,ν.α\ περί έκάστου τών μερών τούτων συνέ" 
γράψε φερώνυμου βιβλίου, έν ω διά τέχνης άμιμήτου, δι’ύφους ποιητικωτά- 
του, θερμοΰ, ενθουσιώδους ήλεκρίζει τόν αναγνώστην καί συμπαρασύρει αύ

τόν είς τάς άπωτάτας χώρας, έν αΐς αύτός ούτος περιηγείται. Μή νομίζετε 

οτι θά εύρητε έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ πληκτικάς περιγραφάς μνημείων 
χιλιάκις περιγραφέντων, είτε ιστορίας καί απαριθμήσεις χρονολογιών καί 

ονομάτων! ’Άπαγε! Έν αύτοΐς ευρίσκει τις μόνον ζωήν, ζωήν αληθή καί— 

έπιτραπήτω μοι ή έκφρασις—ζώσαν.—Εύχής έργον θά ήτο άν ό De Amicis 
απεφάσιζε νά περιγράψη καί τήν Ελλάδα, όπως άναιρέση διά τοΰ θερμ,οΰ 
αύτοΰ καλάμου τά ψεύδη καί τάς μωράς εύφυίας τοΰ About. Ύπό τήν μα

γικήν αύτοΰ γραφίδα ή Ελλάς ήθελεν άναλάμψει διά τών στιλπνότατων 

χρωμάτων τής έποχής τοΰ Περικλέους. Βιβλίου τοιοϋτον, ύπό τοιούτου άν- 
δρός γεγραμμένον, ήθελε βεβαίως έπισύρει έπί τήν Ελλάδα τούς οφθαλμούς 

τής Εύρώπης ολοκλήρου, καί εγείρει έν τοΐς πάσιν αισθήματα θερμότερα καί 
(συμπαθέστερα πρός τούς απογόνους τοΰ Βότζαρη, τοΰ Κοραή, τοΰ 'Ρήγα!
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Ώς δείγμα τής γραφίδος τοϋ De Amieis δημοσιεύομεν ένταΰθα τήν μίτά- 

φρασιν μι&ς τών ωραίων εικόνων αϊτινες άποτελοΰσι τόν τόμον μικρών αύτοϋ 
σκηνογραφιών καί διηγημάτων τό,ν έπιγααφόμενο,ν 'Eexc.c>~iciJtvai σεΛΙδίς 

(Pagine sparse). Εϊναι χαριέσταταί σκέψεις καί ίδέαι πατρός περιπαθώς αγα

πώντας τό νη.πιον αύτοΰ τέκνυν. Φέρουσι δ·’ επιγραφήν

ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΟΣ

Τό ον τούτο, δπερ κατέχει τασοΰτο μέρος τίς καρδίας μου, καί άνευ τοΰ- 
οποίου μοί φαίνεται ότι δέν θά ήδυνάμην πλέον νά ζήσω, ώς εΐ συνεδέετο. 
πρός με δι’ αοράτου τινός αρτηρίας, πρό τριών έτών δέν ύπήρχεν ούτε έν τώ 

νώ μου. Παράδοξον! Μοί φαίνεται οτι άναπολών βαθέως τό παρελθόν μου,, 

βπρεπε νά εύρω ίχνος τι, προαγγελίαν τινά αύτοΰ. Τί είναι ή έμφάνισις αύτη; 
Πόθεν έρχεσαι; τίς εις τί ήλθες νά είπνις εις τόν κόσμον; ποιος ό λόγος 

σου καί ό. σκοπός, ώ ξένε ; Τί ζητείς άγνωστε ; διά τί είς την πρόσκλησιν, 
μου άπήντησες σύ, τό κυανόφθαλμον, καί ούχί μελανόφθαλμόν. τι άλλο ; Ά- 

ποκρίθητι, μυστηριώδες όν.Ι
*

, * *
Ή ωραιότατη τών παίδων ηλικία, διά τούς έχοντας καλλιτέχνου οφθαλ

μούς καί πατρός καρδίαν, εϊναι δτε διέρχονται εισέτι όρθιοι ύπό την τράπε
ζαν, καί δυνάμεθα διά μκοός καί μόνης χειρός νά τους κρατώμεν, νά τους φέ·- 

ρωμεν έπί τοΰ τράχηλου, νά τους κρύπτωμεν ύπό μεγάλην εφημερίδα, νά 
τους φυλακίζωμεν μεταξύ- δύο· λεξικών, δτε δλη ή ενδυμασία αυτών, άπό, 

τοϋ σκούφου μέχρι τών ύποδημάτων, εμπεριέχεται άνέτως έν παλαιφ τινι. 
πίλφ τοΰ πατρός. Κατά την ηλικίαν εκείνην, ή μ.ήτηρ τά 'χάνει εως νά φο- 

ρέσ'Ζ) μίαν περικνημίδα εις τό τέκνου της· άλλ’ όταν ταΰτο, μίαν έκ δέκα 
φορών, κατορθώστ) νά είσάξν) μόνον του τόν πόδα ή μητηρ άσπάζεται αύτό 
φρενητιώδης καί αναφωνεί υπερήφανος; Είσαι άνηρ !:

*
* ¥

"Εχουσι πρόσωπον, δπερ φαίνεται μήλου έ'χον οφθαλμούς* λαιμόν, θν σφίγ- 
γομεν μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοϋ’ χεΐρας, άς πρέπει νά παρα- 

τηρώμεν πλειστάκις, ΐνα πεισθώμεν οτι έ'χουσιν ηδη καί τούς πέντε δακτύ
λους· ποδίσκους, οδς δέν δυνάμεθα νά θεωρησωμεν σαβαρώς πόδας. Έ μικρά 

των κεφαλή, άναλόγως τών στιγμών καθ’ άς έκάστοτε όσφραινόμεθα αύ
την, έ'χει όσμην πυργίτου, γαλής, κονίκλου, φωλεάς χελιδόνων, πλίνθου, ξύ
λου, έλαίου, παντός δ,τι υπάρχει έν τίί οίκίορ καί δύνανται νά ψαύσωσιν 
εκείνα. Ή δέ πνοή αύτών έχει έλαφράν τινα γαλακτώδη όσμ,ήν, μεμιγμένην 

μετά τίς ευωδίας άπεριγράπτων άνθέων' πνοή, ήτις, άναπνεομένη, φαίνετε» 
δτι πρέπει νά εύεργετη τό αίμα ώς ά άήρ τις εξοχής.

*
¥· *
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. Εκί όμως ύπάρχουσιν οί μή άγαπώντες τά πλάσματα ταΰτά ! ϊίλέπω 

διά τής φαντασίας ροδόχρουν καί γελόεν παιδίον, δπερ έκ τής αγκάλης τής 
μητρός τείνει ερωτύλον άμφοτερας τάς χεϊράς τού πρός ξηρόν καί σοβαρόν 

κύριον, δστις, όπισθοδρομών διά κινησεως σχεδόν αποστροφής καί γελών βε
βιασμένων, κινεί πρό τών οφθαλμών τοΰ παιδός κομβοειδή δάκτυλον, δ? ού 

δεικνύει ό'τι δέν έπιθυυ,εΐ νά τον προσεγγίσει. ’’’Ω ξηρέ καί σοβαρέ άνερ, έ'σο 
τρανός πολιτικός ή έ'νδοξος συγγραφεύς ή μέγας τής πατρίδος ευεργέτης, σέ 

μισώ !
*

'■ ¥ X
Πρέπει νά ϊδη τις τά παιδία έν τή εύνή τήν πρωίαν, πρίν έξυπνήσωσι. 

Τίς δύναται νά κράτηση τά φιλήματα καί τόν γέλωτα ; ’Εχουσι στάσεις 

μαχητών άποθανόντων έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, θέσεις άπελπισίας καί 
λύπης, λογισμούς ακροβατών, άτημέλειαν άπειρόκαλον άτονων εραστών. Ότέ 

μέν είναι έσφαιρωμένα έπί τοΰ προσκεφαλαίου, ότέ δέ κεκρυμμένα ύπ’ αύτό', 

ότέ δέ ανεστραμμένα,"ώστε, ζητοΰντες τό πρόσωπον, ευρίσκετε τδ άκρου τών 
ποδών, καί, προσπαθοΰντες νά πιάσητε τόν πόδα, θέτετε τόν δάκτυλον είς 

τό στόμα των. Καί τότε είναι ευχάριστου νά λάβγ τις οίονει έν δέμα τό παι

δίον, τάς σινδόνας, τό σκέπασμα καί τό στρώμα, καί νά τρέξγ διά τής οι

κίας μετά τής λείας θερμής έν ταΐς άγκάλαις.
*

¥ ¥
'Ο βλέπων χωρίς νά γέλα τριετές παιδίον, ό'ταν μόλις έξυπνήσαν, ένδυθέυ 

καί καταβιβασθέν τής κλίνης μένη έπί στιγμήν άκίνητον, τρίβον τούς οφθαλ- 

μ,ούς, εϊτα δέ προχωρούν βραδέως, οίονει μονοκόμματα, νυσταλέου, έχον τήν 

κόμην συγκεχυμένην, κακοδιάθετου, κλαυθμ.υρίζον καί υποβλέπον τούς πάν

τας* ό βλέπων παιδίον τρέμον έκ τοΰ ψύχους, τήν ρίνα έχον μελανωπήν, καί 

περιπατοΟν μέ διακεκομμένα βημάτια νευροσπάστου, μορφάζον πολυτρόπως 

ώς εί ή'θελε νά εΐπη «είμαι μικρόν καί μηδαμινόν δν, θερμ.άνατέ με ή έχά- 

θην»· δ βλέπων παιδίον βυθίζον σχεδόν δλον τό πρόσωπον έντός κυπέλλου 

γάλακτος, ό'περ κρατεί δΓ άμφοτέρων τών χειρών, καί, ένώ πίνει, έποφθαλ- 
μιών κρυφά τεμάχιόν τι διπύρου, έπί τοΰ οποίου υποπτεύεται ό’τι άλλος τρέ

φει έχθρικάς διαθέσεις,— ό βλέπων πάντα ταΰτα χωρίς νά γελ^, αύτός βε

βαίως στερείται λεπτοΰ κωμ.ικοΰ πνεύματος. '
*

¥ ¥ .
Κατ’ αύτήν τήν ηλικίαν ούδέν υπάρχει θελκτικώτερον τοΰ βλέπειν τά 

παιδία τρέχοντα. Ή φυγή των μετέχει τής πηδητικότητος σφαίρας έλα- 
*στικής, τής άμφιταλαντεύσεως άνθρώπου μεμεθυσμένου καί τών κινήσεων 

φύλλου ύπό τών ανέμων φερομένου. Τό μικρόν πλάσμα άναπηδι^ έκ τοϋ εδω

λίου, ρίπτεται έ'ξω τοΰ δωματίου, προσκρούει εΐς γαλήν, άνατρέπει έδραν, 

εισέρχεται εΐς τόν πρώτον τυχόντα διάδρομον καί τρέχει διά τε τών ποδών 
■ καί τών χειρών, έκ δωματίου είς δωμάτιον, διωκόμενου ύςϊό- τής μητρός, μί-
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χρι τνίς απώτατης τοϋ οί'κβυ γωνίας, ό'που κρύπτεται ό'πισθεν σάκου οδοι
πορικού, καί έκεϊθεν δοκιμάζει ύστάτην άντίστασιν ίνα έκβιάση παρά τοϋ 
«χθροΰ συμβιβασμόν. Φευ ! ματαίως! ’Αναγκάζεται νά ύποταχθη είς τάν 
μητέρα θέλουσαν νά πλύνη τό πρόσωπόν του.

