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κατά τητ eraser της υφηγεαίας αύτοΰ τη 16 Ά,τριΛίον 1879.

Κύριοι,

Ή ρωμαϊκί) γραμματολογία *^τοι Ιστορία τών λατινικών γραμμάτων είνε 
κλάδος έκ. τών σπουδαιότατων της φιλολογικές επιστήμης. Δώτι άν σκοπός 

τές φιλολογίας |ινε, όπως καί άληθώς είνε, η ν.ατ' επιστήμην άνοικοδόρ.ησις 
τοΰ βίου τών δύο έκκρίτων τές άρχαιότητος λαών κατά πάσας αύτοΰ τάς 
σχέσεις, πρόδηλον καθίσταται οτι η γραμματολογία, άτε παρέχουσα ημΐν 

την εικόνα της εύγενεστάτης τοϋ παλαιού βίου ένεργείας, τούτέστι τές 
διανοητικής άναπτύξεως και παραγωγές, πρωτίστην πρέπει νά. κατέχη Οέ- 

σιν έν τοϊς μαθημασι τοϊς άποτελοϋσι τόν κύκλον τές άρχαιόμαθείας. Διδά’ 
σκει δ’ ημάς η ρωμαϊκή γραμματολογία, διότι περί αύτέί ένταΰθα ό λό

γος, όποια κατά τε την ΰλην καί τό είδος τά γραπτά μνημεία τοΰ ένδοζο- 

τάτου τό πάλαι έθνους τών 'Ρωμαίων καί τίνες οί τά γραπτά έκεΐνα μνη
μεία παρ’ αύτοΐς παραγαγόντες άνδρες, πώς καί πότε καί άπό τίνων άφορ- 

μών τά διάφορα είδη τοΰ λόγου, τοΰ τε πεζοΰ καί τοΰ ποιητικοΰ, έγεννηθη- 

σαν, άνεπτύχθησαν, έτελειώθησαν καί παρηκμασαν καί δποία ή σχέσις τών 
διανοητικών έκείνων προϊόντων έκαστων πρός τά ελληνικά καί τές ρωμαϊ

κές γραμματείας συλλήβδην πρός την ελληνικήν.

Τοιούτορ δ’ ό'ντος τοΰ μαθήματος καί σκοποΰντος ώς είκός την πρό έμών 

ούτως είπεϊν έκτύλιξιν τοΰ πνευματικού τών 'Ρωμαίων βίου, αναντίρρητου 

είνε ό'τι δέν πρέπει, ώς σοφώς που υποδεικνύει ό Fr. Aug. Wolf, η ιστορία 

τών λατινικών γραμμάτων νά περιορίζηται εις άπλέν συλλογήν και παράθεσιν 

ποικίλων και άπ’άλληλων άσυναρτητων ειδήσεων περ'ι τών συγγραφέων και τών 

συγγραμμάτων αύτών, άλλά πρός ταϊς άλλαις βιογραφικαϊς κα'ι βιβλιογρα- 
φικαϊς εϊδησεσιν, άς οφείλει νά παρέχη, πρέπει νά όρίζη άκριβώς καί (σαφώς 

την θέσιν έκάστου συγγραφέως έν τη συγχρόνω αύτοΰ κοινωνία καί νά κα- 
ταδεικνύη την κίνησιν τών ιδεών, 'ίνα νεωτερικώτερον εί'πωμεν, έν τοϊς γράμ.- 

μασι, τίί θρησκείγ. καί τη πολιτεία. Ούτω, καί μόνον ούτως, η ρωμαϊκή 
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γραμματολογία δύναταί νά κατασταθή συνεχής καί αδιάκοπος ιστορική 

?κθεσις μετά εσωτερικής και φιλοσοφικής ένότητος άπαρτίζουσα αληθώς πί
νακα έμφαίνοντα πάσας τάς φάσεις της πνευματικής τοϋ ρωμαϊκού έθνους 

ένεργείας άπό της πρώτης παρ’ αύτφ γενέσεως τών διαφόρων ειδών τοϋ 
λόγου μέχρι της παρακμές μέν αύτών, τές άπονεκρώσεως δέ τές λατινικέ? 

γλώσσης.
Κα'ι δμως λίαν όψέ τό ήμέτερον μάθημα άπετελέσθη τοιοϋτον, όποϊον 

πρέπει νά ήνε, έξ ού δήλον οτι σχεδόν χρόνου καί η φιλολογία καθ’ δλου έ- 

παυσεν άπό τοϋ νά Οεωρέται ώςτις απλώς και μόνον πολυμάθεια η γλωσ
σομάθεια η γραμματική ερμηνεία και κρίσις, άνεγνωρίσθη δέ και άνεκηρύχθη 

ώς ή ύπό την εύρυτάτην τές λέξεως σημασίαν Ιστορία, τοϋ ολου βίου της 

αρχαιότητας.
Μέχρι δέ τοΰ Wolf, δστις κυρίως είπεϊν πρώτος έπραγματεύθη έπιστημο- 

νικώς καί ώς μέρος τές όλης άρχαιομαθείας την ρωμαϊκήν γραμματολογίαν, 
οί φιλολογοΰντες καί πρότερον μέν, μάλιστα δέ άπό τές λεγομένης άναγεννή- 

σεως τών γραμμάτων έστοχάζοντο μόνον τοΰ βίου καί τών συγγραμμάτων 

έκείνου τοΰ ποιητοΰ ή τοΰ συγγραφέως, δστις έκάστοτε έγίνετο τές μελέ
της αύτών τό υποκείμενον, άνεξαρτήτως σχεδόν πάσης άλλης έρεύνης πρός 

έτερο;ς συγγραφείς συγχρόνους, προγενεστέρους ή μεταγενεστέρους, όμοειδεΐς 
ή έτεροειδεΐς, έκ τούτου δέ μάλιστα προήοχοντο κα'ι αί μακρα'ι είσαγωγαΐ 

αί προτασσόμεναι τών εκδόσεων, Θά ηγε δ’ ημάς μακρότερον τοϋ δέοντος ό 

λόγος έάν ήθέλομεν νά άκριβολογησωμεν περί πάντων τών έν τή μακρίή 

σειρφ τών χρόνων γραψάντων ιστορίαν τών λατινικών γραμμάτων’ δι’ δ έν 

σιγή. παρερχόμενοι τούς άλλους πάντας μνημονεύομεν μόνον ένταΰθα τών δύο 
εκείνων άνδρών, ών τά συγγράμματα φαίνονται έχοντα μάλιστα κΰρος κα'ι 

αξίωμα έν τη νΰν καταστάσει τών περί ών ό λόγος σπουδασμάτων, εΐνε δ’ 

ουτοι οί Γερμανοί Bernhardy καί Teuffel. Καί τό μέν σύγγραμμα τοΰ περτ- 
πύστου μαθητοΰ τοΰ Έγέλου εΐνε μέν αληθώς έργον θαυμαστές πολυμα- 

θείας καί όξυνοίας, άλόλά πως σκοτεινόν καί δυσδιερεύνητον την τε ύλην καί 
τό είδος. Καίτοι δ’ εΐνε απαραίτητον βοήθημα παντί περί τά λατινικά γράμ

ματα άσχολουμένφ, δυνάμεθ.α νά εί'πωμεν δτι επειδή μακρότατος έν αύτφ 

γίνεται λόγος περί πραγμάτων σοφωτάτων' άλλως καί σπουδαιότατων, άλλ’ 
ούχί καί άκριβώς ιδίων τή ρωμαϊκή γραμματο.Ιογία κατά την στενοτάτην 

της λέξεως σημασίαν, πνίγεται ούτως είπεϊν τό κυρίως γραμματολογικόν μέ

ρος είς την άλλην ύλην, δυσος/αλόγως ούσαν έκτενεστέραν έκείνου. Εΐνε δέ 

καί τολμηρός ενίοτε καί ιδιότροπος (individuel) περί τάς σκέψεις αύτοΰ κα’4 

κρίσεις ό άνηρ, πάντως δμως φιλοσοφικώτερος καί θεωρητικώτερος τοϋ Teuffel, 
τοΰ ίστορικωτέρου καί πρακτικωτέρου. Διότι ά Teuffel, τοΰ προσήκοντος στο* 
χασάμενος,ή έν βραχεί διέρχεται η καί δλως παραλείπει τά της κυρίως γραμ.- 

ματολογίας άλλότρια, νομίζεις δ’δτι σπεύδει νά φθάση είς τόν Λίβιον τόν 

’Ανδρόνικον, όλίγας μόνον σελίδας άναλώσας είς σύντομον πραγματείαν 

περί τών ειδών τοΰ λόγου παρά τοΐς 'Ρωμαίοις καί άναγραφην τών άρχάιο- 

τ-άτων τές γραμματείας αύτών μνημείων. Εΐνε δέ άκριβέστατος μέν περί 

την εκθεσιν τές ύλης, συνετώτατος δέ περί τάς κρίσεις ό Teuffel. Παρ’ αύτφ 

βλέπεις άληθώς την ιστορίαν τών διανοητικών προϊόντων τοΰ κοσμοκράτο

ρας δήμου έκτυλισσομένην ώςπερ ζώσαν ενώπιον σου.

Έπί πέντε όλους αιώνας οί 'Ρωμαίοι ήσαν λαός δλως άμουσος καί άγροΐ- 
κος ό'στις έκαλλιέργει τάς γαίας αύτοΰ η άνελάμβανε μάκρους πολέμους ή 
έτύρβαζε περί τούς άγώνας της αγοράς, έστερημένος ών σχεδόν καί αύτών 

τών πάσι τοΐς έ'θνεσι κοινών δημοτικών ιήσμάτων.

Qui bene pugnarat Romanam noverat artem,
Milterat qui polerat tela disertus erat 1

Άποφεύγων τά κουφότερα σπουδάσματα καί τάς έ,Μ,ητικάς τέχνας ό 'Ρω

μαίος κατά τούς πρώτους τές ιστορίας χρόνους περί μόνης τές πολιτείας 
εφρόντιζε καί διά την πολιτείαν εζη, pius ών κατ’ εξοχήν πρός αύτην καί 

καί πρός τούς θεούς καί πρός την οικογένειαν, ή'τις δέν ήτο καί αυτή άλλο 

παρ’ αυτή ή πολιτεία έν μικρογραφία ούτως είπεϊν έν ή ό πολίτης έξήσκει 
τήν σιδηράν εκείνην patriam potestatem, έθίζων οδτω τούς περί εαυτόν εις τό 

νάναγνωρίζωσι τήν προσωπικήν αύτοΰ auctoritatem πρώτον* πριν ή άνα- 

γνωρίσωσι τήν της πολιτείας. 'Υπερήφανος ών έπί τή ίσχύϊ τοΰ κράτους καί 
πεποιθώς έπί τόν μέγαν δαίμονα της πολιτείας, δταν ήτένιζεν είς τών προ

γόνων του τάς εικόνας ή δταν άνεστρεφετο έν τή άγοο£ ή έν τφ βουλευτη- 
ρίφ ήδύνατο άληθώς νά σεμνύνηται άναφωνών civis Bomanus sum ! Καί 

δμως τότε, κατά τούς καλούς έκείνους χρόνους τής δημοκρατίας, δέν υπήρχε 

γραμματεία, ρωμαϊκή. ‘Η 'Ρώμη έστερεΐτο, ώς είπομεν, καί αύτών σχεδόν 
τών δημοτικών άσμάτων" τά ολίγα εκείνα σπέρματα, τά όποια καί μόνα 

εύρεν ΐνα τοΐς έμφυσήση πνοήν ζωής ή ελληνική Μούσα, εΐνε σχεδόν ύπό τήν 

γραμματολογικήν έποψιν άνάξια λόγου καί αύτή δέ' ή γλώσσα ή λατινική 

ήτο άμορφος καί ακατασκεύαστος, γλώσσα ρέουσα καί σαλεύουσα, ήν δέν 
είχε πήξει ή γραφή, άσταθής καί άσύντακτος.

Καί δμως ό λαός ούτος ό τόσον άμουσος, ό στερούμενος παντός γραμματο

λογικού στοιχείου, ό μή έχων γλώσσαν πεπηγυϊαν κατώρθωσέ νά μορφώσγι 
γραμματείαν, ήν ό κόσμος εταξεν έν τή δευτέρ^ι θέσει μετά τήν άπαράμιλ- 

λον γραμματείαν τών ‘Ελλήνων καί γλώσσαν επίσης έν ταΐς τιμιωτάταις 
τών ύπό τόν ή'λιον λογιζομένων. Καί τό Οαϋμα τοΰτο χρεώστεΐται καθ’ όλου 
εις τήν γλώσσαν τήν ελληνικήν, είς τά γράμματα τά έλ.ληνικά. Διότι άλη· 

θώς είπεϊν ή ρωμαϊκή γραμματεία εΐνε τό άπαύγασμα της ελληνικής, εΐνε» 

κατά τήν έ'κφρκσιν μεγάλου ποιητοΰ τών νεωτέρων χρόνων, ή σελήνη τοΰ 
έλληνικοΰ ήλιου και άν μοιραίως δέν ήθελον ύπάρξει τά έλ.ληνικά γράμματα 

1 Ovid. Fast. 3, 103.
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άδιστάκτως δυνάμεθα νά εί'πωμέν ό'τι ρωμαϊκήν γραμματείαν δέν ή'θελε γνω- 
ρίσει ό κόσμος.

Άλλ’ αύτη αυτή άκριβώς ή καταγωγή, ούτως είπεΐν, τίς ρωμαϊκής γραμ
ματείας άποτελεΐ έν μ έρεε καϊ την αδυναμίαν αύτη ς. Διότι πάσα άληθινή 
πέχνη, κατά την όρθοτάτην παρατήρησιν' τοϋ Mommsen, έρείδεται έπ'ι της 
άτομικής έλευθερίας καϊ τής φυσικής τοϋ εθνικού βίου άναπτύξεως, η δέ 
γραμματεία τών 'Ρωμαίων κα’ι ίδίοε η ποίησις δέν εϊνε προϊόν άναποδράστου 
καϊ έσωτερικής τοΰ έθνους άνάγκης, δέν άπέρρευσεν έκ τίς εσώτατης αύτοΰ 
έμπνεύσεως, άλλ’ εΐνε τό άπαύγασμα εξωτερικών απαιτήσεων ξένων δλως 
πρός την φύσιν τοϋ ρωμαϊκοΰ έθνους. 'II ρωμαϊκή γραμματεία εϊνε άνθος εξω
τικόν μεταφυτευθέν άπό τίς 'Ελλάδος είς την 'Ρώμην και τεχνητώς καί 
οίονεϊ έν ύποστέγω κηπφ άναπτυχθέν, διά τοϋτο δέ καϊ ούδέποτε κατωρ- 
θώθη νά μεταδοθώ είς τό πλίθος, νά άγαπηθίί ύπ’ αύτοΰ, νά γείνη άλη- 
θώς εθνική.

Τά ελληνικά γράμματα άνεπτύχθησαν φυσικώς, τά δέ εΐ'δη τοϋ λόγου 
δέν ηκμασαν πάντα όμοϋ, άλλ’ έκαστον κατά τόν ί'διον χαρακτήρα διαδοχι- 
κως εν τω πρεποντι τόπω και χρονφ και έν διαλεκτφ ιδία ώς αί κοινωνικά! 
καϊ πολιτικαϊ περιστάσεις τών διαφόρων ελληνικών φύλων άπητουν. Εϊνε 
λοιπόν η ελληνική γραμματεία φυσική, εθνική καί ποικίλη, ούδένα δέ τών 
χαρακτήρων τούτων έχει ή ρωμαϊκή. Διότι οί 'Ρωμαίοι εύθύς άφ’ ού διη- 
νοίχθησαν οί οφθαλμοί των είς τό φώς τών γρκμ.μάτων κα'ι τοΰ πολιτισμοΰ 
ήθελησαν άπληστως είς πάντα τά εΐ'δη τοΰ λόγου διά μιάς νά έπιδοθώσι' 
nil intentatum liquere Romani poetae δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν μεταβάλλοντας 
ολίγον την τε λέξιν κα’ι τό νόημα τοΰ γνωστοΰ στίχου τοΰ Όρατίου *. Πλην 
δέ τούτου η λατινική γλώσσα δέν εϊχε διαλέκτους, αύτη ουσα διάλεκτος 
της παλαιάς καθολικίς τών ’Ιταλών γλώσσης καϊ η μόνη μάλιστα, ητις, 
δι’ οΰς εί'πομεν λόγους, διεμορφώθη είς άποτέλεσιν γραμματείας, η δέ έλλει
ψής τών διαλέκτων, η έ'λλειψις ίδιαζούσης ποιητικής γ>ώσσης στερεί ούσιω- 
δεστάτου προσόντος την γραμματείαν τών 'Ρωμαίων.

Κα'ι δμως καίπερ στερούμενη πρωτοτυπίας η Ουγάτηρ αύτη της τών Ελ
λήνων γραμματείας δέν ηδυνάτησε καϊ δλως, χάρις είς τούς άθανάτους ε
κείνους ποιητάς καϊ συγγραφείς, οΐτινες την διεμόρφωσαν, νά άποτυπώσν) 
πως έν έαυτ·ρ τόν ίδιάζοντα τω ρωμαϊκώ έθνει χαρακτήρα, Καϊ ύπό τόν ελ
ληνικόν τύπον, δστις την περιβάλλει, διαφαίνεται η ρωμαϊκή auctoritas. Ή 
ρωμαϊκή ποίησις μάλιστα, ώς παρατηρεί Γάλλος τις συγγραφεύς 2, εϊνε μέν 
άπομίμ.ησις τίς ελληνικής έν πάσι σχεδόν αύτίς τοΐς εί’δεσιν, άλλ’ έν τίί 
άπομιμήσει ταύτγ διαγινώσκεται καί τις ιδέα άγνωστος τί) Έλλάδι. Ύπε- 
ράνω τών λαμπρών εικόνων της μυθολογίας ύψοΰται έν αύτρ η είκών της

1 De art. poet. 285.
2 Demogeot Histoire de la litt. framjaise σλ. 16.
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άθανάτου πόλεως' έκεΐθεν τών κορυφών τοΰ Όλυμπου διακρίνονται τίς υψη
λής 'Ρώμ.ης τά τείχη, altae moenia Romae....

Άνάγκη δέν εϊνε, Κύριοι, νά ύπομ.νήσω καϊ τοϋτο ακόμη' δτι τά συγ
γράμματα και τά πονήματα τά όποια κατέλιπον ημϊν οί 'Ρωμαίοι εϊνε τό
σον μάλλον άξιοθαυμαστότερα, δσον ταΰτα πλησιάζουσι πρός τά αμιγέστερα 
καϊ καθαρώτερα τοΰ ελληνισμού διανοητικά προϊόντα. Δώτι δέν έφρόντισαν 
πάντοτε νά εχωσιν ώς πρότυπα είς μίμησιν τά άθάνατα έργα τών έκκρίτων 
τίς'Ελλάδος ποιητών και συγγραφέων, άλλ’ εΐ'τε διά τινα, έν ύστερωτέροις 
μάλιστα χρόνοις φαινομένην, άμβλύτητα περϊ τό συναίσθημα τοΰ κα2οϋ καί 
τοΰ Λγε’.-τοχτος, εΐ’τε καϊ δι’ άλλους λόγους, πολλάκις κατέστησαν υποκεί
μενον μιμησεως την ύπόψυχρον καϊ νεκράν Μούσαν τίς Αλεξάνδρειάς. Ό 

Όύάρρων μάλιστα ό Άτακινός, ό Κάλβος, ό Λέβιος, ό Κάτυλλος, ό Γάλλος, 
ό “Έλβιος Κίννας καί άλλοι, ούχί πλέον τή χειρί-, ά2Λ' δ2ω τω θυ.Ιάκω τΰχ- 
νείζοντο άπό τών τοΰ ’Απολλώνιου τοΰ 'Ροδίου, τοΰ Άρκτου, τοΰ 'Ριανοΰ, 
τοΰ Εύφορίωνος, τοΰ Καλλιμάχου, τοΰ Φιλητά. Άλλά πρός τούς ποιητάς 
τούτους, έξ ών οί σωζόμενοι πάλιν πολλοΰ δεϊ τοΰ νά ^νε άνάξιοι τίς προ
σοχής καϊ τίς μελέτης τών φιλολόγων έχει νά άντιτάξν) καϊ άλλους η ρω
μαϊκή γραμματεία, άληθεΐς φωστίρας, τών όποιων τά πονήματα μόνον ύπό 
τών άντιστοίχων ελληνικών ύπερβάλλονται.Ό Λουκρητιος, δ Ούεργίλιος, δΌρά* 
τιος, ό Όβίδιος, ΐνα εΐς τούτους μόνους περιορίσω τόν λόγον, περιβάλλοντ· 
αληθώς ύπό έλληνικίς σωφροσύνης καϊ εις δέ μόνον έξ αυτών θά αδύ
νατο νά δοζάσν) τά γράμματα οίουδηποτε έθνους. Έν δέ τώ πεζφ λόγφ 
δ Καΐσαρ, δ Σκλ^νούστιος, δ Λίβιος, δ Τάκιτος διά τε την ιδίαν μεγαλοφυΐαν 
καϊ διά την φυσικήν πρός τήν ιστοριογραφίαν τάσιν τοϋ ρωμαϊκοΰ πνεύμα
τος, άνεδείχθησαν δχι ανάξιοι τοΰ νά ταχθώσι παρά τόν Ηρόδοτον καί 
τόν Θουκυδίδην. 'Ο δέ Κικέρων, ούτινος αί πολλαϊ καϊ πολυειδεΐς συγγραφαϊ 
άποτελοΰσιν έν τών κυριωτάτων μερών της όλης τών ’Ρωμαίων γραμματείας, 
διά τε τήν καθαρότητα καϊ τήν άκρίβειαν τών νοημάτων καϊ τό κομψόν 
καϊ γλαφυρόν τίς λέξεως, δυνατόν είπεΐν δτι ύπηρξεν εΐ'περ τις καϊ άλ
λος δ προαγωγός τών γραμμάτων καϊ παρά τοΐς νεωτέροις έθνεσι.Κατά τόν i</ 
μάλιστα 8αίώνα ή πρός τόν Κικέρωνα εύλάβεια είς τοσοΰτον εϊχε φθάσει έν 
’Ιταλία, ώστε οί λόγιοι τη; χώρας εκείνης έθεώρουν ώς ζήτημα εθνικής 
φιλοτιμίας τό νά κατορθώνωσιν έν ταΐς συγγραφαΐς των νά άναπαράγωσι 
τήν έ'κτακτον . άληθώς γλαφυρότητα τοΰ κικερωνξίου λόγου, ή δέ ύπερβάλ- 
λουσα αυτή < πρός άπομίμησιν δουλική τάσις, γινόμενη έπϊ βλάβίρ τών νοη
μάτων, άτινα έν δεύτερέ έτίθεντο μοίρ^ι, έδωκεν άφορμήν είς τόν ’’Ερασμον 
νά γράψν) τόν Ciceronianum αύτοΰ, έν. φ δ σοφός άνήρ άπεπειράτο νά δια,-, 
δώση ύγιεστέρας άρχάς μεταξύ τών συγχρόνων λογίων.

Καϊ ταΰτα μέν ώς συντομώτατα περϊ της ρωμαϊκής γραμματείας κα-θ. 
όλου. Ή δέ γλώ,σσα ή λατινική εΐπομεν δτι διεμορφώθη έπίσης ύπό τήν σω
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στικήν έπίδρασιν τής ελληνικής. "Οτε Αίβιος δ ’Ανδρόνικος έπεχείρησε νά 

γνωρίση τήν ελληνικήν ποίησιν εϊς τούς 'Ρωμαίους, ή γλώσσα εΰρίσκετο εϊς 

■ήν ανωτέρω κατάστασιν ύπεδείξαμεν, ώς δυνάμεθα καί τώρα Ακόμη νά κρί- 

νωμεν Sv άπίδωμεν εϊς τά διασωθέντα λείψανα τών επών τών Άρούραίων 
αδελφών ή τών Σάλιων ίερέων η τών δώδεκα πινάκων. Βαθμηδόν και κατ’ 

ολίγον ή άμορφος εκείνη διάλεκτος ή'ργισε νά ώραίζηται, άνεφαίνοντο ήδη 

συγγραφείς καί ποιηταί, ού μην άλλά καί γραμματικοί,. ‘Έλληνες και 'Ρω
μαίοι, οϊτινες μετά ζήλου και αγάπης καί εύλαβείας έπεδίδοντο εϊς τό έ'ρ
γον τής διαρρυθμίσεως τής εθνικής γλώσσης. Αύτός ό Καϊσαρ δέν άπηξίω- 

σεν έν τω. μέσφ, τών ύψίστων αύτοΰ ασχολιών νά μεριμνήσ-ρ καί περί τής 
διορθώσεως τής γλώσσης, σύμμαχον έχων έν τούτφ. τουλάχιστον τφ εύγενεί 

Αγώνι τόν Κικέρωνα. Έκτοτε εϊσήλθε.ν ή λατινική γλώσσα εϊς εύθεϊαν οδόν, 
•καί διεμορφώθη ο'ίκ διεμορφώθη. Ώς ό λαός, δστις παρήγαγεν αύτήν, ή. λα

τινική γλώσσα έ'χει Θαυμ,αστήν τινα τάσι» πρδς τόν βίο.ν τόν πρακτικόν μάλ

λον ή πρός τάς ιδεώδεις Αντιλήψεις, εινε αυστηρά πως κα'ι οίονεϊ αλόγιστος 
και δλως αδύνατος είς τό νά παρακολούθηση) τήν έντεχνον καί έναρμόνιο* 

εύκαμψίαν τής βασιλίσσης τών γλωσσών. Διά τοΰτο υπήρξε μέν άριστον δρ- 

γανον πρός έξυπηρέτησιν τών χρειών τής ιστοριογραφίας καί τής ρητορείας, 
ούδέποτε όμως ήδννήθη νά φθάσγ είς τό έπικό,ν, τό. λυρικόν ή τό δραματικόν 

έξαρμα τών ελληνικών διαλέκτων. Ό ελληνικός λαός, φύσει ρεπών πρός τήν 

ποιητικήν τής φύσεως θεωρίαν καί τήν ίλαρότητα τοΰ άπράγμονος βίου, άπε- 
δείχθη ό περιούσιος λαός τής τέχνης κα'ι τής φιλοσοφίας καί ώς τοιουτος 

έπλασεν άσυνειδήτως καί φυσικώς τήν καλλιτεχνικωτάτην, τήν ποιητικω- 
πάτην, τήν απαράμιλλων γλώσσαν του. Ή δέ αύστηρά πρακτική τάσις τών 
'Ρωμαίων ή πάσης φαντασίας άλλοτρία, ή'τις άπέστρεφεν αύτούς άπό τών 

εξωτερικών τής φύσεως εντυπώσεων και κατέστησε τήν ρωμαϊκήν θρη

σκείαν άμοιρον μυθολογίας περιορίσασα αύτήν εϊς φοβεοάν καί άσχημο ν λα
τρείαν καί εξωτερικών τύπων τέλεσιν, άπετυπώθη καί εϊς τήν γλώσσαν τήν. 

ρωμαϊκήν, τής οποίας κύρια χαρακτηριστικά όμολαγουνται ή ΰυκαμις, τό. 

βάρος, ό κόμπος καί ή κνριοόΐεζΙα,

Παρά τήν καθαρεύουσαν δέ ταύτην καί ώραϊσμένην γλώσσαν έξηκολούθεα 
νά ύφίσταται παρά τοϊς 'Ρωμαίοις καί ή δτγζοτιχί) γλώσσα, ή rustiea, ήτις 

έν τοΐς χρόνοις τής παρακμής έγένετο τό κυριώτατον στοιχεΐον τής διαπλά- 

εεως τών νεολατινικών γλωσσών. *Η παρά τοϊς ‘Ρωμαίοις ύ,παρξις καθαρευού- 
σης γλώσσης κα'ι δημοτικής,Απότομον καί μεγάλην έχουσών άπ’αλλήλωντήν 
διαφοράν, προσφυώς δύναταί νά παραβληθώ πρός τά παρ’ ήμϊν συμβαίνοντα, 

θά ήτο δ’ ί'σως δι’ ημάς Αξιόν άκριβεστέρας μελέτης τό ζήτημα. Καθ’ δσον 
ήξεύρω, εις μόνον έκ τών Αλλοεθνών λογίων έπραγματεύθη μέχρι τοΰδε, άτε- 

λώς όμως και συντόμως,τά περί τής σχέσεως τών κλίσεων τής δημοτικής ήμών 
γλώσσης πρός τάς τής δημοτικής . τών 'Ρωμαίων, έξ ή,ς άνεβλάστησαν άς 

‘ΐΐνες παραφυάδες αί κατ’ άρχάς άμ.ορφοι διάλεκτοι τής δυτικής Ευρώπης ι. 

Είς τόν διχασμόν δέ τοΰτον τής γλώσσης τών 'Ρωμαίων συνετέλεσε μέν βε

βαίως ή ελληνική έπίδρασις, άλλά πως καί ό Αριστοκρατικός χαρακτήρ, δν 

ή γραμματεία προσέλαβεν έν 'Ρώμγι, ένθα ή ρητορεία μάλιστα καί ή ποίητ 

σις ήσκοΰντο ώς έπί τό πολύ ύπό Ανδρών άνηκόντων εϊς άνωτέρας πως .κοι

νωνικής τάξεις, τοΰτο δέ ώς καί ή δλως ξένη τφ λαφ άγωγή,ής οί συγγραφείς 

ουτοι μετελάμβανον,έχώριζεν αύτούς από τοΰ πλήθους* οθεν καί ή περιλάλητος 
urbanitas. Έν μέν λοιπόν τή 'Ρώμη διέφερε πολύ, ώς εϊπομεν, ή λαλουμένη 

γλώσσα Από τής γραφομένης, ούχί δμως καί ή γλώσσα τής ποιή.σεως άπό 
τής τοΰ πεζοΰ λόγου, έν δέ τή Έλλάδι τούναντίον δέν διεχώριζε μέγα 

χάσμα τήν λαλουμένην άπό τής καθ’ δλου γραφόμενης, ή ποιητική δμως 
γλώσσα ήτο πάντη άλλοία τής τοΰ πεζοΰ λόγου, διά τήν υπαρξιν τών δια

λέκτων καί τήν λεπτοτάτην περί τά τοιαΰτα αί'σθησιν τών 'Ελλήνων.
Τοιαύτη καί ή γλώσσα τών 'Ρωμαίων, οϊτινες ούδέν σχεδόν έ'χοντες ιθα

γενές στοιχεΐον, Αρμόδιον εϊς τάς τοιαύτας επιδόσεις, έκ τοϋ μηδενός, κα- 

τώρθωσαν νά άνυψώσωσιν εϊς λαμπράν περιωπήν τά λατινικά γράμματα καί 

νά τάξωσιν αύτά παρά τά ελληνικά ώς τό έτερον τών Ανθρωπιστικών στοιπ 
χείων, δι’ ών διαπαιδαγωγεΐται καί θέλει διαπαιδαγωγεΐσθαι ή άνθρωπότης. 

Ή λατινική γλώσσα καί ή ρωμαϊκή γραμματεία πρόκεινται λαμπρότατοι 
μιμ.ήσεως παράδειγμα ήμϊν τοϊς νεωτέροις "Ελλησιν. ’Άν οί ‘Ρωμαίοι ξένοιι 

οντες ήδυνήθησαν διά τής επιμόνου μελέτης τών Ελλήνων συγγραφέων καί 

τής ελληνικής γλώσσης τοιαότην νά διαπλάσωσι γλώσσαν καί τοιαύτην 

γραμματείαν, τί δέν θά κατορθώσωμεν φυσικά ήμεϊς, άν σωφρονώμεν καί 
συνειθίσωμεν λελογισμένως νά άντλώμεν άπό τών Ανεξάντλητων θησαυρών 

τής προγονικής σοφίας, ή'τις τοσαΰτα άλλα έδόξασεν έ'θνη παλαιά καί νεό

τερα καί έποδηγέτησεν αύτά εϊς τήν όδόν το,ΰ μεγαλείου καί τοΰ αληθούς 

πολιτισμοΰ !
Και ώς έπιστήμονες λοιπόν καί ώς "Ελληνες δέν πρέπει νά άδιαφορώμεν 

πρός τήν ρωμαϊκήν γραμ-ματολογίαν. ‘Η Ελλάς καί ή 'Ρώμη, ώς όρθώς έκή- 

ρυξεν ό "Εγελος, πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς δύο συνακεραιωτικά μέρη ένός 

καί τοΰ αύτοΰ δλου' εινε διά τόν πολιτισμόν τής άνθρωπότητος οίονεί*πα- 
ράτασις τής Ελλάδος ή 'Ρώμη καί τά δύο ταΰτα στοιχεία συμπλκροΰσι καί 

συναπαρτίζουσιν άλληλα. «Οίίτω δή, λέγει ό Mommsen, ένθα τής ιστορίας 
αύτου ό λόγος είνε περί τοΰ καθόλου χαρακτήρος τών δύο λαών τά δύο 

έθνη, έν οΐς έκαρυφώθη ή Αρχαιότης, εύρίσκονται δντα διάφορά τε άμα άπ’ 

άλλήλων καί ισότιμα παρ’ άλληλα. Οί μέν Έλληνες όπερέχουσι τών’Ιταλών 

κατά τινα δύναμ-tv τοΰ περιλαμβάνειν τά γενικώτερα καί κατά τινα κατα-

1 Talbert De lingua graeca vulgari, quatenos, quoad declinationes, cum rustica Ro
man a conveniat.

2 Rom. Geschichte τμ Δ' E' σλ. 23.
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φανεστέραν και οίονεί μάλλον μεταδότην λαμπρότητα, άλλά τών Ίταλώ·»' 
έδιον εΐνε τό βάθος τοϋ γενικού αισθήματος έν τφ ίδίω, ή εθελούσια ύπειξις 
του άτόμου είς τό γενικόν συμφέρον, ή σταθερά πίστις είς τους ίδιους θεούς. 
Έκάτεροι αί λαοί άνεπτύχθησαν χωριστά καί ούδέν ήττον άμφοτέρων ·ή άνά- 
πτυξις υπήρξε τελεία. Νονον στενοκεφαλός τις καί πτωχός τφ πνεύματι θά 
κατηγορήση τόν Άθηναϊον διότι δέν ήδυνήθη νά διοργανώση την έαυτοΰ πο
λιτείαν ως οι Φαβιοι καί οι Ουαλεριοι ή τόν 'Ρωμαϊον διότι δέν έπετη- 
δευθη είς τό νά πλαστουργέ ώς,δ Φειδίας ή νά ποιή κωμφδίας ώς δ ’Αρι
στοφάνης. Τό άριστον άκριβώς καί ιδιαίτατον χαρακτηριστικόν τοϋ ελ
ληνικού λαοΰ ήτο τό εμπόδισαν αύτόν άπό τοΰ νά προβή είς την εθνικήν 
ενότητα χωρίς συγχρόνως νά μεταστί) άπό της έλευθέρας πολιτείας εις την 
τυραννίδα. Είς τόν'Έλληνα τό παν ήτο δ ιδανικός κόσμος τοΰ καλοΰ,δ δέ ιδα
νικός ουτος κοσμος άνεπληρου δι’ αύταν καί τάς ελλείψεις τοΰ πραγματικού..- 
Ό ’Ιταλός άπ’ εναντίας άποφασιστικώς καί έκουσίως άπεξεδύετο την ατο
μικήν αύτοΰ ελευθερίαν χάριν της πολιτείας, άτε διδαχθείς νά ύπακουη είς 
τόν πατέρα αύτοΰ καί συνειθίσας έκεΐθεν νά πειθαρχη είς τους νόμους τοϋ 
κράτους. Καί άν δ’ άκόμη διά τής τοιαύτης υποταγές έμελλε νά πάθη τό 
ατομον καί να μη βλάστηση τό κάλλιστον τοΰ άνθρωπισμοΰ σπέρμα, δ άν
θρωπος όμως άπεκτα πατρίδα καί φιλοπατρίαν, οποίαν ούδέποτε έγνώ- 
ρισεν δ “Ελλην, μόνος δ’ αύτός μεταξύ πάντων τών πεπολιτισμένων της άρ* 
χαιότητος εθνών ηδυνηθη ίσχυράν έχων πολιτείαν νά επιτυχή της εθνικής 
ένότητος, ητις έπί τέλους τφ έδωκε την κυριότητα της τε διαμεμελισμένη? 
ελληνικής φυλής καί σύμπαντος τοΰ άλλου κόσμου.»

Δια τίς ’Ρωμ,ης μετεδόθησαν κατά τό πλεϊστον είς τόν κόσμ,ον αί ελλη
νικά! ιδεαι τοΰ άληθοΰς καί τοΰ καλαΰ, ή δέ γλώσσα ή λατινική έπί πολ
λούς και μετά την πτώσιν τοΰ ρωμ.αϊκοϋ κράτους αιώνας διετέλεσεν ούσα 
το κυριωτατον τοϋ πολιτισμ.οΰ οργανον. Ούχί μόνον τίς φιλολογίας οί μύσταΐϊ 
άλλα καί πολλών άλλων επιστημών άπόλυτον έχουσιν άνάγκην τίς γνώ* 
βεως τίς γραμματείας καί τίς γλώσσης τών 'Ρωμαίων. Λέγω δέ ταΰτα, κύ
ριοι, ούχί διά νά ύπερμαχήσω τυχόν, γλαύκας είς ’Αθήνας κομίζων, της 
κλασικίς λεγομένης παιδεύσεως, ούδέ διά νά καταβιβάσω την λατινομά- 
θειαν είς βάναυσον απολύτου άνάγκης τέχνην, άλλά διά νά ύποδείξω απλώς 
την μεγάλην σημασίαν ,τήί την λατινικήν γλώσσαν καί γραμματείαν
σπουδής. «Χωρίς τήν ίί'δησιν της λατινικής, έγραφεν ό άοίδιμος Κοραής, η 
πλαναται ή σκοπόν έχει νά πλαν^, δστις φαντάζεται οτι είναι δυνατόν ν5 
απόκτηση τίς έλληνικίς έντελεστάτην εέδησιν ^ί.’Αλλαχοΰ δέ ό αύτός άοί
διμος άνηρ μακαρίζει την στιγμήν, καθ’ ήν τφ έδόθη εύκαιρία νά διδαχθώ 
την λατινικήν γλώσσαν 2.

Γ Πρ<5λ. εις έ'ζδ. Ίσοχρ. αλ. ρ,δ'.
2Έν τ$ αύτοδιογραφίςι.
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Θά παρέβαινον τήν έκπλήρωσιν σημαντικοΰ καθήκοντος, κύριοι, άν παρ- 
λειπον πρό τοΰ νά περατώσω τόν λόγον τό νά έκφράσω δημοσίφ τήν έμήν® 
εύγνωμοσύνην πρός τούς σεβαστούς μου διδασκάλους, τούς καθηγητάς της 
Φιλοσοφικής Σχολής, ο'ίτινές με ένέκριναν ώς ύφηγητήν τοΰ μαθήματος τού
του, τήν διδασκαλίαν τοΰ οποίου άπό τίνος ήναγκάσθη νά διακόψη ένεκα 
σπουδαιοτάτων άλλων ασχολιών δ σοφός καθηγητής τής λατινικής φιλολο
γίας και απάντων ημών διδάσκαλος κ. Στ. Κουμανούδης, ουτινος τά μεστά 
πολυμαθείας διδάγματα έ'ναυλα εϊσέτι εΐνε είς τάς άκοάς πάντων τών μα
θητών του. ’Άν έν τη διδασκαλίγ ταύτη, ής έπ’ αίσίοις άρχομάι σήμε
ρον, δυνηθώ έστω καί πόρρωθεν νά άκολουθήσω τοΰ σοφοΰ ημών καθηγη- 
τοΰ τά ί'χνη θά ήνε τοΰτο μέγα δι’ εμέ, άλλά καί δι’ ύμάς, κύ
ριοι, άπό της έπιμελείας καί τοΰ ζήλου τών οποίων προσδοκώ πολλήν τήν 
ένθάρρυνσιν είς τά πρώτα ταΰτα καί άδύνατα βήματά μου έν τώ έπιστημο- 
νικφ σταδίφ. Νομίζω δ’ δτι δέν δύναμαι κάλλιον νά περατώσω τήν σημερι
νήν ταύτην άκρόασιν ή ύπομιμνήσκων.ύμ.ϊν τά λόγια ταΰτα, δι’ ών δ καθη
γητής τής λατινικής φιλολογίας πρό τριών περίπου δεκαετηρίδων έπεράτωνε 
τό έν τφ Φιΐοίογικω Συνεκδήπω άρθρον του «Περί φιλολογίας έν γένει καί 
ιδίως τής λατινικής».

«Διά ταΰτα πάντα τά ωφελήματα, έγραφεν δ κ. Κουμανούδης,ή λατινική 
γλώσσα καί φιλολογία καθίσταται όντως στοιχεΐαν έπιστημονικής παιδείας 
άπαραίτητον. Φρονοϋμεν δέ, δτι περί τι ούσιώδες ήθελε πάσχει . έλλειψιν ό 
περί αύτής λόγος, άν δέν άνεφέραμεν έπί τέλους καί μίαν αύτής δύναμιν, 
περί ής εί'μεθα ένδομύχως πεπεισμένοι. Έλπίζομεν έκ τής μελέτης τών 
συγγραμμάτων τής 'Ρώμης ώς καί 'τής Ελλάδος καί είς τά ήθη δλων ημών 
σωτήριον επιρροήν. 'Η ρωμαϊκή φιλοπατρία, ή ρωμαϊκή άνδρεία καί ψυχής 
ευστάθεια, δπως μάλιστα έδείχθη ε7ς τούς πρώτους ρωμαϊκούς χρόνους, μέ
νει άνυπέρβλητον μέν ί'σως, άλλ’ εφικτόν παράδειγμα είς τούς μεταγενεστέ
ρους. Ό Ποπλικόλας, δ Κιγκιννάτος, δ Δεκιος, ό 'Ρήγουλος, δ Ίτυκαΐος Κά- 
των, ό Μάρκος Αύρήλιος, χορεία όντως έφάμιλλος τής τών Λεωνιδών, Άρι- 
στειδών, Σωκρατών, Φωκιώνων, Δήμοσθενών καί ’Επαμεινωνδών, λάμπουσι 
πρός ημάς ώς άστέρες φωταυγεΐς άπό τής βαθείας νυκτός τών παρελθόντων 
αιώνων καί παρακαλοΰσιν είς άπομίμησιν τάς εύγενεΤς ψυχάς. Βεβαίως ή 
άρετή ή έμψυχώσασα τούς άνδρας έκείνους είς τόν πρός όφελος τής άνθρώ- 
πότητος δραστήριον βίαν, διασώζει εϊσέτι τήν άθάνατον αύτής δύναμιν καί1 
δύναταί, δταν έπιθυμήσωμεν έκ ψυχής, νά δείξη αύτήν, καί έφ’ ημών, άπερ- 
γαζομένη ημάς ρητήρας λόγων καί πρακτήρας έργων. ’Εκείνους τούς άνδράς 
ζηλοϋντες καί άποστρέφοντες τήν οψιν άπό τών άζήλων φαινομένων τής κα
θημερινής τύρβης Θέλομεν στηρίξει εαυτούς εύσταθεΐς διά παντός τοΰ βίου 
έπί άρχών ηθικής έδοαίων καί δέν θέλομεν ποτέ κλονεΐσθαι ύπό τών άνέμων 
τών ολέθριων, τών εθνοκτόνων παθών. Τήν δέ καθόλου φιλολογίαν καί ιδίως 
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τήν περί τούς "Ελληνας καί ‘Ρωμαίους τότε μόνον άς τιμήσωμεν μέ το σε

μνόν τής επιστήμης δνομα, δταν τδ/κατ’αύτήν συντελέση: είς μόρφωσιν ενά
ρετων κα'ι συγχρόνως δχι άδρανών έν τη κοινωνίιγ πολιτών».

Οί -λόγοι ουτοι, κύριοι, ώς ΐσχυον τότε, δτε έγράφησαν, ίσχύουσι· καί νϋν 
και θά ίσχύωσι πάντοτε διότι εινε αληθείς. ”Ας ένστερνισθώσιν αύτούς μά

λιστα οί φοιτηταί της φιλολογίας, είς οΰς μέλλει ποτέ ή Πατρίς νά έμπι- 
στευθή τήν μόρφωσιν της γυμνασιακής νεότητος. Είς τάς άπαλάς τών νέων 
καρδίας άς φροντίσωσι νά ένσταλάξωσι τότε διά τής προσηκόντως γινόμενης 

μελέτης τών παλαιών συγγραφέων πρδς τη καΛοκάγαθία τών ήμετέρων 

προγόνων τήν Yirtutem και τήν gravitatem τών 'Ρωμαίων, άρετάς, ών τόσην 

έχει χρείαν τδ έθνος ήμών.

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΕΝ ΟΑΥΜΠΙΑι ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΡΝΕΧΤΟΓ ΚΟΪΡΤΙΟΓ

Ύπδ τδν άνωτέρω τίτλον έδημοσιεύθη έν τοΐς Πρωσσιχοΐς Χροηχοΐς, 
τοΐς έκδιδομένοίς έν Βερολίνφ ύπδ τοϋ καθηγητοΰ κα'ι βουλευτοΰ Τράϊτσκε, 

ανάγνωσμα τοϋ Έρνέστου Κουρτίου, άπαγγελθέν τη 20 Ίανουαρίου τοϋ πα

ρόντος έτους έν τή αιθούση τής Ωδικής Άκαδημείας, ένθα καθ’ έκαστον χει

μώνα γίνεται κύκλο; άναγνωσμάτων ύπδ σπουδαίων έπιστημόνων τής Γερ

μανίας. 'Η άκρόασις τών άναγνωσμάτων τούτων έπιτρέπεται μόνον έπ'ι πλη

ρωμή είςόδου, τά δ’ έντεΰθεν είςπραττόμενα χρήματα ώς κα'ι τδ έκ τής 

πωλήσεως τών άναγνωσμάτων, δημοσιευομένων, κέρδος χρησιμεύουσιν είς 

πλουτισμόν τών έν Γερμανίφ βιβλιοθηκών τοΰ λαοΰ. Ή ίερότης- τοΰ σκοποΰ 
επισύρει, ώς είκδς, πλήθος πολύ καί ποικίλον άμφοτέρων τών φύλων έκ τών 

αρίστων κοινωνικών τάξεων, διά τοϋτο δέ οί λαλοΰντες έν τή Ωδική Άκα- 
δημεί/γ, άποβλέποντες κατά τδ πλατωνικόν παράγγελμα είς τούς άκούοντας. 

•μάλλον ή τδν λέγοντα, φροντίζουσι καί" Θέμα νά έκλέξωσιν επίκαιρόν τε καί 

έπαγωγδν καί νά πραγματευθώσιν αύτδ δσον οίόν τε γλαφυρώς καί εύνοή- 
τως. Εΐς τήν σειράν τών άναγνωσμάτων τούτων άνήκει καί ή διατριβή τοΰ 

Κουρτίου, ής δημοσιεύομεν παρακατιόντες τήν μετάφρασιν. Ώς θά ί'δη δ 

άναγνώστης, ό κ. Κούρτιος άκροθιγώς μόνον άπτεται πολλών ζητημάτων, 

όίτινα ό Παρνασσός προςπαθεϊ άπό τίνος καί θά προσπαθήση διά παντός μέσου 
νά καταστήση γνωστά είς τούς παρ’ ήμΐν φιλάρχαιους, έπιμένει δέ μάλιστα 

εις έκεΐνα τά πορίσματα ό'σά ύπέθετε προςιτότερα είς τό άκροατηριον αύτοΰ, 
δπερ άλλως εύτύχησε νά ί'δη τά πλεΐστα τών περί ών λόγος έργων έν γυ- 
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ψινοις έκμαγείοίς εκτεθειμένα έν Βερολίνφ. "Ας έλπίσωμεν δτι καί ήμεΐς οί 
έν Άθήναις διατρίβοντες θά εύτυχήσωμεν νά ίδωμεν έν βραχεί χρόνω τά- 

ριστουργήματα τής ’Ολυμπίας, άν μή έν πρωτοτύπφ αύτά μεταφερόμενα έν
ταΰθα, άλλά κάν έν έκμαγείοίς δυνκρ ένοις νά έγείοωσι καί έν ήμΐν τόν 

θερμόν έκεΐνον ένθουσιασμδν ύφ’ ού διαπνέεται τδ ένταΰθα δημοσιευόμενον 

ανάγνωσμα τοΰ Κουρτίου, άνδρδς ιδιαζόντως πάντοτε άγαπήσαντος τήν 

’Ολυμπίαν καί συντείναντος έν τοΐς πρώτοις είς τήν άποκάλυψιν τών αύτόθι 

κατακεχωσμένων θησαυρών τής άρχαίας τέχνης.

