
Έτος ΧΓ. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1878. Φυλ. Δ'.

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ, ΚΤΛ· 
ΠΑΡ’ ΟΘΩΜΑΝΟΙΣ.

Όλίγισΐοϊ τών ήμετίρων ήσχολήθησαν 
περί τήν οθωμανικήν φιλολογίαν, ιστορίαν, 
φιλοσοφίαν, νομοθεσίαν, κτλ , καί οδτοι δ’ 
it παρόδφ, ένώ έκ τών ξένων πλεΐστοι δ- 
σοι πολλά και καλά έγραψαν, ήτοι δ έκ 
Βλαχία; Καντεμιρ, δ Αυστριακό; διπλωμά
της Hammer, ά Γερμανό; Zinkeisen(a), δ 
‘ΑρμενοκαΟολικδ; Mouradgea d' Ohson, 
και άλλοι. Ο Μουρατζά; μάλιστα, κάτοχος 
τών ανατολικών γλωσσών, διέρμηνεύς έπί

(α) 'Ιστορία τοΰ Όθωμανικού Κράτους έν 
Ευρώπη. Σκοπό; δέ ταύτης τής ιστορίας εί
ναι αί σχέσεις τοΰ όθωμανικοΰ κράτους πρός 
τάς εύρωπαΐκάς δυνάμεις' δυστυχώς δμως, 
Θανόντος τοΰ άνδρός, τό πολύτιμον τοΰτο 
βΰγγραμμα έμεινεν ατελές.

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΑ Γ ) 

πολλά ξτη καί κατόπιν έπιτε τριμμένος 
τή; έν Κωνσταντινουπόλει σουηδικής πρε*·  
σβείας, συνέγραψε πολύτιμον έξ 8 τόμων 
σύγγραμμα περί νομοθεσίας τών Όθωμα·1· 
νών, περί διοικήσει·;, κτλ, άληθή θησαυ
ρόν γνώσεων καί έπιστήμης. Έκ τοΰ συγ
γράμματος δέ τούτου κυρίως βοηθούμενοι, 
ποοτιθέμεθα νά παράσχωμεν τοίς άναγνώ- 
σταις τοΰ Όμηρου ποικίλην ύλην περί τής 
ιστορίας, νομοθεσίας, διοικήσεως τοΰ οθω
μανικού κράτους κατά τήν προπαρελθοΰσαν 
καί παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα, περί 
τών σχέσεων τών διαφόρων υπηκόοιν λα
ών πρός τούς άρχοντας, περί Γΐανιτσάρων, 
κτλ. κτλ.

Σήμερον θέλομεν πραγματευθή περί Κο
σμογονίας, Κατακλυσμού,διασπορά; τών τί-

<«.
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κνων τοΰ Νώε, περί μελλούσης κρίσεως καί 
άνταποδόσιως, περί προφητών καί τινων 
άλλων- νομίζομεν δέ καλόν νά προτάξωμεν 
τάς έπομένας πληροφορίας περί τίς καθόλου 
έπιστήμης παρ’ ’Όθωμανοϊς καί περί τής 
θρησκευτικής νομοθεσίας.

Ή δθωμανική νομοθεσία χρονολογείται 
άπδ τοΰ δ·υτέρου αΐώνος τής ’Εγείρας- πρδ 
τής έποχής δ’ έκείνης μόνος γραπτδς νό
μος ην τδ Κοράνιον. Περί τών δογμάτων, 
τής λατρείας καί τών διαφόρων νόμων τή; 
άστυκής καϊ πολιτικής διοικήσεως έγραψε 
πρώτος ό διδάσκαλος καϊ νομομαθής Ά- 
ζάμ Έμπού Χανιφέ, άποβιώσας έν Βαγδα- 
τίω τώ 150 έτει τής ’Εγείρας (767 καθ’ 
ίμβς), συνεπεία διαφόρων αιρέσεων άναφυ- 
εισών έν τώ ίσλαμισμώ’ μετ’ αύτδν δ’ έ
γραψαν πολλοί άλλοι, σχολιάσαντες καί τδ 
Κοράνιον, περί ών άλλοτε·

Μετά τήν μικράν ταύτην εισαγωγήν, πα· 
ραθέτομεν όλίγα καί περί επιστήμης.

Κατά τήν θρησκείαν, ή έπιστήμη παρά 
Μωαμεθανοί; βάσιν έχει τήν αλήθειαν καϊ 
τδ πραγματικόν τών άντικειμένων. Οί φί
λοι άρα τής άληθείας δφείλουσι νά παραδε- 
χθώσι τήν ύπαρξιν παντδς αληθούς καϊ 
πραγματικού άντικειμένου’ πρδς έπίγνωσιν 
δέ τούτων τρία τινά άπαιτοβνται, ήτοι : 
αί υγιείς καϊ ίντελεϊς αισθήσεις (Χαβάς ούς 
Σελιμέτ), ή διαρκής καϊ άύευδής παράδοσις 
(Χαμπέρ ούς Σαδήκ), τά φώτα τοΰ λογικού 
(Άκλ).

Αισθήσεις είσίν αί πέντε φυσικα'ι δυνά
μεις τοϋ άνθρώπου : άκοή, δρασις, δσφρη- 
σις, γεϋσις και άφή —— τά όργανα τούτέστι 
δι*  ών τδ πνεύμα άντιλαμβάνεται πράγμα
τι καϊ άληθώς τής ούσίας καϊ τών ιδιοτή
των παντδς πράγματος.

Ή παράδοσις είναι διττή- άνθρώπινος 
(Χαμπέρ ούλ-Μουτεβατϊρ) ή προφητική 
(Χαμπέρ ούρ-'Ρεσούλ). 'Η πρώτη, βασιζό
μενη έπί τής κοινής χαϊ δμοθύμου σχέσεως 
απάντων τών έθνών τής γής, άντικείμενον 
έχει τά δημόσια καϊ άξιομνημόνευτα συμ
βάντα, π. χ. τήν παρελθοϋσαν ή παρού
σαν δπαρξιν τού δείνα ή δείνα ήγεμόνος ή 

κυριάρχου, ή τίς δείνα ή δείνα πόλεως, τοΰ 
δείνα βασιλείου, κτλ. Ί] δευτέρα περιλαμ
βάνει τάς άληθείας τάς άποκαλυφθείσας ύ
πδ τών Προφητών καϊ τών άπεσταλμένων 
τοΰ θεοΰ, ών ή θεία άποστολή άποδεικνύε- 
ται ύπδ θαυματουργών έργων- δι’ άποδει- 
κτικών δ’ επιχειρημάτων, άτινα δύνανται 
νά παράσχωσιν δταν ωσιν αύθεν-ικώς ώρι- 
σμέναι, καθίστανται άμφότεραι ή βάσις 
άληθοΰ; έπιστήμης, ή φυσικής ώς ή πρώτη, 
ή καθαρώς Οεολογικής καϊ θείας ώς ή δευτέ
ρα· Τά φώτα τού λογικού είσίν αί δυνά
μεις, δι ών διορα τις τά; σχέσεις τών δν
των. Αί διά τής όδού δέ ταύτης κτώμεναι 
γνώσεις είσϊ βέβαιοι, ίσον καί αί διά τών 
δύο άλλων άποκτώμεναι. Τδ πνεύμα άνα- 
καλύπτει έν αύτή άρχάς ών ή ένάργεια ά- 
ποδεικνύεται δπως καϊ έπϊ τού άζιώματο; : 
“Τδ δλον είναι μεγαλήτερον τών μερών 
του.»

Αί τρεϊς κυριώτεραι αύται βάσεις τών 
άνθρωπίνων γνώσεων είσίν αί μόναι αί εις 
τήν επιστήμην άγουσαι. Ή έμπνευσις (Ίλ- 
χάμ) δέν περιλαμβάνεται έν ταϊς άρχαίς 
ταύταις. Είναι λοιπόν άληθές, έπιστημονι- 
κώς βέβαιον καί κατ’ άκολουθίαν θρησκευ
τικόν δτε ό κόσμος (’Αλέμ) έπλάσθη μεθ’ 
δλων τών μερών έξ ών σύγκειται’ δτι άπε- 
τελέσθη έξ ούσιών καϊ συμπτωμάτων (κα
τά συντυχίαν έπισυμβαινόντων). ’Η ούσία 
είναι πράγμα ύπάρχον άφ’ έαυτοΰ’ καλεί
ται δέ σώμα έάν ήναι σύνθετος, καί άν μή 
τοιαύτη, ύλη. Διά τή; λέξεως ύλη έννοοΰσ^ 
τά άπλά στοιχεία, ατινα, κατ’ άκολουθί
αν, δέν ύπόκεινται είς οίονδήποτε διαίρεσιν. 
Τδ σύμπτωμα είναι τι μηδέν παρουσιάζον 
πραγματικόν’ δέν υφίσταται άφ’ έαυτοΰ, 
άλλά δανείζεται τήν ύπαρξιν του έκ τοΰ 
σώματος πρδς 8 είναι ήνωμένον. Συμπτώ
ματα δ’ είσϊ τά χρώματα, αί όσμαϊ καϊ αί 
άλλαι κατά συντυχίαν ιδιότητες.

Παν σώμα κατ’ άνάγκην έχει τάς τρεϊς 
διαστάσεις, μήκος, πλάτος καϊ βάθος’ αί 
κατά συντυχίαν ίόιότητέ; του είσίν ή έ'νω- 
σις, ή άποχώρισις, ή κίνησις, ή ήρεμία, 
κτλ.

Περί δημιουργία; κόσμου πολλοϊ Μωα
μεθανοί συγγράφει; έπραγματεύθησαν έπϊ 
τή βάσει τή; ΙΙαλαιά; Διαθήκης’ καλλιτέ- 
ραν δ' επιτομήν έγραψεν ό έπί τή; αύτο
κρατορίας Μωάμεθ ή Μεχμέτ Δ', άρχια- 
στρονόμος (Μουνετζήμ-μπασή) Άχμέτ έ 
φέντη-, ό πΟνήσα; γενικήν 'Ιστορίαν τή; 
’Ανατολής. Τό σύγγραμμα τοΰτο, μοναδι
κόν σχεδόν εί; τό είδός του, περιέχει περί- 
ληψιν τών ιστορικών καϊ κανονικών βιβλί
ων τών έγκριτοτέρων 'Αράβων καί ΙΙερσών 
συγγραφέων, οΐτινες καϊ άναφέρονται έν τή 
εισαγωγή’ προσθέτει δ’ ό ’Αχμέτ έφέντης 
δτι τά κατά τήν δημιουργίαν τού κόσμου 
καϊ τού; πρώτου; αύτοΰ χρόνους συμβάντα 
βασίζονται έπϊ τών ιερών βιβλίων, τής πα· 
λαιάς καί τής καινής Διαθήκης, έπϊ τών 
αποκαλύψεων τών Πατριάρχων καϊ Προφη
τών καϊ έπϊ τών διαρκών παραδόσεων αι 
τινες άπό γενεά; εί; γενεάν μετεβιβάσθησαν 
εί; τού; λαού; τής ’Ανατολής, καί ιδίως εί; 
τού; Αραβα;.

Τό περί ού ό λόγος σύγγραμμα διαιρεί 
ται εί; άρχαίαν καί νέαν ιστορίαν' ή δέ 
πρώτη περιλαμβάνει έξ έποχάς.

Ιον Άπδ τής δημιουργίας του κόσμου 
μέχρι τυϋ κατακλυσμού, έν έτει 2242.

2ον Άπδ τοΰ κατακλυσμού μέχρι τή; 
γεννήσεως τού Αβραάμ, έν έτει 3323.

3ον Άπό τής γεννήσεως τού ’Αβραάμ 
μέχρι τού θανάτου τοΰ Μωΰσέως, έν έτει 
3868.

4ον Από τοΰ θανάτου τοΰ Μωΰσέως μέ
χρι τοΰ θανάτου τού Σολομώντος, έν έτει 
4443.

5ον Άπδ τού θανάτου τοΰ Σολομώντος 
μέχρι τή; γεννήσεως τού Ιησού Χριστού, έν 
έτει 1584.

6ον Άπδ τής Χριστού γεννήσεω; μέχρι 
τή; ’Εγείρας, έν έτει 6216, έπισυμβάση; 
τδ πεντηκοστόν τρίτον έτος άπδ τή; γεν- 
νήσεως τού Προφήτου καϊ τό δέκατον τρίτον 
άπδ τής άποστολή; του. ·

Τοιαύτη είναι ή τών Άνατολιτών χρονο
λογία, παριστώσα διαφοράν πρδ; τήν ήμε- 
τέραν κατά 1520 έτη, διότι οί άριστοι 

τών Ευρωπαίων χρονολόγων όρίζουσι τήν 
τοΰ ’Ιησού Χρίστο» γέννησιν είς τδ 4004 
έτος άπδ τής δημιουργία; τού κόσμου.

Κατά τού; Μωαμεθανούς, ό Θεδς έξήγα- 
γε τόν κόσμον έκ τοΰ μηδενδς καϊ έπλασεν 
αύτδν εί: ίς ήμέρας.

Καϊ τήν μέν πρώτην έπλασε τδν ούρα- 
νόν καϊ τήν γήν καϊ έχώίίσε τδ φώ; άπό 
τού σκότους’ έκάλεσε δέ τδ μέν φώς, ήμέ
ραν, τό δέ σκότος, νύκτα.

Τήν δέ δευτέραν έπλασε τδ στερέωμα, 
δπερ άπεκάλεσεν ούρανδν, καί έχώρισε τά 
ύδατα άπό τής ξηράς.

Τήν τρίτην ήμέραν συνήγαγεν έπϊ τδ 
αύτδ δλα τά ύπδ τόν ούράνιον θόλον υδα· 
τα’ άπεκάλεσε δέ αύτά θάλασσαν καϊ τήν 
ή χείρον ώνόμασε γήν, καλύψας αύτήν άπδ 
χλόην, άνθη καϊ καρπούς.

Τήν τετάρτη» ημέραν έπλασε δύο φωτει
νούς άστέρας, τδν ήλιον καί τήν σελήνην, 
εκείνον μέν δπως φέγγη τήν ήμέραν, ταύ
την δέ δπω; φέγγη τήν νύκτα’ προώρισε 
δ’ άμφοτέρου; δπω; χρησιμεύωσιν ώς οδηγός 
καϊ ιθυνσις είς τούς άνθρώπου; καϊ δπως 
κανονίζωσ; τάς ήμέρας, τού; μήνας καϊ τά· 
έτη. Ό παντοδύναμος λόγος του έδημιούρ- 
γησεν ωσαύτως τούς άστέρας δπως λάμπω- 
σιν εί; τήν σκοτίαν τή; νυκτός·

Τήν πέμπτην ένεφύσησε ζωήν καϊ κίνη- 
στν είς τούς ιχθύ; τής θαλάσσης, τά πε- 
τεινά τού ούρανοΰ καϊ τά έν τή γή ζώα- 
ηύλόγησε δέ ταΰτα καϊ διέταξε νά πληθυν- 
θώσι.

Τήν έκτην ό ύψιστος καί πχντοδύναμος 
ούτος Θεός είπε : Πλάσωμεν τδν άνθρωπον 
καϊ ποιήσωμεν αύτδν κατ’ εικόνα καϊ ό- 
μοίωσιν ήμών’ έλαβε δέ χούν καϊ έπλασε 
τόν άνθρωπον. "Εδωκεν αύτώ τδ είναι καϊ 
τήν ζωήν διά τού θείου του εμφυσήματος 
καϊ έκάλεσεν αύτδν ’ζ/πέμ,Άδάμ—όν δπερ 
έκτοτε σέβονται άπασαι αί γενεαϊ ώ; α
γνόν παρά Θεώ (Σαφϊκ Ουλλάχ), ώς τόν 
πρώτον πατέρα τών ανθρώπων ( Εμπ ούλ 
Μπεσέρ), ώς τδν πρώτον τών Πατριαρχών 
καϊ τών Προφητών (Έβέλ ούλ-Ένμπιά), 
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καί ώ; τδ» πρώτο» τώ» Χαλιφών η τοπο- 
τηρητών τοϋ Θεοϋ έπί γή; (Χαλιφέ ί Έ**  
μπέρ). Δώ καί προσεκύντ,σεν αύτδ» άτα; δ 
τώ» άγγέλων χορός. (Διά τδν λόγο» τοΰ 
τον δ ισλαμισμό; τδ άνθρώπινο» γένος θΐ· 
τίι έ» μοίρα ανώτερα τών άγγέλων).

Ό Άείδιος αποκοίμισα; βαθέως τδν Ά
δάμ έλαβεν έκ τή; πλευρά; του όστοΰ», ί\ 
ού έπλασε τήν γυναϊχα, ήν έκάλεσε .Υουβά, 
Εύαν, δνομα σημαίνον 3» εχον την δταρςίν 
του άπδ ζών 3ν κ«ί δπερ μεταδίδει αύτη» 
εΐ; άλλους. Ό Θεό; θέσας την γυναίκα πα 
ρά τώ άνδρί είπε» αύτώ δτι αύτη η» δ- 
στοΰν έχ τών δστών του, δτι δμοϋ άπετέ
λουν Sv χαί μόνον σώμα «αι οτι δ άνήρ ο
φείλει νά καταλίπή τδν πατέρα καί την 
μητέρα αύτοϋ καί προσκολληθή τή ιδία 
γυναικί· Ηύλόγησε δε αυτού; καί είπε» : 
«Αύξάνεσθε καί πληθόνεσθε καί πληρώσετε 
τή» γήν, άρχετε τών ιχθύων τή; θαλάσση;, 
τώ» πετεινών τοϋ ούρανοϋ, τών ζώων, ώ; 
καΐ τών όπωρών καί δλω» τών προϊόντων 
τής γής.» (α)

Ό παράδεισος, έν <ρ έπλάσθησαν δ Ά 
δαμ καί ή Ευα, έκειτο έν μέσω τής χλι
δή; καί τρυφή; τοΰ "AtJr (Έδέμ) καί ήρ 
δεύετο υπδ θαυμάσιου ποταμοΰ, ές ού πη- 
γάζουσιν οί τέσσαρες μεγάλοι ποταμοί τή; 
Ανατολής,δ Τζιγούι', δ Σι.1χού>·,5 Τίγρις 
καί δ Εύφράτης.

Έ» αύτώ τώ κέντρω τοΰ παραδείσου δ 
Θεδς έφύτευσε δύο δένδρα,ών τδ μεν ήν τδ 
δένδρο» τή; ζωή;, τδ δέ τή; γνώσεω; τοΰ 
καλοΰ καί τοΰ κακό», 'θ Θεδ; έπέτρεψε τώ 
Άδάμ καί τή Ευα νά τρώγωσι του; καρ
πούς τοΰ ήδίστου τούτου κήπου' άπηγό- 
ρευσεν δμω; νά έγγίσωσι τά όύο έκεϊνα 
δένδρα άπειλήσα; δτι ή αθάνατο; φύσι; τω»

(α) ’Επειδή δ Άδάμ καί ή Ευα έπλάσθη· 
σαν ττ,ν έκτη» άπδ τή; δημιουργία; τοΰ 
κόσμου ήμέραν (Παρασκευή»), διά τοΰτο αυ 
τη ώρίσθη εί; τή» δημόσιο» λατρείαν τοΰ 
Άειδίου δ·.ά τής προσευχή; ΣαΛά-Ζ οΰ.Τ 
'Γζουμά, ήτι; γίνεται άπδ κοινού ει; δλα τά 
μεγάλα τεμένη.

θά μεταβλτ,θή είς θ»ητήν« ’Εντούτοις ή 
' Εδα έςηταττ,θη υπδ τού όφεως, οργάνου 

τοΰ δαίμονας καί ένδ; τών τότε ώραιοτέ- 
1 ρω» έπϊ τή; γή; ζώων, παρήκουσε τδν Θε

δν καί έφαγε τδ» καρπόν τοΰ άπηγορευμέ*  
νου δέν δρου' έδωκε δέ καί τώ Άδάμ νά 
φάγη Φρονούσιν δτι δ πρώτο; καρπός ου 
δ Αδάμ καϊ ή Εΰα έγεΰθησαν έν τώ παρα
δείσιο ήν σταφυλή καί δτι δ άπηγορευμένος 
καρπό; ή» δ σϊ :ος, δστι; τότε άπετέλει μέ 
γα δένδρο». Ή υπδ τοΰ Άδάμ καί τής 
Ευα; παράβασι; τοΰ θείου νόμου έγένετο 
παραίτιο; δπως άπολέσωσι τή» αγνότητά 
των τότε δέ διαγνώταντες τήν γυμνότητα 
των, έκαλύφθησα» άπό φύλλα συκής καϊ 
έντρομοι, άμ’ άκούσαντε; ττ,ν φωνήν τοΰ 
Κυρίου έσπευσα» νά κρυβώσιν όπισθεν τών 
δένδρων. "Επειτα έμφανίζοντχι ένώπιον 
τοΰ Άειδίου, άμφότεροι τεταραγμένοι, έ- 
πτοημένοι, τρέμοντες. Ο παρωργισμένο; 
Θεδ; ρίπτει κα! κχτά τών τριών του; κε
ραυνού; τή; οργή; καΐ τή; προγραφή;. Κα- 
ταραται τόν δφι», υποβάλλει τήν γυναίκα 
εί; τάς ωδίνα; τού τοκετού, καταδικάζει 
τόν ά·<δρα νά τρώγη τδν άρτο» του εν ίδρώ- 
τι τού προσώπου του καί αποβάλλει αύ
τού; τού παραδείσου.

Αυτή είναι ή δλεθρία έποχή τής κατα
πτώσεω; (Χουμπούτ) τοΰ Άδάμ, ττ,ν έ
κτη» άπδ τή; πλάσεώ; του ήμέραν και τή; 
έγκαταστάσεω; τοΰ πρώτου τούτου τών άν
θρώπων έπί τής γή;, ήτοι έπί τοΰ δρου; 
Βασίιι, πρδς άνατολάς τή; υδρογείου ήμών 
σφαίρας. Ή Ευα έξωρίσθη είς τδ μέρος τδ 
έκτοτε κληθέ» ΤζίιΜε, δπερ σημαίνει πρώ
τη τών μητέρων (τδ μέρο; τοΰτο είναι δ 
περίφημο; λιμή» Τζέδα έπί τή; παραλίας 
τή; Αραβία;). Ό δφι; έρρίφθη εί; τά; φρι*  
κωδεστέρα; έρημου; τή; Ανατολή; καΐ ό 
πειρασμό; δστι; τδν έξηπάτησε» εί; τή» 
ραλία» τοΰ Έρπ.Ηγ. Τήν πτώσιν ταύτη» 
τοΰ πρώτου ήμών πατρός παρηκολούθεσεν 
ή άπιστία καΐ ή ταραχώδη; στάσι; δλων 
τών πνευμάτων (Τζίν), άτινα ήσαν διε
σπαρμένα έπί τή; γή;. Τότε δ Θεδ; στέλ- 
λει κατ’ αύτών τδν μέγαν ΆζαζΙρΙ, δστις 

μετά λεγεώνες αγγέλων άπεδίωξεν εκείνα 
άπό τής γής καί διασκορπίζει είς τάς νή
σους καί είς τά διάφορα παραλία. Μετά 
τινα χρόνον ό Αδάμ, ύπδ τού πνεύματος 
τού Θεού δδτ,γούμενος, τοέπεται τή» άγου
σαν εί; Αραβίαν καΐ έρχεται μέχρι τή; 
Μέκκας. "Οπου δέ έπάτει, έπήρχοντο α
φθονία καί ευφορία. Ί13ύ; ττ,ν 5ψι» πλα- 
σθείς, υψηλό» έχων τό άνάστημα καί ών 
μελάγχοους, φέρων δέ κώμην δασείαν, μα
κράν καί ουλήν, είχε τότε πώγωνα καί μύ- 
στακας. Μετά έκατδν δ’ έτώ» άποχωρι- 
σμδν, συνήντήθη πρός τήν Εύαν έν τφ δ
ρει Αραφάΐ, πλησίον τη; Μέκκας — πε
ριστατικό» έξ ού τδ όρος τοΰτο έκλήθη ’<ά- 
pajidr ή ’Apgipi, ό έστι τόπος αναγνωρίσε
ι·»;. Τήν χάριν ταύτη» τοΰ Άειδίου παρα
κολούθησε καί άλλη ούχ ήττον περιφανής. 
Εκ διαταγή; του οί άγγελοι έλαβον έκ 

τού παραδείσου σκηνή» (Χαϋμέ) καΐ έστη
σαν αύτήν έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου δπου κα
τόπιν ήγέρθη δ Κιαρπέ. Είναι δ’ ούτος τό 
ιερωτερον τών σκηνωμάτων καί ό πρώτος 
τών ναών τών καθιερωθέντων είς ττ.ν λα
τρείαν τοΰ Αιωνίου ύπό τοΰ πρώτου τών 
άνθρώπω» καΐ απάντων τών απογόνων 
του

Ο Άδάμ έλαβεν ούρανόθεν δέκα ιερά 
πιττάκια, άτινα περιείχαν τό μέγα δό^μα 
τής ένότητος τοΰ Θεού, τά καθήκοντα ά
τινα έπιβάλλονται εί; τόν άνθρωπον πρό; 
λατρείαν του, ττ,ν διδασκαλίαν τή; προσευ 
χή; τοΰ Ναράζ μετά τών κλίσεων καί 
γονυκλισιών, κτλ., ττ,ν προγραφήν τή; χοή 
σεω; τοΰ κρέατος τού χοίρου, τοΰ αϊματο; 
καί παντδς θνησιμαίου ζώου.

Οί εί; τόν πρώτον άνθρωπον δοθέντε; 
θείοι ούτοι νόμοι ήσαν γεγραμμένοι διά χα
ρακτήρων χιλίων διαφόρων γλωσσών, ό δέ 
Αδάμ έκ θείας έμπνεύιεως έσχε τό δώρον 

τού γράφειν, δπερ μετεδόθη εί; τού; απο
γόνους του διά τοΰ προφήτου Ένώχ. Κατό
πιν δ Άδάμ ήσχολήθη εί; τήν γεωργίαν. 
Γά πρώτα τέκνα αύτού ήσαν δ Καρπη.Ι καί 
ο Χαρπη,Ι (Κάϊν καί "Αβελ) έτεκε δέ δί
δυμα, άρρεν καί θήλυ, καΐ έξ εκατόν είκο

σι τοκετών έσχε» έκ τής Εύας διακόσια 
τεσσαράκοντα τέκνα, άτι»α συνεζευγνύοντο 
πρδς άλλτ.λα. Οί αδελφοί ένυμφεύοντο τάς 
άδελφάς, άλλ όχι τάς διδύμου; των. Ό 
Κάϊν, δστις η» γεωργό; δπω; καΐ δ πατήρ 
του, ήθέλησε νά συζευχθή ττ,ν έαυτοΰ δίδυ
μο» Άπι οΰ.Ι- ^/ρνγχίς, ένεκεν της μεγά
λη; καλλονή; ττ,ς, καί νά δ.αμφισβητήσω 
αύτήν πρός τδν άδελοό» του "Αβελ, δντα 
ποιμένα. Ό Άδάμ, Θορυβηθείς, αναθέτει 
τή» διαφοράν εις ττ,ν κρίσιν τοΰ Θεοΰ καί 
διέταξε» αύτοί; νά προσφέρωσι Ουσίας. Τδ 
ές ούρανοϋ καταβάν πΰρ καταβιβρώσκει 
εύθυ; τή» θυσίαν τοϋ 'Αβελ. II θυσία έγέ
νετο εί; Mira, εΐ; τά πέριξ τή; Μέκκας, 
έκτοτε δέ τδ μέρο; έκεϊνο καθιερώθη εί; τά 
ολοκαυτώματα καί εί; τά; θυσίας αϊτινες 
προσφέρονται κατά τό» χρόνο» τή; προσκυ- 
νήσεως έν ταΐ; έορταϊ; τοΰ Ιό·’Α<1χά ή 
Κουρρπά» Μπεϋράμ.

’Εν τή λύσση του δ Κάϊ» φονεύει διά λί
θου τδ» ’’Αβελ, άπάγει τήν αδελφή» του, 
φεύγει εί; Ίεμέ» καί κρύπτεται εί; μικράν 
κοιλάδα πρδ; άνατολάς τοϋ 'AMr. Ο Ά
δάμ, μαθών τή" άδελφοκτονία», ζητεί τδ 
σώμα τοϋ "Αβελ, ΐδώ» δέ ότι ή γη έπιε τδ 
αίμά του, παττ,ράσθη αΰτή.ν, καί έκτοτε 
διατελεϊ κεκαλυμμένη άπδ άκάνθχς καί τρι- 
βώλους.

Ό Θεός, συγκιντ,θείς έπ τή; λύπη; τού 
Άδάμ, νέαν επιδαψιλεύει αύτφ χάριν κατά 
τδ αύτδ έτος, δωρήσα; αύ ιώ τδν Σης (Στ.θ), 
όνομα σημαίνον δώρον' ή» δ' ούτος δ ονραιό- 
τερο; τών υιών τοΰ Άδάμ καί δ μάλλον 
όμοιάζων τούτο». Διά τούτου, διά του κλά
δου του, δ Άδάμ προωρίσθη ν’ άποδειχθή 
δ πατήρ καί τό στέλεχος τού ανθρωπίνου 
γένους Ό Σ'έ,ς είναι δ ιδρυτή; τοΰ ίεροΰ 
Κεαμπέ' ήγειρε δέ είς τδ αύτδ μέρος, εΐ; 8 
οι άγγελοι είχον στήσει τή» θείαν σκηνή», 
λίθινων οικοδομή», ή» καθιέρωσεν εΐ; λα
τρείαν τοΰ Άειδίου. Είς ήλικίαν διακοσίων 
πέντε έτών έτεκε τδν 'Erotic καί μετ’ ο
λίγον τόν Σαρ.-τύ, τόν πατέρα τών Σα" 
βηανών, τών λατρευόντων τού; άστέρας.

Ό Ένού; έ» ήλικίφ έκατδν ένενήκοντα
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πέντε έτών έτεκε τόν Καΰνάν, δστις έγέν- 
νησε τόν Μιγ.ίΛη.Ι, π&τί?·ι τοΰ Λ/π/pJ. 
Ό Άδάμ, υπό τό άχθος τών έτών κατα
βληθείς, ήγγιζεν εΐς τό τέρμα τοΰ βίου' έ- 
πεθύμησε δέ τότε τούς καρπούς τοΰ παρα
δείσου Λεγεών αγγέλων παρέα τη είς τήν 
τελευταίαν πνοήν του καί έκ διαταγής τοΰ 
Άειδίου έδέχθη τήν ψυχήν του. Άπεβίωσε 
δ; Παρασκευήν τινα, 7 'Απριλίου (Νισάν), 
έν ηλικία έννεακοσίων τριάκοντα έτών. Οί 
άγγελοι πλύνουσι καί άγνίζουσι τό σώμά 
του' αΰτη δ’ είναι η αρχή τών επικήδειων 
πλύσεων. Ό αρχάγγελος Μιχαήλ περιβάλ
λει αυτόν είς σινδόνας ευώδεις και άρω- 
ματισμέτας, ό δέ αρχάγγελος Γαβριήλ, έκ- 
τελών χρέη Ίμαμίτ (ιμάμη), ποιεί έπί κε
φαλής άπάοης τής λεγεώνος τών αγγέλων 
καί άπάσης τή; οικογένειας τοΰ πρώτου 
τούτου τών /7αεριαργώ*·  τό Σα.Ιάτ ού.1· 
Τζεναζί, δπερ τυγχάνει ή αρχή τής προ
σευχής είς τούς νεκρούς. Τό σώμα τοΰ Ά
δάμ κατειέθη εί; Γάρ ού.Ζ Λ'έχζ (σπήλαιον 
τοΰ Οησαυροΰ), έπί τοϋ όρου; '/’ζίμ.τέ.έ- 
Έμχ ν Κουμπιίς, τοΰ ύπερκειμένου τής 
Μέκκας’ κατέλιπε δέ τεσσαράκοντα χιλιά
δας απογόνους.

'Ο Μπέρδ, καταγόμενος έκ τοΰ κλάδου 
τοΰ Σής, έγεννήθη τριάκοντα πέντε έτη 
άπό τοΰ Θανάτου τοΰ Άδάμ καί εί; ήλικί
αν εκατόν πετήκοντα έπτά έτών έτεζε 
τόν Προφήτην Λ'ακοΰγ (Ένώχ). 'Ο θαυμά
σιο; ούτος άνήρ, δ έκτακτον έχων τό ανά
στημα καί τήν ωραιότητα, ήν αγένειος καί 
κεκαλυμμένος άπό μικρούς καί λευκούς σπί
λους’ ώ; έκ τής μεγάλης του δέ αγάπης 
περί τήν μελέτην τών αιωνίων αληθειών, 
τών θείων νόμων καί τών θρησκευτικών 
καθηκόντων τοΰ ισλαμισμού, άπεδείχθη ά
ξιος τοΰ επωνύμου φιλομαθούς. Τυ
χών θείων άποκαλύψεοιν, έλαβε παρά Θεοΰ 
τριάκοντα πιττάκια, άτινα, πρός τή άλλη 
υψηλή ΰλη, περιεΧχον τάς άοχάς τής αστρο
νομίας καί τής ιατρικής. Ό Θεός τώ άπε- 
κάλυψεν έπίσης πολλά μυστήρια, διατάξας 
δμως νά μή ζητήση νά είσδύση περισσότε
ρον είς τήν ούσίαν καί τό μεγαλείόν του, 

διότι ταΰτα ήσαν λίαν υπέρτερα τής αν
θρωπίνου διανοίας. Ό Προφήτης ούτος ήν 
ό πρώτος δστις έποίησε τής γραφής χρήσιν 
καί μετήλθε τήν υφαντουργίαν. *Αχοί τοΰδε 
τά τέκ/α τοΰ Άδάμ ένεδύοντο διά δερμά
των ζώων. '11 εϋσέβειά του έξισοΰτο πρός 
τάς γνώσεις του καί τά καλά έργα του άν- 
τεστάθμιζον δλων τών λοιπών άνθρώπων. 
Διό άνήλθε ζών είς τούς ουρανούς, έν ήλι- 
κί? τριακοσίων έςήκοντα πέντε έτών. Με
ταξύ δ’ άλλων τέκνων κατέλιπε τόν Me· 
τοσσά./χ- (Μαθουσάλαν), δστις ήν ήλικίας 
έννεακοσίων πεντήκοντα πέντε έτών οτε ά- 
πώλετο κατά τόν κατακλυσμόν μετά τών 
λοιπών τέκνων τοΰ Άδάμ.

Ό υιός του Λαμεχ έτεκε τόν Νούχ 
(Νώε), 8; τό πρώτον έκλήθη Σιζέκ' τ’ δ
νομα δέ τοΰτο έδήλου δτι έν αύτώ έμελλον 
νά συγκεντρωθώσιν ή παρελθοϋσα καί ή 
μέλ.λουσα γενεά ακολούθως έκλήθη Νούχ, 
όνομα παραγόμενον έκ τοΰ Νεφχά, οπερ 
σημαίνει στένειν, θρηνεϊν, ένεκεν τών δα
κρύων καί τών στεναγμών του περί τών 
παρανομιών καί τής έν γένει διαφθοράς τών 
άνθρώπων. *0  πατριάρχης ούτος, δ σεβα
στός καθό δεύτερος πατήρ τοΰ ανθρωπίνου- 
γένους (Έμπ ούλ-Μπεσέρ-Σανύ) ίν χαρα- 
κτήρος σκληρού καί αυστηρού' ήν δέ ξυ
λουργός. Έν ήλικία πεντήζοντα έτών έλα- 
βεν ούρανόθεν διαταγής δπως κηρύξη τόν 
θειον λόγον είς τού; λαούς, καλέση αύ
τού; είς τήν πίστιν καί έξορκίση είς μετά
νοιαν' άλλ’ δ ζήλός του, τό κήρυγμά του, 
αί προσπάθεια! του άπέβησαν είς μάτην, δι
ότι ό κόσμος ήν βεβυθισμένος είς τήν δια
φθοράν καί τήν ασέβειαν. Αί συμβουλαί 
καί άπειλχί του διήγειραν, άπ’ έναντίου, 
γενικήν στάσιν, καί οί άνθρωποι κατήντησαν 
μέχρι καί νά τύψωσι τον Πατριάρχην τού
τον. Ό Νώε, άπελπισθεί; νά έπαναγάγη 
τούς άπιστου; τούτους είς τήν εύθεϊαν οδόν, 
έζήτησε παρά τοϋ Άειδίου τόν όλεθρόν 
των.αΜή, Κύριε, έπιτρέψης, άνεβόησεν,δπως 
εί; τούτων ζήση καί βαδίση έπί τή; γής.® 
Ή προσευχή του είσηκούσθη' διετάχθη δέ 
νά καςασκευάση τήν κιβωτόν. Τό πλοϊον
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τούτο ιΐχε μήκος τριακοσίων πήχεων, πλά
τος πεντήκοντα καί ύψος τριάκοντα’ ηρζα- 
το δ’ ή ναυπήγησίς του εκατόν έτη πρό 
τού κατακλυσμού, κατ αύτό έτι τό έτος 
τής γεννήσεως τοΰ υίοΰ του Σάμ (Σήμ).