*
¥ ¥

.. Τίς δύναταί νά είπη τί είναι ή φωνή τών νηπίων ; Είναι ό τριγμός τνίςάη- 

δόνος, ό ψιθυρισμός της χελιδόνος, τό πίππισμα τών όρνιθίων, τό μιαούρισμα 

τοϋ γάτου. Είναι ήχος αύλοϋ, μορμυρισμοΐ καί ψίθυροι άρρήτως γλυκείς, κραυ- 

γαί καί πάταγοι σχίζοντες τά ώτα, τερετισμοι γυναικός υψιφώνου, φθόγγοι 
φωνάί ανδρικές, παραφωνίαι όξυφώνου πάσχοντος τόν λάρυγγα, ίσχνοφωνίαν 

μετημφιεσμένων, λαρυγγισμοί καί μελισμοί παράδοξοι, όλοι οί τόνοι οί έξερ- 

χόμενοι έκ τοϋ κλωβού εκατόν πτηνών καί έκ τ·ης ορχήστρας εκατόν ορ

γάνων. Προσεγγίσατε την οψιν είς τό στόμ.α των καί παρακαλέσατέ τα νά 
ψιθυρίσωσι λέξιν τινά είς τό ους σας’ ενίοτε άποφέρουσιν ήχον δστις σας τρο
μάζει" σάς φαίνεται δτι έθέσατε τό ους είς την όπήν θύρας μυστηριώδους 

καί ήκούσατε φωνήν ύπεράνθρωπον.
*

» »
Γελ<^._Δέν είδόν ποτέ αύτό γελών τόσον έκ καρδίας. Ό γέλως του είναι 

υπερβολικός, ξεσχισμένος, δυσαρμονικός. Φοβούμαι μη έπιλίπη αύτό η ανα

πνοή. 'Ρίπτεται πρός δεξιά καί πρός αριστερά, άναστρέφει την κεφαλήν,, 

οί οφθαλμοί του πληροϋνται δακρύων, τό πρόσωπόν του γίνεται πορφυοοΰν. 
Καί πόθεν ό σαρδόνιος ουτος γέλως; Μοί έθεσε χάρτινου πίλον έπί την κε

φαλήν.
·*

¥ ¥
Ένδεδυμένα κάτι φαίνονται, γυμνά δέν είναι πλέον τίποτε. Ψηλαφώμεν 

τό μικρόν εκείνο σώμα, άπτόμεθα τών λεπτοτάτων εκείνων όστέων άτινα 
©οβούμεθα μη θραυσθώσιν ύπό τάς χεϊρας μας, καί τρέμομεν άναλογιζόμε- 

νοι έξ όπόσον λεπτού νήματος κρέμαται ή προσφιλής έκείνη υπαρξις. Πολύς 

χρόνος καί πολλαί λύπαι χρειάζονται δι’ αύτό τε καί διά τούς αγαπώντας 
αύτό, πριν δυνηθί) ό μικρός βραχίων του ν’ άποκρούση την προσβολήν άνδρός. 
Τδέτε γυμνόν τόν μόλις χθες άπογαλακτισθέντα άνθρωπίσκον . . . Πώς; καί 

θά έλθή ημέρα καθ’ ην θά έχης, σύ, γενειάδα καί κα.πώέάο,καί θά

εννοείς τόν Τίτον Λίβιον ; και θά δύνασαι νά λύσης δευτεροβάθμιον αλγεβρι
κήν έξίσωσιν μέ τρεις αγνώστους ·, — ΤΑ ! μικροπερήφανε, αύτό δέν γίνεται.

*
» *

’Έπρεπεν αληθινά νά θεραπευθώ άπό τΐίς αδυναμίας ταύτης. Κάθημαι 
πρό τοϋ γραφείου γράφων καί την κεφαλήν έχων πλήρη σκέψεων σοβαρών" 
ή ελάχιστη άπασχόλησις μ’ ενοχλεί, διότι σπεύδω νά τελειώσω. Καί όμως 
άναγκάζομαι ν’άφησω την γραφίδα, έγείρομαι, διέρχομαι τό δωμάτιον μετά» 

κινων τά καθίσματα, προσκοούων είς τά παιγνίδια, ένοχλών πέντε η έξ άν· 

θρώπους ίνα ΰπάγ<ο καί σφίγξω μεταξύ τοΰ άντέχειρος καί του δείκτου, έπί 

στιγμήν μίαν καί μόνην, τά κρέατα της παχουλές εκείνης κνημης, ην έκ 

της θέσεώς μ.ου έβλεπον διαυγάζουσαν έν σκοτεινή τινι γωνίςρ όπισθεν τοϋ 

έρεισινώτου τοϋ άνακλιντηοος. Καταστείλας δέ την επιθυμίαν ταύτην, έπι- 

στρέφω είς τό γραφεϊον, την καρδίαν έχων έλαφράν καί τόν νουν γόνιμον. 

’Άλλως δέν θά ήδυνάμην νά συμπληρώσω τήν σελίδα.
Λ

¥ ¥
Οία μεγίστη ηδονή δτε κακομ.εταχειριζόμεθα καί χλευάζομεν παιδίον λέ- 

γοντες αύτώ: Είσαι βλάξ, είσαι βαρύς, είσαι χονδρός, είσαι κακός, είσαι ά

σχημος, τρώγεις 'car βωΰι καί κοιμάσαι 'oar τυφλοπόντικας, είσαι ανόητος 
καί τιποτένιος, μέ καταστρέφεις, μέ κάμνεις νά κολάζωμαι" καμμίαν "ημέ
ραν θά σε ξυλοφορτώσω, δέν σε αγαπώ πλέον, θά σε πετάξω έξω άπό τό 

'σπίτι, θά έχης κακόν τέλος, είσαι καλός διά φυλακήν, είσαι ή_ζωή μου, σέ 

λατρεύω!
Καί ή αγάπη τών παιδιών έχει τάς μανίας της. Ό αληθής πατήρ αίσθά- 

σθεται ενίοτε ό'τι είναι ολίγον άνθρωποφάγος καί επιθυμεί νά ήτο έν μεμο
νωμένη τινί οικία ίνα δυνηθή νά ικανοποίηση τήν πεινάν του χωρίς νά τρέ- 

ξονσιν οί γείτονες πρός τάς φωνάς τοΰ θύματος. Μή ξεφωνίζης' ήκουσες; Τό 

καθήκον μου είναι νά σε τρέφω, τό καθήκον σου νά μ.’ άφίνης νά σε φιλώ 
είς τήν κεφαλήν, είς τούς οφθαλμούς, είς τό στόμα, έπί του στήθους, εις 
τόν λαιμ.όν, μέ ρλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων μου. Φώναζε! φώναζε! Τί 

με μέλει! ’Αρκεί νά χορτάσω. ΤΑ! άν δέν έφοβούμην μήπως σέ πνίξω ! Έτβ- 

λείωσε, είναι γοαμμένον. Καμμίαν ημέραν Θά σε σκάσω. . * ·
*

* *
Σήμερον τήν πρωίαν έπεριπάτουν έν τώ δωματίω κρατών αύτό έξηπλω- 

μενον έπί τών βραχιόνων μου, ώς έν κοιτίδι. Είχε κεκλεισμένα τά δμματα 
καί άφινε τήν κεφαλήν καί τάς κνήμας του νά ταλαντεύωνται. Ή ύπηρέ- 

τριαείπε: — Φαίνεται νεκρόν. ΤΙ λέξις αύτη έπάγωσε τά αιμά μ.ου. "Ηρ- 

χισα νά σκέπτωμαι τί θά έπάθαινον, άν άπέθνησκε. Θά παρεφρόνουν βε
βαίως. Έβυθίσθην είς αύτήν τήν σκέψιν. Θά έλάμβανον είς τόν κόλπον μου 
τό νεκρόν βρέφος—έσκέφθην—θά κατέλιπον τήν οικίαν, θά διηρχόμην τήν 

πόλιν, θά έπαιρνον τά βουνά καί θά έφευγον άπό άτραποΰ είς ατραπόν, 
άπό χωρίου είς χωρίον, ημέραν, νύκτα, μέ τόν άνεμον, μέ τήν βροχήν, σιω
πηλός, ακατάβλητος, σφιγγών μέ τάς παγωμένας μου χεϊρας τό ψυχρόν 
σωμάτιόν του, θά έ'φθανα έν μέσφ άπεράντου καί άπαισίου πεδιάδος, όπου 

διά μιάς θά έξεχυνόμην είς τοιοΰτους κλαυθμούς, ώστε θά διερρήγνυτο μία 

φλέψ έντός τοϋ στήθους μου καί θά έπιπτον νεκρός.
*

¥ ¥

’Έθραυσεν έν ποτήριον, άνέτρεψε τήν λυχνίαν, έσχισε τόν τάίτητα, άνοι- 
γοκλείει τάς θύρας, κάμνει τάς ύέλους νά τρίζωσι. Πετά έπάνω τάς κού-
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κ)ν<ζς. Πνίγη δλων τάς φωφάς μέ τήν φωνήν του. Τί κόλασις έντός αύ-τής 

τ/ίς. οικίας ! Όποια γαλήνη έν τή xixaSiq μου !
* ;

¥ ¥

‘'Οταν ήμαι δύσθυμος, βλέπω είς παν του παίγνιον τήν εικόνα μιας δυστυ- 
Χ,ικς, ή'τις δύναταί νά έπισυμβή αύτώ και βυθίζομαι εις μυρία θλιβερά προ
αισθήματα. Θραύει τήν κνήμην τινός πλαγγόνος; Σκέπτομαι μή θραύση· τήν 

κνήμην του κατά τινα πτώσιν. Παίζει μέ τούς βώλους; ’Ερωτώ έμαυτόν' μή 

γεινη χαρτοπαίκτης; "Οταν κτυπά το τόμπανόν του, φαντάζομαι οτι δύνα- 

ται ν’άποθκνη έν πολεμώ. "Όταν άνατρέπη κανέν εικονισμάτων, φοβούμαι 
•μη γεινη άθεος- Οταν τόν βλέπω συνεσπειρωμένον έν τινι γωνίας έν μέσω δύο 
.καθισμάτων, μοί φαίνεται ό'τι ημέραν τινά θά ριφθή εις τάς φυλακάς. Αύ

τός ! "Ονειρα ! ’Ενόσω ζώ ούδέν δυστύχημα θά πάθη. Θά τον ακολουθώ 

ώς ή σκιά τό σώμα. Θά ήμαι ό φίλος του, ό πνευματικός του, ό φύλαξ του. 