«Καταμέμφονται μέν τών ήμετέρων άναγνωσμάτων, ό'τι στερούμενα συνά
φειας έσωτερικής έξέρχονται ώ; έπη πτερόεντα είς τδν κόσμον καί διά βραχέος 

χρόνου άμνηστοΰνται. Άλλά δύνανται δμως καί παρορμήσεις έλαφραί νάφή- 

σωσιν ίχνη έν οις βλαστάνει δ σπόρος μελλούσης καρποφορίας. Τινά δέ τών 

άναγνωσμάτων έ'χουσιν ήδη τήν ιστορίαν των. Ούτω δή έλάλησα έν

ταΰθα πρδ έτών εί'κοσι καί επτά περί τών κατακεχωσμένων κειμηλίων 
τής ’Ολυμπίας, άτινα δέν έπρεπε νκφεθώσιν έν τή ίλύϊ, οί δέ λόγοι μου εδρον 

τόπον άγαθόν. "Οτε δ’ έ'φθασεν ή προςήκουσα ώρα, ύπδ τήν άκτΐνα τοΰ ή

λιου τής ειρήνης έβλάστησεν δ σπόρος, καί μετά τρεις βραχείας περιόδους 

άνασκαφών έχρειάσθη νά διασκευασθώσιν ή'δη αί μέγισται αί'θουσαι, άς ήδυ- 
νάμ,εθα νά διαθέσωμεν ένταΰθα, ϊνα ένώσωμέν τινα τών άνακαλυφθέντων 

καλλιτεχνημάτων είς μουσεϊον ολυμπικόν.-
Καϊ έφ’ ό'σον μέν διατρίβομεν άνευ άναπαύσεως περί τήν συγκομ,ιδήν τών 

καρπών, εύλαβούμεθα δικαίως νά παράσχωμεν έκθεσιν περί τοΰ θερισμού. 

Άλλά τδ κατ’ έμέ έθεώρησα χρέος μου νά ύπερνικήσω τοϋτον τδν ό'κνον καί, 
έκφράζων τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν εύμενή άποδοχήν τοϋ πρώτου μου 

έκείνου άναγνώσματος, νά έξαγγείλω έπιθεώρησίν τινα περί τής σημερινής 

θέσεως τής ύπδ τοΰ αύτοκράτορος καί τοΰ κράτους άναληφθείσης, ύπδ δέ 
τής ζωηράς συμπάθειας τοΰ γερμανικού λαοΰ παρακολουθηθείσης έπιχειρή- 

σεως, πειρώμενος νά παραστήσω διά βραχέων τήν έπιστημονικήν αύτής 

σημασίαν.
Άρχομαι δ’ έξ έκείνων δσα ένταΰθα μόνον συντόμως νά δηλωθώσι δυ- 

νανται. ,
Ώς ή χώρα τών ‘Ελλήνων εϊνε πλουσίως έσχηματισμένη διά τών κοιλά

δων, δμοίως καί δ λαός ήτο ποικίλος τά τ’ έθιμα καί τήν γλώσσαν. Έκ τών 

διαλέκτων αύτοΰ τινές όλίγαι μόνον διεμορφώθησαν έν ταΐς συγγραφαϊς, τών 
δέ λοιπών εχομεν ατελή τινα γνώσιν, περιελθοΰσαν εΐς ήμάς έκ τών συλ

λογών τών Αλεξανδρινών γραμματικών διά πολλών χειρών έν είδήσεσιν άπ&· 

σπασμέναις. ,.

Περί τοϋτο λοιπόν έγένοντο αί έπιγραφαί βάσις νέα τής επιστήμης, άί δ’ 
έν Όλυμπίρρ άνευρεθεΐσαι, ών δ άριθμδς άνέρχεται ήδη είς ύπερτετρακοσίας, 

εϊνε ιδιαζόντως σπουδαΐαι, επειδή ή διάλεκτος τών Ήλείων οΐτινες διέμει-
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ναν μαζρότερον χρόνον ή άλλαι φυλαί έν αγροτιζαΐς οίζήσεσιν ήτο γνωστή 
ημϊν λίαν άτελώς καί νΰν γνωρίζεται έζ μ.νημείων jxeO’ όλων των ιδιοτή
των, αϊτινες διετηρήθησαν πολλφ μακρότερον ή όσον ήδυνάμεθα νά ύποθέ- 
σωμεν.

Άλλά δέν πρόκειται περί μιας διαλεχτού, επειδή ενεκα τής εις τούς Ελ
ληνας ίδιαζούσης φιλοπατρίας έγραφον έν Όλυμπί<>: οί μέν ’Ίωνες τήν ιω
νικήν, οί δέ Άργεΐοι τήν άργείαν διάλεκτον, οί δέ ’Αρκάδες τήν Αρκαδικήν. 
Ώς εκ τούτου άποκτώμεν έν γένει διά τήν γνώσιν δημώδους γραφής κα'ι γλώσ
σης νέαν καί ποικίλην ΰλην.

Σπουδαιόταται δέ πασών εΐνε αί χα,Ικαΐ έπιγραφαί, τά έπίσημα έ'γ- 
γραφα, λεπτά ελάσματα προςαρτώμενα εις τούς τοίχους τών ιερών ή πλάκες 
έξ άδροτέρου μετάλλου, στολιζόμεναι διά κοσμημάτων καί ίδρυόμεναι ώς 
μνημεία παρά τάς οδούς.

Πολλώ δέ περισσότερα! και κάλλιον διατετηρημέναι εΐνε αί έπί λίθου 
έπιγραφαί κατά τάς βάσεις τών Αγαλμάτων μέ τά ονόματα τών αναθέν- 
των τδ άγαλμα ώς καί τών ποιησάντων αυτά μόνων ή μετ’ άλλων.

Έκτος δέ τών επιγραφών τών περιοριζομένων εις τδ όνομα τοϋ άναθέτου, 
ευρηνται άλλαι ώναφέρουσαι έμμέτοως τόν λόγον τής άναθέσεως.’Εν τούτοις 
άρα έ'χομεν πλουσίαν πηγήν διά τήν ιστορίαν τών τεχνιτών ώς καί νέα 
δοκίμια ποιήσεως επιγραμματικής καί πλουσίαν διδασκαλίαν περί τοϋ τρό
που καθ’ δν οί "Ελληνες ΐδρυον καί έτοποθέτουν τούς ανδριάντας αύτών.

Διά δέ τήν ελληνικήν Αρχιτεκτονικήν έ'χομεν ύλην πλουσκοτάτην, όση 
'ίσως ούδαμοΰ ήλθεν είς φώς έν ουτω στενφ χώρω έν χρόνφ βραχυτάτω. 
Άναλογισθώμεν όπόσον άτελής έμεινε μετά πολυετείς έργασίας ή γνώσις 
τοϋ ναοΰ τής ’Εφέσου, έν $ ένταΰθα ού μόνον διεσαφηνίσθη ό ταδς τοΰ είιδς, 
τδ σπουδαιότατον τοΰτο Ανάλογον τοΰ . Παρθενώνος, κατά τε τδ διάγραμμα 
αύτοΰ καί τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν κατασκευήν,άλλ’έξεχώσθησαν έ'τι 
δύο άλ,λοε περίστυλοι ναοί, τδ7/ραΐο>· καί τδ Μητρφοτ, έκάτερον ιδιόρρυθμον 
καί διατηρούμενον έν Αξιολόγοις λειψάνοις. Καί άλλων δέ κτισμάτων, ών 
διεσώζετο μόνον τδ ό'νομα, Αναφαίνονται ένταΰθα κατά πρώτον λείψανα α
σφαλή, οΐον τδ Πρυτανεϊον μετά εστίας καί εστιατορίου, τδ Γυμνάσιου μετά 
παλαίστρας καί δωματίων, ή σειρά τών δέκα καί τριών θησαυρών έχόντων 
σχήμα ναοΰ, αί τδν ίερδν χώρον περιβάλλουσαι στοαί κατά τάς έσωτερικάς 
πλευράς τοΰ περιβόλου, αΐ μεγάλαι καί μικραί περίστυλοι πύλαι καί τδ μεγα
λοπρεπές κτίριον τών ρωμαϊκών χρόνων τδ συνενοϋν μετά δεξαμενής υδατος 
λαμπρές έκθεσιν ανδριάντων άρχιτεκτονιζώς διατεθειμένων.

Άλλά, τδ κυριώτατον, ταΰτα πάντα δέν εΐνε μνημεία διεσκεδασμένα, 
άναφανέντα τυχαίως τνίδε κάκεΐσε, αλλά μέλη έτος δ.Ιον. Εΐνε σύστημα 
κατασκευών οικείων πρός άλλήλας, τμήμά τι κόσμου έλληνικοΰ, άυαδυόμε- 
νον κατ’ ολίγον έκ τοΰ βάθους, ώς τις νήσος καταδεδυκυϊα, μετά τών βω

ΠΕΡΙ TUN ΕΝ ΟΑΪΜΠΙΑι ΑΝΑΪΚΑΦ11Ν $69

μών αύτοΰ καί τών Αναθημάτων, αρχείων καί θεωρικών οςκων, καί δή 
τοιοΰτό τι τμήμα ελληνικής γής, ό'περ έχρειάζετο πάντοτε νάναπλάσωμεν 
έν τή ήμετέρςρ φαντασία: δτε άνεγινώσκομεν τά έπινίκια τοΰ Πινδάρου καί 
ήθέλομεν υκυαπαραστήσωμευ τδν βίον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ έν τί) ίδιαζούσν) 
αύτώ Αναπτύξει. Διά τοΰτο δέ κατά τδ πρώτον μου Ανάγνωσμα περί ’Ολυμ
πίας έπέδειξα σχεδιογράφημα, έν ώ απεπειρώμην τί) βοηθεί^ τοΰ φίλου 
μου Στράκ έπί τί) βάσει τής περιγραφής τοΰ Παυσανίου μετά πολλάς όμοιας 
απόπειρας ναποκαταστήσω τδ διάγραμμα τής’Ολυμπίας. Τίς δέ ήδύνατο νά 
μαντεύσγ) ότι θά έπεφυλάσσετο ήμΐν ή τύχη, ναποκαλύψωμεν ημείς αύτοί 
τΑρχαϊα κτίρια δίκην ελληνικής τίνος Πομπηίας καί ότι θά δυνηθώμεν νά 
μετρησωμεν αύτοί έπί τών Αρχαίων κτιρίων τδν πόδα δςτις ύπόζειται ώς 
βάσις τών οικοδομών αυτών;

Χαρακτηριστικόν εΐυε διά παν ο τι έπλασαν οί "Ελληνες ότι εϊνε μικρότε- 
ρον καί επιεικέστερου ή οΐον έφαυταζόμεθα αύτό. Οΰτω δή εΐ'χομεν φαντασθή 
καί τήν Άλτιν, ή'τις έπί χίλια όλα έ'τη ύπήρξε κοινός τόπος Αγώνων τών 
Ελλήνων καί τών Έλληνιζόντων, πολύ μάλλον έκτεταμένην καί μεγαλο- 
πρεπεστέραν.

Άλλά καί ένταΰθα τό κινούν είς θαυμασμόν δέν εΐνε τδ μήκος τών τό
πων, ούδέ τδ μεγαλεϊον ευρύχωρων κατασκευών, άλλά τδ πλήθος συμβολι- 
κών μνημείων συνηθροισμενων πυκνών έντός ορίων στενών Από τών χρόνων 
καθ’ ους οί "Ελληνες περιήψαν έαυτοΐς ένταΰθα τήν ηρωικήν ρώμην μεθ’ ής 
έξεδίωξαν τής χώρας αύτών τάς στρατιάς τών Περσών μέχρι τών κατωτέ
ρων αιώνων καθ’ ούς πλήν τών ελληνικών πόλεων έφιλοτιμοΰντο νά συνα- 
γωνίζωνται έν Όλυμπίφ οί βασιλείς τής Μακεδονίας, οί 'Ρωμαίοι καί οί βάρ
βαροι, πιστούμενοι τήν παρ’ αύτών συμμετοχήν τής ελληνικής παιδείας.

Διά τοΰτο δ* έν τοΐς μέχρι τοΰδε άνακαλυφθεΐσι μνημείοις Αντιπροσω
πεύονται πάντες οί χρόνοι καί τά εί'δη τής αρχαίας τέχνης, ή δέ ήμετέρα 
μετρία όλυμπική έ'κθεσις εΐνε θησαυροφυλάκιον έν φ διανοίγονται νέαι 
όψεις είς τήν καθόλου ελληνικήν τέχνην όταν όβλέπων έ'χη οξύ τό βλέμμα.

Άληθώς εΐνε καί τδ βΛέπεετ τέχνη ής πρέπει τις νά εΐνε κάτοχος, καί 
παρ’ όλίγοις μόνον δυνάμεθα νά προϋποθέσωμεν ύπάρχον τοΰθ’ ό'περ εΐνε κυ- 
ριώτατος όρος τής ζατανοήσεως τής Αρχαίας τέχνης, δήλα δή τήν άτάρα- 
κτον άφοσίωσιν καί τδ αύστηρόν τής Θεωρίας, Αποκνοΰν νά καταστρέψη ,τήν 
έμποιουμένην έντύπωσιν διά κρίσεως κατεσπευσμένης. Αύτός ό γενάρχης τής 
γερμανικής έπιστήμης τής τέχνης, ό Βίγκελμαν, κηρύττει ώς πρώτον κα
νόνα «μή ζητεί νΑνακαλύψνις τάς ελλείψεις καί άτελείας έν τοΐς καλλιτε- 
χνήμασι πρίν ή έμαθες νά εΰργς τδ καλόν».

Δέν ήνοίξαμεν δά τήν γήν τής Άλτεως μέ τήν πρόθεσιν νά εύρωμεν μό
νον πρότυπα καλλιτεχνήματα, προκαλοΰντα τδν θαυμασμόν διά τε τήν 
έμπνέουσαν αύτά ιδέαν καί τήν τεχνικήν αύτών έκτέλεσιν’. άλλ’ άρχείον τής 
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ιστορίας ήθέλομεν νάποζαλύψωμεν καί νά πείσθώμεν ί'σα ί'σα περί τούτου, 
οποία τις ύπήρξεν ή οικοδομική τέχνη και ή γλυπτική έ'ξω των ’Αθηνών.

Τήν ελληνικήν τέχνην έγνωρίζομεν. παρκπολύ μονομερώς έκ μνημείων 

αθηναϊκών. Δεν εινε λοιπόν πρόοδος τής επιστήμης τό νά βλέπωμέν οποία 
τις ύπήρξεν ή εργασία έκεΐ ένθα δέν ύφίσταντο ούτως εξαίρετοι ευτυχείς πε

ριστάσεις ώς έν ταϊς Άθήναις τών χρόνων τοϋ Περικλέους ;
Άλλά τά ευρήματα τής ’Ολυμπίας δέν συντείνουσι μόνον είς τοΰτο, νά 

διασαφηνίσωσι πληρέστερον τά μνημεϊα τής Άκροπόλεως, τά δλως ίδιά- 

ζουσαν κατέχοντα θέσιν. ’Επειδή οί καλλιτέχναι τών Αθηνών έμαθήτευσαν 
παρά Πελοποννησίοις, τά μέχρι τοΰδε άνακαλυφθέντα άποτελοΰσι συμπλή- 
ρωσιν ούσιώδη τής ιστορίας τής τέχνης πρό τών χρόνων τοΰ Φειδίου και μετ’ 

αύτούς.
Διά τήν χαλκοτυπίαν ή ’Ολυμπία ήτο το πλουσιότατου μουσεϊον τοϋ 

άρχαίου κόσμου, καίτοι δέ τά έκ χαλκού καλλιτεχνήματα είνε τά μάλι
στα άπολεσθέντα, ούχ ήττον τά έξ αύτών περισωθέντα εινε τόσω σπουδαιό

τερα δι’ ήμας δσφ μάλλον στερούμεθα καθόλου πολλών χαλκών έ'ργων τής 
κυρίας 'Ελλάδος. Πληθύς μεγάλη χυτών ζφδίων έκ χαλκού άνηκόντων είς 

τάναθήματα τά έν τοϊς έλληνικοϊς ναοϊς, παριστώσι τόν θηριώδη τρόπον, 
καθ’ δν οί πτωχοί έδωροφόρουν τοϊς θεοϊς αύτών.

Οί δέ ύποστάται ιερών σκευών έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις έκοσμοϋντο διά 

χαλκών αναγλύφων σφυρήλατων. "Εν τοιοΰτον έσώθη τέλειον, είνε δέ μνη

μείου εκτάκτως σπουδαίου διά τήυ ίστορίαυ τής τέχνης, δεικνύου ήμΐυ τήν 

ελληνικήν πλαστικήν κατεχομένην έ'τι ύπό τοΰ κοσμ.ητικοΰ τρόπου τής άσ- 
συριακής τέχνης· ώς δείγματα δέ τής περαιτέρας έλευθερας άναπτύξεως 

τής πελοποννησιακής χαλκουργίας πρόκεινται ήμ.ϊν πολλά έγχώρια δπλα, 

αγγεία, κεφαλα'ι θεών κα'ι μέλη ανθρώπινα.
Άλλά κα'ι Λίθινα έργα αρχαίων χρόνων παρουσιάζονται όσημέραι πλείω, . 

θεών άγάλματα άκαμπτα τρόπου αίγυπτιακοΰ, συμπλέγματα άγωνιζομένων 

διαπνεόμενα ύπό πάθους χαλεποΰ, άτινα φαίνονται άνήκοντα είς μετό- 

πας καί άετώματα, δόνανται δέ νά παραβληθωσι πρός τά αίγιναΐα έ'ργα. 
Βλέπομεν πώς έν τή πτωχή λίθων χώρε>ε μετεχειρίζοντο διά τήν γλυπτικήν 
πηλόν καί εύτελή τιτανόλιθον. Έκάστη' δέ ημέρα παρέχει νέαν ύλην πρός 

Ιστορίαν τινά τής δημώδους τέχνης έν τή έλληνίδι χώρςε.

. Αύτός ό ναός τοΰ Διός ένέχει τμήμά τι ιστορίας τής τέχνης. Έκ τοΰ κογ- 
χυλιάτου λίθου τοΰ τεμνομένου έν τή κοιλάδι τοΰ Άλφειοϋ έκτίσθη ύπό τε

κτόνων έγχωρίων, ών πρότυπον τοΰ αύστηροΰ τρόπου τοϋ δωρίου ρυθμοϋ. 

Εγχώρια δέ ύπήρξε καί ή τέχνη ή διακοσμήσασα τόν ναόν διά τών λίθινων 

αναγλύφων, άτινα, συμπληρωθέντα δι’ εύτυχών εύρημάτων, έδειξαν ήμϊν 

δ τι διέπραξαν έν τή γλυπτική οί έντόπιοι, έως έκλήθησαν οί έξ Αθηνών 

καλλιτέχναι, ίνα.έν προςθήκης μέρει διασκευάσωσι τόν ναόν έσωτερικώς τε 
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καί έζωτερικώς, καταλλήλως πρδς τάς απαιτήσεις τών χρόνων. 'Η δέ σύν

ταξις τών μετοπών τής άνατολικής καί δυτικής πλευράς, ώς συνηθροίσαμεν 

αύτάς έν τή εκθέσει τών ολυμπιακών έκτύπων, δεικνύει έ'τι καί έν αύταϊς 

ορατήν πρόοδον άπό τοϋ άκαμ.ποΰς καί συνθηματικού είς κίνησιν όσημέραι 

έλευθερωτέραν.

'Η προςοχή ημών ήτο κυρίως έστραμμένη πρός τάετώματα, ή δέ άοκνος 

εργασία δέν άπέβη ματαία, έπειδή άπό έβδομάδος είς εβδομάδα άπεσπώντο 
άπό τής ελώδους γής άγάλματα νέα. Έβλέπομεν δέ μέλος μετά μέλος άνα- 

φαινομένας τάς ήοωϊκάς μορφάς οΐαι έπλάσθησαν πρό δύο χιλιετηρίδων καί 

ύπερέκεινα, έκ νέου συναρμοζομένας είς έν ολον ζών, οίονεί δύο ποιήματα 

τής άρχαιότητος, έκ λαβυρίνθου στίχων άπεσπασμένων άποκτώντα έκ νέοι» 
ενότητα καί γινόμενα καταληπτά, δύο μεγάλας κοσμοϊστορικάς εικόνας καλ
λιτεχνών έξοχων, δύο συνθέσεις, έξ είκοσι καί ένός μαρμάρινων κολοσσών 

έκατέραν, ών έπειρώμεθκ νά φαντασθώαεν ένδεή τινά παράστασιν κατά τάς 

περιγραφάς τών άρχαίων, καί περί ών νϋν δύναμαι νά προϋποθέσω, οτι πρό- 

κεινται είς τάς όψεις πάντων δσοι έν τή ήμετέρφ πόλει έγουσί τινα φροντίδά 

περί τής ιστορίας τής τέχνης.
Κοινόν δ’είνε καί εις τά δύο άετώματα τό δτι έκαστον αύτών ε?νε έξειργα- 

σμένον ύπό διαφόρων χειρών καί δτι ή τεχνική έκτέλεσις δέν είνε ανάλο

γος πρός τήν ιδέαν τών τεχνιτών. "Ας άναλογισθώμεν δτι τό κυοιώτατον 

έ'ργον περί ο έστράφη ή προςοχή κατά τήν άποτέλεσιν τοΰ ναοϋ ήτο τό έντός 

αύτοΰ άγαλμα τοϋ Διός, τό έκ χρυσοϋ καί έλέφκντος λαμπρότατου, άλλά 
καί διά τήν ύλην αύτοΰ φθαρτόν κολοσσαΐον έ'ργον. Τοΰτο ήτο τό μάλιστα 

θρησκευτικόν έ'ργον καί πρός ποίησιν αύτοΰ ήδύνατο νά δίαθέση ό Φει δίας 
αριθμόν ικανόν δεδιδαγμένων τεχνιτών, έργαστήριον κομισθέν έξ Αθηνών 

μετά πάντων τών χρειωδών. Άλλά κατά τήν κατασκευήν τών έν τοΐς άετοϊς 

αγαλμάτων οί ξένοι καλλιτέχναι έ'πρεπε νά οίκονομηθώσιν δπως δπως, επει
δή λιθοξόοι δέν ήδύναντο νά έπιδημήσωσιν έν πλήθει μεγάλω οϊον άπήτουν 

αί μ.εγάλαι έργασίαι, αίτινες κατά παραγγελίαν τών άρχόντων τοΰ ναοϋ 

έπρεπε νά έτοιμασθώσιν έν τακτή τινι προθεσμία.

Καί έν τφ Παρθενώνι εινε ή έργασία άνομοία, άλλ’ είνε . δμως τά πάντα 
ποίημα εργαστηρίου εγχωρίου, έπιτηρουμένου κατά τήν έκτέλεσιν ύπό πο
λιτών φιλοτέχνων, έ'ργον έφ’ ού ένδιέτριβε τό βλέμμα τοϋ Περικλέους, πα- 

ρεχοντος πλουσίως πάντα τά προςήκοντα μέσα, έπειδή δι’ αύτόν ήτο συμφέ' 

ρον πολιτικόν νά καταστώσιν άπαράμ,ιλλα τά καλλιτεχνήματα τών Αθηνών 

καί νάνταποκρινωνται είς τάς αύστηροτάτας τών άπαιτήσεων καί αύτά τά 
έν ύψηλοΐς άετώμασιν έκτεθειμένα άγάλματα. Έν δέ Όλυμπίιη ή άττική 
τέχνη ήτο φυτόν έπείςακτον' διά τοΰτο δέ τινα μέν, οϊον ή παράστασις γυ

μνών μελών, είνε άμωμα, άλλ’ έν πολλοϊς ή έργασία είνέ τις οϊον μαθη
τική, περί δέ τήν κατεργασίαν τών ενδυμάτων έλειπεν επιμέλεια καίέπι- 
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στήμη. Οί τεχνΐται είργάζοντο ταχέως ΐνα άποπερατώσωσι τά κατά τά 
συμβόλαια παραγγελθέντα. Πολλά τών καθ’ έκαστον άφίνοντο ϊνα δηλωθώσι 
διά χρώματος καί τό σύνολον έλάμβανε [/.άλλον $ κατά τά όμοια έν Ά
θήναις έ'ργα τόν χαρακτήρα πλαστικές διακοσμητικής.

Όποια τις δέ ή έκτέλεσις αττικών προτύπων εκτός τών ’Αθηνών βλέπο · 
μεν δή καί έν τοΐς γλυπτικοί; έ'ργοις της Αλικαρνασσού, εις δέ τά ρε
γάλας συμπλέγματα τοϋ άττικοδ εργαστηρίου άποδίδεται ιδιαζόντως ή 
έ'ξοχος καί σπανία αυτή άρετή, ότι έξήλθον τέλεια έκ της χειρός τοΰ καλ
λιτέχνου.

Τοσαΰτα περί της τεχνικής κατεργασίας τών δύο αετωμάτων, άτινα 
άλλως διαφέρουσιν άλλήλων δσον τις δύναται νά φαντασθή.

"Αν ό αύτός καλλιτέχνης δ πλάσας την Νίκην εΐνε ό γλύπτης τοϋ άνα- 
τολικοϋ άετοΰ, δέν έχομεν δ’ επαρκείς λόγους νάμφισβητήσωμεν τοϋτο, όφεί- 
λομεν νά δεχθώμεν δτι έν τή συνθέσει ταύτη ήσθάνετο εαυτόν δεδεσμευ- 
μένον έν δεμάτι δπερ παρείχε μέν μικράν αφορμήν εΐς επίνοιαν εύφυα, άλλ’ 
ουτινος ή υπόδεσις δέν ηδύνατο νάντικατασταθή ύπ’ άλλου καταλληλότε
ρου. ’Επειδή τί θά ηδύνατο νά παρασταθή καταλληλότερον έν τή προςόψει 
τοΰ ναοΰ, ένθα-συνηθως προετίμων παραστάσεις ήρεμαίας, η ή έπιοΰσα άρ- 
ματοδρομία, ητις μέλλει νάποβή κρίσιμος διά την τύχην της χώρας καί τοϋ 
βασιλικού αύτής οί'κου ;

Τοΰ πολυταράχου θορύβου προηγείται ηρεμία σεμνή, τής καταιγίδος ή 
νηνεμία.

’’Οσον καί άν βλάπτηται ή έντύπωσις τοΰ δλου ύπό τής έλλείψεως κε
φαλών τινων ού'πω εύρεθεισών, άναγνωρίζομεν δμως την έπιτακτικην ηρε
μίαν τοΰ Διός ύφ’.ού την προεδρίαν συνέρχονται οί άντιμαχόμενοι, την ά· 
γρίαν τοϋ Οίνομάου άρμην καί τής συζύγου αύτοΰ την σύννουν στάσιν. Ό 
Ιΐέλοψ ϊσταται κεκλιμένην έχων την κεφαλήν μετ’ έπιεικείας παρά τήν μνη
στήν αύτοΰ, οί δέ ηνίοχοι άναμένουσι κρατούντες τά ηνία έν ταΐς χερσίν. 
’Όπισθεν δέ τών τεθρίππων κάθηνται οί γέροντες έν σκέψεσι ζητοΰντες νά 
μαντεύσωσι τό μέλλον, έν ω έν ταΐς γωνίαις άναπαυτικώς έζηπλωμένοι 
κατάκεινται οί θεοί τών ποταμών, ών ό ’Αλφειός διακρίνεται εύκόλως ώς 
πρεσβύτερος άπό τοϋ νεανικού Κλαδέου, στηριζομένου έπί τοΰ άγκώνος.

"Αν δ’ άντιληφθώμεν τών άγαλμάτων τούτων, άτινα δέν δυνάμεθα νά 
κατηγορήσωμεν ώς στερούμενα καταλλήλου χαρακτηριστικής δυνάμεως, έν 
τίί πρός άλληλα σχέσει καί φαντασθώμεν τήν ύψηλήν αύτών θεσιν οντων 
ορατών μακράν ύπέρ τήν εί'ςοδον τής αρχαϊκής δωρίου στοάς του ναοΰ, άνω 
τών δένδρων καί τών στοίχων τών άγαλμάτων τής ’Άλτεως, θάναγνωρίσω- 
μεν δτι τάγάλματα τοΰ άετώματος τοΰ Παιωνίου έν τή άφελεΐ αύτών άπλό- 
τητι καί τή ίερ^ σεμνότητι άναγκαίως ένεποίούν αΐ'σθησιν εύπρεπείας και 
μεγαλείου. .
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Τά δ’ έργα τών τελευταίων άνασκαφών έστρεψαν τήν προςοχήν ήμών 
ιδίως εΐς τό δυτικόν αέτωμα.

Ένταΰθα τύ δέλτα τοϋ τυμπάνου περιλαμβάνει αγώνα χαλεπόν καί έμ
μονή, τόν εΐς δν άπέληζαν οί γάμοι τοϋ Πειρίθου, όχλον συστάδων άγωνι- 
ζομένων. Άλλά τά συστήματα ταΰτα τών άγαλμάτων, άνά δύο ή καί τρία, 
εΐνε διατεταγμένα ρυθμ.ικώς ώς αί στροφαί άρχαίου χορικού άσματος, έκ δέ 
τοϋ μέσου τής τύρβης ύπερέχει θεϊκή τις μορφή έν μεγαλοπρεπεϊ ήρεμίη, έν 

κατά τάς γωνίας Νύμ,φαι προςβλέπουσαι τόν άγώνα άποπερατοΰσι τό 
δλον ήσύχως πρός τά άκρα.

Ένταΰθα άναγνωρίζομεν τό κράτος πνεύματος ισοτίμου πρός τάριστα τών 
συγχρόνων, δπερ έν τή εΰτολμίη τοΰ πλάττειν και τή έμμέτρφ εύπρεπείιη 
ύπομιμνήσκει τόν Αισχύλον. Τό δ’ έ'ργον αύτοΰ, συμπληρόνον τήν ήμετέραν 
γνώσιν τής συγχρόνου πλαστικής διά σειράς κεφαλών καλώς σωζομένων, 
μεταφέρει ημάς εΐς έποχήν τής μεταβάσεως άπό μιόίς τέχνης είς τήν άλλήν.

Έν τή κεφαλή τοΰ θεοΰ, δν άναγνωρίζω ώς τόν ’Απόλλωνα, έπικρατεΐ 
έτι αυστηρά τις άρχαιοπρέπεια, ή'τις ξενίζει ήμάς άπαντώσα παρά τινι τών 
νεωτέρων συγχρόνων τοϋ Φειδίου. Έκ δέ τής ό'ψεως τών·γυναικών άπαυγά- 

,ζει καλλονή ιδεώδης, ήν ό τεχνίτης δέν ή'Οελε ούδ’ έν τή στιγμή τής με
γίστης άμηχανίας νά διαφθείρη διά τής έκφράσεως τοϋ φόβου, έν φ αί κε- 
φαλαί τών Κενταύρων καταδεικνύουσι τήν άγρίαν υβριν τής παροινίας, αί δέ 
δοΰλαι, κείμεναΐ κατά γης, έκφράζουσι χυδαΐον φόβον έν τφ τύπφ τής βαθ- 
βαρικής αύτών μορφής.

Ένταΰθα διαφαίνεται χαρακτήρ τις τέχνης εργαζόμενης.. κατά φυσικήν 
ώλήθειαν, ούπω γνωστός έν τοΐς χρόνοι; του Περικλέους.Ένταΰθα ύπάρχει τις 
εμφανής πρόοδος πρός τό δραματικόν, έπειδή, ώς ό Αισχύλος καί 6 Σοφοκλής 
παριστώσι τούς παρ’ αύτοΐς ποιμένας, φύλακας καί αγγέλους λαλοΰντας άλ
λην γλώσσαν παρά τούς ή'ρωας, ούτω καί ένταΰθα έν κολοσσοί; μαρμαρίνοις 
εΐνε αύστηρώς διακεκριμέναι αί κοινωνικαί τάξεις.

Διά τήν ιστορίαν τής τέχνης όλίγαι ύπάρχουσι συνθέσεις ούτω διδακτικα,ί 
ώς τό δυτικόν αέτωμα του ναοΰ τοΰ Διός, έπειδή ένταΰθα βλέπομεν προ
φανώς τήν προχωρούσαν άνάπτυξιν. ΐ

Ή έπική ήρεμία του Φειδίου δέν έπήρκει τό εξής, έπέζητεϊτο δέ ή αυ- 
ξησις τής έμποωυμένης έντυπώσεως. Έντεΰθεν ή συσσωρεύεις υποθέσεων 
πολλών έν ένϊ συμπλέγματι, ώς παρατηρουμεν καί έν τή ζφφόρφ τοϋ ναοΰ τής 
Φιγαλείας. 'Ή δε φορά αύτη τής τέχνης, ή ύπερβάλλουσα τάς τάσεις τοϋ 
Φειδίου, παρατηρεΐται καί έν τώ καθ’ εαυτό άγάλματι δι’ ού ό Παιώνιος ή- ; ■
θελε να καταστηση δήλον τοΐς Πελοποννησίοις δ τι ηδύνατο νά διαπράξη, άκο. |
λουθών ελευθερως τφ ίδίφ έαυτοϋ πνεύματι. 'Η Νίκη αύτοΰ εΐνε θρίαμβος I
τής αττικής γλυπτικής’ ό δέ άργός όγκος τοΰ λίθου γίνεται οίονεί άφανής I
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δτι βλέπομεν τήν θεάν καθιπταμένην έκ τοϋ Όλύμπου St,i των μεγάλων 
αύτής πτερύγων.

Ουτω δη τά όλυμπικά βύρήματα συμπληροΰσιν οσχ γνωρίζομεν περί τοδ 
αίώνος τοϋ Περικλεούς.

Δύο καλλιτέχναι έξοχον κατέχοντες θέσιν, &ν ό ετερος, δ ’Αλκαμένης, 
καταριθμείται τρίτος μετά τόν Φειδίαν και Πραξιτέλην καί ήτο ό κυ- 
ριώτατος αντιπρόσωπος της αττικές τέχνης μετά τόν Φειδίαν, παρίσταν- 
ται τό πρώτον ήδη διά μεγάλων αύτών συνθέσεων πρό τών ήμετέρων οφθαλ
μών, κα'ι τώρα καθίσταται έν τών σπουδαιότατων προβλημάτων τής έπι- 
στήμης η έξεύρεσις τοΰ τρόπου καθ’δν Θάναπλάσωμεν τά έργα αύτών καί 
θά μάθωμεν κατ’ ολίγον νά έννοώμεν αυτά δσημέραι κάλλιον.

"Οσα μέχρι τοΰδε άνέφερον έζητήσάμεν καί ευρομεν. Άλλ’ δ' τι εύρίσκεται 
χωρίς νά ζητηθγ καί δωρεΐται ήμΐν οίονεί έρμαιου χαροποιούν μάλιστα πάν
των τοΰτο εϊνε τάνθη τής ζωής, ουτω δέ καί τής ήμετέρας έργασίας άνθος 
εΐνε ό νεανικός εκείνος θεός δςτις έ'κειτο έκεϊ ένθα είχεν άφιερωθή, ώςεί πι
στός τις φρουρός, έν τφ χώματι κατακεκρυμμένος, έ'χων τούς πόδας άποκε- 
κρουσμένους, την δέ όψιν έστραμμένην πρός την γήν, ό'Εμχιήσ τοΰ Πραξιτέλους.

’Άν διά τάγάλματα τών ώετωμάτων εΐνε άναγκαία σοβαρωτέρα τις με
λέτη ΐνα κατανοησωμεν αυτά, άλλά τό έργον* τοΰτο προκαλεϊ πανηγυριν 
άκηρατον τών οφθαλμών καί άκοπον άπόλαυσιν διά παν εύαίσθητον ομμα. 
Τό καλλιτέχνημα τοΰτο παρέχει διά την άρίστην αύτοΰ διατηρησιν άμα μέν 
τέρψιν άμεσον, άμα δ’έπαρκή διδασκαλίαν, καταλαμβάνον έν τ^ ίστορίρτ 
τής πλαστικής θέσιν σπουδαίαν.

Έπί αιώνας όλους είχεν ή τέχνη παραστησει θεούς έν μορφγ άνθρωπίνγ, 
άλλ’ έτηροΰντο εύλαβώς όριά τινα περί την έξανθρώπισιν. Οί θεοί έν τω 

,Παρθενώνι εΐνε μορφαί φαιδραί, ριΐα ζώοντες, αναλλοίωτου έ'χοντες την ψυ
χικήν διάθεσιν" καί κατά τό δυτικόν δέ άέτωμα τοϋ ναοΰ τοΰ Διάς δέν 
έτόλμων άκόμη νά έμβάλωσιν είς τήν όψιν τοΰ θεοΰ έ'κφρασιν πάθους.

Άλλά μετά τόν Φειδίαν καί Άλκαμένην ή τέχνη προέβη περαιτέρω, ύπή- 
χθησαν δέ ιιαί οί θεοί είς τόν κόσμον τών συναισθημάτων τών άνακινούντων 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Ό Διόνυσος παρίσταται αύτός χαίρων έπί τή δω- 
ρεί£ ήν παρέχει τοΐς θνητοϊς, δ δέ ’Απόλλων τρυφα θελγόμενος ύπό τών με- 
λφδιών καί ή Αφροδίτη αισθάνεται τό κράτος τοΰ έρωτος.

Ουτω δ’ ένεικονίζεται κεκινημένος τις ψυχικός βίος έν τή λαμπρή οψει 
τών θεών, τοΰτο δέ ήτο εις τών λεπτοτάτων, άλλά καί κυριωτάτων νεωτε
ρισμών έν τϋ) ιστορίφ τής πλαστικής. Ό είςηγησάμενος δέ τούτον ήν πρό 
παντός άλλου ό Πραξιτέλης καί διά τοΰτο έθεωρεΐτο ώς xarar έν τή τέ- 
χνν), ώς άριστοτέχνης παρά τόν Φειδίαν.

"Ο τι έθήρα δέν ήδύνατο νά έκφρασθίί διά χαλκοΰ, διά τοΰτο δέ ήτο ό 
μάλιστα κλασικός έν τγ κατεργασία τοΰ μαρμάρου, οπερ. ό'σφ σκληρότερου
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■εΐνε, τόσφ πληρέστερου καί μαλακώτερον δύναταί νάποδώσγ τόν ψυχικόν βίον. 
'Ρίψωμεν λοιπόν τό βλέμ-μα έπί τό έ'ργον τής χειρός του, τό πρώτον πρω

τότυπον έ'ργον τοΰ καλλιτέχνου δπερ εύτυχοΰμεν νά προςβλέψωμεν ήμεΐς οί 
έπιγενέστεροι.

Ό 'Ερμής ήτο μετά τοΰ ’Απόλλωνος ό δεύτερος νεανίας έν τφ Όλύμπφ. 
’Αρχαίος φυσικός θεός καταγόμενος έκ βορρά, θεός ποιμένων, διετήρησεν 

άπ’ έναντίας τω Άπόλλωνι χαρακτήρα τραχύτερον καί άγροικότερον, αί δ’ 
ένέργειαι αύτοΰ εΐνε σωματικώτεραι μάλλον καί έξωτερικαί' άλλά διά ταΰτα 
δέν εΐνε φύσις ύποδεεστέρα, άλλ’ ό άληθώς άγαπητός τοΰ λαοΰ καί τδ εναρ
γές πρότυπον τής αύτοΰ νεότητος ή'τις αύξάνει ώς αύτός περισπεύδουσα ύπό 
τήν εύλογίαν τών μεσημβρινών άστρων εύρωστος καί νεαλής.

Εύφραινόμενος μέγα έπί τί) τέχνγι του χαίρει σπεύδων άπανταχοΰ έ'νθα 
’εΐνε άναγκαία βοήθεια ταχεία, ιδίως πρός παιδία στερηθέντα τών γονέων 
νων, ουτω δέ καί ένταΰθα πρός τόν μικρόν Βάκχον, ού ή μήτηρ πρό τής γεν- 
τήσεως τοϋ παιδός κατεκάη ύπό τοΰ κεραυνοΰ τοΰ Διός.

Τί άττική τέχνη ήγάπα τοιαΰτα συμπλέγματα, είς & παρεϊχεν ουσίαν 
επαγωγόν ή φιλόστοργος μέριμνα,περί αβοήθητου τινός όντος. Ουτω δή πα- 
ρέστησεν ό πατήρ τοΰ Πραξιτέλους τήν Ειρήνην φέρουσαν έν τφ κόλπφ τόν 
παϊδα τόν παριστώντα τήν εύλογίαν τής ειρήνης. Ουτω βλέπομεν έπί νο
μισμάτων εκείνων τών χρόνων τόν Άρκάδα, μέλλοντα γενάρχην τοΰ άρκα- 
δικοϋ λαοΰ, φερόμενον έν σπουδή ύπό τοΰ Έρμοι έ'νθα αί Νύμφαι άναμέ- 
νουσι τό βρέφος.

’Άλλη ύπόθεσις ήτο ή παράστασις τοΰ Έρμοΰ άχαπανομεχον κατά τήν 
έσπευσμένην αύτοΰ πορείαν. Έπρόκειτο νά παρασταθ^ ού μόνον ώς θεράπων 
άλλων, ώς πειθήνιος καί άπροφάσιστος άγγελος τοΰ Διός, είς τοΰτο μόνον 
άποβλέπων, πώς νάποθέσγ ώς τάχιστα τό βάρος αύτοΰ, άλλ’ ώς τις φιλόπαις, 
άγαπητώς έχων περί τήν αύτφ άνατεθεΐσαν έντολήν. Διά τοΰτο στηρίζεται 
καθ’ οδόν είς πρέμ.νον δένδρου, έφ’ § έρριψε τόν μανδύαν αύτοΰ, ΐνα παίξνι 
έν εύαρέστφ ραστώνγ) μετά τοΰ παιδός. Κρατεί δέ πρό αύτοΰ, ώς φαντ,α- 
ζόμεθα, |3ότρυν ΐνα δηλώσ-ρ αύτφ έν παιδι^ τόν μέλλοντα αύτοΰ βίοι. 'Ο 

παΐς εΐνε ύπέρ μέτρον μικρός, ΐνα μή παραβλάπτηται ή έντύπωσις τον κυρίου 
'προσώπου, άλλά κατά τήν έ'ννοιαν τό ούσιώδες εΐνε τό παιδίον, ό δέ στέφα
νος, ουτινος ή θέσις εΐνε έ'τι όρατή κατά τό όπισθοκράνιον, ήτο πιθανώς στέ
φανος κίσσοΰ, τό επίσημον σύμβολον τοΰ Διονύσου. Εΐνε δέ τό παιδίον ούχί 
τι άμήχανον καί σκαιόν ώς τά κοινά θνητά παιδία. Οίκείως έπιθέτει τήν 
μικράν του χεϊρα έπί τόν στιβαρόν ώμον τοΰ Έρμοΰ, άντερεϊδον δέ τόν πόδα 
πρός τό στέλεχος τοΰ δένδρου, έπαίρεται ευκίνητον καί έλαφοόν έκ τών σπαρ
γανών, ΐνα συλλάβγ μετά νοημοσύνης τήν οπώραν. Τό δέ κηρυκειον, ό'περ 
ε'φερεν ό Ερμής έν τίί αριστερή, υπομιμνήσκει ό'τι κατ’ έντολήν τοΰ Διός 
άνέλαβε τήν φροντίδα τής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ μικροΰ αδελφού.
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Είνε έπίχαρι διπλοΰν άγαλμα,σκηνή οικογενειακή άνευ πατρός καίμητρός, 
σύμπλεγμα έμπλεων ποικίλων σχέσεων, τμήμα ιστορίας θεϊκής, καί δμως 
άνθρωπίνως ευνόητου καί σαφές, διαπνεόμενου ύπό πάθους, άλλ’ ήρεμον καί 
ειρηνικόν,μεστόν θυμήρους άρμονίας.Ή κεφαλή τοΰ 'Ερμου εινε κεκλιμένη πρός 
τό πίπδίον, άλλά χωρίς νά προςβλέπγ αύτό, καί ήδυνάμεθα ίσως νά νομίσω- 
μεν, έζ πρώτης όψεως, οτι τό άγαλμα άποστερεϊται διά τοΰτο ένότητος καί 
αύταρζείας.

Άλλ’ άν προςέξωμεν είς την στάσιν τών άρχαίων άγαλμάτων, εύρίσζομεν 
έν τοϊς κατ’ αύτην τροπήν άξίαν λόγου. Κατ’ άρχάς μέν η κεφαλή ϊστατο 
έπί τοϋ ζορμοϋ όρθια ώς έν τοΐς άρχαίοις ξυλίνοις ξοάνοις. "Επειτα δ’ ελαφρά 
τις ζλίσις έτεινε νά μετριάσν) την άτενή αύστηρότητχ καί νά ύπαινιχθ·»} 
την εύμενή παρά τοΰ θείου άζρόασιν τών άνθρωπίνων λιτών, ώς τοΰτο συμ
βαίνει έν διασήμοις ζεφαλαΐς τοϋ Διός* έγκειται δ’ έν τή στάσει ταύτφ καί 
η έκφρασις τοΰ σΰννου ζαί τοΰ άπέχοντος τοϋ εξωτερικού κόσμου άπράγμ.ο- 
νος πνευματιζοΰ βίου, οΐόν τι θαυμάζομεν έν ζαλαϊς ζεφαλαΐς τής Άθηνάς. 
Σφοδρότερα δέ τις ζίνησις αύξάνει την έζφρασιν τοΰ πάθους καί προςήζει είς 
τό πνεύμα έποχήςητις έξηνθρώπισε μάλλον μάλλον τούς θεούς.'Η κεφαλή, κε
κλιμένη μέν πρός τό πλάγιον, ύποδηλοϊ μανικόν τινα ένθουσιασμόν ώς έν τώ 
Άπόλλωνι τφ κιθαρωδφ, κατεσταλμένη δέ πρός τά έμπροσθεν, εμποιεί τήν 
αΐσθησιν ήρεμαίας μελαγχολίας. Διά τοΰτο δέ τό κάλλιστον άγαλμα Έρμου 
τό σωζόμενον πρό τής εΰρέσεως τούτου του όλυμπιζοΰ, τό τοϋ Βελβεδέρε, 
δπερ άνεγνώριζεν δ Πουσσΐνος ώς τό τελειότατου πρότυπον άνδριζής εύμορ- 
φίας, έθεωρεϊτο ώς ’ΛττΙτοος έπί δύο δλους αιώνας μέχρι τοΰ Βισζόντη.

Τοϋ άγάλματος δέ τούτου, δπερ έπί μακρόν χρόνον ήτο μοναδικόν, εύρέ- 
θησαν κατ’ ολίγον πολλά όμοια έ'ργα. Πρέπει λοιπόν νά υπήρξε διάσημόν τι 
καί περιλάλητον πρωτότυπον έ'ργον, περί' ού πρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι 
έποιήθη μετά τόν Φειδίαν καί πρό τών χρόνων' τοΰ ’Αλεξάνδρου, άν δ’ ύπήρχέ 
τις αμφιβολία περί τοΰ άν δ παριστάμενος ύπό τούτων τών καλλιτεχνημά
των είνε θεός ή θνητός, ό λόγος τούτου εΖνε'ποιά τις εύαισθησία άλλοτρία 
άπό τών άρχαίων παραστάσεων τών θεών, παρέχουσα αύτοΐς νεωτερικώτερόν 
τινα χαρακτήρα. Τό υπεράνθρωπου τών θεώυ μετριάζεται έυ αύτοΐς ύπό 
τίνος ραθυμίας, δ δέ θεός πλησιάζει ούτως εγγύς ημών, ώστε δυνάμεθα οίονεί 
νά ένωτισθώμευ αύτοΰ καί νά μάθωμεν είς οποίας σκέψεις είνε βεβυθισμένος. 
Έπειδή δέ δ Πραξιτέλης εϊνε εκείνος, 8ν γνωρίζομεν ώς τόν παραστήσαντα 
τούς Όλυμπίους νοοϋντας καί αισθανόμενους κατ’ άνθρωπον, ώς τόν άριστο- 
τέχνην τόν μάλιστα εύδοκιμήσαντα περί τήν έπί τοΰ λίθου έζφρασιν τών 
λεπτότατων τοϋ πάθους δονήσεων, διά τοΰτο καί τόν τύπον τοΰτον τοΰ 
Έρμου άποδίδομεν είς τήν τεχνοτροπίαν ής έζεΐνος έγένετο είςηγητής. Οί 
δέ δύο ουτοι αδελφοί, γεννηθέντες έν τφ αύτφ πατριζφ οί'κφ, εδρον τέλος 
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πάλιν άλλήλους καί ΐστανται ένταΰθα νΰν τδ πρώτον παρ’ άλλήλους μεταξύ 
τών κορινθιακών κιόνων τοΰ ήμετέρου ’Ωδείου.1

Έκ τοϋ αύτοΰ δ’ εργαστηρίου προήλθεν δ βατιζανικός "Ερως δ έχων κα- 
τεσταλμένον όνειρωδώς τό βλέμμα καί δ πολύ θαυμαζόμενος καί πολλάκις έπα- 
ναληφθείς ’Απόλλων μετά τοΰ άνά τό στέλεχος τοΰ δένδρου άνέρποντος σαύ- 
ρου. Τό καλλιτέχνημ.α δέ τοΰτο έχει δι’ήμ.άς ίδιάζουσαν σημασίαν, επειδή 
πρώτον μέν τό πρωτότυπον είνε πεπιστωμένον έ'ργον τοΰ Πραξιτέλους, έπειτα 
δέ βλέπομεν καί ένταΰθα τόν θεόν άσχολούμενον περί τι, χωρίς νάτενίζη τοΰ
το. Τό τόξον διευθύνεται κατά τοΰ ζώου, άλλά του θεού παίζοντος αί σκέ
ψεις άπέπτησαν καί περιπλανώντας έν άλλαις χώραις.