Έπί τής κιβωτού,ναυπηγηθείσης άπάσης 
έζ έβένου,έπεβιβάσθησαν είς Κιουφε (ήτοι είς 
τό μέρος είς 8 ίδρύθη έπειτα ή πόλις αΰτη) 
ή οικογένεια τού Νώε, μετά τών παντοει
δών πτηνών καί ζώων, αρσενικών καί Οη- 
λέων, ώς καί τό σώμα τοΰ Άδάμ περικε- 
κλεισμένον είς νεκροθήκην έκ πύξου. Τοι
αύτη ήν ή τού Αιωνίου διαταγή. Ό Γΐάμ, 
8ν έκάλουν καί Κέν άν, τέταρτος τών υιών 
τού Νώε, παρακούσας τήν τού πατρός φω
νήν, ήρνήθη νά έπιβή τής κιβωτού καί ά- , 
πώλετο μετά τών λοιπών άνθρώποιν.

Ό κατακλυσμός ήρχισε τήν 17 τής σε
λήνης Σαφέρ καί έξηκολούθησε τεσσαρά
κοντα κατά συνέχειαν ημέρας καί νύκτας’ 
κατεκλύσθη δέ άπασα ή γή έπί εκατόν 
πεντήκοντα ήμέρας, ών παρελθουσών, ή ε 
ως τότε είς τά υδατα πλέουσα κιβωτός 
εστη έπί τού όρους Λζουύύ έν Αραβία.

Έκεΐ έξήλθεν ό Νώε μετά τής οίκογενεί- , 
ας του καί έδόξασε τόν Θεόν προσενεγκών ι 
θυσίας’ τότε δέ ό Θεός ηύλόγησεν αύτόν 
καί τούς άπογόνους του, άνενέωσε τούς νό
μους του καί τώ έδωκε τό ούράνιον τόξον 
ώς σημείον τής χάριτος καί τή; συνδιαλ
λαγής του. Ό Νώε έγκατέστη είς τό μέ
ρος έκεϊνο μετά τών τέκνων του Σάμ 
(Σήμ), Χάμ καί Ίαφές (Ίάφεθ), καί τή; υ
πολοίπου οικογένεια; του συγκειμένη; άπό 
ίγδοήκοντα άτομα, δι’ 8 ή οίκησις αΰ
τη έπωνομάσθη ΚαριγΙν-οΛς-ΣιμανΙ)', ή
τοι τό χωρίον τών Όγδοήκοντα" κύριον δέ 
μέλημα τού Νώε ήν ν’ άποθέση τό σώμα 
τοϋ Άδάμ είς τό αύτό σπήλαιον τού όρους 
ΤζεμπΕΙ Έμπ - ύ ■ Κουμπείς.

Ό Πατριάρχης ούτος έζησεν είσέτι τρι
ακόσια πεντήκοντα έτη καί άπεβίωσεν είς 
ηλικίαν έννεακοσίων πεντήκοντα, άφοΰ ά- 
πήλαυσε παντός άγαθού. Οί απόγονοι τών 
τριών υίών του κατοίκισαν τήν γήν. Οί 
τού Σάμ διηρέθησαν είς δεκαεννέα κλάδου;

ή φυλάς' οί τού Χάμ είς δεκαεπτά, οί 
τού layic είς τριάκοντα έξ' εν συνόλω είς 
έβδομήκοντα δύο φυλάς' άπασαι δ’ ωμί- 
λουν τήν συριακήν γλώσσαν, ήν έλάλουν 
καί δ Άδάμ καί ή Εΰα καί ήτις είναι ή 
πρώτη τών γλωσσών τής οικουμένη; μέχρι 
τής έποχή; τής Πυργοποιΐας (Σάρχ). ΊΙ ά ■ 
ξιομνημόνευτος αΰτη οικοδομή, ήτις ώφειλε 
ν’ άνέλθρ μέχρι; ουρανού, ήν μνημείου τής 
άνοσίου άπιστίας τών έβδομήκοντα δύο 
τούτων φυλών είς τάς υποσχέσεις τοΰ Θεού. 
Ήδη είχον οικοδομήσει περί τό κτίριον 
τούτο δώδεκα πύργους, δθεν οί άρχηγοί 
τών έβδομήκοντα δύο τούτων φυλών έμελ
λον νά διευθύνωσι καί έπιταχύνωσι τό έρ- 
γον’ άλλ’ ό "Υψιστος, δ εύδοκών νά συγ- 

τά άφρονα σχέδια τών άιθρώπο>ν, συν- 
έχεε τήν γλώσσάν των’ έκ τούτου δέ ά
πασα ή χώρα αΰτη έκλήθη ΜπαμπΙΛ (Βα- 
βυλοιν), δπερ σημαίνει σύγχυσις. Ό άπό- 
γονος τοΰ Σάμ ’ΑαμπΙρ, δ μόνος ού ή καρ
δία δέν έμολύνθη άπό τήν άσεβή ταύτην 
απιστίαν, ήν έπίσης δ μόνο; 8ς διετήρητε 
τήν γλώσσαν του έν άπάση τή καθαρότητί 
της. Ή σύγχυσις τού Μπαμπίλ έπέφερε τή,ν 

I διασποράν δλων τών τέκνων τού Νώε. Τά 
1 τού Σάμ, ών μήτηρ ήν ή Σα.ΙΙμπ, έγκατέ- 
στησαν είς Συρίαν, ’Αραβίαν, 'Ελλάδα, Α
σίαν, καί έγένοντο οί πρόγονοι τών Περσών, 
τών ’Αράβων, τών Εβραίων, τών Άμαλη- 
κιτών, κτλ. Τά τού Χάμ, άτινα μητέρα 
ειχον τή,ν Ταχ.ΐίπ, άποκατέστησαν είς 
’Ινδίας, είς Αίγυπτον, Νουβίαν, Νηγρητίαν, 
κτλ., καί τά τού ’/ayt'f, ή μήτηρ τών δ- 
ποίων έκαλείτο Νισιμί, μετέβησαν είς τά 
βόρεια καί δυτικά τής ’Ασίας' έκ τούτου δέ 
έγεννήθησαν οί Κινέζοι, οί Τάταροι, οι Μογ- 
γόλοι, οί Γιιτζούτζ-ΜκτζούτΙ’, (Γο>γ καί 
Μαγώγ τής Γραφής), κτλ.

(Ακολουθεί).
Εν. repoy2ar>0xov.loc.
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ίλιγγιώδει αυτή; μεγαλειότη,τι. Οϋτε οί φό
βο. τών περόείλων ψυχών, ούτε τά σοφί
σματα τών κουφονόων, ου-.ε αίάρνήσει; 
τών μή έπιθυμούντων νά βλέπωσιν, εμπο
δίζει τή,ν Φύσιν νά η καϊ νά μένη οϊα έ-· 
στίν. '11 σφαίρα, ή» κατοικοΰμεν, δέν απο
τελεί μό··η τή,ν δημιουργίαν βύμπασαν, άλ
λά, τούναντίον, μέρος αύτή; έλάχιστον κάϊ 
τροχίσκο» αύτή; ασήμαντου. ΓΙαρ αυτήν 
πλέουσιν έ*  τώ διαστήματι κόσμοι, κατοι- 
κούμενο. ώ; αύτήν. Μυριάδες συστημάτων 
πλανητικών, άναλόγων τού ήμετέρου πλα
νήτου, πλανώνται έν τφ βαΟεϊ άπείρω. Ο; 
άστέρες δέν είναι ώρισμένοι, ούδέ αμετά
βλητοι- κινούνται, ΐπτανται διά μέσου τών 
ούρανών μετά ταχύτατος άκατανοήτου τή 
ήμετέρα άντιλήψεΓ στρέφονται περί αύτάς- 
συνε.οΰνται είς άστερόεντα συστήματα- συν
οδεύονται ύπδ πλανητών, διαταρασσόντων 
τήν πορείαν αύτώ»’ έχουσι κηλίδα; ώς δ 
ή,μέτερο; ήλιος και τά στοιχεία, άτινα καί- 
ονται έν τή ήμετέρα πλανητική έστίγ, κάί- 
ονται ωσαύτως καϊ εί; μεμακρυσμένα πυρά, 
διαχέοντα περί αύτά ακτίνας γονίμους, 
ζωήν διασπειρούσας έν πάσαις ταϊ; ζώναις 
τοΰ σύμπαντος. Καϊ ή, γή είναι άπλούν 
σκοτεινόν σημεϊον, αφανές έν τώ άπείρο»- 
καϊ ή επίγειος άνθρωπότης είναι μία τών 
άπειρων οικογενειών, τών κατοικουσών τάς 
ούρανία; μονάς. Είς υπάρχει ουρανός, τδ 
κενό» διάστημα, έν τοϊ; στέρνοις τού οποί
ου κινούνται οι κόσμοι ήμεϊς δε έσμέν εν 
τώ ούρχνώ ίόσεΐ δ.εμένομεν έν τώ ΔΛ ή τώ 
Σειρίω’ άπασαι αί μέχρι τούδε σχηματι- 
σθεϊβαι έν τη άνθρωπότητι ίδέαι περί τή; 
δημιουργίας, τής Γής, τού ούρανοΰ, τή; 
θέσεως τοΰ ανθρώπου έν τή φύσει και τώ 
προορισμό) αύτής, μ.έλλουσι νΰν υποσττ,ναι 
μεταβολή» απόλυτον καϊ ^ιζικήν. Ο ήλιος 
τή; αστρονομίας έπιλάμπει έπϊ τών κεφα
λών μας- παρήλθεν ή νύζ καϊ έγένετο ήμε
ρα καϊ έγένετο φώς.

Ή αστρονομία, ύπολογίζηυσα τάς απο
στάσεις τών αστέρων, προλέγουσα τάς κι
νήσεις αύτών, άποκαλύπτουσα τήν φυσικήν 
καϊ χημικήν αύτών κατάστασιν, καιεσκιό-

ΛI ΓΑΙΑΙ TOY ΟΥΡΑΝΟΥ.
®»W }'«ε-

’Από τών τελευταίων προόδων, ά; ίποιή" 
σατο ί) οπτική τέχνη άχρι τής κατασκευ
ή; τών μεγίστων τηλεσκοπίων καϊ ιδιω; 
τών αληθώς έξαισίων αποτελεσμάτων, ά
τινα προσεπορίσαντο οί αστρονόμοι, οί κα
τά προτίμησιν ένασχοληθέντες περί την 
φυσικήν καϊ χημικήν σπουδήν τών άστέ- 
ρων, έκαστος είναι περίεργος να μάθη τί 
τί» πραγματικόν και απόλυτον έν ταϊ; ά 
ναγγελλυμέ»αις προόδοις κα'ι πεισθή ιόιοις 
δργοις μέχρι τίνος βαθμού επεκτείνεται 
σήμερον ή έζερεόνησις τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος έν τοίς άντικειμένοις τοΰ απεί
ρου.

Νομίζομεν δτι εύχαριστοΰμεν τή,ν περι
έργειαν τών αναγνωστών τοΰ περιοδικού 
τούτου παρέχοντες αύτοϊς περιληψι*  τοΰ 
εσχάτως ύπό’τού κ. Camille Flammarion 
ύπδ τον άνωτέρω τίτλον έκδοθέντος συγ
γράμματος, περίληψην, ήν αύτδς ούτος ο 
συγγραφεδς κατεχώρισεν έν τινι ίμερολογίω 
τοΰ ένεστώτος έτους.

Ή αστρονομία είναι ή επιστήμη τοΰ υ
λικού σύμπαντος κα'ι ή επιστήμη συνάμα 
τοΰ ζώντος σύμπαντος’ ή επιστήμη τών 
κόσμων καί ή έπιστήμη τών δντων- ή επι
στήμη τοΰ διαστήματος καϊ ή επιστήμη 
τοΰ χρόνου- η έπιστήμη τοΰ άπειρου και ή 
έπιστήμη τής αίωνιόττ,τος. Ή αστρονομία, 
διασχίζουσα τδ άρχαϊον παραπέτασμα, τδ 
άποκρύπτον άφ' ήμών τή,ν λαμπρότητα τής 
παγκοσμίου δημιουργίας, δείκνυσιν ήμϊν, 
έν τώ άπειρο», δπερ εκτείνεται άτελευτήτως 
περί τήν γήν, κόσμους διαδεχομένους κό
σμους, ήλιους διαδεχομένους ήλιους,σόμπαν 
τα διαδεχόμενα σύμπαντα καϊ τδ άπειρον 
διάς-nua τών απείρων αστέρων άναπτύσσον, 
πέραν τών τελευταίων Οριζόντων, ού; η 
διάνοια δύναται ν' άντιληφθή, σειρά; απεί
ρους δημιουργιών ταύτοχοόνων καϊ αλλη
λοδιαδόχων. 'Η Πρόνοια άρχει έκεϊ εν τή

καϊ τού Νεύτωνο; δέν 
μόνον τδ σύνολον τών 
άλλά καϊ οί δροι, καθ’ 
ύπάρχη έπϊ τής έπιφα-

βσε γέφυραν διά τήν άνδρωπίνην διάνοιαν 
μεταξύ τού ούρανοΰ καϊ τή; γή; ή κάλλιον 
είπεϊν έξηφάνισκ τόν άρχαϊον κόσμον καϊ,ά- 
ποκαλύψκσα ήμϊν τη,ν φύσιν τών άλλων 
τούτων κόσμων, συνέδεσε διά μυστηριώδους 
δεσμού τή,ν γήν μετά τών έν τώ άπείρω ά 
δελφών αύτή;. Τήν έπιστήμη*  τού Κοπερ- 
νίκου, τοΰ Κέ,τλερ 
έπασχολεϊ σήμερον 
ουρανίων σωμάτων, 
οΰ; ή γή όφείλει νά 
νείας- ή ζωή, συντρίβουσα έν τεμαχίοις τη,ν 
σφαίραν, ήτις κατέπνιγεν ένταϋθα αυτήν, 
διαχέεται πάραυτα περί ήμάς έν τφ άπείρω. 
II αστρονομία, μεγεθύνουσα τδ σύμπαν, 
μεγεθύνει ταύτοχρόνως καί τήν σφαϊραν τής 
ζωή;. Δέν ύπάρχουσι πλέον άδρα»εϊ; λίθοι 
στρεφόμενοι άνωφελώς έν τη έκτάσει καϊ οΰ; 
ή επιστήμη σταθμίζει σήμερον- δέν υπάρχει 
πλέον άπειρος έρημος σιγή στρεφομένη έν τή 
άστεροέσση νυκτϊ καϊ ήν ό δακτύλιος τή; 
Ουρανίας δείκνυσιν ήμϊν διά μέσου τοΰ α
πείρου- άλλά ζωή, ζωή άπειρος, παγκόσμι
ος, αιώνιος, κινοΰσα τά άτομα έπϊ πασών 
τών σφαιρών, πάλλουσα έν ταϊ; διακυμάν- 
σεσι τοΰ φωτός, άκτινοβολοΰσα πέριξ πάν
των τών ήλιων, ριγώσα έν ταϊ; χλιαραϊς 
καϊ φωτειναΐ; άτμοσφαίραις, διαχέουσα τάς 
ήδίστας αύτής ώδάς έπϊ πασών τών σφαι
ρών καϊ άναπάλλουσα διά τοΰ άπειρου έ» 
πολλαπλασιαζομέναις συμφωνία.; άπειρου 
καϊ άκαταπαύστου αρμονία;.

Π ήμετέρα άνθρώπινο; προσωπικότης, 
ήν περί πολλοΰ ποιούμεθα, ούδεμιά; έχεται 
σπουδαιότητο; έν τώ συνόλω τή; δημιουρ
γίας. 'Οπότε τδ τελευταϊον βλέφαρον κλει- 
σθή ένταϋθα καϊ ή ήμετέρα σφαίρα, έδρα 
διατελέσασα έπϊ μακρδν τής ζωή; μετά τών 
'αυτής παθών, οργών, ηδονών, θλίψων, έ
ρωτος, μίσους, θρησκευτικών καί πολιτικών 
δοξασιών καϊ άπασών τών φρούδων μαται
οτήτων, άνεπαισθήτως καταστή έρημος, σι
γηλή, σκοτεινή, καϊ περιβληθή τή,ν σινδόνην 
βαθείας νυκτός, ήν ό λάμπων ήλιος δέν θά 
έξεγειρη πλέον, ό» ’ τότε ώς σήμερον τό 
συμπαν θά η τέλειον, οί άστέρες θά έξακο- ;

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ Γ .) 

λουθώσι λάμπωντε; έν τοϊ; ούρανοϊς, έτεροι 
ήλιοι θά λάμπωσιν έπϊ άλλων χωρών, άλ
λα εαοα Οά έπαναγάγωσι τδ μειδίαμα τών 
άνθέων καί τά όνειρα τής νεότητος, άλλαι 
πρωίαι καϊ έσπέραι Οά διαδεχθώσιν άλλή- 
λας καϊ ό κόσμος θά όδεύη ώς σήμερον, διό
τι ή δημιουργία άναπτύσσεται έν τφ άπεί
ρω καί τή αίωνιότητι, καϊ διότι πράγματι 
δεν ύπάρχει μήτε χρόνος μήτε διάστημα.

Εάν λαιπδν έν τώ συνόλω τών έπιστη*  
μών ύπάρχη τι άξιον ίδιαζούση; σπουδής 
δι ήμάς, τοΰτο είναι άναντιρρήτω; ή σπου
δή τής άστρονομίας, καθόσον αΰτη είναι ή 
σπουδή όλοκλήρου τοΰ σύμπαντος. '11 ’Α
στρονομική σύνθεσις περιλαμβάνει τά πάν
τα- έκτδς δ’αύτής ούδέν έστί- παρ’αύτή δέ 
υπάρχει ή πλάνη ... ίΐοΰ έσμέν ; Έπϊ τίνος 
δδεύομεν; Τί έστι Γή; 'Οποίαν θέσιν κατέ- 
χομεν έν τφ άπείρω ; Πόθεν έρχόμεθα καϊ 
ποΰ βαίνομεν; Τίς δύναται ν’ άπαντήση, δ
ταν ή αστρονομία σιγ£ ; Οποια αινίγματα 
περικλειουσι τά έρωτηματικά σημεία άτινα 
έπϊ τής κεφαλής ήμών έγχαράττονται; ’Ε» 
μέσω τής βαθείας σιγή; τών άς-εροεσσών νυ
κτών τδ πνεύμα ήμ·ώ» ΐπταται πρδς τάς 
νήσους τοΰ φωτός ϊνα αύτάς έρωτή,ση τδ 
μυστήριον αύτών. 'Η θεία αστρονομία έξη- 
τασε τάς ούρανίου; ταύτας σφαίρα; καϊ κα- 
τέμαθεν δτι οί άστέρες είσίν ήλιοι, οί δέ 
πλανήται γαϊαι άνάλογοι τή; ήμετέρας.

Μάλιστα γαϊαι έκτενεϊς, άπέραντοι, έ- 
σχηματισμέναι έξ ύλών βαρειών καϊ σκοτει
νών- γαϊαι, έν αί; όρώνται ήπειροι καϊ Οά- 
λασσαι*  γαϊαι, ών -ό έδαφος σύγκειται έξ 
άργίλου ώ; ή ήμετέρα καϊ ών αί ποικίλαι ή
πειροι,ω; αί τής ήμετέρας σφαίρας, σχημα- 
τίζουσιν ορη κα! κοιλάδας,οροπέδια καϊ πε
διάδας, χρησιμευούσας ώς κοιτίδας εί; τά; 
χώρας, αΐτινες άλληλοδιαδέχονται άπ’ αιώ
νων εί; αιώνας- αί γαϊαι αύται είσί βαρεϊαι 
ω; ή ήμετέρα καϊ στρέφονται ώς αΰτη έν τή 
άπειρο» έκτάσει, ήτις δέν έχει μήτε ύψος, 
μήτε βάθος, μήτε διεύθυνσιν, μήτε μέτρον. 
Δέν έχουσιν ίδιον φώς, φαίνονται δέ φωτει- 
ναϊ, καθόσον δ ήλιο; φωτίζει αύτάς ώ; φω
τίζει τη,ν Γήν καί καθόσον ή άπόστασι;

17.
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σμικρύνει τδν δίσκον αύτών’ πάν φώς με- ! 
βημβρινδν, 3περ πλημμυρεϊ αύτάς, συμπυ- 
χνοϋται έν ένί μόνω σημείω. Τοιουτοτρόπως 
καΐ ή Γή λάμπει μακρόθεν έν τή έκτάσει, 
παρουσιάζουσα φάσεις ώς ή Σελήνη, δ Ερ
μής, ή ’Αφροδίτη, ό 'Αρης,καΐ πλανάται ώς 
λαμπρός άστήρ έν τώ ούρανώ τών άλλων 
κόσμων.

Όποια άντικείμενα, δποΐα όντα παρήγα- 
γον αί δυνάμεις τής γονίμου φύσεως έπί τών 
διαφόρων τοϋ ήμετέρου κόσμων τούτων ; 
’Ενταΰθα, έν τοιαύτη καταστάσει φωτδς, 
άέρος, υγρασίας, χημικών συνδυασμών, πυ
κνότατος, βαρύτατος, χρόνου, ήμερών, ένι 
αυτών, ή φύσις παρήγαγεν αντικείμενα καΐ 
δντα, άτινα ζωογονοΰσιν ήμάς, τροποποι
ούντο άλλως τε τά έργα καΐ τάς όψεις αυτών 
κατά τούς αιώνας καΐ τούς μεταβλητούς ο
ρούς τού πλανήτου τούτου. Αί αυται δυνά
μεις όποια δντα παρήγαγον έπί τών άλλων 
κόσμων τοΰ ούρανοϋ ; ’Εν μέσω τών τοσού
τω ποικίλων δρων, οΐτινες διακρίνουσι τδν 
Έρμήν τοΰ Ποσειδώνος, τδν Κρόνον τή; Γής, 
τδν Άρην τοϋ Ουρανού, ή τδν Δία τής ’Α
φροδίτης, τίνα στοιχεία ήθελον δεσπόζει άλ
λων ; 'Οποίας άλλοκότους μορφάς, δποΐα 
φανταστικά δντα ήθελον παραγάγει αί δια
στάσεις τής δημιουργικής δυνάμεώς; Όποιον 
τδ δργανικδν θέαμα τών κόσμων τούτων; 
'II Όττεντώτος ’Αφροδίτη είναι έκτρωμα- 
τική δι’ ήμάς καΐ δμως μεταξύ Ευρώπης 
καί ’Αφρικής άπλή μόνον διαφορά γεω
γραφικού πλάτους υπάρχει. Όποία ή άλή- 
Οεια, τδ παράδοξον καΐ ή έπιφαινομένη ά- 
συναρτησία τώνζώντων σχημάτων τών ά- 
νηκόντων εις τάς διαφόρους σφαίρας τού 
ήμετέρου συστήματος; Καΐ έάν έκ τής ήλι- 
ακής ήμών οικογένειας μεταφερθώμεν είς 
τήν οικογένειαν τού Βέγα, τού Άλδεβαράν, 
τού Κάστορος ή τοϋ ’Αντάρες, ή περιήγησις 
ήμών δέν Οά ή παραγωγοτέρα καΐ φαντα- 
στικωτέρα, παραβαλλόμενη πρδς τδ σύνολον 
τών περιηγήσεων τοΰ Δάντου, τοΰ Μίλτω- 
νος, τοϋ Γκούλιβεο καί τοΰ Άριόστου;

Έκεϊ λάμπει έτερος ήλιος’ έκεϊ κατέρ
χεται τοϋ ούρανοϋ έτερον φώς’ εκεί πνέει 

άήρ, δστις δέν είναι έπίγειος’ έκεϊ θαλλουσι 
φυτά, άτινα δέν εινε φυτά" έκεϊ ρέουσιν υ
δατα, άτινα δέν είναι υδατα’ έκεϊ κεΐνται 
χώραι, λίμναι, δάση, θάλασσαι, ά; δφθαλ- 
μοΐ άνθρώπου ούκ είδον καΐ δέν δύνανται ν’ 
άναγνωρίσωσι Καΐ δμω; -.δ τηλεσκόπιον 
έκεϊ δδηγεϊ τούς γήινους ήμών δφθαλμούς’ 
καΐ δμως αί ψυχαί ήμών έκεϊ μεταφέρονται 
μεθ’ δλας τάς χιλιάδας καΐ μυριάδα; λευ
γών, αϊτινες μάς διαχωρίζουσι’ καΐ δμως ή 
τρίαινα τή; Ουρανία; σταθμίζει τά ηλιακά 
συστήματα’ καΐ δμω; ή άστρονομιακή άνά- 
λυσις αποκαλύπτει τήν χημικήν σύστασιν 
τών υλών, έξ ών συνίστανται οί έν τώ ά
πείρω πλανώμενοι κόσμοι ουτοι.

Τδ πλανητικόν ήμών σύστημα δύναται 
νά παραβληθή πρδ; έκτενή δημοκρατίαν, ου 
έκαστος κόσμος παριστα κράτος κατά τδ 
μάλλον ή ήττον μέγα, πλούσιον, πολυά
ριθμον. Είναι αί Ηνωμέναι Πολιτείαι τού 
ούρανοϋ, τούλάχιστον τού ουρανίου χώρου, 
έν φ διαμένομεν, Έκεΐθεν τοΰ αιθέριου ώ- 
κεανοϋ ύπάρχουσιν ετεραι Ήνωμέναι Πολι- 
τεϊαι πέριξ τών περικυκλουσών ήμάς εστι
ών, αϊτινες καλούνται έν τή γλώσση τών 
άνθρώπων Σείριος, Προκύων, Καπέλλα, Άρ- 
κτούρος. Άλλ’ αί μεμακρυσμέναι αύται έ- 
παρχίαι είσιν άπρόσιτοι είς τά δμματα ή
μών’ αί έπαρχίαι μόνον τής ήλιαχής Δημο
κρατίας δύνανται νά άποκαλυφθώσι διά 
τών τηλεσκοπίων ήμών, καΐ περί τούτων 
μόνον θά πραγματευθώμεν.

Ήδη τδ πνεύμα ήμών άς προσπαθήση νά 
τοποθετήση έν τώ μέσοι τοϋ άπειρου κενού 
τδν Ήλιον,κολοσσιαϊον άς-έρα 1 279000άκις 
όγκωδέστερον καΐ 324000άκις βαρύτερον 
τή; Γής.

Ή άπειρος αυτή σφαίρα κρατεί έν τώ κε- 
νώ διά τή; άοράτου πλοκή; τής ελξεως 
αύτής τήν Γήν καΐ πάντας τού; πλανήτας, 
περιστρέφουσα αύτού; ταχέως περί αύτήν. 
'Ως λίθοι έν τή σφενδόνη στρέφονται ουτοι 
μετά ταχύτητος μεγίστη; δπω; μή πέσωσιν 
έπί τή; εστίας ταύτης, τής δυναμένης νά 
κρατή αύτούς, καΐ έλαχίστη; δπως μή ά- 

ναπτυχθή δόναμί; τις κεντρόφυξ, δυναμένη 
νά έκσφενδονίσρ αύτοΰ; έν τώ άπείρερ.

Παρατηρήσωμεν δθεν τδν Ήλιον.
Περί τδν φωτεινόν τοΰτον άστέρα συνε- 

νοΰνται άστέρες μή διαφανείς, σκοτεινοί 
καθ’ εαυτούς, άλλ’ αποδεχόμενοι παρ’ αύ
τοΰ τδ φώς καΐ τήν θερμότητα. Αί σφαϊραι 
αύται, αί άνευ ίδίου φωτδς, είσιν οί πλα- 
νήται. Πρδς εύχερεστέραν σπουδήν καΐ διά- 
γνωσιν αύτών διαιρούμεν αύτού; είς δύω 
διακεκριμένα συμπλέγματα.

Τό πρώτον σύμπλεγμα, γειτνιάζον πρδ; 
τόν ήλιον, άπαρτίζεται έκ τεσσάρων πλα
νητών, μικρόν άπεχόντων άπ’ άλλήλους 
σχετικώ; τών τοϋ δευτέρου συμπλέγμα
τος- Οί τέσσαρες ούτοι πλανήται είσιν 
ό ί Αφροδίτη, ή Γή καΐ ό *Α-
ΡΊί-

Τδ δ εύτερον, μάλλον άπομεμακρυσμένον 
τοΰ κέντρου, άπαρτίζεται έκ τεσσάρων ώ 
σαύτως πλανητών, όγκωδεστέρων τών προ
ηγουμένων. Οί τέσσαρες ούτοι πλανήται 
είσί κατά τήν τάξιν τή; άποστάσεως αύ
τών άπδ τοΰ ήλίου ό Ζεύς, ό Κρόνο;, δ Ού- 
ρανδ; καί δ Ποσειδών. Οί άστέρες ούτοι είσί 
τοσοΰτον ογκώδεις δσον οί τέσσαρες πρώτοι 
συνενούμενοι είς ενα δέν δύνανται ν’ άποτε 
λέσωσι σφαίραν ϊσην τοΰ ήττονος δγκώδους 
έζ αύτών.

Έν τούτοις, έκτδς τών δύω τούτων συμ
πλεγμάτων, υπάρχει καΐ τρίτον συγκείμε
νον έκ τινων μικρών άστέρων άπλώς ογ
κωδών ώ; αί έπαρχίαι,τά διαμερίσμ,ατα, αί 
πόλει; καΐ κώμαι. Οί μικροί ούτοι πλανή
ται κεΐνται μεταξύ τοΰ ΑΖ. καΐ Β'. συμ
πλέγματος, συγκρινόμενοι δέ μετ’ αύτών 
εισίν ελάχιστοι, πράγματι, καθόσον οί κυ- 
ριωτεροι αύτών δέν εχουσιν ούδέ έκατδν 
λευγών διάμετρον.

Οι διάφοροι ουτοι κόσμοι, μικροί καί με
γάλοι, είσί τά κυριωδέστερα μέλη τή; ή- 
λιακής οικογένειας. Πλεΐστοι είσιν άρχηγοί, 
συνοδευόμενοι υπδ δευτερευουσών σφαιρών, 

ούτοι παρήγαγον καΐ αϊτινες μένουσιν 
ώς δορυφόροι αύτών. Ή Γή συνοδεύεται υπό 
τή; Σελήνης, τή; Ουγατρδ; αύτή;. Ό Ζεύς 

άρχει έν μέσω συμπλέγματος τεσσάρων 
κόσμων. Ό Κρόνος περιβάλλεται υπδ άλη- 
θοΰς συμπλέγματος, συγκειμένου έκ σειράς 
άλλοκότων δακτυλίων καΐ δκτώ κόσμων 
σπουδαιότατων. Ό Ούρανός φέρει μεθ’ έαυ
τοΰ τέσσαρας δορυφόρους καί δ Ποσειδών 
ένα τούλάχιστον.

Είς ποιαν άπόστασιν εύρίσκονται οί 
πλανήται περί τδν κεντρικόν άστέρα ; Ό 
Έρμης, δ πλησιέστερος, κεΐται είς άπόστα- 
σιν 15 έκατομ. λευγών τοϋ ήλίου. 'Η Α
φροδίτη, ή κατόπιν έρχομένη, είς 56 έκα
τομ. ή Γή εί; 38 έκατομ. καΐ δ "Αρης είς 
56 έκατομ. Τδ σύμπλεγμα τών μικρών 
πλανητών κατέχει ζώνη» άπομεμακρυσμέ- 
νην κατά μέσον δρον 100 έκατομ. λευγών 
άπό τή; κεντρικής λυχνίας. Εΐτα έρχονται 
τέσσαρες ογκωδέστατοι πλανήται. Ό Ζεύ; 
είς 192 έκατομ. δ Κρόνος είς 355’ δ 
Ούρανός είς 733 καί δ Ποσειδών, δ τελευ
ταίος, εί; 1,100 έκατομ. λευγών.

Οί κόσμοι ούτοι στρέφονται έπί τών γι- 
γαντιαίων τροχιών αύτών καΐ πέριξ τοϋ ή
λίου μετά ταχύτητος άναλόγου τής άπο- 
στάσεω; αύτών’ οί πλησιέστεροι στρέφονται 
μετά περισσοτέρας ταχύτητος- Ό Ερμής 
διατρέχει 46811 μέτρα κατά δευτερόλε- 
πτον, έντδς 88 ήμερών περατόνων την πε
ριστροφήν αΰτοΰ. Ή Γή διατρέχει μετά τα
χύτητος 29463 μέτρων κατά δευτερόλε
πτο·, ή δέ περιστροφή αύτής συντελεϊται 
έντδς 365 ήμερών. Ό Ποσειδών διατρέχει 
5380 μέτρα κατά δευτερόλεπτον καΐ ή 
περιστροφή αυτοϋ άπαιτεϊ 165 έτη. Ταύ- 
τοχρόνως οί πλα-ήται στρέφονται καί περί 
τδν ήλιον, δστις φέρει αύτού; έν τή εκτα- 
σει πρός τι σημεϊον τοϋ ούρανοϋ.

Έσμέν ώσπερ έπιβάται έπί τίνος πλοίου- 
καΐ περιηγούμεθα έν τώ ούρανώ.

Α'.

Έάν, ϊνα σπουδάσωμεν άλληλοδιαδόχως 
τοΰ; διαφόρους τούτου; κόσμους, τούς συνι-
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ρεί αΰτοΰ Κινείται καθ' δλον τδ μήκος τοΰ 
Ζωδιακού’ ώς έκ τούτου δέ οί αστρονόμοι 
τοΰ 'Αρεως δύνανται νά έννοήσωσιν δτι εί
ναι πλανήτης. Ω; πλανήτας Οά άναγνωρί- 
ζωσιν ώς έκ τούτου καΐ τήν Άφροδίτην, 
τδν 'Αρην, τδν Δία καΐ τδν Κρόνον, οϊτινες 
όλίγον διαφέρουσι Οεώμενοι έντεΰθεν ή έ
κεΐθεν, καθόσον ή μέν ’Αφροδίτη φαίνεται 
μάλλον λαμπρά, δ δέ 'Αρης όλιγώτερον 
λάμπει.