Άλλ’ έπειτα ; Ά ! ‘II σκέψις οτι θά το άφήσω μόνον εις τόν κόσμον μέ τρο
μάζει, φοβούμαι τόν θάνατον, έγεινα μικρόψυχος. ’Ήθελον νά ζήσω ένα αιώ

να, να γείνω έσχατόγηρως, τυφλός, παραλυτικός, καθηλωμένος διηνεκώς έπί 
μιάς έδρας. ’Αρκεί εις τάς ημέρας αμφιβολίας ή κινδύνου νά ήδυνάμην νά 

επιληφθώ τής χειρός αύτοΰ, νά ψαύσω τήν κεφαλήν του, νά τον ικετεύσω, 
άν δεν ήδυνάμην πλέον διά τής φωνής, άλλά κάν διά τών νευμάτων καί 

τών δακρύων, νά μή έξέλθη τής όδοΰ τής τιμής.
* 

¥ ¥
Είναι φρικώδες. ’Ενίοτε θεωρώ αύτό, συλλογίζομαι τά μ,υρία όμήλικά του 

νήπια, γεννηθέντα έν τω αύτώ τόπω, και ώς αύτό αθώα, αξιέραστα, άξιο- 

θώπευτα. Άλλά τά φαντάζομαι εντός τών λίκνων των, έν ταΐς άγκάλαις 

τών μητέρων των, τά φαντάζομαι καλυπτόμενα ύπό φιλημάτων καί ονομα
ζόμενα διά τών γλυκύτατων ονομάτων τής άνθρωπίνης γλώσσης. Βλέπω έν 

τη καρδ,ίιρ τών γονέων των τάς αύτάς ελπίδας, τήν αύτήν προαίσθησιν, δτι 

ταΰτα θά γείνωσι τίμια καί εύτυχή, τήν αύτήν στερεάν πεποίθησιν, ήν 
έγώ έχω διά τό ίδικόν μου. Καί σκέπτομαι ό'τι ούχ ήττον έξ δλου τοϋ λε

γεώνας τούτου τών άγγέλων Θέλουσιν έξέλθει κλέπται, πλαστογράφοι, λη- 

σταϊ, πατροκτόνοι, ο'ίτινες θά ρίψωσι τήν απελπισίαν καί τήν άτίμωσιν εις 
τάς οικογένειας των. "Οταν ή σκέψις αυτή προσηλοϋται έν τφ νω μου, α
ναγκάζομαι νά κάμω μεγάλας προσπάθειας ίν’ άποσκορακίσω αύτήν. Σή

μερον τήν πρωίαν έθεσα τό τεκνον μου έπί τών γονάτων μου, καί τό ήρώτη- 
σα. «Παιδί μου, μήπως θά γείνρς κακούργος;» Τό νήπιον, μή έννοοΰν ακό

μη τήν σημασίαν τής λέξεως ταύτης, — Ναι, άπήντησεν, άλλά θέλω ζα

χαρωτά. ■ , Λ

’Άν ήδυνάμην νά προ'ίδω τό μέλλον του, ώς πράττουσιν αί Άθιγγανίδες^ 

έκ τής παλάμης! Τί άρά γε θέλει δράξει ή μικρά αύτη χείρ; Τό ξίφος ; τόν 

χρωστήρα ; τήν γραφίδαφ τό-τόξον τοϋ τετραχόρδου ; τήν μάχαιραν τοϋ άν«· 

τόμου ; πτωχή μικρά χείρ ! Ποσάκις θέλει ύποστηρίξει τήν κεφαλήν, κε- 

κμηκυϊαν ύπό άχάριτος. εργασίας, ή λυπηρας σκέψεως ! πόσας έπιστολάς διά 

μελανός περιβεβλημένας θέλει άποσφραγίσει! Πόσας δεξιάς ψευδών φίλων 

καί αναξίων γυναικών θέλει άναγκασθή νά θλίψη! Άλλά σύ, τέκνον μου, 

θά διατηρήσγ,ς αύτήν καθαράν άπό παντός ρύπου, καί άν, όταν σε προσβά- 

λη ποτέ μεγάλη τις άπροσδόκη'ος λύπη, άναγ ιανθής ποτέ νά ύψώσης αυ

τήν, δέν θά την ύψώσης ΐνα καταρασθής, άλλ’ ΐνα τήν ένώσγς μετά τής 
έτέρας, ώς καθ’έκάστην πρωίαν- κα'ι εσπέραν σέ διδάσκει ή μήτηρ σου.

* 
¥ ¥

Παρατηρώ τήν μικράν του χεϊρα, τήν Θλίβω, τήν κρύπτω ολόκληρον εν

τός τής παλάμης μου καί μειδιώ άναλογιζόμενος ό'τι ύπό τό αύτό σχήμα 
διήλθον καί αί χεΐρες τών φοβερωτέρων πολεμιστών καί τών ισχυρότερων 

τεχνιτών τής γής. Καί ύπό τής σκέψεως ταύτης οδηγούμαι εις τήν προσφιλή 
μου φαντασίαν τής παιδικής ηλικίας τών μεγάλων άνδρών' φαντάζομαι τόν 

“Ομηρον ευρισκόμενον έν άπελπισία, διότι έκλεψαν αύτώ έν ροδάκινον, τόν 

Καίσαρα τρέμοντα είς τήν θέαν μ-υός, τόν Δάντην πηδώντα έπί τοΰ έφιππίου 

ξυλίνου ιππαρίου, τόν Μιχαήλ ’Άγγελον, δστις, ένώ δ πατήρ του τω δεικνύει 
άγαλμά τι, είναι ολως ένησχολημένος είς τό νά συντρίψη διά τοΰ ποδός πυ- 

ρήνά τινα, καί τήν κυρίαν Βοναπάρτη, λέγουσαν πρός τόν μέλλοντα νικητήν 

τής Εύρώπης—’Εντροπή' είς τήν ηλικίαν σου, όταν τις έχη τήν άνάγκην 
του, τό λέγει καί δέν λερόνει κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν οικίαν.

¥ ¥

"Αν άπέβαινε μέγας άνήο! Τοΰτο είναι ό'νειρον ό'λων τών γονέων’ άλλά 
δέν είναι άδύνατον' είναι έπ'ι τέλους αίνιγμα ιερογλυφικόν, ουτινος ή σημ.α· 

σία μένει εϊσέτι άγνωστος, λέξις ής μόνον έγράφη τό πρώτον στοιχεΐον^ εις 

άριθμ-ός έκ τοΰ άχανους ανθρωπίνου λαχείου. 'Η αμφιβολία αύτη είναι ή 
γλυκυτέρα τροφή τοΰ βίου μου. Μοί φαίνεται ort κατέχω μ.υστηριώδες κι- 
βώ τιον, έν φ δύναταί νά ύπάρχη δράξ άμμου καί σωρός μαργαριτών. Πλη

σιάζω τά τριάκοντα έτη, καί τό μέλλον μου, τό όποιον είχεν άρχίσει νά 

συστέλληται, άπροόπτως έμηκύνθη. Άπώλεσα τάς τελευταίας ονειροπολή

σεις τής νεότητος, άλλ’ έπανεϋρον τάς άπειρους έλπίδας τής παιδικής ήλι- 

κίας. Τί πειράζει άν πίπτωσιν αί τρίχες μου ; αί ίδικαί του γίνονται πυκνό

τερα!. Τί. πειράζει άν έγώ καταβαίνω; αυτός άναβαίνει.
* 

¥ ¥
Τά βρέφη είναι μέγιστοι παρήγοροι. Τίς τό γνωρίζει κάλλιον σου δυστυχής 

γραία ύπηρέτρια; Έν τη οικία σέ άγαπώσιν, άλλ’ ή φαλακρά κεφαλή σου, 
τό έρρυτιδωμένον πρόσωπόν σου,ό'λον τό σώμα σου τό παραμορφωθέν ύπό τών 

έτών σέ καθιστώσιν ενοχλητικήν εις τούς μάλλον προσφιλείς σου καί είναι 
αιτία νά μή σοι άποδίδωσί ποτέ, τώρα ότε έχεις τόσην άνάγκην, τάς θω- 

Ώείας, άςτινας τοΐς έπεδαψίλευσας δτε ήσαν μικροί. Ό Αλβέρτος, νεανίας,
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άποσυρεται άποτόμω; όπίσω δταν πλησίαζες τδ πρόσωπόν σου πρός τδ πρό

σωπόν του, όπως παρατήρησης τάς εικόνας τοϋ βιβλίου, τδ όποιον φυλλομε- 
τρεΐ. Ό ’Ερρίκος προ πολλοΰ δέν θέλει πλέον νά του δέσης τον κόμβον τοΰ 
λαιμοδέτου του διά νά μην αισθάνεται την πνοήν σου και την επαφήν των 

< χειρών σου’ καί δταν θέλης νά φίλησες την Άδελαΐδα, την κορασίδα ήν 
έφερες τόσα έ'τη έπί τών βραχιόνων σου κα'ι διεσκέδασες μέ τόσας ιστορίας 

κατά τάς μακράς χειμερινάς νύκτας, είσαι ήναγκασμένη, διά νά μη σε άπω- 

θησν), νά την φίλησες λαθραίως ένφ κοιμάται. "Εν μόνον πλάσμα υπάρχει 

έν τώ κόσμω μη απωθούν τάς Θωπείας σου, αγαπών την φαλακράν κεφα
λήν σου καί τό έρρυτιδωμένον πρόσωπόν σου, άποζημιοΰν σε διά πάσαν πι
κρίαν, τό τριετές τοΰτο παιδίον.—«Έρνεστίνα—σοι λέγει φιλούν σε—είσαι 

ωραία». *

Κα'ι επανέρχομαι πάντοτε είς την ιδέαν τοϋ κάλλους. Δέν έπίστευον δτι 

ό πατήρ εκτός τής άγάπης ην πάντες κατανοοΰσι θά είχε πρός τό τέκνων 
του αίσθημα τόσον δμοιον πρός τό αίσθημα καλλιτέχνου διά τό άγαλμά 

του. Και έν τούτοις κατασκοπεύω μετά φόβου τό πρόσωπόν παντός δστις 
τό παρατηρεί, διερμηνεύω τά μειδιάματα και σχολιάζω τάς φιλοφρονήσεις 

ώς καλλιτέχνης αβέβαιος περί τοΰ έ'ργου του. Πάσα καλλονή μ.α'ι φαίνεται 

ίκανότης τών χειρών μου, πάσα άτέλεια τό αποτέλεσμα απροσεξίας μου. 