Άναλογιζόμενοι λοιπόν ό'τι ή παράστασις τοϋ κόσμου τής νοήσεως ήτο 
τό άντιζείμενον,περί δ ζατ’άρέσκειαν διέτριβε καί έν φ διεκρίνετο ό Πραξιτέ
λης, έννοοΰμεν διά τίνα λόγον καί ό ήμ.έτερος Έρμ.ής προςβλέπες ονειρώδες. 
"Ίνα οι οφθαλμοί ώσιν έντετ.αμένοι έπί τόν παϊδα, άπήτεΐτο στάσις τής κε
φαλής βεβιασμένη καί στροφή τών μυώνων τοϋ λαιμοϋ ύπερμέτρως μεγάλη. 
Καί θάπέκτα μέν έζ τούτου τό άγαλμα ενότητα μάλλον συντεταγμένην, 
άλλά θά έχανε κάλλος καί ελευθερίαν. 'Ως δ’ έχει νϋν, ΐσταται πρό ημών 
δ θεός έν πλήρει άφροντισίφ, σπουδαζων μέν περί τήν αύτφ άνατεθειμένην 
λειτουργίαν άλλ’ άνευ έντάσεως αγωνιώδους, ενεργός άλλά καί σύναμά άγων 

” φαιδράν σχολήν, πιστός τροφεύς άλλά μετόχων όλυμπικής βεβαιότητας, ελεύ
θερος καί αύτάρκης, έν καλλονή άζτινοβόλφ ζαρπούμενος τής νεότητος αύ
τοΰ τής αιωνίου.

Διά τήν έξοχου τέχνην τοϋ Πραξιτέλους ήτο εντολή τά μάλιστα επαγω
γός ή παράστασις τοΰ θεοΰ τής παλαίστρας, τοΰ έχοντος στιβαρά τά μέλη, 
τοΰ άζατοπονήτου θεράποντος τοΰ Διός, άναπαυομένου έπιχαρίτως. "Εχομεν 
ήδη τήν μετάβασιν είς τό άνθρώπειον, χωρίς νά βλαβή ή εύπρέπεια ή 
θεϊκή. Καί αύτά δέ τά μέλη ύπομιμνήσζουσι τούς άρχαίους χρόνους. Έν τοϊς 
εύρέσιν ώμοις καί τή άδρφ παραστάσει τών οστών άναγνωρίζομ.εν έτι τόν 
άρχαιότερον τρόπον τής πλαστικής* άπ’ εναντίας δέ πάντα τά απαλά μέλη 
ένέχουσιν άνέζφραστον τρυφερότητα καί τό όλου σώμα περιρρέει κυμα- 
τισμός γραμμών αίτινες κατολισθαίνουσιν άνω καί κάτω, ώς ή επιφά
νεια ύδάτων ελαφρώς ύπό τοΰ άνεμου κινούμενων. Ή δέ στάσις δεικνύει μάλ
λον ελαστικότητα ή ρωμαλεότητα, πρός δέ τήν μαλακήν στροφήν τής όσφύος 
άποτελεϊ άντίθεσιν ίσχυράν δ δριζοντίως καταπίπτων ό'γκος τοϋ ίματίου, 
δμοίως ώς ό χιτών τής άναδυομένης ’Αφροδίτης, τοΰ περιλαλήτου καλλιτε
χνήματος τοϋ Πραξιτέλους, οΐον καθορώμεν αύτό έν τοϊς νομίσμασι τής Κνί- 
δου καί έν τοϊς άρίστοις τών σωζομένων άπομιμημάτων. 7ΙΙτο δέ αύτη προ
φανώς μία τών άρεστών επαναλήψεων τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, οςτις ήδυ-

1 ’Εννοεί ο συγγραφείς τα γύψινα άπεζμάγματα το5 ολυμπιχοδ Έρμ,οί· χαί τοΟ άγάλ- 
μ,ατος τυΟ Βιλΰιδέρε τα εχτεΒ'ντα Ιν τ?|.τοΟ Βερολίνου SiDgakademie.
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■νατό έν ταΐς πτυχαϊς νάποδείξη πως έλυε παίζων τά δυςχερέστατα προ
βλήματα έν τί} κατεργασία τοϋ μαρμάρου.

Τό δέ παρέχον ήμΐν έπί τγί θέα τοϋ Έρμου χαράν άμύθητον εΐνε τοϋτο 
■πρό πάντων, δτι δέν έχομεν πρό ήμών ώχραν άπομίμησιν, άλλ’ δτι περί τ» 
-τά κατ’ άλήθειαν πεπλασμένα πάρεργα ώς και έν τή ίδεώδει κυρία είκόνι 
πρόκειται ήμΐν έ'ργον οιον έξήλθεν έκ χειρός τοΰ καλλιτεχνήσαντος αυτό, έχον 
πλήρη την νεαρών ακμήν τοΰ πρωτοτύπου, οϊας δέν δύναται να έπιτύχη. 
ούδέ ό επιμελέστατος τών άπομιμουμένων.Περί τούτου δέ μαρτυρεί και δ τι 
έ'μεινεν έτι ατελείωτου, τό οπίσθιον μέρος’ έκεΐ βλέπομεν έτι τάς οξείας 
γραμμάς ένθα η σμίλη τοΰ γλύπτου άνεπαύθη, επειδή δέν ητο αναγκαίου νά 
δοθή είς τά νώτα ή ύστάτη τελείωσις τής επιφάνειας, τοΰ άγάλμ.ατος ον- 
τος προωρισμένου νά έκτεθή έν τινι κόγχη. Περί τούτου δ’ έτι ώραιοτέρα μαρ-. 
τυρία εΐνε πρό πάντων τό φέρον την σφραγίδα ύψίστης τελειώσεως, ή α«- 
fj>a.lq. ’Επειδή, τοϋθ’ ό'περ κατά τάς προτέρας βαθμίδας της άναπτύξεως τής' 
ελληνικές τέχνης ήτό τι επουσιώδες καί δπερ έν τοΐς άγάλμασι τών θεών 
ελάχιστα πάντων έτόλμων νά έπεξεργασθώσι — παραβληθήτω έπί παρα- 
δείγματι η έστερημένη ήθους θεϊκή κεφαλή έπί τοΰ λαμπρού κορμοΰ έν τώ 
άετώματι τοΰ Άλκαμένους—, τοΰτο κατέστη νϋν, και ίσα ί'σα διά τοΰ Πρα- 
ξιτέλους, τό κύριον. Ουτω λοιπόν καί ένταΰθα ό κολοφών τοΰ δλου εϊνε ή 
κεφαλή τοΰ Έρμοΰ, ή νεανική κεφαλή ή. πλήρης άδράς ρώμης, ή πργ.ος 
δψις μέ τό ελαφρώς ήνεωγμένον στόμα, τούς βαθεΐς καί ίμερου άπορρεοντας 
οφθαλμούς, τό μετρίως έρρυτιδωμένον μέτωπον, δπερ δεξ^ καί άριστερ^ 
χωρίζεται άπό τών κροτάφων διά μεγάλων μυ’ϊκών στιβάδων καί σκιάζει 
τό βλέμμα. Έν τή κεφαλή ταύτη ούδεμία υπάρχει επιφάνεια άργή, εΐνε δέ 
τά πάντα ουτω μεστά σχηματισμού καί ζωής, ώστε καί αύτή ή κεφαλή τής 
μηλιάς ’Αφροδίτης φαίνεται κατ’ άντιπαραβολήν κενή. ’Η μαλακή χάρις ή 
περιβάλλουσα τάς παρειάς, τά χείλη, τό γένειον μετά τοΰ λακκίσκου αύτοϋ 
εξευγενίζεται διά τοΰ χαρακτήρος τής αρρενωπής αυστηρότητας τής έφα- 
πλουμένης έπί τής’ό'ψεως, ή δ’ έν μικροϊς πυκνοΐς λόφοις οίονεί έν ταραχή 
άναφυομένη ούλη κόμη εΐνε τό γνώρισμα ύπέρπλεω φυσικής δυνάμεως, οϊα 
έκφαίνεται έν τφ όρθίφ αύχένι ώς καί κατά τά στήθη καί τούς ώμους.

Άρα τό καταλαμβάνον τήν ψυχήν ήμών έπί τή θέ<η τοΰ αγάλματος τού
του δέν εΐνε ή άψογος εύρυθμία ανδρικής καλλονής, άλλ’ ή πλησμονή τής 
ζωής, ή αρμονία ψυχής καί σώματος, ό ήθίκός χαρακτήρ ο διαπνέων τόν λί
θον. Έκ τής θέας τοΰ προσώπου διαβλέπει τις δτι ή ψυχή ή έν αύτφ ένει- 
κονιζομένη εΐνε καθυπερτέρα πόθων άγεννών ούδέ σαλεύεται ύπό φιλαυτίας 
καί έπιθυμιών ηδονικών. Έντεΰθεν ή λάμψις ήσύχου ειρήνης ή ηρεμούσα έπί 
τούτου τοΰ άγάλματος, άπορρέοντος ειρήνην καί χαράν.

Ουτω δή έξανέτειλε διά τής εΰρέσεως τοϋ πλάσματος τούτου άστήρ νέος, 
ού χαίροντες δεχόμενα τάς ακτίνας καί περί δν τό έξης θά ταχθώσι τά 
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λοιπά ε'αγχ τοϋ Πραξιτέλους καί τών μαθητών αύτοΰ είς δλον συμπαγέστε
ρου, κατανοούμενα κάλλιον καί έκτιμώμενα ορθότερου. ’Επειδή πάνθ’ δσα 
εΐνε ήμΐν γνωστά περί τοΰ άριστοτέχνου συντάσσονται ούτως άβιάστως εις. 
τά έν τούτφ τφ έργφ προκείμενα ήμΐν ώστε δέν έχομεν άφορμήν νά νομίσω- 
μεν δτι δ Πραξιτέλης δ άναφερόμενος ώς γλύπτην τούτου τοϋ έργου εΐνε ά
γνωστός τις έγγονος τοϋ ομωνύμου περιφανούς καλλιτέχνου, επίγονός τις 
τής κλασικής περιόδου τής τέχνης.

Ήμεΐς δέ χαίρομεν, ότι ή νέα αύτη άποκάλυψις ελληνικής καλλονής δι* 
ήμών πρωτων ήλθεν είς φώς καί δτι εΐς τά πολλά άτινα έζητήθησαν καί 
εύρέθησαν, είς τά μνημεία τής γραφής και γλώσσης, είς τούς θεμελιώδεις 
τοίχους τών οικοδομών καί κατασκευών έν τω ίερώ χώοφ τής ’Άλτεως, εις 
τά έργα παλαιάς πελοποννησιακής τέχνης, είς τά μεγαλοπρεπή πλάσματα 
τοϋ Παιωνίου καί Άλκαμένους προςετέθη ώς άπροςδόκητος θεωρική δωρεά 
δ Ερμής τοϋ Πραξιτέλους, άμοιβή πλούσια πάσης ήμών έργασίας καί πάν
των τών πόνων καί οίονεί έχέγγυον, δτι τό πρό-είκοσι καί επτά έτών άπό· 
τής έδρας ταύτης ύποκινηθέν, ύπό δέ τοΰ αύτοκράτορος καί τοΰ κράτους έν 
έλευθερίφ αγάπη πρός τήν επιστήμην καί τήν τέχνην έπιχειρηθέν έ'ργον 
άπέβη διαρκές μνημείου τιμής διά τόν γερμανικόν λαόν καί πηγή διά τήν 
ζωηράν άναγνώρισιν τών μεγίστων χρόνων τής άρχαιότητος άνεξάντλητας 
έπί χρόνον μακρόν».

S. Π. Λ.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

riro

KQNSTANTINOT 2. ΚΟΝΤΟΙ*.

§ 35.*

ΠαράΛιιψις ή ρήσιως, άγαπΛήρωσις. xJtfyapai

Ου μόνον κακαί αναγνώσεις υπο των βιβλιογράφων έγίνοντο, αϊτινες διορ- 
θωσεως η επανορθωσεως εδεοντο, άλλά καί ήφανίζοντο ή έξέπιπτον έκ τών 
βιβλίων άλλοτε μ.εν λεξεις άλλοτε δέ ρήσεις βραχεΐαι ή μακραί, άς πολλά
κις ανεπληρουν η προσετιθεσαν οί φιλοτιμούμενοι άρτιον καί ανελλιπή τόν 
λόγον ν αποφηνωσιν. Ήφανίζοντο δ’ αί λέξεις καί αί ρήσεις ή διότι ύπό 
τών γραφεων παρεωρώντο οπωσδήποτε καί παρελείποντο-, δπερ συχνάκις 
συνεβαινεν, η διότι εβλαπτοντο καί έφθείροντο τάντίγραφα ύπό. σητών μά— 

* Ίδε σελ. 50, 110, 203 271.



3Θ0 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

λίστα διαβιβρωσκόμενα. Τά συνήθως νΰν λεγάμενα ξάσματα ώνομάζοντο υπο» 
τών παλαιοτέρων διαλείμματα, τά δέπρός άπαρτισμόν τοϋ λόγου προστιθέ
μενα έκαλοΰντο παγώματα.

Στράβ. σελ. 609 «’Επειδή δέ γίσθοντο τγιν σπουδήν τών Άτταλικών βα
σιλέων, ύφ* οΐς εν η πόλις, ζητούντων βιβλία είς τεν κατασκευήν τίς έν 
Περγάμφ βιβλιοθήκες, κατά γίς έ'κρυψαν έν διώρυγί τινι* ύπό δέ νοτίας καί 
σητών κακωθέντα όψέ ποτέ άπέδοντο οί άπό τοΰ γένους Άπελλικώντι τω 
Τηίφ πολλών άργυρίων τά τε Άριστοτέλους κα'ι τά τοϋ Θεοφράστου βιβλία’ 
εν δέ δ Άπελλικών φιλόβιβλος μάλλον ε φιλόσοφος’ διό και ζητών έπανόρ- 
θωσιν τών διαβρωμάτων είς αντίγραφα καινά μετηνεγκε την γραφήν dra- 
ΐίΛηρωκ ούκ εύ καί έξέδωκεν άμαρτάδων πληρη τά βιβλία».

Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 893 «Ού μόνον δέ κατ’ αύτό διενηνοχεν ε έν τω 
2κτφ τών Έπιδεμιών piot; τίς έν τφ δευτέρφ άλλά και καθ’ όσον έν τοΐς 
«φέξης — η έτερα συζυγία παρα.2έ.1ειπται παντάπασιν έν τφ δευτέρφ, έν- 
δεικνυμένου κάνταΰθα σαφώς τοϋ γραφέως η'τοι ραθυμίαν έσχάτην ί ραδιουρ
γίαν’ εί μέν γάρ δλας ύπερέβαινε λέξεις, εσχάτως ην ράθυμος" εί δέ τάς 
όμοιας άλλελαις άγνοών δπγ διαφέρουσιν έν καί ταύτόν άμφοτέρας δηλοΰν 
«νόμιζεν, εϊτ* έξγρει την έτέραν, είς όίκρον άφϊκτο περιεργίας έπαναρθωτην 
αυτόν τών Ίπποκράτους συγγραμμάτων ούχ ύπηρέτην άποφαίνων. Τοΰτο μέν 
δη χρήσιμόν έστι μεμνίσθαι πρός πολλάς τών άσαφών ρήσεων, έν αΐς ήτοι 
παρα.Ιεάεϊφθαί τι πιθανόν έστιν η παραγεγράφθαι (Γρ. παρεχχεχμά^αι)" ού
δέν γάρ κωλύει κατ’ έκείνας ετοι τό λεΐπον προστιθέντας η τό ημαρτημέ
νου έπανορθοϋντας άπεργάζεσθαι τέλεόν τε καί άληθί τόν λόγον» (Πρβ. καί 
σελ. 891 κέξ.). Τόμ. ΙΕ’, σελ. 911 «Τά ουν έν άρχ^ τίς ρήσεως παρα.ϋ- 
'Λειπται, άμαρτόντος τοΰ πρώτου βιβλιογράφου καί μετά ταΰτα μεινάσης τίς 
αμαρτίας». Τόμ. IT', σελ. 688 «Διό καί πιθανώς τις έπ’ αύτής τίς ρεσεως 
έλεγε λείπειν άπόφασιν την ΜΗ παραΐε.ίειραεκην ύπό τοΰ πρώτου τό βι
βλίου μεταγραψαμένου, καθάπερ και άλλα πολλά πολλάκις έν πολλοϊς βι- 
βλίοις ώμολόγεται τά μέν ειαρα.1ε2εΐ(ρθαι, τά δέ ύπηλλάχθαι, μηδενός 
ύστερον έπανορθώσαι τά ημαρτημένα τολμεσαντος». Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 775 
«Ού πάντως ε κύστις άλλ’ ενδέχεται καί νεφρούς" ώσθ’ ίμάρτηται φανερώς 
δ άφορισμάς, ετοι γε αύτοΰ τοϋ Ίπποκράτους παριδόντος όλου τοΰ λόγου τό 
εμισυ μέρος η τοΰ πρώτου βιβλιογράφου παρα^ι.πάχτος». Τόμ, 1Η', β', σελ. 
654 «Έγγωρεϊ δέ ταύτην παρα.ΙεΛεΐφθαε φάναι ύπό τοΰ βιβλιογράφου, κα- 
θάπερ καί άλλα πολλά έν πολλοϊς βιβλίοις Ίπποκράτους τε καί άλλων εύρί- 
σκομεν τά μέν ημαρτημένα φανερώς τά δέ χαγα^ε.έειμμεκα». Πρβ. κα’ι σελ. 
778 «τινά δέ τοΰ χάρτου κοπέντος ί κατά τινα άλλεν περίστασιν άπολο- 
μένου τοΰ γράμματος ε συγχυθέντος» και Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 795 «δυνατόν 
γάρ δη ουτω και λεπτίς ίνός άπολωλυίας συναπολέσθαι τεν γραμμήν ταύ
τεν — καί κατ’ άρχάς ευθύς αύτην άμυδράν γραφεΐσαν έξίτηλον ύπό τοϋ 
χρόνου γενέσθαι».
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Πάππ. Άλεζ. σέλ. 1116,5 «καί γάρ εμείς κατά πολλά μέρη διεφθαρ
μένοι; ένετύχομεν άηίρχοις tt και άτε.Ιέσι βιβλίοις». Πρβ. και Άρτεμίδωρ. 
σελ. 2,9 Έρχ.

Έν τ$! Εύαγγελικΐϊ Προπαρασκευ·^ τοΰ Εύσεβίου βιβλ. Δ', κεφ. ζ' παρα
τίθεται περικοπή τοΰ Πορφυρίου, έν η φέρεται «ΈπεΙ κάγώ τούς θεούς μαρ- 
τύρομαι ώς ούδέν ούτε προστέθεικα ούτε άφεΐλον τών χρεσθέντων νοημά- 
των, εί με που λέξιν ημαρτήμένην διώρθωσα ε ττρύς τό σαφέστερον μετα- 
βέβληκα $ τό μέτρου έλλεΐπον άνεπληρωσα η τι τών με πρός τεν πρόθε- 
σιν συντεινόντων διέγραψα, τόν δέ νουν άκραιφνη τών ρηθέντων διετηρησα, 
εύλαβούμενος την έκ τούτων ασέβειαν μάλλον ε τεν έκ τίς ίεροσυλίάς τιμω- 
ρόν έπομένεν δίκην».

Τά ονόματα διάλειμμα καί ετίι'φωιια βλέπει τις έν τοΐς είς Άριστοφάνε 
Σχολίοις ’Όρν. 1342 «Μετά τοΰτον ενός στίχου φέρουσί τινες διάΛειμμα 
καί Άριστοφάνους πλήρωμα ούτως"

έρώ δ’ εγώ τι τών έν δρνισιν νομών».
Πρβ. καί Σφ. 1283 «Μετά τοΰτον διάΛειρρα στίχων» και «Μετά τό διά- 
Αειριρα έν πολλοϊς φέρεται κτέ.» καί «Ηλιόδωρος" μετά τόν στίχον τόν 

γλωττοποιεϊν είς τά πορνεϊ’ εισιόνθ’ έκάστοτε
ε’σί τόποι επτά έ'χοντες στιγμάς καί άλόγως, ών έκ προχείρου μέν εύρεΐν 
τόν λόγον ούκ έ'στι" τά δέ τοιαΰτα πολλάκις εΐπον οτι ύπολαμβάνω έν τοΐς 
πρώτοις άντιγράφοις φθαρέντα δτι μέν τοσαΰτα τόν άριθμόν γνωσθίναι, 
ού μεν τίνα».

Εΐνε δέ κα’ι έν κώδικι τοΰ Πλουτάρχου γεγραμμένον «Τό χωρίον τοΰτο 
άσαφέστατόν έστι διά τό πολλαχοΰ διαφθαρέντα τά τών παλαιών άντι- 
γράφων με δύνασθαι σώζειν τεν συνέχειαν τοΰ λόγου. Καί εΐδον έγώ πα- 
λαιάν βίβλον, έν γ πολλαχοΰ διαίείραατα εν, ώς με δυνεθέντος τοϋ γ'ρά- 
φοντος εύρεΐν τά λείποντα, έλπίσαντος δ’ ί'σως εύρησειν άλλαχοϋ, Ένταΰθα 
μεντοι κατά συνέχειαν έγράφη τά διαλείποντα τφ μεκέτι ελπίδας είναι τά 
λείποντα εύρεθησεσθαι. Τοΰτ’ αύτό τοίνυν χρε νοεΐν καί πανταχοΰ τοΰ βι
βλίου, ένθα τις τοιαύτε άσάφεια εύρίσκεται». (’Ίδε Κόβητον Oral·. αζΚ. 67 
καί Miscell·. Crit. σελ. 517 κέξ.).

§ 36.

Άνΐιβά.ΙΧίύ (άντΐγραφον η άχτι'ργα^α), χαραδάΛΛω, άντ εξετάζω, χα- 
ραναγινώσκω, άντακαγικώσκω. 'Artl6o2or ε άκτιδόΛαιον.

Τών παρασκευαζόμενων έκάστοτ’ άντιγράφων έγίνετο ύπό τών έπιθυμούν- 
ίων όγιώς αυτά καί άπταίστως νά έ'χωσιν επιμελής άντιπαράθεσις πρός τά 
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έξ ών μετελαμβάνοντο ·?ι πρδς άλλα παλαιά καί σφαλμάτων Απηλλαγμένα.- 
Καί άλλως δέ πλημμελούς της γραφίς έν τινι βιβλίφ ελεγχόμενες η απο
ρίας περί αύτης άνακυπτούσης ·η διαφωνίας κατά την λέξιν ύπαρχούσης η 
διαλείμματος τίνος φαινομένου, έκρίνετο αναγκαία η παραβολή αντιγράφων 
πρδς άπακατάστασιν της γνήσιας εκφοράς η πρδς Απαλλαγήν τίς Αμφιβο
λίας η πρδς εκλογήν τίς κοείττονος καί άποδεκτοτέρας λέξεως η πρδς άνα- 
πληρωσιν τοϋ λείποντος. Εύρίσκονται δ’ έν r$5 Ελληνική γλώσσνι ούκ ολίγα 
ρήματα ταττόμενα έπΐ τοϋ έκτελοΰντος τδ έργου της άντιπαραθέσεως, οίον 
άνΐίβάΛΛω, παραβά,ΙΛω, άντεζετάζω, ηαραναγινύσχω καί άνΐαναγινω- 
σκω. Τδ παλαιότερον Αντίγραφου, πρδς 8 έρρυθμίζετο ’τδ διορθούμενον, ώνο- 
μάζετο άντίβοΛον και άντιβό.ίαιον η κατά τύπον Βυζαντιακδν άνζιβόΜν 
(= άντιβόλιον). Συνέβαινε δέ πολλάκις δι’ έλλειψιν Ακριβών καί αξιόπι
στων Αντιγράφων νά παραλαμβάνηται ώς άντίβολαν βιβλίου άνάπλεων Αμαρ
τημάτων.

,^γζι6ά.1.1(ύ - άνζιβο.Ιή. Στράβ. σελ. 609 «καί βιβλιοπώλαί τινες γρα- 
φεΰσι φαύλοις χρώμενοι καί ούκ άνίίβά.ΙΛονζες, δπερ και έπΐ τών άλλων 
συμβαίνει τών εις πράσιν γραφόμενων βιβλίων», σελ. 790 «πλην γάρ της 
τάξεως τά γε άλλα κα'ι τγ φράσει καί τ$ επιχειρήσει ταύτά έστι κείμενα 
παρ’ άμφοτέροις* έγώ γοϋν άπορούμενος Αντιγράφων εις την άντιβοΛήν έκ 
θατέρου θάτερον άντέδα.έοχ». Εΐρην. παρ’ Εύ,σεβ, Έκκλ. Ίστορ. Ε', κ', 2 
«δρκίζω σε τδν μεταγραψάμενον τδ βιβλίον τοΰτο — ίνα άντιβάΛτμ: 8 μετε- 
γράψω καί κατορθώσγς αύτδ πρδς τδ Αντίγραφον τοΰτο, βθεν μετεγράψω, 
έπιμελώς». Γεώργ. Κεδρην, Τόμ. Α', σελ. 444 «ούτε γάρ δειπνησαι έ'στιν 
ημϊν άνζιβάΛ.Ιουσιν ού'τε δειπνησασιν περιπατησαι καί διαναπαΰσαι τά 
σώματα άλλά καί έν τοϊς καιροϊς έκείνοις φιλοσοφεϊν και. ακριβοΰν τά αντί
γραφα Αναγκαζόμενα», κτλ. Πρβ. καί Ψευδαριστέ. ΜΑ' «οΐ δέ έπετέλουν 
έκαστα σύμφωνα ποιοΰντες πρδς εαυτούς ταϊς άνχιβο.ΙαΐςΊ> (Ίδε Είνιχηνιον 
Εύσεβ. Έκχ2. Ίστορ. Τόμ. Γ', σελ. 220 καί Οικονόμου των Ο’ Τόμο 
Β', σελ. 380).

Έν κώδιξιν εύρέθη γεγραμμένον «Άντωνϊνος άντίβα^εν, Πάμφίλος διόρ
θωσα» καί «ά,ντεδΛήθη πρός παλαιωτατον λίαν Αντίγραφου» καί «arte-, 
β^ήθη δέ πρδς τδ έυ Καισαρείας Αντίγραφου της βιβλιοθήκης τοΰ αγίου Παμ- 
φίλου χειρί γεγραμμένον τοΰ αύτοΰ» καί «έως ώδε (Ίδε Κόβη-
τον Ύπερείβ. ΈΛίταφ. σελ. 27 και Καιν. Λιαθ. σελ, XXVII και Βεργκιον 
Ιίοιητ. Λυρ. σελ. VII έκδ. δ').

Έπειδή δέ τφ άντιβάλλειν παρέπεται τδ διορθοΰν, διά τοΰτο παρά τφ> 
'Ησυχίφ άναγινώσκεται «Άντιβάλλέι: αντιστρέφει $ διαβάλλει η διορθοί 
η επιστρέφει».

Έν τοΐς τοΰ Ειρηναίου παρ’ Εύσεβ. Έκκλησ. Ίστορ. Ε', η', 14 φέρεται

«ευνελθόντών δέ αύτδν έπΐ τδ αύτδ παρά τφ Πτολεμαίφ καί βυναντιβα- 
Λόντων έκάστου την έαυτοϋ έρμηνείαν, ό μέν θεός έδοξάσθη, αί δέ γραφαι 
δντως θεΐαι έγνώσθησαν». Πρβ. καί Κλημ. Άλεξ. σελ. 410 «έκάστου δέ. 
έν μέρει κατ’ ιδίαν έκάστην έρμηνεύσαντος προφητείαν συνέπνευσαν αί πάσας, 
έομηνεϊαι συναντιβΛηθείσαι καί τάς διανοίας και τάς λέξεις».

ΠαραβάΕΙω καί άντεζετάζω. Γαλήν. Τόμ. III', β', σελ. 321 «έπίσκεψαι 
μέν πρώτον εΐ μη τό βιβλίον ημάρτηταί σου παραβά,ΛΛων τε καί άντεζε- 
τάζων τοϊς άξιοπίστοις άντιγράφοις». Πρβ. καί Ζωναρ. Έπιτ.-Ίστορ, Τόμ. 
Α', σελ. 310,11 Δινδ. «καί μετά τδ τέλος δμοΰ συνελθεϊν καί τάς έκάστων 
συγγραφάς παραβΛηθείσας άλληλαις εύρεθήναι μήτε κατά νουν μήτε μην 
κατά λέξεις διαφωνούσας άλλά συμφώνους έν άπασιν».

Παρ’ Ώριγένει Τόμ. Α', σελ. 240 άναγινώσκεται «τδ δ’ ομοιον περί τά 
ονόματα σφάλμα πολλαχοΰ τοΰ Νόμου καί τών Προφητών έ'στιν ΐδεϊν, ώς ή- 
κριβώσαμεν άπό Εβραίων μαθόντες καί τοϊς άντιγράφοις αύτών τά ήμέτερα 
συγκρίναντες μαρτυρηθεΐσιν ύπό τών μηδέπω διαστραφεισών εκδόσεων Ά- 
κύλου καί θεοδοτίωνος καί Συμ-μάχου», παρά δ’ Εύσεβίφ Έκκλ. Ίστορ. Ε',. 
κη', 16 κεϊται «εί γάρ τις θελήσει συγκομίσας αύτών έκάστου τά Αντί-, 
γραφα εζετάζειν πρός α.Ι.Ιη.Ια, κατά πολύ άν ευροι διαφωνοΰντα» καί μετ’ 
όλιγα «ένεστι γάρ συγκρΐναι τά πρότερον ύπ’ αύτών κατασκευασθέντα τοϊς 
ύστερον πάλιν έπιδιαστραφεϊσι καί εύρεϊν κατά πολύ άπ^δοντα».

Σημειωτέου δ’ οτι παρ’ ούδενί τών παλαιοτέρων του Άριστοτέλους κεϊ
ται τό ρίμα συγκρίνω έπί τίς έννοιας τοΰ παραβάΕίω ί άντιπαραβάΛΛω., 
*0 Φρύνιχος γράφει σελ. 278 ιιΣΰγκρισις: Πλούταρχος έπέγραψε σόγγραμ- 
μά τι τών αύτοΰ Σύγκρισις Άριστοφάνους καί Μενάνδρου. Καί θαυμάζω πώς 
φιλοσοφίας επ’ άκρον άφιγμένος καί σαφώς είδώς δ τι ποτέ έστιν η σύγκρι- 
σις έχρησατο άδοκίμφ φων$[. 'Ομοίως δέ καί τδ συγκρίγειν τόνδε τωδε 
ν.χ\ σννίχρινεν ημάρτηταί. Χρη ουν αντεζετάζειν καί παραβάΛΛειν "ϊχτρενεν. 
Ακριβέστατα θά έπεξελθωμεν την τε παλαιάν καί την μεταγενεστέρων χρί* 
σιν τοΰ ρήματος συγκρίνω έν έτέρφ τόπφ.

Παραναγι(γ)νώσχω< Λογγϊν. Άποσπ. Τ', 2 «ταΰτα γάρ ουν καί μάλιστα: 
διημάρτηται’ καί πάνυ βουλοίμην άν έλθεϊν μοι παρά σου τά μετ’Ακρίβειας 
γεγραμμενα τοΰ παραναγνωναι μόνον, είτα Αποπέμψαι πάλιν». Συνέσ. 
Έπιστ. ΕΖ', σελ. 217, α' «καί τοϊς ταχυγράφοις τά Αντίτυπα δοϋναι τών 
τότε γράφεντων έπέταξεν, ίνα, ει μη τυγχάνεις δεξάμενος την επιστολήν, 
ίχοις παραναγνους διαιτίσαί τε καί πρός έμέ διαπέμψασθαι τάμοιβαϊα» 
(Ίδε Τούπιον Λογγϊν. σελ. 529 Ούεισκ. καί Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 218. 
Πρβ. καί Stud. Curt. Τόμ. Γ', σελ. 91). Έν τφ Αογίφ Έρμ$ είνε τάδε 
ύπδ τοΰ Κοβητου γεγραμμενα «Τδ χαραναγιγνώσκειν δ,τι έστίν ό Ψευδά- 
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ρχσταΐος, ώς έοικεν, αγνοεί’ εί δέ μ.ή, δ Πτολεμαίος ήκροάσατο πρώτον μέν 
τδν Έβραϊστί γεγραμμένων, εΐτα δέ τών αύτών αδθις 'Ελληνιστί μεθηρμη- 
νευμένων, τοϋτο γάρ δηλοΐ τδ παρα,ναγνωσθήναι, οϊον 'αντι62ηδήναι» (Τόμ. 
Λ·', σελ. 18(Ε Πρβ. καί Leips. Stud. Τόμ. Α', σελ. 227).

Άνταναγι(γ)νώσκω. Φρύνιχ. σελ. 217 «ΆντιβαΛεΐν: ζαί τοΰθ’ έτερόν 
τι σημαίνει καί έτέρως ύπδ τών πολλών λέγεται’ σημαίνει γάρ τοιοϋτόν τι, 
όποιον τδ άντιτιθέναι, λέγεται δέ νϋν άντί τοϋ άνταναγνώναιΐ» καί Σοφιστ. 
Προπαρ. σελ. 27,10 «.Άνταναγνωναι: χρήσιμον, ούκ άττιβαΛεΐν ούδ' άντε· 
ήετάσαί». Πρβ. καί Άνών. ?υναγ. Αέξ. Χρησ. σελ. 410,31 «·Άνταναγνώ~ 
ναι: ούκ άντιδαΛεϊν. Ούτω Κρατΐνος» ("ίδε Μεινέκιον Άποσπ. Κωρ. Τόμ. 
Β', σελ. 190).

*Λντΐ6ο2ον ή άντιδδ2ιν ή άντι6δ2αιον. Έν κώδικι τοϋ Δημοσθένους φέ
ρεται σχόλιον είς σελ. 1440 «Αί τοικϋται μεταθέσεις κατά λήθην της όλης 
υφής τοϋ λόγου έκ τίίς τοϋ άντιδό2ου γεγόνασι τών φύλλων άναρμόστου 
συνθέσεως», έν δ’ έτέρω αύτοϋ κώδικι εΰρίσκεται γεγραμμένον «Έγράφηάπδ 
άντιβο2αίου μ.υριοσφάλτου» ("ίδε Βοιμέλιον Ληροσθ. Ληρηγορ. σελ. 268. 
Πρβ. καί Δινδόρφιον Ώο.Ιυβ. Τόμ. Α', σελ. XXXIII). Έν τ^ Παλατίνν) Άν, 
βολογίιιε εΐνε προσγεγραμμένον βιβλ. ί', 269 «Εις τδ άντιβό2ιν ού κεϊται 
τοϋ κυροϋ Μιχαήλ. Πόθεν ούν έγράφη ούκ οΐδα» καί βιβλ. Ζ', 428 «Έω- 
ώδε άντεβλήθη πρδς τδ άντι6ό2ιν τοϋ κυροϋ Μιχαήλ καί διωρθώθη τινας 
πλήν ότι κάκεΐνο σφάλματα είχεν» (Πρβ. Πόλακον Μνηροσ. 1877, σελ. 
322).

Ούδέν δέ κωλύει νά παραπήξωμεν τούτοις καί τά ύπδ τοΰ Βησσαρίωνος 
γεγραμμένα α’Ίστω ό άναγινώσκων τδ παρδν βιβλίον γεγράφθαι μέν άπδ 
πρωτοτύπου εσφα2ρένου ζάντεΰθεν πλήρες αμαρτιών είναι' εμέ μέντοι, ου 
άναλώμασι γέγραπται, σφόδρα έπιθυμοϋντ’ αύτδ κτήσασθαι καί μή άλλως 
δυνάμενον έλέσθαι μάλλον αύτδ όπωσοϋν σχεΐν και μετά τοσούτων σφαλμά
των ή μηδόλως τοϋ ποθουμένου τυχεΐν».

Παρατηρητέον δ’ έν παρόδφ οτι ή ασυμφωνία τών αντιγράφων ονομάζε
ται καί διαφωνία καί διαφορά. Λέγεται δέ και ή τών όνοράτων κατά την 
γραφήν διαφωνία, κτλ. Ώριγέν. Τόμ. Γ', σελ. 357 «Και εϊ μέν μή και 
περί άλλων πολλών διαφωνία ήν πρδς άλληλα τών Αντιγράφων,ωατε πάντα 
τά κατά Ματθαίον μή συνάδειν άλλήλως— Νυνί δέ δήλον ότι πολλή γέ- 
γονεν ή τών αντιγράφων διαφορά ■— Τήν μέν ούν έν τοΐς άντιγράφοις τίίς 
Παλαιάς Διαθήκης διαφωνίαν, θεοΰ διδόντος, ευρομεν ίάσασθαι κριτηρίφ 
χρησάμενοι ταΐς λοιπαϊς έκδόσεσιν’ τών γάρ αμφιβαλλόμενων παρά τοΐς 
’Εβδομ.ήκοντα διά την τών αντιγράφων διαφωνίαν τήν ζρίσιν ποιησάμενοι 

άπδ τών λοιπών έκδόσεων τδ συνάδω^ έκείναις έφυλάξαμεν». Γαλήν. Τόμ. 
ΙΖ', α', σελ. 593 «διά τοϋτο καί τήν τών Αντιγράφων διαφωνίαν δύσκρι- 
τόν τε άμα καί περιττήν ήγησάμενος άπέλιπαν». Τόμ. IT', σελ. 487 «.την 
τών δνοράτων κατά την γραφήν διαφωνίαν, όταν ή αύτή φυλάττηται διά
νοια, έατέον έστίν’ δταν δέ τήν διάνοιαν ύπαλλάττγ, ούκ άμελητέον αύ
τής». Πρβ. και Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 98 «άλλ’ ούδ’ άντίγραφον εύρον ούτως 
ίχον ούκ όλίγοις έντυχών διά τδ βούλεσθαι γνώναι τάς τε παλαιάς γραφάς 
καί τάς άπασιν όμ.ολογουμένας ή διαφωνονρίνας». Ώς δ’ ένταΰθα λέγει ό 
Γαληνός οτι ούκ όλίγοις ένέτυχεν άντιγράφοις, ούτως άλλαχοϋ δτι είδε ά
παντα τά τε έν ταΐς δημοσίαις βιβλιοθήκαις και τά παρά τοΐς φίλοις. Τόμ. 
ΙΖ', β', σελ. 194 «ού μήν ήμεΐς γε έν δυοΐν άλλ’ έν πάσιν οις άνέγνωμεν 
ούτως έχουσαν ευρομεν τήν λέξιν εξεπίτηδες άπαντα μέν ίδόντες τά κατά 
τά δημοσίας βιβλιοθήκες, άπαντα δέ τά παρά τοΐς φίλοις.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1

Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ

*Ο πατήρ 'Υάκινθος θ’ άνοίξνι μεθαύριον τήν Έκκλησίαν, ήν άπδ τής έλεύ- 
σεως αύτοΰ είς τήν Γαλλίαν άνήγγειλεν δτι έσκόπει νά ίδρύσγ. Εΐνε γεγονός, 
πρδς 8 ού'τε οΐ φίλοι ούτε οί εχθροί αύτοϋ δύνανται νά μένωσιν άδιάφοροι. Έ- 
πήλθεν ή στιγμ-ή νά σχηματισθή ακριβής ιδέα τών αρχών τής νέας λατρείας. 
Αί άρχαι αύται έκτεθεΐσαι ήδη ύπδ τοΰ Υακίνθου έν ταΐς στήλαις τήςΈπι- 
θεωρήσεως ήμών άνεπτύχθησαν έν τώ συγγράμματι,δπερ ό εύγλωττος μεταρ
ρυθμιστής έσχάτως έξέδωκε καί έν ω άνεδημοσίευσε τάς τέσσαρας ομιλίας, 
άς τό παρελθόν έ'τος άπήγγειλε.2 Καιρός άρα ν’άναλύσωμεν σπουδαίως τό σύγ
γραμμα τοϋτο καί νά τδ έξετάσωμεν άλλως ή ύπδ απλήν ρητορικήν έποψιν. 
Καί είναι μέν όμολογουμένώς τό βιβλίον ύπό ρητορικήν έ'ποψιν άξιον προσοχής’ 
διότι καί έν αύτφ τήν αύτήν άπαντώμεν εύρύτητα και τδ ύψος τών ιδεών, 
τήν αύτήν δύναμιν και τόν πλοΰτον τής φράσεως, άτινα άναδειζνύουσι τόν 
'Υάκινθον ενα τών μεγίστων εκκλησιαστικών ήμών ρητόρων. Άλλ’ ή πραγ
ματική τοΰ βιβλίου τούτου άξια έ'γκειται άλλαχοϋ.

Ό Υάκινθος δέν προτίθεται πλέον ένταΰθα, ώς έν τοΐς προηγουμένοις κη · 
ρύγμασι, νά προσβάλη μετά δυνάμεως τάς καταχρήσεις τής ρωμαϊκής έκ
κλησίας καί νά καταδείξν) τήν άνάγκην τής μ.εταρρυθμίσεως’ σκοπεί νώ

1 Έκ τής Revue Politique et Litt£raire. no 32. 8 fevrier 1879.
2 Les principes de la Reforme catholique, ou I’hannonie du catholicisme et de la ci

vilisation, par Hyacinthe Loyson, pritre.
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πραγματοποίηση την μεταρρύθμ,ισιν ταύτην διατυπών τδ πρόγραμμα αυτής· 

επιχειρεί νά ίδρύση εκκλησίαν γαλλικανικήν, καθοδικήν άμα και έλευθέραν. 
Είναι, ούτως είπεϊν, η προκήρύξις τοΰ μετερρυθμισμένου καθολικισμού, ού- 

τινος ή λατρεία μέλλει νά έγκαινισθη έν Παρίσίοις.
"Ας μη έκπλαγή δ αναγνώστης, άν έν τή αναλύσει ταύτη αναγράφω 

σκοπίμως πολλάς παραπομπάς. Έν ζητήμασι τοιούτοις ή λεπτότατη άκρί- 
βεια είναι άναγκαιοτάτη καί ό μ.όνος τρόπος πολλάκις τοϋ άποδιδόναι άναλ- 

λοίωτον την ιδέαν τοϋ μεταρρυθμιστοϋ είναι τδ παρεισάγειν αυτόν τδν μεταρ

ρυθμιστήν λαλαΰντα.
Άπαν τδ σύστημα τοΰ Υακίνθου συγκεφαλαιοϋται έν τή επιγραφή τοϋ 

βιβλίου αυτοϋ: «ό παπισμός έξασθενίζει τδν καθολικισμών και ό καθολικι
σμός άποτελεΐ την δύναμιν τοϋ παπισμού». Φρονεί δη δ καθολικισμός δύ- 

ναται νά χωρισθή τοϋ παπισμού καί δτι δ καθολικισμός καθαρθείς ουτω καί 

μεταρρυθμισθείς δύναταί έ'τι νά χρησιμεύση ώς η θρησκεία τοϋ μέλλοντος. Διά 

τούτο επιγράφει τάς τέσσαρας αυτοϋ ομιλίας περί τής αρμονίας τοϋ καθο
λικισμού καί τοΰ πολιτισμού. Προβάλλει την έρώτησιν*: Ποία είναι ή θρη

σκεία, ή'τις έν Εύρώπη, ιδίως έν Γαλλία, δύναταί νά προσαρμοσθη είς τήν 
παρούσαν των κοινωνιών κατάστασιν ; Παρερχόμενος έν σιγή τά συστήματα 
τοΰ ΰλισμ.οϋ καί τοΰ θετικισμ,οΰ, & κατά τδ παρελθόν ήδη έτος ώπέκρουσε, 

πειράται ν’ άποδείξη δη ή ζητουμένη λύσις έγκειται ούτε έν τη φυσική θρη
σκεία, ούτε έν τφ πάπισμφ, άλλ’ έν τφ έλευθέρφ καί μετερρυθμισμένφ κα

θολικισμοί.
Τήν πρώτην αυτοϋ ομιλίαν άφιεροϊ είς τήν μελέτην τής φυσικής θρη

σκείας. Ή φυσική θρησκεία, λέγει, καίπερ στηρίζομένη μόνον έπ! τοΰ λόγου 
και τής ανθρώπινης συνειδήσεως, ευρίσκει δμως έν τή έσωτερική ταύτη άπο- 

καλύψει τάς τρεις ούσιώδεις τής πίστεως αλήθειας, τόν Θεόν, τήν ψυχήν καί 

τήν αθανασίαν. Εϊνε λοιπόν θρησκεία άληθής, άλλά θρησκεία άτελής καί 

συγκεχυμένη. Λαμ,βάνει άλλως τέ δύο διαφόρους μορφάς, τήν τοΰ Οεϊσμοϋ 
(theisme) καί τήν τής μονοθείας (άβίδπιβ).Ίδού πώς χαρακτηρίζει αύτάς δρήτωρ.

«Ή μονοθεία καί δ θεϊσμός είναι άμφότεροι θρησκεΐαι λυκαυγούς μέ τήν 

διαφοράν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τών δύο λυκαυγών. "Αν ύπάρχουσι τφδντι 
χαρακτηριστικά κοινά προσεγγίζοντα τδ .λυκαυγές τής εσπέρας πρός τό τής 

πρωίας, ύπάρχουσιν άλλα καθιστώντα αυτά δλως άνόμοια. Τήν πρω'ίαν ή 
φύσις δλη σκιρτ£, ή δημιουργία φέρεται πρός τήν ορατήν τής ζωής πηγήν, 

αύρα πνέουσα έπί τής γής φέρει πρός τήν"ανατολήν πάντα τά άρώματα καί 
τά άσματα. Τήν έσπέραν τούναντίον άνεμος άπειρηκώς κείρει τδ έδαφος κα'ι 

φαίνεται συμπτύσσων τάς πτέρυγας αύτοΰ' οί κάλυκες προσκλίνουσΓ πρός τά 
στελεχη αύτών, τά φσματα σβέννυνται έπί τών φωλεών. Άφ’ενός, δ ήλιος 

ανατέλλει, ή ημέρα άρχεται" άφ’ ετέρου, τό φώς θνήσκει, ή νύξ προβαίνει.
Έφ’ όσον οί χρόνοι έγγίζουσιν ή άφίστανται τοΰ χριστιανισμού, δύο άνά ■
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λόγοι απόψεις αναφαίνονται έν τή φυσική θρησκείφ’ άφ’ ενός, αί προϊοΟσαι 

λάμ.ψεις τής άρχαίας φιλοσοφίας, έν η οί πατέρες τής Έκκλησίας δέν έδί- 

στασαν ν’ άνακαλύψωσιν εύαγγελικήν προπαρασκευήν’ άφ’ ετέρου, αί έπι- 
σκοτίσεις αί διαδοχικαί τής νεωτέρας φιλοσοφίας, ήτις άγει είς τήν έξά- 

λειψιν ού μόνον τής πίστεως, άλλ’ αυτού τοϋ λόγου».