Ό έναστρος οΰρανδς είναι άκριβώς ό αύ
τδς Οεώμενος έκ τοΰ Έρμοΰ, έκ τών άλλων 
πλανητών καί έζ αύτής τής Γής. Οί άστέ
ρες είσί τοσοΰτον μεμακρυσμένοι τοΰ ήλια- 
κοΰ συστήματος, ώστε ή ουράνιος θέα δέν 
μεταβάλλεται, έάν τις παρατηρήσρ έκ τής 
Γής, τοΰ Έρμοΰ, τοΰ Ούρανοϋ καΐ έζ αΰτοΰ 
έτι τοΰ Ποσειδώνος. Έκεΐθεν ώς έντεΰθεν 
βλέπει τις έπί τής κορυφής τών ούρανών 
πλανεμένους τους έπτά άστέρας τής Με
γάλης 'Αρκτου. ’Εκεΐθεν ώς έντεΰθεν βλέπει 
τις έν τοΐς στέρνοις τής νυκτδς άκτινοβο- 
λοΰντας τούς ώραίους άστέρας τοΰ Ώρίωνος, 
επομένου τοΰ Σειρίου καΐ προηγουμένων τών 
έξαισίων Πλειάδων.Έκεΐθεν ώς έντεΰθεν βλέ
πει τις τδν Άρκτοΰρον, τδν Βέγαν, τδν Προ- 
κύωνα, τήν Καπέλλαν διαχέοντας έκ τοΰ ύ
ψους τών αιθέριων πεδίων τήν μελαγχολικήν 
βροχήν τοΰ φωτός των. Άλλ’ όποία ή ιστο
ρία η έν τοϊς ούρανίοις άρχείοις τών πλανη
τών τούτων διατηρούμενη; Ποία γλώσσα 
ή μάλλον ποΐαι γλώσσαι όμιλοΰνται έν τώ 
έγγυτάτω τοΰ ήλίου κόσμω τούτω;

Τοιαύτη ή θέα τής Γής έκ τοΰ Έρμοΰ. 
Τί σκέπτονται περί ήμών οί φιλόσοφοι τοΰ 
πλανήτου τούτου; 'Γποθέτουσιν άρα γε 
οτι δ άστήρ ούτος κατοικεϊται ; Εχουσιν 
Ακαδημίας, άποδεικνυούσας δτι ή Γή είναι 
έρημος πεπηγμένη καΐ στείρα ένεκα τής με
γάλης άποστάσεως της άπδ τοΰ 'Ηλίου; *11  
κάλλιαν συγχωροΰσιν εις τήν Φύσιν νά έχη 
τήν άρκοΰσαν δύναμιν δπως κατοικίση δλους 
τούς κόσμους ; ’Αναμφιβόλως πιστεύουσιν 
δτι ή Γή κατοικεϊται καΐ ώς αύτδ; είναι ά
στήρ λαμπών έν τώ ούρανώ αύτών. ’Αποθέ
ωσαν αύτήν ώς ήμεΐς άπεθεώσαμεν τδν 

πλανήτην ήμών καί φρονούσιν δτι έν τώ 
μέσορ τοιαύτης λαμπρότητος ή ούράνιος αΰ - 
τη γή είναι τόπος φωτδς, τόπος ειρήνης, 
τόπος εύδαιμονίας . . . Πόσον Οά μετε- 
νόουν έπί τή άπατη των, έάν ήδύναντο νά 
μάς ΐδωσι πλησιέστερον. (άκολουθεϊ).

Θ. Κζεσδς.

ΛΝΘΡΑΚΟΦΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΥΡΚΑΪΑΐ.

Έ πρδ ολίγου μόλις χρόνου αυτομάτως 
έκραγεΐσα πυρκαϊά έπί τοΰ Αγγλικού 
πλοίου "Αγιος 'Ραφα/γΙ καΐ ή τού πλοίου 
τούτου έγκατάλειψις ύπδ τοΰ πληρώματος 
αύτοΰ, έζήγειραν έκ νέου τούς φόβους, — 
φόβους πλέον ή βάσιμους άλλως τε—, ύφ’ 
ών καταλαμβάνονται οί ίδιοκτήται πλοίων, 
όσάκις πρόκειται νά διευθύνωσιν είς μέρος 
μεμακρυσμένον πλοϊόν των μ.έ γαιανθράκων 
φορτίον/Ο "Αγ. ΡαφαήΛ άνεχώρησε, φορτί
ου ανθράκων φέρων, έκ Λιβερπούλ διά Βαλ- 
παρέζον" άμα τδ πλοϊον έφθασεν απέναντι 
τοΰ ακρωτηρίου Χδρν, πυρκαϊά έφανη έν τώ 
άντλορ του, τδ δέ πλήρωμα κατέφυγεν ά
μέσως έπί τριών λέμβων, δύο έκ τών δποί
ων έσώθησαν ύπδ πλοίου άλλου, ακολού
θως διελθδντος ολίγον άπωτέρω. Οί έκ τών 
δύο λέμβων εύρισκόμεναι ένδεκα άνθρωποι 
εϊχον φρικωδώς έπί τινας ήμέρας υποφέρει 
έκ μυρίων στερήσεων' έμαθον δ’ άκολούθως 
τί άπέγειναν καΐ ci έπί τής τρίτης λέμβου 
έτεροι έννέα. ’Ιθαγενείς, φωκών άλιεϊς, εί
χον διηγηθή εΐς ιεραπόστολόν τινα, δτι εύ
ρηκαν τούς σκελετούς οκτώ άνδρών καί μι
άς γυναικδς έπί νήσου ερήμου, δπου άναμ
φιβόλως άπέθανον δλοι έκ πείνης. Εκ δια
φόρων έγγραφων, πλησίον τών σκελετών 
εύρεθέντων, έγνώσθη δτι άπετέλουν μέρος 
ταυ πληρώματος τοΰ άποτεφρωθέντος 
πλοίου.

Τδ αλλεπάλληλον σχεδδν δυστυχημάτων 

τοιούτων, είς τήν αύτήν αιτίαν πάντοτε δ- 
φειλομένων, έγένετο αφορμή δ-.αφόρων έρευ
νών, συνεπεία. τών οποίων έκ συμφώνου, 
φαίνεται, συνεβούλευσαν τδν άερισμδν τών 
άντλων τών πλοίων, ώ; μόνου μέσου δυνα
μένου νά προλάβη τήν αύτύματον πυρκαϊ 
άς έκκρηζιν. Καΐ έντοσούτω ή πείρα φαί
νεται άποδεικνύουσα καθ’ έκάστην, δτι 
δσω πλειότερον άερίζονται τά πλοία, το
σοΰτον αί πυρκαϊαΐ έκκρήγνυνται συχνό- 
τεραι. Πρδ δλίγου έτι χρόνου τέσσαρα 
πλοία έφόρτωσαν ταυτοχρόνως είς Νεουχά- 
στελ γαιάνθρακας, τής αυτής ποιότητος καΐ 
τά τέσσαρα, καΐ έκ τών ιδίων στρωμάτων 
προερχόμενους. Τρία έζ αύτών, διά τδ 
*Αδεν άναχωρήσαντα, άερίαθησαν έπιμε- 
λώς, τδ δέ τέταρτον, είς Βομβάην μετα- 
βαϊνον, δέν άερίσθη καθόλου- 'Εφερεν έκα
στον αύτών 1 500 μ.έχρι 2000 τόνων γαι
ανθράκων. Τά τρία άερισθέντα πλοία άπω- 
λέσθησαν έξ ολοκλήρου συνεπείγ. πυρκαϊών 
αύτομάτως έκκραγεισών έντδς αύτών, έ
νώ τδ τέταρτον άφίχθη σώον είς Βομ
βάην.

Διάφορα παρομοίας φύσεως γεγονότα δέν 
έκλόνισαν μολαταύτα τήν πεποίθησιν καΐ 
ιδιοκτητών καΐ ναυλωτών καθόσον αφορά 
τήν μέθοδον τοΰ αερίσματος. Έπιτροπή, έκ 
καθηγητών καΐ άλλων έπιοτημόνων άνδρών 
άποτελουμένη, διωρίοθη ϊνα σπουδάση καΐ, 
εί δυνατδν, φέρη είς φώς τάς αιτίας τών 
δυστυχημάτων τούτων, άτινα ένίοτε κατα 
λήγουν είς καταστροφάς έντελεΐς δυστυχώς. 
Ή εκθεσις, τήν όποίαν ή έπιτροπή αΰτη 
συνέταξε, κατετέθη έν τώ Άγγλικώ Κοι- 
νοβουλίω, άποφαίνεται δ δτι δ άερισμδς 
δέν είναι τδ αρμόδιον μέσον ϊνα προλάβη 
καΐ έμποδίση αύτόματον πυρκαϊάν, όσάκις 
ιδίως πρόκειται περί φορτίων πέραν τών 
Τροπικών στελλομένων, υποδεικνύει δέ τί, 
κατ’ αύτήν, προκαλεϊ τήν άνάφλεζιν τών 
γαιανθράκων.

Ώς πρώτην αιτίαν θεωρεί ή ’Επιτροπή 
αΰτη τήν άνάπτυξιν Οερμότητος, οφειλομέ- 
νην είς τήν χημικήν ένέργειαν τήν προερ- 
χομένην έκ τή; οξυδώσεως τών υλών, δσας 

περιέχει δ γαιάνθραξ/Ο,τι δέ συντείνει ιδί
ως πρδς άνάπτυξιν τής θερμότητος είναι τά 
έν τώ γαιάνθρακι ευρισκόμενα θειον καΐ 
σίδηρος υπδ σχήμα σιδηρών πυειτολίθων. 
Ή ύγρασία λοιπδν τοΰ άέρος διευκολύνει 
τήν έξύδωσιν, αΰτη δέ συνοδεύεται ύπδ ά
ναπτύξεως Οερμότητος, άρκετά δυνατής συ
χνάκις δπως άνάψη τδν άνθρακα. Έκ τού
του έπεται, δτι άερισμδς πλειότερος είς οΰ- 
δέν άλλο χρησιμεύει ή ν’ αύξήση τήν δύνα- 
μιν τής χημικής ένεργείας, τοΰθ’ οπερ έπι- 
φέρει πολλάκις τήν δλοσχερή καταστροφήν 
τοΰ πλοίου.

Έτέρα πηγή κινδύνων προέρχεται και 
έκ τούτου : μεταξύ τών έν τω άντλω τοΰ 
πλοίου γαιανθράκων ύπάρχει ίκανδν μέρος 
είς πορώδη κατάστασιν, ουτω; είπεΐν, λε- 
πτώς πολύ τετμημένοι, ούτοι δ’ άπλήστως 
άποοροφοΰν καΐ συστέλλουν έντδς τών πό
ρων των ποσά μεγάλα οξυγόνου καΐ άλ
λων αερίων, άτινα ταχέως δημιουργοϋσιν 
έστίαν θερμότητος' πλήν δέ τούτου ή πρδς 
δξύδωσιν τάσις, τήν όποίαν κατέχουσιν δ 
γαιάνθραξ καί τινες τών άποτελουσών αύτδν 
υλών, βοηθεϊται ύπδ τής έν τοϊς πόροις 
συμπυκνώσεως δζυγόνου, τοΰθ’ δπερ έπιφέ- 
ρει επαφήν πυκνοτέραν μεταξύ τών μορίων 
οξυγόνου καί άνθρακος. Έντεΰθεν ή άνά- 
πτυξις Οερμότητος διά τής άπορροφήσεως 
τής όξυδώσεως' δσον ή θερμότης αύξάνει, 
τοσοΰτον ή όξύδωσις γίνεται δυνατωτέρα, 
μέχρις ού δ άνθραξ φθάση είς κατάστασιν 
πυρακτώσεως. Ή δέ κόνις, δσην δ άνθραξ 
κατά τήν φόρτωσιν αύτοΰ σχηματίζει έν 
τώ άντλω τοΰ πλοίου, βοηθεϊ δλας τάς 
προκαλούσας τδ δυστύχημα αιτίας ταύ
τας.

Τού; κινδύνους τή; αύτομάτου άναφλέ- 
ζεως αύξάνει πολύ καΐ ή διάρκεια τοΰ 
πλοΰ καΐ τδ μεγαλήτερον ποσδν τοΰ με- 
ταφερομένου φορτίου. Ώς έπί τδ πλεΐστον 
αί πυρκαϊαΐ έκκρήγνυνται έπϊ πλοίων μετα- 
φερόντων 500 τόνους γαιανθράκων καΐ πε- 
ριπλέον, διευθυνομένων δέ είς τήν δυτικήν 
παραλίαν τής Νοτίου Αμερικής, είς Αγιον 
Φραγκίσκον καΐ τούς άπωτέρω τής Μέσο-
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γείου καί τοϋ Εΰξείνου ’Ασιατικούς λιμένας. 
Τέσσαρα έπί εκατόν πλοίων φορτωμένων 
διά τά άνωτέρω μέρη άπωλέσθησαν κατά 
τδ 1874, έπί 31 I 16 δέ πλοίων άνθρακο- 
φόρων 1 181 μόνον διηνθύνοντο εις μέρη 
μεμακρυσμένα, πέντε δ’ έπί τών έπτά ά- 
πωλεσθέντων άπωλέσθησαν έκ τή; άνα· 
φλέξεως τοΰ φοοτίοο. ’Εν συνόλω, 70 πυρ- 
καϊαί συνέβησαν, έξ αύτών δε 10 μόνον έ- 
πΐ πλοίων διευθυνομένων εις λιμένα Ευρω
παϊκόν. Άν τι; υπολογίση δτι 10, 600, 
000 τόνων τουλάχιστον γαιανθράκο>ν έ- 
στάλησαν είς Ευρώπην καί 3,000, 000 
είς τούς Ασιατικούς λιμένας, την ’Αφρι
κήν καί ’Αμερικήν, θέλει έννοήσει ποίαν έ
πιρροήν έχει ή διάρκεια τοΰ πλοΰ έπί 
τίς αυτομάτου άναφλέξεως, δπως δ’ ήδη 
έρρέθη» τά καλήτερα άερισθέντα πλοία 
εγένοντο θύμα τών δυστυχημάτων αυ
τών.

Έν περιλήψει, ή Επιτροπή άποφαίνεται 
κατά τοΰ άερισμοΰ τών άντλων τών πλοί
ων. Καταδεικνύει δ’ ωσαύτως όσους κινδύ
νους διατρέχει το πλοϊον συνεπεία μερικών 
ποιοτήτων ανθράκων καί καταλήγει είς τδ 
συμπέρασμα, δτι δέν πρέπει νά φορτώνω- 
σιν υγρόν πυριτώδη άνθρακα ή είς ψιλά 
πολύ τεμάχια.

(La Nature).
Γ) ’

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ.

Τίνες είσίν οί υψηλότεροι κατά το ανά
στημα άνθρωποι ; Ποιοι δέ οί μικρότα
του αναστήματος, οί νάνοι, έν άλλαις λέ- 
ξεσι ;

Κατά τον Βιλλερμέ, άπο μέτρου 1 καί 
*62. 0[00 άρχόμε νον τύ ανθρώπινον ανά
στημα καί μέχρις 1 καί 707. θ[θθ φθά- 
νον, δίδει μέσον όρον 1, 625, ένώ έν τω 
καταλόγω τδν όποιον ό Αύστριακδς άξιω- 

ματικδς Weisbach, δ περιγράψας τδν διά 
τίς Αΰστρ. φρεγάτας Νοθάραΐ περίπλουν 
τή; γίί, έδημοσίευσεν, δ ακριβής μέσος δρος 
δέν υπερβαίνει τδ 1 μέτρον καί 610 χιλι
οστά. 'Αν δέ τι; λάβφ ώ; βάσιν τών υπο
λογισμών του τά γνωστά έναντία άκρα, 
43 εκατοστά μέτρου δσον οί Βύρκ καί Βύ- 
φων αναφέρουν δτι είχε νάνος τις καί 2 
μέτρα καί 83. θ[θ όσον ήτο ύψηλός Φιλαν
δός, περί ού άναφέρει δ Ταπέ, δ μέσος δρος 
τοΰ ανθρωπίνου άναστήματος φθάνει είς 1. 
630. Έάν έπί τέλους στραφώμεν πρός τδ 
Sv έκατομμύριον καί τέταρτον στρατιωτών 
’Αμερικανών, Βορείων έννοείται, έφ’ ών δ 
Γούλδ ίδρυσε τό άπειρον αύτοΰ φιλολογι
κόν εργον, στρατιωτών έκ τών δποίων δ 
μέν μικρότερος ήτο 1. 016 μέτρου, δ δ’ 
υψηλότερος 2. 905, δ μέσος ουτος δρο; μό
λις ανέρχεται εί; 1. 555. Τά άκρα δμως 
ταΰτα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έξερχό- 
μενα τής τακτική; πορεία; τής φύσεως, πα
θολογικά μάλλον άποτελέσματα, δέν πρέ
πει δ’ Επομένως νά ληφθώσιν ώς βάσις, 
προκειμένου περί σπουδαίου ύπολογισμοΰ 
μέσου δρου.

*Ας άρχίσωμεν άπδ τούς μικροΰ αναστή
ματος άνθρώπου;.

Οί Έσκιμώοι, έπί τή διαβεβαιώσει τοϋ 
Έρν Πάου, δτι οί μέν άνδρες των είναι 1. 
299 τοΰ μέτρου υψηλοί, αί δέ γυναίκες 
των 1. 271, έθεωρήθησαν άνέκαθεν ώς οί 
βραχυσωμότεροι τή; γή; κάτοικοι.Οί δόκτο- 
ρε; Βελεβών καί Τερώ θεοιροϋσιν άνεπίδεκτον 
συζητήσεως, δτι οί Έσκιμώοι είναι τόσον 
μικροί, ώστε μόλις μετροΰν 1.50. Καί δ
μως, δσάκις ήθέλησαν νά εύρωσιν αποδεί
ξεις, έπί άκριβών καταμετρήσεων βασιζο · 
μένα;, αποδείξεις δέν εύρον. Έκ τών γνω
στών μολαταύτα μέχρι σήμερον άριθμών, 
άποδεικνύεται ότι παρ’ αύτοϊς οί μικρότεροι 
άνδρες δέν υπερβαίνουν τδ Sv μέτρον καί 
585. ΟίΟΟ, ένώ ύπάρχουσι μεταξύ αυτών 
φυλαί αληθώς υψηλού αναστήματος, 1,708.

Παοατηρητέον δ' δτι ενταύθα τό ανάστη
μα αυξάνει δσω προβαίνει άπδ τοΰ άνατο- 
λικού εί; τδ δυτικόν μέρος, άπδ τή; δυτι- 

κί; όχθης τοΰ Πορθμοΰ Βαφέν πρδς τήν 
νήσον τού Αγίου Λαυρέντιου, τήν εί; τδν 
Βερίγγειον πορθμόν κειμένην' τούτο δ' ο
φείλεται είς τήν άνάμιξιν αύτών μετά τών 
Ινδών τίς βορείου Αμερικής.

’Εντεύθεν καταφαίνεται, δτι οί Έσκιμώ
οι δέν άποδεικνύουσιν ακριβή τήν αρχήν 
τήν πρεσβεύουσαν, δτι τά ψυχρά κλίματα 
παράγουσι μικρού άνχστήματος ανθρώπους. 
Μόνον διά τήν βαρείαν καί εΰρείαν ένδυμα- 
σίαν των οί ύπερβόρειοι ούτοι λαοί έξε- 
λήφθησαν ώς μικρού άναστήματος άνθρω
ποι.

Μικρού άναστήματος άνθρωποι είναι καί 
οί Λάπονες, παρ’ οίς οί μέν άνδρες είσίν υ
ψηλοί κατά μέσον δρον I. 535,αίδέ γυναί
κες 1. 42|. Οί Πεσχεραϊοι άπεναντίας 
ή Φουηγοί (κάτοικοι τής Νήσου τού Πυ- 
ρδς), οΐτινες κατά τήν αύτήν περί ψυ
χρών κλιμάτων θεωρίαν έθεωροΰντο μέχρι 
τοϋδε ώς μικροτάτου άναστήματος άνθρω
ποι, είναι υψηλότεροι τού άνωτέρου παρά 
τοϊς Λάποσι μέσου δρου.

Ώς μικροί άνθρωποι άναφέρονται καί οί 
έν τή Νοτία ’Αφρική Βοσχιμάνοι, παρ’ οίς ό 
μέσος δρος άμφοτέριον τών φύλων είναι έ- 
λάσσων τοΰ 1. 400. Καί άλλα*,  δ έκ τών 
μαύρων φυλών τή; Αφρικής τοϊ; διαφιλο- 
νεικοΰσι κατά τοΰτο τήν τιμήν : οί Άκάς, 
τών δποίων καί αύτών δ μέσος δρος δέν υ
περβαίνει τό ί. 400, καί οί Όβόγγοι, έκ 
τών δποίων δ Σιαλού μετρήσα; S; γυναί
κας τάς εύρεν 1. 428, δένδρα δέ τινα νε
αρόν τήν ηλικίαν 1.371. Έν τή Ώκεα- 
νίγ τέλος πάντων ύπάρχει φυλή μαύρων, 
καί αύτή έπί σμίκρότητι άναστήματος δι- 
ακρινομένη : οί Νεγρίται, έκ τών δποίων 
πολλούς άπαντά τι; εί; τάς Φιλιππίνας 
νήσους, εί; Άνδαμάνην καί εί; τήν Χερσό
νησον Μαλάκαν. "Οσον δμω; μικροί καί αν 
ηναι, δέν δύνανται νά παραβληθώσι πρός 
τού; Βοσ/ιμάνους, οΐτινες δριστικώ; δύ
νανται νά θεωρηθώσιν ώ; οί μικρότεροι 
κάτοικοι τής ύδρογείου σφαίρας.

’’Ηδη δέ τίνες είσίν οί ύψηλότεροι άνθρω
ποι ; Οί Νορβηγοί έν Εύρώπη, οί Κάφροι 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ Δ'.) 

έν τή Νοτία ’Αφρική, Ινδοί τινες τής Βο
ρείου ’Αμερικής, οί κάτοικοι τής Πολυνησί
ας καί οί Παταγώνε; κατέχουν μιταξυ δλων 
τα πρωτεία.

Ποικΐλαι δ’ έν τούτοι; αί φυλαί αί κα*  
τοικοΰσαι τήν Παταγωνίαν. Πρός βορράν 
εύρίσκονται οί Τεπουέλχοι, οΐτινες φαίνον
ται άνήκοντε; τή ’Αραουκαν^ φυλή’ οί Που· 
έλχοι άκολούθω;, συνδεόμενοι μέ τους νο
τίου; Παταγώνας, καί οί Ούϊλλίχοι, ύψη - 
λότεροι τών Άραουκανών,μεθ’ ών ή κοινή ι
δέα τού; συνδέει μίλαταΰτα. Πρός μεσημ
βρίαν άπαντά τι; πάλιν καί έκεϊ τού; Τε- 
πουέλχους, ιδίως δέ μεταξύ τού Πορθμοΰ 
Μαγελλάνου καί τοϋ ποταμού Σάντα Κρούζ. 
Έπί τέλους οί Πεσχεραϊοι έν τή Νήσεο τού 
Πυρός, καί ούτοι έκ τή; ’Λραουκανής φυλής 
καταγόμενοι-

Είσί δέ νομάδες άπασαι αί φυλαί αύται, 
στίφη άγρια κατ' άλλήλων ένεργοΰντα έκ- 
δρομάς, ώ; έκ τούτου δ’ άπαντρί τις πολ
λάκις εί; χώραν τινα έξ αύτών φυλάς μή 
άνηκούσα; αύτή. Διακρίνονται δέ μετα
ξύ δλων οί Τεχουέλχοι, ή οί ιθαγενείς τών 
Νοτίων χωρών. Περιττόν νά έπαναλάβνι τις 
ένταϋθα τά; περί τοΰ γιγαντιαίου αύτών 
άναστήματος μυθώδεις διηγήσεις τών πρώ
των ναυσιπόρων, καί τοι δ Marlin de MoilS- 
sy άπήντησε γίγαντας άληθεϊς ούχί μετα
ξύ τών Τεχουέλχων, άλλά μεταξύ τών Ού- 
ϊλλίχων, ένίοτε μέχρι τοΰ πορθμού έκτει- 
νομένων. Τάς διηγήσεις τών πρώτων θα
λασσοπόρων έθεούρησεν ύπερβολάς καί δει - 
νώ; έπολέμησεν δ D’ Orbnjny, πλήν Ετε
ρος συγγραφευς, δ Ρόχας, διατείνεται δτι δ 
D' Orbigny μόνον τούς Παταγόνας τού 
βορειοανατολικού μέρους ειδεν. Έξ δλων 
τών μέχρι σήμερον συλλεγέντων μέτρων 
δικαιούμεθα νά έξάξωμεν, δτι οί Τεχουέλ- 
χοι, άναμιχθέντε; ήδη μετά τών ΓΙαραύί- 
poc, φυλή; προϊστορικής, έφ’ ής δ Moreno 
ένήργησε μελέτα; φυσιολογικά;, άριθμοΰσι 
μεταξύ τών προγόνων των φυλήν μεγέθους 
θαυμάσιου τώ δντι. Ό μέσο; δρο; τού ά- 
ναστήματο; τών Παταγόνων, δ ύπό δδοιπό-

18. 
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ρων άξιοπίστων διδόμενος ήμΐν, άνέρχεται 
εί; 1. 781.

Ύπολογίζων τις τδν μέσον δρον τών μέ
τρων τών ύπδ τών θαλασσοπόρων ληφθέν 
των έπί τών κατοίκων διαφόρων τίς Πο
λυνησίας άρχιπελάγων, φθάνει είς 1- 762— 
όλίγον τι δηλαδή έλαττον τών Παταγόνων- 
η διαφορά δμως τοσοΰτον μικρά εΐναι, ώσ
τε πλησιάζει νά παραδεχθή τήν θεω
ρίαν, κατά τδν όποίαν οί Παταγόνες έρχον
ται έπ τοΰ άνατολικοΰ μέρους, καί τήν ύπδ 
τοΰ Φρΐτς Ρόη άναφερομένην παράδοσιν, 
καθ’ ήν οί Παταγόνες κατέρχονται έκ δυ- 
σμών. Έν περιλήψει δέ, τά υψηλότερα ά- 
ναστήματα τά περί τών λαών τούτων ύπδ 
τών δδοιπόρων άναφερόμενα—οδοιπόρων διά 
τοΰ διαβήτου καταμετρησάντων αύτούς — 
εΐναι 2. 057 παρά τοϊς Παταγόσι, τά δε 
μικρότερα 1.219 παρά τοϊς Βοσχιμάνοις 
άνδράσιν—δ δέ μέσος δρος μεταξύ τών δύο 
τούτων άριθμών 1. 638. Συμβαίνει πλήν 
κατά τύχην νά βασίση τις τούς δπολογι- 
σμούς του έπ'ι ατόμου ύπέρ μέτρον μεγάλου 
ή μικρού- διδ καλήτερον εΐναι νά παραβάλ- 
λωμεν τούς γενικούς μέσους δρους. Απδ έ
νδς μέτρου καί 78. Ο[θ παρά τοϊς Πατα- 
γόσιν, ή άπδ ένδς καί 853 χιλιοστών παρά 
τοϊς Σαμοένοις, κατά τδν Λαπεοούζ, δ μέ
σος δρος ούτος καταβαίνει είς 1-351 πα
ρά τοϊς Βοσχιμάνοις’ έντεΰθεν λοιπδν δυνά- 
μεθα νά λάβωμεν ώς μέσον δρον διά τούς 
Παταγόνας 1. 566, διά δέ τοϊς Σαμοέ- 
νους 1. 602. ’Ωστε πέριξ τοΰ 1.600 καί 
κάτι έλαττον φθάνει ό μέσος δρος τοΰ αν
θρωπίνου έν γένει άναστήματος.

Και δμως δ μέσος δρος ούτος πρέπει κα
τά τήν γνώμην ήμών νά τεθή ύψηλότερον 
κατά τι, διότι έπί 1 30 κλάσεων, τάς δ- 
ποίας έκ τύχης συνελέξαμεν, δλων έκ τών 
φυλών άρρένων άποτελουμένων, πλέον τοΰ 
ήμίσεος (76) εύρέθησαν ύψηλότεραι τοΰ 1. 
630. Καί τοι λοιπδν παραδεχόμενοι, δτι δ 
μεταξύ τών δύο άκρων μέσος δρος τοΰ αν
θρωπίνου άναστήματος — άκρων και ύπδ 
τών ατόμων και ύπδ τοΰ μέσου δρου τών 
φυλών παριστανομένων — είναι 1. 600' άν 

μή καί κάτι όλιγώτερον, προτείνομεν ούχ 
ήττον νά παραδεχθώμεν τδν άριθμδν 1 650 
ώς τδ κέντρον,άφ’ ού πρέπει νά μακρύνων- 
ται αί τδ άνθρώπινον άνάστημα άφορώσαι 
κατατάξεις.

CRevue d' Anthropologie)

ΒΕΤΤΓΕΡ Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΔΡΕΣ- 
Δ1ΚΩΝ ΣΙΝΟΚΕΡΑΜΩΝ

Cχοινώς φαρφονρΐαχ).

(Συνέχεια καί τέλο;).

Μυστικδν, δπερ ώρκίσθησαν νά φυ^άξωσι 
πέντε άνθρωποι, έν οίς καί μία γυνή, έντδς, 
φυσικώ τώ λόγω, δλίγων ωρών έγένετο τδ 
άντικείμενον τής συνομιλίας τών κατοίκων 
τής πόλεως’ διεθρυλήθη δέ ύποκώφως ά
νά πάσαν τήν πόλιν τοΰ Βερολίνου καί τα
χέως έφθασεν είς τά ώτα τοΰ βασιλέως. 
Καΐ δ Βέττγερ έπίσης δι’ υπαινιγμών είδο- 
ποιήθη περί τών περιστοιχούντων τήν πρδς 
τήν αγαπητήν αύτώ έπιστήμην άφοσίωσιν 
αύτοΰ κινδύνων καί μετ’ δλίγας ήμέρας, 
άφοΰ έπέδειξε τω .προϊσταμένω του τάς 
γνώσεις αύτοΰ, πάλιν άπέδρα. Μετά πολ
λής δυσχερείας άφίκετο είς τήν έν τή Σα- 
ξωνική χώρερ Οόϊτεμβέργην (*),  δπου άμέ
σως ήσχολήθη, ϊνα καταγραφή ώ; φοιτη
τής τοΰ Πανεπιστημίου. ’Αλλ’ δ τόπος είς 
8ν κατέφυγεν είχεν άνακαλυφθή. Πριν δέ ή 
αί συνοδεύουσαι τήν έν τώ Μητρώω έγγρα · 

(*) Ούϊττεμβέργη (Witlemberga ή Leu- 
Corea Λατινιστί) πόλις οχυρά τή; πρωσσι- 
κή; Σάξης, πρωτεύουσα ομωνύμου περιφέ
ρειας έπί τοΰ ποταμοΰ ’Ελβα, ή 'Αλβιος, 
μέ κατ. 8000, έχουσα άλλοτε περιώνυμον 
πρδς τήν σπουδήν τής Θεολογίας κυρίως 
Πανεπιστήμιον, ένωθέν σήμερον μετά τοΰ 
τή; Χάλλης. Έκυριεύθη δέ ύπδ τών Πρώσ- 
σων τώ 1756 καί 1760. Σ. Μ.

φήν αύτοΰ διατυπώσει; δυνηθώσι νά συν- 
τελεσθώσι, Πρώσσός τι; ύπολοχαγδς μετά 
συνοδίας στρατιωτών άφίκετο άπαιτών 
δπω; παραδοθή τώ χωροδεσπότη αύτοΰ 
(Itege lord) βασιλεϊ. II ούτω δειχθεΐσα μέ
ριμνα, ινα λάβωσι πάλιν αύτδν είς τήν κα
τοχήν των, άνέτρεψεν αύτή έαυτήν. Πολλά 
εϊχον ήδη διαδοθή θρυλήματα περί τών 
θαυμάσιων απόκρυφων, ών ήτο κάτοχος,καί 
δ τή; Ούϊτεμβέργης τοπάρχη; (governor) 
φοβούμενο; μή έμβάλη εαυτόν εί; χαλεπά 
πράγματα, ανέβαλε τήν παράδοσιν του, έ- 
θηκε τδν Βέττγερ εί; αύστηρδν περιορισμόν 
καί έξεπέμψεν έπί τούτω ταχυδρόμον τώ. 
έν Δρέσδη άντιβασιλεΐ έξαιτούμενος οδη
γίας. Μόλις εϊχεν άναχωρήσει ούτος κομί- 
ζων τάς έπιστολάς τοΰ τοπάρχου, δτε βα
σιλικός τις άγγελιαφόρο; άφιχθείς έκ Ββ 
ρολίνου έκόμισεν αύτόγραφον τοΰ βασιλέως 
επιστολήν, άλλά δ τοπάρχη; άπέφυγε νά 
ένεργήση κατά τήν έννοιαν αύτής έπί τή 
προφάσει δτι ώφειλεν ήδη νά άναμένη δια- 
ταγά; έκ Δρέσδη;" συνέταξε δέ καί δευ- 
τέραν επίσημον επιστολήν (dispatch) ποό; 
τδν άντιβασιλέα, ήν δ Πρώσσος άγγελια- 
φόρος έποότεινε νά έγχειρίση δ ίδιος. Το
σοΰτον σπουδαϊον έφαίνετο, "να δοθή τα
χεία τις καί εύχάριστος άπάντησις ! Έρ- 
ρέθη μάλιστα, δτι διά νά έξασφαλισθή ώς 
πρδς τοΰτο δ άγγελιαφόρος ήν κομιστής 
μεγάλου χρηματικού ποσοΰ.

Εν τούτω τώ μεταξύ φαίνεται, δτι δ 
τοπάρχης τής Ούϊτεμβέργης κατά χρέος έ- 
φρόντισε περί τοΰ συμφέροντος τοΰ κυρίου 
του έν οΰτω σπουδαία ύποθέσει. Συνεβού- 
λευσε δέ τδν Βέττγερ περί τής καταλλήλου 
περιστάσεως, ϊνα πέμψη αϊτησιν επικαλού
μενος τήν άτομικήν κρίσιν τοΰ έκλέκτορος, 
τοΰ καί βασιλέως τής Πολωνίας’ καί λα
βών τδ πολύτιμον έγγραφον έξαπέστειλεν 
αύτδ δι’ ιδιαιτέρου ταχυδρόμου κατ’ αύτήν 
έκείνην τήν ήμέραν, καθ’ ήν δ Πρώσσος εί 
χεν άναχωρήσει διά τήν Δρέσδην. 'Π ύπό- 
θεσις ήτο πολύ σπουδαιοτέρα ή ώστε δ άν- 
τιβασιλεύς ν’ άποφασίση αύτεξουσίως. Καί 
τό μέν, έπικί.δυνον ήτο νά έκτεθή είς τήν 

δυσαρέσκειαν τοσοΰτον ίσχυροΰ δυνάστου, 
οΐος ό βασιλεύς τής Πρωσσίας- τδ δέ, δ 
Βέττγερ ήν λίαν πολυτιμοτέρα κτήσις ή 
ώστε τοσοΰτον εύκόλω; νά παραιτηθή αύ
τής. "Οθεν άνέφερε τήν ύπόθεσιν πρδς τδν 
Αύγουστον, δστις ην τότε έν Πολωνία, καί 
έν τώ μεταξύ ϊπεμψεν αΰστηράς είς Ούϊτ- 
τεμβέργην διαταγάς νά φυλάττωσι τδν 
<'Πεφυλακισμένον» μετά τής μεγίστης έ- 
παγρυπνήσεως, νά φέρωνται αύτώ εύγενώς,. 
άλλ’ είς ούδένα νά έπιτρέπωσι νά πλησιά- 
ζη αύτδν, καί έπί ποινή θανάτου- νά μή 
έγγίσωσι τά ύγρά αύτοΰ (liquores) ή άλ
λο τι έκ τών άνηκόντων αύτφ·. Έλαβε δέ 
συγχρόνως καί μέτρα, ϊνα ένισχυθή ή φρου- 
ρά τή; Ούίττεμβέργης πέμψας υποστράτη
γόν τινα, ϊνα διοική αύτήν, ώς έκ τοΰ φό
βου μή άποπειραθώσιν οί Πρώσσοι πραξι
κόπημά τι (coup de main) κατά τής πό
λεως, ήτις ώ; έκ τής πρδς τά σύνορα γει- 
τνιάσεώς της τοσοΰτον εύκόλως ένέβαλλεν 
αύτού; είς τοιοΰτον πειρασμόν.