Καθ’ έκάστην μοί παρίσταται ύπό διάφορον οψιν. Τό παρατηρώ κα'ι πάλιν 

τό παρατηρώ κατά μέτωπον, κατά κρόταφον, έμπροσθεν, όπισθεν, άνωθεν, 
κάτωθεν, διορθών διά τών οφθαλμών χαρακτηριστικά τού τινα, μένω έμπερ- 
δευμένος, έπανασκέπτομαι, άλλ’ έπί τέλους κροτώ τάς χεϊρας καί λέγω δτι 

είναι ώραϊον μικροτέχνημα.
*

¥ ¥
Μεγάλοι ίσοπεδωταί της ανθρώπινης καρδίας τά βρέφη! Πτωχή γυνή κά- 

θηται έπί τίνος βαθμϊδος τής θύρας της μ.’ έν βρέφος εις τάς χεϊρας καί βλέ
πει διερχομένην έφ’ άμάξης κυρίαν κρατούσαν άλλο βρέφος έπ'ι τών γονά

των. Τό βρέφος τής κυρίας είναι ένδεδυμένον όλοσηρικά, τό ίδικόν της φορεϊ 
ράκη, έκεϊνο έχει σωρόν παιγνίων, τό ίδικόν της δέν είχέ ποτέ παίγνια, 

εκείνο τρώγει γλυκύσματα, τό ίδικόν της ροκανίζει τεμάχιον μαύρου άρτου. 
Καί έν τούτοις έκ τών βλεμμάτων άτινα αμοιβαίος έρριψαν αί δύο γυναίκες 

έπ'ι τών τέκνων των τό έκφράσαν αίσθημα φθόνου είναι τό τής κυρίας! Ή 
πτωχή γυνή τό παρετήρησε καί άνέκραξε μέ φρικίασιν ύπερηφανείας— Το 
ίδικόν μου είναι ώραιότερον.

*
¥ ¥

Αρχίζει, όμιλών, νά συνδέγι δυο προτάσεις. Μεγίστην αισθάνομαι ηδο

νήν άκολουθών μετά προσοχής τήν επίπονον εζωτερίκε^σιτ των ιδεών του, 
βλέπων διά ποίων ίδιοτρόπων τεχνασμάτων εκφράζει τήν άπλουστέραν ιδέαν, 

διά ποίων γελοίων μορφασμών προφέρει πάσαν νέαν λέξιν, πώς γυρίζει καί 

πιέζει το μ,ικρόν του κεφάλαιον είκοσιπέντε λέξεων,οίους τερατώδεις σολοικι

σμούς, ο'ίας κολοσσαίας ασυνταξίας, οία απίστευτα λάθη εκστομίζει διά τής 

άθωοτέρας άσφαλείας, καί άλλοίμονον είς τόν περιγελώντα αύτό! Καί δμως, 
είς τό παράδοξον τοΰτο λεκτικόν καθ’ έκάστην διορθοΰται λέξις τις, φράσις, 

περίοδος, ολίγον δέ κατ’ ολίγον αί λέξεις κατατάσσονται κανονικώς, τά 

δύσκολα σύμφωνα έξέρχονται καθαρά καί ευδιάκριτα, έως δτου τό ό'ργα- 

νον, τελειοποιηθέν κα'ι ένταθέν, δυνηθγ νά λάβη μέρος είς τήν συναυλίαν 

τοϋ οικιακού βίου, κατά τύχην μόνον παραφωνοΰν.
■*

¥ ¥
Παράδοξον ! σήμερον μόνον τό συλλογίζομαι’ τό πρόσωπόν τοΰτο, ή φωνή 

αυτή, ή αγγελική αυτή χάρις ή νΰν τέρπουσα τόν βίον μου, εντός ολίγων 
έτών δέν θά ύπάρχωσι πλέον. 'Εκαστη διερχομένη ημέρα μοί ύποκλέπτει τι 
τοϋ ροδόχρου τούτου παιδιού. Μετά τινα έτη θά έχη άλλο πρόσωπόν, θά ό- 
μιλή δΓ άλλης φωνής, θά χειρονομφ άλλως πως’ καί τοϋ σημερινού παι

διού δέν θά μοι μείνη ή είκών τις καί αναμνήσεις τινες. Τό μικρόν τούτο 

σώμα είναι σχήμα παρελευσόμενον και άφανισθησόμενον. Είμαι άδικος’ άλλά 

ή σκέψις αυτή μέ λυπεί.
*

¥ ¥
Δέν εννοώ πλέον πώς ήδυνήθην νά ζήσω, εύτυχής σχεδόν έπί τόσον και

ρόν είς οικίαν πάντοτε ήσυχον, δπου ^έν ύπήρχέ ποτέ έδρα τις έξω τής 

θέσεώς της, δπου δέν έθραυετο ποτέ φιάλη τις, δπου δέν προσέκρουέ τις 

ποτέ είς άθυρμά τι, δπου δέν έπλάττοντο ποτέ χάρτινοι πετεινοί, δπου δέν 
έβλέπετο ποτέ τις ύπό τήν τράπεζαν, δπου δέν ήκούοντο είμή σοβαρά καί 

βραδέα βήματα καί ήσυχοι φωναί λέγουσαι άνευ γραμματικών σφαλμάτων 

πράγματα λογικά ! ήζ
Άφ’ ού ή ζωή μ,ου είναι συνδεδεμένη μετά τοϋ πλάσματος τούτου, ή ιδέα 

τοΰ θανάτου δέν με εκφοβίζει πλέον, είμή καθόσον συνδέεται μετά τής ιδέας 

τοΰ μέλλοντος του. Άλλ’ άν διά τήν ζωήν του έπρεπε νά θυσιάσω τήν ίδι- 

κήν μου, άν έπρεπε, διά νά το σώσω, νά το ύπερασπίσω διά τοΰ σώματός 

μου, άκίνητος μετ’ αύτοΰ έν ταϊς άγκάλαις καί δέκα φονέων όπισθεν, άχ ! 

αισθάνομαι άγνοώ ποιαν ύπερήφανον καί βάρβαρον ηδονήν είς τήν ιδέαν ταέ 
την’ πιστεύω, αισθάνομαι, ορκίζομαι ότι θά άπέθνησκον ύπό τό έγχειρίδιςν 
άσπαζόμενος τήν κεφαλήν αύτοΰ, χωρίς νά φωνάξω «’Έλεος!» καί χωρίς 
νά χύσω ού’τε έν δάκρυ έπΐ τής τύχης μου !

*
¥ ¥

Σήμερον, μεταξύ τών άλλων άνοησιών του, άνεκάλυψα δτι νομίζει ταδς 
ανθρώπους κατεσκευασμένους έκ ξύλου’ παν δ,τι καί άν τφ είπα. ...

(Διακόπτομαι ύπό ελαστικής σφχίρας, ή'τις άνέτρεψε τό μελανοδοχείου).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΒΑΣΙΑ11Σ,
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H ΕΝ Acmm ΕΪΆΐί'ΕίΑ.

ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

‘Η είςιτήρίος συνεδρία τής έν Αονδίνφ 'Εταιρείας πρδς προαγωγήν των 

&ΛΛηνικων γραμμάτων έγένετο εν τή λέσχγ; τών Φραμασόνων την δευτέραν 
4 ’Ιουνίου, προεδρεύοντος τοΰ διευθυντοΰ τοΰ βρετανικού μουσείου, κ, C. Τ« 
Newton. Ό πρόεδρος έν είςαγωγική σπουδαίοι προςλαλι^ έξέθηκε τδ διά

γραμμα τών έργασιών της εταιρείας καί κατέδειξεν δτι ό δρος ε.Ι.Ιηνικά, 
γράμματα περιλαμβάνει περίοδον τούλάχιστον εί'κοσι καϊ πέντε αιώνων, μή 
περιοριζόμενος εΐς τάς άναμνήσεις μόνων τών κλασικών χρόνων, άλλα περι- 

λαμβάνων τά ιστορικά, φιλολογικά, καϊ καλλιτεχνικά μνημεία τοΰ έλληνι- 

κοΰ πνεύματος καθ’ δλους τούς αιώνας. Ούδέ φρονεί, ειπεν, δτι τοιαϋται με- 

λεται πρεπει νά περιορισθώσιν έντός τών όρίων τής Ελλάδος εν τ$ παραδε
δεγμένη κλασική αύτής έννοίγ $ τών τοΰ σημερινού έλληνικοΰ βασιλείου^ 

άλλ’ εκτείνονται είς τά οπουδήποτε εύρισκόμενα ελληνικά λείψανα. Ό κ* 
Newton διγρεσεν έπϊ τουτοις τούς εί'κοσι καϊ πέντε αιώνας τοΰ βίου τής ελ

ληνικής' γλώσσης είς τρεις περιόδους, την άρχαίαν, ή'τις δύναται νά θεωρηθί} 
περατουμένη μετά τής έκπνοής τής είδωλολατρείας, τήν βυζαντιακήν, τελευ- 

τώσαν μετά τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως τφ 1453, και τήν νεο

ελληνικήν, κατερχομένην μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων. 'Η πρώτη τών περιό
δων τούτων δύναται νά μελετηθή ού μόνον έν τοΐς κειμένάις τών άρχαίων 

συγγραφέων, άλλά καί έν ταΐς έπιγραφαΐς τών άρχαίων μνημείων, τη άξΐο- 

λόγφ ταύτη πηγή ειδήσεων ή'τις άποβαίνει δσημέραι σπουδαιοτέρα ού μό

νον είς τούς "Ελληνας, ώς διαφωτίζουσα τάς πράξεις τών εαυτών προγόνων, 
άλλά κα'ι είς τούς ’Άγγλους, ώς διασαφηνίζουσα τούς ελευθέρους θεσμ.ούς 
τής άρχαίας 'Ελλάδος, τάς σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων πόλεων, τών δια

φόρων πολιτών ώς καϊ μεταξύ τής πόλεως και τών λειτουργών τής θρη
σκείας. Τήν δέ β υζαντιακήν περίοδον, καίπερ ούκ ουσαν γενικώς γνωστήν, 

τουλάχιστον έν Άγγλίγ, έθεώρησεν ό κ. Newton ώς άξίαν πλείστου λόγου, 
διά τε τήν φιλολογίαν αύτής και τήν τέχνην, έξέφρασε δέ καϊ τήν γνώμην 

ό'τι, άν καθίστατο προσιτοτέρα ή προςέλευσις εΐς τά πολυάριθμα μοναστή
ρια τής’Ανατολής, πολλοί θησαυροί ήδόναντο νάνακαλυφθώσι. Καϊ δέν πα