Ό θεϊσμός, ένί λόγφ, έπικαλεϊται κα'ι ποθεί τήν άποκάλυψιν' ή μονοθεία 

άρνεΐται αύτήν.
Έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις καί έν τή ήμετέρφ χώρςε ό θεϊσμός δέν ύφί- 

σταται πλέον, άλλ’ ή μονοθεία είναι άρκούντως διαδεδομένη, χάρις ιδίως 
είς τούς δύο ένδοξους άνδρας, τόν Βολταΐρον καί Ρουσσώ, μάλιστα τόν Βολ- 

ταΐρον, δν δ Δεμουλέν έκάλει τόν τρίτον μέγαν εκτελεστήν τής όπερτά- 
της δικαιοσύνης έπί τήν ’Εκκλησίαν. Τφ δντι, άν δ Βολταϊρος δέν υπήρξε 

χριστιανός, δέν πταίει δ χριστιανισμός, άλλ’ οί χριστιανοί, ο'ίτινες έγένοντο 
δήμιοι έν όνόμαη τής θρησκείας. 'Άς παύση είλικρινώς ή Εκκλησία τούς 

διωγμούς, καί ή κοινωνία ολόκληρος θά έπανέλθη εις αύτήν.

Έν τούτοις παρά τάς παρεκτροπής τών καθολικών, παρά τήν μεγαλο- 
φύί'αν τοΰ Βολταίρου, παρά τάς προσπάθειας τής συνελεύσεως, ή'τις έγένετο 

πρός στιγμήν ή έπίσημος θρησκεία, ή μονοθεία δέν ήδυνήθη νά ριζοβολήση 

παρ’ ήμΐν. Διότι, κυρίως είπεϊν, δέν είναι θρησκεία, άλλά φιλοσοφία έλλει- 
πής καί πεπλανημένη .'Ο Θεός τής μονοθεΐας,ό'στις ήδυνήθη-νά. δημιουργήση, 
άλλά δέν δύναταί νά κοινωνή μετά τών άνθρώπων, είναι εί'δωλον. Όφθαλ- 

φούς έχει καί δέν βλέπει, ώτα έχει καί δέν άκούει, στόμα έχει καί δέν λα- 
λεϊ. Ιδίως δέν έχει καρδίαν . . . Πώς θά ήγάπα ημάς, άφο.ύ αγνοεί ημάς 

Πώς θά ήτο πατήρ, άφοϋ eivat δ απόλυτος ;»
Δέν είναι ό Θεός ούτος, ουτινος έχει χρείαν ό λαός, δ λαός ούτος τών χω

ρικών καί τών εργατών δ μ.ή νοών Θεωρίας. «Ό λαός έχει χρείαν Θεού, 8ν 
ευρίσκει εύκόλως, θεοΰ άπλουστάτου καί ιδίως άγαπώντος, Θεοΰ δστις χωρίς 

νά παύση νά ήναι μέγας καί μυστηριώδης συγκατέβη μέχρις ήμών καί, δο- 
ξάσας, τήν πενίαν γεννηθείς έν φάτνη άπεθέωσε τήν θλϊψιν άποθανών έπί 

τοΰ σταυρού.»

«Τοιοΰτος δ θεός τοϋ Ευαγγελίου, καί άν ήναι ό Θεός τών μεγάλων καί 

τών σοφών, όταν οί μεγάλοι καί οί σοφοί ήναι ταπεινοί καί καθαροί, είναι 
πρό πάντων δ Θεός τών κοπιωντων καί πεφορτισμένων, ό Θεός τού λαοΰ».

ΌΎάκινθος αποκρούει μετά τής φυσικής θρησκείας καί τόν προτεσταντισμόν· 
Προσβάλλει μάλιστα τόν φιλελεύθερον προτεσταντισμών τόν μή άποδεχόμενον 

τάς περιληπτικής τής πίστεως ομολογίας ή τηροΰντα μόνον έξ αύτών άρθρα 
τινά. Κατά τον'Υάκινθον, οί ένωτικοί (les unitaires), οί σοκινιανοί δέν είναι 
χριστιανοί—δέν είναι λίαν τολμηρόν τό άρνεϊσθαι τό ό'νομα τούτο εις άνθρώπους 
οίτινες διεκδικοΰσιν αύτό έντόνως ; Καταγωνίζεται τάς δόξας αύτών μετά 

πολλής τής δριμύτητος έν τή τρίτη αύτοΰ όμιλίγ,ύποστηρίζων πάση δυνάμει 
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τήν θεότητα του Ίησοΰ Χρίστου."Αν ό Ιησούς δέν είναι Θεός, λέγες Sv δ’Ιη- 

σοΰς δέν είναι ό υιός τοΰ Ύψίστου κατ’έννοιαν εξαιρετικήν είς αύτόν [/.όνον 
έφαρμοζομένην, ό Μωϋσή; κα’ι ό Μωάμεθ ύπήρξαν μεγαλήτεροι εκείνου, διότι 

πλέον ή έκεϊνος αφανίζονται ένώπιον τοΰ Θεοϋ . ... «Δόξα τω 'Υψίσΐφ, 

Αναφωνεί έπανειλημμένως ό Μωάμεθ' είμαι απλούς άνθρωπος άποσταλείς 
υμ.ϊν». ’Άλλως ό Ίησοΰς. Μετά τής πίστεως είς τόν ένα Θεόν απαιτεί την 
αύτην πίστιν καί είς εαυτόν: Πιστεύετε είς Θεόν καί είς έμέ πιστεύετε . ..

«Ούδείς άπεθέωσεν ούτως εαυτόν ώς δ ’Ιησούς. Είς μάτην οί ένωτικοί 
άποκρούοντες τούς ισχυρισμούς τούτους ζητοΰσι νά δικαιωθώσι παριστώντες 

τό έ'ξοχον τζίς -ηθικής αύτοΰ διδασκαλίας και τό τέλειον τών προσωπικών 

αύτοΰ Αρετών' άν ό’Ιησοϋς δέν ήναι υιός Θεού, όμ.οούσιος τφ Πατρί, ταΰτα 
είναι περιστάσεις έπιβαρυντικαί. Περίστασις έπιβαρυντική, ή έπ'ι τοΰ ό'ρους 
ομιλία! Περιστάσεις έπιβαρυντικαί, ό βίος κα'ι ό θάνατος τοϋ ’Ιησού. Λόγοι 
τοιοΰτοι, πράξεις τοιαΰται καθιστώσιν αύτόν τόν φοβερώτατον τών Απατεώ

νων είς τε τόν ’Ισραήλ και είς άπαν τό Ανθρώπινον γένος. Ούτως οί αληθείς 
μονοθεϊσταί της καθ’ ημάς έποχής, οί Ιουδαίοι, δέν ήπατήθησαν. , . Δέν 
μέλει ήμϊν περί τών καλών έ’ργων σου, έ'λεγον είς τόν Ίησοΰν* σέ λιθοβο- 

λοΰμεν διά τάς βλασφημίας σου καί διότι άνθρωπος ών έποίησας σεαυτόν 

Θεόν».
Τοιαύτη πρέπει νά ήναι τφ οντι, λέγει ό ρήτωρ, ή ιδέα πάντων τών σο

βαρών μονοθεϊστών. 'Ως πρός τούς χριστιανούς, όφείλουσιν ουτοι απολύτως ν’ 

Ανομολογήσωσι τήν θεότητα τοϋ Ίησοΰ Χριστού.
Έκ τοϋ θεμελιώδους τούτου δόγματος, τοϋ μόνου, κατά τόν Υάκινθον, 

δπερ τό Εύαγγέλιον ρητώς προεκήρυξεν, άπορρέουσι κατ’ Ανάγκην πάντα 
τά άλλα : ή τριάς, ή πτώσις, ή άπολύτρωσις, ή μέλλουσα ζωή.

«Καί πάντα ταύτα, Αναφωνεί ό ρήτωρ έν θαυμαστή συγκινήσει, πάντα 

ταΰτα περιλαμβάνονται έν όλίγαις λέξεσι μεταφυσικαϊς καί άπλαΐς, θεολο- 
γικαϊς καί λυρικαΐς, έν τφ συμβόλφ τής πίστεως. Να'ι, δέν έ’χομεν ήμεϊς οί 
καθολικοί λατΐνοι, καθολικοί έλληνες, καθολικοί Αγγλικανοί, είς οίονδήποτε 

τής έκκλησίας κλάδον άν Ανήκωμεν, δέν έ’χομεν σύμβολον νεωστί ποιηθέν, 

στρεβλούμενον ώς ή Ανθρώπινη διάνοια ή ψυχρόν ώς ό ανθρώπινος λόγος, 
άλλά τό ένθουν $σμα τής πίστεως. Ή ορθοδοξία αύτη δέν συζητεϊ, βέβαιοί· 

δέν λαλεΐ, $δει. Έναρμονίως καί άναλλοιώτως $δει τόν θριαμβευτικόν τοΰ
τον ύμνον, Αρχαιότερον αύτής τής αρχαίας πρωτευούσης. Πιστεύω είς ίνα 

θεόν.
«Οί σοφοί τής άρχαιότητος μόλις έψέλλισαν δ,τι κηρύττουσιν οί άμαθεϊς 

οίτοι, τά παιδία ταΰτα, αί γυναίκες αύται. Άναντιρρήτως ποιμήν τις ’Ιου
δαίος, είς τούς πρόποδας τοΰ Χωρήβ, τό προεϊπε πρό αιώνων, Αλλά δι’ ένα 

μόνον λαόν, δι’ ένα μόνον ναόν, ούχί δ’ ώς ένταϋθα διά τόν καθολικισμόν, 

δστις είναι πανταχοΰ. Καί ιδού δ,τι ό Ισραήλ δέν έγνω, αλλ’ ο,τι αποτελεί 

τήν δόξαν αύτοΰ. Πιστεύω είς ένα Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, Θεόν έκΘεοΰ αλη

θινού, διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ τών ούρανών, σαρκωθέν- 

τα, σταυρωθέντα καί αναστάντα. Πιστεύω είς τό Πνεύμα τό άγιον, τό λα- 
λήσαν διά τών προφητών καί λαλούν διά παντός χριστιανού' κάγώ ό ανά
ξιος οίδα οτι έν τφ κύκλφ τούτφ, όμαιαζοντι πρός τήν φάτνην έν ή έγεν- 

νήθη ό Κύριός μου, προφητεύω τήν στιγμήν ταύτην κατ’ ί'διον τρόπον. 

Πιστεύω είς μίαν, Αγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν ’Εκκλησίαν καί βέ
βαιος έ'ν τε τή έλπίδι καί τί) πίστει μου, διορών διά του Θανάτου ώς διά 

περνκαλλύματος διαφανούς προσδοκώ τήν άνάστασιν τών νεκρών καί τήν 
ζωήν τοϋ μέλλοντος».

’Ανέγραψα σκοπίμως ολόκληρον τό χωρίον τούτο' ό άναγινώσκων αύτό 

. ανευρίσκει μέρος τών εντυπώσεων, αίτινες τοσοΰτον ζωηρώς κατέλαβον τό' 

ακροατήριου, δτε ό 'Υάκινθος άπαγγέλων ή, ώς αύτός λέγει, άδων τό σύμ
βολου μετά τόνου έμπνεομένου ύπό βαθείας πίστεως, έξήλειψε πρός στιγμήν 

έν τή γενική συγκινήσει καί τω ακατασχέτφ θαυμασμφ πάσας τάς διαφω
νίας καί πάσας ίσως τάς Αντιφάσεις τοΰ μικτού ακροατηρίου, δπερ συνείχε 

τήν αναπνοήν αύτοΰ, ίνα άκουσ-ρ τόν ρήτορα.

Τόν προτεσταντισμόν έν συνόλφ είπον ήδη δτι δ 'Υάκινθος Απορρίπτει. Ή' 

προτεσταντική μεταρρύθμισις μετά τοΰ απολύτου αύτοΰ Ατομισμού, αί πο
λυάριθμοι αύτοΰ αιρέσεις, αί τάσεις αύτοΰ αί δημοκρατικά! καί πολλάκις 

έπαναστατικαϊ, ταΰτα πάντα άπαρέσκουσιν αύτώ μεγάλως* δυνατόν είπεϊν,' 
δτι ό 'Υάκινθος δέν νοεϊ τό αληθές τοΰ προτεσταντισμού πνεύμα. ’Εξαιρείται 

ή άγγλικανική ’Εκκλησία, ήν θεωρεί ώς μή ούσαν.καθαρώς προτεσταντικήν, 
διότι διετήρησε το επισκοπικόν αξίωμα μετά τών πλείστων εθίμων καί δι
δασκαλιών τοΰ καθολικισμού' άλλως, δέν εξετάζει κατά βάθος τόν προτε- 

ο.ταντισμόν, είς δν αρκεϊται άντιτεθείς τήν καθολικήν ενότητα καί ιεραρ
χίαν. 'Ωσαύτως άναπτύσσων τάς ιδέας αύτοΰ περί τοΰ ελευθέρου καθολι

κισμού καταγωνίζεται τούς ύπεραλπείους, καθ’ ών επιτίθεται αύστηρότατος.
Είναι ήδη καιρός νά ίδωμεν τάς ιδέας αύτοΰ περί τοΰ εκκλησιαστικού ορ

γανισμού.
Τό σύμβολον τοΰ ελευθέρου καθολικισμ.οΰ, κατά τόν 'Υάκινθον, πρέπει νά 

ήναι οί λόγοι οί αποδιδόμενοι είς τόν ιερόν Αυγουστίνον, ήτοι, εν τοΐς άναγ- 

χα,Ιοις εχότης, sr τοΐς άμ^ιβόΛοις έΛευθερία, ir πασιν- άγάηη. Ούτως άφί- 
σταται ε’νθεν μεν τών ούγενάτων, οϊτινες διαρρηγνυουσι τήν ενότητα, έ’νθεν 
δέ τής ρωμαϊκής έκκλησίας, έν ί) άρχει πανταχοΰ τό ομοιόμορφον, άλλ’ ού- 

δαμοΰ ή έλευθερία, ούδαμοΰ ή άνάπη.

Ή μετερρυθμισμένη καθολική εκκλησία πρέπει νά ήναι χριστιανική, κα
θολική καί έλευθέρα. "Ινα γ χριστιανική, πρέπει νά δεχθή ώς βάσιν αύτής 
τό συμ.βολον τής Νίκαιας" άλλ’ ΐνα ή καθολική, δέν άρκεϊ τοΰτο’ πίέπει 

πρός τούτοις ν’ άναγνωρίσνι τό κύρος τών αληθώς οικουμενικών συνόδων, ήτοι 

ΤΟΜΟΣ Γ', 5.-ΜΑΙΟΣ 1879. ίΰ
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τών πρό του σχίσματος των έκκλησιών, καϊ νά διατηρήσν) τήν ιεραρχίαν 
καϊ τήν ΐερωσύνην. Είς τοϋτο ό Υάκινθος άποδίδει μεγίστην σημασίαν. «Έν 
τή Έκκλησίφ, λέγει, ή εξουσία έθεμελιώθη έν άρχίί διά θετικές θελήσεως 
τού ’Ιησού Χρίστου......... Νομίζω οτι υπάρχει θείφ δικαίφ διάκρισις μεταξύ
κλήρου καϊ λαϊκών......... "Αν έν τουτφ συνίσταται τά είναι κληρικόν, είμαι

κληρικός».κληρικός».Αύτη είναι προδήλως ή ουσία αύτη τοϋ καθολικισμού, καϊ έν τουτφ δ 
Υάκινθος χωρίζεται τελέως του προτεσταντισμού. Χωρίζεται δμως έξίσου 
τής ρωμαϊκής έκκλησίας, διότι παραδέχεται, δτι πάσα Εκκλησία, ής η ιε
ραρχία προέρχεται κατ’ ευθείαν έκ τών Αποστόλων, δικαιούται νά όνομάζη- 
ται καθολική· Ούτως ό τίτλος ουτος άνηκει αυτοδικαίως εΐς την ανατολικήν 
καί την άγγλικανικήν έκκλησίαν ώς είς την λατινικήν $ ρωμαϊκήν, ητις ί- 

δίκως έσφετερίσθη τόν τίτλον τοϋτον.Άλλ’ ή εκκλησία οφείλει νά ήναι ού μόνον καθολική, άλλά καί ελεύθερα 
καί έν τουτφ κυρίως συνίσταται ή μεταρρύθμ.ισις τοϋ Υακίνθου. ’Επειδή ή 
ένότης πρέπει νά έπιβάλληται μόνον έν τοΐς άναγκαίοις, πάν δ,τι δέν ορί
ζεται υπό τίίς άγιας Γραφής % ύπδ τδν πρώτων συνόδων άνηκει είς την δι
καιοδοσίαν τής άτομικής συνειδήσεώς. Αι άποφάσεις των συνόδων τοΰ μέσου 
αίώνος καί τών νεωτέρων χρόνων, οίονδήποτε άν $ τά ιστορικόν αύτών εν
διαφέρον, έλαχίστην εχουσι σημασίαν ύπό την έ'ποψιν τοϋ δόγματος ή τοϋ 
κύρους. Ή πρώτη άναγκαία τίίς άρχής ταύτης συνέπεια είναι ή άρσις τοϋ 
παπισμοϋ, δστις ούδέν έ'χει νϋν τδ κοινόν πρδς τά πρωτεϊον τών πρώτων αιώ
νων. Ό παπισμ.άς, ούτινος ί'χνη δέν άπαντώσιν έν τή καινγ Διαθήκη, πηγά
ζει έκ τίίς ύπερμέτρου φιλοδοξίας τοϋ επισκόπου ’Ρώμης, καθ’ ού έξανίσταντο 
ήδη οί πρώτοι χριστιανοί. Οΐ τίτλοι αύτοϋ ύπάρχουσιν είς τάς ψευδοϊσιδω- 

ρείονς διατάζεις, αϊτινες άνωμολογήθησαν μέν ύπ’ αύτών τών παπιστών 
ώς τερατώδης παραποίησις, μετέβαλον δμως τον οργανισμόν τίίς λατινι
κές έκκλησίας. «Μεταξύ της έμφανίσεως των γ-ευόοϊαιό ωδείων διατά~ 
ζεων καί της άνακηρύξεως τοϋ άναμαρτήτου τοϋ πάπα παρήλθον περί τά 
χίλια έτη. Τά έργον, άρξάμενον άπδ τοϋ ψεύδους, διηνυσε την λογικήν καί 
μοιραίαν αύτοϋ πορείαν, καί κατέληξεν είς την βίαν. Ή ιστορία τής τελευ
ταίας συνόδου είναι ευκολον νά γραφίί’ ό Γρ,ατρύ συνεκεφαλαίωσεν αύτην είς 
ύλίγας λέξεις: ήτο ένεδρα, είς ήν έπηκολούθησε πραξικόπημα».

Ούδέν υπάρχει κοινάν μεταξύ τής διδασκαλίας τοΰ είπόντος' «ί αλήθεια 
ελευθερώσει ύμάς»’ «είς ό Κύριος υμών», καί τοϋ ύφους τοΰ πάπα Αέοντος 
ΙΓ' κηρύσσοντος νϋν έν όνόματι τής καθολικές ρωμαϊκές Γαλλίας: «Λάλει, 
ΙΙάτερ άγιώτατε, καί άκούομεν’ δίδασκε καί πιστεύομεν’ έντέλλου και πει· 
Οόμεθα». Και ένταΰθα πρέπει ν’ άναγράψωμεν αύτάς τάς λέξεις τοϋ ρητορος. 
•Ιδού τά συμπέρασμα’ «Ή άποστολική έκκλησία έ'κλινε γόνυ μόνον ενώπιον 
τοϋ θεοΰ καϊ ενώπιον τοϋ Αμνού’ ίστατο δέ όρθια ενώπιον τών ανθρώπων 

καί τών άγγέλων. Ή σύγχρονος Έκκλησία κλίνει πανταχοϋ γόνυ, μάλιστα 
δ’ ενώπιον τοϋ άνθρώπου, δστις ασκεί έπ’ αύτην την δεσποτείαν την άπο- 
δοκιμασθεΐσαν ύπό τοϋ ’Ιησού. Κυλιέται προ τών ποδών αύτοϋ καϊ λαλεΐ 
αύτφ ώς άπό γής’ «Λάλει, λέγει αύτώ, διότι ό Θεός δέν λαλεΐ ήμΐν πλέον’ 
ή αγία γραφή είναι έσφραγισμένη, ή συνείδησις μένει άφωνος . .. Λάλει καί 
σε άκούομεν’ δίδασκε, καί σε πιστευομεν’ άλλά πρά πάντων διάτασσε!.· 
Διάτασσε εκείνους, οδς δ Χριστός κατέστησεν ελευθέρους, έκείνους, είς οδς 
άπηγόρευσε νά όνομάζωσί τινα κύριον έπί της γης’ διάτασσε καϊ πειθόμεθα.»

«Καί νϋν συμπεραίνων λέγω ό'τι πρέπει νά ποιησωμεν διαζύγιον μετά τοϋ 
παπισμού. Ουτω καθίσταται δυνατή ή μεταρρύθμισις τίίς λατινικής έκκλη
σίας· ουτω καθίσταται δυνατή ή προσέγγισις τών διαφόρων χριστιανικών 
κοινοτήτων καϊ ή άποκατάστασις της άρχαίας καθολικής ένότητος . . . Έ- 
ρωτώσιν, άν δύναται νά ηναι άληθης καθολικός ό άνθιστάμενος είς τόν πά
παν. ’Αποκρίνομαι δτι δέν δυναταί τις νά ήναι άλλως καθολικός».

Άλλά πώς θά διοργανωθί) η Έλκλησία, μή ύπάρχοντος πλέον τοϋ παπι
κού δεσμού ; Θά διαιρεθί) είς έκκλησίας έθνικάς, έλευθέρας έν τίί έσωτερικίί 
διοικήσει, άλλ’ ηνωμένας έν ταΐς μεγάλαις τοϋ καθολικισμού άρχαϊς’ ύπάρ- 
χουσιν ήδη ταιαϋται έκκλησίαι* οϊον ή άγγλικανική, η έπισκοπική έν Αμε
ρική, η τών ίανσένιστών έν Όλλανδίρρ, ή τών παλα «καθολικών έν Γερμα- 
μανίι£, η ελβετική, η ορθόδοξος ανατολική καϊ άλλαι προσηρτημέναι κατά 
τό μάλλον η ήττον είς τάς προηγουμένας. Πολλαϊ τών έκκλησιών τούτων 
είναι ήδη ήνωμέναι, πάσαι δέ τείνουσι νά προσεγγίσωσιν άλληλαις. “Ο,τι 
ό γάλλος μεταρρυθμιστής ιδρύει την στιγμήν ταύτην, είναι έτέρα έκκλη
σία ύπά τό δνομα τίίς γαλλικανικής. Άλλ’ ή έκκλησία αδτη δέν πρέπει νά 
συγχέηται μετά της άρχαίας γαλλικανικής έκκλησίας, ή'τις κακώς έπραξεν 
έ'νθεν μέν νά μή άποσχισθφ άπό τοϋ πάπα,έ'νθεν δέ νά ήναι άγαν ύποτεταγ. 
μένη είς τούς βασιλείς’ θ’ άκολουθήστ; έν γένει τάς παραδόσεις αύτής, άλλά 
θά ήναι πολύ έλευθερωτέρα, μάλλον ανεξάρτητος καϊ βασιζόμενη έπϊ βάσεων 
όντως δημοκρατικών.

Ώς έλέχθη άνωτέρω, οί επίσκοποι θά έχωσι μόνοι τήν εξουσίαν τοϋ χει- 
ροτονεΐν ίερεϊς’ άλλ’ ή κοινότης θά έκλέγφ μεταξύ τών ιερέων δν θέλει νά 
έχη εφημέριον, ίνα υπάρχη άληθής ένότης μεταξύ τοϋ πνευματικού ποιμέ- 
νος καϊ τών πιστών. Και ό άρχιερέύς δέ θά έκλέγηταΓ άλλά πριν άναλάβρ 
τά καθήκοντά του, θά χειροτονήται ύπό τών λοιπών αρχιερέων, διότι ή τε 
άρχιερωσύνη καϊ ή ίερωσύνη μ,όνον διά τής χειρός τών αρχιερέων δύνανται 
νά μεταδοθώσιν. Ουτώς ό ‘Υάκινθος έλπίζέι ότι θά συνδιαλλάξω έν τή Έκ- 
κλησία τήν δημοκρατίαν μετά τής ιεραρχίας. Αναφέρει οτι ή έκλογή έγί- 
νετο έν τίί άρχική έκκλησία καί δτι ό καθολικισμός είς τήν εκλογήν όφεί- 
λει τινάς τών έπιφανεστέρων αύτοΰ επισκόπων. Ή έκλογή ωσαύτως πάρε- 
σχεν είς τήν Γαλλίαν τόν συνταγματικόν κλήρον τής έπαναστάσεως, τόν 
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κάλλιστον τών ύπαρξάντων. Καί δμως, παρατηρεί δικαίως ό συγγραφεύς, % 

πολίτικη τοϋ κλήρου διάταξις ήτο ατελέστατη’ διότι έξελέγοντο οί έφημέ- 

ptoi ύπό πάντων τών πολιτικών εκλογέων, ένώ τό δικαίωμα τοΰτο έ'πρεπε 

νά έπιφυλάσσηται εις τά πραγματικά της ’Εκκλησίας μέλη. Παρά την ανα

κολουθίαν ταύτην, τά αποτελέσματα υπήρξαν εξαίρετα, τότε μάλιστα οτε 
ό κλήρος έκαθάρθη καί ένισχόθη διά τοΰ διπλού διωγμού τοϋ τε εξωτερικού 

και τοϋ εσωτερικού. Και ένταΰθα ό Υάκινθος ποιείται δικαίως έ'ντιμον μνείαν 
τοϋ περιφανεστάτου τών συνταγματικών αρχιερέων’ «Ναι, λέγει, δέν είμαι ό 

απεριόριστος θαυμαστής τοϋ Γρηγορίου . . . Ή αμερόληπτος ιστορία θά εί'πγ, 
δτι ό Γρηγόριος ύπήρζεν εκείνος, ό'στις έν τή άκακηρύζει Ήπ δικαιωμάτων 

τοΰ ανθρώπου ένέγραψε καί τά καθήκοντα αύτοΰ μετά τοΰ ονόματος τοΰ 
Θεοΰ, δστις είναι ή άρχή τών τε δικαιωμάτων και τών καθηκόντων’ δτι ό 
Γρηγόριος ύπήρξεν εκείνος, ό'στις έχειραφέτησε τάς δύο μεγάλας τάξεις τών 

παριών τής νεωτέρας κοινωνίας, τούς ’Ιουδαίους καί τούς Μαύρους’ ό'τι ό 
Γρηγόριος ύπήρξεν εκείνος, ό'στις ύπερμαχών τής καθολικής πίστεως περιε- 

φρόνησε την μανίαν τών άνθυπάτων τής Συμβάσεως». Δέν είναι έπίσης ό 
Γρηγόριος, ώς άπέδειξεν ό Πρεσσανσέ, δ στις πλέον παντός άλλου συνετέλε- 

σεν εις τό ν’ άνοιχθώσιν έκ’ νέου αί Έκκλησίαι ; Καί δέν είναι καιρός άπαξ 

διά παντός νά έξελεχθή ή ψευδής εκείνη ιστορία ή άποδίδουσα εις τόν δε- 

σποτισμόν, έκπροσωπούμενον έν τφ Ναπολέοντι, ο,τι ή έλευθερία κατώρθω- 

σεν ·, Ό Ναπολέων ού'τε άνηγειρεν ού'τε άνεκαίνισε τάς λατρείας’ έκανόνισεν 

αύτάς κα’ι ύπεδούλωσεν. Έπέθηκε καί ένταΰθα ώς άλλαχοϋ τήν χεΐρα έπί 
τών ζωτικών δυνάμεων τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας, ίνα άναδείξγι έν

ταΰθα όργανα δεσποτισμοΰ.
Είς τήν έκλογήν τών έφημερίων καί τών αρχιερέων ό 'Υάκινθος προστί- 

θησι δύο άλλας μεταρρυθμίσεις, σπουδαιοτάτας άμφοτέρας, καί άποδεκτάς 

ήδη γενομένας ύπό τών πλείστων έκκλησιών τών άποσχισθεισών άπό τοϋ 
Βατικανού' αί μ.εταρρυθμ.ίσεις αύται είναι ή τελετή τής λειτουργίας έν τή 
έθνική γλώσσ·/] καί ό γάμος τών ίερέων. Ή έκκλησία οφείλει νά λαλή τήν 
γλώσσαν πάντων τών λαών, ώς έπραττον οί ’Απόστολοι, νά μή έ'χη δέ ιδίαν 

γλώσσαν ύπό τήν άδικον πρόφασιν δτι αί άλλαι είναι απλά ιδιώματα κοινά 

καί βέβηλα. Πώς δύναταί νά έλκύση τούς ανθρώπους πρός έαυτήν, άν οί 
άνθρωποι δέν νοώσιν αύτήν ; Πρέπει οί πιστοί νά γνωρίζωσι τί ό Θεός λέγει 

αύτοΐς έν τή άγίιγ Γραφή, καί τί αποκρίνονται αύτφ έν τή λειτουργίφ’ τότε 

δέν θά έπιτρέψωσι πλέον νά ύφίστανται έν τή λειτουργία πράγματα, τά ό

ποια θά άπεδοκίμαζον, άν ένόουν.
Έν τω γάμφ τών ίερέων έγκειται κατ’ έξοχήν ή πρόληψις τών Γάλλων’ 

διότι ύπάρχουσιν έν τή χώρα ημών πολλοί μή πιστευοντες είς Θεόν καί δμως 

πιστεύοντες στερρώς εις τήν άγαμίαν τών ίερέων. Έν τούτοις ή άγαμία τών 
ίερέων είναι θεσμός καθαρώς άνθρώπινος, δστις ούδέ κατά διάνοιαν υπήρχε 
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παρά τοΐς πρώτοις χριστίανοΐς. 'Ο ’Απόστολος Πέτρος, δν ήθελήσαν ν’ άνα- 

κηρύξωσι πρώτον πάπαν, ήτο έγγαμος’ ή γυνή αύτοΰ ήκολουθησεν αύτφ εις 

'Ρώμην καί ύπέστη πρό αύτοΰ τό μαρτΰριον. ”Ετι κατά τόν δ' αιώνα ό μάρ- 

τυς Ειρηναίος έπίσκοπος Σιρμίου καί πολλοί ήσαν έ'γγαμοι. 'Η αναγκαστική 
άοα άγαμία τοΰ κλήρου είναι άπλοΰν διοικητικόν μετρον. “Όπως άν σκεφθή 

τις περί τής άγαμίας έν τφ παρελθόντι, έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις είνα6 
απολύτως άναγκαία ή κατάργησις αύτής, 'ίνα ό ίερεύς συνδιαλλαγή καί 

μετά τής ανθρώπινης φύσεως καί μετά τής πολιτικής κοινωνίας καί κρη- 

μνισθή τό τείχος τό χωρίζον τούς κληρικούς άπό τών λαϊκών. Δεν νοώ, δτι 

ό γάμος πρέπει, ώς έν τή ρωσική έκκλησίφ, νά έπιβληθή είς τούς ιερείς’ 
ή ελεύθερα άγαμία είναι καί θά μένγ έντιμος έξαίρεσις’ άλλ’ ινα μή έκφυ- 
λίζηται πρέπει να είναι έλεόθερος είς πάσας τάς στιγμάς τοϋ βίου αύτοΰ, 

ήτοι ούδεμία διοικητική πίεσις ή δόξα παρεμποδίζτ) τόν ιερέα τό.ν αίσθανψ- 

μενον εαυτόν κεκλημένον είς τόν οικογενειακόν βίον.
Ιδού έν γένει δ οργανισμός τής νέας Έκκλησίας. Ουσα πολλω έλευθερωτέρα 

τής ρωμαϊκής Έκκλησίας θά ήναι έλευθερωτέρα καί τής άγγλικανικής ώςπρός 
τήν έκλογήν τών ίερέων’ διότι έν ’Αγγλία οί εφημέριοι έκλέγονται συνήθως 

ύπό τών αρχιερέων, εΐ καί έ'ν τισι τών πόλεων έκλέγονται ύπό τών δημοτι
κών συμβουλίων’ καί οί επίσκοποι έκλέγονται ύπό τοΰ προέδρου κατά τά έν, 

τοΐς κεφαλαίοις. Περιπλέον ή γαλλικανική έκκλησία θά ήναι ανεξάρτητος 
άπό τής πολιτείας. Θά προσεγγίζή άρα πρός τήν έπισκοπικήν Εκκλησίαν τής 

’Αμερικής. Ό ’Υάκινθος μόνον φαίνεται άπονέμων τι πλέον είς τούς ίε-ρεΐς. 

Ούτως έπιφυλάττει είς τδν ιερέα τήν εξουσίαν τοΰ άφιέναι αμαρτίας’ δεν 
θεωρεί δμως τήν έξομολόγησιν ώς μυστήριον ύποχρεωτικόν.

Παρά τάς μικράς διαφοράς τάς ύφισταμένας μεταξύ τών ιδεών τοΰ 'Υα
κίνθου και τών άγγλικανών, οί ’Άγγλοι καί Άμ.ερικανοι επίσκοποι δέν έδί- 

στασαν ν’ άναγνωρίσωσι τήν άγγλικανικήν ’Εκκλησίαν ώς έν κοινωνία ούσαν 
μετά τών έκκλησιών αύτών καί νά άνακηρύξωσιν δτι είναι έτοιμοι- νά ύπο- 
στηρίξωσιν αύτήν πάσγι δυνάμει. Χρηματικόν κεφάλαιον ώρίσθη ίδίγ πρός 

τοΰτο ύπό τής άγγλοηπειρωτικής εταιρίας. Καί μ,έχρις ούγίνωσιν έπίσκοποι 

γαλλικανοί, ό'Υάκινθος καί οί φίλοι αύτοΰ θά δικτελώσιν ύπό τήν δικαιο
δοσίαν τοϋ Πρώτου τάς ’Εκκλησίας τής Σκωτίας, ένώ ό Έρτσογ, ό έγχώριος 

έλβετός έπίσκοπος, άναλαμβάνει νά χειροτόνηση νέους ιερείς.

‘Ο 'Υάκινθος λοιπόν είναι βέβαιος δτι έκτοτε δέν θ’ άγωνίζήται μόνος... 
Άλλά πρέπει νά ύποστν^ριχθή έν Γαλλίοι, και θά ύπεστηρίζετο, άν πάντες 
οί έν πολλοϊς όμόφρονες αύτφ δέν έμενον άργοί καί άδιάφοροι. Πολλάκις έν 

ταΐς όμιλίαις αύτοΰ έπειράθη νά έξαγάγη αύτούς τής αδιαφορίας δεικνυων 
δτι ή διαγωγή των χρησιμεύει ώς τό κάλλιστον μέσον τοΰ θριάμ-βου τών ’Ιη

σουιτών. «ΠόΟ.εν προέρχεται, έρω,τ?, δτι μέχρι τοΰδε αί εύγενέσταται προοό- 

ί La reforms ca.th,olic£ue et I’ eglUe. auglicane, par Hyacinthe Loyson, 
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πέθειαι ίπέ< έλευθέρας καί χριστιανικές μεταρρυθμίσεώς άπέτυχον καί δτε 
ο' ύπεράλπειοι έν τί) Έκκλήσί^ θριαμβεύουσιν ; Αιτία τούτου είναι όμολογου- 
μίνως δ πάπας, οί Ίησουέται, οί επίσκοποι, ό κλήρος* della καί ύμεΐς, ύμεΐς 
μάλιστα... Ναί, ύμεΐς, κοσμικοί^ οίκογενειάρχαι, λαϊκοί, ύμεΐς συνετελέ- 
σκτε είς τόν θρίαμβον τών ύπεραλπείων, διότι παραιτηθέντες πάντων ύμών 
π3ν δικαιωμάτων καί καθηκόντων έν τη θρησκευτική κοινωνίφ, ής είσθε 
μέλη ενεργά και πολΐται υπεύθυνοι, έταύτίσατε την έκκίησίαν μετά τοΰ 
κλήρου, έγκατεΐίπετε αύτην εις την Ανεύθυνου εξουσίαν τών κυβερνώντων 
αύτην... Μετά τών καταχρήσεων περιεφρονήσατε τούς θεσμούς καί την διδα
σκαλίαν . .. "Αν πτωχός τις ίερεύς, ύπακούων εις την συνείδησιν έαυτοϋ καί 
καί τών ύπ’ αύτοΰ διδασκόμενων, δέν ήδυνήθη ν’ άνέχηται, ίνα συγχεηται η 
ελεύθερα ύπακοή τοΰ χριστιανοΰ μετά τές τυφλές τοΰ στρατιώτου πειθαρ
χίας... ατί είσαι» είπατε αύτφ διά τύπου ήσκεπτικοΰ η άσεβοΰς «τί είσαι, 
καί τίνι δικαιώματι έγείρεις φωνήν κατά της 'Ρώμης, άν άρνεΐσαι νά γίνης 
μεθ’ ημών έλευθερόφοων ;... » Καί έπειδή ό ίερεύς ουτος έστη ή ίσταται η 
συνείδησις αύτοΰ...τον παραδίδετε εις τάς άκατονομάστους προσβολάς εκεί
νων, ών παρίστασθε αί Αντίπαλοι.. . Τί λέγω ; στρέφετε καθ’ ύμών τούς 
πλησιεστάτους και άναποφεύκτους ύμών συμμάχους, την ιδίαν ύμών οικογέ
νειαν...Τδ λαϊκόν σχολεϊον είναι έν τώ πολιτικφ ύμών προγράμματι, άλλά τά 
τέκνα σας έκπαιδεύονται είς τδ λύκειον τών Ιησουιτών. Είπατε λοιπδν μεθ’ 
ολα ταΰτα, άν δέν είσθε ύμεΐς οί αίτιοι τές κατισχύσεως τών ύπεραλ
πείων!.. Κύριοι, Αρχίζετε νά νοέτε τί είναι μεταρρύθμισις τές καθολικές ’Εκ
κλησίας, και έρωτατε πώς δύνασθε νά πραγματοποιήσητε αύτην. Τδ μυστή
ριον έγκειται έν μια μόνη λέξει :

Αί εύγλωττοι αύται προσφωνήσεις δέν έμειναν δλως Ανωφελείς’ πλην της 
ύποστηρίξεως τές άγγλικανικής έκκλησίας, περί ής έλέχθη ανωτέρω, ό πατήρ 
'Υάκινθος προσείλκυσεν ηδη οπαδούς τινας, έν οίς πολιτικούς άνδρας, βουλευ- 
τάς, καί τινας τολμηρούς κληρικούς, ο'ί,τινες δέν έφοβηθησαν νά μιμηθώσι 
τδ παράδειγμα αύτοΰ συντρίβοντες πάντα δεσμόν, ϊνα ύπακούσωσιν είς την 
συνείδησιν αύτών. Τη σύνδρομά! αύτών καί τί) τών "Αγγλων, ό 'Υάκινθος 
Εγκαινιάζει αΰριον την γαλλικανην λατρείαν έν εύρεΐ τινι οίκήματι ενοικια- 
σθέντι πρδς τοΰτο έν τή όδώ Rochechouartι. Δεν δύναταί τις νά μένγ άδιά* 
φορος πρδς τοιαύτην σημαντικήν απόπειραν θρησκευτικές ανεξαρτησίας, καί 
άν μη συμμερίζηται πάσας τάς ιδέας τοΰ έπιχειροΰντος αύτην. Τδ μέλλον 
μόνον θά δείξγ, Sv τδ έργον τοΰτο θά ευδοκίμησή- άλλά καί αν η νεα ’Εκ
κλησία παρεΐχεν άπλώς τφ Ύακίνθφ άμβωνα, ένθα νά δυνηθή έκφρασή 
βλευθέρως τά αισθήματα αύτοΰ, τό αποτέλεσμα τοΰτο δέν ήθελε είσθαι μι-

1 'Ο πατήρ Υάκινθος ίξακολονόεΐ ϊκτοτε τακτικές ιερουργών ίνταΰβα καί Sia τής ’σχυ- 
ρας αδταϋ εδγλωττίας σαγηνιδων τδ πυκνόν και ίκλεκτδν αύτοΰ άκραατήριον, οπερ οση- 
μίραι βαίνει αύξάνον.
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κρβς σημασίας. Δέν ύπάρχει λόγος θαυμαστότερος τοΰ Υακίνθου, δταν ούτος 
Αρκηται νά κηρύττν) τήν’ήθικήν καί την θρησκείαν την όντως εύαγγελικήν, 
καί ό λόγος ούτος δύναταί ν’άσκηση σωτηριωδεστάτην δύναμιν έπί την γενεάν 
ημών. "Επειτα δ ημετερος αιών καυχΑται οτι είναι αιών τές έλευθερίας καί 
τδ πεδίον τές συζητήσεως είναι ήνεωγμένον καί είς αύτάς τάς παραδο- 
ξοτάτας Αποπλανήσεις. Δέν δύναταί τις πλέον άνευ αί'σχους νά καταδικάσ·/] 
είς σιγήν στόμα τοιοΰτον οίον τδ τοϋ 'Υακίνθου.

Τδ σύγγραμμα τοΰ Υακίνθου θά δείξη έτι άπαξ, δτι δύναταί τις νά ήναι 
ελεύθερος χωρίς νά παύσηται ών θρησκευτικός. Οί μη Αναγνόντες αύτδ πρέ
πει να τδ Αναγνωσωσιν* ούτω μόνον θά κρίνωσιν ακριβώς περί τές σημασίας 
καί τές Αξίας τές έπιχειρήσεως. Νϋν άπόκεςται νά κρίνωμεν τόν Υάκινθον 
®κ τών έργων. I. ΜΟΣΧΑΚΠΣ

HEPI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΤΩ. ΟΦΘΑΑΜΩί

Γνωστόν είναι δτι δ οφθαλμός έχει μεγίστην Αναλογίαν πρδς τόν έν τή 
φυσική ονομαζόμενου σκοτεινόν θάλαμ-ον ή πρός φωτογραφικήν συσκευήν 
καί οτι είς την όπισθίαν έσωτερικήν έπιφάνειαν αύτοΰ σχηματίζεται ή 
είκων τών πρδ αύτοΰ Αντικειμένων έσμικρυμένη καί Ανεστραμμένη άπαραλ- 
λακτως ώς σχηματίζεται η είκών τών πρδς φωτογράφησιν Αντικειμένων έπΐ 
τές θολές υελίνης πλακδς, την οποίαν ό φωτογράφος τοποθετεί είς τδ δπι- 
σθεν μέρος της φωτογραφικές συσκευές, ακριβώς είς την θέσιν, είς έν θά τεθή 
μετά ταΰτα η φωτογραφική πλάξ, ινα ί'δφ Sv έπ’ αύτές σχηματίζεται Ακρι
βώς καί ζωηρώς τδ πρδς φωτογράφησιν Αντικείμενου.

Ό οφθαλμός είναι σώμα σφαιροειδές. Τδ έξωτερικδν περικάλυμμα τοϋ 
σφαιροειδούς τουτου σωμ,ατος άποτελεϊται έκ τοΰ σκληρού λεγομένου χιτώνος, 
σώματος λευκοΰ ινώδους στερεού καί Αρκετά παχέος, δστις Αντιπροσωπεύει 
ούτως είπεϊν τά στερεά τοιχώματα τές φωτογραφικές συσκευές. ‘Ο χιτών 
ούτος έχει πρδς τδ έμπροσθεν αύτοΰ μέρος οπήν .ητις φράττεται διά τοΰ κε- 
ρατοειδοΰς λεγομένου, ιστοΰ διαφανούς, δστις κυρτοΰται πρός τά έξω. 'Ο 
σκληρός χιτων υπενδύεται εσωτερικώς διά δύο ετέρων χιτώνων λεπτότερων, 
τοΰ χοροειδοΰς, δστις έφαρμόζεται Αμέσως έπί τές έσωτερικές έπιφανείας 
τοΰ σκληροΰ χιτώνος, καί τοΰ άμφιβληστροειδοΰς, δστις καλύπτει την έσω- 
τερικην επιφάνειαν του χοροειδοΰς* άμφότεροι οί χιτώνες ουτοι, δ τε χοροει- 
δης καί ο αμφιβληστροειδής, άπολήγουσι κατά τήν πρόσφυσιν τοΰ κερατοει- 
δοΰς μετά τοΰ σκληροΰ χιτώνος.

Ουτω λοιπόν σχηματίζεται χώρος σφαιροειδής κεκλεισμένος πανταχόθεν 
ύπό τοιχωμάτων Αδιαφανών, εκτός του προσθίου μέρους, καθ’ δ μένει οπή 
φραττομενη ύπό τοΰ διαφανούς κερατοειδοΰς.

»
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’Όπισθεν του κερατοειδοΰς υμένας υπάρχει δίσκος διαφόρως εις τούς δια

φόρους οφθαλμούς κεχρωματισμένος και φέρων είς τό μέσον αύτοϋ οπήν, την 

λεγομένην κόρην τοϋ οφθαλμού, ό δέ δισκοειδής ύμήν ουτος δστις συμφύετατ 

μετά τών άκρων τοϋ χοροειδοΰς χιτώνος ονομάζεται ίρις. Τόχρώμα της ίρι- 
δος είναι τά χαρακτηρίζον τό χρώμα τοϋ όφθαλμοΰ. ’Όπισθεν τής ΐ'ριδος και 

απέναντι της κόρης τοϋ όφθαλμοΰ, εφαρμοζόμενος έπι της οπής την όποιαν 
άφίνουσιν ό χοροειδής κα'ι ό άφιβληστροειδής ύπάρχει δ κουσταλλοειδής 'λε

γόμενος φακός, φακοειδές σώμα διαφανές. Ό κρυσταλλοειδής φακός διαιρεί 

τό κοΐλον τοϋ όφθαλμοΰ είς δυο μέρη, είς την μεταξύ αύτοϋ καί τοΰ κερα- 

τοειδοϋς κοιλότητα, ητις πληροΰται ύπό τοϋ ύδατώδους ύγροϋ, και είς τόν ύπό 

τοΰ φακοϋ τούτου καϊ τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος σχηματιζόμενον σφαι

ροειδή θάλαμον ό'στις πληροΰται ύπό. τοϋ ύελώδους λεγομένου σώματος..
Αί ακτίνες αί έκπεμπόμεναι έκ τών πρό τοΰ οφθαλμού σωμάτων, διερχό- 

μεναι διά τοϋ κερατοειδοΰς τοϋ ύδατώδους ύγροϋ το.ΰ κρυσταλλώδους φακοϋ 

κα'ι τοΰ ύελώδους, σώματος, καί πάσχουσαι κατά την δίοδον ταύτην διαφό

ρους θλάσεις, άναλόγως ώς τοϋτο γίνεται εις τούς φακούς της φωτογραφικής 
συσκευής, προσπίπτουσιν έπ'ι της όπισθίας αδιαφανούς έπιφανείας τοϋ κοίλου 

τοΰ όφθαλμ.0ΰ, άποτελουμένης έκ τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος., σχηματί- 
ζουσαι άπ’ αύτοΰ μικράν καϊ ανεστραμμένην εικόνα τοϋ αντικειμένου. Διά της 

προσβολής.τών άκτίνων έπϊ τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος, ό'στις είναι τό 

άκρον τοΰ όπτικοϋ νεύρου, παράγεται τό αί'σθημα τής όράσεως.
Ούτω λοιπόν ο οφθαλμός παράγει φυσικώς ταύτά άποτελέσματα οία καϊ 

η φωτογραφική συσκευή. Άλλ’ άν έν τή φωτογραφική συσκευή την θολήν 
ύελίνην πλάκα, ην έν Αρχή άνεφέραμεν, άντικαταστήσωμεν διά πλακός χη· 

μ.ικώς πρός τοϋτο παρεσκευασμένης, βλέπομεν οτι η είκών, ή'τις πρότερον πα- 
ρήγετο έπϊ τής θολής πλακός αφίνει τά ί'χνη αύτής έπϊ τής παρεσκευασμέ

νης πλακός, και άφοΰ ή πλαζ αύτη άπομακρυνθή τής φωτογραφικής συ

σκευής.
Αί ακτίνες αί έκ τοΰ ήλιου έκπεμπόμεναι δέν παράγουσι μόνον θερμότητα 

καϊ φώς, άλλ’ έξασκοΰσι καϊ χημικήν ενέργειαν έπϊ διαφόρων σωμάτων, 
διευκολύνουσαι ή έπιφέρουσαι τήν ενωσιν αύτών μετ’ άλλων σωμάτων ή τήν 
αποχώρησιν αύτών άπό σωμάτων μεθ’ ών τέως ήσαν χημικώς ηνωμένα.