Εί καί πρώτο; τής Πρωσσίας βασιλεύς,δ 
Φρειδερίκος ήν άληθώς βασιλεύς."Ο,τι ήθελε, 
τδ ήθελε μετά θελήσεως ίσχυράς. Βλέπων 
δτι πρδς τά διαβήματα αύτοΰ προσεφέροντο 
άμελώς έγραψε καί δευτέραν αύτόγραφον 
έπιστολήν άπευθυνομένην πρδς τδν έν Δρέσ- 
δη άντιβασιλέα. Έν τούτοι κατηγορεί τδν 
Βέττγερ έπί πολλοί; στυγεροί; κακουργή- 
μασι περιλαμβάνουσι καί δύο δηλη τηριά - 
σεις ! άπήτετ δέ τήν παράδοσιν αύτοΰ, ώς 
κακούργου, καί ήπείλει αντεκδικήσεις, άν αί 
άπαιτήσεις αύτοΰ δέν ικανοποιούντο. Έν 
ώ αύτδς ούτος έποιεϊτο χρήσιν παντδς τε
χνάσματος, ϊνα λάβΐ) είς τήν κατοχήν του 
τδν «έπωφελή χωριάτην,» ώς άπεκάλει αύ
τδν δμιλών μετά τοΰ ύπουργοΰ του, ή Αύ
τοΰ Πρωσσική Μεγαλειότης εξέφραζε συγ
χρόνως καί τήν άφελεστατην έκπληξίν έπί 
τώ δισταγμώ, δν έδείκνυεν ή Σαξωνική Κυ- 
βέρνησις ϊνα παραδώσή αύτόν.

’Οσω αί τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας 
πρδς παράδοσιν τοΰ Βέττγερ άπαιτήσεις 
έγίνοντο έ,τιμονώτεραι, τοσούτω δ περιορι
σμό; αύτοΰ έγίνετο αύστηρότερος. Οί φύ- 
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λάκες τοϋ φρουρίου Ιν ζ> αύτδς κατώκει έ- 
δ,πλασιάσθησαν και αξιωματικό', περιεπό- 
λουν ήμέραν καϊ νύκτα πρδ τής Ουράς τοϋ 
δωματίου του, έξεμαίνετο δέ δ Φριδερϊκο; 
έπϊ τή αναβολή τοϋ νά ίκανοποιήσωσι τάς 
άπαιτήσεις του. Καί ποτέ είς τοιοΰτον 
βαθμόν οργής έφθασεν,ώστε νά έξαποστείλγι 
ολίγα τινά συντάγματα εις Ού’ίττεμβέρ- 
γην, ϊνα ποιήσωσι πραξικόπημά τι κατά 
τοΰ φρουρίου καϊ ν’ άφαρπάσωσιν ούτω τδν 
έπωφελή χωριάτην’ άλλά μετεπείσθη άπδ 
τοϋ βίαιου τούτου διαβήματος ένδού; είς 
τάς συμβουλές τοϋ πρωθυπουργού του. ’Ο
θεν άπετάθη νϋν πρδς τήν οικογένειαν του 
Βέττγεο καταπείθων, ή διατάττων τών 
συγγενών αύτοΰ τινας, ϊνα μεταβάντες είς 
Ούιττεμβέργην πείσωσι τδν χωριάτην νά 
έπανακάμψη είς Βερολϊνον. Πρδ; τδν σκο- 
πδν τοΰτον έφωδίασεν αύτούς δι’ επιστο
λή; παρ αύτοΰ τούτου υπογεγραμμένης, 
ή έν ή πάσαι μέν αί έπί δηλητηριάσει καϊ 
άλλοις έγκλήμασι κατηγορίαι άνηροΰντο, υ
ποσχέσεις δ' εύνοίας καϊ προστασίας έπε- 
δαψιλεύοντο αύτώ.

Άφίκετο τέλος έκ Βαρσοβία; ό ταχυ- 
δρόμο; κομίζων τάς διαταγάς τοΰ Αύγου
στου. Συμφώνω; δέ πρδ; ταύτα; ό Βέτ- 
τγερ μετήχθη είς Δρέσδην δδοιπορών μεθ’ 
άπάσης τή; εφικτή; μυστικότητος διά 
παρόδων καϊ ύπδ τήν φρούρησιν ισχυ
ρά; ένοπλου συνοδείας. "Αμα δ' άφιχθεις 
έπαρουσιάσθη πρδς τδν αντιβασιλέα, κα- 
τώκησεν έν τώ παλατίφ, έν τινι σειρά δι- 
αιτημάτων (apanlmenls), «ν οίς ήν καί τδ 
χημεϊον ένδς π^ώην έκλέκτορος άλχημι- 
κοΰ·

'Ο δέ άντιβασιλεύς, δστις ήν έτοιμος, 
ϊνα μεταβή πρδς συνάντησιν τοΰ βασ-.λέως 
είς Βαρσοβίαν, έπεΟύμει ίδίοις δμμασι νά 
ίδη τήν ικανότητά του, πρϊν ή αναχώρηση 
έκ Δρέσδης. 11 μεταποίησες ή τδ πα- 
νούργημα έξετελέσθη ενώπιον αύτοΰ. Πα- 
ρατηρήσας προσεκτικώ; τήν χειροσοφίαν 
(operation) ό άντιβασιλεύς ένόμισεν, δτι 
ήδύνατο νά έπαναλάβφ τδ πείραμα, καϊ ά- 
ναχωρών παρέλαβε μικράν τινα μεθ’ εαυ

τού μερίδα τής χρυσοποιοΰ κόνεως καϊ λε
πτομερείς γραπτά; οδηγίας περί τοΰ τρό
που τή; χρήσεω; αύτή;. Έν ταύταις ιδίως 
ενδιατρίβει δ Βέττγερ περί τής άνάγκης, 
ϊνα οί χειρόσοφοι (operators) ώσι μέτο
χοι τής θείας χάριτος (in fl State of grace) 
έχοντες τδν νοΰν αύτών μόνον πρδς τά 
θεία προσηλωμένον. Πάσας τάς οδηγίας 
ταύτας έπακριβέστζτα έτήρησαν δ,τε βασι
λεύς καϊ δ άντιβασιλεύς, τή τρίτη τών εορ
τών τών Χριστουγέννων ημέρα, άλλά το 
πείραμα άπέτυχε. Τδ πώμα τή; χοάνης 
ευρέθη 3ν άδιαχωρίστως συνηνωμένον μετά 
τοΰ κατωτέρου αύτής μέρους καϊ ανάγκη 
έγένετο ϊνα συντρίψωσιν αύτήν διά σφυ
ριού, δπω; λάβωσι τδ υπέρυθρον τηκτικόν 
(flux) δπερ αυτή περιεΐχεν. Όλίγας δέ 
μετά ταΰτα ήμέρας γράφων δ Αύγουστος 
πρδς τδν Βέττγερ, καί πεποιθώ; έπϊ τή κα- 
Οαρότητι τή; συνειδήσεω; του καϊ τής εύ- 
θύτητος τών σκοπών του, απέδιδε τήν ά- 
ποτυχίαν εί; κυνάριόν τι δπερ εϊχεν άια- 
τρέψει τήν περιέχουσαν τήν θαυματουργόν 
κόνιν πυξίδα.

Εί καϊ λιπαρά τράπεζα καϊ πολλοί τών 
εύγενών τή; αύλής προσήρχοντο αύτώ πρδς 
συναναστροφήν, δ Βέττγερ ην ούχ ήττον 
αύστηρότατα πεφυλακισμένος. Ούτε αύτδς, 
ούτε σύντροφοι αύτοΰ είχαν τήν άδειαν νά 
συγκοινωνώσι μεθ’ οίουδήποτε, ούτε τοϊς 
έπετρέπετο μάλιστα νά άνοίξωσι τάς θυρί
δας τοΰ ένδιαιτήματο; αυτών. Εις δέ τών 
σοβαρών πρεσβυτέρων τήν ηλικίαν (seniors) 
μεταξύ τών συντρόφων του, οΰ ή έπιστη- 
μονική συναναστροφή σκοπδν είχε νά δια*  
σκεδάζη τδν φυλακισμένου, παραπονεϊται 
δτι κατήντησαν νά όμοιάζωσι πρδς Ιουδαί
ους, καθότι δ κουρεύς ητο τοσοΰτον λίαν 
παροιμιωδώς αδιάκριτος, ώστε δέν έσυγ- 
χώρουν αύτώ νά τού; πλησιάζη. Ό περιο
ρισμό; δ’ ούτο; παρήγαγε βιαίαν τινά έςα- 
ψιν ανυπομονησίας είς τδν άτυχή άλχημι- 
κδν, δστις πρδς καταπράϋνσιν τών Θλίψεων 
του κατέφευγεν είς τήν έκκένωσιν υπερμε- 
γέθων ποτηρίων ζύθου' προστεθεϊσαι δ’ αύ· 
ται είς τήν έξαγρίωσιν τοϋ χαρακτήρό; του 

έπέφερον περίοδόν τινα αληθούς ή προσποι
ητής παραφροσύνης. Είχε δέ μιτενεχθή 
μεθ’ όλων τών συνοδευόντων αύτδν, πρδς 
άσφαλεστέραν αύτοΰ φυλακήν, είς τδ μέγα 
τοΰ Κενιγκστά'ίν φρούριον, δτε τοΰτο συνέ
βη. Αμέσως δ’ άπεστάλησαν έκ Δρέσδης 
ιατροί ϊνα μή ή τοσοΰτον πολύτιμος ζωή 
του έμπιστευθή είς τήν έπιστήμην τοϋ 
χειρούργου τής φρουρά;' καϊ δτε υπδ τήν 
θεραπείαν αύτών άνέλαβεν δπωσοΰν, μετη- 
νέχθη πάλιν είς Δρέσδην κα'ι κατωκίσθη έν 
τώ έκλεκτορικώ παλατίω. Παρέσχον δ’σύ- 
τώ τότε πολυτελέστατου οίκημα (αρ- 
parlmenl) μέ κήπον πρδ; περίπατον καϊ 
μεθ’ ένδς τών βασιλικών δχημάτων υπδ 
τάς διαταγάς του δσάκις ήθελε νά έξέρχη- 
ται είς περίπατον εποχούμενος.Παρετίθετο δ’ 
αύτώ άβρά τράπεζα έξ ιχθύων, κρέατος, 
Οήρα; καϊ ξενικών οίνων είς ποσδν άφθο- 
νον, ύπ’ αύτοΰ τοΰ βασιλέως δρισθέν' οί δέ 
μάγειροι είχον λάβει είδικάς διαταγάς, ϊνα 
συμμορφώνται πρδς τήν δρεζίν του. Καϊ 
υπάρχει είσέτι γραπτή τοΰ άντιβασιλεως 
διαταγή, ϊνα τά οπτά (ψητά) καρυκεύων- 
ται κατά τδν ύπ’ αύτοΰ προτιμώμενον γερ
μανικόν τρόπον. Έπετρέπετο δ’ αύτώ νά 
προσκαλή καϊ πέντε ή έξ έκ τών έχόντων 
έλευθέραν τήν παρ’ αύτφ είσοδον, ϊ<α συν- 
εστιώνται μετ αύτοΰ’ καϊ δ άντιβασιλεύς 
αύτδς συνεχώς έλάμβανε τήν τιμήν νά ξε- 
νίζηται παρ’ αύτώ.

Ούχ ήττον δμως άπασαι αυται αί έπι- 
δαψιλευόμεναι αύτώ χάρισες δέν έπετρέπε
το, ϊνα παρακωλύωσι τήν ζηλότυπον έπα ■ 
γρύπνησιν δι’ ής έφύλαττον αύτδν, ή τήν 
μυστικότητα έν ή ή ΰπαρξις αύτοΰ περι- 
εκαλύπτετο. Έν τή άνταποκρίσει τοΰ βα- 
σιλέως ούδέποτε γίνεται περί αύτοΰ μνεία 
βνομαστί πάντοτε δέ ύποδηλοΰται διά τής 
λέξεως «τδ ύποκείμενον.»

Εί καϊ ούκέτι μετά τοϋ αύτοΰ ζήλου, 
μεθ’ δσου καϊ δτε ήσαν δι’ αύτδν άπηγο- 
ρευμένο; καρπός, έπιδιώκων τάς σπουδάς 
του, δπότε μόνον λάθρα έπεδίδετο εί; αύ
τάς πρός ζημίαν τοΰ κυρίου του, ό Βέττγερ 
έξηκολούθει άνωμάλως καϊ έκ διαλειμμά

των τά πειράματά του καϊ μεγάλα ποσά 
εϊχεν ήδη δαπανήσει περί τήν έπιτέλεσιν 
αύτών. Άλλ’ έν τούτοις, δτέ μέν τό 8ν, 
δτέ δέ τδ έτερον περιστατικδν παρεκιόλυε 
πάντοτε τήν συμπλήρωσιν τής χρυσοποιΐας 
(opus) περί ήν κατέγεινε. Καϊ δμως ή πε- 
ποίθησις τοΰ βασιλέως καϊ τοΰ άντιβασι- 
λέως είς τήν ικανότητα αύτοΰ ούδέποτε 
φαίνεται σαλευθεϊσα. Έχομεν δ’ επιστο
λήν παρά τοΰ άντιβασιλέως πρδς αύτδν λή
γουσαν διά τών επομένων λέξεων’ “Αγάπα 
με ! μή παύσης τοΰ νά μέ άγαπας ! καϊ 
έσο πεπεισμένο; δτι έγώ πάντοτε καϊ καθ 
δλον μου τδν βίον θέλω σέ αγαπά !° Άλ
λά καϊ δ βασιλεύ; δέν ήτον δλιγώτερον 
φιλόστοργος, συνεχώς δ έπεμπεν αύτώ αύ- 
τογράφους έπιστολάς’ έν μια δ’ αύτών σω- 
ζομένη έτι έκφράζει τήν βασιλικήν αύτοΰ 
πεποίθησιν δτι δ Βέττγερ «ένεπιστεύθη τή 
προστασ!? αύτοΰ δι’ ίδιαζοόση; της θείας 
προνοίας βουλής, καϊ δτι δ θεδς ένεκα 
σπουδαίων λόγων έξελέξατο αύτδν ώς φύ- 
λακά του’» καϊ ύπογράφεται «δλως μετά 
στοργής καϊ ύπολήψεω; ύμέτερος— Αύγου
στος Β (Augustus Λ.»)

Έν φ δ’ οΰτως έθώπευε τδν ξένον του, δ 
βασιλεύ; συγχρόνως διέταττε τούς προσερ- 
χομένους αύτώ νά τδν έπιτηρώσι μέ δμμα 
άγρυπνον. Καϊ πράγματι κατείχετο καθ’ 
έκάστην ύπδ τοΰ φόβου μή άπολέση αύ
τόν· καθότι δ βασιλεύς τή; Πρωσσίας εί 
καϊ ούκέτι έπιμένων είς τήν παράδοσιν αύ
τοΰ, ώ; έγκληματίου, δέν εϊχεν άποβάλει 
τήν έλπίδα ν’ άπα Λλάξη αύτόν φιλοξενί
ας, ήν δέν δυνάμεθα νά Οαυμάσωμεν έάν 
κάπως είχε βαρυνθή. Μετεχειρίσθη κατα
σκόπου;, ϊνα λάβωσι συγκοινωνίαν μετ’ αύ
τοΰ, έδωροδόκησε δέ κα’ι τήν μητέρα αύ
τοΰ, ϊνα ποιήσηται χρήσιν τής έπιρροής 
της’ άλλ’ δμως δέν έπετράπη αύτή νά τδν 
ΐδρ. Μετά τήν άνακάλυψιν τών μηχανορ
ραφιών τούτων άπαντα τά κλείθρα τοΰ πα
λατιού μετηλλάχθησαν καϊ ό άντιβασιλεύς 
διετάχθη νά μή άπουσιάζη ποτέ ούτ’ έπϊ 
μίαν καϊ μόνην νύκτα έκ Δρέσδης.

Μεθ’ δλας τάς πρδς ασφαλή φύλαξιν αύ· 
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τοΰ ληφθείσας προφυλάξεις δλοψύχως ά- 
παυδήσας έζ τοΰ περιορισμού αυτού, φοβού
μενος δ' ίσως τό τί ήθελε πάθη, δτε ήθελεν 
άναζαλυφθή πόσον ήτο καθ’ ολοκληρίαν 
άνίζανος να εκπλήρωσή τάς λαμπράς υπο
σχέσεις, Sv είχε δώσει τφ βασιλεί, ό Βέτ
τγερ κατόρθωσε νά διαφύγη τήν έπαγρύ- 
πνησιν τών φυλασσόντων αύτδν ζαΐ νά δρα 
πετεύση έζ Δρέσδης. Φεύγω» δέ κατηυθύν- 
θπν εις Βιέννην' καί ήτον ήδη έν τώ Λύ- 
στριαζώ έδάφει, δτε οί σταλέντε; πρδς ζα- 
ταδίωξ ιν αύτοΰ στρατιώται κατέλαβαν αύ
τόν. Τοσοΰτον δ’ όλίγον φιλοφρόνως προέ- 
βησαν κατά τή» σύλληψιν αύτοΰ δσον καί 
ό βασιλεύς τή; Πρωσσίας ήθελε πράξη,άλλά 
μ’ έκτασιν καλλιτέραν,καθότι αί Αύς-ριακαΙ 
άρχαΐ άμέσως παρέδωζαν αύτδν εΐ; τάς 
χεΐράς των καί έπανήχθη όπίσω είς Δρέσδην. 
Ένταΰθα δέ πάλιν έτόθη εΐς περιορισμόν 
πολύ προσεκτικότερο» καί έφυλάσσετο πε
ρισσότερον ή άλλοτέ ποτέ. "Οτε δ1 ό βα
σιλεύς ήκουσε τήν δραπέτευσιν αύτοΰ ήγα- 
νάκτησε κατά τή; πράξεως ταύτης, ήν έ- 
θεώρει ως τήν μεγίστην τών αχαριστιών' 
άλλ’ ούτε πρδς στιγμήν πώποτε δέν φαί
νεται ίποπτευθεΐς, οτι ό πεφυλακισμένος 
δέν ήδύνατο νά έκπληρώση τού; Ορους έφ’ 
οίς τώ απέδιδε τήν έλευθερίαν του. Ουτοι 
συνετάχθησαν έν σχήματι τακτικού μεταξύ 
τοΰ βασιλέως ζαί τοΰ Βέττγερ συμβολαίου, 
δι’ ού δ τελευταίος ύπεχρεοΰτο νά κάμη 
ποσόν τι χρυσοΰ διά τδ» βασιλέα, νά γνω
στοποίηση τό άπόκρυφον εις άτομά τινα 
ώρζισμένα νά τηρήσωσιν αύτδ ακριβώς μυ
στικόν (ούτοι δέ κατά ρητήν συμφωνίαν 
ώφειλον νά πρεσβεύωσι «τήν άληθή Λου
θηρανικήν θρησκείαν»), νά μή κοινοποίηση 
αύτδ εί; ούδένα άλλον πλέον, εί καΐ ήδύ 
νατό νά μεταχειρισθή αύτό πρδς ίδιον ό
φελος του. Είς αμοιβήν δέ τούτου ύπέσχετο 
αύτώ ό βασιλεύ; προστασίαν, έπιβάλλων 
αύτώ τήν υποχρέωσιν νά μή άγοράζη ακί
νητα κτήματα καί νά μή έγείρη οχυρού; 
επ' αύτών πύργους (castles) άνευ τή; άδειας 
τοΰ έζλέκτορος. (1) Άσήμου τινδς ’Αλχημιζοΰ όνομα.

Ό δέ βασιλεύ; έφαίνετο ήδη θεωρών το- 

σοΰτον βεβαίαν τήν έζπλήρωσιν τών πόθων 
του, ώ; εί δ χρυσός ήτο πλέον έν τφ θη
σαυροφυλάκιο) του- Τό σχέδιον, δπερ διά 
τήν χρήσιν αύτοΰ διεχάραξε, δύναταί τις 
νά ϊδη μεταξύ τών χειρογράφων του. Με
γάλη έτησία σύνταξις έμελλε νά όριοθή ύ
πέρ τοΰ άντιβασιλέω; καί τών κληρονόμων 
αύτοΰ διά παντδς, ώς δείγμα εύγνωμοσύ- 
νης διά τάς εί; τήν περί^ασι» ταύτην προσ- 
ενεχθείσας παρ’ αύτοΰ έκδουλεύσεις. Οί 
άποροι άλλ’ αγαθοί καί άξιοι αΰλιζοϊ, 
οί στρατιωτικοί απόμαχοι, ή ’Ακαδημία 
τών ’Επιστημών, έμελλον νά συμμεθέξωσιν 
απαντες γενναίως τών δώρων, άτινα ή- 
Θεία Ιϊρόνοια είχεν έπιφυλάξη υπέρ αύ
τοϋ.

Οΰτω παρήλθον 8ξ ετη έν θωπεύμασι^ 
φόβοι;, διαψεύσεσιν έλπίδων έξ ένδς, έν ύ- 
ποσχέσεσι καΐ παραπόνοις έζ τοΰ άλλου 
μέρους. Λίαν έπιμόνως δ βασιλεύς έστενο- 
χώρει αΰτδν, ϊνα τώ προμηθεύση τδ πο
λύτιμον μέταλλον, τδ δποΐον τώ ήτο ά- 
ναγκαΐον, ϊνα εξακολούθηση τάς στρατιω
τικά; αύτοΰ πράξεις έν τώ ζατά τή; Σου
ηδίας πολέμφ, κα’ι δ Βέττγερ διαρρήδην ύ- 
πεσχέθη νά τώ χορηγή 20,000 λιρών 
καθ’ έζάστην εβδομάδα, άρχόμενος άπδ η
μέρας τινδς ήν προσδιώρισεν έν τη αμηχα
νία είς ήν ή προθεσμία τοΰ χρόνου, ζαθ’ 8» 
ώφειλε νά παραγάγη τδν χρυσόν, ένέβαλεν 
αύτδν, φαίνεται ότι έπήλθεν αύτω ζατά 
πρώτον ή ιδέα νά ζατασκευάση μόρραν 
(porcelain) δμοία» τή Κινεζική. Είς τοΰτο 
δέ πιθανώς παρεκινήθη ύπδ τών πρδς κα
τασκευήν τών χοανών γενομένων ύπ αύ
τοΰ πειραμάτων' ή δέ χρονολογία, καθ’ 
ήν παρήγαγε τδ πρώτον δείγμα τοΰ νέου 
τούτου έργοτεχνήματος (ware), εινε αβέ
βαια, άλλά πιθανώς κατά τδ 4 708.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ή τών άνα
τολικών σινοζεράμων έμπορία ήν άποκλει- 
στικώς έν ταΐς χερσϊ τών 'Ολλανδών, και 
μεγάλα χρηματικά ποσά έτησίως έδαπα- 
νώντο πρδς άγοράν αύτών. Εν τή Αρκαδι
κή συλλογή ύπάρχουσι πέντε κυανά ζαΐ 

f

λευκά Ναγκινιζά (4) άγγεΐα, διά τά δποΐα 
μόλις πρδ δλίγων έτών είχε πληρώση δ 
Αύγουστος 4 4,000 Λίρας Στερλίνας ώς έγ
γιστα. Τούτου δ’ ένεκα ή άναζάλυψις τοΰ 
μυστικού τής χειροτεχνίας ταύτης ήτο λίαν 
σπουδαία" καΐ έπειδή άνταπεκρίνετο πρδς 
ενα τών σφοδροτέρων πόθων τοΰ Έκλέζτο- 
ρος Βασιλέως έγένετο παρ’ αύτοΰ άποδε- 
ζτή ένθουσιωδώς- Αυτή δέ πιθανώς συνδι- 
ήλλαξεν αύτδν πρδς τήν δυσάρεστον δμολο- 
γίαν, ήν τότε φαίνεται ότι έποιήσατο δ 
Βέττγερ περί τή; άνιζανότητός του είς τδ 
νά ζατασκευάση τήν χρυσοποιδν κόνιν, ήν 
ήδη διετείνετο, δτι είχε λάβη παρά τοΰ 
Ελληνος μο/αχοΰ, ού άνωτέρω έποιήσαμεν 

μνείαν. Όλίγαι δέ άμφιβολίαι δύνανται 
νά ύπάρχωσιν, δτι, άν προΰβαινον δπως έ
πρεπε περί τήν έργασίαν αύτήν, ή χειρο
τεχνία τών σινοζεράμων ήθελεν άπο- 
βή πηγή μεγάλων τή Σαξωνία προσόδων' 
άλλ’ ή ζαζή διεύθυνσις, ήτις φαίνεται πα- 
ρομαρτοΰσα άπάσαις ταΐς τοιαύταις τών 
κυβερνήσεων έπιχειρήσεσι, κατέστησε» αύ
τήν έπιζήμιο» κερδοσκοπίαν. Είς τοΰτο 
δέ καΐ μόνον δύναται ή αποτυχία αύτής ν*  
άποδοθή, καθότι έν δλιγίστοις άπδ τής 
πρώτης άναζαλύψεως έτεσι τά Δρεσδιζά 
σινοζέραμα άνθημιλλώντο πρδς τά τής ’Α-

(4) Ναγζινιζά έζ τής Σινικής πόλεως 
Ναγζΐν,ή Νανζΐγζ (τουτίςτν αύλή; τής Με
σημβρίας) Κιαγκ-νήγζ, ή Κΐν ΔΙγκ σινιστί. 
'Εστι δέ πρωτεύουσα τής έπαρχίας Κιάνγκ- 
Σοΰ, παρά τάς έκβολάς τοΰ Ύάνγκ-τσέ κι- 
άνγζ, μέ κατοίκους 500,000 (οΰ; τινες ά- 
νεβίβασαν μέχρις 4,500,000 ζαΐ έτι πρός ) 
είνε δέ μείζων τήν έκτασιν ζαΐ αύτοΰ τοΰ 
Πεκίνου, άλλ’ ήττον λαμπρά. Έν αύτή υ
πάρχει δ περίφημος έκ σινοκεράμον (ή μ&λ- 
λον φαβεντιανής κεράμου) πύργος καΐ οί δύο 
πυλώνες. Ή Ναγζΐν είνε έν τή Σινική πό
λις τών σοφών, συνάμα δέ καΐ έμποριζωτά 
τη ζαΐ βιομηχανιζωτάτη πόλις. Έπί πα- 
λδν χρόνον χοηματίσασα βασιλεύουσα τής 
Σινικής, τώ 4 363 παραχώρησε τήν θέσιν 
αύτής τώ Πεχίνω. Σ. Μ. 

νατολής ζατά τε τήν καθαρότητα τής ύλης 
ζαΐ τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων. Τον 
ύπόλοιπον αύτοΰ βίον δ Βέττγερ άφιέρωσε» 
εί; τήν άνακάλυψι» ταύτην ζαΐ είς άλλας, 
οϊαν τήν οικονομικήν κατασκευήν τοΰ έκ 
ζυάνου λίθου (λαζουρίου) ζυανοΰ χρώματος 
(ultra marine)^ αί άδιαφιλονείζητοι περί 
τήν χημείαν γνώσεις αύτοΰ παρεΐχον τήν 
έλπίδα νά κατορθώση. ’Αλλ’ ή άζρασία ζα- 
τέστρεψε τήν ύγείαν αύτοΰ ζαΐ ζατέστησεν 
αύτδν άνίζανον πρδς συνεχή έργασίαν. Κα
τασπαταλώ» δέ τά μεγάλα χρηματικά 
ποσά, άτινα έξηκολούθει νά τω χορηγή δ 
βασιλεύς, έπέτρεπε πάσι τοΐς περιστοιχοΰ- 
σι» αύτδν νά έπωφελώνται αύτών. Άπεβί- 
ωσε δέ ζατά τδ 4724 έτος είς ηλικία» τρι
άκοντα έξ έτών μετά τάς παραταθείσας 
σφοδράς άλγηδόνας. δι’ ών ή άζράτεια τι
μωρεί τά θύματα αύτής.

Ό Βέττγερ ήν άτελές πρότυπον τύπου 
τίνος άνθρώπων κοινών ζατά τδν δέκατο» 
όγδοον αιώνα,τούτέστι χρυσοποιδς (projec
tor). Τδ οτι δέ δέν ύψώθη τοσοΰτον διά τής 
κτήσεως ένδς τών μεγίστων έν τή πρακτι
κή έπιστήμη ονομάτων, ή δέν έξέπεσε μέ
χρι τής πρδς τδν Δουστεδουΐελον (4) ίσο- 
πεδώσεως —— καθότι τδ πνεΰμα αύτοΰ φαί
νεται, ότι πρδς έκάτερα έξισοΰτο —— πρέ
πει ν’ άποδοθή είς τήν τύχην, ήν ή εύπι- 
στία ζαΐ ή αδικία παρεσκεύασεν αύτώ Κα- 
ταδιζασθεϊς είς φυλακήν ,ώς εί πρδς άμοιβήν 
τών ύποτεθεμένων γνώσεων αύτοΰ, μόλις 
άφικόμενος είς τδ δέκατον έκτον τή; ήλι- 
ζΐας του έτος, δέν πρέπει ν' άπορήσωμεν, 
αν ό χαρακτήρ αύτοΰ είχεν έζτραχυνθή ζαϊ 
δυνάμεθα νά τφ συγχωρήσωμεν, αν έζή
τησεν έν τή οίνοποσίοι παραμυθίαν τινά 
ζατά τής μελαγχολίας, ήν ώς έζ τοΰ περι
ορισμού, έν φ αί νεανικοί αύτοΰ δυνάμεις 
άπηναρκοΰντο, ήσθάνετο. Φαίνεται δ’ότι έζ 
φύσεως ην φαιδρός τήν διάθεσιν και κάτοχος 
απάντων τών προσόντων τοΰ έν ταΐς συνα- 
ναστροφαΐς αστείου, συγχρόνως δέ ζαΐ είς 
μέγαν βαθμδν άνυπολογίστου έλευθεριότη-
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τος, οία KGsXev έμπρέπει τώ κατόχω τοΰ 
μυστικού, δπερ διετείνετο δτι έγίνωσκε. 
Καί διά μέν τή; τοΰ χαρακτήρος αύ
τοΰ φαιδρότατος συχνάκις προσείλκυε τόν 
τε αντιβασιλέα καί τδν βασιλέα εϊς τήν 
συναναστροφήν του, διά δέ τής άφροντισίας 
αύτοΰ έξετίθετο είς τδ νά κλέπτηται καί ά- 
πατάται ύπδ τών περ'ι αύτόν. Καί λυπεϊτίι 
μέν τις βλέπων τοσαύτην ευφυΐαν άπολυμέ- 
νην είκή, καταθλίβεται δέ διά τήν έξευτε 
λισθεϊσαν μεγαλόνοιαν’ άλλ’ δφείλει καί νά 
χαρή, δτι ή ζητήσασα,ίνα πρδς ίδιον έαυ- 
τής δφελος δημεύση τήν μεγαλοφυΐαν άδι- 
χία, κατεψεύσθη τών έλπίδων αύτής.

Γ.

Τά προϊόντα τοΰ μετά τδν θάνατον τοΰ 
Βέττγερ είς Μισνίαν (1) μετενεχθέντος Δρεσ- 
δικοΰ έργοστασίου είσί τοσοΰτον καλώς ε
γνωσμένα, ώστε βραχέα τινά υπολείπον
ται, ίνα εϊπωμεν περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου. *11  ιδέα τού Βέττγερ ην ν’ άπομι- 
μηθή τ’ άνατολικά μορρίνουργήματα (por
celain), ούχί δέ καί νά εϊσαγάγη νέα σχέ
δια. Τά πρώτα δ’ αύτοΰ δείγματα (speci
mens) ήοαν ώς άντιγραφικαί άπομιμήσεις 
(copies) τών έρυθρ ών σινοστράκων (china 
ware) καί υπό τινας έπόψεις ούχί ανόμοια 
πρδς τά προϊόντα τοΰ κατά τούς μεταγε
νεστέρους χρόνους ίδρυθέντος έργοστασίου 
του Οΰεδγεγούδ (Μ edgewood) (2). Καί 

(1) Μισνία (Meissen) πόλις τετειχισμένη
του βασιλείου τής Σαξωνίας (Misnie) είς 
23 χιλιομέτρων Β. Δ. τής Δρέσδης άπόστα- 
σιν, έπί τοΰ ποταμού “Αλβιος. Κάτ. 6,500. 
“Εχει δέ λαμπρδν μορρίνων σκευών έργοστά- 
σιον. Πατρίς τοΰ ΊΙλ. Σχλέγγελ καί τοΰ 
"Αννεμαν (II ahneman). ΙΙαλαιά πρωτεύου
σα τή; έπαρχίας Μισνίας. Σ. Μ.

(2) Οΰεδγεγούδ (Ίωσίας IVedgeW ood) 
“Αγγλος έργοστασιάρχης γεννηθείς τώ 1730,

κατά μέν τήν χροιάν καί τήν έν γένει έ- 
ξωτερικήν δψιν τ’ άρχαιότατδ ταΰτα Δρεσ- 
δικά σινοκέραμα όμοιάζουσι πρδς δπτήν 
κέραμον (terra <?οίία)’άλλ’ε'ναι αληθώς μόρ- 
ρινα (porcelain) καί κρουόμενα έχουσιν ί - 
διάζοντά τινα μεταλλικόν κωδωνισμόν. Τά 
δέ πρώτα παρ’ αύτοΰ κατασκευασθέντα έρ
γα ήσαν δουλικά! άπομιμήσεις Σινικών φι
λοτεχνημάτων, καί τοιαΰτα ώστε κατ ού- 
δένα τρόπον νά διακρίνωνται άπ’ αύτών. 
’Αλλά μετ’ ού πολύ υπερτέρησε τά άρχέ- 
τυπά του κατανοήσας δτι τδ μίγμα αύ
τοΰ ήτον επιδεκτικόν τοσαύτης σιλπνότη- 
τος δσης καί τδ μάρμαρον καί προσέτι πε- 
ριεκόσμησεν αύτδ μέ γλαφυρά κεκοσμημένα 
έξ άμαυροΰ κοκκίνου χρώματος προεξέχοντ» 
έκ τοΰ έστιλβωμένου εδάφους. Τά έργα, 
άτινα κατά τδν £υθμδν τοΰτον έποίησεν, εί- 
σίν ίσως τά κομψότερα τών υπαρχόντων 
άργιλλοπλάστων δειγμάτων (specimens). 
'Υπάρχουσι δέ καί τινα του είδους τούτου 
παραλλάσσοντα κατά τδ φαιδν τής χροιάς, 
έπίσης ωραιότατα τήν άπόχρωσιν, άλλά 
δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώ; δεικνύοντα 
πρόοδόν τινα περί τήν κατασκευήν, καθότι 
τά πρώτα έκ τοΰ είδους τούτου παρή
χθησαν τυχαίως έκ τής ύπερθερμάνσεως 
τών κλιβάνων.

Τδ προσεχέστατον κατά τήν άνακάλυψιν 
καί τδ έπιστέφον αυτήν βήμα, ήν ή άντι- 
κατάστασις, άντ'ι τής κατ’ άρχάς έν χρί
σει κόκκινης, λευκής τίνος άργίλλου (eartl) 
(Καολίνου όνόματι) καί ή έπ’ αύτής έπί- 
θεσις άχρόου τίνος βερενικίου. Τά αγγεία 
δέ καί σχήματα τά διά τής ύλης ταύτης 
προτυπωθέντα έπεχρίοντο καί διά καθαρά;

άποθανών δέ τώ 1795’^τελειοποίησε τήν 
άργιλλοπλαστικτν τέχνην καί ίδρύσατο έν 
τή κομητεία Σταφφόρδη έργοστάσιον έζω- 
γραφημένων μορρινουργημάτων’ έγένετο δέ 
καί μέλος τής Βασ. τοΰ Λονδίνου εταιρίας. 
Τούτοι όφείλεται καί ή τοΰ πυρομέτρου έ- 
φεύρεσις, δπερ διασώζει τ’ όνομα αύτοΰ αύ
τόθι· 2. Μ.