ράγεται μέν ύπό τής ονειρώδους έλπίδος περϊ εύρέσεως νέων άγνωστων έ'ρ- 

γων τής κλασικής φιλολογίας, καίτοι δέν εινε άδύνατον καϊ τοϋτο, άλλά 
βεβαίως δύνανται έτι νά εύρεθώσι τουλάχιστον κώδικες τών σχολιαστών, 

τών πάτερων τής έκκλησίας καϊ έγγραφά διαφωτίζοντα τούς κανόνας τής 

πρωτογόνου έκκλησίας. Έποιήσατο δ’ έκκλησιν πρός "Ελληνας εταίρους τής 
εταιρείας, ΐνα ποιήσωνται χρήσιν άπάσης τής επιρροής αύτών πρός κατάρ- 

ριψ.ιν τών προσκομμάτων άτινα έκώλυσαν έπ’ι μακρόν ήδη χρόνον τούς λογίους 

άπό τής έρεύνης τών πηγών τούτων, καϊ άνέφερεν ότι έν τών πρωτων έργων 
άτινα θάναλάβη ή εταιρεία έ'σται ή κατάστρωσις καταΛόγου τών διαφόρων 

μονών καϊ τών χειρογράφων τών έν αύτοΐς φυλαττομένων. Ειτα έποιήσατο 
λόγον περί τής μερίμνης περϊ ήθών, εθίμων καϊ δημωδών παραδόσεων τών 

νέων Ελλήνων καϊ τών διαλέκτων αύτών. Εΐνε δέ τοϋτο σπουδαιότατος 

κλάδος τών ελληνικών γραμμάτων, έπειδή ενυπάρχει ζωηρά σχέσις μεταξύ 

τής γλώσσης τοΰ "Ελληνας άγρότου τών καθ’ ημάς χρόνων καϊ τής γλώσσης 
τής άρχαίας 'Ελλάδος, έν ω έθιμα καϊ παραδόσεις τής σήμερον δύνανται έπ’ 

ί'σης νά εύρεθώσι διαφωτίζουσαι καϊ έρμηνευουσαι τά μνημονευόμενα παρά 

έκκρίτοις συγγραφεΰσι. Μετά διαφόρους άλλας νύξεις περϊ τών έργων τής 

εταιρείας, δ κ. Newton έπεράτωσε τόν λόγον διακηρύττων οτι είς τήν σό- 
στασιν αύτής ούδεμία ύπόκειται πολιτική βάσις καϊ έξέφρασε τήν ελπίδα 

ό'τι τό έ'ργον θά ύποστηριχθή ύπό πολλών, οΐτινες καίπερ όντες έλληνισταϊ, 
δέν θεωροΰσιν ί'σως εαυτούς φιλέλληνας.

Μετά τοϋτον ό λόρδος Morley,καταδείζας έν όλίγοις τό μέγα διάφορον τών 

ελληνικών γραμμάτων, εΐ'τε θεωρούμενων ώς στοιχεΐον νεωτέρου πολιτισμοΰ, 
εΐ'τε έξεταζομένων κατ’ αναφοράν πρός τό έλ.ληνικόν πνεΰμα ώς χορηγήσαν 

ήμ.ϊν τά τελειότατα πρότυπα ΰφους καϊ τέχνης, είςηγήσατο τήν πρώτην άπό* 

φασιν τής Εταιρείας, καθ’ ήν ή 'Εταιρεία λαμβάνει τήν επωνυμίαν Έτατ- 

ρεία πρδς προαγωγήν τών ί.ΙΛηνιχών γραμμάτων (Society for the Promo
tion of Hellenic Studies) καϊ δτι ή έτησία συνδρομή ορίζεται είς μίαν γινέαν, 

ήτοι περϊ τά 26 φράγκα. ΤΙ επόμενη άπόφασις, τή προτάσει τοΰ καθηγη

τοΰ Sayce κα’ι ΰποστηριχθεΐσα ύπό τοϋ καθηγητοΰ Colvin, έγένετο έπ’ ί'σης 
δεκτή «Νά σχηματισθή επιτροπεία έ'χουσα τό δικαίωμα νά παραλάβη καϊ 

άλλους, συνισταμένη έκ τών εξής κυρίων, κκ. Newton, λόρδου Morley, τοϋ 

επισκόπου τοϋ Durham, τοΰ επισκόπου τοΰ Lincoln, τοΰ δεκάνου τοΰ West
minster, τοΰ δεκάνου τοϋ St. Paul’s, τοΰ δεκάνου τής Christ Church, τοΰ 

κ. J. Lubbock, τοΰ κ. Καρόλου Δίλκε, τοΰ κ. Γενναδίου, τών καθηγητών 

Bryce, Jebb, Mahaffy, Bonamy Price, H. J. Schmidt, τοΰ κ. A. J. Balfour, 
τοΰ όιδάκτορος W. Schmidt, τοΰ> διευθυντοΰ τής έν Όξωνίφ βοδληϊανής βι

βλιοθήκης κ. Η. Ο. Coxe, τοΰ κ. Chenery, τοΰ κ. Έδ. Φρεΐμαν, τοΰ κ. D. 

Β. Monro, τοΰ κ. J. Cotter Morison, τοΰ κ. F. C. Penrose, τοΰ κ. Oscar 

Browning, τοϋ κ. Percy Gardner, τοϋ κ. J. A. Symonds, τοΰ κ. Walter 

Perry, του κ. Έρνέστου Myers, τοϋ κ. Oscar Wilde καϊ τοΰ κ. George 

Macmillan, καί νάναλάβωσι τά έργα τοΰ ταμίου καϊ επιτίμου γραμμα- 

τεως οί κ. John Lubbock και Macmillan.» Θετών ύπό ψηφοφορίαν τήν 

πρότασιν ταύτην ό κ. Newton προέτεινε νά προςτεθώσιν είς τήν επιτροπείαν 
καϊ τά ονόματα τοΰ είςηγητοΰ καί τοΰ ύποστηρικτοϋ τής προτάσεως. ταύ

της, τοΰθ ό'πεο έ.γενετο δεκτόν. Εϊτα ό διευθυντής τοΰ έν Κανταβριγίρρ Tri-
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oily College Λροέτεινεν, ύποστηριχθεΐς ύπό τοϋ καθηγητοΰ jebb, τήν τρίτήί». 

πρκξιν, καθ’ ί\ί ή επιτροπεία έχει το δικαίωμα νά προςθέση εις τήν 'Εται
ρείαν νέα μέλη εί'τε διά προςκλήσεως είτε δι’ εκλογής, νά σύνταξη σχέδιον 

οργανισμού τής'Εταιρείας, ύποβληθησόμενον είς τούς εταίρους έν προςεγεΐ 
συνεδριάσει και έπ’ ίσης νά έτοιμάση σχέδιον έργου έπιχέιρηθησομένου ύπό 
νη' Εταιρείας. Γενομένου δέ και τούτου δεκτοϋ, έπηκολούθησε γενική συζή- 

τησις τή προςκλήσει τοΰ προέδρου. Ό κ. Thompson, διευθυντής τοϋ τμήμα
τος τών χειρογράφων έν τφ Βρετανικω Μουσείω, άνεκοίνωσε τάς ιδέας του 

περί τών χειρογράφων τών δυναμένων νά εύρεθώσιν έν τοΐς μοναστηρίοις τής 
’Ανατολής. Ό κ. 'Ράλλης, έκ μέρους τών 'Ελλήνων εταίρων, ύπεσχέθη νά 
καταβάλη πόίσαν προςπάθειαν δυναμένην νά συντείνη είς τήν έλευθέραν«έ'ρευ- 

νάν έν ταΐς μοναϊς. 'Ο κ. Walter Perry έποιήσατο λόγον περί τοΰ μουσείου 
τών άπεκμαγμάτων δπερ έξήγειρε τό διάφορον αύτοΰ και δπερ, έλπίζει, θά 

έξεγείρη καί τών μελών τής 'Εταιρείας τό διάφορον. 'Ο κ. Penrose ώμίλησε 
περί ελληνικής αρχιτεκτονικής, ό κ. Κ. W· Macan περί τής νΰν συζητου- 

μένης έν Άγγλίφ έξαιρέσεως τής ελληνικής γλώσσης έκ τινων πανεπιστη

μιακών εξετάσεων και ό z, Percy Gardner πεοΐ τών Αγγλία ΰπαρχουοών 
επιγραφών και τών χειρογράφων. Μετά δέ τινας λέξεις τοΰ κ. Οοίνϊη,διά γλα
φυρές προςλαλιας ό κ. Γεννάδιος, έπιτετραμμένος τά τής'Ελλάδος,έπανέλαβε 

τήν διαβεβαίωσιν τοΰ προέδρου περί τής έςαιρέσεως πάσης πολιτικής προθέ- 

σεως κατά τήν ΐδρυσιν τής Εταιρείας κα’ι άνέμνησε τό παράδειγμα· τοΰ έν 
Παρισίοις . Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων ΐν’ απόδειξη 

δτι εινε λίαν ευχερής ή επιδίωξις τών ελληνικών μελετών άνευ τής άναμί- 
ξεως είς τά πολιτικά ζητήματα. Μεθ’ ο ό κ. Γεννάδιος προέτεινε τήν έκ- 
φρασιν εύγνωμοσυνης πρός τόν κ. Newton, τήν δέ πρότασιν ταύτην ύπεστήριξεν 

δ κ. Φρεΐμαν, δςτις διά δεινού λογιδρίου συνεχάρη τω προέδρω έπί τη εύ- 
ρείφ καί ελευθερία βάσει ήν έθηκε διά τάς έργασίας τής 'Εταιρείας και έξε- 

φρασε τήν ελπίδα οτι ούδεμία περίοδος τής ελληνικής ιστορίας θά θυσια- 
σθή υπέρ άλλης. Μετά βραχειαν δέ άπάντησιν τοϋ κ. Newton ή συνεδρία 

διελύθη. (Έκ τοί άγγλικοΟ Ά 0 η ν α ί ο υ). S. Π. Λ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΒίΕΝΧΟΓ. 

fci; Βίενον στάδ. o' πολίδριόν έστιν άνέχον (;) τής θαλάσσης. Άπό Βιένου είς 

Αέβηναν στάδ. ο'.» Τήν αύτήν πόλιν ό μέν 'Ιεροκλής όνομάζει Βίενναν, ό δέ 

Στέφανος δ Βυζάντιος Βίεννον. Έμυθολογεϊτο δέ περί αύτής, κατά τόν Στέ

φανον, δτι ώνομάσθη ούτως άπό Βιέννου τών Κουρητών ένός ή «άπό τής 
περί τόν Άρην γενομένης βίας ήν ένταΰθά φασιν,.,.άπό ’Ώτου καί ’Εφιάλτου 
τών παίδων Ιϊοσειδώνος, καί μέχρι καί νΰν τά καλούμενα Έκατομφόνια θύ