Ή χημική αύτη ενέργεια τοΰ φωτός έκδηλοΰται έπϊ πολλών σωμάτων 

διά τής Αλλαγής ή άλλοιώσεως τοϋ χρώματος αύτών. Καϊ αληθώς και έν 
τφ καθ’ ήμέραν βίφ παρατηροΰμεν πολλά φαινόμενα τοιαύτης άλλοιώσεως 

τών χρωμάτων έκ τής έπιδράσεως τοΰ ήλιακοΰ φωτός. Πάντες γνωρίζομεν 

ό'τι πολλά χρώματα ύφασμάτων άλλοιοΰνται ό'ταν είναι έκτεθειμένα είς τό 

ήλιακόν φώς.
’Επϊ τοΰ φαινομένου τούτου τής άλλοιώσεως τών χρωμάτων διά τής χη

μικής ένεργείας τών ήλιακών άκτίνων στηρίζεται ή φωτογραφία. Τό σώμα 

τό όποιον άλλοιοϋται έν τή φωτογραφίας είναι άλας τι τοϋ άργύρου, τά ό
ποιον διά τής χημικής έπενεργείας τών άμεσων ήλιακών άκτίνων ή τών Αν- 

τανακλωμένων έξ άλλων αντικειμένων, φωτιζομένων ύπό τοΰ ήλιακοΰ φωτός, 
γίνεται μέλαν είς τά σημεία ό'που προσεβλήθη ύπό τοΰ φωτός.

Άλλα καϊ έν τφ όφθαλμώ ύπάρχει σώμα, τοΰ όποιου τό χρώμα μετα
βάλλεται διά τής έπενεργείας τοΰ ήλιακοΰ φωτός. Τό σώμα τοϋτο είναι ού- 

σία πορφυρά πληροΰσα τήν έσωτέραν έπιφάνειαν τοΰ άμφιβληστροειδοΰς χι

τώνος καϊ τό όποιον δυναταί τις νά όνομάσνι οπτικήν πορφύραν. 'Η ούσία 

αυτη Ανακα7.υφθεΐσα ύπό τοΰ έν 'Ρωμτ; γερμανοΰ σοφοΰ Boll τοσοΰτον εύκό.- 
λως προσβάλλεται ύπό τών χημικών άκτίνων, ώστε έκτιθεμένη είς τό ήλια

κόν φώς έντός τινων δευτέρων λεπτών καθίσταται άχρους, καϊ αύτη βεβαίως 
ύπήρξεν ή αιτία ό'τι ή ούσία αύτη δέν παρετηρηθη ύπό τοσούτων έμβριθών 

καϊ επιμελών παρατηρητών, οΐτινες λεπτομερέστατα καϊ καθ’ δλας αύτοϋ 
τάς έπόψεις έξήτασαν τόν οφθαλμόν.

Άνακαλυφθείσης λοιπόν τής ύπάρξεως τής ούσίας ταύτης ακριβώς είς τήν 
θέσιν εΐς ήν προσπίπτει ή είκών τών πρό τοΰ όφθαλμοΰ άντικειμένων, εύ'κο- 

λον ήτο νά συμπεράνρ τις δτι καϊ έν τω όφθαλμώ σχηματίζεται άνάλογόν 

τι πρός φωτογραφικήν εικόνα τών πρό αύτοΰ άντικειμένων. ■■ ■ ■ ;
Τά πρώτα πειράματα, έζ ών άπεδείχθη ύπό τοΰ καθηγητοΰ Boll ή ύπαρ- 

ξις τής έν λόγφ έρυθρόζς ούσίας, έγένοντο έπϊ κονίκλων καϊ βατράχων. Άπε· 

κεφάλισε κόνικλον έν τφ σκότει, ό'στις διέμεινε πρότερον έπϊ μίαν ή δύο ώ
ρας έν απολύτως σκοτεινφ χώρφ, ήνοιξε τόν οφθαλμόν αύτοΰ έν τφ σκότει 
και παρετήρησεν αύτόν έ'πειτα έν τφ φωτί.Κατά τάς πρώτας στιγμάς ό άμ- 
φιβληστροειδής ήτο χρώματος πορφυροΰ, δπερ ταχέως έξηλείφθη. ΤΙ έξάλει- 

ψις αύτη τοΰ πορφυροΰ χρώματος δέν είναι άποτέλεσμα μόνον τοΰ θανάτου 
τοΰ ζώου, τοϋτο δέ Αποδεικνύεται, διότι τό πορφυροϋν χρώμα εξαλείφεται 

καϊ έν τοΐς ζώσι ζωοις διά τής έπενεργείας τοΰ φωτός. "Αν δμως μετά ταΰτα 

έπαναφέρωμεν τό ζφον, τοΰ όποιου κατά τόν τρόπον τοϋτον ό Αμφιβλη
στροειδής κατέστη άχ_ρους, είς τό σκότος έπί τινας ώρας βλέπομεν οτι πά

λιν τό πορφυροϋν τοΰ Αμφιβληστροειδούς χρώμα άναγενναται. ”Αν δμως νε
κρόν ήδη οφθαλμόν, τοΰ όποιου ό αμφιβληστροειδής έγένετο άχρους ύπό τήν 

επιρροήν τοΰ φωτός, έπαναφέρωμεν εΐς τό 'σκότος, ό Αμφιβληστροειδής αύτοΰ 
δέν χρωματίζεται έκ νέου. ’Εκ τούτων άποδεικνύεται δτι τό ποοφυροΰν 

χρώμα τοΰ άμφιβληστροειδοΰς, τό όποιον καταστρέφεται διά τοΰ φωτός, άνα- 
γεννάται έν τφ ζώντι όφθαλμώ, δέν άναγεννάται δμως μετά τόν θάνατον.

"Οτι δ θάνατος δέν είναι ή αιτία τής καταστροφής τοΰ πορφυροΰ χρώ

ματος τοΰ Αμφιβληστροειδούς, άλλά ή έπενέργεια τοΰ φωτός, άποδεικνύεται 
καϊ έκ τοΰ OTt οφθαλμοί νεκροί, διατηρηθέντες έν τώ σκότει, έδείκνυον καϊ 
μετά παρέλευσιν εί'κοσι τεσσάρων ωρών τό πορφυροϋν τοΰ Αμφιβληστροειδούς 

χρώμα άναλλοίωτον. ,
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Ό καθηγητής τίς φυσιολογίας έν τφ έν Heidelberg Πανεπιστημίφ-Kiihne 
κατωοθωσε νά παρασκευάσω) κα'ι διάλυσιν τοΰ πορφυρού τούτου χρώματος 
καί ν’ αποδείξω) ουτω ότι τοΰτο άποτελεϊται έζ ιδιαιτέρας χρωστικές ούσίας. 
Τά υγρόν τά μάλλον πάντων διαλύον τήν ουσίαν ταύτην είναι ή καθαρά 
χολή τοϋ βοός" διά τίς έπενεργείας αύτίς έπΐ προσφάτων αμφιβληστροει
δών, άποκταται ύγράν έρυθροπόρφυρον γινόμενον άχρουν έν τφ φωτί, Διά τίς 
συμπυκνώσεως τοΰ ύγροΟ τούτου άποκταται σώμα έρυθρόν, συγκείμενον έκ 
τίς όπτικίς πορφύρας καί έτέρας τινδς ουσίας. Τά σώμα τοΰτο γίνεται &- 
χρουν έν τφ φωτί άν ήναι ύγράν, μένει όμως άναλλοίωτον άν ήναι ξηρόν.

Ή έντασις τοΰ φωτάς και τά χρώμα αύτοΰ έχουσι μεγάλην έπιρροήν έπί 
τίς άποχρωματίσεως τοΰ αμφιβληστροειδούς. Τά χρώματα τά όποια προ πάν
των έπενεργοΰσιν έπΐ τίς χρωστικής ταύτης ουσίας είναι τά κυανοΰν καί τά 
χλωρόν’ έν γένει δέ αί ακτίνες αίτινες έ'χουσι μικράν χημικήν ένέργειαν ώς 
π χ. αί έρυθραΐ έπενεργοΰσιν έλάχιστον έπί τήν ουσίαν ταύτην. Ή δέ έντα- 
σις τίς ένεργείας είναι ανάλογος πρός τήν έ'ντασιν τοΰ φωτός.

Ή φωτογραφική πλάξ άφοΰ ύποβληθη έντάς τίς φωτογραφικής συσκευής 
<1ς τήν έπίδρασιν τοΰ φωτάς, μεταφέρεται έ'πειτα ταχέως προφυλαττομένη 
άπό τοΰ φωτός έντάς σκοτεινού χώρου, δπου διά χημικών μέσων στερεοΰται 
ΎΙ έπ’ αύτης άποτυπωθεΐσα εΐκών. "Αν ή φωτογραφική πλάξ μετά την έξα- 
γωγήν αύτης έκ τίς συσκευίς άφίετο’ύπά την έπίδρασιν τοΰ φωτός, άπασα 
ή έπιφάνεια αύτής, κεκαλυμμένη ο3σα δι’ άλατος τοΰ άργύρου, ήθελε μελα- 
νωθή καί ουτω δά έξηλείφετο η παραχθεΐσα εΐκών.

Άνάλογόν τι συμβαίνει καί έν τφ όφθαλμφ. "Αν έπί ζώου τινός, δπερ διέ- 
μεινεν έπί τινα χρόνον έν τφ σκότει καί τοΰ οποίου κατά συνέπειαν ό άμφι- 
βληστροειδής χιτών είναι κεχρωματισμένος διά της πορφυράς χρωστικής ού
σίας, παραχΟ^ άμέσως μετά την έξαγωγήν αύτοΰ έκ τοΰ σκότους ή εΐκών 
άντικειμένου εύρισκομένου πρό αύτοΰ,τά μέρη τοΰ άμφιβληστροειδοΰς τά προσ
βαλλόμενα ύπό τών φωτεινών μερών τίς εικόνας θέλουσι καταστώ) κατά τά 
μάλλον ί ήττον όίχροα, τά δέ ύπά τά σκιερά μέρη τίς εικόνας δέλουσι δια
τηρήσει μάλλον τά πορφυροΰν αύτών χρώμα, οίίτω θέλομεν έ'χει έπί τοΰ άμ· 
φιβληστροειδοΰς χιτώνος φωτογραφικήν εικόνα, της όποιας τά μέν φωτεινά 
μέρη δά παρίστανται άχροα, τά δέ σκιερά έρυθρά, εικόνα δηλ. όμοίαν 
πρός γεγραμμένην δι’ έρυθράς βαφής. Διά νά διατηρηθώ) δμως ή εΐκών αύτη, 
άνάγκη ό οφθαλμός νά μετενεχθή άμέσως πάλιν εις σκοτεινόν μέρος, άλλως 
διά τίς έπιδράσεως τοΰ φωτός έξαλείφεται η εΐκών άποχρωματιζομένου ολο
κλήρου τοΰ άμφιβληστροειδοΰς. ’Αλλά καί άν μεταφέρωμεν τό ζφον είς σκο
τεινόν μέρος, πάλιν δέν σώζομεν τήν εικόνα, διότι, ώς εΐ'δομεν, ή πορφυρά ου
σία άναγεννάται, ολίγον δέ κατ’ ολίγον θέλει χρωματισθή δλος ό άμφιβλη- 
στροειδής δμοιομόρφως πορφυρούς. Διά νά διατηρήσωμεν λοιπόν τήν εικόνα 
δέν άρκεϊ μόνον νά μεταφέρωμεν τό ζφον είς σκοτεινόν μέρος, άλλ’ άνάγκη 

καί νά φονεύσωμεν αύτό, ίνα έμποδίσωμεν τήν άναγέννησιν τού πορφυρού 
χρώματος.

Ό καθηγητής Kiihne άπέκτησεν αληθώς τωαύτας φωτογραφικάς εικόνας 
έπί τοϋ άμφιβληστροειδοΰς. Ό Kiihne έ’θεσεν άκίνητον ένώπιον παραθύ
ρου κόνικλον, ούτως ώστε νά άτενίζη πρός τό παράθυρου έπΐ τρία λεπτά 
της ώρας, έ'πειτα μετήγαγεν αύτόν είς δωμ.άτιον φωτιζόμενου ύπό κίτρινου 
φωτός έ'χοντος έλαχίστην χημικήν ένέργειαν, καί άπεκεφάλισεν αύτόν, ένβ- 
βάπτισε δέ τόν οφθαλμόν, άφήσας αύτόν είς τήν φυσικήν αύτοΰ θέσιν, έντάς 
διαλύσεως στυπτηρίας, παρατηρήσας δέ μετά εΐκοσιτέσσαρας ώρας τόν Αμφι
βληστροειδή, ευρεν έπ’ αύτοΰ καθαρωτάτην τήν εικόνα τοΰ παραθύρου’ τό 
πλαίσιον τοΰ παραθύρου καί τών ύελίνων πλακών παρίστατο διά πορφυρού 
χρώματος, τά δέ μεταξύ αύτών διαστήματα, τά όποϊα παρίστων τάς ύε- 
λίνους πλάκας, ησαν άχροα. Ουτω λοιπόν σχηματίζεται έπΐ τοΰ άμφιβλη- 
στροειδοΰς χιτώνος τοΰ οφθαλμού εΐκών θιτικη των Αντικειμένων, δηλ. εΐ
κών έν τν; όποίφ τά φωτεινά μέρη τοΰ άντικειμένου παρίστανται λευκά,ένφ 
έπΐ τίς φωτογραφικίς πλακάς παράγεται εΐκών άρνητικη εΐκών δηλ. έν γί 
τά σκιερά μέρη τοΰ άντικειμένου παρίστανται λευκά. Τό αύτό πείραμα έπα- 
νέλαβεν ό Kiihne κα'ι έπΐ φονευθέντος ζφου. Εξέθεσε δηλ. κεφαλήν άρτι κο- 
πεϊσαν κονίκλου άπέναντι τοΰ παραθύρου ούτως ώστε οί οφθαλμοί νάτενί- 
ζωσι πρός αύτό έπΐ δέκα λεπτά τής ώρας, παρετήρησε δέ τήν αύτήν ει
κόνα έπΐ τοΰ άμφιβληστροειδοΰς.

Βεβαίως ούδείς λόγος ύπάρχει νά μή παραδεχθώμεν δτι καί πολυπλοκώ- 
τεραι εικόνες δύνανται ν’ άποτυπωθώσιν έπΐ τοΰ άμφιβληστροειδοΰς.

Καί άπαντα μέν τά πειράματα ταΰτα και αί παρατηρήσεις έγένοντο έπΐ 
ζφων κα'ι παρετηρήθη ή πορφυρά αύτη ουσία ού μόνον έπΐ θηλαστικών 
άλλά και έπΐ πτηνών, ιχθύων, βατραχοειδών, ετι δέ και έπΐ άσπονδύλων 
ζφων. Άλλά καί έν τφ όφθαλμφ τοΰ άνθρώπου ύπάρχει ή χρωματιστική 
αύτη ουσία. Τοΰτο παρετήρησαν πρώτον οί διδάκτορες Schenk καί Zucker- 
ihandl έν Βιέννη έπί κακούργου άποκεφαλισθέντος, τοΰ οποίου ό οφθαλμός 
έκλείσθη άμέσως μετά τόν θάνατον.

Προτού άνακαλυφθή διά τών εργασιών τοΰ Boll καί Kiihne ή παραγωγή 
αυτή τών εικόνων έν τφ όφθαλμφ, πολλών ή φαντασία ύποβοηθουμένη ύπά 
τής άναλογίας τοΰ οφθαλμού πρός φωτογραφικήν συσκευήν άνεπλασέ τοιαύ- 
τας εικόνας έν τφ όφθαλμφ, ευρε δέ κα'ι τήν πρακτικήν αύτών έφαρμογην. 
Αί εικόνες αυται ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι κατ’ αύτούς,ίνα όδηγήσωσι τήν 
δικαιοσύνην ώς Αψευδείς μάρτυρες εϊς τήν άνακάλυψιν τοΰ έγκληματίου ή 
τούλάχιστον περιστάσεών τινων τοΰ εγκλήματος.

Ό οφθαλμός τοΰ θνησκοντος ή τοΰ φανευομένου πρέπει κατ’ αύτούς νά φέρν) 
άποτετυπωμένην τήν εικόνα τοϋ φονέως ή τοΰ θεάτρου τοΰ φόνου. Δύναταί 
δμως ή εΐκών αύτη νά διατηρηθώ κα'ι νά χρησιμεύσνι πρός οδηγίαν τίς δι
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καιοσύνης; Εΐ'δομεν πόσαι προφυλάξεις Χρειάζονται διά τήν παραγωγήν καί 

διατήρησιν της είκρνος ταύτης, ώστε βεβαίως πρέπει νά συντείνωσιν ολως 
έξαιρετικαί περιστάσεις ίνα επί τοϋ οφθαλμού φονευθέντος ανθρώπου διατη- 

ρηθή η είκών της τελευταίας αυτοϋ έντυπώσεως.
"Εν έ'τι ζήτημα μένει νά έξετάσωμεν, ποίαν σπουδαι.ότητα έχει η πορ

φυρά αυτή ουσία έν τή λειτουργία της όράσεως. Το ζήτημα τοΰτο είναι έτι 

εντελώς άλυτον. Τοΰτο μόνον άποδεικνύεται δτι δέν είναι απαραίτητος η 

ουσία αυτή έν τή λειτουργία: τής όράσεως, διότι καί τά εί'δη και τά άτομα 

είς τά όποια δέν ύπάρχει αυτή βλέπουσιν. επίσης καλώς ώς και τά έ'χοντα 

«φθανον αύτην. Ε, Δ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΑιΣΜΑ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Γνωστόν εινε δτι και παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν ύπήρχον ιγσματα τοΰ 
λαοΰ ώς καί παρ’ ήμΐν’ τοιοϋτον τό χε.Ιίδόησ^α,\</.\ Ιαιμ&Λιοι ωδα'ι, τά· σχο- 
Λιά κα'ι άλλα πολλά, Τών δέ παρ’ ήμΐν δημοτικών (ασμάτων μέγα εΐνε τό 
πλήθος, είτε ιστορικήν έχουσι ταΰτα ύπόθεσιν, ώς τά κλεπτικά, εί’τε διατρί- 
βουσι περί τόν έ'ρωτα, τόν γάμον, την μητρικήν στοργήν κτλ. Φανερόν δέ 

εΐνε δτι, ώς είκός, ουδέποτε έστείρευσεν ή Μοΰσα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, καί 
δτι, άν ύπάρχουσι χρόνοι καθ’ ούς' οί γνωστοί καί ονοματισμένοι ποιηταί 

δέν εΐνε τό παρ’άπαν άντάζιαι τών μεγάλων άοιδών τής άρχαιότητος, άλλά 

δυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι ό άνώνυμος στιχοπλόκος όςτις καλείται λαός 
ύπήρξε διά τών αιώνων άπαόστως ποιητης μέγας. Μόνη δέ καί κυριωτάτη 

διαφορά τοϋ χαρακτήρας τών παλαιών σκαλιών ασμάτων άπό τών λεγομέ

νων δημοτικών τών μέσων αιώνων καί τής σήμερον εΐνε ή γλώσσα, ητις ά- 

ναγκαίως συμμετεβλήθη μετά τών τυχών τοϋ έ'θνους.
Έπ’ι μακρόν δέ χρόνον ένομίζετο ύπό τών αλλογενών, τών μόνων οΐτινες 

είχον μέχρι τίνος άσχοληθή περί την ήμετέραν γλώσσαν καί την δημώδη 

φιλολογίαν, δτι ή παρά τών νεωτέρων 'Ελλήνων λαλουμένη γλώσσα καί ή 
δημώδης αύτών Μοΰσα εινε γεννήματα διαφθοράς έπελθούσης μ.ετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Άλλ’ ή πεπλανημένη αυτή δόξα έξέλιπε 

κατά μικρόν, μάλιστα κατά τόν ήμέτερον αιώνα, καί έζητήθη, ώς έ'δει, ή 

άρχή τής κκθωμιλημένης καί τής δημοτικής ποιήσεως έν τφ άπωτάτφ πα 
ρελθόντι διά τής έξετάσεως τής ιστορικής γενέσεως τής γλώσσης.

"Οτε ό Fauriel έξέδωκε τήν ώραίαν αύτοΰ συλλογήν τών δημωδών α

σμάτων, έδημοσίευσεν ύπό τόν τίτλον "ΑΛωσι,ς τής ΚωτατατζινουπόΛεως 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ |ΣΜΑ Αθί

γνωστόν <^σμα, άν μή γεννηθέν κατ’ αύτούς τούς χρόνους δτε έάλω τών πό

λεων ή. πόλις, άλλά καν δυνάμενον νά θεωρηθή ώς μίμησις και άπήχησις 
τών τότε γενομένων ύπό τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ θρήνων έπί τγ συμφορά '. "Ε- 
χαιρε δ’ ό φιλέλλην εκδότης έπ'ι τή) άρχαιότητι τοΰ ςίσματος. Άλλ’ έκτοτε 

πολλή έγένετο πρόοδος έν τί! έξετάσει τών προϊόντων τής δημώδους Μούσης 

καί προφανής δικαίως ή τάσις πρός έξακρίβωσιν τών χρόνων καθ’ ούς έποιήθη 

έκαστον φσμα. Συνέτεινε δ’ούκ ολίγον είς τοΰτο καί ή εύτυχής ευρεσις δυο 
χειρογράφων συλλογών παλαιών δημοτικών ερμάτων, ών ή μέν περιεχομένη 
έ'ν τινι κώδικι βιενναίφ έξεδόθη ύπό τοϋ φίλου Legrand \ ή δ’ έκδίδεται 

προςεχώς ύπό τοΰ έν Άμβούργφ κάθηγητοϋ W. Wagner 3. Καί ή μέν βιεν- 

ναία συλλογή περιέχει δημοτικά $σματα προγενέστερα τοϋ ιε' αίώνος, ή 
δ’ ύπό τοΰ κ. Wagner έκδιδομένη περιέχεται έν χειρογράφφ τινι τής βι

βλιοθήκης τοΰ βρετανικού Μουσείου και περιλαμβάνει δημοτικά άσματα 

τής 'Ρόδου συντεταγμένα περί τάς άρχάς τοΰ ιε' αίώνος. ’

Άλλ’ ήδη ενωρίς άνεγνωρίσθη ώς πολλφ άρχαιότερον πάντων τών τέως 

σωζομένων δημοτικών θαμάτων τό ύπό τοϋ Σπυρίδωνος Ζκμπελίου έκδοθέν 

τό πρώτον έκ τών ποιημάτων άτινα ήσαν πραωρισμένα νάποτελέσωσι τόν 
τρίτον τόμον τής συλλογής τοΰ μακαρίτου Fauriel. Τό όισμα τοΰτο, επιγρα
φών ύπό τοϋ έκδότου ή άχαγχώρισις, άπεδόθη ύπ’ αύτοΰ' είς τδν δέκατον 

αιώνα, έπειδή έν αύτφ γίνεται μνεία δύο ηρώων τών χρόνων έκείνων. Καί 

ήθέλησε μέν ό Max Biidinger, ίσως ούκ άτόπως, νάποδείξγ ό'τι τό άσμα εΐνε 
νεώτερον, γεννηθέν πιθανώς κατά τόν ιγ' αιώνα μεσοΰντα άλλά δέν ήδυ- 

νηθη καί ούτος νάρνηθή οτι έν τώ φσματι, οιον έδημοσιεύθη τό πρώτον, ένέ- 

χονταί τινες στίχοι άναγκαίως φέροντες ημάς εις έπίσημα κατορθώματα η
ρώων τής δέκατης έκατονταετηρίδος καί ύποδεικνύοντες ίσως τήν υπαρξιν 
παλαιοτέρων, συγχρόνων πρός τάθλα εκείνα, δημωδών ποιημάτων 5.

Τελευταία δ’ έπήλθεν ή ύπό τοΰ κ. Κωνσταντίνου Σάθα άναγνώρισις κύ

κλου ό'λου, τοϋ κληθέντος άχριτιχοΰ θ, ού τινα άσματα δυνάμεθα βεβαίως 
νά παραδεχθώμεν ώς άνερχόμενα είς τόν δέκατον αιώνα, καίτοι πολλαί δια- 
φωνίαι δύνανται νά έπέλθωσιν έν τοΐς καθ’ έκαστον.

Αληθές δ’ εΐνε ό'τι δέν γνωρίζομεν τόν πρώτον τύπον καθ’ δν συνετάχθη- 

σαν τά άσματα ταΰτα τοϋ άκριτικοΰ κύκλου, ούδέ δυνάμεθα, κρίνοντες έξ 

αύτής τής ιστορίας τής δημώδους γλώσσης ή'τις έ'χει ποικίλας φάσεις, νά 
δεχθώμεν οτι τά νΰν περι^δόμενα καί σωζόμενα εινε άναλλοιώτως αύτά τά

t C. Fauriel, Chants populaires de la Grece moderne. Paris. 1825. Tome ll, 337, ,
2 Recueil de chansons populaires Grecques. Paris. 1874. σ. 1 - 70.
3 ’Ίδε Έστίας Δελτών τής 7 Ναών 4878.
4 Miltelgriechisches Yolksepos. Leipzig. 18GG. σ. 17 κ. ί.
5 ΑότόΟι σ. 18 κ. ί , ιδίως σ. 24.
6 Μεσαιωνική βιόλιοΟήκη. Τόμος Β'σ. μς' κ. έ. — Les exploils de Digenis Akritas σ. 

XLY1 κ. ί.
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συνταχθέντα τδ πρώτον. Λέγομεν δέ τούτο ού μόνον περί τίίς γλώσσης, άλλά 
καϊ περϊ αύτοϋ τοϋ εί'δους τδν φσμάτων* μόλις που δέ δυνάμεθα νά εΓπωμεν 
δτι έν τοΐς σήμερον σωζομένοις $σμασι τοϋ άκριτικοΰ καϊ άπελατικοΰ κύ
κλου σώζονται σποραδικοί τινες στίχοι έκ τδν πρώτων φσμάτων τδν άνερ- 
χομένων εις τδν δέκατον αιώνα, διατηροΰντες την αρχικήν αύτών μορφιάν. ‘

Άλλ’ ούδέ τοϋ κύκλου τούτου τάρχικά άσματά εΐνε τά πρώτα προϊόντα 
τίίς δημώδους νεοελληνικές Μούσης.

Ποϋ_δέ θά ευρωμεν ταύτας τάς άρχάς;
Έν τφ λαβυρίνθφ τές βυζαντιακης ποιήσεως συγκρούονται προφανώς δύο 

μάλιστα είδη στιχοπλοκίας, η χριστιανική υμνολογία καϊ η κατά μίμησιν 
τδν άρχαίων μέτρων κα’ι της άρχαίας γλώσσης έμμετρος σύνθεσις τών λο
γιών. Ή μέν εΐνε γέννημα τές έκκλησίας, η δέ προϊόν τοΰ σχολείου έσκιατρα- 
φημένον. Καϊ ούδετέρα μέν άμελεΐ τών πραγμάτων της ημέρας, τοϋ παρόν
τος βίου τοϋ έθνους,. ενίοτε δέ μάλιστα βαίνουσιν άμφότεραι οίονεί παράλλη
λοι, ώς έν τη εξυμνήσει τές άπδ τών Άβάρων διασώσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως ό άχάβιστος ϋμ,γος τοϋ πατριάρχου Σέργιου και αί ακροάσεις τοϋ 
Πισίδου. Άλλά παρά πάντα ταΰτα ούδετέρα τούτων κατέρχεται είς την ά- 
γοράν ούδέ θίγει ένδομύχως την καρδίαν τοϋ λαοΰ, δςτις μένει οίονει αμέ
τοχος της ποιητικές εκείνης κατασκευές. Έντεΰθεν ούδέν θαϋμα δτι οί πλεΐ- 
στοι τδν ύμνολόγων, οί πλεϊστοι τδν άρχαϊζόντων στιχουργών εΐνε διακε
κριμένοι ίεράρχαϊ έ εκκλησιαστικοί άνδρες, έξοχοι λόγιοι, ισχυροί άρχοντες 
του κράτους. Ό δέ λαός είχεν άνάγκην άλλων μέτρων παρά τούς χωλιάμβους 
καί τδ ηρωικόν των λογίων, άλλων ρυθμών παρά τούς λογαοιδικούς της εκ
κλησίας, τέλος δέ άλλης γλώσσης παρά \ην έψιμυθιωμένην «κείνην ητις 
μάτην ηγωνίζετο νά παραμετρηθη πρός την καθαράν άτθίδα. Ή δέ κοινή 
καί άληθης αύτη γλώσσα τοϋ βυζαντιακοΰ λαοΰ, τά άπλούστερα έκεϊνα καί 
προχειρότερα μέτρα, άποκλεισθέντα ύπό της έκκλησίας καί τοϋ γραφείου 
τών λογίων τών έγκαυχωμένων έπί τφ βίφ αύτών τφ φιΛογωνίω, εύρον στά- 
διον άνοικτδν έν τοΐς άγώσι τοΰ Ιπποδρόμου.

Ό 'Ιππόδρομος τοϋ Βυζαντίου, λαμπρώς κεκοσμημένος, ητο συγχρόνως 
ο τι ή άγορά καί τό θέατρον παρά τοΐς άρχαίοις. Έπί αιώνας πολλούς έκεΐ 
ηύφράνθησαν καί ηχθέσθησαν οί Βυζαντινοί, έκεΐ ένηργηθησαν αί κυριωτα- 
ται τών στάσεων, έκεΐ έπανηγυρίσθησαν οί λαμπρότατοι τών θριάμβων, έκεΐ 
έδικάσθησαν δίκαι έπιφανεϊς, έκεΐ άνηγορεύθησαν βασιλείς, άλλά καί έκεΐ 

• κατερρίπτοντο, έκεΐ έτυφλόνοντο πατριάρχαΐ, έκεΐ προςεφέροντο τά μέγιστα 
θεάματα τές φύσεως καί τές τέχνης. Έν Βυζαντίφ δ αύτοκράτωρ είχε τδ 
Χρυσοτρίκλινον, καλλίστευμα τέχνης, ό θεός την Αγίαν Σοφίαν, ό λαός τδν 
'Ιππόδρομον 1.

"Αρα έν τφ Ίπποδρόμφ, έ'νθα έλευθέρως άνέπνεε καί έζη δ λαός ό βυ-
1 Rambaud, de byzantino bippodromo. Paris. 1870 σ. 18,

ζαντιακδς, πρέπει νά ζητησωμεν, ώς είκδς, την έλευθέραν άνάπτυξιν τές 
δημώδους γλώσσης καί στιχουργίας. Ούδ’ εΐνε τυχαΐον οτι έκ των ολίγων 
παρά τοΐς βυζαντίνοις χρονογράφοις μ,νημονευομένων δημωδών στίχων οί 
πλεϊστοι άναφέρονται ώς ρηθέντες ύπό τίνος τών φατριών τοϋ λαοΰ έν τφ 
Ίπποδρόμφ. Καί περί μέν τούτων γίνεται λόγος άλλαχοϋ.1 Ένταΰθα δέ πρό
κειται περί τοΰ άρχαιοτάτου τών μνημονευόμενων, ποιήματος ρηθέντος έν τφ 
αύτώ σκωπτικφ πνεύματι δπερ έγέννησε, διετηρησε καϊ ώξυνεν η έλευθε- 
ρία τοϋ Ιπποδρόμου, καί δπερ δικαίως δυνάμεθα νά Θεωρησωμεν ώς τδ πρώ
τον σωζόμενον δημώδες άσμα τές νέας ελληνικές γλώσσης. ;

Τφ 582 μ. X. άποθανόντος τοΰ άγαθοϋ βασιλέως Τιβερίου διιδέχθη αύ
τόν ό γενναίος αύτοΰ στρατηγός Μαυρίκιος. Είκοσιν έτη έδέσποσεν ούτος τοΰ 
άνατολικοΰ κράτους, έτη πολέμων διαρκών τό μέν πρώτον κατά τών Περ- 
σών, έπειτα δέ κατά τών Σλάβων καί Άβάρων. Άλλ’ οί διηνεκείς ουτοι 
πόλεμοι πέρα τοΰ Δουνάβεως έξηγειραν κατ’ ολίγον την κατά τοϋ βασιλέως 
δυσμένειαν τοΰ στρατοΰ, η δέ όργη τοΰ βυζαντιακοΰ λαοΰ ηύξηθη τότε μά
λιστα, δτε ό Μαυρίκιος άφέκε νά σφαγώσι δωδεκαςχίλιοι αιχμάλωτοι, εύ · 
ρισκόμενοι έν ταΐς χερσί τοΰ χαγάνου τών Άβάρων, εΐ'τε έκ φιλαργυρίας είτε 
έκ μνησικακίας. Μετά τδ γεγονός τοϋτο οι μέν δέμοι έν Κωνσταντίνου - 
πόλει έτράπησαν είς ανευλαβείς κατά τοΰ μονάρχου λοιδορίας, ό δέ κατά 
τών Άβάρων στρατεύων στρατός, έπιτηδείας μετ’ ολίγον τυγών άφορμές, 
στασιάσας άνέθηκε την άρχην είς τόν ΦωκΧν, δςτις καί έβάδισε κατά τές 
Κωνσταντινουπόλεως, ένθα τά στασιάσαντα πληθη άνέδειξαν τέλος αυτόν 
αύτοκράτορα τφ 602. Ό δέ Μαυρίκιος μάτην έπρόφθασε νά φύγγ μετά τές 
συζύγου καί τών τέκνων’ διότι μετά βοαχύν χρόνον δ έκπτωτος βασιλεύς 
καί οί περί αύτόν κατεδιώχθησαν καί έφονεύθησαν άλληλοδιαδόχως πάν
τες, άσφαλίζοντες διά τές έξαφανίσεώς των τόν θρόνον τοϋ νέου ώμοΰ μο
νάρχου.

Οί Βυζαντινοί χρονογράφοι, εζιστοροΰντες τά τελευταία έτη τές βασιλείας 
τοΰ Μαυρίκιου, αφηγούνται σύν τοΐς άλλοις γεγονός τι άποδεικνύον όπόσον 
άνευλαβώς προςεφέρετο πρδς τόν άλλοτε άγαπητότατον βασιλέα ό λαός τοΰ 
Βυζαντίου. Τό συμ.βάν διηγείται ώς έξές ό Θεοφάνης’ «Τοΰ δέ βασιλέως νυ- 
»κτί άνυποδύτου λιτανεύοντος μετά πάσης της πόλεως, παρερχομένου έν 
»τοϊς Καρπιανοΐς, στασιάζουσιν έκ τοΰ πλήθους τινές καί λίθους κατά τοϋ 
ίβασιλέως έβαλλον’ ώστε μόλις τόν βασιλέα σύν θεοδοσίφ τφ υίφ αύτοΰ 
βδιασωθέναι καί την εύχην πληρώσαι έν Βλαχέρναις. Οί δέ δέμοι εύρόντες 
οάνδρα προςομοιοΰντα Μαυρικίφ καί βαλόντες αύτφ σαγίον μα Ορον καί άπδ 
»σκόρδων πλέξαντες στέφανον καί είς δνον τοϋτον καθίσαντες διέπαιζον λέ-

1 Έπιδι την ε’ςαγωγήν τοδ Ιν ΙΙ'οφωίοις ίκδιδομένου β.δλίου μου Collection de Romans 
Grecs en langue vulgaire el en vers.
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Βγοντες κτλ. ι». Άναλόγως δέ διηγείται το συμβάν κα'ι Ιωάννης ό Άντιο- 
χεύς κα'ι ό Κεδρηνός Πάντες οί χρονογράφοι ουτοι άναφέρουσι την υβριν 
ταύτην πρός τόν βασιλέα εϊς χρόνον προγενέστερον τοΰ γάμου τοΰ Θεοδο

σίου, πρωτοτόκου υίοΰ τοϋ Μαυρίκιου, μετά τής θυγατρός τοΰ πατρικίου Γερ

μανό", ήτοι εϊς τάς άρχάς τοϋ 601.
Άλλ’ ό χρονογράφος Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης, δςτις ζήοας ολίγον χρό

νον μετά την βασιλείαν τοϋ Μαυρίκιου εινε ό μαζρότατα πάντων έξιστορών 

τά κατ’ αύτην, ούδαμώς άφηγεϊτατ τό συμβάν τοΰτο. Έν άλλοι δέ τόπο» 

της ιστορίας αύτοΰ ένθα γίνεται λόγος περ'ι της κρύφιας άναχωρήσεως τοΰ 

Μαυρίκιου έκ Κωνσταντινουπόλεως, ό Θεοφύλακτος γράφει τά έξης’ ιιΤοι- 

Βγαροΰν μεσούσης νυκτός την βααίλειον. στολήν άποδυσάμενος τήν τε ύπη- 

ϊρέτιν όλκάδα παραστησάμενος (δρόμωνα δέ ταύτην ε’ιώθααι τά πλήθη άπο- 

Βκαλειν) και χρήματα εϊς αύτην έκβαλών (γρ. έμβαάων) fcj.a. τω γυναίφ 
Βκα'ι τοΐς παισίν έπ’ αύτής επιβαίνει, τόν τε Κωνσταντίνον άναλαβών πρός 

Βάπόδρασιν είδεν. Τά δέ π.Ιήθη έπ'ι τγκ zvparrlda ηατο.Ιιαθήσαντα καζε- 
ι>παννυχίζονζο τοΐς κακοΐς και είς zbr Μαυρίκιον έρραψώόovr μεδ’ ύβρεως 

ΐίασματα.’Έπέσκωπζόν ζε κα'ι zor πατριάρχην σύνηδες ’Ρωμαίων άποκα- 

Βάεΐρ. Κυριαζας άνομα αύζ&ν.1
Ποιείται άρα μνείαν καί ό Θεοφύλακτος άσμάτων σκωπτικων κατά τοΰ 

Μαυρίκιου, άλλ’ έν άλλφ χρόνφ, κατά τήν νύκτα τής φυγής τοϋ ταλαίπω
ρου βασιλέως. Δεν -δυνάμεθα δέ νά βεβαιώσωμεν άν άπαξ μόνον έψάλησαν 
υβριστικά άσματα κατά τοϋ Μαυρίκιου, καθ’ ήν περίστασιν άναγράφουσιν έξ 

ένός μέν οί άλλοι' χρονογράφος έξ ετέρου δέ ό Σιμοκάττης, ή άν συνεχώς 
έτόξευεν ό λαός τήν χλεύην αύτοΰ κατά του είς δυσμένειαν περιπεσόντος 

αύτοκράτορος. Φαίνεται δ’ δμως δτι τό περισωθέν ήμϊν ύπό των λοιπών 
χρονογράφων δημώδες $σμα, δπερ άναγράφουσι κατά την άλλην έκείνην πε · 
ρίστασιν, είνε τό αύτό περί ου αναφέρει ό Θεοφύλακτος ώς ραψφδουμ-ένου κατά 
τήν νύκτα τής φυγής τοΰ Μαυρίκιου. Τοΰτο δέ πιστεύομεν, έπειδή, ώς είκά- 

ζομεν, έν τούτφ τφ άσματι ενέχονται και υπαινιγμοί- κατά τοΰ πατριάρχου, 

οϊους άναφέρει δ Σιμοκάττης.
Τό χλευαστικόν τοΰτο ασμα τών βυζαντιακών δήμων άναγράφουσιν, ώς 

εί'πομεν ανωτέρω, τρεις βυζαντινοί ιστορικοί, ’Ιωάννης ό Άντιοχεύς, ό Θεο

φάνης καί ό Κεδρηνός. Γεγραμμένον δέ καταλογάδην έν μέσφ τής λοιπής 

πεζής έξιστόρήτεως τών χρονογράφων τούτων δέν άυεγνώρισαν, φαίνεται, 
ώς πολλάκις συμ.βαίνες οΐ αλλογενείς έκδόται τής Βοζαντίδος ώς έ'μμετρον 

προϊόν τής δημώδους Μούσης. Πρώτος δ’ άνεγνώρισε τό άσμα ό άώρως θα-

1 ΘεοφάνουςΙ, 437 εκδ. Βόννης.
2’Ιωάννου τον Άντιοχέως άπόσπ. 218 έν Muller, Fragmenta historicoruia 

graecorum τόμ. ε' αελ. 35.
3 Κεδρηνοϋ I, 703 έ'κδ. Βόννης.
* Θεοφύλακτου Σιμοκάττου σ. 331 εκδ. Βόννης. 

νών Γάλλος Deville καί άπεπειράθη νάποκαταστήσ·ρ αύτό είς τήν άρχικη,ν 

αύτοΰ μορφήν έν τ?ί συγγραφή αύτοΰ περί τών δημοτικών θαμάτων παρά 
τοϊς νεωτέροις "Ελλησι. '

Φέρεται λοιπόν τό προκείμενον $σμα παρά τφ Deville ώς εξής-

Εΰρηκε την όαμαλίό’ απαλήν 
κι’ ώς τό καινόν άλεκτόριν 
πεπήδηκεν αύτην 
κ’ έποίησε παιδιά 
ώς τά ξυλοκούκουδα 
κι’ ούδείς τολμά λαλήσαι 
άλλ’ όλους έφίμωσε.
’’Αγιέ μου, άγιε φοβερέ και δυνατέ* 
δός αύτφ κατά κρανίου 
ίνα μήν ύπεραίρηται
κέγώ σοι τόν βουν τόν μέγαν 
προςαγάγω εϊς εύχγην.

Ή άποκατάστασις αύτη τοϋ Γάλλου λογίου είνε ατελής καί άτυχής, τοΰτο 
δέ διότι δέν άνεγνώρισε τό μέτρον τοϋ άρχικοΰ φσματος και δέν είχεν ύπ’ 

δψει’Ιωάννην τόν Άντιοχέα, δςτις παρέχει δύο λέξεις παραλειφθείσας ύπό τών 

άλλων χρονογράφων, αίτινες βοηθοΰσιν ημάς σπουδαίως είς τήν άναγνώρισιν 
τοΰ μέτρου, τοϋθ’ δπερ είνε ή βάσις τής ορθής άποκαταστάσεως τοΰ δλου.

Είνε δέ τό μέτρον τοΰτο τό τετράμετρου τροχαϊκόν καταληκτικόν, άλλά 

συντεθέιμενον κατά τόν νεώτερον τρόπον τής ελληνικής στιχουργίας, τόν 

έ'χοντα βάσιν τούς τόνους, ούν.έτι δέ τά μακρά καί τά βραχέα. ’Εντεύθεν 
δ’ άφορμώμενοι, δυνάμεθα εύχερώς νάναπλάσωμεν τό $σμα οίον έποιάθή 

τό πρώτον. Πρός τοΰτο δέ πρέπει νά ρηθή ότι οί τρεϊ; χρονογράφοι οί άνα- 
γράψαντες τούτο διέσωσαν αύτό άλλος άλλως, ούτως ώστε τάς παρ’ αύτοΐς 
διαφοράς δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ήμεϊς οίονεί διαφόρους γραφάς κωδίκων', 

έξ ών εφικτή καθίσταται ή άποκατάστασις τοϋ άρχετύπου. Τούτο δέ τό 

αρχέτυπον παραλαμβάνοντες έν τώ κειμένφ, παραπέμπομεν τάς διαφοράς 

είς τάς ύποσελιδίους σημειώσεις.

Ευρηκε την δαμαλ.ίδα απαλήν και τρυφιραν
καί ώ.- τό καινόν άλεκτόριν ταότή Ιπιπεπηδήν.ίν
και έποίησεν παιόία ώς τά ξυλοκούκουδα,
καί ούοε'ις τολμςί λαλήσαι, άλλ’ όλους έφίμωσεν.

5 “’Αγιέ μου, «γιε, φοβερέ καί δυνατέ,
δός αύτφ κατά κρανίου ίνα μή ύτ.ερκίρηται
κάγώ σοί τόν βουν τόν μέγαν προςαγάγω εις εύχτ,ν.2

1 De popularibus cantilenis apud recenliores Graecos. Lutetiae Parisiorum 1866. a. 31.

2 Τά; μέν γραφά; Ίωάννου τοϋ Άντιοχέω; δηλοϋμεν χάριν συντομίας διά τοϋ 1, χά; $ί τοϋ θεοφάνου; διά τοϋ θ και τάς τοϋ Κεδρηνοϋ διά τοϋ Κ.
στ. Ι.ευρηκεν Θ. εύρεί. δαμάλην Κ. δάμαλιν 1. καί τρυφεράν λείποιωι ΘΚ.— 2. άλεκτόριον Κ. ταύτη πεπήδηκεν θ. πεπήδηκεν αύτήν Κ. ουτι..-, 

αύτήν πεπήδηκεν 1. — 3-7. λείπονσιν I. — 3. παιδιά Κ. ξολοκώδωνα Κ. — 
4. λείπιι Κ. — 5. φοβερέ και δυνατέ λεί πούσι Κ. — 7. κ ί γ ώ σοι ΘΚ. τύν μίναν β ο ϋ ν Κ.

ΤΟΜΟΣ Γ', 5. — MAIOS 1879. 27
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Δέν δυνάμεθα δυστυχώ; διά την βραχύτητα τών ειδήσεων αΐτινες αυνο- 

δεύουσι τδ άσμα τοΰτο παρά τοΐς χρονογράφοι; νά έννοήσωμεν που έγκειται 
τδ δριμύ τοϋ σκοψ.ματος. Προφανές δμως εΐνε οτι οί τέσσαρες πρώτδι 
στίχοι άναφέρονται χλευαστικώς είς τδν γάμον κα'ι την παιδοποιίαν τοϋ αύ- 

τοκράτορος. Ό Μαυρίκιος ένυμφεύθη τφ 582, ολίγον πρό τοΰ θανάτου-τοϋ 

Τιβερίου, τήν Κωνσταντίναν, στεφθεΐς ύπό τοϋ πατριάρχου Ίωάννου του Νη- 
στευτοϋ. Ό δέ θεό; ηύλόγησε τδν γάμον τοΰτον διά τεκνογονίας γενναίας, 

επειδή ό Μαυρίκιος μέχρι; αύτοΰ τοΰ προτελευταίου έτους τής ζωής αύτοΰ 
δέν έπαύσατο γεννών τέκνα. Μετά τήν γέννησιν τοΰ πρωτοτόκου Θεοδοσίου 

τφ 585 άπέκτησεν οκτώ έτι τέκνα, ζώντα μέχρι τής μοιραίας εκείνης φυ
γής, εις ήν έπηκολού?ησεν έπειτα ό θάνατος συμπάσης τής οικογένειας, Τά 

λοιπά του τέκνα ήσαν πέντε μέν άρρενα, Τιβέριος, Πέτρος, Παΰλος, ’Ιουστί
νος, Ιουστινιανός, τρεις δέ θυγατέρες, ’Αναστασία, θεοκτίστη καί Κλεοπά
τρα. ’Ίσως δέ πρέπει νά προςθέσωμεν . είς ταΰτα κα'ι δυο έτι θυγατέ

ρας, Σωπάτραν καί Μαρίαν, άλλοθεν γνωστάς ’. Είς τήν πληθδν ταύ

την τών τέκνων καί τήν γενετησίαν άκμήν τοϋ βασιλέως νομίζω δτι 
άναφέρονται οί πρώτοι στίχοι. Ό δέ στίχος «και έποίησεν παιδία ώς τά 

ξυλοκούκουδα» δεικνύει εκτός του πολλοϋ άριθμοΰ τών παίδων καί τδ 
λιπόσαρκου ίσως τών τέκνων τοΰ Μαυρίκιου. ’Επειδή ούτε ή λέξις ζν- 

Λοκούκουδοκ σημαίνει ζν-liyor rtvpfjra, ώς ήρμήνευεν αύτήν ό Εύλαν- 

δρος, ού'τε πρέπει, νά δεχθώμεν άντ’ αύτής τήν γραφήν ζυ.Ιοκώδωτοτ, 

ήν παρέχει ό Κεδρηνός, δτε θά έσήμαινον αί λέξεις κατά τόν Goar δτι «δ 

λαός εκλαμβάνει τά τέκνα τοΰ Μαυρίκιου άντί ξυλοκωδώνων, ή'γουν παι
γνιωδών σήμαντρων,ήτοι απειλεί δτι ό εκείνων θάνατος έσται αύτφ παίγνιον 
καί δ στεναγμός κρότος παιγνιώδης^»· Τάς τοιαύτας ερμηνείας εύρίσκομεν 

στενόχωρους καί άδοκίμους,νομίζομεν δέ μάλλον δτι ζυΛοχυνκουδογ σημαίνει 

ένταΰθα τδν καρπόν τδνάλλως λεγόμενον ξ,υ.Ιυκέρατα,,επειδή ένιαχοϋ τής'Ελ- 

λάδος κούκουδογ σημαίνει τδν καρπόν τών κερατίων’ τό· δέ σκώμμα έγκειται 
εν τή παραβολή τών τέκνων τοΰ Μαυρίκιου πρός τούς πυρήνας τών κερατίων 

κατά τδ πλήθος ή πρός τδ λιπόσαρκου τοϋ καρπού τούτου κατά τήν ίσχνότητα.
Τούς δέ τρεις τελευταίους στίχους νομίζω άναφερομένους, κατά τά ύπό 

θεοφυλάκτου μνημονευόμενα, εις τόν πατριάρχην Κυριάκόν, οίονεϊ ύπόμνη- 
σιν εις αύτόν νά στέψη άλλων αύτοκράτορα αντί τοϋ Μαυρίκιου. Περίεργος 

δέ πως καί δυςερμήνευτος εινε ό ύπαινιγμδς ό περιεχόμενο; έν τω τελευ- 
ταίφ στίχφ. Οί δήμ.οι λέγοντες tor βοϋκ τον μέγαν έννοοΰσι βεβαίως, νο
μίζω, τό παμμέγεθες καί περίεργον χαλκοϋν άγαλμα βοΰ έν τή όμωνύμφ 
πλατείς τής Κωνσταντινουπόλεως, ού μακράν τοϋ Καπιτωλίου. ‘Ο βοϋς ού- 

τος, δςτις έλέγετο κομισθείς έκ Περγάμου^ ήτο αξιοθέατος ώς περιέχων κά-

1 D uc a n g e Familiae byzantinae σ. 107 - 108.
2 ”ίδ ΚεδρηνοΟ ίκδ. Βόννης τό(Λ. Β' σιλ. 808.
3 Κιδρηνοΰτόμ. Α', σιλ. S6S έκϊ. Βόννης. 
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μινον έν έκάησαν κατά μέν παλαιοτέρους χρόνους μάρτυρες ', εΐτα δέ με
ταγενέστερον έτιμωροΰντο οί κατάδικος κακούργοι ’Έμεινε δε ή κάμινος 
μ.έχρι τών χρόνων τοΰ Φωκά, χωνευθεΐσα έπειτα ύπό τοΰ 'Ηρακλείου πρός 

κατασκευήν νομισμάτων Είς ποίαν σχέ,σιν εύρίσκεται ό έν τφ σκωπτικφ 
$σματι άναφερόμενβς βους πρός τόν πατριάρχην, εί; δν πιθανώς απευθύνε
ται ό λόγος, δέν δυνάμεθα νά διασαφηνίσωμεν. Άλλά δέν εΐνε άπίθανον δτι 

ό λαός εννοεί νά παράσχ-ρ τήν κάμινον τοϋ βοδ; είς τήν δικθεσιν τών προ
θύμων νά ένεογήσωσι κατά τοΰ βασιλέως, ΐνα περιάψγι καί είς τδν Μαυρί

κιον τό αύτό οίκτρόν τέλος, οπερ μετά οκτώ μόλις έτη έπεφυλάσσετο είς 
τδν Φωκάν 4.