λευκής χροιδ;, ή ένίοτε περιεκοσμοΰντο δι’ 
έλαιογραφιών και έπιχρυσώσεων. Τό τελίυ- 
ταϊον καί δριστικδν πρδς τήν τελειοποίησιν 
τής έφευρέστως βήμα ήτον ή άνακάλυψις 
τής τέχνη; τοΰ ζωγραφεΐν αύτά διά χρω 
μάτων δυναμένων ν’ άντιστώσιν εις τήν 
τοΰ πυρδς ενέργειαν. Καί ό Βέττγερ αύτδ; 
φαίνεται παρασχών σπουδαία; πρδς τήν 
διεύθυνσιν ταύτην υπηρεσίας. Τά τής χειρο
τεχνία; ταύτη; προϊόντα κατά τού; πρώ
του; τή; έφευρέσ-ως χρόνου; ούδόλως είσίν 
ύποδεέστερα, ούτε κατά τήν καθαρότητα 
τή; δλης, ούτε κατά τήν ζωηρότητα του 
χρωματισμοί τών καλλίστων ανατολικών 
σινοκεράμων. Είσί τώ δντι πιστά άντίγραφα 
μέχρι καί αύτών τών έπί τών Σινικών 
πρωτοτύπων σημάτων τών έργαστηριαρ- 
Κών·

Ms τοιαύτην ώραίαν πρδς εργασίαν ύλην 
τδ εύρωπαϊκδν πνεΰμα δέν ήδύνατο φυσικώ 

Χ τώ λόγω νά εύχαριστήται μόνον έν τή άπο-
μιμήσει*  άλλά προσαρτηθείση; τώ κατα- 
στήματι καί σχολής τυποπλαστών (model
lers) καί ζωγράφων, έξ αύτή; μετ’ ού πολύ 
έφιλοτεχνήθησαν τά πρωτότυπα έκεΐνα έρ
γα, ών τοσοΰτον καλώ; γινώσκομεν τά; ί- 

χ διοτρόπου; χάριτας. Τά Σαξωνικά μορρι-
νουργήματα άφίκοντο είς τδν δψιστον τής 
άναπτύξεώς αύτών βαθμόν ύπδ τήν διαχεί · 
ρισιν τοΰ περιωνύμου κόμητο; Βρύλ (llrulll), 
αύτοΰ έκείνου είς ού τήν ιματιοθήκην 
Φριδερϊκος ό Μέ γας κυριεύσας τήν Δρ έσδην 
εύρε 1,500 φενάκα; μετά τοσούτων ιματι
σμών καί ταμβακοθηκών, ίνα συναρμολο- 
γώνται πρδς έκάστην αύτών. Ή πρδς τήν 
πολυτέλειαν (magnificence) κλίσις αύτοΰ 
έγένετο έν Μισνία έπαισθητή καί πρδς αύ
τδν έφείλομεν τά κάλλιστα τών έν αύτή φι- 
λοτεχνηθέντων δειγμάτων. Έπί τή; ύπδ 
τών ΙΙρώσσων κατοχή; τή; Δρέσδη; δέν ώ- 
κνησεν δ Φριδερϊκος νά έκδικηθή διά τήν 
άπδ τών τρυφερών τοΰ πάππου του φρον
τίδων άπόδρασιν τοΰ Βέττγερ. Έκλέξας τά 
ωραιότατα έξ αυτών, τιμώμενα άντί 250, 
600 ταλήρων, έπεμψεν αύτά μετά τινων 
τών καλλίστων τεχνητών εί; Βερθλϊ»ον, έ-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΥΑ Λ )

πέτρεψε δέ καί το'ι; στρατηγοί; αύτοΰ ίνα 
λάβωσιν δ,τι δήποτε ήρεσκε μάλλον αύ- 
τοϊς.

Ό επταετής πόλεμος έξεμηδένισε σχεδδν 
τδ έργοστάσιον τοΰτο Ίΐ δ’ έπανίδρυσι; 
αύτοΰ οφείλεται τή φιλοπατρία πολίτου 
τινδς, δστις άγοράσας τά ύλιχά, μετά τήν 
άποκατάστασιν τής .ειρήνης, παρεχόιρησεν 
αύτά πάλιν τή κυβερνήσει’ άλλ’ έκτοτε 
μέχρι τοΰ 1816 τδ έργοστάσιον ήτον είς 
μαρασμόν. Εί καί τδ μυστικόν ζηλοτύπως 
έτι έφυλάσσετο, είχεν άπδ πολλοΰ διαδοθή 
καί πανταχοΰ άνηγέρθησαν ίργοστάσια μορ
ρίνων σκευών, ών τινα άνθημιλλώντο πρδς 
τδ τής Μισνίας. Τδ νά έχωσι δέ σινοκέραμα 
τή; ιδία; έαυτών κατασκευής έγένετο κα
τά τήν δεκάτην όγδόην έκατονταετήρίδα ή 
μονομανία απάντων τών τή; Γερμανία; ά- 
νάκτων (princes). Καί έκ μέν τών έργοστα- 
σίων τούτων τά τοΰ Βερολίνου, Βιέννη; καί 
Μονάχου έπιζώσι μόνα,ώ; βασιλικά έργος-ά- 
σια, τά δ’ αλλα έγκατελείφθησαν, ή περί · 
ήλθον είς χεΐρας ιδιωτών.

Φαίνεται δ’ δτι τδ πεπρωμένον απάν
των τών τεχνημάτων τών χρόνων τούτων 
έστί τδ συνενοΰν τά; περί τήν κατασκευήν 
εύκολίας μετά σπουδαίας περί τήν καλλιτε
χνικήν τελειότητα παραμελήσει·);, καί ύπό 
τινας έπόψεις αί μηχαναί δέν δύνανται ν 
άναπληρώσωσι τού; δακτύλου; τή; ανθρώ
πινη; χειρός, ούτε ή χημεία τδν χρόνον. 
Πολλά; ποίησα; έρεύνας ώ; πρδς τά αίτια 
τή; παρακμής τών νεωτέρω/ Διεσδικών σι
νοκεράμων έμαθον, δτι αύτά κυρίως ήσαν 
δύο. '11 μάζα (mass)—τούτέστιν αί συμμε- 
μιγμέναι γαίαι άφ’ ών ή μορρινική άργιλλος 
σχηματίζεται — δέν άφίνεται πλέον, ώς 
άλλοτε, νά μένη έκτεθειμένη έπί πολλά έ
τη είς τήν βραδείαν δ.αλυτικήν τών μορίων 
ένέργειαν τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος (wea
ther)' άλλά νΰν ύποβάλλεται μόνον είς 
χημικήν τινα σκευασίαν, ήτις πόρρω άπέ- 
χει τοΰ ν’άντικαταστήσε, έπιτυχώς τήν κα
τά τδν παλαιόν τρόπον παρασκευαζομένην. 
Καλώ; δέ γινόισκομεν δτι έν τή Σινική αί 
μορειν.καί γαίαι άφίνονται νά οήπωνται έ-

10
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πί όγδοήκοντα ετη, πριν ή μεταχειρισθώσιν 
αύτάς. Οδτοις άποτελούσι περιουσίαν, $ν 
έναποτίθησί τις πρδς όφελος τών έγγόνων 
του. Τά νεώτερα δίπυρα σινουργήματα (bi
scuit) (1) συγκρινόμενα πρδς τ’ αρχαία δει— 
κνύουσι τήν ατέλειαν (inferiority) ταύτην 
εις τρόπον δυνάμενον νά έλκύση τήν προ
σοχήν καί τού άπειροτάτου τών δφθαλμών. 
Τδ δεύτερον τής παρακμής αίτιον είναι κα
κώς τις έννοουμένη οικονομία. Άντιχατα- 
σταθέντων τών καυσοξύλων ύπδ τού γαιάν- 
Ορακος έν τοϊς κλιβάνοις, ή μείζοιν Οερμό- 
της, ήν τδ είδος τούτο τής καυσίμου δλης 
παράγει, έπενεργοΰσα μέ ταχύτητα υπερτέ- 
ραν τοϋ δέοντος έπί τού χυλώματος (paste) 
βλάπτει τήν καλλονήν αύτοΰ. Πράγματι δέ 
μόνον έπιπολαίως φαίνεται οικονομία τις έν 
τώ νέοι συστήματι, καθότι τά φθειρόμενα 
σκεύη είσί νύν πολλώ πλείονα, ή τδ πά
λαι, έκτιθέμενα πρδς τοϊς άλλοις τυχαίοις 
καί άπροβλέπτοις κακοϊς καί εις τήν έπί 
τοΰ βερινικίου αύτών έπίπτωσιν μελαινών 
κηλίδων.

Πρδς τοϊς άληθέσι τούτοις τής άτελείας 
αίτίοςς έπιπροστίθεται καί έτερον τεϊνον, ΐ 
να έξευτελίση τήν άξίαν τών νεωτέρων 
Δρεσδιχών σινοκεράμων. Οί εμπορευόμενοι 
τά καινοφανή καί κομψά αντικείμενα (me- 
rity) ιουδαϊοι άγοράζουσιν έκ τοϋ έργοστα- 
σίου άζωγράφητα άγγεϊα καί πινάκια καί 
δίδουσιν αύτά καί τοϊς ζωγραφοΰσιν άπατη 
λώς απομιμούμενοι τά παλαιά σινοχέραμα. 
Ταύτα δέ ψήνουσιν έν ίδίοις έαυτών κλιβά- 
νοες, οΐτινες είσί μικροί τάς διαστάσεις καί 
ώς έχ τούτου δέν έχουσι τήν θερμότητα, 
ήτις έστίν αναγκαία πρδς στερέωσιν τών 
χρωμάτων. Καί κατ’ άρχάς μέν είσί τοσοϋ- 
τον λαμπρά τάς χροιάς δσον καί τά πα- 
λαιά, ή τά τού εργοστασίου- άλλ’ αφού έ- 
πί βραχύν χρόνον έκτεθώσιν είς τδν ήλιον 
άρχονται νά γίνωνται εξίτηλα, καί οί α
γοραστοί κατηγοροϋσι μάλλον τδ έργοστά ■ 

σιον, ή τδν έμπορον παρ’ ού τά ήγόρασαν. 
Πολλάχις δέ τοσοΰτον τεχνικαί είσίν αί ά- 
πομιμήσεις, ώστε έξαπατώσι καί τδν έμ- 
πειρότερον μάλιστα περί τά τοιαύτα. Μίαν 
δέ τών ήμερών, ένώ έγώ ήμην μετά τοϋ 
διευθυντοϋ τοϋ βασιλικού καταστήματος 
μετά μεγάλης φαιδρότητος μ’ ειπεν δτι είς 
έμπορος καινοφανών καί κομψών άντικει- 
μένων έκ Λονδίνου μόλις πρδ ολίγου τώ 
είχε φέρει παροψίδα τινά, ϊνα τδν έρωτήση 
έάν ητο γνήσια. Τήν εϊχεν άγοράσει παρ’ 
άλλου τινδς τών ομοθρήσκων του, άλλά 
δύσπιστός τις θαμώνης αύτοΰ εϊχεν εκφέρει 
άμφιβολίας περί τής γνησιότητάς της. Ό 
γέρων διευθυντής κατευχαριστήθη είπών τώ 
δολίω μεταπράττη δτι εϊχεν άπατηθή. At 
θυρίδες τών έν Λονδίνω έργαστηρίων τών 
καινοφανών κομψών πραγμάτων είσί τώρα 
πλήρεις παλαιών Δρεσδιχών σινοστράκων, 
ών τά μέν πλεϊστα είσί νεώτερα, τινά δ’ 
αυτών ούδέποτε υπήρξαν έν Σαξωνίφ. Με
τά τής έπι τοϋ παρόντος ζητήσεως τών έκ 
νέου απομιμήσεων τών παλαιών αρχετύ
πων, ή χειροτεχνία αυτή άρχεται κατά 
πρώτον νά καλοπληρώνηται, άλλ’ ή εύημε- 
ρία αυτής έςαγοράζεται έπί τιμή ύπερόγκω 
— τή έγκαλείψει πάσης άποπείρας προόδου.

(’Εκ τοϋ ’Αγγλικού).
Ε. Α.

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

6>>ϊί<«

Καλόν έστι ν' άποτρέπη τις ένίοτε τδν 
νοΰν εκ τών οχληρών φροντίδων καί τών 
πολυειδών κοσμικών υποθέσεων καί ένασχο- 
λήσεων, ϊνα θεωρή τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
έρασμιότητα τής Φύσεως, καί διερευνών τά 
έργα αύτής διά φιλοσοφικού βλέμματος νά 
είσδύη είς τάς γενικάς άρχάς τής φυσικής 
επιστήμης.

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Ό κόσμος είναι ναδς σοφίας ούχ ήττον 
ή ώραιότητος, ναδς δυνάμεως ούχ ήττον ή 
μεγαλοπρεπείας, καί ιώ *(,ούθ>Ύΐ  άι-οιγή- 
oerat. Ό δ’ έν αύτώ εισερχόμενος παρατη
ρήσει τδν άπλοΰν μέν, άλλ’ έζοχον μηχα
νισμόν τού Μεγάλου ’ Αρχιτέκτονος. Τδ 
πνεύμα τής δημιουργίας άνα κράζει ήμϊν. 
«Προσέλθετε ” — Τδ λαμπρδν στερέωμα, 
τά διαυγή ΰδατα, ή χλοανθοΰσα γή καί τά 
άπειρα καί πολυειδή τής φύσεως όντα άνα· 
κράζουτΓ « ΙΙροσέλθετε » καί πίετε έκ τών 
ναμάτων τής ζώσης έχείνης γνώσεως, τής 
άγνιζούσης τήν καρδίαν, τής κολαζούσης τά 
πάθη καί άνυψούσης τδ πνεύμα είς συγκοι
νωνίαν μετά τής μεγάλης πηγής τής ζωής. 
Έκ τής τοιαύτης συγκοινωνίας, έκ τής ψυ
χικής ταύτης διαχύσεως, καθαρά καί έξο
χος απορρέει ήδονή. Έν δέ τή θεωρίςρ τών 
γενικών νόμων τής φύσεως υπάρχει τι, δ
περ άποσπφ τήν διάνοιαν έκ τών έπιγείων 
ταραχών καί τής συγκρούσεως τών θορυ
βωδών συγκινήσεων- υπάρχει τι, οπερ κα
τευνάζει τάς άποτυχίας τοΰ βίου, καί διά 
παραμυθητικής έπιδράσεως έπαυξάνει τήν 
διάρκειαν τής άνθρωπίνης ύπάρζεως. Έκ 
στατιστικών υπολογισμών τορόντι άπεδεί- 
χθη, δτι ο: φυσιοδίφαι, οί όπαδοί ούτοι 
τής έπιστήμης τής φύσεως, άποκλειστικώς 
θεωρούμενοι, άπολαύουσι πλειοτέρας μακρο- 
βιότητος τών είς άλλους κλάδους μαθήσεως 
ένασχολουμένων.

«)-h τοι σινικά σκεύη ψηνόμενα έν τώ | 
κλιβάνω καί περικεκλειομένα έντδς κυτίδος. 
Σ. Μ.

'Υπό τής έπιστήμης ταύτης, πρδς τοϊς 
άλλοις, καί πλεϊσται δσαι άποδε ίξεις δύ
νανται χορηγηθήναι ύπέρ τής φυσικής θεο
λογίας, υπέρ τών Λψί.Λωιίώχ ήτοι τής 
θρησκείας Λρχ&τ. ’Αλλ’ αί άρχαί αύται, 
ούδεμίαν, άλλως τε, ούδόλως άλλοίωσιν ή 
ακύρωσιν ήδύναντό ποτέ ύποστήναι ύφ’ 
οίουδήποτε έτέρου συστήματος έπιστημονι- 
κής διδασκαλίας. Λέγομεν ούδόλως ουδέ
ποτε' διότι αί τής θρησκείας άρχαί άποτε
λούσι μέρος τής άνθρωπίνης καρδίας, καί 
άνήκουσιν ούσιωδώς τή άνθρωπίνη φύσει. 
Αλλ ή φυσική έπιστήμη ούδέν κακόν έμ- 
ποιεϊ ούδέ δύναται έμποιήσαι. Αί μεγάλαι 
“ύτής άλήΟειαι ούδόλως άντίκεινται πρδς 

τά ιδίως τήν θρησκείαν ένδιαψέροντα καί' 
αύτήν μόνην άφορώντα. ’Απ’ έναντίας αΰ
τη άνυψοΐ καί μεγαλύνει τά εύγενέστατα 
αισθήματα τής ήμετέρας φύσεως, πληροϊ 
τδν νούν έξοχων καί διδακτικών ιδεών, 
διαλύει τάς ποταπάς καί άγενεϊς θεωρίας, 
οδηγούσα αύτδν δι*  αύτής τής φύσεως. 
μέχρι τής ’Αρχικής Δυνάμεως τού παν
τός·

Άλλ’ ένταϋθα τού λόγου δντες, έπιτρα- 
πήτω ήμϊν ή παρατήρησις, ότι η επιστήμη 
αΰτη δέν φαίνεται ένίοτε συμπαρομαρτούσα 
μετά τών έν τή 'Αγία Γραφή καθιερωμέ
νων. Όφείλομεν όμως, άπέναντι τής έν- 
στάσεως ταύτης, ϊνα έχωμεν πάντοτε ύπ’ 
όψιν, δτι ή Αγία Γραφή είναι ηθικός συνάμα 
καί θρησκευτικός δδηγδς, καί δτι ούδέποτε 
ήν, ούδέ προύτίθετο είναι, σύστημα φυσι
κής έπιστήαης. 'Η θεία άποκάλυψις ούδέ
ποτε έσχεν ώς άντικείμενον τήν διδασκα
λίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους έν τοϊς διαφό- 
ροις κλάδοις τής φυσικής ιστορίας, άλλ’ ά
πλώς μόνον τήν διδασκαλίαν τών άνθρώ
πων ώς μελών τής κοινωνίας καί πλασμά
των τοϋ θεού. Καί τοι δθεν Θεωροϋμεν δο
ξασίας τινάς, άς τδ ανθρώπινον γένος συν
έλαβε περί τών πραγμάτων έκ μόνης τής 
άναγνώσεως τής Αγίας Γραφής, άρδην άνα- 
σκευαζομένας, καί άναμφηρίστως, οΰτως 
είπεϊν, καί άσυζητητεί άνατρεπομένας ΰπδ- 
διαφόρων νέων τινών άληθειών καί άπροσ- 
δοκήτων έπιστημονικών άνακαλύψεων, ού
δόλως δικαιούμεθα, ώς έκ τοΰ.ου, ϊνα πε- 
ριφρονώμεν τά έν ταϊς ίεραϊς Γραφαϊς ά*α-  
φερόμενα. Μή γένοιτο ! . . Οί θεόπνευστοι- 
προφήται, οί προτιθέμενοι δπως αί μεγά
λαι αύτών ήθικαί άλήθειαι γείνωσι τοϊς 
Γ.άοι καταληπταί καί εύπρόσδεκτοι, ούδέ
ποτε έποιήσα.το έκκλησιν πρός τδν rovr 
άλλά πρδς τάς αίσϋήσιις τού άνθρώπου. 
Οΰτω λοιπδν περί τής Γής τδν λόγον ποι
ούμενοι, ώμίλουν περί αύτής ώς σώματος 
άκινήτου, διότι τοιοΰτο έφαίνετο. Οί ά- 
στρονόμοι μόνον δύνανται ν’ άποδείξωσιν 
δτι ή Γή κινείται έν τώ άχανεϊ διαστήμα- 
τι δΓ άκατανοήτου ταχύτητος. Τοΰθ’ δπεμ
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πλέον όφείλουν ιά ύποχωρώσιν 
τής άμαθείας καί τών προλή-

ί(«ϊς δέν βλέπομεν, άλλ' ούδέ δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν- δέν δυνάμεθα, χαί τοι γι- 
νώσκοντες οτι βεβαίως κινείται. Οί θεό
πνευστοι λοιπόν προφήται έξέθετον τάς 
δοςασίας αύτών διά δημοτικού τρόπου, τοϊς 
π&σιν, ώ; είπομεν, καταληπτού.

Αλλά τών άνθρώπων όντων ήδη προπα- 
ρεοκευασμένων έν τώ καθ' ίμδς αίώνι, δπως 
άνερευιώσι τήν παγκόσμιον φύσιν και ά- 
νευρίσκωσιν άντικείμενα μελέτης καί έν 
αύτοϊς τοΐς λίθοις κα'ι έν αύτοϊς τοϊς ρύα- 
ζι, καί δτι ούδέν τδ μή καλδν έν παντί 
πράγματι, ή εύρεϊα σελίς ττ,ς φύσεως δύνα
ται ν’ άναπτύσσηται πρδς διδασκαλίαν καί 
τέρψιν αύτών, ή δέ γνώσις καί ή αλήθεια 
ούδόλως 
απέναντι 
ψεων,

Δικαιούμεθα νά εύγνωμονώμεν δτι ό κύ
κλος τή; έπιστήμης ευρύνεται, καί δτι αί 
γενικαί άρχαΐ καί βάσει; αύτής, οδτως είσί 
νϋν διατεθειμένοι καί άπλοποιτ,μέναι, ώστε, 
τοϋ χρόνου προϊόντος, όλίγιστοι μόνον μή · 
νες θέλουν έπαρκεϊ πρδς έκτέλεσιν τής νΰν 
πολλά έτη άπαιτούσης επιστημονικής έρ
γασίας. Ούδεμία δύναμις ίσχυροτέρα έν τώ 
κόσμορ τής επιστήμης. Εΐς μόνο; αύτή; 
κλάδος, ό άτμδς, π. χ , άνεστάτωσεν απο
τελεσματικότερο/ τά σχέδια καί τάς έπι- 
χειρησεις τών ανθρώπων, ή άπασαι αί κα
τακτήσεις τών Άλεξάνδρων τών Καισάρων 
καί τών Ναπολεόντων. ’Αλλ’ όπόβα άρά 
γε έλπίζεται νά κατορθωθώσιν, δταν ό κύ
κλος τής επιστήμης έτι μάλλον έπεκταθή, 
αι δέ γνώσεις τών φυσικών νόμων πληθύν- 
Οώσι ! Τότε δή τότε, ή άντιληπτική δύνα- 
μις καί αί έπαυξηθεϊσαι γνώσεις τών άν
Ορώπων άποτελέσωσι τδν μέγαν μοχλόν 
δι’ ου ό ’Αρχιμήδης διΐνοήθη ποτέ 'ίνα τήν 
γήν κινήσιρ.

Πλεΐστοι θεωροΰσι τήν φυσικήν έπιστή
μην, ώς άνέφικτον τή διανοί? αύτών, καί 
κατά συνέπειαν μικρόν τι ένδιαφέρον αισθά
νονται πρδς τήν μελέτην αύτής. Τοΰτο ίν 
άρκούντως συγγνωστόν, δτε ή έπιστήμη, 
μέχρις έπ’ εσχάτων, υπήρχε σύγχυσίς τις
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παραλόγων καί άντιφαιικών υποθέσεων, 
καί ούχί, ώ; ώφειλεν εΙ»αι, σαφής εκθεσις 
τών νόμων τής φύσεως, ποριζομένη έξ εύα- 
ποδείκτων καί καλώς τεθεμελιωμένων γε
γονότων. Αλλά τδ πνεΰμα τής έρεύνης καί 
τών πειραματικών έφευρέσεων, τδ έπικρα- 
τοΰν ήδη έν τώ κόσμω, διαλύει καί απο
σοβεί ταχέως τάς κενά; έκείνας θεωρίας, 
καί ικανοποιεί τούς πόθους καί τάς απαι
τήσεις τοΰ νοδς, διά τροφής ούσιωδεστέρας, 
άντικαθιστώσης τάς μεταφυσικός λεπτολο- 
γίας καί τους ασαφείς ορισμού; τών παρελ
θόντων χρόνων. Τά έργα τών έπιστημόνων 
άνδρών περιορίζονται τά νΰν είς τήν άνεύ- 
ρεσιν καί τήν βαθμολογικήν κατάταξιν τών 
επιστημονικών αρχών καί πραγμάτων, ώσ
τε διά τίς τοιαύτης έκθίσεω; αύτών ού
δεμία έπιστήμη καθίσταται δύσκολος τή 
άνθρωπίνη διανοί?. Τδ μέγα άντικείμενον 
τής μαθήσεως έν τφ παρόντι αίώνι ούκ έ- /
στι τδ συγχέειν τόν νοΰν τών άνΟρώπων 
διά μυστικών, αινιγματωδών καί χιμαιρι
κών ιδεών, άλλά τδ καθ·.στ?ν τήν μάθησιν 
ευχερή, έπωφελή καί εύάρεστον.

Προβκίνοντες λοιπόν είς τήν έςέτασιν μυ
στηρίων τινών τή; δημιουργίας, άνευρίσκο- 
μεν οτι έκαστον μέρο; τοϋ.παντδς κυβερ- 
νάται ύπδ ομοιομόρφων νόμων, τδ σύνολον 
τών οποίων άποκαθιστά τάς μεγαλας συν
τηρητικός τή; φύσεως άρχάς- άπασαι δέ 
αί μεταβολαί καί σπασμώδεις ταραχαί τοϋ 
συστήματος αύτής τείνουσιν άπλώς πρός 
παραγωγήν γενικού καλοΰ. Παραδείγματος 
χάριν, ήδ'ννατό τι; έρωτήσαι, τί καλόν δύ
ναται προελθεΐν έκ τοσούτων μυριάδων ζω
υφίων, έκ τών κωνώπων, ψυλλών, ή έκ 
τών διαφόρων βρύων, λειχήνων καί άλλων 
μυκητοειδών φυτών ; Ταΰτα όμως γεννών- 
ται έκ τής σήψεως καί άποσυνθέσεως τών 
ένοργάνων σωμάτων μετά τήν παΰσιν τής 
ζωή; αύτών, ή δέ σήψις γεννάται καί αύτη 
έκ τή; υπερβολικής Οερμότητος καί υγρα
σίας, καί καθίσταται βλαβερά πρδς τάς ά- 
νωτέρας τάζει; τών ζωϊκών όντων. Τά 
προρρηθέντα δθεν ζωύφια καί φυτά, τά έκ 
τής σήψεως ταύτης άναφυόμενα, άναστέλ-

λουσι τήν έπιβλαβή πρόο δον αύτής. Ήδύ- ' 
νατό τις ώσαύτως έρωτήσαι, τί καλόν, ή 
τίς ώφέλεια έν,ιστιν έν ταΐς τρικυμϊαις καϊ 
ταϊ; θυέλλαις, έν ταΐς λαίλαψι καί τοϊς τυ · 
φώσιν ; Άλλά τά φυσικά ταΰτα φαινόμενα 
έπέρχονται συνήθως μετά πολυχρόνιον πυ
κνήν καί πνιγηρόν κατάστασιν τής ατμό
σφαιρας, καί τή δυνάμει καί ένεργεΐ? αύ
τών καθαρίζεται δ άήρ, καί διασκεδάζονται 
μέχρι τινός τά έν αύτώ κακοποιά μιά
σματα.

’Αν έλειπον αί καταιγίδες, οί σεισμοί 
καί αί πληαμύραι, ούδεμία τάξις καΐ αρμο
νία, ούδέ ώραιότης ήδύνατο ένυπάρχειν έν 
τώ κόσμο»· Ούδόλως ήθέλομεν βλέπει πρα
σίνους καί ανθηρούς άγρούς, εύώδη δρόσον 
τοϋ άέρος, φωτοβόλον δόξαν τοΰ ήλίου, 
χαρίεσσαν καλλονήν τής σιγηλώς βραδυπο- 
ρούσης σελήνης, μεγαλοπρέπειαν τών υπε- 
ράνω τών νεφών τά; χιονεσκεπεϊ; αύτών 
κορυφάς άνυψούντων δρέων, ούδέ βαθύ κυα
νοΰν τοΰ υπό φωτεινών άστέρων περικο- 
σμόυμένου στερεώματος, ούδ’ εύάρεστον καί 
προσηνή τοϊς βλέμμασι ποικιλίαν χρωμα
τισμών τοΰ παντός. Καθότι, άνευ ένεργείας 
ήγαιστιιαχϊίο, ούδόλω; ήθέλομεν έχει έν 
πρώτοις όρη υψηλά, έπειδή αί βροχαί, οί 
ποταμοί καί αί πηγαί ήθελον διηνεκώς με 
τατρέπει αύτά είς πεδιάδας- ώστε, άν έξέ- 
λειπεν ή αντιδραστική δύναμις καί ένέργεια 
τών σεισμών καί τών ηφαιστείων, ώφείλο- 
μεν άναγκαίω; προσδοκάν τήν περίοδον 
καθ’ ήν άπασα ή γή ήθελε περιέλθει είς νέ
κραν καί άδρανή έπιπέδωσιν. Δέν ήθέλομεν 
τότε έχει τήν ώραίαν έκείνην ποικιλίαν 
γαιών καί ύδάτων, όρέων καί κοιλάδων, 
λόφων βραχωδών καί χλοερών λειβαδιών, 
άτινα περικοσμοΰσι νϋν τήν επιφάνειαν τή; 
γής, άλλά ζοφερόν τι χάος γής καΐ ΰδατος 
ήθελε πανταχόσε έπικρατεϊ. Δέν ήθέλαμεν 
βεβαίως ίχει ποταμούς καί πηγάς, ούδέ 
τού; δροσώδεις έκείνου; όμβρου; τού; τήν 
παραγωγήν αύτών δφείλοντας είς τάς κο
ρυφάς τών όρέων καί τών υψωμάτων, ό δέ 
διαυγής καί κυανούς θόλος τοϋ ούρανοϋ με
τά τών μυριάδων αύτοϋ άστέρων ήθελεν έ- 

πισκιάζεσθαι υπό διηνεκούς γνοφερά; δμί- 
χλτς. Συνελόντι δ’ είπεΐν, ή γή δεν ήθελεν 
είσθαι κατωκημένη είμή ύπό υποδεεστέρων 
μόνον τάξεων ζώων καΐ φυτών. Όπόσον 
λοιπόν περιωρισμένος έστιν ό νοϋς τών 
φρονούντων, δτ·., έν ταΐς θυέλλαις καί τρι
κυμία!;, έν τοϊς σειτμοΐς καί ταΐς έκρήξεσι 
τών πυειπνόων ηφαιστείων, θεωροΰσι μω
ρίας, παιδεύσεις Θεοϋ έκδικητικοΰ ! Τοιαϋ- 
ται θεήλατοι ποιναϊ καί έκδικήσεις ούδό
λως ύπάρχουσι, καί δυνάμεθα Οαρραλέως 
ν’ άποφανθώμεν δτε oilier xaxir έπί τής 
γής. Όρθώς καί λογικώς έξετάζοντες άνευ· 
ρησομεν τά πάντα έν τή φύσει λίαν καλά 
καΐ τά πάντα τείνοντα είς τήν κατά τό 
μάλλον τελειοτέραν εύδαιμονίαν μεγίστου 
άριθμοΰ τών ζωϊκών οντων.

Υπήρξεν έποχή καθ’ ή' τά ήμέτερα δρη 
ούδόλως ύπήρχον, καί έποχή έλεύσεται 
καθ’ ή/ παύσονται τού ύπάρχειν. Ο χώρος 
τών έκτεταμένων ήπείρων τής Βορείου καί 
Νοτίου Αμερικής κατείχετο άλλοτε ύπό 
μεγάλου ωκεανού. Τό γεγονός τοΰτο άπο- 
δε'κνυται έκ τών βράχων καί τών ύψηλών 
όρέων, ατινα πλήρη είσιν όρυκτών λειψά
νων Θαλασσίων ζώων. Τί δέ μεγαλοπρεπέ- 
στερον τή; αδιάλειπτου μεταθέσεις τής 
ΰλης, δι’ ή; η έπιφάνεια τής γής έσαεί ά- 
νανεοΰται ; Τά άρχαΐα παρέρχονται καί 
τά πάντα έκ νέου άπΟκαθίστανται. Ό άήρ, 
ό ώκεανός καί η γή διατελοϋσι διά παντός 
έν κινήσει ύπό τήν οδηγίαν αμεταβλήτων 
νόμων. Λί πόλεις τής άρχαιότητος, Μέμφις 
καί Θήβαι, Ήλιούπολις καί Ιερουσαλήμ, 
Άθήναι καί 'Ρώμη, κατέπεσαν είς έρείπια 
και συνεμίχθησαν μετά τών στοιχείων τοϋ 
σύμπαντος Οί λόφοι ώσαύτως μετατοπι- 
σθήσονται, άλλ’ ούδόλως έκλείψουσι καθότι 
ή φύσις θέλει έξακολουθεϊ διατελοΰσα έν 
άθανάτω νεότητι, άβλαβή; μεταξύ τής δι
αμάχης τών στοιχείων, τών ναυαγίων τής 
ύλης καί τής συγκρούσεως τών ύλικών σω
μάτων.

Ό κόσμος δύναται νά θεωρηθή ώς υπερ
μεγέθης γαλβανική στήλη διηνεκώς έν έ- 
•νεργεία διατελοϋαα, έξ ής ή Οερμότης έκ-
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πέμπεται συγχρόνως πρός τά άνω κα'. κά
τω αύτής. Ώς τδ αίμα ίν τώ άνθρωπίνορ 
συστήματι, ή δλη τή; γή; κυκλοφορεί πάν 
τότε άπδ τςΰ κέντρου πρδς τήν έπιφάνειαν. 
Αί έσωτερικαί μερίδες τής γής διά τής ί- 
νεργεία; τής υπογείου Οερμότητο; διαλυό
μενα!, άπωθοΰνται πρδς τήν επιφάνειαν έν
θα καθίστανται ύποδοχεϊον απειραρίθμων 
σχημάτω» ζωής καί ώραιότητος. II πείροι 
καί νήτοι άνυψοϋνται ύπεράνω τοΰ ωκεανού, 
ένώ συγχρόνως ποταμοί καί ρόακε;, ως αω 
ματος φλέβες καί άπορροφητικά δργανα,με- 
-ιακομίζουσι τήν άγονον και τετριμμένην ύ
λην τών όρέων καί τών λόφων έντδς τής 
θαλάσση;. Τά πάντα πέριξ, άνω καί κάτω, 
τά πάντα είσίν έν διη-εκεϊ καταστάσει 
κυκλοφορίας κα'ι μετατοπίσεως. Τά στερεά 
σώματα μετατρέπονται είς υγρά, τά υγρά 
είς αέρια, καί ταΰτα πάλιν εΐς δντα ζωτι
κά, φυτά, ορυκτά ρευστά καί παντοειδή υ
λικά σώματα.

ΊΙ δλη απασα διατελεϊ έν καταστάσει 
άπαύστου άναφλέξεως. II Οερμότης παρά
γεται έκ τών αλλοιώσεων έκείνων καί απο
συνθέσεων τών προξενουμένων υπδ χημικών 
έλξεων αΐτινες άποτελοϋσι μέρος συστατι
κόν πάσης δλης 'Αν δέ σύμπασα η θερμό 
της η παραγομένη έπί τής έπιφανείας τής 
γής περιωρίζετο έντδς αύτής έπί χίλια έτη, 
ή έλαστική αύτή; δύναμις ίθελεν είσθαι ά 
καταλόγιστος' καί έάν δέν υπήρχεν έςοδός 
τις, άν δέν ύπήρχον τά άπειρα ηφαίστεια, 
δι’ ών νά διαφεύγω πρδς τά έξω, ηθελεν 
έπιφέρει τούς τρσμερωτέρου; σπασμούς καί 
εκπυρσοκροτήσεις, έτι δέ καί δ-.αρρήξει τήν 
γήν εί; τεμάχια.

Έμ. ΓιαίΎακΰπου.Ιος.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΙΙΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΟΤ ΣΑΛΕΡΝΟΓ.

(Έχ τής ύ.ιά Daremberg συγγραίρίίσης 
ΐσκρίας τής ’/αττικής).

(Συνίχεια).
******

Καθ’ ήν έποχήν έζη ό Γαληνός, τρία η.- 
σαν τά τήν έπιστήμην διέποντα συστήμα
τα’ δ εμπειρισμός, έπί τής παρατηρήσεων 
στηριζόμενος, δ μεθοδισμός, τάς τών ασθε
νειών αίτιας είς τήν συστολήν καί τήν δια
στολήν άποδίδων,καΐ δ δογματισμός, ή τοΰ- 
Ίπποκράτου; δήλον δτι καί τοΰ Γαληνού 
θεωρία, ή έπί τών χυμών τών στοιχειωδών 
ποιοτήτων καί τών φυσικών δυνάμεων έ- 
περειδομένη. Τά δύω πρώτα δόγματα λυσ- 
σωδώ; ύπδ τοΰ Γαληνού κατεπολεμήθησαν,. 
κοινώς δέ πιστεύεται δτι τδ σύστημα αύ
τοΰ έθριάμβευσε’ τήν δοξασίαν όμως ταύ
την καταπολεμεί ή τών χειρογράφων με
λέτη καί τά έκ ταύτης συμπεράσματα. 
Αφ’ ένδς ή τήν πτώσιν τή; αύτοκρατορίας 

διαδεχθε’.σα άναρχία κατέστρεψε παν κύ
ρος,παρεγνωρίσθη δ Γαληνός, δπως έξώσθη■ 
σαν οί Καίσαρες, άφ’ έτέρου, αί έπιτομαί 
καί αί έγκυκλοπαιδεϊαι αί άντικαταστήσα- 
σαι τά διδακτικά έγχειρίδια έπέφερον με
γάλην σύγχυσιν καί ισότητα τών διαφόρων 
συ .γραφέων.