ονται τω ’Άρει»·.
Ή θέσις τής πόλεως ταύτης ήμφισβητήθη ύπό τε τών άρχαίων γεωγρά

φων καί τών νέωτερων. Καί ό μέν άνώνυμος άκτογράφος θέτει αύτήν, ώς ει- 
δομεν, μεταξύ 'Ιεραπύτνης κάί Αεβήνος έν ίση άποστάσει έβδομήκοντα στα

δίων άφ’ έκατέρας, έν δέ τω πίνακι τοΰ Peutinger άπέχει τής μέν 'Ιεραπύ- 

τνης 20 μίλια ρωμαϊκά, 30 δέ τής πόλεως ’Αρκαδίας. Τέλος δέ ό 'Ιεροκλής 
τάττει τήν πόλιν ταύτην μεταξύ 'Ιεραπύτνης και ΊνάτουΛ

’Εκ τών νίωτέρων ό Κράμερ ύπέθεσεν οτι ή Βίεννος έ'κειτο παρά τό ση
μερινόν Κάβο-Σίδερο κάί άνατολικώς τών Αγίων ΣαράνταΛ Πιθανωτέρα δ’ 

όμως φαίνεται ή γνώμη τοΰ ’Άγγλου Pashley, καθ’ ήν τό σημερινόν χωρίον 
ή Βιάνο διατηρεί το τε ό'νομα καί τήν θέσιν τής αρχαίας Βιέννου, κείμενον 

ακριβώς έν ίση άποστάσει άπό τών θέσεων τής 'Ιεραπύτνης καί τής Αεβήνος.^

"Αν τό χωρίον Βιάνο, ώς φαίνεται βέβαιον, κεΐται παρά τήν θέσιν τής άρ- 
χαίας πόλεως, μανθάνομεν έκ τοΰ ονόματος τούτου δτι οί κάτοικοι τοΰ χω
ρίου διετήρησαν άλύμαντον τήν άρχαίαν τοπικήν ονομασίαν ητις θά ήτο 

Βίανος ή Βίανα. Έπικυροΰται δέ τοΰτο καί ύπό τίνος λατινικής έπιγραφής 
έπ’ εσχάτων εύρεθείσης έν Νεμαύσω, έν μονομάχος τις καταγόμενος έκ 

τής γαλλικής πόλεως Βιέννης έπιγράφεται Viannensis διά τοΰ a‘ * γνωστόν 
δέ ό'τι ή γαλλική Βίεννα ήτο αποικία τής κρητιζής πόλεως, ή'τις έκ).ήθη 

ούτως «έπειδή μία τών σύν αύτοΐς παρθένων, ΒΙαννα, καλούμενη, χορεύουσα 

ύπό τίνος χάσματος έλήφθη». Τέλος δέ ό έν τώ α τύπος τοΰ ονόματος τής 
έν Κρήτη πόλεως βεβαιοΰται καί ύπό τίνος χαλκοϋ νομίσματος προ- 

ελθόντος εσχάτως έκ Κρήτης, ουτινος έκδίδωμι ένταΰθα τό τε άπεικόνισμα 
καί τήν περιγραφήν.

1. Κεφαλή γυναικεία πρός δεξιά»

’Όπ. ΙΖ1ΑΙ9 ■ Άνθος ροιάς.............Χαλ. 2 ’/?

Μεταξύ τών άοχαίων κρητικών πόλεων 'Ιεραπύτνης καί Αεβήνος έκειτί 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ γράψαντος τούς Σταδιασμούς θαλάσσης, τούς έκδο · 

θέντας τό πρώτον ύπό τοΰ Jriarte,1 ή πόλις Blsrroi;. «’Από 'Ιεράς Πύδνης 

1 Jriarte, Regiac bibliothecae Matritensis codices graeci Mss. o. 492.

1 χΈ*δ. Parthey 649,6
2 Pashley, Travels in Creta. London 1837. 1, σελ. 278.
3 ΑϊτόΟι σελ. 276-278.
4 Revue archeologique 1879, σ. 314.

ΤΟΜΟΣ Γ', 6. — 10ΤΝ10Σ 1879.



518 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πρό πολλών έτών άνευρέθη έ.ν Κρνίτγ) καί έτερον χαλκοΰν νόμισμα, απ»- 

κτηθέν ύπό τοϋ Prokesch-Osten, δπερ νϋν πρέπει νά ύπάρχη έν τω νομισμα
τική Μουσείφ τοϋ Βερολίνου παρ’ οδ ήγοράσθη η τοϋ ρηθέντος συλλογή. Τό 

νόμισμα τοΰτο είχον άνενδοιάστως αποδώσει είς την Βίεννον καί ύπό της πόλεως 

ταύτης τό ονομα θά ί)ναι βεβαίως κατατεταγμένον έν έκείνφ τφ Μουσείφ. Τοϋ 
έν λόγω νομίσματος ώς ανεκδότου κρατησας έκμαγεϊον άδείφ τοϋ συλλο- 

γέως δημοσιεύω ένταϋθα τό τε άπεικόνισμα καί την περιγραφήν.

2. Κεφαλή γυναικεία πρός αριστερά.
’Όπ. ΒΙ εντός κύκλου έκ σφαιριδίων.................................. ... . . . Χαλ. 2

Διά τΐ)ς βραχείας ταύτης δημ,οσιεύσεως προστίθενται κατά τ’ άνωτέρω 
δύο νομίσματα είς πόλιν μη άντιπροσωπευομένην άχρι τοΰδε έν τνί νόμισμα· 

τικί) γεωγραφία τ^ς αρχαίας 'Ελλάδος. ♦
Β. ΛΑΜΠΡΟΙ.

JkFSLJLTO-ZkOriKlA,

ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΡΧΑΙΟ Α ΟΓΗ Μ A Τ Α

ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΩΝ.—Έξ έπιστολ.ης τοΰ κ. Geffroy, διευθυντοΰ τ·δς 
έν 'Ρώμη γαλλικές σχολάς, μανθάνομεν δτι διαλυόμενου τοίχου τινός έπί 

τοΰ Ήσκυλίνου άνευρέθησαν πέντε έξ άγάλματα είς θραύσματα πεντηκοντα 
κα'ι πλέον. Τά θραύσματα ταΰτα τά είχον μέν μεταχείρισή ώς χαλικώ

ματα είς τάς άρμογάς τοϋ τοίχου, άλλ’ δμως υπάρχει ελπίς δτι δύο τουλά

χιστον άγάλματα θά καταστγΙ δυνατόν νά άνιδρυθώσιν. Αί έργασίαι, αΐτινες 
έγένοντο έπ'ι τ·ης δεξιάς όχθης τοϋ Τιβέρεως πρό της Φαρνεσίνας πρός τόν 

σκοπόν τοΰ νά πλατυνθίί η κοίτη τοΰ ποταμοΰ, έφερον είς φως θαλάμους έ
χοντας θαυμαστάς γραφάς φιλοτεχνηθείσας ύπό τεχνιτών καλλίτερων εκεί
νων ους έγνώρισεν ήμϊν η Πομπηία. Ή διακόσμησις έχει ζωηρά μέν τά χρώ

ματα, κομψόν δέ τό διάγραμμα.’Εν μεταλλίοις παριστάνονται σκηναί καθη

μερινών άντικειμένων (genre) ού της τυχούσης τεχνοτροπίας,τά πλεϊστα δ’ αύ

τών άπεσπάσθησαν έκεΐθεν ίνα άνατεθώσιν έν μουσείφ. ’Επειδή δ’ οί θάλα

μοι ησαν πλήρεις υδατος έγένετο χρίσις αντλιών καί άί σκαφαί έξακολου- 

θοΰσιν.

Έν τφ αύτώ μέρει ολίγον πρός τά κάτω τοΰ ποταμού εύρέθησαν ύπερμε*
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γέθεις τινες πίθοι (dolia), οϊτινες όπενθυμίζουσι τό Collegium vinarioritm, τό 

ίερόν τφ Έρμ$, τό γνωστόν γενόμενον έξ επιγραφές περί τάς άρχάς τοϋ 

παρελθόντος έτους άνασκαφείσης.

ΤΑΦΟΣ ΤΥΡΡΗΝίΚΟΣ—Ή έφημερίς Italie άγγέλλει δτι έπ’ έσχατων άνοι* 
γομέν-^ς όδοΰ μελλούσης νά συνδέση τό Sant-Antimo πρός τό Montorso οχι 

μακράν τοΰ Poggio-Mirtelo άνεσκάφη τάφος τυρρηνικός, έν φ ένεκλείοντο 
πολλοί αμφορείς καί άλλα διαφόρου μεγέθους άγγεϊα. Οί έπί τί) σκαφί| τε* 

ταγμένοι πιστεύουσιν δτι ό τάφος δέν είνε μονηοης, άλλ’ δτι πολλά μνήματα 

ησαν ιδρυμένα έν τφ χώρφ έκείνφ. 'ΌΟεν έκέλευαε τό έπί τ·ης παιδείας ύ- 

πουργεϊον νά έξακολουθησωσιν αί έρευναι, αίτινες δυνατόν είνε ν’ άποληξω- 
σιν είς σπουδαία πορίσματα διά την ιστορίαν τών Έτρούσκων.

ΡΛΑΞ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ-—Ό κ. Germer-Durand άγγέλλει τγϊ Revue Archio- 

logique δτι ού μακράν τοΰ αμφιθεάτρου τ·ης Νεμαύσου (Nimes) εύρέθη ενεπί
γραφος πλάξ δηλοΰσα τόν τάφον δικτυβόλου μονομάχου (retiarius), κατα- 

τεθεϊσα είς τό μουσεΐον της πόλεως. Ή επιγραφή κοινοϊς γράμμασι μεταγρα* 
φομένη καί συμπληρουμένη έχει ώς έξ·ης: Ret(iarius) L(ucius) Pompeius pu- 

gnarum novem, ’n(atione) Yiannessis (άντί Viennensis), an(norum) viginti 

quinque. Optata, conjux, d(e) s(uo) d(edit).’Επειδή δέ κατά διαφόρους έποχάς 
εύρέθησαν έν Νεμαύσφ καί δύο άλλων μονομάχων έπιτύμβιοι έπιγοαφαί, ενός 

άρματομάχου (essedarius) καί ενός μορμυ.Ιοφόρου (mirmillo), δυνάμεθα νΰν 
μετά την άποκάλυψιν τοΰ τάφου τοΰ δικτυβόλου Λευκίου Πομπηίου τοϋ 

Ούιενησίου νά δεχθώμεν δριστικώς δτι έν τφ άμφιθεάτρφ τίϊς Νεμαύσου έτε* 

λοΰντο άγώνες μονομάχων, δπερ τινές έθεώρουν τέως άμφισβητησιμον.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΒΙΕΤΟΥ—-Έν τφ Λε.ΙτΙω τοϋ καθ ιδρύματος της άρ- 
χαιοΛογικης άΛ.Ιη,Ιογραφΐας (1879) δ κ. G. F. Gamurrini έχει καταχωρί
σει άρθραν περί των ρωμαϊκών άρχαιοτήτων τοΰ Όρβιέτου, iv δ διατείνε