'Γοιαΰτα εΐνε τά μόνα οσα δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν περί τοϋ αρχαιό
τατου τούτου στιχουργήματος, δπερ περιέχει στοιχεία ικανά δικαιολογοΰντα 
τήν κατάταξιν αύτοΰ είς τά δημώδη φσματα. Έπεμείναμεν δέ είς τήν δυ
νατήν διαλεύκανσιν αύτοΰ, αίδούμενοι τήν παλαιότητα του ^σματος καί 

άνευρίσκοντες έν αύτφ τάς άρχάς τή; παρ’ ήμΐν δημώδους ποςήσεως, τούλά- 

χιστον κατά τόν εξωτερικόν τόπον. Τόν αύτόν δέ σεβασμόν άναμένουσι τάρ- 

χαΐα ταΰτα λείψανα τής ελληνική; Μούσης καί παρά πάντων τών άσχολου- 

μ.ενων περί τήν εθνικήν ιστορίαν καί τήν ιστορίαν τής εθνικής ποιήσεως. Ό 
περί τά τοιαΰτα αδιαφορών ή περιφρονητικώς πρός αύτά έχων θά ώμοίαζε 
τδν σπουδαστήν τής αρχαίας τέχνης τόν άμελοΰντα τών άτεχνων αρχών τοϋ 

έτι άσσυριάζοντος τρόπου, "Ινα έκτιμηθή δεόντως ή άκμή, άνάγκη νά με- 

λετηθώσιν έπαρκώς αί άρχαί. Άμ.ουσία; δέ πρέπει νά κατηγορηθή πολλφ 
μάλλον ό άδιαφόρως προςμειδιών πρός τάτελή πτερυγίσματα τής έθνικής 

Μούσης ή ό εύλαβώς περί ταΰτα διατριβών.

___ ____________ _ ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

Ο ΑΙΙΕ3ΗΡΑΜΕΝ0Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ.

ΕΔΜΟΝΔΟΥΑΜΠΟΥ

Κ'*

Κΐραννδς ir ούρακω αίδρίω.

«Ή κυρία Βιργινία Σαμποόκου μετά χαράς άναγγέλλει ύμϊν τού; γάμους 

»τής κυρίας Κλημεντίνης Σαμποόκου, ανεψιά; αύτής, καί τοϋ κ. Δέοντος' 
«'Ρενάλτου, πολιτικού μηχανικού.

1 ΑδτόΒι—ΚωδινοΟ 176 εκϊ. Βόννης.
2 Κ ωδt νο Q 46 . Βόννης,

3 Κωδιν ο G 176 ίκδ. Βόννης.— αδτόθι 46.
ίθεοφάνουςΑ'σ. 461. Πασχάλιον Χρονικόν Α'σ. 701. Νικηφόρου £av- 

6ο πούλου XVIII, 56.
* Συνίχει» καί τίλος. Τδ. σελ. 57, 138, 233, 340.
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»'Ο κύριο; 'Ρενάλτος καί ή κυρία 'Ρενάλτου άναγγέλλουσιν ΰμΐν τού; γά- 

»μ.ους τοΰ υίοΰ αύτών κ. Λεοντο; 'Ρενάλτου καί τής κυρία; Κλημεντίνης Σαμ- 
, »πούκου.

»Καί παρζκαλοϋσιν ύμάς ϊνα φιμησητε τήν χαρμόσύνον ταύτην τελετήν 
«γενησομένην τή 16 Σεπτεμβρίου 1859 έν τφ ένοριακφ αύτών ναώ τοϋ 

»Άγίου Μαξεντίου τή ένδεκάτν; ακριβώς ώρα.»

Ό Φουγάς έπέμενεν άπαιτών νά έγγραφή και τό ονομά του έν τώ προσ- 

κλητηρίω. Μόλις δέ καί μετά βίας κατώρθωσεν ή κυρία 'Ρενάλτου νά τον 

πείση δύο δλας ώρας λαλοΰσα πρός αύτόν. «Τήν Κλημεντίναν καί ό νόμος 

καί οί άνθρωποι τήν είξεύρουσιν ώς έγγόνην τοΰ Λαγγεβίνου, έλεγεν ή κυ
ρία 'Ρενάλτου πρός τόν Φουγάν, έ'πειτα δέ καί ό Λαγγεβΐνος προσηνέχθη ώς 

άνθρωπος εύγενέστατος καί έντιμότατος, νομιμοποιήσας διά τοϋ γάμου κό

ρην ή'τις δέν ήτο κόρη του. Τέλος δέ καί ή κοινοποίησις τοιούτου οικογενεια

κού μυστηρίου θά ήτο τρόπον τινά σκάνδαλον και καταισχύνη τή; μνήμης 

τής άτυχους Κλημεντίνης Πισώ».
Εις τάς παρατηρήσεις δέ ταύτας τής κυρίας 'Ρενάλτου ό Φουγάς άπεκρί- 

νετο μετά νεανικής προθυμίας κα'ι ζέσεως καί μετ’ έπιμονής γεροντικής.
«Ή φύσις, αγαπητή κυρία 'Ρενάλτου, ή φύσις έχει τά δικαιώματά της, 

και τά δικαιώματα ταΰτα εινε πολύ προγενέστερα τών κοινωνικών συνθηκών 
καί μυριάκις σεβαστότερα. Τήν τιμήν τή; μακαρίτιδος Αϊ'γλης μου έγώ 

θεωρώ προσφιλεστέραν πάντων τών επιγείων θησαυρών καί δύαί εΐς τόν αυ
θάδη καί τολμηρόν έκεΐνον, δστις θά τολμήσή καί νά σκεφθή κάν μόνον δτ 
δύναται νά μού την προσβάλή. Θά τον κατασπαράξω έν ριπή όφθαλμοΰ. 
Διότι έκείνη άν ΰπήκουσεν είς τάς διαπύρους εύχάς μου, ούδέν αξιόμεμπτου 

έποίησεν, άλλά συνεμορφώθη απλώς πρός τά ήθη τής έποχής εκείνης, καθ’ 

ήν ή βραχύτης τής ζωής και ό ατελεύτητος πόλεμο; συνέτεινον είς τό νά ά- 

πλοποιώνται κατ’ άνάγκην οί τύποι, Τέλος έγώ δέν θέλω οί απόγονοί μου νά 

άγνοώσιν δτι πηγή τοΰ αίματός των εΐνε αί φλέβες τοΰ Φουγά. Ό Λαγγε- 
βΐνός σας εϊνε άνθρωπος παρείσακτος δολίω; παρεισδύσας είς τήν οικογένειαν 

μου. Καί έπειτα τί πράγμα ήτο αύτός ό Λαγγεβϊνος; μέγα υποκείμενον^ 

μά τήν αλήθειαν. Ποδοπατώ έγώ τήν κόνιν·τοϋ Λαγγεβίνου !»

"Ο τι δέν κατώρθωσεν ή κυρία 'Ρενάλτου διά τών λογικών έπιχειρημάτων 
της κατώρθωσεν ή Κλημεντίνα διά τών θωπειών καί τών χαριέντων αύτής 
λόγων. Έκάθητο έπί τών γονάτων τοϋ συνταγματάρχου καί τον έρράπιζεν 

έλαφρά, έκεΐνος δέ πρώτον μέν άγερώχω; καί όργίλως άπεκρουε τάς θω

πείας, άλλά μετά ταΰτα δμως ή καρδία του συνεκινεΐτο ύπό τής στοργής 

καί χείμαρροι δακρύων κατέκλυζαν τούς οφθαλμούς καί τάς παρειάς του, καί 

έκλαιεν ώς παιδίον.
Ή πολλή αύτη οίκειότης ούδόλως ηύξανε τήν ευδαιμονίαν,.τοϋ Λεοντος,

μάλιστα έμετρίαζε τήν χαράν του. Βεβαίως ούτε περί 

μνηστής του άμφέβαλλεν, ού'τε περί τής έντιμότητος

ώστε έδέησε νά παρέλθη τις ώρα

,άλλά τουναντίον 

τής άγάπης τής 
τοΰ Φουγά, άλλά κατ’ άνάγκην δμως συγκατετίθετο νά συμφωνήσή δτι με
ταξύ πάππου καί έγγόνης ή οίκειότης εϊνε φυσικωτάτη καί ούδέν έχει τό 

προσβλητικόν. Άλλά τύ πράγμα ήτο τοσοϋτο παράξενον καί ολίγον συνηθες, 
ΐνα ταξινόμηση τά αίσθήματά του καί 

λησμονήτγι τάς θλίψεις καί όδύνας του. 'Ο πάππος ούτος 8ν εϊχεν άγοοάσει 

άντί πεντακοσίων φράγκων, ούτινο; εϊχε θραύσει τό οδς καί χάριν αύτοΰ εϊχεν 

αγοράσει τόπον έν τώ Νεκροταφείο), ό πρόγονος ούτος ό νεώτερος αύτοΰ, 8ν 
εϊδε μεθύοντα καί δστις τω έφάνη άστειος, έπειτα δέ κινδυνώδης καί έ

πειτα άφόρητος, ό γεραρός ούτος πατριάρχης τής οικογένειας, δστις κατ’ άρ
χάς μέν άπήτησε τήν Κλημεντίναν είς γάμον, τελευταϊον δέ έρριψε τόν μέλ

λοντα έγγονόν του έπί τών ηλιοτροπίων, ήτο αδύνατον νά τόχγ παραχρήμα 
σεβασμού άκρκιφνοΰς καί άγάπης άδολου.

Οί γονείς τοΰ Λεοντος προέτρεπον τόν υίόν των νά δεικνύη πρός τδν συν
ταγματάρχην υποταγήν καί σέβας, τουλάχιστον έπί τοΰ παρόντος.

«Όλίγην υπομονήν, τέκνον μου, τφ έλεγεν, ή μήτηρ, καί δέν θά μείνν] 

πλησίον μας πολύ. Αύτός εϊνε στρατιώτη; καί δέν είμπορή νά ζήσν) μακράν 

τοΰ στρατοΰ, δπως τά ’ψάρια δέν είμποροΰν νά ζήσουν έξω τοΰ νεροΰ.»

Άλλ’ δμως καί ταΰτα λέγοντες όί φιλόστοργοι γονείς δέν ήδύναντο νά 
λησμονήσωσι τί ειχον ύποφέρει ένεκα τοΰ Φουγά. Ό Φουγάς ήτο ή μάστκξ 

τής άτυχοΰς ταύτης οικογένειας καί αί πληγαί δέν ήτο δυνατόν νά έπου- 
λωθώσιν έν μ^ ημέρα. Καί αύτή δέ ή γηραιά Γοθώ έμνησικάκει κατ’ αύτοΰ 

χωρίς νά το λέγγ. Έστέναζε δέ συνεχώς έν τή οικία τής κ. Βιργινίας Σαμ.- 

πουκου παρασκευαζουσα τα τοΰ νυμφικοΰ συμ.ποσιαυ. '
Ό μόνος ευθυμ.ος καί κατά πάντα ευδαίμων ήτο ό Φουγάς. Αύτός εϊχε 

τά πάντα λησμονήσει, ούδόλως ενθυμούμενος πόσον εϊχεν ένοχλήσει τοϋτον 

ή έκεΐνον. Πρός τήν Κλημεντίναν έφέρετο πατρικώτατα, πρός τόν κύριον καί 

τήν κυρίαν 'Ρενάλτου χαριέστατα, πρός τόν Λέοντα δ?· έδείκ,νυέν αγάπη 
ειλικρινή καί έγκάρδιον.

«Αγαπητέ μ.οι νέε, τώ έλεγεν, έγώ έσπούδασα τόν χαρακτήρα σου καί 

σ’ έκτιμώ καί σ’ άγαπώ’ εϊσαι άξιος νά εύτυχήσν;; καί θά εύτυχήσγς. Τώρα 
εύθύς θά ί'διρς δτι άγορκσας- με είκοσιπέντε ναπολεόνια δέν έκαμες κακήύ 

αγοράν. Καί έάν ή εύγνωμοσύνη ήτο έξωρισμένη.έκ τή; ύφηλίου θά εύρισκέ 

τελευταϊον καταφύγιον τήν καρδ-ίαν τοΰ Φουγά!»
Τρεις ημέρας πρό τών γάμων ό συμβολαιογράφος Βοννιβέτος εϊπεν είς τήν 

οικογένειαν δτι ό συνταγματάρχη; έλθών είς τό συμβολαιογραφεί του έζή- 

τησε νά ί'δη τό προικοσύμφωνον. Μόλις δ’ έοριψ’ έπ’ αύτου τό. βλέμμα,' κάί 

χράκ ! τό έξέσχισεν είς τεμάχια καί το έρριψεν είς τήν εστίαν*

«Κυρ μουντζουρογραφε, τω εϊπε, σε παρακαλ'ώ, κάμε μου τήν χάριν νά 
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βυνταςγς &Χϊ.τρ μιαν φοράν τύ αριστούργημά σου. ΊΙ έγγόνη τοΰ Φουγά Sbf 
υπανδρεύεται μέ οκτώ χιλιάδων φράγκων πρόσοδον. Ή φύσις κα'ι ά φιλία τίί 
δίδουν εν έκατομμύριον, λάβε το !»

Καί έξαγαγών έκ τοϋ θυλακίου του συνάλλαγμα έπ! τάς ’Εθνικές Τρα- 

πεζης ενός εκατομμυρίου, προεβη είς τά ενδότερα τοϋ γραφείου καί προσελ- 

€ων πρός τους γράφεις τριζόντων των-υποδημάτων του έρριψεν έπί της τρά
πεζας αυτών χιλιόφραγκον τραπεζικόν γραμμάτιον Αναφώνησα; διά φωνάς 

λαμπρά;.
«Καλά παιδιά, γραμματικοί μου ! νά ! πίετε είς υγίειαν τοΰ Αύτοκράτο

ρος καί τίίς μεγάλας στρατιάς!»

Η οικογένεια Ρενάλτου διεμαρτυρηθη σφοδρώς κατά τίίς έλευθεριότητος 
ταύτας τοϋ Φουγά. Ή δέ Κλαμεντίνα κατά συμβουλήν τοΰ μέλλοντος άν- 
δρός τας, δια μακρών συνεζατασε τό πράγμα μετά τοΰ νεαρού κα! φοβεροδ 

παππού ενώπιον τίίς θείας Βιργινίας, λεγουσα αύτφ οτι εΐνε εισέτι νέος τεσ

σάρων κα'ι εΐκοσιν ετών, καί θά νυμφευθί; ημέραν τινά, ώστε τό έκατομικύ- 

ριον τοϋτο άνίίκεν είς την μέλλουσαν οικογένειαν του.
«Δέν θέλω, πάππε μου, νά με κατηγορώσι τά τέκνα σας δτι τά έληστευ- 

σκ. Φυλαζατε τά εκατομμύριά σας χάριν τών μικρών θείων μου.»
Άλλ’ ό Φουγάς άτο Αμετάπειστος.,
«Μέ περιπαίζεις, Κλαμεντίνα; έλεγε. Κα! νομίζεις δτι είμαι τόσον άνόατος 

ώστε νά νυμφευθώ τώρα πλέον ; Δέν λέγω βέβαια δτι θά ζάσω ώς Ασκητάς 
είς έρημον, άλλά διατί ό άνθρωπος, συνάπτει συγγενικούς δεσμούς;... Διά νά 

γείνγι πατάρ. Άλλά έγώ είμαι πατάρ είς τόν συγκριτικόν βαθμόν, δηλα δα 

-πάππος, κα! μετά έν έτος, έάν ό αξιόλογος Λέων φανίί όντως άνάρ, θά γείνω 
πατάρ είς τόν ύπερθετικόν βαθμόν, δηλα δη προπάππος! κα! είξεύρεις τι σα" 

μαίνει νά εΐνε τις προπάππος κα'ι νά εΐνε μόνον είκοσιπεντούτης; Τεσσαρακον· 
τούτης ά πεντηκοντούτης θά είμαι τρίπαππος ! εβδομηκοντούτης θά είμαι...η 

γλωσσά μας δέν έ'χει λέξιν έκφράζουσαν τί θά είμαι! Άλλ’ ημείς θά παραγ- 

γείλωμεν μίαν λέξιν είς τά φλύαρα γερόντια τούς ’Ακαδημαϊκούς, κα'ι τί 

θά κάμουν, θά μάς την κατασκευάσουν. Φοβείσαι μήπως δέν έχω πώς νά 
ζάσω τά γηρατειά μου ; Πρώτον μέν έχω τόν μισθόν μου κα! τον σταυρόν 

τοΰ Αξιωματικού. Κα! δταν έλθω είς την άλι'κίαν τοΰ ’Αγχίσου κα'ι τοΰ Νέ- 

στορος Θά έχω την σύνταξίν μου. Πρόσθες τώρα τάς διακοσίας πεντηκοντα 

χιλιάδας φράγκων τοΰ βασιλέως τίίς Πρωσσίας κα! θά ΐδης δτι μέχρι τάς 

τελευταίας μου πνοής θά έχω ού μόνον τόν άρτον,. άλλά καί τι περισσό

τερον !»
Έκόντες άκοντες έδέησε νά ύπακούσωσιν είς τόν Φουγάν καί έδέξαντο 

τό έκατομμύριον. Ή γενναία δέ αυτή πράξις θρυληθεΐσα καθ’ δλην την πό- 
λιν κατέστησε περιλάλητον το πρό πολλοϋ ηδη δεδοξασμένον δνομα τοΰ 

.. Πάσα ά πόλις ηθέλησε νά παραστίί κατά τά» τέλεσιν τώ» γάμων της 
Κλημεντίνης. ΤΗλθον δέ κα! έκ Παρισίων ούκ ολίγοι. Μάρτυρες τάς νύμφης 

ησαν ό στρατάρχης δούξ τοΰ Σολφερίνου κα! ό ένδοξος Κάρολος Νιμπορ άρτι 
εκλεχθείς μέλος της Άκαδημείας τών Έπιστημών. Ό δε Λέων μετριοφρο- 

νών έκάλεσε μάρτυρας τούς έξ άρχίίς όρισθεντας ως τοιουτους, τον αρχιτέ
κτονα κ. Ώδρέττον, κα! τόν συμβολαιογράφον κ. Βοννιβετον.

Ό εφημέριος άπέτεινε πρός τούς νεκρούς μελλονύμφου; προσλαλιάν συγ
κινητικήν θέμα έχουσαν την ανεξάντλητου αγαθότητα της Θείας Προνοίας 

ητις καί. νΰν έτι ποιεί ένίοτε θαύματα χάριν τών ακραιφνών χριστιανών. CO 
δέ Φουγάς δστις ηδη άπό τοΰ 1801 δέν είχεν εκπληρώσει τά θρησκευτικά 

αύτοϋ καθήκοντα κατέβρεξε διά τών δακρύων του δύο μαντήλια.

Μετά τάν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου παρετέθη τράπεζα έχουσα τοΰ Αβραάμ 

τά άγαθά στρωθεϊσα τίί επιμελείς της γηραιάς παρθένου Βιργινίας Σαμ~ 

πούκου ένδεδυμένης έσθητα μεταξίνην χρώματος ψύλλας. Τεσσαρες κα! 

εί'κοσι δαιτυμόνες παράσαν κατά τάν οικογενειακά» ταύτην πανηγυριν, με

ταξύ δ’ αύτών κα! ό νέος συνταγματάρχης τοΰ 23 συντάγματος κα! ό κ· 

Μαρνέ σχεδόν ίαθείς τάν πληγά» του.
Άμα παραζ,αθησας ό Φουγάς άνηγειρε τδ χειρόμακτρόν του μετ’ Αγω

νίας, έλπίζων δτι ό στρατάρχης τφ εϊχε κομίσει τόν διορισμόν τοΰ ύποστρα- 
ΐάγου. Άλλ’ ίδών τό πινάκιον κενόν διέστρεψε τό πρόσωπον του άποδείξας 

ουτω τά» δυσαρέσκειαν αύτοϋ.

'Ο δούξ τοΰ Σολφερίνου δστις έκάθητο ηδη έν τίί τιμητικίί θέσει παρα- 
τηρησας τόν μορφασμόν τοΰ Φουγά είπε γεγωνυίρι τίί φωνίμ

«Μη άνυπομόνει, παλαιέ μου συστρατιώτα ! Είξεύρω τί σε λείπει. Άλλά 

δέν έξηρτάτό έξ έμοΰ νά τελεσθίί η εορτή δσον οΐόν τε λαμποοτέρα κα! τε
λεία. “Ότε μετέβην είς τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών δέν τον εύρον. Mol 

είπον δέ οί γραμματείς δτι ά ύπόθεσις εσχά.Ιωσεν ένεκα τυπικοΰ. τίνος ζητά* 
ματος, κα! δτι έντός είκοσιτεσσάρων ωρών θά λάβγ,ς τό έγγραφον,

——Εις τόν διάβολον ά γραφειοκρατία! άνεφώνησεν ό Φουγάς. "Ολά τά 
έχουν κα! τό έγγραφον της γεννησεώς μου κα! τό άντίγραφον τοΰ διορισμοΰ 

μου είς βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου. Τίς οίδε! θά λείπε! Γσω,ς τό έμβολια- 

οτηριόν μου η άλλο τι παλαιόχαρτον !
— Αί', υπομονή, νέε μου ! Έχεις καιρόν νά περιμείνιρς, Έν φ έγώ έάν η 

Τύχη μου δέν εσχάροχε την εκστρατείαν της Ιταλίας, καθ’ ην έλαβον τόν 

βαθμόν τοΰ στρατάρχου, τίς οίδε ποΰ θά ά'μ»ΐν τώρα άπερριμμένος ώς άχρη

στος διά μόνον τόν λόγον δτι ημην πέντε κα! εξήκοντα έτών. Άλλά σύ ούτε, 
είκοσιπεντούτης κά.ν, μετ’ολίγον θά είσαι ύποστράτηγος, ώς ύπεσχέθη ένώ- 

πιόν μου ό Αύτοκράτωρ. Μετά τέσσαρα δέ η πέντε έτη θά λάβης τούς 

χρυσοΰς Αστέρας, εκτός πλέον έάν δ/r τα ζαβώσφ ή Τύχη, Κα! έπειτα 
ττλέαν τίποτε άλλο δέν θά ύπολείπεται, εί μη νά διόρισες, γενικός διοικητής 
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καί w. επιτυχή,; εί; μίαν εκστρατείαν διά νά γείνης στρατάρχης καί γερου

σιαστής, πράγμα όχι πολύ δυσάρεστον.
Μζλιστα,άπεκρίθη δ Φουγάς, θά έπιτύχω. Ού μόνον διότι είμαι ό νεό

τατος πάντων τών αξιωματικών τοΰ βαθμού μου,άλλά καί διότι μετέσχον της 
μεγάλης εκστρατείας και Ακολούθησα τά μαθήματα τοΰ Διδασκάλου έν τοΐς 
πεδιοις τΑς θεάς Ένυοΰς, μάλιστα δέ διότι η Μοίρα μ’ έμοίρανε. Διότι πρός 

τι μ’ εφεισθησαν αί σφαΐραι έν είκοσι καί πλέον μάχαις ; προς τί διεπέρασα 

ωκεανούς χαλκού καί σίδηρου χωρίς νά πάθη τό σώμα μου μίαν καν αμυχήν > 
Τοΰτο εΐνε άπόδειξις οτι καί εγώ έχω τόν αστέρα μου.ώς Εκείνος/ Καί να^ 

μεν ό άστηρ 'Εκείνον ηίο μεγαλείτερος, άλλ’ έπηγε και έδυσεν είς την 'Α

γίαν ‘Ελένην, έν ίβ ό ίδικός μου λάμπει έτι έν τφ ούρανω ! Ό έξοχώτατσς 

Νιμπόρ μ’ άνεστησε δι’ ολίγων σταγόνων θερμοϋ ύδατος, διότι δέν είχεν έκ- 

πληρωθη είσετι Α αποστολή μου. Έάν η θέλησις του λαού μετά τόν κατα- 

πεσόντα θρόνον τοΰ Βοναπάρτου άνηγειρεν άλλον θρόνον αύτοκρατορικόν, έ- 

γεινε τοΰτο μόνον καί μόνον διά νά δοθη αφορμή νά άναδειχθ^ ή ανδρεία 
μου κατά τόν κατάκτησιν της Εύρώπης την οποίαν μετ’ ού πολύ θάρχίσω- 

μεν ! Ζητώ ό Αύτοκράτωρ και εγώ ! Πρό δεκαετίας θά είμαι δούξ καί πρίγ- 
κιψ, καί μάλιστα . . . διατί ογι; θά ληφθ$ φροντίς νά εΐνέ τις παρών δταν 

θά γείνη ή πρόσκλησις πρός διανομήν . τών στεμμάτων ί Διά τοΰτο λοιπόν 
άπό τοΰδε υιοθετώ τον πρωτότοκον υιόν τίς Κλημεντίνης καί τον έπονομά- 
ζομεν Πέτρον Βίκτωρα Β', καί με διαδέχεται έπί τοΰ θρόνου όπως Λουδοβί

κος δ ΙΕ' τόν πρόπαππόν του Λουδοβίκον τόν 1Δ'.»
Περί τό τέλος της δημηγορίας ταύτης χωροφύλαξ τις είσελθών ε’.ς τό 

έστιατόριον έζητησε τόν συνταγματάρχην κ. ΦουγΧν καί τω έδωκε φάκελ- 

λον τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών.
α Μά τό ναί! άνεφώνησεν δ στρατάρχης, νόστιμον θά Ατο έάν δ διορισμός 

σου ΰίρχετο μετά τδ τέλος τοιαύτης δημηγορίας. Διά τοΰτο προσπίπτομεν 

ώς οί Μάγοι πρό τοΰ άστέρος σου.

— Άνάγνως το, είπεν ό Φουγάς είς τόν στρατάρχην δίδων αύτφ τό μέγα· 
έγγραφον. *Π μάλλον, οχι. ’Αείποτε ητένισα τόν θάνατον* δέν θάποστρέψω 

τούς οφθαλμούς μου άπό τοΰ παλαιοχαρτίνου τούτου κεραυνοΰ ό'στις με φονεύει

«Κύριε συνταγματάρχα, παρασκευάζων τό' αύτοκρατορικόν διάταγμα τό 
προβιβάζον υμάς εις υποστράτηγον, προσέκοψα είς ανυπέρβλητον κώλυμα 
δήλα δη είς τό έγγραφον τΑς γεννησεως σας, έξ ού προκύπτει ό'τι έγεννηθητε 

τώ 17 89 καί ό'τι σήμερον εΐσθε έβδομηκοντα έτών συμπεπληρωμένων. *Ο- 

θεν τοΰ δρίου τη; Αλικίας τών συνταγματαρχών όντος εξήκοντα, τών ύπο- 
στρατηγων εξήκοντα δύο καί τών αντιστράτηγων εξήκοντα πέντε, βλέπω 

έμαυτόν Αναγκασμένου νά σας κατατάξω είς την εφεδρείαν μετά τοΰ βαθ- 

μοΰ τοΰ συνταγματάρχου. Είξεύρω, κύριε, πόσον όλ'.γον δικαιολογεί τό με* 

τρον τοΰτο η φαινομένη ηλικία σας, καί λυποΰμαι είλικρινώς οτι η πατρίς 
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στερείται τών ύπηοεσιών άνδρός ακμαίου καί άνδρείου δποΐος εΐσθε ύμεΐς. 

Βεβαίως έξαίρεσίς τις γινόμενη χάριν ύμών ού μόνον ούδεμ.ίαν θά πρόκα- 
λέση ένστασιν έν τφ στρατφ, άλλά τουναντίον θά διεγείρη καί συμπάθειαν, 

άλλ’ δ'μως δ νόμος εΐνε σαφής καί ούδ’ αύτό; δ αύτοκράτωρ δύναταί νά τον 

ύπεκφύγη η νά τον αθέτηση. Καί κατά τοιοϋτον βαθμ.όν, ώστε καί έάν, φλέ

γόμενος ύπό της έπιθυμ.ίας τοΰ νά ύπηρετησητε την πατρίδα, θελησητε νάπο- 
θέσητε τάς έπωμίδας καί έξ άρχ'ης νά καταταχθ’ητε είς τόν στρατόν, η 

πρότασις ύμών αΰτη θάπορριφθη κατά τόν νόμον. Άλλ’ ευτυχώς, κύριε, η 

κυβέρνησις τοΰ Αύτοκράτορος ηδυνηθη νά χορηγηση ύμΐν τά πρός συντηρησιν, 
ένεργησασα όπως λάβητε παρά της Πρωσσίας την όφειλομένην άποζημίωσιν’ 

διότι ούδέ είς πολιτικήν θέσιν εΐνε δυνατόν νά διορισθ’ρ έβδομ-ηκοντούτης, 

έστω καί κατά χάριν. Θά παρατηρησητε λίαν δικαίως ότι οί νόμοι καί ο 
κανονισμοί έγένοντο οτε δέν εΐχον εϊσέτι έπιτύχει τά περί άναβιώσεως τών 
άνθρώπων πειράματα* ό δέ νόμος δέν προβλέπει τάς εξαιρέσεις. Βεβαίως δέΐ 

θά γείνη άνάγκη άναθεωρησεως καί βελτιώσεως αύτοΰ, έάν έν τφ μέλλοντι 

συμβώστ συχνότεραι αναστάσεις νεκρών.

«Δέζασθε, κτλ.»

Πένθιμος σιωπή διεδέξατο την άνάγνωσιν τοΰ κεραυνοβόλου τούτου εγ

γράφου. Τό [lari, θεχ.έ.1, φάρες δεν ένεποίησε τοσαύτην αΐ'σθησιν. ‘Ο χωρο
φύλαξ ΐστατο όρθιος είς προσοχήν περιμένων παρά τόΰ Φουγα την άπόδειξιν 

τΑς παραλαβής του εγγράφου. Ό συνταγματάρχης ζητησας γραφίδα καί 

μελάνην υπέγραψε τό έγγραφον καί το άπέδωκεν είς τόν χωροφύλακα, τόν 
έκέρασε καί μετά συγκινησεως ην μάτην προσεπάθει νά καταστείλη τω είπε*

«Σύ είσαι εύτυχης! είς σέ δέν απαγορεύεται νά υπηρέτησης την πατρίδα 

σου ! Λοιπόν, προσέθηκεν αποτεινόμενος πρός τόν στρατάρχην, τί λεγεις;
—— Τί νά εΐ'πω γεροντάκι μου ! *0 νόμος βλέπεις εΐνε σαφέστατος καί δέν 

επιδέχεται συζητησιν. Ημείς πταίομεν οί ανόητοι, διότι δέν το έσκέφθημεν 

εγκαίρως. Άλλά τίς ποτέ ηθελεν ΰποπτεύσει τό τοιοϋτον !»
Άμφότεροι δέ οί συνταγματάρχαι ώμολόγησαν ότι ούδόλως έπΑλθεν είς 

τόν νουν αύτών Α ένστασις αύτη. Ούδέτερος δ’ αύτών Αδύνατο νά δεχΘ·ί) τόν 

Φουγάν ούδ’ ώς άπλοΰν στρατιώτην καί τοι ητο ίκανώτατος, ακμαιότατος 

καί νεώτατος.
«Άλλά τότε λοιπόν, άνεφώνησεν δ Φουγάς, άς με τουφεκίσουν ! Δεν είμ- 

πορώ έγώ τώρα πλέον νά συνειθίσω νά ζυγίζω ζάχαριν η νά φυτεύω λά

χανα ! Έγώ μεταξύ τών όπλων έγεννηθην καί άνετράφην, μεταξύ τών όπλων 

λοιπόν πρέπει νά ζησω άλλως άς άποθάνω. Τι νά κάμω ' τί νά γείνω I Νά 
καταταχθώ είς ξένον στρατόν; Ποτέ! ’Ώ Τύχη, Τύχη τί σ’ έπταισα κάί 

με κατακρημνίζεις είς την άβυσον την στιγμήν καθ’ Αν Ατοιμάζεσο νά με 

άνυψώσης είς τόν κολοφώνα τΑς δόξης!»
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Η Κλημεντίνα προσεπάθει νά τον παραμυθήση Six λόγων περιποιητικών.
«Θχ μενετε πλησίον μας, τφ έ'λεγε, Οχ σας εδρωμεν μίαν εύμορφον γυ~ 

ναΐκα καί θκναστήσετε τέκνα. Τάς ώρας τής «χολής σας Οχ συγγράφετε 

την ιστορίαν τών ένδοξων Ανδραγαθημάτων σας. Τίποτε δέν σας λείπει, 
νεότης, ύγίεια, περιουσία, οικογένεια, πάν δ τι συντελεί εις την εύδαιμονίαν 

τών Ανθρώπων τδ έχετε' διατί λοιπόν δέν θά είσθε ευτυχής;»
Ταΰτα δέ έ'λεγον τω Φουγά καθ’ ό'λην την ώραν τοϋ συμποσίου καί ό Λέων 

και οί άλλοι συγγενείς, τά πάντα λησμονοΰντες καί χαράν και ευθυμίαν πρό 
τϋί ψηλαφητής ταύτης λύπης καί τής δεινής καταπτώσεως.

Άλλά κατ’ ολίγον συνήλθε καί περί τδ τέλος τοΰ συμποσίου δτε πάρε- 
τεθησαν τά γλυκίσματα καί τά όπωοικά, έψαλεν $σμα δπερ επίτηδες.είχε 

συνθεσει χάριν τών γάμων της Κλημεντίνης.

Πάντες δέ οί δαιτυμόνες επευφήμησαν κροτήσαντες τάς χεϊρας. Άλλ’ δ 
δύσμοιρος συνταγματάρχης έμειδία θλιβερώς, έλάλει ολίγον καί δέν ηύθύ- 

μει. Καί μετέσχε μέν δλην την ημέραν της κοινής ευθυμίας, άλλά δέν ήτο 
ό λαμπρός έκεϊνος συνδαιτυμών ό ζωογονών τά πάντα διά τής αρρενωπής 
ευθυμίας του.

Περί την εσπέραν ό στρατάρχης λαβών αυτόν κατά μέρος τφ είπε"
«Τί συλλογίζεσαι ;

—· Συλλογίζομαι τούς παλαιούς, οϊτινες ηύτύχησαν νά πέσωσιν έν Βα- 

τερλφ έστραμμένην έ'χοντες την οψιν πρός τόν εχθρόν. Ό γέρων βλάξ εκεί

νος ό γερμανδς μέ διόρθωσε μά την αλήθειαν. Βλέπεις Λεμ.πλάν, πρέπει τις 
πάντοτε νά ζγ την εποχήν του. ’Αργότερα είνε πάρα πολύ Αργά.

— "Οχι δά, Φουγά, μη Ανοησίας ! Ό άνθρωπος ποτέ δέν πρέπει νάπελπί- 
ζεται. Αύ'ριον θά ύπάγω εϊς τόν Αύτοκράτορκ και θά ί'δωμεν, θά έξετάσω- 

μεν_τό πράγμα.Ή πατρίς δέν έ'χει άνδραςώς σέ πολλούς ώστε νά τους πεια 

είς τονς πίττε δρόμους.

—— Σ’ ευχαριστώ! Είσαι καλός, ειλικρινής γέρων ! Εΐ'μεθα πεντακόσιαι 
χιλιάδες όμοιοι σου τφ 1812 καί δύο μόνον άπεμείναμεν η μάλλον είπεϊν είς 

καί ήμισυς».
Περί την δεκάτην ώραν τής νυκτός ό 'Ρολλων, ό Μαρνέ καί ό Φουγάς 

προέπεμψζν τόν στρατάρχην μέχρι του σιδηροδρόμου. Ό Φουγάς ήσπάσθη 

τόν συστρατιώτην του ύποσχόμενος δτι θά εινε φρόνιμος. Άπελθούσης τής 
Αμαξοστοιχίας οί τρεις συνταγματάρχαι έπανήλθον εις την πόλιν πεζοί. *Ότε 

δέ διέβαινον πρό τής οικίας τοϋ 'Ρολλων, ό Φουγάς είπεν είς τόν διάδο
χόν του.

«Σήμερον δέν είσαι φιλόξενος' δέν θά μας δώσης νά δοκιμάσωμεν τό νό

στιμου εκείνο ρακί;
— Ένόμιζον οτι δέν είχες ορεξιν νά πίης, είπεν ό 'Ρολλων, διότι ού'τε 

είς τόν καφέν σου έ'πιες, ούτε έ'πειτα. Άς αναβώμεν λοιπόν.

—— Ό δρόμος καί ό καθαρός αήρ μ.’ έ'φερε δίψαν. „ '

■— Είνε καλόν σημεϊον.»
Συνέκρουσε τό ποτήριόν του μελαγχολικώς, άλλά μόλις έ'βρεξε τά χείλη. 

ΤΗλθεν έπειτα πλησίον της σημαίας έλαβε τό άκόντιον, έξεδίπλωσε τό με- 

τάξινον αύτής ύφασμα, έμέτρησε τάς όπάς τών σφαιρών,καί έθεώρησεν αύτην 

έπί τινας στιγμάς χωρίς νά ύγρανθή τό ό'μμα του.
«Βέβαια, είπε, τό ρακί μ’ έπείραξε. Σήμερον δέν είμαι έγώ. Καλήν νύ

κτα, κύριοι!
— Περίμενε ! θά σε συνοδεύσωμεν.
—— "Οχι δά, τό ξενοδοχεΐόν μού Απέχει δυο βήματα.
— Άδιάφορον. Άλλά τί σε ήλθε καί έπήγες είς τό ξενοδοχείο1/, έν φ 

έχεις έδφ δύο οικίας είς την διάθεσίν σου ;

— Αύ'ριον λοιπόν καί έγώ φεύγω.»
Την έπιοϋσαν περί τήν ένδεκάτην ώραν ό Λέων έν ώ έκτενίζετο έλαβε 

το επόμενον τηλεγράφημα. Άποσφραγίσας δ’ αύτό χωρίς νά παρατηρήσω) 

δτι ήτο έπιγεγραμμένον πρός τόν Φουγάν, άνεφώνησεν ύπό χαράς. Ιδού δέ 

τί έλεγε τό λακωνικόν κείμενον,

«Τφ συνταγματάρχη κυρίω Φουγ^ί.
Είς Φονταινεβλώ.

Εξέρχομαι γραφείου Αύτοκράτορος. Σύ υποστράτηγος χαρακτηρισθείς αλ

λοδαπός μέχρι καλλιτέρας ευκαιρίας. Βραδύ τερον νομοθετικόν σώμα μεταρ

ρύθμιση νόμον. ΛεμπΛάν. - '
. I .

Ό Λέων ένεδύθη παρευθύς, έ'δραμεν είς τό ξενοδοχεϊον, Ανέβη είς τό δω- 

μάτιον τοΰ συνταγματάρχου καί τον εύρεν έπί τής κλίνης αύτοΰ νεκρόν.

Διηγήθησαν έν Φονταινεβλώ δτι γενομένης αυτοψίας ό ιατρός Νιμπόρ 
παρετήρησε σπουδαίας αταξίας έν τω όργανισμφ τοΰ συνταγματάρχου ένεκα 

τής Αποξηράνσεως. Τινες δ’ έπέμενον λέγοντες οτι ό Φουγάς ηύτοκτόνησε. 
Τό μόνον, δέ βέβαιον είνε οτι ό συμβολαιογράφος Βοννιβέτος έλαβε ταχυδρο · 

μικώς είδος διαθήκης, τό έξης.
«Κληροδοτώ τήν καρδίαν μου είς τήν Πατρίδα, τήν μνήμην μου είς τήν 

φύσιν, τό παράδειγμά μου είς ,τόν στρατόν, τό μ,ϊσός μου είς τήν άπιστον 
Άλβιόνην, χίλια τάλληρα εις τήν Γοθώ, καί διακοσίας χιλιάδας φράγκων 

είς τό 23ον πεζικόν σύνταγμα. Καί ζήτω ό Αύτοκράτωρ !

Άναστάς τή 17 Αύγουστου τήν τρίτην πρός τήν τετάρτην ώραν τής 
πρωίας, άπέθανε τή 17 τοΰ έπιόντος μηνάς. Ή δεύτερα δέ άδτη ζωή του 

διήρκεσε μικρόν τι όλιγώτερον τής μιάς καί τριάκοντα ήμερων. Άλλά μετε- 
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χειρίσθη καλώς τδ βραχύ τοϋτο χρονικόν διάστημα, όφείλομεν νά το όμολο- 

γήσωμεν. ’Αναπαύεται δέ νυν έν τφ τόπφ, 8ν ήγόρασεν αύτφ δ υίός τοΰ ζ. 
'Ρενάλτου. Ή έγγόνη αύτοϋ Κλημεντίνα άπεπένθησε μετά έν ίτος. Εΐνε 

δέ εύ,τυχής καί άγαπάται ύπδ του Λεοντος, δστις ούδόλως Θά αΐτιάται εαυ
τόν οτι ή Κλημεντίνα δέν έχει πολλά τεζναι

ΠόΝΑΓΙΩΤΙΙΣ ΙΩ, ΦΕΡΜΠΌΣ.

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ

ΕΝ ΤΗι ΓΑΛΑΙΚΗι ΑΚΑΔΗΜΕΙΑι

Πυκνόν συνωθεΐτο τή τοίτη τοΰ άπελθόντος ’Απριλίου τδ άζρον άωτον τής 

αριστοκρατίας τοΰ πνεύματος έν Παρισίοις πρό τών πυλών τής γαλλικής Ά
καδημείας. Ή ημέρα έκείνη ήτο άληθως έν τών μάλλον εκτάκτων γεγονό

των τών άναγραφέντων έν τοΐς χρονικοΐς τοΰ γεραροϋ εκείνου σωματείου,, τδ 
όποιον έκάστοτε άξιοι, ό'τι περιλαμβάνει έν τοΐς κόλποις αύτοΰ τούς τεσσα
ράκοντα τής Γαλλίας άθατάτους. Έρνέστος 'Ρενάν, ό συγγραφεύς τοϋ Βίον 
τοϋ Ίησοϋ, έμελλε νά δεχθή τδ έπίσημον χρίσμα τής ακαδημαϊκής αθανα

σίας. Ούδέποτε ίσως, ούδ’ δπότε κατεγοάφετο ό Littrd έν τοΐς εταίροι? τής 
γαλλικής άκαδημείας, ύπδ την εύσεβή άπόγνωσιν καί τδ ανάθεμα τοΰ επι
σκόπου τής Αύρηλίας, ούδέποτε τό κΰμα τής διχογνωμίας καί τών αντιθέ
των αισθημάτων έκύμανε ταραχωδέστερον τάς ποικίλας πτυχάς τής δημο

σίας έν Γαλλία γνώμης, έξεγεΐρον την αγανάκτησή τών ευσεβών, η του
ναντίον συντελούν εΐς ένα εισέτι θρίαμβον τών έλευθεροβούλων, κατόπιν τα- 

σούτων θριάμβων,ούς εσχάτως έκτησαντο ουτοι κατά τών έπιδρομών τοϋ πα

ρελθόντος. Δεν ήτο αύτός, ό μετά τδν Δαυ^δ Strauss τολμηρότερος βιογράφος 

τοϋ Ίησοϋ, ό νέος ούτος Σαλμωνεύς τής παραδόσεως,ό ύπέρ πάντα άλλον συγ

γραφέα τής συγχρόνου έποχής διασείσας τά θεμέλια ζαί τδ κύρος τής κα
θολικής εκκλησίας; δέν ητο δ ένθουσκόδης μαθητής τοϋ Σπινόζα, τοΰ οποίου 
ή φλογερά εύγλωττία καί δ ζωηρός έν τή έκφράσει χρωματισμός έξόχως 

συνετέλεσαν εΐς την διάδοσιν ιδεών άρδην άνατρεπουσών τάς άρχάς έκείνας, 
έφ’ ών τοσοΰτον άσφαλώς έφαίνετο βασιζομένη άπ’ αιώνων ήδη ή κοινωνία; 
Καί δέν ήτο άσεβές πραξικόπημα κατά τής ορθοδοξίας τής Άκαδημείας, 

ήτις τοσάκις παρέσχε περιφανή δείγματα πίστεως πρδς το καθεστώς καί 
άφοσιώσεως, υβρις πρδς τάς σκιάς τοσούτων μεγάλων άνδρών τοΰ σωματείου 

έκείνου, άπδ τοϋ ίδρυτοΰ αύτοΰ Ριχελιέως μέχρι τοϋ τελευταίου έπισκόπου 
τής Αύρηλίας, ή εΓσοδος έν αύτφ άνδρός, ό'στις έν τή συνειδήσει παντός ευ

σεβούς καθολικού είναι ή ένσάρκωσις τοϋ άττιγρίστον ; Τοιαΰτα άναμφιβό 

λως άνελ.ογίζετο έκαστος ευσεβής τοϋ παρελθόντος ζηλωτής, οστις τυχαίως 
ήθελε διέλθει παρά τδ παλαιόν καθίδρυμα τοΰ δουκός Ριχελιέως, καθ’ ήν 
στιγμήν έν πομπή καί δόξγ, ύπό τά χειροκροτήματα τοΰ άνθους τής .γαλ

λικής κοινωνίας ήνοίγοντο διά τδν έξοχον συγγραφέα τών 'Λργΰκ τοΰ Αγ,ί- 

στιαπσροϋ αί άπό τοσούτου χρόνου κεκλεισμέναι πΰλαι τής γαλλικής Ά
καδημείας.

Tempera mulantur. Πρό ολίγων αιώνων εισέτι άν έ'ζη ό κ.Έρνέστος'Ρενάν 

ηθελεν άναβιβασθή έπί τής πυράς ή άποθάνει έν τή ειρκτή, καθ’ ήν έποχήν 
προσεφέροντο εξιλαστήρια θύματα έπί τοΰ αιμοσταγούς βωμοΰ τοΰ καθολικισμοΰ 

.Αρνόλδοςό έκ Βρεσκίας καί ό Καμπανέλλας, ό’ίορδάνος Βρΰνος καί δ Οδσσιος έν 

τή κλασική εποχή τών Autodafes καί τών ίερεξεταστηρίων'ήθελεν ίσως ύπο· 

στή πρδ ολίγων έτών εισέτι, άν έζη έν Γερμανί^, τήν αμείλικτου καταδίω- 
ξιν υποκριτικής φατρίας, ως ό φιλόσοφος Ούόλφιος, ό Φίχτης καί ό Στράους. 