Τά τοΰ Γαληνού έργα» τών δποίων τδ 
σχοινοτενές δέν ήρμοζε πρδς άνδρας σκο- 
ποΰντας ταχεϊαν έκπαίδευσιν πρδς τάς τού 
βίου άνάγκας, περιέπεσον εις λήθην’ άπ 
εναντίας μετεφράζοντο αί πρακτικαί έπι- 
τομαί άνευ διακρίσεως συγγραφέως, ιδία 
δέ αί τών μεθοδιστών ώς ή τοϋ Σωρανοϋ, 
έπί παραδείγματι, παρά Γα’ίου τοΰ Αύρη- 
λιανοΰ.

Ό Κασσιόδωρος συμβουλεύει τήν μελέτην 
τοϋ προμνησθε'ντος συγγραφέως ως καί τήν 

τοϋ Ίπποκράτους καί Γαληνού’ τοσοΰτον 
ώστε εϊναι τδ αληθές αίτιον τοΰ γελοίου 
μίγματος όρθοδόξων καί ετεροδόξων δοξα
σιών τάς όποιας άπαντώμεν είς τά αρχαιό
τερα τών χειρογράφων τών καθ’ απασαν 
τήν Ευρώπην διεσπαρμένων. ’Αν δέ κρίνω- 
μεν έκ τής πρακτικής τοϋ Πετροχείλου 
(1035) καί τοΰ’Εμπαθούς τοΰ Καριοπούν- 
του (δύω τών αρχαιότερων συγγραφών τών 
μέχρι; ήμών περισωθεισών),δ κατά τδ 1030 
έτος χαρακτήρ τής έν Σαλέρνορ ιατρικής ού 
δαμώς διαφέρει, εϊναι μίγμα δήλον οτι 
μεθοδισμού ώς πρδς τδ θεωρητικόν καί γα- 
ληνισμοΰ ώς πρδς τάς συνταγάς. Τά τών 
μεθοδιστών έργα τυχαίως μάλλον ή κατ’ 
έκλογήν περιέπεσαν είς χεΐρας τών έν Σα- 
λέρνορ ιατρών οϊτινες μετά τής μεγαλητέ- 
ρας άφελεία; πολλάκις τάς τοϋ Ίπποκρά
τους θεωρίας άσπάζονται δτε έκ διαμέτρου 
αντιθέτους ιδέας δοξάζ ουσι·

Μετά τήν επάνοδον τής τάξεως έπανήλ- 
θε καί τδ κύρος τοΰ Γαληνού' άπαντα τά 
άπδ τών μέσων τοΰ ένδεκάτου αίώνος μέ
χρι τοΰ 1220 έτους Σαλερνίων ιατρών συγ
γράμματα άπορρέουσιν έκ τών θεωριών τού 
Ίπποκράτους καί τοΰ Γαληνού τάς όποιας 
κατέστησαν γνωστάς αί παμπληθείς Λατι
νικοί μεταφράσεις. Π πόλις τοΰ Σαλέρνου, 
καθ ά μαρτυρεί Παύλος δ Διάκονος, προσ
λαμβάνει τδ έπώνυμον Ιπποκρατικόν 'Α- 
στυ. Άλφανδς δ Β'. άκμάσας περί τδ 1050, 
άνήρ διαπρέψας καί ώς έπίσκοπος καί ώς 
ιατρός καί ώς πολιτικός,έγραφε μεταξύ άλ
λων, καθ’ ά πάλιν μαρτυρεί δ αύτδς Πέτρος 
δ Διάκονος, καί περί τών τεσσάρων χυμών 
έξ ών τδ άνθρώπινον συνέστη σώμα. Συμ
παρέλαβε δ’ έκ Σαλέρνου είς Φλωρεντίαν, δ 
τε παρά τώ πάπα Βίκτωρι ΣΤ', έπορεύθη, 
πλεϊστα χειρόγραφα καί φάρμακα.

Έν τοϊς διασωθεϊσιν έργοις τή; σοφή; 
Τροτούλλας τή; έκ τοϋ επιφανούς τών 'Ρο- 
γήρων οίκου τδ γένος έλκούσης έν έκάστη 
σελίδι άναφαίνεται δ Γαληνισμδς έν τή ά- 
πλότητι αύτοΰ, ώς λόγου χάριν είς τά δι- 
ασωζόμενα κεφάλαια έν τώ Σαλερνικώ κώ- 
δηκι καί είς τδ περί Γυναικείων Νοσημά

των σύγγραμμα τδ δποϊον εδημοσιεύθη δτέ 
μέν έπ’ όνόματι αύτής, δτέ δ’ ώ; έργον ’Ε
ρωτος, Ιατρού τής αύτοκρατείρας Ιου
λίας.

Χάρις είς τάς έπιμόνους έρευνα; τού ία- 
τροΰ 'Ρενζίου τδ πρόσωπον τής γυναικδς 
Τροτούλλας θεωρείται ιστορικό». Ί1 γυνή 
αυτή ένησχολεϊτο ούχί μόνον είς τά τών 
γυναικών νοσήματα καί τήν μαιευτικήν,άλ
λά καί είς πάντας τούς άλλους τής ιατρι
κής κλάδους.

Έν τή Σαλερνιτική έπιτομή άπαντώμεν 
πλείστας περικοπές τών έργων αύτής, περί 
τών νοσημάτων τών όφθαλμών καί τών ω- 
των, περί τών νοσημάτων τών ούλων 
καί τών όδόντων,περί τών έντερικών πόνων, 
περί έμετοΰ, περί τών μέσων τής διαστολής 
καί τής συστολή; τής γαστρός καί περί 
λιθιάσεως.

Έν τώ περί τών γυναικείων νοσημάτων 
διασωζομένορ έργω, δπερ εϊναι άναθεώρησίς 
τις τού πρωτοτύπου, συμβουλεύει πρδ; τάς 
ύπερσάρκους γυναίκας ποδόλουτρα έκ θα
λασσίου άμμου έν καυστηοώ ήλίω, δπως 
διά τή; διαπνοή; άποβάλλωσι τδ έν τώ 
σώματι λίπος· ΊΙ τροφός, κατ’ αύτήν, έ
στω φαιδρά καί άφοοντις, χαρίεσσα’ άλλα- 
χοΰ δμιλεί περί τής διαιτητική; τοΰ νεο
γνού καί συμβουλεύει, τουθ’ οπερ διεσώθη 
καί μέχρι; ήμών, τήν σπαργάνωσιν τών 
νεογνών. Ή οδοντοφυΐα καί ή έκμάθησις 
τή; γλώσσης πολλάς απαιτούν φροντίδας’ 
συνιστάί τάς ζααχαρωμένας παιδιά; πρδς 
γλυκασμόν τών ούλων, τάς εικόνας πρδς 
τήν τών όφθαλμών άνάπαυσιν καί τούς 
γλυκείς τρόπους καί χαριεντισμούς πρδς δι- 
ασκέδασιν τοΰ βρέφους καί πρδς τήν τής 
λαλιάς του λεπτότητα.

ΊΙ Τροτούλλα έζη είς Σαλέρνον,ώς τοΰτο 
ίξάγε ται έκ περικοπών τής Σαλερνιτική; 
έπιτομή; καί έκ τοΰ περί Γυναικείων Νοση
μάτων συγγράμματος’ έκεΐ έδίδασκε καί 
μετήρχετο τήν ιατρικήν περί τδ 1059’ αύ
τήν δέ ύπενόει δ Όδερϊκο; Β-.τάλιος δτε 
έξιστορών τήν έν Σαλέρνω άφιξιν 'Ροδόλ
φου τοϋ έπιλεγομένου Μάλα-Κορώνα έν έ-
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ιει 1059, λέγει δτι ούδένα άλλον αντά
ξιον ευρε ·κρός συζήτησιν είμή ματρώναν 
σοφήν. Τδ δνομα τούτο Τροτούλλα ή Τρότ- 
τα ή καί Τρώκτα ήτο σύνηθες έν Σαλέρνον 
περί τδν 1 tov καϊ 1 '2ον αιώνα, δπερ συνά- 
δει μετά τής τοΰ Ραζίου δόξης καθ’ 8ν ή 
γονή αυτή ήκμαζ-: περί τδ 1059. Πιθανόν 
κατά τοΰτον νά ητο σύζυγος Ίωάννου τοΰ 
Πλατεαρίου, γόνου ενδόξου ιατρών οίκου.

Έκ πλείστων γο>ρίων Σαλερνίων ιατρών 
πειθόμεθα ότι σύτόθι ύπήρχον πολλαί γυ
ναίκες μετερχόμεναι τήν επιστήμην ταύ- 
πην, χαίρουσαι μεγίστης υπολήψεως παρά 
τοίς άσθενέσι καί παρ' αύτών τών διδασκά
λων μετά σεβασμού άναφερόμεναι. Ούτως 
έπϊ παραδείγματι άναφέρεται έν τή πρα
κτική τοΰ Πλατεαρίου ή παράδοξος αλοιφή 
τών ήλιοπλήκτων, έτέρα εϋοδμος αλοιφή 
πρδς άπολέπτυνση τής έπιδερμίδος, κάνεις 
πρδς παρεμπόδισιν τής πτώσεως τών τρι
χών τής κεφαλής,καταπότια κατά τής δυσ
ουρίας’ συνεβούλευον τήν χρήσιν τής βρυ- 
ώνης, συνέταττον άλοιφάς καί άλλας σκευ- 
ασίας πρδς καλλωπισμόν τοΰ προσώπου, 
φάρμακα κατά τών αιμορροΐδων καϊ έπι- 
θέματα κατά τών έντερικών νοσημάτων' 
έν τισι δέ καί δεισιδαίμονας άπαντώμεν 
συνταγάς, γραΐδίων μάλλον έπινοήματα ή 
τών άνωτέρω ίχτρών, άτινα δυστυχώς τότε 
ως καί παρ’ ήμϊν καϊ ύπ' αύτών τών ιατρών 
συμβουλεύονται καϊ εφαρμόζονται.

Τά έπϊ τών πλακών τοΰ ιατρού τοϋ Σαλέρ
νου σχόλια Βενάρδου τού Προβηγκιανού, 
γραφέντα περί τά μέσα τοΰ I 2ου αΐώνος, 
προσεπικυροϋσ; τάς περί τών γυναικών ια
τρών πληροφορίας τής τοΰ Πλατεαρίου πρα
κτικής καϊ πρδς ταύτας νέα; έπιπροσθέ- 
τουσιν. Ό σχολιαστής ούτος αναφέρει τόν 
άρτον τών άγγέλων καϊ τάς όστίας τοϋ 
έγκωμίου, έν οί; ώς βάσις ένυπήρχεν δ χυ
μός τοϋ τιθυμάλου κατά τών φλεγματι
κών νοσημάτων, σκευασίαν έκ κόνεος εύ- 
φορβίου καϊ έξ ώών κατά τών χειμαίθλων, 
τδ γάλβανον κατά τοϋ πνιγμού, τήν χρή
σιν τής δυσόδμου σπαθίδος ή τού παρθένου 
κλήματος έν μέλιτι μουσχευμένου, ώς καί

ή Τροτούλλα τούτο συμβουλεύει, «πρδς έ- 
πανόρθωσιν τής ανεπανόρθωτου τού χρόνου 
έπηρείας», άλοιφάς κατά τής παραλύσεως, 
καπνισμού; δι’ ατμών άντιμωνίου κατά 
τού βηχός ή καϊ φύλλα ελαίας διά τά πα
ραλυτικά παιδί»' επαλείψεις άλοής έν δδατλ 
ρόδων μουσχευμένης κατά τών οιδημάτων 
τού προσώπου, ιδίως δέ κατά τών άνεμώ- 
δους φύσεως, καϊ πλείστας άλλας συντα
γάς.

Έν τώ αύτώ βιβλίω ευρίσκομεν καϊ άλ
λα φάρμακα, τών οποίων τά μέν δεισιδαί- 
μονά, τά δέ αηδή, άτινα μετεχειοίζοντο αί 
έν Σαλέρνω γυναίκες ιατροί τε καϊ μή’ ού
τως έπϊ παραδείγματι συνεβούλευον εί; 
τάς στείρας γυναίκας νά Τρώγωσι τηγανη
τά τά τοϋ δνου κόπρανα πρδς τεκνοποιείαν, 
τήν καρδίαν τοϋ χοίρου πρδς λήθην τών ά- 
ποθανόντων φίλων’ δπως συνθέσωσι φάρ
μακου ικανόν νά θεραπεύσω τήν μελαγχο
λίαν καϊ πάσαν άλλην ψυχράν νόσον, ώ- >
φειλον νά συνάξωσι τάς έπϊ τούτω βοτά- 
νας, ιδίως δέ τδ κέστρον, κατά τήν ήμέραν 
τής Άναλήψεως περί τήν τρίτην πρωϊνήν 
ώραν, άπαγγέλλουσαι τδ «πάτερ ήμών.»
Ωφειλον κατά τήν τελευταία·/ ήμέραν τών 

Άποκρέω είς τήν πρώτην λειτουργίαν νά 
φέρωσι μεθ’ εαυτών άγριας κυνάρας καϊ Ορύ- 
δακας άν ήθελον νά μβίνωσι φαιδραϊ καϊ 
μή διψήσωσι καθ’άπασαν τήν τεσσαρακο
στήν.

Ό αύτδς Βερνάρδος ό Προβηγκιανός μάς 
διδάσκει δτι αί τής Σαλέρνου γυναίκες έ- 
γνώριζον νά έπωφεληθώσιν έκ τών βοτανι
κών των γνώσεων’ έπισπώσαι κόνιν εύφορ- 
βίου έπϊ άνθέων ρόδων προσέφερον ταΰτα 
είς τους νέου; δπως δσφρανθώσιν,οί δέ τού
το ποιοϋντες κατελαμβανοντο ύπό έπανει- 
λημμένων καϊ έπωδύνων πταρμών, δπερ ευ
χαριστεί τά; χαρίεσσας τοΰ ’Ασκληπιού θυ
γατέρας.

IV.

Πρδ τού Κωνσταντίνου ή ιστορία άναφέ- 
ρ’.ι Ιωάννην Πλατεάριον τδν άρχαϊον, σύ -

ζυγόν τής Τροτούλλας καϊ περί τοΰ όποιου 
πολλάκις έν τώ τοΰ υίοΰ του βιβλίο» γίνε
ται μνεία, Κόφωνα τδν άρχαϊον, περί ου 
γίνεται λόγος έν τώ περί Γυναικείων Νοση
μάτων τής Τροτούλλας βιβλίω, καϊ ΙΙετρώ- 
νιον ή Πετρόχειλον Έν τή πρακτική έπιτο- 
μή τοϋ τελευταίου τούτου άναφαίνεται κα
τά πρώτον ή άνατολική φαρμακολογία- ή 
έπιρροή τοϋ Κωνσταντίου έπϊ τή; άναπτύ- 
ξεως τής τοϋ Σαλέρνου Σχολής δέν ήτο το- 
σαύτη δση κοινώς πιστεύεται’ ή αραβική 
ιατρική αντικατέστησε τήν γραικολατινικήν 
εν τε τή πόλει τοΰ Σαλέρνου κα1. έν τή 
λοιπή Δύσει ούχί κατά τόν ενδέκατον άλλά 
περί τά τέλη τοΰ δωδεκάτου αΐώνος. Έν 
τή έποχή εκείνη ή φαρμακολογία άπλώς 
συνταγάς τινας νέας προσέλαβεν ή δ’ έπι
στήμη κυρίως είπεϊν προσλαμβάνουσα άρα- 
βικήν χροιάν διετέλει ούσιωδώς ελληνική, 
καθ’ δτι ή αραβική ιατρική ήτο άπλή με- 
τάφρασις καϊ μετεμφίεσις οΰτως είπεϊν τής 
άρχαίας ελληνική;. Έν τή έποχή του Κων
σταντίνου καϊ δλίγον μετ’ αύτδν τοσαύτην 
άνάπτυξιν έλαβεν ή ιατρική έν Σαλέρνω, 
ώστε αί βάσεις έφ’ ών έρείδετο δέν έξήρ- 
κουν πλέον πρδς συντήρησίν της" έδέετο 
συγγραφών έκτενεστέρων καϊ τελειότερων 
άλλ' ή έκμάθησις τής Ελληνικής γλώσσης 
έξ ή; ήδύναντο νά έπωφελτ,θώσι κατέστη 
σπανία, αί δέ τής Κωνσταντινουπόλεως 
μετά τής 'Ρώμης σχέσεις είς καθαρώς θεο- 
λογικάς περιεστρέφοντο έριδας. Τότε ή Συ- 
ριακή φιλολογία, ή δποία κατά μέγα μέρος 
έξ έλληνιών άπετελεϊιο μεταφράσεων, με- 
θίσταται είς Αραβίαν, ή δέ νέα ’Ανατολή 
έφαπλοΰται έν άκμαία νεότητι καθ’ άπα
σαν
σιν. 
τδν 
τως 
τα 
αυτή έξ έπικειμένης καταστροφής. Έν άρχή 
τοΰ μεσαιώνος αί έκ τοΰ ελληνικού εί; λα
τινικήν γλώσσαν μεταφράσεις διέσωσαν τήν 
έπιστήαην,αί δέ περί τόν δωδέκατον αιώνα 
έκ τοΰ αραβικού γενόμεναι ούχϊ μόνυν διε- 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Δ ) 

τήν διανοητικώς ταλαντευομένην Δύ- 
Έν τούτιρ άνευρίσκομεν πανίσχυρον 

τήν κανονικήν καϊ προγεγραμμένην οΰ- 
είπεϊν πορείαν τής έπιστήμης διέπον- 
νόμον, δι’ ού οπωσδήποτε διασώζεται

φύλαξαν ταύτην άλλά καϊ νέαν παρέσχον 
ώθησιν’ ώστε ή εισαγωγή τής αραβικής 
φιλολογία; έν τή Δύσει ητο λυσιτελεστάτη 
άν καϊ άφ’ έτέρου παρεμπόδισε τήν έλευ- 
θέραν καϊ αύτόματον πρόοδον έν Ιταλία 
καϊ έν Σαλέρνορ ίδίρι.

"Ισως ή τής Δύσεω; ιατρική διά μειζό- 
νων προσπαθειών καϊ’πλειοτέρων συγγρα
φών ήδύνατο νά διατηρηθή άφ’ έαυτής καϊ 
νέαν νά προσλάβη άνάπτυξιν άν μή ύπήρχε 
παντελής έλλειψις βιβλίων διδακτικών. II 
κατά Λιττραϊον δθεν πρόωρος «ναγέννησις 
τού δεκάτου τρίτου αΐώνος ώς καϊ ή τού 
δεκάτου έκτου ήτο έμπόδιον κατά τή; έλευ- 
δέρας προόδου τής έπιστήμης" ούδέποτε 
ό Γαληνός έχαιρε μείζονος αύθεντίας ή κα
τά τήν άκμήν τών ’Αράβων, δπερ ούδόλως 
παράδοξον, καθ’ δτι έν τή πρώτη περιόδω 
τού μεσαιώνος τδ δνομα τοΰτο προσέλαβον 
πολυπληθείς μεταφράσεις αγνώστων συγ
γραφέων. 'Η πρώτη αυτή περίοδος τοΰ με- 
σαιώνος, ή τοσοΰτον βάρβαρος θεωρουμένη, 
είναι μία τών γονιμοτέρων καϊ μάλλον τε- 
ταραγμένων ιστορικών περιόδων, ένώ άπ’ 
έναντίας τήν αμέσως μετ’ αύτήν χαρακτη
ρίζει άδράνεια πνεύματος καϊ στασιμότης 
ιδεών’ τήν ιδέαν δαμάζει ή τίς σχολής αύ- 
θαίρετος και δεσποτική αύθεντία, δ ’Αριστο
τέλη; συμβασιλεύει μετά τοΰ Γαληνοΰ.

’Αλλά τοιοΰτο τδ άνθρώπινον πνεύμα’ 
ς-αματδ καί παλινδρομεί δτε έν αύτφ ενέχει 
πάντα τά πρδς τήν πρόοδον καϊ τελείαν 
αύτοΰ άνάπτυξιν άπαιτούμενα ζωτικά σπέρ
ματα’ έπέρχεται στιγμή καθ’ ήν δ άνθρω
πος έκπληττόμενος έκ τών προόδων του 
καϊ τής τού πνεύματος άπελευθερώσεώς 
του έπικαλεϊται τήν συνδρομήν ξένων δυ
νάμεων καϊ παραλαμβάνει ώς διδασκάλους 
εκείνους τούς δποίους ώφειλε νά έκλέζη ως 
άπλοΰς δδηγούς πρός τήν τελειοποίηση και 
συμπλήρωση τών γνώσεων του.

Κατέδειξα, νομίζω, διά καταπειστικών 
λόγων δτι δ Κωνσταντίνος ούδέν έξ ιδίων 
έγραψεν, δτι πάντα τά συγγράμματα αύ
τοΰ είναι μεταφράσεις καϊ έντεχνοι μετεμ- 
φιεσμοϊ καϊ δτι τέλος αί μεταφράσεις αυ· 
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ται ησαν έκ τοΰ αραβικού καί όχι έ*  τού 
ίλληνικού, δπερ εί/at λίαν σπουδαίου διά 
ττ,ν φιλολογικήν ιστορίαν τοϋ Κωνσταντί
νου. Περιορίζομαι δέ είς ταύτα μόνον καθ’ 
δτι δέν σκοπώ λεπτομερή κριτικήν άφήγη- 
σιν τής Σαλερνίου σχολής" τούτο μόνον 
προσθέτω ότι έκ τών μεταφράσεων τάς ο
ποίας ούτος έπεξειργάζετο, έφρόντιζε ν’ ά- 
φαιρή πάν δ,τι ήδύνατο νά δώση ύπονοίας 
ώς υπόπτου καταγωγής, τολμά δέ νά λέγη 
έπιβάλλων τδ όνομά του έπί τών κλοπι
μαίων εογων, δτι πράττει τοΰτο, “μή τις 
δρέψη τούς καρπούς τών κόπων του.”

Οί άντιγραφεΐς, μιμούμενοι τδν ζήλον 
αυτού, έπρόσΟεσαν είς τά συγγράμματά του 
τδ «χρυσούν περί τής τών Νόσων θεραπείας 
βιβλίον», έργον τού μαθητου του Ίωάννου 
Άφλακίου, ίν Σαλέρνω πιθανώς μετελθόν- 
τος τήν τέχνην καί συγγραφέως επιτομής 
«περί Πυρετών»" ή συγγραφή αύτη ένυπάρ- 
χει ίν τώ χειρογράφω τής Βρατισλαύης" 
παρατηρώ δέ, πρδς υποστήριξιν τή; γνώμη; 
μου δτι τά δύω τού Ίωάννου Άφλακίου 
έργα ώς καί τά τών συγχρόνων του οΰδέν 
ίχνος αραβικής ιατρικής ίμφαίνουσιν.

/. ζέ. Βάρόας.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
ΓΛΩΣΣΑΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΕΩΝ, (α)

*■»»;·«

Πρό τινων έτών έν τινι συνελεύσει τή; ίν 
Άμιένη συγκληθείσης ίπιστημονικής συνό
δου ό έξοχος εταίρος καί αρχαίος τού ήμε
τέρου Συλλόγου πρόεδρος κ. *Εγγερος,  τδν 
λόγον περί τών γάλλων μεταφραστών τού 
'Προδότου ποιούμενος, ουτωσί έξεφράσθη :

«Πολλά ελέχΟησαν καί έγράφησαν περί 

α) Έκ τών τού φιλέλληνος μαρκησίου de
Queux de Saint Hilaire.

τής τέχνης τού μεταφράζειν τού; αρχαίους 
συγγραφείς, άλλά δέν παρετηρήθη έτι αρ
κούντως δυσκολία τις ίν τή φυσική δεξιό- 
τητι, ήν αί γλώσσαι δύνανται νά παράσχω- 
σι τοΐς μεταφρασταί; κατά τδν εΐς 8ν πε- 
ριήλθον βαθμόν τής άναπτύξεο»; αύτών. Τδ 
ιστορικόν πνεύμα κακώς βψέ λαμβάνει έ
δραν ίν τή φιλολογική κριτική" μέχρι τών 
ήμερών ήμών ίπραγματεύοντο μόνον περί 
τοϋ πνεύματος τών γλωσσών, μηδόλως σχε
δδν σκεπτόμενοι περί τής ιστορίας αύτών". ...........--γ—» —
άλλά μήν καί αί γλώσσαι, ώς αί φιλολο- 
γίαι, έχουσι τήν αύτών ιστορίαν, μεταβαλ
λόμενοι κατά τάς διαφόρους περιόδου;, ά; 
διανύουσι, κατά τδν χαρακτήρα καί τύπον 
αύτών, φυλάττουσαι άλλως τούς συστατι
κούς κανόνα; τή; γραμματικής αύτών. Κα
τά τδν λόγον τούτον δ πεζός λόγος τοΰ 
Φρουασσάρδ καί δ τοϋ Άμυότου δέν δμοιά- 
ζουσι σχεδδν καί έτι έλαττον πρδς τδν τών 
συγγραφέων τής έποχής Λουδοβίκου ΙΛ'. 
'ΙΙ τε έλληνική καί λατινική γλώσσα διήνυ- 
σαν τάς αύτάς φάσεις τής παιδικής, τής 
νεανικής καί τής άκμής ήλικίας, al; προσ
τίθενται έστιν δτε καί αί τών σχολών 
διάφοροί" ουτω δύο συγγραφείς, σύγχρονοι 
περίπου,δ 'Ηρόδοτος καί δ Θουκυδίδης,έχου- 
σιν εί; τδ ΰφος αύτών διαφοράς λίαν κατα
φανεί;, άτε τοϋ μέν πρώτου άνήκοντος ίν 
τή ιωνική σχολή, τοϋ δ’ έτέρου έν τή άτ- 
τική, τοϋ μέν γράψαντος έπιχαρίτως, άνει- 
μένω; καί δή δλίγον άτημελήτως τήν ιωνι
κήν διάλεκτον, έν ή άπαντώνται μακραί 
καταλήξεις, εί; άς μένει έτι τί τού Ομηρι
κού πλούτου, τού δ’ έτέρου έχοντος τήν 
φιλόπονον τοϋ ύφους αύστηρότητα μαθητου 
τών πρώτων γραμματικών καί τών πρώ
των σοφιστών. Άλλ’ δτε δ Δυραϋέ (Du 
Bayer) έπελάβετο κατά τήν δεκάτην δ- 
γδόην εκατονταετηρίδα τήν έξ ύπαμοιβής 
μετάφρασιν τών δύο τούτων ιστορικών, ούκ 
έφρόντισε ποσώς περί τών τοιούτων διαφο
ρών, ώς μηδαμώς αισθανόμενος αύτών, 
ποιων άλλως ώς πάντες οί σύγχρονοι αύτοΰ 
μεταφρασταί·

I “ Ο εύφυή; Παύλος Λουδοβίκος Κουριέ έ-

γαλλικής είς τήν ελληνικήν. Αί εύφυεϊς αύ
ται παρατηρήσει; τοΰ ήμετέρου σοφού εταί
ρου είσίν όντως τοσοΰτον αληθείς, ώς καί 
δρΟαί δι’ άμφοτέρα; τάς γλώσσας, τήν τε 
γαλλική, δήλον ότι καί τήν ελληνικήν.

Έάν ούδέν έστιν ώφελιμώτερον καί, α
νάγκη νά προσθέσωμεν, κοινότερου τών με
ταφράσεων,ούδέν δμω; έστίν έξ έτέρου δυσ
χερέστερου καί σπανιώτερον καλή; μετα
φράσει.»;. Αι μεταφράσει; είσίν ειρηνική τις. 
κατάκτησις “Ονου; τινδ; έπί έτέρου, ούτινος 
εύαοεστε’.ται νάκολουΟή τήν άνάπτυξιν έν 
τή ίστορίσι τή; άνθρωπότητος" αί μεταφρά
σει; είσίν, ϊνα είπωμεν κατά τόν κ. Μαρ- 
μιέ, έν τώ λόγω, 8ν έξεφώνησε κατά τή» 
ένίδρυσιν αύτοΰ έν τή γαλλική Ακαδημία, 
πνευματικοί κατακτήσεις, ών ούδεμία άλλη 
χώρα έποίησε τοσαύτας ώ; ή Γαλλία. Πάσα 
έν τούτοι; μετάφρασις έστι δύσκολος έν τή 
ήμετέρα γαλλική γλώσσα, τή τοσοΰτον ά- 
κριβεΐ καί τή ολίγον διατεθειμένη νά υπο
χώρηση είς τδ πνεΰμα τών ξένων γλωσσών" 
ύπάρχουσιν όντως γλώσσαι, καί τοιαϋταί εί
σιν αί έχουσαι τό προνόμιον τοΰ συνθέτει» 
λέξεις καί αϊτινές είσιν εύχερέςεραι ή άλλαι 
έν ταΐ; μεταφράσεσιν, ώ; μάλλον έλαστικαί 
καί εύκαμπτοι, δυνάμεναι ταχύτερου άφο- 
μοιωΟήναι ταϊς άλλαι; γλο»σσαις. Κατά τδν 
λόγον τούτον ή έλληνική γλώσσαι καί μά
λιστα ή νεωτέρα έχει άπάσας τάς ίδιοτήτ 
τας, ϊνα καταστή γλώσσα έπιτυχών μετα
φράσεων. Ενυπήρχε πρδ; τούτοις άείποτε, 
ώ; παρετήρησεν ήδη περί τήν δεκάτην εκτην 
έκατονταετηρίδα δ Ερρίκος Στέφανος, με
ταξύ τή; γαλλική; καί έλληνική; γλώσσης 
θαυμασία άναλογία, φυλαττομένη έτι έπί 
πλέον καί κατά τήν δεκάτην έννάτην νύν ε
κατονταετηρίδα, ενεκα παραδόξου καί άξιο- 
παρατηρήτου περιστάσεώς, δτι, τής άρχαίας 
έλληνική; γλώσσης οϋσης τή; μητρός τής 
ήμετέρας γλώσσης καί φιλολογίας, ή νεωτέ
ρα έλληνική αμα τή έξεγέρσει καί τή ά»α- 
γεννήσει τή; φιλολογίας αύτής, προσήλθεν,. 
ϊνα άντλήση νάματα έκ τών πηγών τής 
γαλλική; γλώσσης καί φιλολογίας, ώς ά- 
νευρίσκαυσά πως έν αύταΐς τδ ελληνικό*

στιν ίσως δ πρώτος, 8ς τώ 1823 έποίτ.σεν 
ήμί» γνωστόν δτι ή έπί τών χρόνων Λου
δοβίκου ΙΛ'· εν τή ’Ακαδημία καί τή αύλή 
δμιλουμένη γλώσσα δέν δύναται νά έκφραση 
ττ,ν τοΰ 'Ηροδότου αφέλειαν, τής τοϋ Ά
μυότου γλώσσης έχούσης πρός τούτο έπι- 
τυχεστέραν δεξιότητα. Άλλ’ ό Κουριέ ά- 
πεμακρύνΟη πολύ, δτε ϊνα ύτοστηρίξη τήν 
παράδοξον αύτού γνώμην έδοκίμασε νά 
μετάφραση τόν Ηρόδοτον γαλλιστί είς ύ
φος τή; δεκάτη; έκτη; έκατονταετηρίδος, 
άγνοών άλλο»; ώς καί πολλοί άλλοι Αμέλη
σαν νά μάθωσι (πράγμα έν τούτοις εύκο
λου), ότι συγγραφεύ; σύγχρονος τοΰ Άμυό
του,| δ ΙΙέτρο; Σάλιά (Λα/ίαί), άγαν υποδί" 
έστερος άναμφιβόλω; τοϋ περιφανούς μετά- 
φραστοϋ τοΰ Πλουτάρχου, «ποίησε μετά
φρασήν τοϋ 'Προδότου γαλλιστί, έν γ μετα
φράζει τά κυριώτερα χωρία αρκετά πιστώ;" 
οί τή βιβλίο ταύτη δ’ έντευξόμενοι, εύρή- 
σουσιν ότι οί τών χρόνων τούτων γαλλική 
γλώσσα έστι δύσκολος έστιν δτε τοϊς άνα- 
γνώσταις τής σήμερον" άλλ έκ τοϋ παρα
δείγματος τούτου καταδείκνυται δτι κατά 
τάς αύτάς έποχάς τή; μιάς έκάστης άνα- 
πτύξεως αύτών, ή τε γαλλική γλώσσα καί 
ή έλληνική έχουσι μεταξύ αύτών δμοιότη- 
τας, έξ ών δύνανται οί μεταφρασταί νά έ- 
πωφεληθώσιν έγκαίρως, 8, άπαξ παρελθόν 
ούκ έπανέρχεται πλέον. Τδ έπ’ έμο'ι πι
στεύω δτι τδν μέν Ηρόδοτον ώφειλε μετα- 
φράσαι δ Άμυότος, τόν δέ θοικυδίδην δ 
Βαλζάκ, οΰ γενομένου, άνεύρισκέ τις αν 
τότε φυσική» τινα άναλογίαν μεταξύ τοϋ 
άρχαίου συγγραφέως καί τοϋ τούτου μετα- 
φραστοϋ.» (β)

Παρέθημεν έν έκτάσει τούς όντως δρ- 
0ούς τούτου; λόγους, μέλλοντες νά ποιή- 
σωμεν λόγον περί τών πολυπληθών μετα
φράσεων, ούχί πλέον έκ τή; έλληνική; 
γλώσσης εΐς τήν γαλλικήν, άλλ*  έκ τής

β) L' Art de traduire et les traducleurs 
franrais d'Herudote, par E<jger.—Άπό
σπασμα τών πράξεων τής έν Άμιένη τώ 
1867 συγκληΟείσης επιστημονικής συνόδου.
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πνεύμα είς τύπον γαλλικόν. Τής ήμετέρας 
τοίνυν γλώσσης τής δεκάτης έκτης εκατον
ταετηρίδας άρμοζούσης θαυμαοίως είς μετά- 
φρασιν αρχαίων τινών έλλήνων συγγραφέων, 
δύναταί τις νάποφανθή άνευ φόβου δτι έν τή 
νεοελληνική, ώς εΰρηται τανύν, εΰκολον νά 
μεταφράση τις άρμοδίως τούς κυριωτέρους 
ήμών συγχρόνους συγγραφείς, ώς καί τούς 
τής παρελθούστ.ς εκατονταετηρίδας καϊ ίσως 
μάλιστα έν μεγίστη ακρίβεια καί τούς με
γάλους ποιητάς καί περιφανείς λογογράφους 
τής έποχής Λουδοβίκου ΙΔ'., εί καί διά τού
τους ή αρχαία ελληνική φαίνεται μάλλον 
αρμόδιος.

Τούτων οΰτως έχόντων, ίδωμεν οποίοι οί 
κανόνες καλής μεταφράσεώς καί έξετάσωμεν 
έν περιλήψει τά διάφορα συστήματα, καθ’ά 
ειθισται νύν ποιεϊν τάς μεταφράσεις.