ται δτι η μέν νΰν πόλις Orvieto κεΐται δπου ή παλαιά τυρρηνικη Volsinium, 
ην κατέσκαψεν ό ύπατος Φούλουϊος Φλάκκος τώ 490 ά. 'Ρ., ή δέ νϋν Βοϊ- 

sena δτι είνε τό παλαιόν Volsinium novum. Κατά τούς χρόνους, καθ’ ους η 
αυτοκρατορία ητο εις την παρακμήν, είχε σχηματισθη νέος συνοικισμός έπί 
τοΰ υψηλοΰ ορούς, ένθα ποτέ έκειτο η τυρρηνικη πόλις, ό νέος δ’ ουτος συνοι

κισμός ταχέως ένεκα τών περιστάσεων άκμάσας προσέλαβε την έπωνυμίαν 

Urbs vetus, δθεν τό όνομα Orvieto.
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Q! ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ:. — Πο^λύ έπαινεϊτα! τό βιβλίον τοΰ κ. Henry* 
Charles Coote τό εν Αονδινω τφ 1878 εκδοθεν κα'ι έπιγραφόμενον «The Ro· 

mans of Britain». Ό συγγραφεύς δέχεται ό'τι ό ρωμαϊκός πολιτισμόςείσέδυ- 

σεν εις την Βρετανίαν βαθυτερον η δσον κοινώς νομίζεται, στηριζόμ.ενος δέ 

επι τών αρχαίων πηγών κα'ι μόνον επ’ εκείνων άποδεικνύει οτι η ρωμαϊκή 
έπιδρασις εν τί) διοικήσει μ,άλιστα κα'ι καθ’ ολου έν τγ νομοθεσία παρέμεινεν 

Ισχυρά εν Βρετανία και μετά την έκεϊθεν άποχώρησιν τών αύτοκρατ,ορικών 

λεγεωνών καθ’ άπασαν την πρώτην περίοδον τ·ης γερμανικές κα'ι της σκαν- 
διναυικης κατακτησεως καί δτι τ·ης μεγάλης ταύτης έπιδράσεως τά ίχνη 

δυνατόν εινε να διιδγ, τις μέχρι τών χρόνων της νορμανδικής κατακτησεως 

κατερχομενος. Οί λόγοι, έφ’ ών ό συγγραφεύς στηρίζεται πρός άπόδειξιν τές 
περί ης ό λόγος επιμονής τοΰ ρωμαϊκού πολιτισμού, τ·ης consuetudo roman»,, 
συνοψίζονται καί έν τφ προλόγφ. S. S.

ΕΙΔΗίΕΙί

Κατά τον Ποοειδωνα Πειραιώς έν τίί άνορυττομένγ) ύπονόμφ μεταξύ της: 

Ζεας καί τοϋ Νηματοποιείου τοΰ κ. Δημόκα εύρέθησαν δύω τάφοι εΐς 50 0]θ< 
τοΰ γαλλικοΰ μέτρου βάθος κάτωθεν της επιφάνειας της γές, άμφότεροι έκ 

μαρμάρου, έξ ών ό εις είναι κακώς κατειργασμένος, ό δ’ έτερος ολίγον καλ

λίτερος, έ'χοντες μέκος 2 γαλ. μετ. καί 20 0]0, καί τεταγμένοι δ εΐς πα ■ 

ραπλεύρως τοΰ άλλου, πλην άτάκτως τοποθετημένοι.
Έντός μέν τοΰ ένός εύρέθη έκ καρυάς ξύλινον κιβώτιον σεσηπδς και έντός 

αύτοΰ οστά άνθρώπινα.Έντός δέ τοΰ ετέρου τοΰ ολίγον τεχνικώτερον κατερ
γασμένου δέν εύρέθη ξύλινον κιβώτιον, άλλ’ εΐς καθρέπτης οξειδωμένος καί 

έν άλάβαστρον τεθραυσμένον είς 4—5 τεμάχια.

’Ολίγον άνωτέρω τών μνημείων εύρέθη μία ύδρία μαρμάρινος 60 [100 

μήκους καί 45 [100 πάχους έπ'ι τοΰ προσώπου της οποίας είσίν αί λέξεις: 

MEINONIKOS (;) ΗΓΙ-ΚΙΠΠΗ
COYNIEYC ΗΓΗ£ ΑΡΧΟΥΛΑΜΠΤΡΕΩ£

Τό δνομα Μεινόνικος άνεγνώσθη προφανώς κακώς ύπό τοΰ διατριβογράφου 

άντί τοΰ άλλοθεν γνωστοΰ ’^ίμεινόνικος.
Κάτωθεν τ·ης λέξεως Άμεινόνικος κάθηται άνηρ έπί εδωλίου πωγω- 

νοφόρος δστις έχει δέσει την δεξιάν μετά τίίς κάτωθεν τών λέξεων Ηγη 

σιππη ίσταμένης γυναικός.
, Τ-^ς ύδρίας έλλείπει ή χειρ και τό άνω ολίγον μέρος.Τό δέ άλάβαστρον καί 

‘ό καθρέπτης παρεδόθησαν τφ βοηθφ τοΰ κ. Εφόρου τών αρχαιοτήτων" η 
ύδρία μένει είς τάς χεϊρας τών εύρόντων, έως ού την παραλάβωσιν οί άα- 

μόδιοι.

—- Εσχάτως άνεχώρησεν είς Τεγέαν ό κ. Π. Καββαδίας, έφορος τών αρ

χαιοτήτων, και ό κ, Milchhofer,μέλος τοΰ ένταΰθα γερμανικοΰ άρχαιολογικοΰ 
ινστιτούτου, ΐνα' έξερευνησωσι τόν χώρον, ένθα θά γείνωσιν άνασκαφαί ύπό 

τοΰ ινστιτούτου πρός άνακάλυψκν τοΰ ναοΰ της Άλαίας Άθηνάς. Αί άνασκα- 
φαί αύται προμ,ηνύονται λίαν σπουδαϊαι, διότι θά άνευρεθώσιν ί'σως έργα τοϋ 

διαπρεποΰς καλλιτέχνου Σκόπα.
— Κατ’ έ'κθεσιν τοΰ έφορου τών έν Όλυμπί^ άνασκαφών εύρέθησαν 

κατά τόν τελευταϊον μ·ηνα τά έξης’ «Τό βουλευτηριον τών Ήλείων, δπερ 
έσφαλμένως κατ’ άρχάς ώνομάσθη Λεωνίδαιον, μέρος τοΰ θριγκοΰ τοΰ Πελο- 
πίου, δπερ ητο άποτετμημένον τέμενος έντός της ’Άλτεως, δπου έθυσιάζετο 

μέλας κριός τφ Πέλοπι ύπό τών ένιαυσίων άρχόντων. Άνευρέθησαν πρός 

τούτοις μικρά χάλκινα άγαλμάτια, άντιπροσωπεύοντα την αρχικήν τέχνην, 

έν οις νεανίας γυμνός, Ζεύς γυμνός, κρατών έν μέν τί) δεξι^ κεραυνόν, καθ’ 
ην στιγμήν πληρης όργης ζητεί νά τον έξακοντίσ·/), έν δέ τί) άριστερ^. άε- 

τόν, τελευταϊον δέ σφίγξ δικέφαλος, λέων καί γοργών, άπαντα άρχαϊκά έργα, 

ώς καί ύπέρ τά πεντακόσια ζωάρια,άξεστα καί άκατέργαστα προϊόντα άρ- 

χαιοτάτης έποχ·ης καί .νηπιώδους καταστάσεως. Μαρμάρινα εύρηματα εύρε- 
θησαν κεφαλαί τινες καί τεμάχια τών άετωμάτων καί τών μετοπών. Τού

των έν, προσαρμοσθέν τω Κλαυδίφ, άνεπληρωσεν έντελώς τό ώραιότερον 

τών έ'ργων τοΰ άνατολικοΰ άετώματος».
— Άνασκαφαί γίνονται άπό τίνος έν Ίταλίρι καθ’ ·?)ν θέσιν έκειτό ποτέ ή 

πεοίπυστος πόλις Σύβαρις.Έσχάτως δ’ έγένετο αύτόθι σπουδαία τις άνακάλυ- 

ψις. Εύρέθησαν δηλα δη δύο έλάσματα χρυσά φέροντα έπιγραφην ελληνικήν. 

Ταΰτα μελετ^ νΰν ό διευθυντής τών έν Ίταλί^: άνασκαφών γερουσιαστής 
Φιορέλλης, παρ’ ού θά γίνωσι προσεχώς γνωσταί άκριβέστεραι λεπτομέρειαι 

περί τοΰ εύοηματος τούτου. Τά πλάσματα ταΰτα θά κατατεθώσιν είς τό έν 

Νεαπόλει’Εθνικόν Μουσεϊον. Έλπίζεται δτι καί άλλα σπουδαία άντικείμενα 
θά εύρεθώσιν έν Συβάρει, ης την θέσιν άκριβώς ώς έ'γγιστα κατέχει τό ση

μερινόν χωρίον Spezzano-Albanese, έ'χον περί τούς χιλίους κατοίκους.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΡΝΛΣΣΟΣ

Αί εξετάσεις τίίς έν Άθήναις σχολής τών άπόρων παίδων έληξαν την 7 

’Ιουνίου. Εΐς αύτάς παρουσιάσθησαν 189 παϊδες έκ τών φοιτώντων είς την 

σχολήν, ήτοι 130 έκ τοΰ προκαταρκτικού τμήματος οΐτινες θά ύποστώσι 
τάς εξετάσεις τόν Σεπτέμβριον, 20 έκ τϋς α' τάξεως, 22 έκ τίίς β' καί 16 

έκ τ^ς γ'. Ή έπίδοσις τών έξετασθέντων μαθητών ην μεγίστη ώς μαρτυροΰ- 
σιν οί έλεγχοι καί τά άποτελέσματα τίίς εξεταστικές έπιτροπίίς. Έκ
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τών τής γ' τάξεως πάντες οί έξετασθέντες άπελύθησαν, είσί δ’ όί εξής*

Κ. Κωνσταντόπουλος υπηρέτης έκ Μαγουλιάνων
Α. Καραβάς όψοκομιστής Κορίνθου
Β. Νικολάου βιβλιοπώλης τών οδών Αθηνών
Άλ. Λάβδας γλύπτης "Ανδρου