Σημ,ερον οί καιροί μετεβλήθησαν' οί κεραυνοί τοΰ Διός τοΰ Βατικανού δμοιά- 
ζουσι πρός τούς μετά τοσαύτης χάριτος σκωπτόμενους ύπό τοΰ Λουκιανού 

κεραυνούς τοΰ Διός τοΰ Όλύμπου” νέα δέ τάξις πραγμάτων γεννάται έν τή 

κοινωνίφ, ήκιστα άπορρεουσα άπδ τής άποκαλύψεως καί τής παραδόσεως, 
άντλοϋσα δέ μάλλον τό κϋρος αύτής καί τό άξίωμα έκ τής σκέψεως, έκ 

τής έλευθέρας έρεύνης καί τής συζητήσεως. Έν τφ έλευθέρφ τουτφ αίώνι, 
έν φ ζώμεν, ούδέν ύφίσταται άνευ άποδείξεως, τά πάντα φέρουσι τήν σφρα

γίδα τοΰ κριτηρίου τής άναλύσεως· άπό τής συζητήσεως, άπδ τής έλευθέρας 

συγκρουσεως τών άντιθέσεων παράγεται ή σύνθεσις πάσης ιδέας καί πάσης. 
άληθείας, ό'πως άπδ τής προστριβής δύο διαφόρων σωμάτων έκπέμπεται τό 

πϋρ καί παράγεται ή θερμότης. Ιδού τδ μυστήριον τής προόδου τών νεωτέ

ρων κοινωνιών, χειραφετουμένων δσημέραι άπδ τοΰ ζυγοΰ τής αύθεντείας καί 
τής παραδόσεως, ιδού ή άποστολή τών άκαδημειών καί τών πανεπιστημίων, 

εν τή εποχή ταυτγ τής Άναγεννήσεως καθισταμένων ασύλων καί ιερών πά
σης σκεψεως, πασης έρευνης καί άλ.ηθείας, έ'νθα τά διεστώτα συναντώνται 

καί ένθα άπδ τής ποικιλίας .τών γνωμών καί τών άπόψεων δημιουργεΐται ή 
ένότης τής ιδέας καί κυοφορείται ή άληθής πρόοδος τοΰ άνθρωπίνου πνεύ

ματος. . -
Ή πρόσληψις τοΰ κ. Ρενάν έν τή γαλλική Άκαδημεία άπέρρεεν άπδ τοι- 

αυτης τίνος άνωτέρας άρχής' ήτο μία έ'τι άπόδειξις, οτι ή γαλλική κοινω

νία ένεστερνίσθη πράγματι τάς άρχάς τής άληθοΰς έλευθερίας καί κατενόει 

την έν τφ άνθρωπίνφ βίφ σημασίαν τής έλευθέρας συνειδήσεώς, ής άνευ ού

δεμία πολιτική ελευθερία. Ή γαλλική άκαδήμεια, τό άκρον άωτον τοϋ γαλ- 
λικοϋ πνεύματος, υψωσεν ή'δη έπισήμως τήν σημαίαν ταύτην, ύποδεχθεϊσ» 
εΐς τούς κόλπους αύτής τούς τρεις έπισήμους προγεγραμμένους τής καθολι

κής φατρίας·— τδν Lfttre, τδν Taine καί τδν Renan. Τδ νεώτερον πνεΰμα 
εισεδυσεν εΐς τάς στοάς - τοΰ αρχαίου έκείνου μεγάρου, .αί δέ σκιαί τόΰ πκ- 
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ρελθόντος έξηφανίσθησαν ύπό τήν σωτηρίαν έπίδρασιν τοΰ φωτός καί τοΰ 

άέρος. α'Η τοιαύτη τών άνθρώπων συνένωσις, λέγει ό κ. ’Ρενάν έν τώ προσ- 
φωνητηρίω αύτοΰ πρός την’Ακαδήμειαν λόγω, είναι ή καλλίστη αύτών συμ- 

φιλίωσις, είναι ή άπόδοσις τούλάχιστον είς τό άνθρώπινον πνεϋμα της έπι- 

σημοτέρας τών υπηρεσιών, διότι τό ειρηνικόν έ'ργον τοϋ πολιτισμού απορρέει 

άπό αντιθέτων στοιχείων, άντιμετώπων άλληλοις, ύποχρεουμενων εις άμοι- 
βαίαν άνοχήν και αγόμενων πρός άμοιβαίαν κατανόησιν και άγάπην. Έν 

κοινωνία καλώς ώργανωμέννι πάντες οί άφιερούμενοι είς τό καλόν καί άγα- 
θόν είναι συνεογάται* πάν μετ’ εύφυίας τελούμενου καθίσταται φιλολογία* 

έν άλλοις δροις τά γράμματα είναι ύπό τινα εποψιν ό "Ολυμπος, έν φ άπο- 

σβέννυται πάσα πάλη, πάσα άνισότης, και έν φ κατορθοϋται πάσα συμφι- 
λίωσις. Κεχωρισμένοι άλλήλων έν τή ειδική αύτών έφαρμογή, άντίθετοι 

συνήθως, πολέμιοι μάλιστα οί διάφοροι τοΰ πνευματικού κόσμου βαθμοί, 

συναντώνται έπί τών κορυφών, πρός άς τείνουσιν. ‘Η ειρήνη κατοικεί έπί 

τών κορυφών. Μόνον έν τή άναβάσει, έν τή αίωνί^ άναβάσει ή πάλη καθί

σταται αρμονία, ή δέ φαινομενική ασυναρτησία τών προσπαθειών τοΰ αν
θρώπου άποληγει είς τό μέγα έκεϊνο φως, είς την δόξαν, ητις μεθ’ όσα καί 

άν λέγωσι, διατελεΐ άείποτε δ,τι κέκτηται περισσοτέοας πιθανότητας νά 

μη θεωρηθή καθ’ολοκληρίαν ματαιότης».
Ό κ. Ρενάν αναπτύσσει την ιδέαν ταύτην τής ένότητος έν τί] ποικιλία 

τών Άκαδημειών εύρύτερον έν τοϊς έπομένοις, άτινα είναι έκ τών καλλί- 
στων σελίδων, αίτινες άπέρρευσάν ποτέ άπό της γραφίδας του και αίτινες 

άφιερώθησάν ποτέ ύπό συγγραφέως, προσφωνοΰντος τό συνέδοιον τών Τεσσα

ράκοντα.
«Οί πλεϊστοι τών πεπολιτισμένων τόπων έ'σχον άκαδημείας άπό τοΰ δέ

κατου έκτου ηδη αΐώνος, η δέ έπιστημη την μεγίστην ηρατο ωφέλειαν έκ 

τών συνεταιρισμών τούτων, έν οις δημιουργεϊται ένίοτε η αλήθεια έκ της 

συζητήσεως καί τής αντιπαραβολής τών ιδεών. Ή ύμετέρα αρχή είναι εύρυ- 
τέρα έ'τι, βαθότερον είσδύουσα είς τά έσώτατα τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. 

Ευρίσκετε οτι ό ποιητής, ό ρήτωρ, ό φιλόσοφος, ό λόγιος, ό πολιτικός, ό 

έξόχως έκπροσωπών την εύγένειαν ένός έθνους άνήρ, ό έπαξίως φέρων έν τών 
ονομάτων εκείνων, άτινα τυγχάνουσι συνώνυμα τί) τιμή καί τή πατρίδά 

ευρίσκετε, λέγω, δτι δλοι ουτοι οί άνθρωποι είναι συνάδελφοι, δτι έργάζονται 

πρός κοινόν τι έ'ργον, πρός θεμελίωσιν μεγάλης καί έλευθερας κοινωνίας. Ού
δέν σάς είναι άδιάφορον* τό εγκόσμιον θέλγητρου, ή καλαισθησία, ή ορθή κρί- 

σις είναι διά σάς καλή φιλολογία. Ό γλαφυρός λόγος, ή αγαθή σκέψις, τό 

εύγενές αίσθημα, αί πολύτιμοι ανακαλύψεις τοΰ σοφού, ή εύγλωττία τοΰ άν
δρός τοΰ ιθύνοντος την πατρίδα έν τγί εύκλεεϊ τρίβφ της έλευθερας κυβερ- 

νήσεως, η μελέτη τοΰέρημίτου, τοΰ άφιερώσαντος τόν βίον αύτοΰ είς την α

λήθειαν,πάν δ,τι λαμπρόν, πάν τό παραγωγόν φωτός καί θερμότητος,πάν τό 

έπασχολοΰν καί συγκρατοΰν την πεφωτισμένην δημοσίαν γνώμην,πάντα ταΰτα 
άνηκουσιν είς υμάς, διότι άποκρούετε εξίσου καί την περιωρισμένην σύλληψιν 

τοϋ βίου,ητις περικλείει έκαστον άνθρωπον έν τή είδικότητι αύτοΰ, οίονεί έν 
τινι σκοτεινή έργασί^, άφ’ ης δέν οφείλει νά έξέλθγ, καί την ανούσιον ρητο

ρείαν, καθ’ ήν ή τέχνη της καλλιλογίας είναι περιορισμένη έν ταϊς σχό- 
λαϊς, άποκεχωρισμένη τοΰ κόσμου καί της ζωής.

«Τό πνεΰμα τοΰτο, είς 8 οφείλεται η ίδρυσις ύμών, διατηρείτε θαυμα- 

σίως, κύριοι. Καί έ'χω άνάγκην άλλης άποδείξεως ί έκείνης ην βλέπω, έρ· 

χόμενος νά καταλάβω σήμερον την έδραν, έφ’ ην ή επιείκεια ήμ.ών ήθέλησ* 

νά μέ καλέση; Παραλείπων προσφάτους καί σκληροτάτας στερήσεις, άς μόνος 
ό ύμέτερος Κύκλος ήδύνατο νά ύποστή χωρίς νά καταβιβασθή, οποίαν ευ

ρίσκω ποικιλίαν έν τώ περιβόλω τούτφ, όποιους άνδρας, οποίους χαρακτή
ρας, οποίας καρδίας ! Σάς, αγαπητέ καί ένδοξε διδάσκαλε, τοϋ οποίου ή 

μεγαλοφυία, ώς ό ήχος τών κυμβάλων τοΰ Bivar, έσημανεν έκάστην ώραν 

τοΰ αΐώνος ημών, έ'δωκε σάρκα είς έκαστον τών ονείρων ημών, πτέρυγας είς 

πάσαν ημών σκέψιν. Σάς, προσφιλέστατε συνάδελφε, δστις εύρίσκετε έν εύ- 

γενεϊ φιλοσοφία την συμφιλίωσιν τοΰ καθήκοντος μετά τής έλευθερίας. Έδφ 
βλέπω τήν ποίησιν κυρίαρχον, έπιβάλλουσαν ήμϊν τόν δημιουργούμενον ύπ’ 

αύτής κόσμον, παρασύρουσαν ημάς, καταβάλλουσαν ημάς ύπό τόν υπέροχου 
τόνον τοΰ μαγικού αύτής πλήκτρου* έδώ (αί άντιθέσεις συντελοΰσιν είς τήν 
δόξαν ύμών) τήν εύθεϊαν καί σταθεράν άποψιν τοΰ βίου, τήν θελκτικήν τέ

χνην τοΰ μυθιστοριογράφου, καί, τουθ’ δπερ μόνον ή ήμετέρα πατρίς γινώσκεί 
άκόμη,τόν χαρίεντα γέλωτα καί τήν έλαφράν ειρωνείαν.Έδώ τήν ειλικρινή πί- 
στιν, τήν έ'ξοχον τέχνην τοΰ έξάγειν άπό εύνοήτου διά τό παρελθόν λατρείας 

τήν μεγαλοπρέπειαν ολοκλήρου βίου, τήν γαλήνην έν διδασκαλίφ ήτις δέν ' 

είναι επιτετραμμένου νά χαρακτηρισθή ώς περιορισμένη,άφοΰ μεγάλα πνεύματα 
εύρον αύτήν καλώς έ'χουσαν* έδώ περιεσκεμμένη άρνησις, ή'ρεμος, άσφαλής έν 

έαυτή καί παρεχουσα είς τήν ίσχυράν ψυχήν, τήν άρεσκομένην έν αύτή, τήν 

αύτήν γαλήνην,είς τόν καμπτόμενου χαλύβδινου χαρακτήρα τό αύτό μετά τής 

πίστεως μεγαλείου. Έδώ βλέπω τήν ειλικρινή πολιτικήν, ήτις έπίστευσεν. έν 
ταϊς τεταραγμέναις ημών ήμέραίς, δτι ώφειλε νά έπανέλθή είς τά δόγματα, 

άτινα έθεμελίωσαν τήν πατρίδα ημών, πρός σωτηρίαν αύτής.Έδώ ούχ ήττον 

ειλικρινή πολιτικήν,ήτις έστράφη εύτόλμως πρός τό μέλλον, συλλαβοΰσα τήν 
δυνατότητα ζώσης καί ίσχυρκς κοινωνίας άνευ τών δρων, οϊτινες ένομίζοντο 

άλλοτε απόλυτος πρός τοΰτο άνάγκη. Πόσαι είρηνικαί διαφωνίαι έν τή εκτι

μήσει τοΰ μεγίστου τών γεγονότων τής νεωτέρας ιστορίας, τής Έπαναστά- 

σεω; έκείνης, ήτις κατέστη ό σταυρός τής όδοϋ, έν φ ή διαίρεσις, τό σύμβο

λον, επί τοΰ όποιου ή πεποίθησις ! Έδώ ή πίστις είς τό σημείου, τό όποιον 
άπαξ ένίκησεν, ό ενθουσιασμός τών υψηλών ήμερων, καθ’ άς παράδοξος πνοή 
διέδραμε τό πλήθος έκεϊνο, καταστήσασα αύτό ικανόν νά σκίπτηται καί νά 
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λαλή έν όνόματι τής άνθρωπότητος, την τολμηράν βεβαιότητα γενναίων 

καρδιών λεγουσών εις τούς πρεσβυτέρους, όπως οί νεανίσκοι τής Σπάρτης 

«άγριες δέ γ’ έσσόμεθα πολλω κάρρονες»’ έκεϊ νόμιμος απόπειρα πρός ά- 
ληθεστάτην άπεικασίαν φρικαλέων σκηνών, περί δν ήδύνατο τις είπεϊν δ,τι 

ό (1’ Hopital περί τής νυκτός τοϋ άγιου Βαρθολομαίου .’

Node tegi nostrae patiamur crimina genlis . . .
»Τά πάντα περιλαμβάνονται έν τοΐς κόλποις ήμών. Άλλαχοϋ ή φιλολο

γία καί ή κοινωνία είναι διάφορα, βαθέως άποκεχωρισμένα άλλήλων πράγ
ματα' άλλά χάρις εις υμάς συνταυτίζονται έν τή ήμετέρρρ πατρίδι. "Η

κιστα ανησυχείτε, άκούοντες πομπωδώς άναγγελλόμενον τόν παρά τισι κα

λούμενου ποΛιτισ/ών, δστις δύναταί νά θεωρηθώ ώς προτέρημα μόνον. Πε- 

ριφρονεϊτε no.Uricubr, οστις ούτε άξιαγαπητότερον, ούτε κοείττονα καθί- 
στησι τόν άνθρωπον. Φοβούμαι λίαν μήπως φυλαΐ, έμβριθέσταται άναμφιβό- 

λως, έλέγχουσαι ημάς έπί έλαφρότητι, άπατώνται έλπίζουσαι οτι Οέλουσι 

κερδησει τήν εύ'νοιαν του κόσμου διά πάντη άλλων τρόπων η τών μέχρι τοΰδε 

έπιτυχόντων. Σχολαστική έν τή μονώσει αύτής επιστήμη, σκυθρωπή φιλο
λογία, ψυχρά πολίτικη, ανώτερα κοινωνία έστερημένη πάσης λαμπηδόνες, 

εύγένεια ούδαμώς πνευματώδης, εύγενεΐς ήκιστα άβρόφρονες, μεγάλοι στρα
τηγοί άγνοοΰντες πάντα ευηχον λόγον, δέν Οέλουσιν εκθρονίσει, πιστεύω, 

ουτω ταχέως την άνάμνησιν τής άρχαίας ταύτης γαλλικής κοινωνίας, το
σοϋτον διαπρεπούς, τοσοϋτον εύγενοΰς,'τοσοϋτον ζηλοτύπου ν’ άρέσκτ). Όπό- 

ταν έθνος διά τής καλουμένης έμβριθείας αύτοΰ καί της έφαρμογης αύτής 
παραγάγν) δ,τι μετά της έλαφρότητος ημών έδημιουργήσαμεν, συγγραφείς 

υπέρτερους τοΰ Πασχάλ καί τοΰ Βολταίρου, έπίστημονικάς κεφαλάς κρείτ- 
τονας τοΰ d’ Alembert καί τοΰ Lavoisier, κάλλιον άνατεθραμμένην αριστο
κρατίαν τής κατά τόν δέκατον έβδομον καί δέκατον όγδοον αιώνα ήμετέ- 

ρας, γυναίκας θελκτικωτέρας εκείνων α'ίτινες ύπεμειδίασαν εις την ήμετέ- 

ραν φιλοσοφίαν, ενθουσιασμόν έκτακτότερον τοΰ τής ημετέρας Έπαναστάσεως, 

πλείονα ευχέρειαν περί την ΰποδεξίωσιν τών εύγενών χιμαιρών, πλεϊον θάρ
ρος, πλείονα γνώσιν τοΰ βίου, πλείονα εύθυμίαν διά τήν καταφρόνησιν τοΰ 

θανάτου, ένί λόγφ κοινωνίαν συμπαθητικωτέραν και πνευματωδεστέραν της 

τών πατέρων ημών, τότε θέλομεν νικηθή. Δέν ένικήθημεν ακόμη. Δέν έπαύ- 

σαμεν ακόμη έ'χοντες ακροατήριου τόν κόσμον. Δεν παρεχωρήθη είς πάντας 
ή δημιουργία μεγάλων άνδρών, ή έκτύπωσις μεταλλίων διά τούς μεταγενε

στέρους. Πρός τοΰτο ύπάρχει ανάγκη τής ύμετέρας συνεργασίας. Δεν είναι 
προωρισμένον διά την δόξαν δ,τι δέν γίνεται διά τών ’Αθηναίων, έπί πολύν 

δέ. χρόνον άκόμη μόνοι θέλετε είσθε οί δυνάμενοι ν’ άπονέμητε επαίνους 

προωρισμένους διά τήν αιωνιότητα».
Πράγματι έν πάση στροφή τοΰ διθυραμβικού τούτου ύμνου διαφαίνεται ό 

Chauviniste, ρίπτων τό χειρόκτιον κατά τής γερμανικής επιστήμης, ής τάς

έρευνας και τάς άνακαλΰψεις έν τούτοις έπωφελήθη, καταστήσας αύτάς 
προσιτωτέρας καί δημοτικωτέρας μόνον διά τής έπαγωγοΰ γοητείας τής 
γραφίδος του. Άλλ’ έχει ή εύφυία τάς άδυναμείας αύτής, ό'πως έχει καί 

τινα προνόμια, μή επιτρεπόμενα τοΐς κοινοϊς τών ανθρώπων, τούτου ένεκα 
δέν έκπληττόμεθα, βλέποντες τόν επιφανή κριτικόν μετ’αφελούς φιλαυτίας 

διατεινόμενον ενώπιον τής γεραράς άκαδημείας, δτι είναι καΛός άκαόημαϊ· 

ακριβέστατος πτρ'ι την έκτέ-Ιτσιν των καθηκόντων του. . . Κατά τά έν 
•τγί Άκαδημείφ ειωθότα ό ε?σιτήριος λόγος τοϋ Ρενάν ώφελε νά Jjvai τό έγκώ* 

μιαν τοΰ προκατόχου του Κλαυδίου Βερνάρδου. Άπεικάζων τήν εικόνα αύτοΰ 

ό βιογράφος τοΰ Ίησοϋ, καθίσταται αμίμητος χρωματιστής, είναι άληθώς δ 
Τισιανός τής πεζογραφίας. Μεθ’ όποιας λίπτότητος περιγράφει τόν χαρακτήρα 

καί τα αποτελέσματα τής επιστημονικής εργασίας, αποτεινόμενος πρός τούς 
νέους συναδέλφους του: «’Εκπροσωπείτε τό ανθρώπινον πνεΰμα. Καί πώς ήθε« 

λεν είναι άλλοτριον υμών τδ κάλλιστον τών άνθεμίων τοΰ ανθρωπίνου πνεύ

ματος, ή επιστήμη ; Είναι αληθές, οτι μόνον τό άποτέλεσμα βλέπετε’ δεν 

κατανοείτε τήν επίπονον εργασίαν τοΰ εργαστηρίου. "Οπως τήν εσπέραν θαυ- 
μκζοντες τόν φωτισμόν τών μεγάλων ημών πόλεων, άπολαμβάνομεν τοΰ έκ- 

θαμβοΰντος φωτός, χωρίς νά διανοηθώμεν τό σκοτεινόν χημικόν έργαστήριον, 

ένθα προπαρασκευάζεται, άναλόγως παρίστασθε είς τάς θαυμασίας ταύτας 
ανθήσεις, χωρίς νά φροντίσητε τής ύλικής εργασίας, ητις παρήγαγεν 
αυτας. Παραδεχεσθε τάς όριστικάς κατακτήσεις, έπικυροΰτε τάς άλλοιώσέις, 

τας όποιας είσαγουσιν αί θαυμάσιαι αύται ανακαλύψεις έν άπάση τή διδα
σκαλία τοΰ πνεύματος. Τίς δέν βλέπει τόν Γαλιλαίον, τόν Καρτέσιον, τόν 
Νευτωνα, τόν Λαβουαζιερον, τόν Ααπλκσιον, μεταβάλλοντας τά θεμέλια τής 

ανθρώπινης σκεψεως, μ.ετριάζοντας τελείως τήν ιδέαν τοΰ σόμπάντος καί 

τών νόμων αυτοϋ, υποκαθιστώντας έν ταΐς παιδικαΐς φαντασίάις γενεών 

ανεπιστημονων τον ορισμόν αιώνιας τάζεως, ένώ ούδέν πλέον 1 ααβάνουσι 
μέρος η ιδιοτροπία καί ή ιδιωτική Οελησις; Κατεβίβασαν τήν αξίαν τοΰ 

«ύμπαντος, καθά σκέπτονται τινα πρόσωπα; Τό κατ’ εμέ, παραδέχομαι 

παν τουναντίον. Ο ουρανος, οΐος παρισταται συνωδά τοΐς δεδομ,ένοις τής 

νεωτερας αστρονομίας, υπερτερεί λίαν τόν στερεόν εκείνον Οόλον, κατάστι* 
κτον εκ περιλαμπών σημείων, έπί στηλών στηριζόμένον, όλίγας μόνον λεύ

γας απεχοντα εν τή ατμ.οσφαιριρ, καθά ηύχαριστοΰντο πιστεύαντες άφελεϊς 
αιώνες. Δέν λυποΰμαι πολύ τά μικρά εκείνα πνεύματα, άτινα διηύθυνον άλ

λοτε τους πλανητας εν τή τροχι^ αύτών’ ή κεντρική βάρύτης λειτουργεί 
κρεΐττον δια τής εργασίας ταύτης, καί δν κατεχομ-at ενίοτε ύπό μελαγχολι- 

κ>ων αναμνήσεων δια τους εννεα χορούς ιών αγγέλων, οΐτινες περΐελάμ-βανον 

τας τροχιάς τών επτά πλανητών, καί τόν κρυσταλλώδη εκείνον ωκεανόν, 
οστις εξελισσετο πρό τών ποδών τοΰ Αιωνίου, παρηγοροΰμαι άφ’ετέρου σκε- 

πτόμενος, οτι το άπειρον, εν ω βυθίζεται ό όφθαλμ.ός ημών, είναι πράγματι- 
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κόν άπειρο1/, διά τούς οφθαλμούς τοΰ αληθούς παρατηρητοΰ χιλιάκις υψηλό- 

τερον δλων των σαπφειρίνων εκείνων κύκλων τών παραδείσων τοΰ Angelico 

da Fiesole. 'Ο έξοχος πολιτευτής, διά τοϋ θανάτου τοϋ οποίου τοσοΰτον έγέ
νετο έν τφ ύμετέρφ Κύκλο» κενόν, ούδεμίαν των ωραίων νυκτών παρημέλει, 

χωρίς νά ρίψη έν βλέμμα μόνον έπί τοΰ άτέρμονος εκείνου ώκεανοΰ. «Έκεΐ 

κατευθύνεται ή προσευχή μου», έλεγεν. Κατά πόσον αί βαθείαι έπί τοϋ ατό
μου άπόψεις τοϋ χημικού καί τοΰ κρυσταλλογράφΟυ ύπερβάλλουσι τόν άόρι- 

στον ορισμόν της ύλης, έζ ού άπέζη η αρχαία σχολαστική φιλοσοφία! 'Ομο

λογώ δτι λυποϋμαι ενίοτε την ψυχήν, ήτις ήρχετο έν δεδομένη πρό τής γεν- 
νήσεως στιγμή νά προσκολληθή είς δγκον άνάζιον οίουδήποτε μέχρι τής 

στιγμές έκείνης ονόματος' ήτο ευκολον αληθώς ν’ άποδειχθη, οτι τοιαύτη 

ψυχή, επίτηδες δημιουργηθεϊσα, άπόνως άπεσπάτο τοΰ σώματος, τό οποίον 

εϊχε παύσει έμψυχοϋσα' έν τούτοις έπανευοίσκω, σκεπτόμενος, πλείονα έτε 
ψυχήν έν τφ άδύτφ τούτω τοϋ βίου μυστηρίφ, έν ω βλέπομεν την συνείδη- 

σιν άναδυομένην άπό τής αβύσσου, ώς άνωθεν ώρισμένον χρυσοΰν κλάδον, τό 
δε θειον έργον παρακολουθούμενον ύπό άτελευτήτου προσπάθειας, δι’ ής έκά

στου ημών η προσωπικότης αιώνιον θελει καταλίπει ΐ'χνος. *Ο θρίαμβος τής. 
επιστήμης είναι ό θρίαμβος τοΰ ίδανισμοΰ πράγματι. Ευδαίμων ή ήμετέρα 

γενεά! Πόσοι τής επιστήμης μάρτυρες έπόθησαν νά ί'δωσι τά θαύματα ταΰτα, 

άτινα άτελώς μόνον είχον προμαντευτεί! Άπολαύσωμεν λοιπόν τάς γνώσεις 
ταύτας,τάς όποιας διεϊδον μόνον τοσοΰτοι ένδοξοι άνδρες,δταν δέ ό,όρίζων βαρύ· 

νηται ύπό παροδικών σύννεφων,δταν καταλαμβανώμεθα ύπό τοΰ πειρασμοΰ τής 

κακολογίας τοΰ αΐώνος ημών, άναμνησθώμεν, δτι οί ήρωες έκεϊνοι τοϋ παρελ
θόντος, εϊς’Ιορδάνης Βρυνος,είς Γαλιλαίος,δεκάκις έ'τι ήθελον θυσιάσει τήν'.ζωήν 

αύτών, δπως μάθωσι τό δέκατον τών ήμετέρων γνώσεων, καί ήθελον εκτι

μήσει τοιαύτας κατακτήσεις, έλάχιστον άγορασθείσας διά τών δακρύων αυ

τών, διά τοΰ αίματος αύτών καί τής αγωνίας ...»
Περαιτέρω βαίνων, παρέχει την λεπτοτάτην ταύτην σκιαγραφίαν τοΰ επι

στημονικού βίου καί χαρακτήρες τοΰ Κλαυδίου Βερνάρδου, περί ου δικαίως 

είχε ρηθή, δτι ήτο ή έκπροσώπησις τής φυσιολογίας καί ό πρώτος τών έν 

Εύρώπη φυσιολόγων’
αΤΗτο εκπληκτικόν θέαμα νά βλέπη τις αύτόν έν τφ έργαστηρίφ αύτοΰ 

σκεπτικόν, τεθλιμμένον, άπεοροφημένον, μηδεμίαν έπιτρέποντα είς εαυτόν δια- 

σκέδασιν, μηδέν μειδίαμα. ’Ησθάνετο εαυτόν τελοΰντα έργα ίερέως, θυσιά- 
ζοντα. Οί' μακροί αύτοΰ δάκτυλοι βεβυθισμένοί εντός τών πληγών, ώμοία'ζον 

τούς δακτύλους άρχαίου οϊωνοσκόπου, άναζητοΰντος μυστηριώδη απόκρυφα 

εν τοϊς σπλάγχνοις τών θυμάτων’ «Ό φυσιολόγος, έλεγε, δέν είναι κοινωνι
κός άνθρωπος' είναι σοφός, άπερροφημένος ύπό μιας επιστημονικής Ιδέας, 

διωκούσης αύτόν πάντοτε, δέν άκούει πλέον τάς κραυγάς τών ζώων, δέν 

βλέπει πλέον τό ρέον αίμα, μόνον την ιδέαν αύτοΰ βλέπει, παρατηρώ» όρ-

ΕΡΝΕΧΐΟΣ ΡΕΝΑΝ m 

γανισμούς μόνον άποκρύπτοντας άπ’ αύτοΰ προβλήματα, άτινα ζητεί νά 

άνάκαλύψη. ’Επίσης ό χειρουργός δέν σταματ^ έκ τών κραυγών καί τών στό- 
νων, διότι μόνον την ιδέαν αύτοΰ βλέπει καί τό τέλος τής έργασίας. Ωσαύ

τως δ άνατόμ.Ος δέν αισθάνεται δτι εύρίσκεται έντός φρικώδους άποθήκης 

κρεάτων' άλλ’ ύπό τήν έπίδρασιν επιστημονικής ιδέας παρακολουθεί μετά 
τέρψεως λεπτήν κλωστήν νεύρου εντός σαρκών δυσωδών καί πελιδνών, αί
τινες διά πάντα άλλον ήθελον είνα* άντικείμενον αηδίας καί φρίκης . . .»

«Ό Κλαύδιος Βερνάρδος δέν ήγνόει, ότι τά ύπ’ αύτοΰ άνακινηθέντα προ

βλήματα έθιγον τά σπουδαιότατα ζητήματα τοΰ φιλοσοφικού κόσμου. Άλλ’ 
ούδέ ποτέ συνεκινήθη έκ τούτου.Δεν έπίστευεν ό'τι ήτο έπιτέτραμμένον είς τόν 

επιστήμονα νά ένασχολήται περί τών συνεπειών,αίτινες ήδύναντο νά προέλθω^ 

σιν έκ τών ερευνών τούτων/Ητο ά'πολυτως απαθής ώς πρόςτοΰτο. Ήδιαφόρει 
διά τίνος αιρετικού ονόματος ήθελον άποκαλέσει αύτόν, διότι είς ούδεμίαΜ 

άνήκεν α'ίρεσιν,τήν αλήθειαν άναζητών μόνον. Οί ήρωες τοΰ ανθρωπίνου πνεύ

ματος είναι οί γινώσκοντες ν’ άγνοώσιν έπίσης' διότι ουτω θέλει διδαχθή τό 
μέλλον. ’Αλλά δεν έχουσιν άπαντες τό θάρρος τοΰτο. Είναι δυσχερής ή αποχή 
άπό ζητημάτων, τών οποίων ήμεϊς αύτοί έξόχως εί'μεθα τό άντικείμενον....* 

'Υπάρχουσιν άντικείμενα περί ών κρείττων ύ παραλογισμ.ός ή ή σιγή. Είτε 
αληθές εί'τε χιμαιρικόν είναι τό δνειρον τοϋ απείρου, θέλει μάς προσελκύει 
άείποτε, καθώς δέ ό ήρως εκείνος κελτικοΰ τίνος διηγήματος, δστις καθ’ 

δλον αύτοΰ τόν βίον διατρέχει σύμπαντα τόν κόσμον πρός ευρεσιν μαγικής 

καλλονής, ήν έθεάθη καθ’ υπνους, ούτως ό άνθρωπος, δστις έζήτησε νά. σκε- 
φθή στιγμήν τινα περί τής ειμαρμένης του, φέρει έν τη καρδία αύτοΰ βέλο?, 
τό όποιον δέν άποσπάται πλέον ...»

«Αί άλήθειαι τής συνειδησεως είναι πύρινοι φάροι μεταβαλλόμενοι, ‘Υπάρ- 

χουσι στιγμαί, καθ’ άς αΐ άλήθειαι αύται παρίστανται προφανείς' μετ’ όλίγον 
δέ έκπλήσσεταί τις, διότι ήδυνήθη νά πιστέύση είς αύτάς. Eivat πράγματα, 

τα οποία παρατηρεί τις λαθραίως, καί τά δποϊα δέν δύναταί πλέον νά έπα- 
νίδη τοιαΰτα, οποία διεΐδεν αύτά άπαξ. Είκοσάκις ήρνήθη καί άπεδέχθη 

αύτά ή άνθρωπότης' είκοσάκις δέ αυτή θέλει άρνηθή καί άποδεχθή είσέτι. 

Άλλα μήπως έκλονίσθη ή άληθής τής ψυχής θρησκεία ύπό τών έναλλαγών 
τούτων; Ουχί, κύριοι. "Εδρα αύτής είναι τό κέντρον τοΰ ούρανοΰ, δπου δέν 
δύναταί νά καταφθάση αύτήν ή κίνησις δλων τών άλλων κύκλων. Ό κό

σμος θελει περιστρέφεται έν μέσφ τής αίωνιότητος, χωρίς νά συναντηθώσι 
ποτέ η σφαίρα τοΰ ιδανικού καί ή σφαίρα τής πραγματικότητος. Τό μέγι

στο» τών σφαλμάτων, τά οποία δύνανται νά διαπράξωσιν ή φιλοσοφία, καί 

ή θρησκεία, είναι ή άπό ταύτης ή έκείνης τής έπιστημονικής ή ιστορικής 
θεωρίας εξαρτησις τών άϋ.ηθειών αύτών, διότι αί μέν θεωρίαν παρέρχονται, 
όφείλουσι δέ νά έναπολειφθώσιν αί άναγκαϊαι άλήθειαι. Ή θρησκεία δέν 

έιχε άντικείμενον.. την διδασκαλίαν τής φυσιολογίας, τής γεωλογίας, τής 
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χρονολογίας' άς μή ζητή την άπόδειξίν τίνος τών άντικειμένων τούτων, ΐνα 

μή πληγωθή' άς μή συνδέσν) τήν τύχην της μέ πάν ο,τι δύναται νά κατα- 

στραφή. Ή πραγματικότη; ύπεοβάλλει αείποτε τάς έζ αύτής δημιουργου- 
μενας ιδέας' άπασαι δέ αί φαντασίαι ήμών είναι ταπειναί ενώπιον τοϋ 

δντος. Καθώς δέ ή επιστήμη, καταστρέφουσα παιδικόν ύλικόν κόσμον, άπέ» 

δωκεν ήμΐν κόσμον χιλιάκις ώραιότερον, ούτως ή έ'κλειψις ονείρων τινων θέ

λει καταστήσει ύψηλότερον τόν ιδανικόν κόσμον. ’Έχω ακατάβλητου πε· 

ποίθησιν εις τήν αγαθότητα τής σκέψεως, ή'τις παρήγαγε τό σόμπαν. «Νή- 
πιοι, έπιφωνοΰμεν περί τών ανθρώπων τής άρχαιότητος, νήπιοι ! οΐτινες δέν 

είχον οφθαλμούς νά Γδωσιν δ,τι βλέπομεν!» — «Νήπιοι ! θέλει έπιφωνήσει 

περί ήμών τό μέλλον, οΐτινες έ'κλαιον τήν καταστροφήν ένός χμμαιρικοϋ Χι· 
•Ιιασμον,^ καί δέν έ'βλεπον τόν ή'λιον τής νέας άληθείας καταυγάζοντα ήδη 

όπισθεν αύτών τάς κορυφάς τοΰ όρίζοντος !

«Έν τγί άμοιβαί:»: άγάπ·/) καί εκτιμήσει, κύριοι, διά τής ανοχής, διά τής 

αγαθής ήμών συναδελφότητος δόνασθε νά κατορθώσητε τήν λύσιν τών σο

βαρών τούτων προβλημάτων. Δέν φοβεΐσθε ενώπιον πάλης επίσης άρχαίας 
ώς ό κόσμος, ενώπιον άντιλογιών, αϊτινες θέλουσι διαρκέσει δσον καί τό αν

θρώπινον πνεΰμα χρόνον, ενώπιον πλανών μάλιστα, αϊτινες τυγχάνουσιν ορος 
ύπάοξεως τής άληθείας. Ή φιλοσοφία σας είναι επιεικής καί αισιόδοξος, διότι 

έρείδεται έπ'ι τής πλήρους γνωσεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Κατανοείτε 
τήν άοιλοκέρδειαν έκείνην, καθ’ ήν έπιπόλαιός τις παρατηρητής πιστεύει 

εαυτόν δικαιούμενον ν’ άρνηθή τά ανθρώπινα πράγματα, σείς, είς οΰς ή με
λέτη τής κοινωνίας διδάσκει τήν δικαιοσύνην κα'ι τήν μετριότητα. Δέν ευ

ρίσκετε, κύριοι, τούς ανθρώπους λίαν αυστηρούς πρός άλλήλους ; Άναθεμα- 
τίζουσιν άλλήλους, προσφέρονται άγερώχως πρός άλλήλους, ένφ άμφοτέρω- 

θεν συνήθως ή τιμιότης εξυβρίζει τ/,ν τιμιότητα κα'ι ή άλήθεια προπηλακί

ζει τήν άλήθειαν. ”Ω ! όποιον άγαθόν δν είναι ό άνθρωπος ! Πόσον είργά- 
σθη! Όπόσην άφοσίωσιν κατανάλωσεν ύπέρ τοΰ άληθοΰς, ύπέρ τοΰ άγαθοΰ ! 

Καί δταν σκέπτηταίτις δτι έπραξε τάς πρός τόν άγνωστον θεόν θυσίας ταύ
τας, πένης, πάσχων, ορφανός έπί τής γης έρριμμένος, μόλις έξησφαλισμένος 

διά τήν επαύριον, ά I δέν δύναμαι ν’ άνεχθώ, βλέπων προπηλακιζομένην 

τήν θλιβεράν ταύτην υπαρξιν, ητις έν μέσω τοΰ στεναγμού τής γεννήσεως 

και τοΰ τής επιθανάτιου αγωνίας κατορθοΐ νά δημιουργήσει τήν τέχνην,τήν επι

στήμην, τήν άρετήν. Όποιαν σημασίαν έ'χουσιν αί παρανοήσεις ενώπιον τής 

αΐωνίας άληθείας; 'Η καθαρωτέρα λατρεία τής θεότητας κρύπτεται πολλά
κις όπισθεν φαινομενικών άρνήσεων' ό εντελέστατος ίδανιστής είναι συνήθως 

όπιστεύων δτι οφείλει έξ ειλικρίνειας νά αληθή ύλιστής. Όπόσοι άγιοι ύπό

1 X ιλιασ^δς (mill^nium), μυστική αώεσις, ής τά πρώτα ίχνη άηαντώσιν ?ν τή πρώτη 
Μ. X. ίκατονταετηρίδι, πολλάκις μίχρι τής σήμερον ?παναληφθεΐσα,καί ής οΐ οπαδοί Χιλια- 
σταί (MilJenaires καί Chiliastes) έδόξαζον, ότι μετά τινα πρόσκαιρου, χιλιετή, έπι. τής γής 
βασιλείαν τοϋ Χριστοϋ, ηθελεν έπέλΟει έπί τέλους ή Δευτέρα Παρουσία.
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τήν φαινομενικήν αύτών άθρησκίαν ! Όπόσοι μεταξύ τών άρνουμένων τήν ά- 

θανασίαν ηθελον είναι άξιοι ωραίας τινός απάτης ! Ό λόγος θριαμβεύει 
κατά τοΰ θανάτου, ή δέ ύπέρ αύτοΰ έργασία είναι έργασία ύπέρ τής αίωνιό- 

τητος. Όσον καί άν άπόλλυται αυτή έν τφ χορφ τών εκατομμυρίων εκεί
νων, οΐτινες ψάλλουσι τόν αιώνιον δμνον, έκάστη φωνή έλογίσθη κα'ι θέλει 
λογ σθή άείποτε. Ή χαρά, ή ευθυμία, ήν παρέχουσιν αΐ σκέψεις αδται είναι 
σημεΐον δτι δέν είναι μάταιαι. Είναι λαμπρα'ι πάντοτε' άναζωογονουσς, πα- 
ρέχουσιν αφορμήν εΐς τήν εύφυίαν, δημιουργοΰσιν αύτήν και προκαλοΰσι. 

Σείς, οΐ κρίνοντες περί τών πραγμάτων έκ τής άντανακλωμένης άπ’ αύτών 
λαμπηδόνος, έκ τής προκαλουμένης ύπ’ αύτών εύφυΐας, κέκτησθε πρό παν

τός τά πρόσφορα τής αγαθής διαγνώσεως μέσα. Ή εκ τίνος διδασκαλίας 

έμπνεομένη εύφυ'ί'α είναι ύπό πολλάς έπόψεις τό μέτρον τής άληθείας της. 

Ούχί άνευ λόγου μόνος δ ίδανιστής δύναται νά ί)ναι μέγας ποιητής, δπως μό

νος ό πιστεύων καί ό αγαπών δύναται νά καταστ·?! μέγας τεχνίτης, άγαθός 

συγγραφεύς ό όρθώς κρίνων κα'ι εύ'γλωττος ρήτωρ δ διακαιόμενος ύπό τοϋ’ πά

θους πρός τό άγαθόν καί τήν έλευθερίαν».

Ό κ. Mezieres, ό κριτικός καί ερευνητής τοΰ Σεξσπήρου, ήτο δ ύπό τής 
Άκαδημείας κληθείς, ϊνα παραστή άνάδοχος έν τφ άκαδημα'ίκφ τούτφ τόΰ 

κ. Ρενάν βαπτίσματι' ό λόγος αύτοΰ ήτο άβρά καί λεπτότατη συζητησις 
πρός τόν έ'ξοχον βιογράφον τοΰ Ίησοϋ, δστις ποιητής άμα καί φιλόσοφος, 

επιστήμων έν τί) εύρεί^ τής λέξεως έννοίσε, γνωρίζει νά περιβάλη τά δεδο

μένα τής νεωτέρας σκέψεως διά τοΰ μαγευτικού περικαλύμματος τής εύ- 
γλωττίας καί τής ποιήσεως, όμοιος πρός τούς αρχαίους εκείνους μυσταγω
γούν, οΐτινες κατεχόμενοι ύπό προφητικής ένθεομανίας, περιέβαλλον τάς μαν- 
τικάς αύτών άποκαλύψεις διά του μαγευτικού δώρου έξόχου ποιητικής έκφρά- 

σεως. Ό λόγος τοΰ κ. Ρενάν ήτο τις έξοχος αρμονία έπί τοϋ Όλύμπου εκεί
νου τής σκέψεως, «δπου σβέννυται πάσα πάλη καί όπου κατορθοϋται πάσα 

συμφιλίωσις»' άπό τών χορδών τής λύρας αύτοΰ άντήχησε τό μέλος τής 
ειρήνης, τής άγάπης καί τής συνδιαλλαγής δ'λων εκείνων τών άντιθέτων 

γνωμών κα'ι άπόψεων τοΰ βίου, οΐτινες όφείλουσι ν’ άντιπροσωπεύωνται κατ’ 

άνάγκην έν παντί ύπερτάτφ ίερφ τής διανοίας καί τής επιστήμης. Ό 

ν.. MeziAres, άποκρινόμενος εΐς τούς ειρηνικούς λόγους τοΰ κ. Ρενάν, είπε 
σύν τοΐς άλλοις μετά πολλής λεπτότητος, δτι ή Άκαδήμεια, παραδεχόμενη 
αύτόν είς τούς κόλπους της, δέν διενοήθη νά συνθηκολογήσει μετά τής έλευ
θέρας σκέψεως, ότι ή έκλογή αύτής ήτο έργον άνοχής, δτι. ό- κ. Ρενάν έγέ

νετο δεκτός είς τήν Άκαδήμειαν ούχί ενεκα τών δοξασιών αύτοΰ, άλλ’ ενέκα 

τοΰ πεζού λόγου του, έν φ άποκαλύπτεται άληθής αριστοτέχνης. Άρεσκό- 

μεθα νά φρονώμεν οτι ή γαλλική Άκαδήμεια, προσλαβουσα τόν κ. ‘Ρενάν. 
μεταξύ τών εταίρων αύτής, δέν έ'πραξε τούτο ύποκύψασα είςμόνην τήν γοη

τείαν τοΰ αμίμητου, λόγου του, άλλ’ όρμ.ηθεΐσα έκ λόγων υψηλότερων' κβΑ 
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καθολικωτέρων : έν τ·?ί πάλγ, έν $ άπό πολλοΰ χρόνου διατελεϊ τδ άνθρώπι- 

νον πνεύμα εν Γαλλία, άγωνιζόμενον ύπέρ τ?!ς ελευθερίας, ύπέρ της συζη· 

τησεως, κατα τοΰ. κυρους καί τγ[ς παραδόσεως, η γαλλικέ] Άκαδημεια, δ 

, Ολυμπος ου.τος του γαλλικού πνεύματος, ητο Αναγκασμένη ν’άνακηρύζη έπτ- 
βημως την ελευθερίαν τίξς ερευνης κα'ι τ^ς συνειδήσεως ως άρχον δόγμα τί|ς 

νεωτερας κοινωνίας. Η εκλογή λοιπόν τοϋ κ.Ρενάν ητο Α έπίσημοςκύρωσις τοΰ 
δόγματος τούτου, ητο η νέα όδάς, Αν υποδεικνύει είς τό γαλλικόν έθνος τά 

Εκλεκτόν αυτό σωματεΐον, εν ω, συγκεντροΰται άείποτε κατά τό μδίλλον καί 
ξττον άπασα η ηθικέ) κα'ι πνευματικέ] αύτοΰ ζωη καί ενέργεια. Φρεδερϊκος ό 
δεύτερος, α ηρως εκείνος της λεγομενης έπο.χης τοΰ. διαφωτισμόν ly Γέρμα- 

νια,ο μέγιστος ίσως των βασιλέων κατά τους νεωτέρους χρόνους, συνείθιζε νά 
λεγν) «οτι εν τω κρατεί αύτοΰ έκαστος ήδύνατο κατ’ ιδίαν βούλησιν νά 

λατρευν) τόν Θ,εόν αυτοϋ». Ή γαλλική Άκαδημεια, οίονει πραγματοΰσα έν 

τί! εκλογή τοΰ Κ. Ρεναν τους λόγους τούτους μεγάλου πολίτικου, άλλά καί 
μοναρχικοΰ αμκ άνδρός, διενοηθη άναμφιβόλως νά εΐ’πγ έμφαντικώς εις τούς 

εν Γαλλιγ άντιμάχους τών νεωτέρων ιδεών, ότι τά πνεΰμα της ελευθερίας 
είναι δ, ουσιώδης χαρακτηρ τών νεωτερων χρόνων, ότι μόνον έν τ·?5 πραγ

ματώσει αύτοΰ. έν δ,λαις ταΐς σφαίραις τοΰ βίου, δύναταί νά επιτευχθώ τά 
Ιδανικόν εκείνο της άνθρωπότητος, τά οποίον τοσοϋτον έπιμόνως άναζητεϊ η 

νεωτέρα επιστήμη. Έ εκλογή άρα τοΰ. κ. Ρεναν είχε τόν λόγον ούχί τ·»5ς έκ- 

τιμησεως τΑς πεζογραφίας του, ώς εϊπεν ό κ. Meziferes, θωπεύων ίσως καί 

χαταπραύνω,ν έξεγερθέντα κατά τοΰ συγγραφέως πάθη και μίση, άλλά την. 
επίσημον διακηρυξιν τών δικαιωμάτων της ελεύθερα ς σκέψεως, άνευ της 

όποιας ούδεμία δύναταί νά τελεσθ-β πνευματικέ) πρόοδος, καί έν τ|| αναγνω

ρίσει τϋς όποιας έγκειται ή άληθης καθιέρωσις τών τίτλων τοΰ Ανθρωπίνου 

πνεύματος έν τί, έπιστημγ, έν τγ κοι.νω,νίγ, έν τ·ρ ιστορία.
ΝΕΟΚΜΙΣ KAZUflS.