• Ινα ή καλή μετάφρασις τις, οφείλει νά 
περιορίζηται είς τδ νά μεταφέρη έκτής μιας 
εις τήν άλλην γλώσσαν τούς σχηματισμούς 
τών φράσεων, τάς έκφράσεις, αύτάς τάς λέ 
ξεις τοΰ πρωτοτύπου συγγραφέως ; ’Εν τή 
περιπτώσει ταύτη φιλολογική τις μετάφρα- 
σις λέξιν πρδς λέξιν, έν η αναζητεί τις, 8 
καί λίαν επίπονον νάνεύρη, δσον οίόν τε, ι
σοδύναμον πρδς έκάστην τοΰ πρωτοτύπου 
λέξιν, ήτον άν τδ ιδεώδες καλής μεταφρά- 
σεως’ κατά τδ σύστημα τοΰτο οπερ φαίνε
ται υπερισχύον κατά τι καί πρδς ώραν, έχο 
μεν μεταφράσεις έκ τού ελληνικού ή έκ τού 
αγγλικού, ών τδ μόνο» σφάλμα έστί τδ δτι 
ούκ έγράφησαν γαλλιστί καϊ έννοοΰνται μό- 
νον υπδ τών έχόντων βαθεϊαν γνώσιν 
γλώσσης τοΰ πρωτοτύπου συγγραφέως’ 

ής 
.... διό 

έστιν άναμφισβήτητον δτι, οσάκις δύναταί 
τις, προτιμήση άναγνώναι τδν συγγραφέα 
έν πρωτοτύπω μάλλον ή έν μεταφράσει, ο
ποίου ένδιαφέροντος καί άν η αΰτη.

•Πρέπει δμως πάλιν τουναντίον ό μετα
φραστής αμελών τάς έκφράσεις, τους σχη
ματισμούς τών φράσεων, τδ ΰφος έν ένί λό
γω τοΰ πρωτοτύπου, νά μεταφέρη άπλώς 
τήν έννοιαν, μηδόλως φροντίζω» περί τών 
λεπτομερειών, τροποποιώ» μάλιστα έστιν δ
τε καί μεταβάλλων αύτάς, οΰτως ώστε νά

καταντώσιν αγνώριστοι, "να μ ή προσβάλ^ 
ποσώς τάς έννοιας καί κανόνας τοΰ δημο
σίου, παρ φ μέλλει νά διαβίβαση τδν ξένον 
συγγραφέα ; Ή μέθοδος αΰτη, η συνειθιζο- 
μένη καί ΰποληπτομένη περί τάς άρχάς τής 
παρούσης έκατονταετηρίδος καί είς ήν Οφεί
λονται έργα τινά λίαν αξιόλογα, ών τδ κυ- 
ριώτερον δμως καί έστιν δτε τδ μόνον σφάλ
μα έστί τδ δτι ούκ είσί ποσώς πρωτότυπα, 
κρινομένη σήμερον, εί καί δλίγον αύστηρώς, 
καταδικάζεται. Ούτε δ ή μέν, οΰτε η δέ 
τών δύο τούτων μεθόδων έστίν έξ ολοκλή
ρου αξιοσύστατος, τής άληθείας, ώς καί έν 
τοσούτοις άλλοις,έγκειμένης μεταξύ δύο ά
κρων. Μετάφρασις τις ϊνα ή άληθώς καλή 
οφείλει νάποδίδη σύναμα τδ πρωτότυπον 
έργον κατά τε τήν συνάφειαν κα'ι τάς λε
πτομέρειας αύτοΰ’ άλλ’ ένταϋθα δή έγκει
ται ό μέγας σκόπελος, δυσχερέστατης οΰσης 
τής άντικαταστάσεως έκφράσεώς τίνος, δι*  
έτέρας ισοδυνάμου έτέρας γλώσσης, καθ’ότι 
έκφράσεις άπολύτως συνώνυμοι ούκ ένυπάρ- 
χουσιν ούχί μόνον έν δυσϊ διαφόροις γλώσ- 
σαις, άλλ’ ούδ’ έν μια καί τή αύτή’ έκάστη 
γλώσσα έχει τδ ίδιον αύτής πνεύμα, καί 
κατά ταύτην τήν έννοιαν ανάγκη νά έννοή- 
σωμεν τους επομένους, Καρόλω τώ πέμπτω 
άποδιδομένους, λόγους: « Ο άνθρωπος ό μίαν 
μόνην γλώσσαν έπιστάμενος, ούκ έστιν ή 
είς άνθρωπος, ό δύο ίσος πρδς δύο, ό τρεϊς 
πρδς τρεϊς καί οΰτω καθ’ εξής».

Ητον άν καλδν εν τούτοις, ϊνα οί τών 
καλών μεταφράσεων κανόνες καθιερωθώσιν, 
έάν μή γενικώς, κατά τινας περιςάσεις τού- 
λάχιστον, ώς, φέρ’ είπεϊν, περί τών κυρίων 
δνομάτοιν, τών πόλεων, κ.τ·τ., δι’ά υπάρ
χει αληθής αναρχία. Μετά τή» παρέκβασιν 
δέ ταύτην έπιληφθώμεν τοϋ ήμετέρου θέ
ματος.

Αί πρώτα1, εις τήν ελληνικήν μεταφρά
σεις χρονολογούνται άπδ τής βυζαντιακής ε
ποχής, τών αρχαίων μή μεταφραζόντω», 
άτε τής τέχνης τού μεταφράζει» δλως νεω- 
τέρας οΰσης. Ό κ. Γίδελ έν τή περιέργορ καί 
ένδιαφερούση μελέτη αύτοΰ, τή ύπδ του Πα- 
νακαδημαίου (InslilUl) στεφθείση, περί τών 

έν τή ελληνική γλώσση μιμήσεων τών ήμε- 
τέρων ίπποτικών διηγήσεων άπδ τής δωδε- 
κάτης καί έπειτα έκατονταετηρίδος, κατέ- 
δειξε πρώτος σχεδδν τάς περίεργους μιμήσεις 
τών ήμετέρων τοΰ μεσαιώνος ποιημάτων’ 
• Παράδοξος μοϊρα τών κρατών καί τών λα
ών !, λέγει ό κ. Γίδελ" ή έπιρροή κα'ι έπε- 
νέργεια τής κατά τούς μέσους αιώνας ήμε 
τέρας φιλολογίας έφθασε» άχρι τής Ελλά
δος. Ό "Ομηρος παραχωρεί έν τή πατρίδι 
του τήν θέσιν αύτοΰ τώ BetlOll de Sainle 
More, τώ 'Ροβέρτω Π ace, τώ Xp-.στιανώ 
de Troyes, λησμονηθέντες σχεδδν κατά 
τούς χρόνους τούτους καί αύτοΰ τοΰ Γιό
ματος τού άοιδοΰ τού Όδυσσέως καί τοΰ 
πολέμου τής Τροίας. Πάσαι αί παραδόσε·ς 
διακόπτονται’ τής έμπνεύσεως δ’ έρχομένης 
έκ Γαλλίας, τή ελληνική γλώσση, έξευτε- 
λ ζομένη υπδ -.ών έπηρειών τοΰ χρόνου, ού 
χρώνται ή πρδς μετάφρασιν ξένων συνθέσε
ων’ τότε βλέπομε» ελληνικόν περιβαλλό
μενα φόρεμα τδν Fieux Chevalier, τδν Hoi 
Artus el ses paladins,x'ai Flore et Blanche- 
fleur, τδν Lancelot cl Jauvani μέχρι 
καί αύτής τής γαλατικής, εϊ καί έξ αρχής 
φλαμανδικής, σατυρικής διηγήσεως τής έ- 
πιγραφομένης le Homan de Henan.» (γ) 
Δέν πρέπει δμως τις νά έκλάβη ταύτα ώς 
μεταφράσεις, άλλ’ ώς μιμήσεις άνεξαρτή- 
τως καί μετά πολλής τέχνης γενομένας. 
’Αλλ’ άρχονται άείποτε διά τών μιμήσεων 
πριν ή έπιληφθώσι τών μεταφράσεων’ καί 
οί Βυζαντινοί έβαινον πρδς τήν άπαίσιον 
ταύτην κατωφέρειαν, δτε η αλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως υπδ Μωάμεθ τοϋ Β . 
κατά τδ άποφράς έτος τοΰ 1453, άνεχαί- 
τισε τήν πρόοδον τούτου, ήν τώ 1261, 
μετά τήν έπιστροφήν αύτών είς τδ θρόνον,

γ) Gidel.filudes sur la lilleralure qrec- 
que moderne, imitations en grec de nos 
romans de chevalerie depuis le douzieme 
siicle, outrage couronne, en 1864, par Γ 
Academie des Inscriptions cl Belles Let- 
Ires. Paris, Imprimcrie imperiale, 1866. 

οί Παλαιολόγοι έδοκίμασαν νά σταματή- 
σωσιν

Άπδ τής αποφράδος ταύτης έποχής τοΰ 
1 453, άπδ τά μέσα τής δεκάτης πέμπτης 
εκατονταετηρίδας, τοΰτ’ έστι, μέχρι τών 
μέσων τής δεκάτης όγδόης, έπί τρεϊς περί
που αιώνας ή ελληνική γλώσσα καί φιλο
λογία, έκοιω/θεϊσαι τής Κωνσταντινουπό
λεως καϊ τής Ανατολής, κατέφυγον είς τάς 
τής Δύσεως νήσους καί ιδίως είς Βενετίαν, 
μή δίδουσαι ή ασθενή σημεία ζωής (δ). Τδ 
τού Έρωτοχρίτον ποίημα τοΰ Βικεντίου 
Κορνάρου, ή τής Έρωφί.Ιην τραγφδία τοΰ 
Χορτάτση καί τινα υπομνήματα είς τάς 
υπδ. τών Άλδων έν Βενετία γινομένας ω
ραίας έκδόσεις τών άριστουργημάτων τής 
κλασσικής άρχαιότητος, ιδού παν δ,τι κα- 
τεδεί κνυεν άπδ καιρδν είς καιρδν δτι τδ ελ
ληνικόν γένος έσώζετο καί δέν κατεπνίγη 
υπδ τής πλημμύρας τού έπιδραμόντος έ
θνους (ε).

δ) Η πρώτη είς τήν δημώδη ελληνικήν 
γλώσσαν μετάφρασις συγχρόνων συγγραμ
μάτων, ήν άναφέρει ό Λ. Παπαδ. Βρετδς 
έν τώ περιέργω καί ένδιαφέροντι αύτοΰ κα- 
ταλόγω τών άπδ τής δεκάτης πέμπτης έ- 
κατονταετηρίδος καϊ ειτα τυπωθέντων έλ- 
ληνικών βιβλίων, τώ κατά τδ 1854 έν 
Άθήναις έκδοθέντι, έστίν ή τοΰ Pastor fi- 
do τοΰ Γουαρίνη, δπερ έχαιρε μεγάλην φή
μην κατά τήν δεκάτην έβδόμην έκατονταε- 
τηρίδα έν Ίταλίσ1 καϊ ού τίνος δ πλήρης 
τίτλος τής ελληνικής μεταφράσεώς έστιν 
ούτος, ώς δίδωσιν αύτδν ό Βρετός :

“ΙΙαστώρ Φϊδος, ήγου» ποιμήν πιστδς, 
μεταγλωττισμένος άπδ τδ Ίταλικδν παρά 
Μιχαήλ Σουμμάκη. Ένετίησιν ,αχνή. (1658) 
είς 8ον »

ε) (Αγνοώ τί διά τών λέξεων τούτων 
έννοεϊ ό φιλέλλην Γαλάτης, άλλά πιστεύω 
βεβαίως δτι δέν θέλει νά εϊπη δτι ή μακρά 
καί ζοφερά άλλως έκείνη έποχή υπήρξε 
στείρα διά τήν ελληνικήν φιλολογίαν, διότι 
δ'εν δύναται ποτέ νά διαφύγφ τδ άκριβές 
3μαα τοΰ φιλέλληνας παρατηρητοΰ, οιον τδ
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Ίΐ έξέγερσις ήρξατο καθ’ ’λν στιγμήν ή 
Πύλη άπεφάσισε νάνυψώβη είς τδ αξίωμα 
όσποδάρου τή; Μολδαυί'ας καί Βλαχίας "Ελ 
ληνας μείναντα; ίν Κωνσταντινουπόλει με
τά τήν άλωσιν αύτής, ή έπανελθόντας έκ 
τών χωρών, είς ά; κατέφυγον’ κατά τήν έ
ποχήν λοιπόν ταύττ,ν, περί τά μέσα τής δε- 
κάτης όγδοης εκατονταετηρίδας, ήρξατο ή 
άναζωογόνησις τής μελέτης τών γραμμά
των καί τής ελληνικής γλώσσης διά τής 
άνιδρύσεως σχολείων καί άλλων εκπαιδευ
τικών καταστημάτων, έφ’ 8 καί φυσικώ τώ 
λόγω, πρίν ή γράψωσ·. πρωτότυπα έργα, 
έπροΟυμοποιούντο νά ποιήσωσι γνωστά τά- 
ριστουργήματα τών φιλολογιών τής Εύρώ
πης, μεταξύ τών οποίων διέλαμπε τότε ή 
τής Γαλλίας. Κατά τόν Ί’ίζον Νερουλόν (ζ) 
πρώτος δ επιφανής τής Κωνσταντινουπόλε
ως πατριάρχης Σαμουήλ συνέλαβε τήν έν
νοιαν τής μεταφράσεως τών κλασσικών 
συγγραμμάτων τής 'Εσπερίας, ύπό τών 
συμβουλών τοΰ δποίου δρμώμενο; δ ήγεμών 

τοΰ προσφιλούς Σαιντιλαιρίου, ή άσθενής 
μέν, άλλ’αδιάσπαστο; σειρά τών δαδούχων 
έκείνων άνδρών, οϊτινες, καί περ βαρεΐαν 
φέροντε; έπί τοΰ τραχήλου τήν τής τυραν
νίας χεΐρα, δέν έπαυον όμως γράφοντε; καί 
διαδίδοντες τά έργα αύτών πρός ένα καί μό
νον, ώς είς πολικόν άς-έρα, άποβλέποντες 
σκοπόν,τόν φωτισμόν τοΰπολυπαθοΰς γένους- 
έπιμάρτυρες τών λόγων μου, εί καί άσκοπον 
νάναφέρω αύτούς, Μελέτιος δ Πηγάς, Μά- 
ξ'-μο; δ Μαργούνιος, Νίκανδρος δ Νούκιος, 
Παχώμιος δ 'Ρουσάνος, Γεώργιος δ Κορέσσι- 
ος, ’Αντώνιος δ Επαρχος, Δαμασκηνός δ 
Στουδίτη;, Μελέτιος δ Συρίγου, Λεονάρδος 
δ Φιλαράς, Θεόφιλος δ Κορυδαλλεύς, Μη- 
τροφάνης δ Κριτόπουλο;, οί Αειχοΰδαι, δ 
τών Ιεροσολύμων Νεκτάριος, δ Μελέτιος, 
δ Δοσίθεος καί πολλοί άλλοι, πρδς τήν (ε- 
ράν χορείαν τών δποίων μετά σεβασμοϋ θά 
ποβλέπη άείποτε πας άληθής πατριώτης ! 
Σημ. Γ Κ υ.)

ζ) Cours de lilleralure qrecque moder- 
ne. 6 59.

Νικόλαος Καρατζά; μετέφρασεν ελληνιστί 
τό Λοκίμιον ΐ.ιΐ ιών ήΰών καί τοΰ mi· 
μαζος τών i&rir, καί τόν Λίώνα Λουδο
βίκου τοΰ 1Λ'. τοϋ Βολταίρου καί τήν Ι
στορίαν zijc συνομωσΐας τών Ισπανών 
κατά zije 'Εχιτίας. Ταΰτα δ’ ησαν και at 
πρώται είς τήν νεοελληνικήν μεταφράσεις 
συγχρόνων συγγραμμάτων (η), έξ ών καθο- 
ρά τις δτι κατά τήν δεκάτην όγδόην έκα-

η) (Ούκ έχομεν ύπ’ δψιν τάς μεταφρά
σεις ταύτας τοϋ Καρατζά, ϊνα ίδωμεν πότε 
αύται έδημοσιεύθησα», άλλά φαίνεται, καθ’ 
ά έκ γαλλική; τίνος γραμματικής, ήν έξέ
δωκεν ούτος έν Βιέννη τώ 1806, δύναταί 
τις συμπεράναι, δτι έξεδόθησαν κατά τήν 
έποχήν περίπου ταύτην, ή καί όλίγον πρό
τερον, έν φ έχομεν μεταφράσεις έκ τοϋ ι
ταλικού τοϋ ’Αντωνίου Καττ.φόρη (Ιστορία 
παλαιά; καί νέας Διαθήκης έκ τοϋ ιταλικού 
μετά χαλκογραφιών καί εξηγήσεων έκ τών 
πατέρων Ένετίησι) καί τοϋ ’Αθανασίου Σκι 
αδά (Βίος Πέτρου τοϋ Μεγάλου, αύτοκρά- 
τορος τής Ρωσσίας, ιταλιστί τό πρώτον 
γραφείς υπό Κατηφόρη), πολύ πρότερον, τώ 
1839 δημοσιευθείσας, τό ΈΛ.Ιηνικόν Θέ
ατρο)·, τό έκ τής Λατινικής υπό τοϋ Νικο
λάου Μαυροκορδάτου μεταφρασθέν και τώ 
1758 καί 1760 έκδοθέν’ πρός δέ τούτοις 
έν ταΐς πρώτα·.; έλληνικαΐ; μεταφράσεσι 
δυνάμεθα νά κατατάξωμεν καί τάς μετα
φράσεις, άς έποίουν οί ολίγοι έκεΐνοι λόγιοι 
τής ήμετέρας έκκλησίας, οϊτινες πορευόμενοι 
είς 'Ρώμην καί έκπαιδευόμενοι έν τοΐς έν 
αύτή υπό τών Παπών τότε ίδρυμένοις ελ
ληνικοί; έκπα.δευτηρίοις, έγένοντο εΐτα 
δραπετίδαι τής όρθοδόξου έκκλησίας, προσ- 
παθοϋντες νά διαδώσωσι τά εαυτών νάμα
τα καί τοΐς έτέροις αύτών συμπολίταις διά 
τής μεταφράσεως συγγραμμάτων τής δυ
τικής έκκλησίας' τοιαΰτα δέον νάναφέρωμεν 
τήν 'Οδηγίαν τοϋ Χίου ’Ανδρέα Ρεντ'ου, 
('Οδηγία τών αμαρτωλών τοϋ πατρός ’Α
λουσιού τοϋ Γρανάτα, μεταγλωττισμένη είς 
^ωμαίκην γλώσσαν, διά μέσου τοϋ πατρός 
Λνδρέου τοΰ 'Ρεντίου τοϋ Χίου, έκ τή; συν 

t

τονταετηρίδα ή γαλλική γραμματολογία 
παρέσχεν, ώ; καί κατά τόν δωδέκατον αιώ
να, τά στοιχεία τή-, έξεγέρσεως ταύτης τής 
νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας. Βραδότερον 
δέ εΐς τών περί τόν ηγεμόνα Κωνσταντίνον 
Μουρούζην λογίων, θωμάς ό 'Ρόδιος, μετέ
φρασεν έν πεζώ τραγωδίας τινάς τοΰ Με- 

τροφίας τοϋ ’Ιησοΰ. ίίΐ Roma della Slampa 
della s. conijr. de propog. Fide, in 
MDCXXVJII) καί τήν τοϋ Ίωάννου Κα- 
ρυοφύλλη μετάφρασιν τής χριστιανικής δι
δασκαλίας τοϋ Βελλαρμίνου, τώ 1631 έν 
'Ρώμη έκδοθεϊσαν, καί τινα έτερα άνωνύμως 
έκδοθέντα. Πρός δέ, άνάγκη νάναφέρωμεν 
ώς πρώτα; μεταφράσεις, κατά τόν χρόνον, 
καθ’ 8» τίθησιν αύτάς ό μαρκήσιος Σαιντι- 
λαίριος, καί τά υπό τοΰ πολυμαθούς Γεωρ
γίου Ζαβίρα έκ τοϋ ουγγρικού καί τοϋ γερ- I 
μανικοΰ έξελληνισθέντα, καί άπερ, καθ’ δ
σον οϊδα, είιί ταΰτα :

Ίατρικαί παραινέσεις, μεταφρασθεϊσαι έκ 
τοϋ Ουγγρικού. Εν Πέστη, 4 787.

Ιερά Ιστορία, έκ τοΰ γερμανικού μετα- 
φρασθεΐσα. Έν Πέστη 4 787.

Δημητρίου Καντεμίρου, αξιομνημόνευτα 
έν Βλαχία συμβεβηκότα, μεταφρασθέντα έκ 
τοΰ Γερμανικού. Έν Βιέννη, 4 795.

Έκτός τούτων ό Ζαβίρας έξελληνίσατο 
πλεΐστα συγγράμματα έκ τής γερμανικής, 
γαλλικής, ουγγρικής καί μάλιπα τής λα
τινικής, μήπω δημοσιευθέντα καί ών κατά
λογον παρατίθ/,σιν αύτός ούτος δ Ζαβίρας 
έν τώ άθανάτω αύτοϋ έργω “Νέα Ελλάς» 
καί ό κ. Σάθας έν τώ έν τω φιλολογικοί δι
αγωνισμό) τοϋ 4 867 βραβευθέντι έργο) του : 
βΒιογρτφίαι τών έν τοϊς γράμμασι διαλαμ- 
ψάντων Ελλήνων» κτλ. Τούτοις δέον νά 
προσθέσωμεν καί τάς μεταφράσεις τοϋ 'Ρή
γα Φεοαίου, οϊα ή τοϋ Νέου Άναχάρσιδος 
(Βιέννη 1797), ή τοΰ Σχολείου τών Ντελι- 
κάτων Έραστών (Βιέννη, 1790), ή τού τοΰ 
’Αββά Μεταστασίου δράματος Τά ’Ολύμ
πια (Αύτόθ. 4 797), καί άλλας τινάς. Σημ. 
Γ. Κ. Υ.) 

τσστασίου (θ) καί έλεγείσς τού ’Οβιδίου. 
Μετά τοΰτον δέ ό έκ Κερκύρας Εύγένιος, δ 
γνωστότερος ύπό τό όνομα Εύγένιος Βούλ- 
γαρις, 8; ένεκα τών έγκυκλοπαιδικών καί 
ποικίλων αύτοϋ γνώσεων καί τοΰ παγκο
σμίου πνεύματός του έγκατατάσσεται με
ταξύ τών πρώτων λογίων τής νεωτέρας 
Ελλάδος, έπεχείρησε κατά τήν έν 'Ρωσ
σία παρά τή αύτοκρατείρα Αικατερίνη δια
μονή του νά μεταφράση έμμέτρω; τήν Αί- 
νειάδα τοΰ Βιργιλίου, έφ’ 8 καί ένησχολήθη 
έπί μακρόν, θελήσας νάποδώση στίχον πρδς 
στίχον έν όμηρικώ ΰφει, ήτις δμως θεωρεί
ται γενικώς κατωτέρα τής φήμης τοΰ συγ
γραφέως· έξεδόθη δέ μετά μεγάλης πολυ
τελείας εΐς δύο τόμους είς φύλλον, κοσμη- 
θεΐσα μάλιστα δι’ ώραίας τινός είκόνος τού
συγγραφέως.

Αί έκ τής λατινικής μεταφράσεις εισίν ά- 
ναφορικώς σπάνιοι έν τή νεοελληνική’ οί 
σύγχρονοι 'Έλληνες όλίγον γενικώς σπουδά- 
ζουσι τήν λατινικήν, θεωροϋντες αύτήν ώς 
γλώσσαν τεθνηκυΐαν ής τίνος ή φιλο
λογία παρήχθη καί ένεπνεύσθη υπό τής τής 
άρχαίας Ελλάδος’ έπιλαμβανόμεθα δ’ έν- 
ταύθα νάναφέρωμεν έτερον έμμετρον μετά
φρασή τής Αίνειάδος ύπό τοϋ Ίακωβάκη 
Ρίζου 'Ραγκαβή, έν Κωνσταντινουπόλει πρό 
τινων έκδοθεϊσαν, τή έπιμελείρι τού υίοΰ 
αύτοΰ ’Αλεξάνδρου, τοΰ έμμέτρως μετα- 
φράσαντος τραγωδίας τινάς τού Κορνηλίου

θ) (Έκτός τοϋ Θωμά 'Ροδίου μετέφρασεν 
έκ τοϋ ιταλικού τραγωδίας τινάς τοΰ Πέ
τρου Μεταστασίου καί δ τού Εύγενίου τού 
Βουλγάρεως μαθητής, Γεώργιος Σοΰτσος, 8ς 
καί έξέδωκεν Ένετίησι 4 779 αύτάς έν τό- 
μοις δύο. Καί δ πρωτομάρτυς τής ελληνι
κής εθνεγερσίας, δ Φεραϊος 'Ρήγας, ώς άνε- 
φίραμεν όλίγον άνωτέρω, έποίησε μετά- 
φράσιν τραγωδίας τινός τού Μεταστασίου, 
ήν έξέδωκεν έν Βιέννη σύν τή Βοσκοπο&.Ια 
τών ’’Λ.Ι.Τίωτ, ποιήματι τοΰ Μαρμοντέλ, 
καί σύν έτέρω τινι ποιήματι τού Γερμανού 
Γεσνέρου υπό τού Αντωνίου Κορωνιού με- 
ταφρασθέντι. Σημ. Γ. Κ. Υ.)
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καί τοΰ 'Ρακίνα καί Ιδίως ττ,ν ΦαΙύραγ καί 
-civ Klrrar.

’Ολίγα έτη πρό τοΰ θανάτου του δ Εύ- 
γένιος Βούλγαρις μετέφρασε προςέτι νεοελ
ληνιστί καί τδ Κιχραγάριον τοΰ Αγιον 
Αύγουστίχου^ δ περ έστί καί τδ τελευταίο» 
έργον αύτοΰ. (ι)

Δέν Οέλομεν νά κατατάξωμεν μεταξύ 
τών έκ τίς γαλλικής είς ττ,ν ελληνικήν με
ταφράσεων,άλλ’ ού δυνάμεθα και νά παρελ- 
Οωμεν έν σιγή ττ,ν περίφημον μίμτ,σιν,?,ν έ- 
ποιήσατο δ 'Ρήγας (κ) τοϋ Μαοσαμιώτικου 
ϋμχον, δςτις ήν ταύτοχρόνως τδ θούρειον 
ασμα καί ό ύμνος τής άπελευθερώσεως τών

ι) (Δέον ένταΰθα νάναφέρωμεν καί την 
σύγχρονον τούτου μετάφρασιν τοδ Anliqui- 
tas honierica, ed. J. Terpeslra ύπδ τοΰ 
Εύγενίου έν Μόσχα τυπωθεϊσαν’ (αί καθ’ "Ο 
μηρόν ’Αρχαιότητες καί αί Κερκυραϊκαί Άρ- 
χαιολογίαι έκ τής Λατινίδος έπί τήν Έλ- 
ληνίδα φωνήν άντιμετακληθεΐσαι ύπδ Ε. Λ. 
τοΰ Β. Εν Μόσχα ζαωδ'.)'θ φιλόπονος πα
τριώτης έξεπόνησεν έκτδς τούτων πλείστας 
δσας μεταφράσεις είς είκοσιπεντάδα περίπου 
βριθμουμένας. Σημ. Γ. Κ. Υ.)

κ) Ό 'Ρίζος Νερουλδς λέγει, περ1. τοΰ υ - 
μνου τούτου τδν λόγον ποιούμενος :

«Δέν ήκούοντο άνά πάσαν ττ,ν 'Ελλάδα 
κατά τήν έποχήν ταύτην, ή οί ΰμνοι τοΰ 
Έήγα’δλοι οί νέοι έπανελάμβανον αύτούς έν 
ταΧς συναναστροφαΐς αύτών, έν τοϊς συμπο- 
σίοις των, τδν μέν χειμώνα παρά τή γω
νία τής εστίας, τδ δέ θέρος ύπδ ττ,ν σκιάν 
τών έλαιών καί τών πλατάνων, διαφεύγον- 
τας τά ώτα τών βαρβάρων καί έν αύτή δή 
τή πρωτευούση. Έγώ αύτδς, ευρισκόμενος 
έστιν δτε έν συναναστροφαΐς Τούρκων υ
πουργών, ήκουον νά διατάττωσι τοϊς μου· 
σικοϊς νά ψάλλωσι τδ Λιϋτε τταΐδες τωχ 
Έμ.Ιήγ(ύΥ· 'II μελωδία τοΰ άσματος τού
του τοσοΰτον ήρεσκε τοϊς Τούρκοι;, ώστε 
έγίνωσκον έκ στήθους τάς πρώτας λέξεις, 
χωρίς νά έχωσι ττ,ν περιέργειαν νά μάθωσι 
τί σημαίνουσιν.» Cours de litleralure grec- 
que moder ne, σελ. 49.

υποδούλων 'Ελλήνων*  ή μίμησις αΰτη ή 
μάλλον ή εφαρμογή αΰτη τής Μασσα,ΐιώ- 
τιίος έν ταϊς ίδέαι; τής ελευθερίας τής Ελ
λάδος έστί λίαν ένδιαφέρουσα, ώστε ού δυ
νάμεθα παρελθεΐν έν σιγή. Δύναταί τις δέ 
καταπεισθήναι περί τούτου παραβάλλων 
την μετάφρασιν τών δύο πρώτων στροφών, 
ήν έποίησεν ό 'Ρίζος Νερουλδς έν τώ περί 
νεοελληνικής φιλολογίας συγγράμματί αύ
τοΰ, πρδς τάς δύο πρώτας στροφά; ττ,ς 
ΛΓασσαΛώπάος. (λ) (’Ακολουθεί).

λ) (Ένταΰθα παρατίθησιν δ φιλέλλη» 
συγγραφευς τήν ύπδ τοΰ Νερουλού μετάφρα- 
σιν τών δύο στροφών’ άντί τούτου δμως εύ- 
λογώτερον κρίνομεν ’ έν τήδε τή μεταφράσει 
τήν παράθεσιν τής πρώτης στροφής τού ελ
ληνικού άσματος πρδς τήν πρώτην στροφήν 
τής Μασσαλιώτιδος :

Δεΰτε παϊδες τών 'Ελλήνων, 
ό καιρδς τή; δόξης ήλθε»’ 
άς φανώμεν άξιοι έκείνων 
πού μάς δώσαν ττ,ν αρχήν. 
Ας πατήσωμεν άνδρείως 

τδν ζυγδν τή; τυραννίδος, 
έκδικτ.σωμεν πατρίδος 
κάθε όνειδος αισχρόν.

Τά δπλα άς λάβωμεν, 
παϊδες ’Ελλήνων άγωμεν, 
ποταμτ,δδν έχθρών τδ αϊμα 
άς τρέξτι πρδ ποδών.

’ΐδου καί ή τή; Μασσαλιώτιδος πρώτή 
στροφή έξελληνιζομένη : «’Εμπρός τέκνα 
τής πατρίδος, άνέτειλε» ·η ήμερα τΐ,ς δόξης ! 
ή αιματηρά σημαία τής τυραννίας υψώθη 
καθ’ ύμών. ’Ακούετε είς τάς πεδιάδας τούς 
άγριους αύτούς στρατιώτα; μυκωμένου; ; 
"Ερχονται καί έν αύταϊς ταϊ; άγκάλαις μας 
νά σφάξωσι τού; υίούς μας, τάς συζύγους 
μας Συμπολΐται, είς τά δπλα ! πυκνώσα
τε τάς φάλαγγας σας! Βαδίσωμεν, αϊμα α
κάθαρτον άς ποτίση τούς αΰλακάς μας !» 
Προφανή; ουν η μίμησις. Σημ. Γ. Κ. Υ.)

βάθος στενής φάραγγος, ανοικτή; πρδς δυ
σμάς. Πρδς τή» διεύθυνσιν ταύτη» τδ βλέμ 
μα εισδύει είς την ανατολικήν κλιτύν άλύ- 
σεως λόφων’ πέριξ δέ βλέπει τις όρη πλήρη 
κρυπτομεριών, παντδς είδους κωνοφόρων, 
δρυών καί πευκών. Τά πάντα εϊναι χλόη- 
φόρα, έκτδς τών ύπομελαινών στεγών τών 
οικιών, αϊτινες στηρίζονται έπί έρυθρών 
στύλων καί δεικνύουσι τήδε κακεΐσε τά κι
νητά διαφράγματα των έκ λευκού χάρτου. 
Βαδμίδες λελαξευμέναι έν τώ γρανίτη χρη- 
σιμεύουσιν ώς δρόμοι. Πέριξ τών οικιών κή
ποι κατέρχονται κλιμακτ,δδν, μικρά δέ ρεϊ 
Ορα διαυγούς υδατος άποτελούσι μικρούς 
καταρράκτας. Μικραί δρυς, μικραί έλάται, 
μικροί κέδροι σαλευόμεναι, διασπώμεναι, 
στρεβλούμεναι κατά τή» καλαισθησίαν τής 
χώρας, σκιάζουσι τάς οικίας ταύτας. Μι- 
κραί γέφυραι, συνιστάμεναι είς ένα μόνον 
λίθον, ζευγνύουσι τούς τεχνητούς χειμάρ
ρου·· 'Η τοΰ καλού αϊσθησις εϊναι άμφισοη- 
τήσιμος καί τδ σχέδιον έχει τι τδ παιδι
κόν’ υπάρχει πλή,ν φαντασία καί αί διαστά
σεις είσίν άρμονικαί. Έάν έκ τού έξώστου 
ρίψήί τδ βλέμμα είς ένα τών κήπων τού
δων, Οά σοι έμποιήση έντύιτωσιν άλσους. 
’Αλλ’ ιδού διέρχεται νε&νις, ή τις εϊναι ύψη 
λοτέρα τής άρχαίας ταύτης κέδρου. Αΰτη 
είναι αθυρμάτων,άλλά δμολόγτ,σον δτι εϊναι 
θελκτικόν.

Ό δήμαρχος ώρισε πρδς κατοικίαν ήμών 
τδ καλλίτερον μέρος τοΰ άρίστου ξενοδο
χείου, διατάξας ν’ άποσυρθή έγχώριος οικο
γένεια. Άπεχθάνεταί τις τάς τοιαΰτα; τή; 
άρχής διαταγάς, άλλ’ άφοΰ τδ κακδν έγινεν, 
επωφελούμαι δπως καί οί λοιποί "Αλλως 
τε οί τή; οικία; άποδλτ,θέντες μειδιώαιν ή
μϊν γλυκυθύμως. Τδ ήμέτερον τεϊοπωλεΐον 
ή μάλλον ξενοδοχείον σύγκειται άπδ πολ
λάς στέγας, διαιρουμένας ύπδ σύριγγος’ πε
ριπατώ» τις δ’ έν αύτώ δύναται νά σπου- 
δάση τδν κατ’ οίκον βίον τών ’Ιαπώνων, 
ών πολλοί ήλθον νά περίεργασθώσιν ήμάς· 
Είς ττ,ν άκραν τής σύριγγος συνέρχονται έν 
τή αιθούση τού λουτρού καί καλύπτονται 
άλληλοδιαδόχως άπδ ύδωρ θερμόν ή ψυ- 
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χρύν, μεθ’ 2 έκαστος άποσύρεται είς τδ 
δωμάτιόν του, τδ κατά τδ μάλλον ή ήττον 
πανταχοθεν ανοικτόν.

Έκεϊ τρίβουσιν αύτούς τυφλοί, ή τδ έρ
γον έκτελεϊ ή γυ»ή σου, άν έφερες αύτήν. 
Εϊδον χονδρόν κύριον ίξηπλωμένον έπί τής 
ψιάθου, καπνίζοντα καί άναγινώσκοντα" ί 
σύζυγός του, ένοκλάζουσα παρ’ αύτώ, έντ,- 
σχολεϊτο έπί δλας ώρας νά όπερά τάς 
ισχνά; χεϊράς της είς τούς εομους τοΰ κυ
ρίου. II Ουγάτηρ των, νεάνις άρκούντως ώ- 
ραία, κομψώς έχουτα τή» κεφαλήν κεκο- 
σμτ,μένην, έκρουεν όργανον δμοιάζον πρδς 
βάρβιτον (λαοΰτον). Άπδ καιρού είς και
ρόν είσήρχοντο έρποντες οί υπηρέται δπως 
παραθέσωσι τέϊον καί άνανεώσωσι τδν κα
πνόν τοΰ οικογενειάρχου, δστις εϊναι, ώ; 
μοί λέγουσιν, έξοχον ύποκείμενον τής Ί- 
έδου.