Κ. Αιμπερόπουλος όψοκομιστής Κορίνθου
Ν. Λέλος υποδηματοποιός Τριπόλεως
Δ. Μπουρνέζος όψοκομιστής Κορίνθου
Γ. Αλεξίου κτίστης Καστορίας
1. ©εοχάρης πιλοποιός Σερρών
Δ. Ντόκος πωλητής πετρελαίου Άργους
Ν. Καραβάς ι
Γ. Άθ. Καρακούσης 1r
Κων. Πετρόπουλος !ί όψοκομισται Κορίνθου
Π. Παναγιωτόπουλος (
Γ. Άναστ. Καρακούσης;
I. Πράπας πωλητής ώών Μεγαλοπόλεως

01 δ’ άριστεύσαντες μαθηταί έκ τών τριών τάξεων, είς οΰς άπενεμήθησαν
έπαινοι, εισι*

Τάζις Γ'

Κ. Κωνσταντόπουλος ύπηρέτης έκ; Μαγουλνάνων

Κ. Πετρόπουλος <■ όψοκομιστής Κορίνθου

Β. Νικολάου βιβλιοπώλης Αθηνών

Τάξις Β'

Κ. Παρασκευόπουλος έφημεριδοπώλης Γορτυνίας

Γ. Μπρίλης όψοκομιστής Κορίνθου

Γ. Παναγόπουλος υποδηματοκαθαριστής Άνδριτσαίνης

X. Παναγόπουλος » »
Α. Σκούρας όψοκομιστής Στυμφαλίας-

Τάζις Α’

Σπυρ. Βώκος όψοκομιστής Κορίνθου

Γ. Δημητρίου ύποδηματοκαθαριστής Άνδριτσαίνης

Κ. Ζερβουδάκης ξυλουργός Κρήτης

Δ. Κινινής ύποδηματοκαθαριστής Ζατούνης.
Τήν 3 Ιουνίου έγένοντο ένώπιον έκ.'λεκ.τοΰ ακροατηρίου, ιτχρκττχυ.ένων τοδ 

νομάρχου Κυκλάδων καί τοΰ δημάρχου Έρμουπόλεως, αί εξετάσεις τής έν 
Σύρφ σχολάς τών άπόρων παίδων. Ό γραμματεύων κοσμήτωρ άρχιμανδρί- 

της κ. Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος έξεφώνησε κατάλληλον λογίδριον, έξ ου

έςάγέται οτι τδ λήξαν έτος έφοίτησαν είς τήν έν Συρφ σχολήν 90 μαθη- 

ταί άπό ηλικίας 6 μέχρι 23 έτών. Κατά τήν ύποβληθεϊσαν δε λογοδοσίαν 
τοϋ ταμίου τής σχολής κ.Ν. Παπαδάμ. τά μέν έσοδα άνήλθον κατά τό λήξαν 

έτος είς δο. 14,796.71, τά δέ έ'ξοδα είς δρ. 5,396.30 μείναντος περισσεύ

ματος έκ δρ. 9,400,41, δπερ είναι τοκοφόρον. Ή κοσμητεία τής σχολής 

Σύρου, ώς εγκαίρως άνηγγελθη ένταϋθα, είσήγαγεν είς τήν σχολήν τήν φω
νητικήν και οργανικήν μουσικήν καί κατήοτισε θίασον μουσικόν έκ 30 οργά
νων έκ παίδων τής σχολής.

Τήν 10 δ’ ομοίως ’Ιουνίου έγένοντο έν έπισημότητι αί εξετάσεις τής έν 
Γιαννισέφ "Ανδρου σχολής τών απόρων παίδων. Τής σχολής ταύτης οί μα- 

θηται κατά τό λήξαν έτος άνήλθον είς 37, πάντες δ’ άπεκρίθησαν εύστό- 

χως είς τάς εξετάσεις. Τό προσεχές έτος έν τή σχολή ταύτή, άποφάσει τής 

κοσμητείας καί έγκρίσει τοϋ Συλλόγου, είσάγεται ή νέα μέθοδος τοΰ έν 
Άθήναις προτύπου σχολείου. ’Επειδή προβλέπεται συρροή μαθητών, ή κο- 
σμ.ητεία προύνόησε περί οικοδομής καταστήματος τής σχολής, προσφερο- 
μενου δωρεάν οικοπέδου ύπό τοΰ ηγουμενοσυμβουλίου τής ίεράς Μονής Πα

ναχράντου.

Αί εξετάσεις τών λοιπών σχολών τοϋ Συλλόγου γενήσονται τόν προσεχή 

μήνα.
Άποφάσει τής ’Εφορείας άνεχώρησαν είς Μανολάδα τής ’Ηλείας οί κκ. 

Κ. Βάμβας καί Γ. Δουρούτης μέλη τής έπί τών Έλληνοαλβανών έπιτροπής 

δ.τως έγκαταστήσωσι τήν παρά τοΐς έκεΐ έξ Ιταλίας’άποίκοις συστάσαν σχο

λήν απόρων παίδων. Είς τούτους άνετέθη διερχομένους έκ ΙΙατρών καί Ζα

κύνθου ή έπιθεώρησις τών σχετικών σχολών τών απόρων παίδων.

'Η διάσημος συγγραφεύς Δόρα Ίστριάς άπέστειλε θερμήν επιστολήν συγ

χαρητήριον προς τόν Σύλλογον έπ’ εύκαιρίιγ τής πρός αύτήν αποστολής τής 
τελευταίας λογοδοσίας.

Άποφάσει τής εφορείας ό πρόεδρος τοϋ Συλλόγου άπέστειλε πρός τόν πρόε
δρον τοϋ έν Αονδίνω συστάντος φιλελληνικοϋ κομιτάτου τό εξής τηλεγρά- 

φνμκ’

ΖΖγώς τόν κύριον ΚάροΛον Αί.Ικε πρόεδρον τοϋ Φι.Ιε.ΙΛηνικον Κομιτάτου 

Λονδΐνον

Ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός παρακαλεΐ υμδίς νά μεταβιβάσητε 
πρός το κ,ομιτάτον καί νά όεχθήτε προσωπικώς τά έγκάρδια αύτοΰ εύχαρι- 
στηρια διά τάς ζωηράς ύμών ένεργείας ύπέρ τοΰ ελληνικού ζητήματος καί 
τής κατά γράμμα έκτελεσεως τοΰ 1Γ' πρωτοκόλλου τής Βερολινείου συνθήκης.

Έν Άθήναις 11/23 ’W.ov 1879. Ό πρόεδρος,

Ε. ΔΡΑΓΟΪΜΗ3. .
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Ό κύριος πρόεδρος άπηντησέν ώς έξης-

Πρός zbr κ. Ε. Αραγούριχν πρόεδρον τοϋ <ρι.ίο2ογικοϋ Συ.Ι.ίόγοϋ 

Παρνασσού
Κύριε,

“Εχω την τιμήν νά δηλώσω την ληψιν τοϋ όμετέρου τηλεγραφήματος τνίς 

χθες, ουτινος Θέλω έπιμεληθϋ την άνακοίνωσιν είς ςτους συναδέλφους μου 

τοΰ ελληνικού κομιτάτου, ξίολλην μοί παρέχει την εύχαρίστησιν η γνώσις 
δτι αί ένέργειαι, άς ύπέρ τοΰ ελληνικού ζητήματος ήδυνηθημεν νά κάμωμεν, 

τοσοΰτον έξετιμηθησαν ύπό τών μελών τοΰ συλλόγου Παρνασσού.
Διατελώ κτλ. Έν Λονδίνφ Ιουνίου 1879.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΙΑΚΕ.
Μέλη τών διαφόρων επιτροπών έζελέ·χθησαν πρό τ·ης ληξεως τών εργα

σιών τοΰ Συλλόγου οί έζης :

'Επιτροπή έζε.Ιεγκτικη οί κκ. Αθανάσιος Μουτσόπουλος, Δ. Παπαγεωρ- 
γίου, Φρ. Φράγκ, Π. Περρίίς, Εύγ. Εύγενειάδης, Δημ. Φέρμπος, Κ.Βερσνίς.

’Επιτροπή πρός αγοράν βιβλίων οί κκ. Γ. Μελισσουργός, Ν. Καζάζης, 
I. Ευκλείδης, Θ. Μιχαλόπουλος.

'Επιτροπή Νεοε.Ι.Ιυχικων Άναΐέκτων οί κκ. I. Πρωτόδικος, Μ. Δεφνερ, 

Π. I. Φέρμπος καί Σπ. Π. Λάμπρος.
'Επιτροπή πρός εκδοσιν βιΒ.Ιίων οί κκ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης, Κ. Μαρίνος, 

Γρ. Μάνος, Ίκκ. Τομπάζης.
Αί δέ Κοσμητεϊαι τών επαρχιακών σχολών κατηρτίσθησαν ώς έξης"

ΣχοΛη Κα.Ιαριων. Κοσμήτορες Άρ. Πανταζόπουλος, Σπ. Δουκά- 

κης, Ν. Στρατηγόπουλος, I. Καραγιάννης, 1. Κηταριόλος. ΈλεγκταΙ 
Γ. I. Αυκουρέζος, Γ. Γεωργαντάκης.

Σχο.Ιη Σύρου. Κοσμήτορες Έμ. Ψύχας, αρχιμανδρίτης Μεθόδιος 

Ιΐκπαναστασόπουλος, Κ. Σαλταμπάσης, Ν. Παπαδάμ, Γ. Γαλάτης. Έ

λεγκταΙ Δ. Μαρίνος, Ε. Αυκούδης, Σ. Μάτεσης.

Σχο2η ΧαΑχΙδος. Κοσμήτορες Άχ. Ήλιάδης, Γ. Φιλάρετος, Ν. 
Σιδερικούδης, Ν. Δημητριάδης, Κ. Φιλάρετος. ΈλεγκταΙ αρχιμανδρί
της Βαρθολομαίος Γεωργιάδης, I. Εύστρατιάδης, Έ. Καραγιαννόπουλος.

Σχοΐη Ζακύνθου. Κοσμήτορες Δ. Μαρτελάος, Δ. Σωμεοίτης, Φ. 
Καρρέρ, I. Μάργαρης, Γ. Καρβελλας. ΈλεγκταΙ Π. Χιώτης, Δ. Μπά- 

φας, Σ. X. 'Ραφτάνης.

ΣχοΛη Πατρων. Κοσμήτορες Ν. Πάνος, Ν. Κορίλλος, Ά. Κοντο- 
γούρης, Κ. Γκολφινόπουλος, Γ. Τζίνης. Έ λ ε γ κ τ α I Κ. Φιλόπουλος, Α. 
Κρητικός, Α. Μαργαρίτης.

ΣχοΕ} "Ανδρου. Κοσμήτορες Έπ. Δαπόντες, Μιχ. Βίστης, Γ. Ν. 
Μεγαρεύς, Π. Ν. Κα’ί’ρης και Γ. Μίχας. ΈλεγκταΙ Ν. Κόδρος, Α. Στα· 
ματιάδης.