Ο ΚΑΡΔΙΟΚΤΥΠΟΣ
Τπό Ε1ΓΑΡΑΟΓ ΠΟΟΓ

Είμαι νευρικός, νευροπαθέις, άν θέλετε, και πάντοτε ύπίρζα τοιοΰτος. Έκ 
τουτου δμως δέν έπεται ότι είμαι κα'ι παράφρων/Η νόσος άπ’ εναντίας παρώ- 

ξυ,νεν άντί ν’ άμβλύνη την άντίληψιν καί τάς αισθήσεις μου, πρό πάντων δέ 
την άκοην. ‘Η άκρίβεια κα'ι άταραζία μεθ’ ης θέλω διηγηθη τά διατρέζαντα 
ελπίζω νά πείσγ ύμας περί τΑς υγείας τών φρένων μου.

Αδύνατον μοί είναι νά εί'πω πώς έπεφοίτησεν εις τον νοΰν μου ή ιδέα τοϋ 
φόνου* άλλ’ άφοΰ άπαξ μο'ι έπΑλθε, δέν είχον οΰτε ησυχίαν ούτε ύπνον. Τά 

έγκλημα δέν ύπηγορεύετο ύπό συμφέροντος καί έίτι όλιγώτερον ύπό μίσους. 
’Απ’ έναντίας μάλιστα άγάπων τό πτωχόν εκείνο γερόντων, ύφ’ ου ούδέποτε 

ηνωχληθην,ούδ’ ώρέχθην πώποτε τών χρημάτων του.Ή μόνη αιτία τοΰ χακοΰ 

είναι δ αριστερός αύτοΰ οφθαλμός, δστις ώμοίαζεν οφθαλμόν γυπός,ώχρόφαιος 
ών καί λευκωματώδης.'Οσάκις ό οφθαλμός ούτος έστρέφετο πρός έμέ,τό.αίμά 
μου έπάγονεν έκ τ·ης φρίκης, ή δέ άγωνία μου καθίστατο ούτως ανυπόφορος» 
ώστε άπεφάσισα ν’ άπαλλαγώ τοΰ βλέμματος τούτου δι’ οΐουδηποτε τρόπου.

Μέ νομίζετε παράφρονα* άλλ’οί παράφρονες δέν γνωρίζουσι τί κάμ.νουσι>* 

έγώ δέ εις την παρασκευές κα'ι έκτέλεσιν τοΰ φόνου έπέδειζα πρόνοιαν, πα

νουργίαν καί ύπόκρισιν άζιοθαυμάστους. Τόν γέροντα περιεποιηθην μετά μεί

ζονος της συνήθους φιλοφροσύνης καθ’ δλην τήν εβδομάδα, ητις προηγήθη τοϋ 

φόνου. Κατά πάσαν νύκτα, περί τό μέσον αύτής, έίνοιγον άψοφητί τήν θύραν 

τοΰ κοιτώνός του καί είσηγον πρώτον τήν χεΐρα κρατούσαν κεκλεισμένον 
κλεπτοφάναρον κα'ι έπειτα τέιν κεφαλήν μου. Ταΰτα δέ έπραττον μετά το- 

σαύτης προφυλάζεως, ώστε έδαπάνων πολλάκις ολόκληρον ώραν πρός εισα
γωγήν της κεφαλές μου διά της οπής τής θόρας. Διήνοιγον έπειτα τά φύλλα 
τοΰ φαναριού μετ’ ί'σης βραδύτητος καί προσοχής,δπως άποφύγω καί τόν έλά- 

χιστον τών στροφίγγων τριγμόν, καί τόσον μόνον τό έίνοιγον,δσον έίρκει όπως 
έκπορευθ·ρ έξ αύτοΰ άμυδροτάτη φωτός άκτ'ις,ην ηΰθυνον έπί τοΰ κοιμωμένου· 

Ταΰτα έ'πραξα έπί επτά κατά συνέχειαν Ατελεύτητους νύκτας. ’Αλλ’ ό γέ

ρων είχε πάντοτε κλειστούς τούς οφθαλμούς καί ώς έκ τούτου δ οίκτος μέ 
άπέτρεψεν άπό τοΰ φόνου, άφοΰ δέν έμίσουν τόν άνθρωπον, άλλα μόνον τό 

πονηρόν αύτοΰ βλέμμα.
Τέιν όγδόην νύκτα ή'νοιζα τές θύραν μετά πλείονος έ'τι προφυλάζεως. Ό 

μικρός δείκτης ωρολογίου κινείται ταχύτερον % έγώ κατά τέιν ώραν εκείνην· 
*11 έπιτηδειότης καί άταραξία μου ήτο τοσαύτη, ώστε έπαιρόμενος έπί ταύ- 

ταις άφηκα νά φυγγ τών χειλέων μου θριαμβευτικόν τι μειδίαμα, τό όποιον 

ήκουσεν ί'σως ό γέρων, δστις έκινήθη έπί τίς κλίνης ώς έξεγερθείς τοΰ 
δπνου. Άλλά δέν ήτο τοΰτο λόγος δπως Αποσυρθώ, άφοΰ τό δωμάτιον ήτο 
ζοφερώτερον τάφου καί άδύνατον άπέβαινε νά διακρίννι τις τά συμβαίναντα 
παρά τέιν θύραν, ήν έζηκολούθησα νά ωθώ, διά κινήσεως δμως έτι βραδυτέρας.

Ειχον εισαγάγει ή'δη κατά τό σύνηθες τέιν κεφαλήν καί ήτοιμαζόμην ν 

άνοίξω τό φανάριον,δτε ό άντίχειρ μου έξωλίσθησεν έπί τοΰ κλείθρου καί πα- 
ρηχθη ελαφρός τις τριγμός, άκουσθείς ύπό τοϋ γέροντος άνορθωθέντος έπί 

τής κλίνης καί κράζαντος — «Τίς εϊ;»
Ούδέν άπαντησας εις τές έρώτησιν ταύτην έμεινα εντελώς άκίνητος έφ’ 

όλόκληρον ώραν* άλλ’ ούδ’ ό γέρων άπεφάσιζε νά κατακλιθί) καί πάλιν, κα& 

έκάθητο έπί της κλίνης τείνων άνησύχως τό ους, άπαραλλάκτως δπως εγώ 
έπί τοσαύτας νύκτας. Τέιν φοβέραν εκείνην σιγές διέκοψε τότε έλαφρός τις 

στεναγμός, 8ν κάλλιστα διέκρινα οντα άποτέλεσμα θανατηφόρου φόβου, Έ- 

νόησα δέ τοΰτο Αμέσως, δώσι καί έκ τοΰ ίδιου μου στήθους πολλάκις ήδη 

είχεν έκφύγει τοιοΰτος τις βραχνός καί ύπόκωφος ήχος ένφ ήγρύπνουν καί έτρε- 

μον έν ώρ<? μεσονυκτίφ. Άκόπως λοιπόν έμάντευον τί έπασχεν ό ταλαίπω:- 
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ρος γέρων καί ή καρδία μου, καίτοι έπιμένουσα εις το έγκλημα, κατείχετο 
έν τούτοις ύπό οίκτου πρός τόν δυστυχή έκεΐνον. Καλώς έγνώριζον δτι ούτος 

έμενεν έγρηγορών άπό τοΰ πρώτου έλαφροΰ θορύβου, δτε άνεσηκώθη έπ'ι τής 
κλίνες* ήδυνάμην δέ κα'ι νά εΐπω τίνες ήσαν οΐ ταράττοντες τάς φρένας το» 
διαλογισμοί: δτι έν άοχη έπειράθη νά κατασιγάση τόν φόβον του λέγων καθ’ 

εαυτόν: «Έσύριξεν ό άνεμος έν τη καπνοδόχη* μΰς διέβη ύπό τάν κλίνην* 

ϊ>ασμα ήτο γρύλλου», ά άλλο τι τοιοΰτον. Τάς τοιαύτκς ύποθέσεις ήγωνί- 
ζετο παντί σθένει νά καταστήση πιθανάς, άλλά ματαίως, άφοΰ ό έγγίζων θά

νατος είχεν ηδη έπιψαύσει αύτόν διά τών μαύρων του πτερύγων.Ύπό τοιού

του κατεχόμενος προαισθήματος δ τρισάθλιος δέν μ’ έ'βλεπε μέν, ούδ’ ή'κουέ τι 

έν τν) σιγ·/) και τ?! σκοτίγ τοΰ θαλάμου, άλλ’ έν τουτοις ήσθάνετο την πα
ρουσίαν τοϋ φονέως.

Άφοΰ έ'μεινα άκινητών έφ’ ικανήν έτι ώοαν, χωρίς ν’ άκοόσω αύτόν καί 
πάλιν κατακλινόμενον, άπεφάσισα νά διανθίζω ολίγον τι τό φανάριον, καί 
έπεδόθην είς τοϋτο μετά τών συνήθων προφυλάξεων, μέχρις ού άκτ'ις Φωτός 

άυ.υδρά καί λεπτή ώς κλώσμα άράχνης έξεπήδησεν έκ τής οπής καί άνε- 

παύθη άκριβώς έπί τοΰ γυπείου όφθαλμοΰ τοΰ πρεσβύτου. Ό οφθαλμός ούτος 

ών άνοικτος καί άναπεπταμένος έκ τοΰ τρόμου συνετάραξε την χολήν μου 
άμα εΐδον την άμαυράν αύτοϋ γλαυκότητα και τδ επ’ αύτής βδελυρόν λεύ-- 

κωμα. Κατά παράδοξον δέ οπτικήν σύμπτωσιν ούδέν άλλο έβλεπαν τοϋ 

προσώπου τοϋ γέροντος είμή τό κατηραμένον εκείνο σημεΐον.

Άπό τής στιγμής εκείνης ήοξατο εκείνο τό όποιον Θεωρείτε ύμεΐς παρα
φροσύνην, άλλά πράγματι ούδέν άλλο ητο είμή έ'κταζτός τις τών αισθήσεων 
μου όξύτης.'Η άκοή μου άντελαμβάνετο κτύπου τινός ύποκώφου καί συνεχούς, 

ώς ώρολογίου περιτυλιχθέντος διά βαμβακιού Ούτος προηρχετο έκ τής καρδίας 

τοϋ γέροντος, ά; οί παλμοί έκορύφωσαν την μανίαν μου, ώς τό κρούσμα τών 
τυμπάνων έξάπτει την άνδρείαν τοϋ στρατιώτου. Άλλ’ έν τουτοις κατώρθωσα 

έπί τινα εισέτι χρόνον νά κρατήσω έμαυτοΰ, προσπαθών νά διατηρώ ακί

νητον την λυχνίαν, άς τό φώς έξηκολούθει πίπτον έπ'ι τοΰ γλαυκοϋ οφθαλ
μού, ενώ καθίσταντο άπό στιγμής είς στιγμήν ηχηρότεροι τής καρδίας οί 

παλμοί, αύξάνοντος, φαίνεται, τοϋ τρόμου τοΰ αθλίου έκείνου.
'Ομολόγησα ήδη άνωτέρω δτι είμαι είς τόν ύπέρτατον βαθμόν νευρικός. 

Φαντάσθητε ήδη τήν θέσιν μου, άκροωμένου έν τή φοβερή σιγή τής μεσού- 

σης νυκτός τούς άλλοκότους έκείνους κτύπους. Καταβαλών ΰστάτην προσπά
θειαν κατώρθωσα ν’άκινητήσω έπί τινας εισέτι στιγμάς" άλλ’ οΐ κτϋποι κα

θίσταντο άδιαλείπτως σφοδρότεροι, ώς εί ήγγιζε νά διαρραγή τοϋ γέ

ροντος ή καρδία. Νέος τότε μέ κατέλαβε τρόμος, φοβούμενον μή ό καρδιό- 

κτυτος έκεΐνος άκουσθή ύπό τίνος τών γειτόνων. Ή ύποψία αυτή διεσκέδασε 

πάντα δισταγμόν. Ώρυγή άπελπισίας έφυγεν έκ τών χειλέων μου καί άποκα- 

λύψας ολόκληρον τό φώς τοϋ φαναριού ώρμησα είς τόν κοιτώνα, Ό γέρων 

ίβαλε κακεΐνος κραυγήν, άλλά μίαν μόνην, ριφθεΐς ύπ’ έμοΰ κάτω τής κλί
νης καί έν άκαρεΐ άποπνιγείς διά τών ριφθέντων έπ’ αύτοΰ στρωμάτων. Μει
δίαμα άνακουφίσεως διέστειλε τότε τά χείλη μου, καίτοι ήκουον πάλλουσαν 

έπί τινας εισέτι στιγμάς τοΰ θύματός μου τήν καρδίαν. Οί παλμοί δμως δέν 
ήσαν πλέον τοιοϋτοι, ώστε ν’ άκουσθώσιν ύπό τών γειτόνων, μετά τινα δέ 

χρόνον έπαυσαν έντελώς. Άφαιρέσας τότε τά στρώματα εύρον τόν γέροντα 
άποθανόντα τέλος πάντων, τήν καρδίαν αύτοϋ σιωπηλήν καί έσβεσμένον τόν 

τοσοΰτον βασανίσαντα κυανόλευκον οφθαλμόν.
’Άν επιμένετε άκόμη νά με πιστεύετε τρελόν ελπίζω δτι θέλω πείσει 

ύμας περί τοϋ έναντίου διηγούμενος τήν πρός άπόκρυψιν τοΰ πτώματος επι

τυχή εργασίαν μου. Προχωρούσης τής νυκτός ήναγκαζόμην νά σπεύσω, άλλ’ 
έν τούτοις ένήογουν τά δέοντα έν τάξει, σιωπή καί άταραξίφ. Έν πρώτοις 

άπέκοψα τήν κεφαλήν, τούς βραχίονας καί τούς πόδας, εϊτα δέ άφαιρέσας 

τρεις σανίδας τοΰ δαπέδου έκρυψα ύπ’ αύτά τά μέλη καί τόν κορμόν, καί 

συνήρμοσα καί πάλιν έπ’ αύτών τάς σανίδας ουτω προσεκτικώς καί έντέ- 
χνως, ώστε ούδεις οφθαλμός, ούδ’ αύτός τοΰ μακαρίτου οικοδεσπότου, ήθελε 
δυνηθή νά παρατήρηση τήν έλαχίστην ύποπτον άταξίαν. "ίχνος αίματος δεν 

έφαίνετο ούδαμοΰ, ού'τε έπί τών ένδυμάτων μου ού'τε έπί τοϋ εδάφους ή τών 

, σκευών1 καθότι ειχον φροντίσει νά έ'χω πρόχειρον κάδον ύδατος πρός έξάλει’- 
ψιν πάσης κηλΐδος.

Τά πάντα ήσαν ήδη έν τάξει καί έσήμαινεν ή τετάρτη τής πρωίας, δτε 

ή'κουσα κρουομένην τήν αύλείαν θύραν καί κατέβην ν’ άνοίξω έν πληρέστατη 
γαλήνη ψυχής, μή έχων πλέον τί νά φοβηθώ. Οί έπισκεπτόμενοί με τόσον 

πρωί ήσαν τρεις άστυνομικοΐ ύπάλληλοι, οΐτινες μοί έξέθεσαν μετ’ ά- 

κρας εύγενείας, δτι γείτων τις, άκοόσας έν ώρα νυκτός όξεΐαν κραυγήν 
καί φοβηθείς έσπευσε νά ειδοποίηση τήν άστυνομίαν, ή'τις έπεμπεν αύ- 

τους νά έρευνήσωσι τί συνέβαινεν έν τή οικία. Είς τούς κυρίους- τούτους 

«πηντησα δτι τήν κραυγήν έκείνην έξέπεμψα ό ίδιος κατεχόμενος ύπό κα- 

κοϋ ονείρου. Ταΰτα είπών παρεκάλεσα αύτούς νά είσέλθωσι- και τούς έξενά- 

γησα καθ’ ολην τήν οικίαν καϊ έ'πειτα είς τόν κοιτώνα τοΰ γέροντος, δν πα
ρέστησα μεταβάντα είς πλησιόχωρον χωρίον έπί τινας ημέρας. Έν τή πλη

θώρα τής άφοβίας μου έκόμισα καθίσματα είς τόν κοιτώνα καί προσεκάλεσα 

τούς κλητήρας ν’ άναπαυθώσι, τοποθετήσας τήν ιδίαν μου έδραν άκριβώς 

έπί τοϋ τόπου, δστις έσκέπαζε τό πτώμα,

Οί άστυνομικοΐ υπάλληλοι έφαίνοντο πληρέστατα ίκανοποιηθέντες έκ τής 
δοθ είσης αύτοΐς έξηγήσεως καϊ διελέγοντο εύθύμως μετ’ έμοΰ περί τών ειδή

σεων τής ημέρας. Τοϋτο διήρκεσεν έπι ήμίσειαν περίπου ώραν, δτε ήρχισα 

νά στενοχωρώμαι καί νά έπιθυμώ τήν άναχώρησιν αύτών, καταληφθείς ύπό 
κεφαλαλγίας καί τίνος βόμβου είς τά ώτα. Οΐ ξένοι, μή δυνάμενοι νά 
μαντεύσωσι. τήν αίφνιδίαν τής διαθέσεώς μου μεταβολήν, έξηκολούθουν τήν 
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άρξαμενην συνομιλίαν, Ό βόμβος έν τούτοις τών ώτων μου έπίμενε καί κα

θίστατο μάλλον ευκρινής, καίτοι πρός απαλλαγήν τής έζ αύτοΰ ένοχλήσεως 

έφλυαρουν καί εγελων θορυβωδώς. Άλλ’ ουτος έζηκολούθει μετά τοσαύτης 
έπιτασεως, ώστε ηναγκασθην επί τέλους ν’ αναγνωρίσω ότι 'η αιτία αύτοΰ 
δεν ένέκειτο έν τή ακοή μου, άλλ’ ήτο πραγματικός κτύπος ίπόκωφος καί 

αντοχής <ος ωρολογίου περιΐνΛιχθΐντος ύιά βαμβακιού. Κατέστην άμέσως 
ωχρότατος καϊ έζήτησα νά κρύψω τήν ταραχήν μου, όμιλών ύψηλοφώνως 
μετά σφοδοότητος καί πάθους περί ύποθέσεως, ήτις μοί ήτο δλως αδιάφορος. 

Αλλ ο κτύπος καθιστατος <γεΐ Ηχηρότερος, καίτοι οί κλητήρες δέν έφαίνοντο 
ακουοντες αυτόν, άλλ’ εζηκολούθουν γελώντες καί άστειευόμενοι. Διατί δμως 
δεν άνεχωρούν ; Ταΰτα άναλογιζόμενος διεβημάτιζον βιαίως τόν θάλα

μον εν ταραχή, ως δήθεν παροζυνθεις έκ τής. λογομαχίας. ‘Ο κτύπος δμως 
εζηκολουθει ν αυςανγ βαθμ,ιαίως καί τακτικώς. Έν τή. άπελπισί^: μου ηρ- 

ζαμ.ην να παραληρώ υψηλοφωνως και νά τύπτω τό έδαφος διά τοΰ καθίσμ.α- 

τός μου. Αλλ ο κτύπος συνηυζανε κάκεϊνος καί αντηχεί εύκρινέστερος παν
τός άλλου θορυβαυ. Οι αστυνομικοί δμως άνδρες εζηκολούθουν την εΰθυμον 

όμιλιαν των. Αλλ ήτό ποτέ δυνατόν νά μή άκούωσι τούς άνά πάσαν στιγ

μήν επιτεινόμενους εκείνους παλμ.ους ; Ούχί, τοΰτο ήτο απολύτως αδύνατον" 
οι κλητήρες εκείνοι υπωπτευον, η μ,άλλον έγνώριζον τά πάντα, καί ήθελον. 
να διασκεδασωσι διά τοϋ θεάματος τοϋ τρόμου καί τής άγωνίας μ,ου. Οίίτω 

τουλάχιστον ένόμιζον τότε καί ούδέ σήμερον είμί βέβαιος δτι ήπατώμην. Ό
πως δήποτε αδύνατον μοι ητο νά ύπομείνω έπί πλέον την έπίπλαστον εύ.θυ,- 

μ.ιαν και τα υποκριτικά αύτών μειδιάματα, καθ’ Ήν μάλιστα ώραν ό θόρυ
βος τών κτύπων ηυξανε καί έκορυφοΰτο. «’Άθλιοι, άνέκραζα άποτεινόμενος 

πρός αυτους, παυσατε νά όποκρίνεσθε καί νά μέ βασανίζετε" ομολογώ τά 

»παντα" σηκώσατε τας σανίδας έκείνας καί θέλετε τάν εύρει, η μη δέν ά.·’ 
ρκβυετε τής μυσαράς του καρδίας τούς παλμούς;»

Ε. Δ. Ρ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ* ΤΆΦΟ* TOY ΕΥΤΡΟΠΙΟΥ

Είς συμπληρωσιν καί έπανόρθωσιν τών άνατυπωθέντων πέρυσιν έν τφ 
Παρνασσω (τόμ. Β'σελ. 233) περί τοΰ τάφου τοϋ Εύτροπίου έν Χαλκηδόνι, 
δημοσιεύομεν ένταϋθα έν μεταφράσει τά γραφέντα ύπό τοΰ έν Κωνσταντίνου- 

πόλει κ. I. Μόρδτμαν υίοΰ έν τφ τελευταίφ φύλλφ τοΰ περιοδικού τΉς γερ

μανικές σχολής.
«Κατά τάς άοχάς Μαρτίου τοΰ 1878 διεδόθη ένταϋθα ή εΐδησις, δτι 

πλησίον τοϋ Καδίκιοϊ, τής άρχαίας Χαλκηδόνος, άνεκαλύφθή σαρκοφάγος, 

δςτις, ώς εξάγεται έκ της έπ’ αύτοΰ γεγλυμμένης επιγραφές, έλέγετο πε- 
ριεχων τά οστά τοΰ Εύτροπίου, τοΰ τφ 399 φονευθέντος δπουργοΰ τοΰ αύ- 
τοκράτορος Άρκαδίου. Ότε δέ ό γράφων ταΰτα κατόπι τής είδήσεως ταύ- 

της μετέβη εις τόν τόπον, ΐνα εγγύτερον έξετάσν; τό σπουδαϊον εύρημα, 
έπείσθη μετ’ ού πολύ ούκ άνευ λύπης, δτι η φημ.η έκείνη δέν είχε σπου- 

δαίαν ύπόστασιν, έπειδή αντί τοΰ έλπιζομένου θησαυροΰ άνθρακες μόνον άνά- 

ζιοι λόγου εδρέθησαν. Έν τούτφ δέ τφ μεταξύ φιλόπατρίς τις Χαλκηδόνιος, 
ό κ. Παρανίκας, έδημοσίευσεν έν τώ ένταϋθα έκδιδομένφ Νιο.Ιόγω τής 8]20 

Μαρτίου την επιγραφήν τοΰ σαρκοφάγου, θν έξηγησεν ώς τόν τοΰ έπιφανοΰς 
Εύτροπίου, καί έξηγαγεν έντεΰθεν διάφορα πορίσματα. Ή δε δημοσίευσίς 

αύτη παρεληφθη μετά διαφόρων διασκευών τής ύπό τοΰ πρώτου εκδότου 

άνεπιτυχώς άναγνωσθείσης επιγραφής εί'ς τινας τών βυζαντιακών έφημερί- 

δων, π. χ. είς τον 'AraTo.lixbr Άστόρα, ειτα δέ είς τόν άθηναϊκόν ΤΊαρ- 

ναασδν καί τέλος είς την έβδομαδιαίαν έ'κδοσιν τής 'ΕφημερΙδος της Κο· 
Ιωνίας τής Απριλίου, χωρίς νά έπέλθγ εί'ς τίνος τόν νοΰν νάμφισβη- 
τησ·ρ την μετά πεποιθήσεως έκφρασθεΐσαν έκείνην ύπόθεσιν. Διά τοΰτο δέν 

νομίζω περιττόν, νά έκδώσω όρθώς τό κείμενον τής άναξίως περιλαληθείσης 

Επιγραφής καί νά σταθμίσω τήν σημασίαν αύτής.
»’Π επιγραφή αύτη έ'χει ώς εξής κατά τό άντίγραφόν μου’

Εύτροπίου τάφος εΐμι περίφρονος· ή γάρ άληΟες 
ούνομα τής αρετής είχεν άειδόμενον.

"Ατροπε μοιράων, τί τόν εύτροπον ήρπασας ά'νδρα 
δς φερεν έξ μονάδας, τρεις δ’ έτέων δεκάδας ;

Πέτρος δέ γνωτός σταόερήν πλάκα τήν δε χαράξας 
στήσεν άποφθειμένφ (sic) τοΰτο γέρας παρέχων.

»Είς τινα άμερόληπτον αναγνώστην θά-έπήρχετό ποτέ νά ΰποθέση δτι 

4 Εύτρόπως ουτος, περί ου ή επιγραφή ούδέν άλλο αναφέρει παρ’ δτι ήτο πε- 
f/ypwr καί άπέθανεν έν ήλικίγ έτών τριάκοντα καί έξ, ήτό τις περιφανής 

άνήρ, οΐον ό ομώνυμος ιστορικός ή ό πολιτικός ; Περί τοΰ δευτέρου τούτου 
μάλιστα είνε έλάχιστα πιθανόν, δτι είς εύνοούμενον φονευθέντα διαταγή τοΰ 
αύτοκράτορος ύπό τά δμματα αύτοΰ θά ίδρύετο μνημεϊον, έν φ κακίζεται ή 

άτροπος μοίρα ή τοΰτον άρπάσασα, ό δέ θανών έγκωμιάζεται έπί τή άρετή 

αύτοΰ; ‘Ως έκ περισσοΰ δ’ εξάγεται έκ διαφόρων χωρίων τής κατά τοΰ Εύ
τροπίου σατύρας τοΰ Κλαυδιανου, δτι ούτος, δτε έφθασεν είς τά ύπατοί άξιω- 

ματα τής αύλής τοΰ άνατολικοΰ κράτους, πάντως είχεν ύπερβή ήδη πρό 

μακροϋ τό τριακοστον έκτον έτος τής ηλικίας. ’Επειδή, ώς έκφράζεται δ 

ποιητής,
deforme cadaver

mansit et in rugas totus defluxit aniles
(in Entrap, I, 38).
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Κατωτέρω πόυ δέ τοΰ ποιήματος ανακράζει ό Εύτρόπιος"

Qua placeam ratione senex 
(αϊτόθι 77 πρζλ. χα'ι 302) 

καί συχνά εϊνε τά χωρία, έν οΐς γίνεται "λόγος περί τών ρυτίδων του γηραιού 
ευνούχου (αύτ. 110. Η prol. 25 κ. έ. Π, 67 κ. έ.).

» Απ’ έναντίας δέ δυο άλλαι περιστάσεις έ'δωζαν αφορμήν προς την γνώ

μην, οτι ό Εύτρόπιος της ήμετέρας έπιγραφής πρέπει νά εΐνε δ εύνοΰχο; 
ύπατος' πιστεύεται δήλα δη οτι ό κόλπος Καλαμίς, έν ώ κεϊται τό 
άγιασμα Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, ένθα δη και εύρέθη ό σαρκοφάγος, εΐνε 

ό αύτός καί ό λεγόμενος λιμήν τοΰ Εύτροπίου, κληθείς ούτως έκ τοϋ κτί- 

σαντος αύτόν, τοΰ εύνοουμένου τοΰ αύτοκράτορας Άρκαδίου, καί ό'τι ό Εύ- 

τροπιος ουτος έφονευθη κατά τόν Ζώσιμον έν Χαλκηδόνι. Οί δύο ουτοι λό

γοι, πολλω άπεχοντες τοϋ νά ώσι πειστικοί, ύπόκεινται εις σπουδαίας αμ
φισβητήσεις. 'Π Χαλκηδών, τό σημερινόν Καδίκιοϊ, κεϊται μεταξύ δύο όρμων 

κατά την είςοδον της Προποντίδος, ών ό μέν νότιος, ό εις §ν έκβάλλει ό 

ρυαξ της Χαλκηδόνος, Καλαμίς - δερέ, καλείται σήμερον ΚαΛαμις Κερφε- 

τζι, ελλ. Ka.laulaza^ δ δέ βόρειος καί πρός τόν Βόσπορον έγγύτερο; καλεί
ται τοϋ Χχϊδάρ-Πασσά. Μεταζύ δέ τών δύο τούτων προέχει είς την θάλασ

σαν ή άκρα Μόδα - Μπουρνού. Και έκλαμβάνουσι μέν ό Γύλλιος, ό Du Cange 

καί δ Σκαρλάτο; Βυζάντιος τόν κόλπον τοΰ Καλαμίς ώς τόν παλαιόν λι

μένα τοΰ Εύτροπίου, άλλά σπουδαίοι τοπογραφικοι λόγοι, ών ή έ'κθεσις θχ- 
πητει λόγον μακρότερον τοΰ δέοντος, άντιστρατεύονται κατά ταύτης της 

γνώμης και πείθουσι μάλλον οτι πρέπει νά όνομασθή ούτως ό όρμος τοϋ 
Χαϊδάρ - Πασσά, ό δέ νότιος εΐνε μάλλον δ λιμήν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ· 

Καλαμιωτου, ό'περ όνομα φαίνεται διατηρηθέν έν ταΐς νεωτέραις έπικλήσεσ1 

Μόδα ■ Μπουρνού καί Κα.Ιαιιις - Κερφετζί.
Ό δέ δ εύτερος λόγος, οτζ ό Εύτρόπιος έΟανατώθτ) εν Χαλχτ$ό.νι, δεν εΐνε 

έπ ΐ'σης ύπέρτερος πάσης άμφιλογίας. 'Ο Ζώσιμο; (V, 1 8) διηγείται, ό'τι έξω- 

ρίσΟη μέν ό Εύτρόπιος είς Κύπρον, έκεϊθεν δέ μετάπεμπτος γενόμενος, έπί 
τφ λόγφ ότι ή εξορία άνεφέρετο καθόλου εί; τόπον έκτός της Κωνσταντι

νουπόλεως, άποσφάττεται έν Χαλκηδόνι. ‘Ο δέ ιστορικός της έκκλησίας Φι- 

λοστόργιος (Χί, 6 σελ. 529 έκδ. Vales.) διηγείται άκριβέστερον, ότι τό 
συνέδρων τό καταδίκασαν τόν πεπτωκότα ύπουργόν εχαθέσθη χαζά ζό χα~ 

Λούιιενον Πανζύχιογ^ ή, ώς φέρεται έ'ν τισι τών κωδίκων, ΠαντΙχιον. Τδ 
ΙΙαντίχιον τοΰτο, μικρόν βυζαντιακόν φρούριον έν τω κόλπω .τοΰ Ίζμίδ (δθεν 

καί τοΰτο τδ όνομα), έτι σήμερον καλούμενον ύπό τών Ελλήνων ΙΙαντΙχειοτ, 
Παντηχι καί δν σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου άπό Χαϊδάρ Πασσά είς Ίζμίδ, 

κεϊται μόνον όλίγας ώρας άπό της Χαλκηδόνος καί καταλογίζεται ίσα ίσα 

είς τήν περιοχήν τής πόλεως ταύτης. ’Έπ. Σωζομενόν Έκκλ. Ίστορ. VIII 

21 ώς δε εις τό ΠαντΙχειον ήχον' χωρίον δε ΐοΰζο Χα.Ιχηδύνος κτλ.
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Κατά ταυτα φαίνεται οτι δ Ζώσιμο; άνακριβώς αναφέρει τήν Χαλκηδόνα ώς 

τόν καθόλου γνωστότερου τόπον, έν ώ ή καταδίκη, άναμφιβόλως δέ και 

ή θανάτωσις έγένετο έν τω εγγύς κειμένω Παντυχίω, δπερ ώς φρούριον ήτο 

καταλληλότατον πρός τά τοιαΰτα.
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν δ άγιος Χρυσόστομος, παρά τό έκκλησίδριον 

τοΰ όποιου άνεκαλύφθη δ σαρκοφάγος, είχεν έ'λθει είς ποικίλας σχέσεις πρός 

τόν Εύτρόπιον, Ουτος τό πρώτον μέν είχε κατορθώσει τήν έκλογήν αύτοΰ ώς 

αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (Σωχράζονς Έκκλ. Ίστ. VI, 2. Σωΐ,ο- 
μ,ενον VIII, 2), άλλ’ ότε βραδύτερον άνηρεσε τό δικαίωμα τοΰ άσυλου ε’ν 

ταΐς έκκλησίαις, έπέσυρε τήν οργήν τοΰ άλλοτε εύνοουμένου του καί ότε, 
πεσών είς δυςμένειαν, κατέφυγεν είς τήν εκκλησίαν εκείνου, έδέησε νάκροα- 

σθή τής γνωστής κατ’ αύτοΰ σφοδρά; δμιλίας {Σωχρ. VII, 5). ΊΙ σύμπτω- 

ot; δέ αύτη συνέτεινέ πως ί'σως είς έ'κφρασιν τής ύποθέσεως οτι ό παοά τήν 

εκκλησίαν τοϋ Χρυσοστόμου εύρεθείς σαρκοφάγος ήν δ τούτου τοΰ Εύτροπίου.
Άλλά τδ μικρόν διάφορον τής προκειμένη; επιγραφής, ήν νομίζω γραφεί- 

σαν περί τδν πέμπτον αιώνα, εΐνε τι ολως άλλοϊον. Κατά τούς βυζαντιακαύς 
χρόνους εξοχική διαμονή τών κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως’ δέν ήτο 

ώς νΰν δ Βόσπορος, άλλά ή Χαλκηδών καί ό κόλπος τής Νικομήδειας. Ι
δίως δέ έν τφ ορμφ Καλαμίς καί τω πρός νότον συνεχομένφ μετ’ αύτοΰ 

τοϋ Φαναρακίου εύρίσκονται ετι καί νΰν κατά τόν αίγιαλόν πλήθος ποικί
λων ψηφίδων, τεμάχια πορφυρίτου λίθου, άτινα πείθουσιν ότι ένταΰθα ήσάν 

ποτέ ιδρυμένα κτίρια βυζαντιακά. ’Επιγραφικά δέ τούτου τεκμήρια εΐνε ά

τεχνοι τινες λίθοι επιτύμβιοι εύρεθέντες έν Φαναρακίφ καί ή προκειμένη έ'μ- 

μετρος επιγραφή, ή'τις όμως υπερακοντίζει τούς άλλους λίθους έπαισθητώς 

κατά -.8 τήν έκτασιν και τήν αρχαιότητα». Σ. Π. Λ.

Ε ΙΔΗίΕΙί

Ύπό τήν επιγραφήν οθωμανικοί επιγραφαί εν Χα.Ιχί.δι ή αύτόθι έκ- 
διδομένη αξιόλογος έφημερίς Εύβοια έδημοσίευσε τά έξη;’

« Έν τή μεταξύ τή; πλατεία; τοϋ φρουρίου καί τοΰ έκεϊ στρατώνος 

ύπαρχούσν) κρηνη φαίνεται έπί πλακός επιγραφή, όθωμανιστί γεγραμμένη,. 

άναφερουσα εύχήν πρός τόν Μωάμεθ καί φέρουσα ώς χρονολογίαν τό έ'τος 

1033 ( = 1627 μ. X.) ή'τοι είναι ηλικίας 252 έτών, διότι οί όθωμανοί 
ή'δη διατρέχουσι τό 1285 (=1879).

Άνωθι τή; πύλης τοϋ στρατώνος υπάρχει έτερα επιγραφή, έξ ής δηλοΰ- 
ται, οτι τό κτίρων έκεϊνο, δπερ μέχρι τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος 

εχρησίμευεν ώς οθωμανικός ναός, έκτίσθη έπί Δαούτ πασά.

Εί; τό πρό τών ειρκτών ύπάρχον σαράι άναγινώσζεται άνωθι τής Ού
ρα; επιγραφή φέρουσα χρονολογίαν 1089’τουρκιστί (=1683 μ. X.) ήτοι 
είναι ηλικίας 196 έτών.
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Τέλος έπί τής οικίας τοΰ νυν προξένου τής Τ. Πύλης κ. Χουσείν (κείμε

νης πλησίον τοΰ φαρμακείου τοΰ κ. Κ. Τσώρτση) ητις διατηρεί εισέτι ίχνη 

άρχαίας μεγαλοπρεπείας καί εκτάκτου πολυτελείας,ύπάρχει επιγραφή, μαρ

τυρούσα δτι ή ηλικία τής οικίας είναι 112 έτών. »
Καί είνε μέν άτελης αυτή ή δημοσίευσις μη παρέχουσα τό τουρκικόν κεί

μενον των επιγραφών καί μετάφρασιν αύτών ελληνικήν άλόκληρον, άλλ’δπως 
δήποτε ευχής έ'ργον θά ητο άν έδημοσιέύοντο καί αί άλλαχοϋ τής 'Ελλάδος 

τουρκικαί έπιγραφαί, έξ ών άξια λόγου γεγονότα έπ'ι της τουρκοκρατίας η- 

δύναντο νά γίνωσι γνωστά.
— Έν τφ τελευταίφ τεύχει τής Gazette des Beaux - Arts έδημοσιεύθη 

διατριβή Αρχαιολογική τοϋ κ. Γέΐϊχ Ravaisson περί τίνος Ακρωτηριασμένου 

Αγάλματος έν τώ Λοΰβρφ παριστάνοντος γυναίκα γνωστήν ώς την βιετναίαν 
'ΛγροδΙτην, κληθεΐσαν δέ ουτω διότι εύρέθη προ πεντηκοντα περίπου έτών 

παρά την γαλλικήν Βιέννην. Τό άγαλμα στερείται κεφαλής και χειρών,άλλ', 
ώς έκ τής στάσεως αύτοϋ γίνεται δήλον, σχετίζεται πρός τινας παραστά- 

στάσεις ’Αφροδίτης έπιτετυπωμένας έπί τών νομισμ.άτων πόλεων τινων της 
Βιθυνίας* τοΰθ’ δπερ δ’ εΐνε παράδοξόν, έν τινι χωρίφ τοϋ Πλινίου γίνεται 
μνεία γλύπτου τινός Δαιδάλου ποιήσαντος ’Λφρνδίΐην Λουομένην. Κατά 

τόν κ. Ravaisson, ό Δαίδαλος ούτος εΐνε ό ποιήσας την Άφροδίτην ταύτην 

τοϋ Λούβρου, περί Ας ό λόγος.
— Κατά τινα έκθεσιν τοϋ καθηγητοΰ Virchow πρός την έν Βερολίνφ 

άνθρωπολογικήν εταιρείαν έκτδς πολλών τοίχων καί οικοδομών άνακαλυ- 
φθεισών έν Τροί^ι ύπό τοϋ διδάκτορας Σχλεϊμαν, άνεκαλύφθη έπί παρουσία 

αύτοϋ δεύτερός τις θησαυρός, Ανάλογος πρός τόν κληθέντα θησαυρόν τοϋ 
Πριάμου, άποτελούμενος έκ μακρών χρυσών άλύσεων καί χρυσών δίσκων.
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Τόν λήξαντα μήνα τρεις συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδρίαι, την δέ 23 

τοΰ μηνός έκηρύχθη ή λήξις τών εργασιών τοϋ τρέχοντος έτους.
Οί έν τω συνεδρίφ τών συλλόγων αντιπρόσωποι τοϋ ήμετέρου Συλλόγου 

ύπεβαλον αύτφ έ'κθεσιν τών πεπραγμένων, ητις ένεκρίδη.
Έψηφίσθη ή σύστασις ύπνωτηρίων διά τούς Απόρους παϊδας παρά ταΐς 

έν Άθήναις καί Σύρφ σχολαΐς αύτών.
Διδάσκαλος της παρά τοΐς έν Μανολάδφ τής ’Ιταλίας Έλληνοαλβανοΐς 

άποίκοις σύστασης ύπό τοΰ Συλλόγου σχολής διωρίσθη δ ίερεύς Παπαγεώργιος.

Τίί 26 Μαίου ήρξαντο αί εξετάσεις της έν Άθήναις σχολάς τών Απόρων 

παίδων ύπό την έποπτείαν εξεταστικής επιτροπής, συγκείμενης έκ τών κυ
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ρίων Εύγ. Δεπάστα, Ίγν. Μοσχάκη, Σπυρ. Π. Λάμπρου καί Στεφ. Ίωαννίδου.

Γενομένων τών αρχαιρεσιών διά τό άπό τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου άρ- 
χόμενον ιεΖ έτος έξελέχθησαν*

’Επίτιμος πρόεδρος ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός ό κ. Έμμ. Δρα- 

γούμης, αντιπρόεδροι οί κκ. I. Βάμβας καί Τ. Άργυρόπουλος, γενικός γραμ- 

ματεύς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κ. Α. Φαρσής καί Στ. 
Ναύτης, ταμίας ό κ, Σπ. Κωνοφάος, επιμελητής τής Βιβλιοθήκης ό κ. Π. 

I. Φέρμπος καί διευθυντής τοϋ αναγνωστηρίου ό κ.Άντ. Φραβασίλης.

Έξελέχθησαν μέλη άντεπιστέλλοντα άν Σμύρνη οι κκ. Στ. Σεβαστός, ΓΓ. 
Γιοβανώφ, Α. Γιοβανώφ* έν Γαλαζίφ οί κκ. Ν. Στεργίου Βαγγέλης, Ν. ’Α

ναστασίου καί Γ. Κωνσταντινίδης* έν Βουζαίφ ό κ. Γ. Φουντούκης, έν Πρε- 
βέζη ό κ. Δ. Σκέφερης, έν Ίωκννίνοις ό κ. Γ. Χαρίτων, έν Βουκουρεστίφ δ κ.’ 

Α. ’Ανακατωμένος, έν Σέρραις ό κ. Κ. Κοτσάνης, έν Πανόρμω τής Σικελίας 

ό καθηγητής Λάντσια δέ Βρόλο και έν Βερσαλλίαις ό καθηγητής κ. Β.Βερλό, 

έπίτιμ.ον ό κ. Κάρολος Άσλάν έν Καβάλφ, έν δ’ Άθήναις τακτικόν μέν ενεργόν 

ό κ. Βλάσιος Σκορδέλης, τακτικόν δέ πάρεδρον δ κ. θ. Δημητρακόπουλος.

Έπί τώ θανάτφ τοϋ διαπρεπούς πολίτου Επαμεινώνδα Δεληγεώργη συν- 
ελθοΰσα ή ’Εφορεία έψηφίσατο δπως καταθέση μέν έπί τοΰ νεκροϋ αύτοϋ 
στέφανον, φέροντα τήν έπιγραφήν Άπαγ/ειχώκδμ Λε.Ιηγεώργη ό ΦιΛο-Ιογί- 

κόσ Σΰ.Ι.Ιογος Παρνασσός ενγνωμονων, παρακολούθηση δ’ έν σώματι τήν 
κηδείαν καί άποστείλη πρός τήν χήραν αύτοϋ συλλυπητήρια γράμματα. Ό 

δέ Σύλλογος άναλογιζόμενος δτι ό τεθνεώς έπιφανής άνήρ πρώτος αύτός 

παρέσχε χορηγίαν γενναίαν έκ τοΰ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών άνεκήρυξεν 

αύτόν εύεργέτην καί έψηφίσατο τήν άνάρτησιν τής εΐκόνος αύτοϋ έν τή αί’ 
θούση τών συνεδριάσεων. Ί1 δέ χήρα αύτοϋ εγραψε τά εξής*

Κύριε πρόεδρε,

Βαθεϊαν αισθανόμενη εύγνωμ.οσύνην έπι τή θλίψει ήν έξεδήλωσεν ό φιλο

λογικός Σύλλογος Παρνασσός παρακαλώ ν’ άνακοινωσητε αύτφ τάς θερμάς 
εύχαριστίας μου καί νά διαβεβαιώσητε αύτόν περί τών διαπύρων εύχών μου 
ύπέρ τής προόδου αύτοΰ, ήν θερμώς έπόθει καί ό προσφιλής μοι σύζυγος.

Έν Άθήναις τήν 17 Μαίου 1879.

ΞΑΝΘΗ Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ.

Τόν λήξαντα μήνα άπεβίωσεν έν Άθήναις δ Νιχο.Ιαος ΝικοκΛής, έ'νζηλος 

τών γραμμάτων ιεροφάντης, επίτιμον τοΰ ήμετέρου Συλλόγου μέλος άπό τοϋ 
1871. Τά μέλη βαρυπενθή παρηκολούθησαν τήν κηδείαν αύτοΰ, τό δέ προε
δρείου άπέστειλε συλλυπητήρια είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.
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Τό υπουργεΐον τών Εσωτερικών άπέστειλε πρός τόν Σύλλογον τδ έζή.§ 
έγγραφον.

Έν Άθήναις τή 25 Μαίου 1879·
Άριθ, ΓΤρωτ, 19939,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΖΖγόζ tor κ. ngotSpor τοΰ Φι,Ιο.Ιογικοΰ ΣυΛΛόγου <ίΠα[>τασσόςΐ>.

Ο υμετερος Σύλλογος δεχθείς νά βοηθήσγ τήν διοίκησιν κατά την έκτέ-’ 

λεσιν τής απογραφής τών κατοίκων τής πόλεως ’Αθηνών, προσέφερε διά 
πλείστων μελών αυτοϋ αξίαν λόγου ύπηρεσίαν" ή δέ προθυμία καί νοημοσύνη^ 

μεθ ων τα μέλη ταΰτα έξεπλήρωσαν τό άνατεθέν αύτοΐς έ’ργον, παρέχουσι 
τεκμήριου ύπέρ τής ακρίβειας αύτοΰ.

Έκφράζων είς τόν Σύλλογον τάς ευχαριστίας τοϋ Υπουργείου, αποστέλλω 

ΰμϊν συνημμένως καί χρηματικόν ένταλμα έκ δραχμών χιλίων, λόγω συν
δρομής διά τήν υπηρεσίαν ήν ό Σύλλογος προσέφερεν,

Ό υπουργός Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ν. Β ρ α χ η ν ό ς.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, - Ή φιλολογική αγγλική εταιρεία άνέλαβε νά έπιχειρήσιρ διά 

τήν αγγλικήν γλώσσαν δτι εϊς άνήρ, οδτινος ή έργασία εινε αληθώς αξία 

θαυμασμού, ό περιφανής Littr6, έποίησε διά τήν γαλλικήν. Ή εταιρεία αυτή 
έργάζεται ή'δη άπό τοΰ 1859 πρός σύνταξιν μεγάλου λεξικού περιεχοντΰς 

πάσας τάς λέξεις, ων γίνεται χρήσις άπό τοΰ έ'τους 1100, ών έκάστη θά 
συνοδεόηται ύπό σημειώσεως ιστορικής κα'ι έπεξηγηματικής καί ύπό πολ

λών παραδειγμάτων παρειλημμένων έκ τών συγγραφέων τών διαφόρων έπο- 

χών.'Η εταιρεία έποίησεν έ'κκλησιν εις πάντας τούς δυναμένους νά έργασθώσιν, 
ίνα βοηθήσωσιν αύτή εις τό βαρύ έ'ργον. ’Επικούρους έ'λαβε καί αύτούς τους 

μαθητάς ΐνα συλλέξωσι χωρία- έν δέ μόνον σχολεϊον παρέσχε 5000 χωρία 
εντός μηνάς. Ουτω δή έργάζονται πολλαί εκατοντάδες άνδρών πρός συναγω

γήν τής ύλης τοϋ λεξικού, δπερ έ’σται κατά τό ήμισυ μεγαλήτερον τοΰ λε

ξικού τοΰ Littr6. Τό πρώτον τεύχος θά δημοσιευθγ τφ 1882.

Έν τή διατριβή τοΰ κ Σπυρ, Π. Λάμπρου τδ πρώτον δημώδες άσμα τής νέας 
έλλην ικής γλώσσης εν σελίδι 404 τοΰ παρόντος τεύχους, δ στ. 17 διορΟωθή.τω ώς έξής- 
έπέσκωπτ ό ν τε κα ι τ δ ν ί ε ρ ά ρχ η ν τδ τηνικαΰτα καιρού, ον πατριάρχην σύ. 
νηθεςκτλ. Έν τή αύτή σελίδι επανορ&ωΟήτωσαν κα'ι οι αριθμοί τών παραπομπών, ων τδ 
2 αναφύεται ε’ς τδ iv τώ β' στίχω τοΰ κειμένου Ιωάννης ό Άντιοχεύ ς,-το 3 εις το 
αυτόθι Κεδρηνός, ή δε τελευταία σημείωσις εις τδ εν τώ στ. 18 λελαΟημένον 1=»