Έν έτέρω δωματίω οί ήμέτεροι γιακου- 
νίν, ένοκλάζοντες κυκληδδν πέριξ νεανίδων, 
άδουσι καί πίνουσι σακί. Τδ μαγειρεϊον βρί
θει γυναικών παρασκευαζουσών τά έδέσμα- 
τα, έπιτηρουσών τάς χύτρας καί κοπτου- 
σών είς τεμάχια ιχθύς ζώντας είσέτι’ είσί 
δέ είς άκρον καθαραί καί ένεργοΰσι μεθοδι
κής. Ενταύθα ούδέν δυσαρεστεϊ τδν οφθαλ
μόν’ άπαντες δέ άδολεσχούσι καί γελώσιν, 
είσίν εύθυμοι, αμέριμνοι καί εύπροσήγοοοι. 
’Επειδή τά δωμάτια κεϊνται πλησιέστατα 
τά μέν παρά τά δέ καί μόνον ύπδ χάρτινου 
διαφράγματος χωρίζονται ή είσίν δλως α
νοικτά, δ οφθαλμός εισδύει πανταχοΰ" βλέ
πει τις είς τδ σκιόφως κεφαλάς καλώς κε- 
κοσμημένας, τδ άνω μέρος τοΰ σώματος 
καί τού; βραχίονας ανοικτούς,καί τήδε κα- 
κεϊσε εισδύει άκτίς ήλίου,ή καί τότε ή ατμό
σφαιρα λάμπει ή ομοιάζει πρδς χρυσήν 
βροχή» έν μέσω τοΰ σκότους. Παρέκει βλέ
πεις ττ,ν ήμέραν καί είς τδ βάθος δένδρα*  
μέρος καταρράκτου, διαβάτας οϊτινε; ανέρ
χονται ή κατέρχονται τάς έν τώ βράχφ 
λαξευθείσας βαθμίδας καί οϊτινες χάνονται 
είς ττ,ν χλόην ή εισέρχονται είς καλύβας.

17

ί

ί



4 54 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. 155
(6 Αύγουστου). Μικρδν πρδ τής έ'κτης ε

ωθινή; ώρας έκκινούμεν. ’Εάν έδύνατό τις 
νά έκτείνη τού; πόδας, ούδέν θά ητο άνε- 
τώτερον η τό όδοιπορεϊν έπί χόγχον. Τό 
εγχώριον τούτο φορεϊον είναι κάλαθος α
νοικτός, μακρύς σχεδόν τρεις πόδας κα'ι υ
ψηλός δύο" πρέπει δέ ν’ αφαίρεση τις τό 
πάχος τοϋ χονδρού ίνδοκαλάμου έξ ου ά- 
ναρταται. Η στέγη άτελώ; σέ προστατεύει 
κατά τοϋ ήλιου, τόσον δέ χαμηλά) ε’ναι,ώσ
τε ύποχρεοΰσαι νά κατακλινθής, ένώ ή 
γειτνίασις τοϋ είς τά έμπροσθεν αχθοφόρου 
σ’ αναγκάζει νά έπιπτύξη; τούς πόδας. I 
’Αλλά τά πάντα πράττει τις· άλλως ας 
μή έλθη είς ’Ιαπωνίαν, δπου τά πάντα 
άλλοις έχουσιν ή έν τώ λοιπώ κόσμορ.

Έξερχόμενοι τή; Μιγϊανοσίτα;, διερχό - 
μέθα τήν φάραγγα καί, διηνεκώς βαίνοντε; 
πρδς βορράν, διαβαίνομεν ώραΐον δάσος. 
Μετά πορείαν δύο καί ήμισείας ωρών, έ
χομε*  πρώτον σταθμόν εις τδ χωρίον 
Σέγκ-γκοκούνό-χαρά, δθεν άναχωροϋμεν 
τήν έννάτην καί ήμίσειαν ώραν. Εϊχομεν 
καταλείψει τήν σκιάν τού δάσους καί ηδη 
υπδ καυστηρδν ήλιον άνερχόμεθα τά υψώ
ματα τής τελευταίας άλύσεως ήτις χωρίζει 
ήμάς άπό τοϋ Φουτζιγίάμα- Ό χόρτο;, υ
ψηλός σχεδδν δσον τό άνάστημα άνθρώ
που,ε’ναι λευκός έκ τού ένδς μέρους καί πρά
σινος έκ τού έτέρου, δπερ δεικνύει τά δρη έν
ταϋθα μέν λευκόφαια, άλλαχοΰ δε πράσινα, 
κατά τόν άνεμον δστις πνέει· 'II άτραπδς 
καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον άπό- 
κρημνος, όπισθεν δ’ ήμών, δλίγον πρδς δυ · 
σμάς, εκτείνεται μεταξύ μονήοων δχθών 
σινδόνη μέλανος ύδατος, ήτοι ή βόρειος ά
κρα τής λίμνης Χακονέ. Τήν ένδεκάτην ώ 
ραν, έξελθόντες τής ατραπού, άφικόμεθα 
εί; τήν κορυφήν, μόλι; έχουσαν ένταϋθα 
πλάτος ποδών τινων καί διευθύνουσαν τάς 
απόκρημνου; κλιτύας της πρδς πεδιάδα κυ
ματοειδή, κεκαλυμμένην άπδ λειμώνας, 
δενδροφυτείας, καλύβας, χωρία. 'Ωραιοτάτη 
είναι ή χλόη, ομοιάζουσα πρδς τήν τών 
’Αλπεων. Πρός τό άλλο yjepo; τής πεδιά- 
δος, πρός τδ βορειοδυτικόν, είς άπόστασιν 

τεσσάρων μέχρι πέντε μιλλίων, ύψοΰται 
διά μιάς, 14000 πόδας άνω τής θαλάσ
ση;, ό γίγα; τών ηφαιστείων, τδ άγιον όρος 
τή; αύτοκρατορίας, τδ Φουτζιγίάμα, δπερ 
αναπολεί τήν Αΐτνην όρωμένην έκ τής Τα- 
ορμίνας'μόνον αί πλευραί του έχουσιν όλιγώ- 
τερα σχίσματα, δ περίβολό; του είναι ήττον 
κεκλασμένος, ένεκα δέ τού εξαιρετικού καυ- 
σωνος κατά τό θέρος τούτο έξέλιπε μέχρ, 
τινδς ή τδ πλεϊστον τού χρόνου καλύπτου- 
σα αύτδ χιών.

Οί περιηγηταί δλισθαίνουσιν έπί τοϋ χόρ
του, μετά τινα δέ λεπτά κατέρχονται είς 
τήν πεδιάδα, δπου εύρίσκουσι τά; γλυκείας 
εύωδίας τοϋ έαρος, τδν δροσερόν καί έλα· 
στικδν άέρα τών ’Αλπεων.

Τήν 1 ώραν φθάνομεν εί; τδ χωρίον Γκο- 
τέμπα καί καταλύομεν είς ώραΐον τεϊοπω- 
λεϊον' ποιοΰμεν δέ εκδρομήν είς αγγλικόν 
άλσος, δπου άφθονοΰσιν ή σκιά καί τό ύ
δωρ. Μετ' δλίγον τά δένδρα γίνονται σπα- 
νιώτερα καί είσερχόμεθα είς τήν στέππην 
ήτις περιβάλλει τήν βάσιν τού ήφαιστείου. 
Είς τδ μέρος τούτο τού χόρτου καί τής λά
βας εδρίσκεται τό Σουμπασίρη, δπου θά δι- 
ανυκτερεύσωμεν' φθάνομεν δέ τήν έκτην καί 
ήμίσειαν ώραν.’Λπόστασις άπό Μιγίανοσίτας 
έπτά ρίς ή δεκαεπτά καί ήμισυ μίλλια.

Ή ημέρα άπασα ην ευχάριστος. Όταν 
όδοιπορή τις έπί κάγκου, θίγει, ούτως εί
πεϊν, τό έδαφος. Κατά την πρωίαν, ένώ δι- 
ηρχόμεθα διά τών λειμώνων, ό χόρτο;, δ 
λειχήν, τά δρμενα τών άνθέων έθώπευον 
τάς παρειάς μου, τά βλέμματά μου είσέ- 
δυον είς μυστηριώδεις χώρας ά; δ πεζός 
καταπατεί, άλλ’ αΐτινες διαφεύγουσι τδ 
βλέμμα του. Ταύτα ήσαν δι’ έμέ ώς άπο- 
κάλυψις. Ό ήλιος έπαιζε μέ τάς σκιάς 
τών φύλλων καί τά ποάρια. Παρετήρουν 
τάς μέλισσας, τάς χρυσαλλίδας, μύρια έν
τομα δλισθαίνοντα λαθραίως είς τού; κάλυ
κας τών άνθέων' καί τί άνθέων! —μεγά
λων κυανοχρόων φυσίγγων έπιχαρίτως κε
κλιμένων έπί γιγαντιαίων οθονών (γαρου- 

I φαλλιών), λειρίων αναπεπταμένων έπί θόλου 

χόρτων μακρών και λεπτών. Τά πάντα 
μειδιώσιν έν τή χώροι ταύτη, ή βλάστησες, 
οί άνθρωποι, "ίδε τού; πτωχού;, οΐτινες σέ 
φέρουσι ! — δέν παύουσι γελώντες, άδολε- 
σχοΰντε;. Καί δμως ίδρώς διαβρέχίΐ τά 
χαλκόχροα σώματά των. Εί; διάστημ,α δύο 
ή τριών λεπτών φέρουσι τδ φορεϊον έπί τού 
έτέρου ώμου, δπερ γίνεται έντδς δευτερο
λέπτου, έκαστο; δ’ ήμών έχει τέσσαρας 
κουλή, εργαζομένους έκ διαδοχής. Είς τά 
υψηλά μέρη οι όντε; ελεύθεροι βοη
θούσε τού; συντρόφου; των Οέτοντες τά; 
χεϊρά; έπί τών ωμων τών φεοόντων τό φο- 
ρεϊον. Άπδ δέκα εί; δέκα λεπτά άλλάσσου- 
σιν, αφοή προηγουμένως πολλά; ποιήσωσιν 
υποκλίσεις και εύγενείας μεταξύ των, λ. χ. 
« II εύγενεία ·ας πρέπει νά έκουράσθητε.— 
Διόλου, ή εύγενεία σας απατάσθε,ο καί έκ 
νέου γελώσι καί άδολεσχοΰαιν.

(7 Αύγούστου). Οί Ευρωπαίοι, οι έχοντε; 
τήν άπαιτουμένην άδειαν, συνοδείαν καί 
φυλακήν, έκ τού μέρους τούτου, τού χωρίου 
Σουμπασίρη ή δι’ ατραπού δυτικώτερον 
τής Χακο,έ ανέρχονται είς Φουτζιγϊάμαν. 
Κατά τήν ώραν ταύτην τού έτους πλήθος 
έγχωρίων προσκυνητών έρχονται πανταχό-- 
θεν, κυρίως άπό Ποσίδαν. Πέραν τού Σουμ
πασίρη άρχεται τδ μυστηριώδες έδαφος, τό 
ολίγον γνωστόν τοϊς -Ituxoic' έκεϊ δέ, πρό; 
τα βορειοανατολικά τού ηφαιστείου, κεϊται 
ή πόλις Γίοσίδα, περίφημος διά τόν σιντοϊ- 
κδν ναόν της, διά τήν αγιότητα τοϋ τόπου, 
διά τήν θαυμασίαν πληθύν τών προσκυνη
τών, οΐτινες έρχονται χάριν εύλαβεία; τδν 
Ιούλιον καί Αύγουστον, πριν ή μετά τήν 

άνάβασιν εί; τό άγιον όρος. Αύτοΰ ε’ναι δ 
σκοπός τής δδοιπορίας μου- δσον δ’ άφοφά 
τό Φουτζιγίάμα θά φωτισθώ εκ τών έκθέ- 
σεων τών συνοδοιπόρο,·» μου' άλλω; δέ ή- 
ζεύρω δτι ή εΰχαρίστησι; δέν είναι άνταξία 
τοΰ κόπου. ’Ατραπός καλώς διατηρημένη 
Χαί διηρημένη εί; οκτώ σταθμούς, έν οίς 
δύναταί τις νά διέλθη τήν νύκτα εί; μικρά; 
πλεκτά; καλύβας, φέρει είς τά χείλη τού 

έσβεσμένου κρατήφος. ’Εάν, κατ’ έξαίρεσιν, 
ηναι αιθρία,έχεις ύπ’ όψιν μακράν άπόστα- 
σιν, άλλά τά ορώμενα δέν παρέχουσιν έν- 
διαφέρον. Τό μέγα Οέλγητρον τών έν τοϊς 
’Αλπεσι μερών, δρωμένων έξ άνωτάτου ύ
ψους, συνίσταται, ώ; νομίζω, μάλλον έν τή 
ποικιλία, ή έν τή έκτάσει τού πανοράματος. 
Καταπεφοβισμένος εισδύεις εί; τά; φάραγγα; 
τών περί σέ υψηλών όρέων, ανέρχεσαι εί; 
τούς βράχου; καί μετράς διά τοϋ βλέμμα
τος τάς αβύσσου;' έπειτα δέ, δπως άνα- 
παύση; τού; Οφθαλμού;, διευθύνει; αύτού; 
πρό; τήν πεδιάδά ήτις, δι’ οπτική; απά
της, ύψόνει τά; κορυφάς καί δεικνύει τόν 
ορίζοντα ΐσον πρό; τό μέρος εί; 8 εύρίσκε- 
σαι. Έν Φουτζιγίάμα δεν ύπάρχουσι βρά- 
χη καί όρη υψηλά, διότι τά ύπάρχοντα 
μόλι; άνέρχονται είς ΰψος τριών χιλιάδων 
ποδών. Ή χώρα, έκ τοϋ κρατήρο; παρατη- 
ρουμένη, φαίνεται ώ; φύλλον χάρτου ρυτι
δωμένου, πρασίνου, φέροντος γραμμάς καί 
μέρη λευκά. Ταύτα δ’ είσίν ή Ίέδος, ή Ίο- 
κοχάμα καί αί αναρίθμητοι πόλεις,κωμοπό- 
λει; καί πολίχναι τού Κουάντο (συμπλέγ
ματος οκτώ έπαρχιών, δπερ κατά γράμμα 
σημαίνει' τό άνατολικόν τού φραγμού).

Όλη ή πρωία κατηναλώθη είς παρα
σκευής πρό; άνάβασιν τού δρου; καί τήν 
δευτέραν ώραν έξεκίνησαν οί φίλοι μου, έ
γώ δέ, συνοδευόμενος ύπό τοΰ ανεκτίμητου- 
Κ. Κέμπερμαν, τοΰ μόνου ές ήμών δστις έ
χει τό δώρον τού όμιλεϊν, ιππεύω δπως 
είσδύσω εί; τάς αγνώστους γαίας. Ό ήλιος 
είναι απηνής και ή χώρα μονότονος' 
λουθοϋμεν δέ φάραγγα, βαθεϊαν τού έδά- 
φου; ρωγμήν. Έξελθόντες ταύτη; εύρισκό- 
μεθα άπέναντι λίμνης, έχοντε; πρό; τ’ ά- 
ριστερα (βορειοανατολικό»;) τό ήφαίστειον-, 
Φθάσαντα; εί; τήν όχθην έφιλοξένησεν ή
μάς έπί τινα λεπτά ο δήμαρχο; τή; Γϊα- 
μανονάκας, μικροΰ χωρίου φιλαρέσκως ίστα- 
μένου μεταξύ τή; κλιτύο; συδένδρου λόφου 
καί τής λίμνη;. Η άφιξις ήμών έθηκεν εί; 
κίνησιν τού; κατοίκου;, πανταχόθε» δέ 
συρρέουσιν ούτοι καί θεωρούσιν ήμά; μετά 
καταπλήξεις; κα1, βιωπηλώ;, μεθ’ 8 γελώ- 

άκο-
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σιν έπιχαρίτως και φαιδρώς, καΐ τυγχάνο- 
μεν καλής υποδοχής. Εύχάριστον εϊναι τό 
τέλος τής ήμέρας,τό δέ Φουτζιγίάγα προσ
τατεύει ήμάς διά τών γιγαντια'-ων σκιών 
του. Τήν πέμπτην και ήμίσειαν ώραν, άφοΰ 
διήλθομεν πρό τής εισόδου τοΰ μεγάλου 
ναοΰ, φΟάνομεν εΐς τά πρώτα οικήματα τής 
Γίοσίδας, δπου υποδέχεται ήμάς δ δήμαρ
χος, δστις μάς οδηγεί εις μικρόν ναόν, ού 
προηγείται μέγα ξενοδοχεϊον, έν ω έκράτη- 
σε δι’ ήμάς δωμάτια.

Άπόστασις άπό Σουμπασίρη S; φις ή δε
καπέντε μίλλια.

(7 — 1 0 Αύγουστου). 'Η Γ’οσίδα κεΐται 
ίπΐ τής κλιτύος παραρτήματος τοϋ Φουτζι- 
γίάμα, ή δέ μεγάλη δδός κατέρχεται κατ’ 
εύθείαν γραμμήν. Ρύαξ, άποτελών τήδε 
κακεϊσε μικρούς καταρράκτας, διατέμνει 
αύτήν, οί δέ οίκίσκοι μέ τάς πλατείας δ- 
ροφάς καΐ τούς χονδρούς λίθους άνακαλοΰ- 
σιν βίς τήν μνήμην τάς έαρινάς καλύβας 
τών ήμετέρων "Αλπεων. Νομίζει τις δτι 
εύρίσκεται εΐς Ελβετίαν ή Τυρόλον. Πρός 
τά δπίσω, εΐς τήν διεύθυνσιν τής δδοΰ, υ- 
ψοΰται δ κολοσσιαίος κώνος τοΰ ήφαιστείου 
άνω τών ιερών δασών άτινα καλύπτουσι 
τά πέριξ υψώματα, πρός άνατολάς δέ, μα
κράν, υ,τάρχει δαίδαλος βραχωδών δρέων, 
φαράγγων καΐ εξοχών χλοηφόρων.

Ό ναός — ξενοδοχεϊον, έν ώ διαμένο- 
μεν, εϊναι μέγα κτίριον περιέχον πολλά 
δωμάτια κεχωρισμένα, δπως πανταχοϋ, υ
πό κινητών διαφραγμάτων έχει δέ είς τά 
εμπρός μεγάλην αύλήν καΐ εΐς τήν έτέραν 
πλευράν κήπον. Έκ τοΰ δωματίου μου, ο 
περ κεΐται παρά τώ ναώ, δύναμαι νά ϊδω, 
διά τών ήμιανοιγμένων πλαισίων, πάν δ,τι 
συμβαίνει έν τώ εύρεί τούτοι πανδοχε;ω· 
Βλέπω πολλούς προσκυνητής, άρχοντας τι- 
νας μετά τής άκολουθίας των καΐ έν τοΐς 
δωματίοις τοίς πλησίον τής μεγάλης αυ
λής λεγεώνα δπηοετών καΐ ενόπλων άνδρών 
φερόντων είς τόν χιτώνά των τό οΐκόσημον 
τοΰ δεσπότου. Πέραν τής αύλή; βλέπω δι- 

ερχομένου; προσκυνητής λευκά ένδεδυμέ- 
νους καΐ σείοντας κωδωνίσκου;' έρχον
ται δέ έκ Φουτζιγίάμα. Ό κύριος τοΰ ξε
νοδοχείου, δστις συγχρόνως είναι καΐ ίερεύς 
τοΰ μεγάλου ναοΰ, θέτει τήν σφραγίδά του 
έπί τών ένδυμάτων αύτών και οΰτω πιστο
ποιεί δτι άνέβησαν τό άγιον όρος. Τά έν 
δύματα ταΰτα μεταβιβάζονται άπό πατρός 
εις τά τέκνα και άποτελούσι πολύτιμα λεί
ψανα.

Τό δωμάτιόν μου, εύρεϊα αίθουσα, βλέ
πει είς μικράν αύλήν καΐ είς τό ιερόν, δ
περ εϊναι τό θυσιαστήριον μέ λυχνίας, έχον 
έν τώ μέσφ τό ιερόν κάτοπτρον. Τέρατα 
καΐ αγάλματα θεών δέν ύπάρχουσιν, άλλ*  
έπικρατοΰσιν εύγενής άπλότης καΐ πάνδη
μο; σιγή είς τά μέρη ταΰτα τά καθιερωμέ
να είς απόκρυφου ιδίαν καΐ άπηλλαγμένα 
τών εξωτερικών συμβόλο·ν τοΰ βουδδισμοΰ. 
Ό συγκεχυμένο; θόρυβο; τών όδών, τοΰ 
μαγειρείου, τών δωματίων τών κατεχομέ- 
νων υπό τών προσκυνητών, φθάνει ένταΰθα 
συγκερασμένος έκ τή; άποστάσεως. Μαγι
κά καϊ ανεξήγητα φώτα πλανώνται είς τό 
κενόν, έρπουσιν είς τά φατνώματα, είσδύ- 
ουσι διά τών χάρτινων πλαισίων, άνταυ- 
γάζουσιν έπί τοΰ ρητινώδους έδάφους καΐ 
γίνονται άφαντα είς τό βάθος τοΰ οικήμα
τος. "Οπως εί; τά ξενοδοχεία τή; Ιταλί
α; έπϊ τών χρόνων τοΰ ΛΙonlafgne, οί δια
πρεπείς άνδρες άναρτώσιν άναχωροΰντες τά 
οικόσημά των έζωγραφισμένα έπϊ ξύλου ή 
πανίου. Ώσαύτως δέ βλέπει τις εικόνας α
φιερωμένα; καϊ παριστώσα; τόν δωρητήν 
περ-.στοιχούμενον υπό τών οπαδών του. 
τό Φουτζιγίάμα κεκαλυμμένον άπό χιό- 
νας, ασθενείς άνακτήσαντας τήν υγείαν 
των, μαχητάς τροπαιούχους, άνδρα; έκ 
θαύματος λυτρωθέντας έκ τών χειρών τών 
ληστών. Τινές τών εικόνων τούτων φαίνον
ται δτι άνάγονται είς τόν δέκατον έβδομον 
αιώνα, τό πολύ τόν δέκατον έκτον. Ή πρό
οδο; καϊ ή παρακμή τή; τέχνης, αί διαφο
ραϊ τής καλαισθησίας φαίνονται έν ταϊ; εί
κοσι ταύταις, ών αί πλεϊσται είσί μέν βα· 

ναύσου έργασίας, άλλ’ άπασαι προδίδουσι 
τό αίσθημα τής φύσεως.

Ό ξενοδόχος, ώς εϊδομεν, εϊναι ίερεύς ή 
μάλλον φύλαξ τοΰ ναοΰ, διότι, καθ’ ά μέ 
διαβεβαιοΰσιν, ή σιντοϊκή θρησκεία δέν έχει 
ίερατείον υπό τήν κοινήν σημασίαν τής λί- 
ξεως. Οί νΰν κυβερνώντες είσί συστηματι
κοί πολέμιοι τής βουδδικής θρησκείας, ήν 
πρεσβεύει τό μέγιστον μέρο; τοΰ λαοΰ. Τά 
δόγματα τοΰ σιντοϊσμοΰ σχεδόν έλησμονή- 
θνσαν κα1. μόνον οί σοφοί ήξεύρουσιν αύτά. 
Οί νΰν πολιτικοί ούδόλως ένθυμοϋνται ταΰ
τα καϊ προθύμως συγχέουσι πρός τή δόγ
ματα τοΰ Κομφυκίου, άτινα πράγματι εί 
σιν ήθικά παραγγέλματα. Γνωστόν δτι ό 
μέγας Κινέζος φιλόσοφος, έρωτηθεϊς υπό 
τίνος τών μαθητών του περϊ ύπάρξεως άλ 
λου κόσμου, είπε : «Δέν μετέβην έκεϊ' ού
δέν οϊδα.” Τοιαύτη εϊναι ή θρησκεία τών 
νΰν συμβούλων τοΰ μικάδου καϊ οΰτω; έν- 
νοοΰσι τόν σιντοϊσμόν, 8ν προστατεύουσι 
καϊ έμμέσως έπιβάλλουσιν είς τον λαόν ώς 
θρησκείαν τοΰ κράτους’ άλλά φαίνεται οτι 
ή ερμηνεία αΰιη χρήζει έπικυρώσεως. Ο 
σιντοϊσμός ίτο βεβαίως ή άρχαία θρησκεία 
τή; χώρας, άλλ’ ώφειλε νά ύποχωρήση εις 
τόν βουδδισμόν δστις,έπισήμω; είσαχθεΐ; έν 
Κίνα κατά τά τέλη τοΰ πρώτου αΐώνος, 
κατά τά μέσα του έκτου ει’σέδυσε καΐ κα- 
τέκτησε τήν Ιαπωνίαν. Ή άρχαία θρησκεία 
ήν διά τόν τύπον έπρέσβευον οί μικάδοι 
προσέλαβε δόγματα καΐ έθιμα βουδδικά’ 
δσον δ’ άφορα τού; σοφούς, απαντες ήσαν 
βουδδισταί. Τοΰτο εξηγεί τάς ταχείας προ
όδους τή; θρησκείας τής είσαχθείσης έξ 
’Ινδιών διά τής Κίνας καΐ κατανοεί τις δια 
τΐ τά δόγμ ατα καΐ ή λατρεία τής άρχαία; 
θρησκεία; κατά πρώτον μέν περιέπεσαν είς 
αχρηστίαν, έπειτα δέ έλησμονήθησαν. Ό 
νΰν έπίσημος σιντοϊσμός εϊναι άπλώ; ή άρ- 
νησις πάσης θρησκεία; καϊ ή κατάργησις 
πάσης λατρείας' εϊναι ή καταστροφή τών 
βουδδικών ναών, ήν ένεκαίνισαν ήδη διά 
τής κατεδαφίσεοις μεγάλου μέρους τοΰ πε
ρίφημου ίεροΰ τής Καμακούρας καΐ διά τής 
δημεύσεως τών κτημάτων τών ιερέων’ άλλά 

δέν εϊναι προδήλω; ή άρχαία θρησκεία τής 
αυτοκρατορίας. Είς πολλούς ναούς α: δύο 
θρησκεία·, έξασκοΰνται ταυτοχρόνως, εί; 
άλλους, δπως τής Ποσίδα; καϊ τών περι
χώρων, πολλαί βουδδικαΐ τελεταϊ, άρεσταΐ 
τώ λαώ, είσήχθησαν έν τινι μέτρω. Ούδα- 
μοΰ τά δόγματα καϊ αί τελεταϊ τής άρ
χαίας θρησκείας διετηρήθησαν πραγμα- 
τικώ; έν τή άρχαία άγνότητί των.

Ένταΰθα καΐ πέριξ τή; βάσεως τοΰ 
Φουτζιγίάμα πρεσβεύουσι τήν άρχαίαν θρη
σκείαν τή; χώρα;, άλλά έξασκοΰσι κατά 
τό μάλλον ή ήττον τόν βουδδισμόν. Ό ή
μέτερος ίερεύς — ξενοδόχος κατάγεται έξ 
οίκου εύγενοΰς, ένεκα δέ τής ιερά; λειτουρ
γίας του, δέν φέρει όπλα. Μετά μεσημβρίαν 
έκάστης ημέρας περιβάλλεται τήν έπίσημον 
στολήν του καί μεταβαίνει είς τόν μέγαν 
ναόν. 'II σύζυγός του, γυνή είσέτι ώραία, 
άλλ’ αναξιοπρεπής — φεΰ ! καθ’ έκάστην 
εσπέραν τήν βλέπω ολίγον μεθυσμένην άπό 
σακέ — αί δύο θυγατέρες του, αϊτινες υ- 
πηρετοΰσιν είς τό ξενοδοχεϊον, κα1. ό υίός 
του, αξιέραστος δεκαπενταετ-'-ς παϊς, άπο- 
τελοΰσι τήν οικογένειαν. Ο νεαρός ούτος 
σαμουράη φέρων τά δύο του ξίφη άγαπά 
νά διέρχηται πρό ήμών μέ τήν στολήν εύ
γενοΰς. Πρός τούς καλού; τρόπους, έχει καϊ 
αισθήματα υψηλά, μικρά δε σκηνή, δια- 
δραματισθεϊσα μετά τήν έπιστροφήν τών 
συνοδοιπόρων μου, έποίησε κατάδηλα ταΰ
τα. Εΐ; τών συνοδοιπόρων ήθέλησε ν’ άπο- 
φέρη ώς ένθύμιον μίαν τών αφιερωμένων 
εικόνων’ τοΰ δε ξενοδόχου στέρξαντος άντί 
χρημάτων, κατεβιβάσθη ή είκών καϊ έδόθη 

1 είς τόν ζητήσαντα’ πλήν έκαμαν τόν λο
γαριασμόν άνευ τοΰ νέου σαμουράη, δστις 
ήρξατο όλολύζων. «Δέν έχεις, έλεγεν εις 
τόν πατέρα του, τό δικαίωμα νά πώλησης 
τήν εικόνα ταύτην. Εϊναι ιδιοκτησία τοΰ 
ναοΰ, κόσμημα τής οικίας μας, δπερ άνή- 
κεν είς τούς προγόνους ήμών κ^ϊ οπερ α
νήκει μέν ήδη είς σέ, άλλά μίαν ήμέραν έ
σεται έμόν. Καϊ ν’ άφήσης νά παραλάβω- 
σιν δύτό οί ξένοι ! τί χίσχος! όπόση λύπη ί” 
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Καί ίκλαιε παλιν. Εννοείται δτι ή είκών έ- 
τέθη εις την θέσιν τής.

Ό μέγας ναός κεϊται είς άπόστασιν βη
μάτων τινών άπδ τή; εισόδου είς τήν άνω 
πόλιν, έν μέσω δάσους ίεροΰ έκ κέδρων καί 
κρυ.ττομεριών τουλάχιστον Εξ αιώνων Μα 
κρά δίοδος άποτελουμένη άπδ τά σεβά
σμια ταΰτα δένδρα καί άπδ διπλήν σειράν 
λιθίνων φανών άγει άπδ τής μεγάλης όδοΰ 
είς τήν θύραν τής εισόδου ήτις ε’ναι μεμο
νωμένη καί ή; τδ ανωφερές μέρος, δύο δο
κοί ελαφρώς κλίνουσαι, στηρίζεται έπί δύο 
άλλων δοκών δριζο-τίως κειμένων τής μέν 
έπί τής δέ. Ό πυλών ούτος, σ/εδ'ου απλού 
καί όμολογουμένως άνευ χάριτος, διότι δ- 
μοιαζει πρδς σταυρδν, εΰρηται είς δλους 
τού; σιντοϊκούς ναούς, δι’ αύτοΰ δέ εισέρ
χεται τρς είς αυλήν έπιμήκη καί τετράγω
νον. Εν τώ μέσω, απέναντι τοΰ κυρίως να
ού, είναι δώμα πέντε έως £ξ πόδας άνω 
τού εδάφους κεκαλυμμένον άπό βαρεϊαν 
στέγην όμοιάζουσαν πρδ; πϊλον, ού οί πλα 
τεΐς γύροι είναι ανεστραμμένοι. Όκρίβαν- 
τες, έστημένοι διά τήν περίστασιν ταύτην 
καί προωρισμένοι διά τού; ίερεϊς, ουνδέουσι 
τδ δώμα πρδς τδν ναόν. Έν αύτώ εισέρ
χεται τι; άναβαίνων κλίμακα, κατά μήκος 
δέ τής προσόψεω; υπάρχει στοά. "Οπισθεν 
τής στοά; πρόδομος άγει εί; τδ ίερδν, δπερ 
ε’ναι ορατόν εί; τούς κοσμικού; καί δπερ 
περιέχει τδ θυσιαστήριον μετά τών λυχνι
ών. Βαρεία στέγη φαίνεται δτι θά κατα
συντρίψω τδ οικοδόμημα. Τά διαζώματα 
είσί πλουσίω; γεγλυμμένα καί διετήρησαν 
ίχνη χρυσώσεως. Έν τή αύλή θαυμάζομεν 
τινά Itaoc (σαλισμπουρία άδαμαντόφυλλος) 
σπανία; λαμπρότατος καί δεξαμενήν έκ 
λίθου κεκαλυμμένην υπό στέγης καί έχου- 
σαν παρ’ αύτή υδραγωγεΐον έξ ορειχάλ
κου, παριστών όφιν δράκοντα. 'Απάσας τάς 
ήμέρας, μετά μεσημβρίαν, έπεσκέφθημεν 
τδν ναόν. .

Τήν παραμονήν τή; άναχωρήσεώ; μα; I 
μεγάλη έγένετο τελετή· Η αύλή έβριθε 
λαοΰ. Έπί τοΰ άναβάθρου, έν ώ είχον στή- | 
σει μικρόν θυσιαστήριον κεκοσμημένον δι’ 

άνθέων καί φέρον τδ μυστικόν κάτοπιρον 
ίεοεύ; ένδεδυμένος εύρεϊαν μεταξωτήν έσθή1· 
τα και φέρων εί; τήν κεφαλήν κράνος έφ’ 
ού υπήρχον δύο ξίφη, έξετέλεσε τδν χορόν 
τών ξιφών, ’ll μάχη αΰτη είναι λυσσώδη;, 
διεξαγομ.ένη κατ’ αντιπάλου άοράτου' άπδ 
άμυντικής δέ γίνεται επιθετική, έπειτα ό 
μαχόμενος οπισθοχωρεί, επιστρέφει καί έρ
μα έκ νέου κατά τοΰ δαίμονος, δστις ήδη 
ήττήθη πλέον. Ή σκηνή τή; μάχης, τδ 
δώμα, κατέχει τδ πολύ είκοσι τετραγοινι- 
κούς πόδας, ό δέ μαχητή; άναγκάζεται 
πολλάκις νά έπχνέλθρ εί; τήν θέσιν του; 
Τά πλήρη εύγενεία; κινήματά του ρυθμί
ζονται κατά τού; κλαυθμηρούς ήχου; πλα
γιαύλου, συνοδευομένου υπδ τυμπάνου βραγ- 
χώδου;. Οί μουσικοί είσί ^ίρων καί παΤς, 
ένοκλάζοντε; εί; γωνίαν τού άναβάθρου. 
Τέλο; δέ ό πολεμιστή; άποσύρεται εί; τδ 
έσωτερικδν τού ναού. Τήν στιγμήν ταύτην 
φαίνονται εί; τό υψηλόν μέρο; τή; κλίμα
κας έξ ίερεϊς καί ρίπτουσι μικρά χάλκινα 
νομίσματα είς τάς γυναίκας καί τά παι- 
δία.

Ίερεύς φαίνεται έπί τού ουδού τον ναού, 
έπειτα δέ μεταβάς έπί τών όκριβάντων 
προχωρεί μεγαλοπρεπώ; πρδς τδ άνάβα- 
θρον. Τδ βήμά του ομοιάζει πρδ; τραγικού’ 
σύρει δέ τδν πόδα καί 'ίσταται έπ' ολίγον 
εί; έκαστον βήμα. Φέρει είδος φελονίου 
πλουσίως πεποικιλμένου καί τδ σύνολον 
τή; ενδυμασία; του ομοιάζει πρό; τήν τών 
ιεραρχών τή; καθολική; εκκλησίας. Τήν κε
φαλήν του, ήτις δέν είναι δλη κεκαρμέιη, 
διότι είναι σιντοϊτή; καί όχι βουδδιστής, 
περιβάλλει έρυθρά ταινία, ή; τδ άκρον, έ
χον πολύ άμυλον (κόλλαν), ίσταται καί 
κυμαίνεται άνω τοΰ μετώπου’ κρατεί δέ 
εί; τήν χεϊρά τόξον καί έπί τοΰ ώμου, είς 
ζωστήρα, φαρέτραν πλήρη βελών. Βαθεΐα 
έπικρατεί σιγή παρά τώ λαώ, μόνον δέ τδ 
μονότονον άσμα τοΰ τέττιγο; άκούεται καί 
ό ελαφρός θόρυβο; τών κέδρων, άς κινεί ή 
έσπερινή αύρα. Χιλιάδες βλεμμάτων άκο- 
λουθούσι τδν ιερέα, ούδε μία δμω; συγκί
νησή, ούδέν αίσθημα εΰλαβείας, συναισθή- 

σεως καί περιεργείας δέν ζωογονεί τά πρό
σωπα ταύτα. Οί περί ήμάς άνθρωποι φαί
νεται δτι εύρον έν ήμϊν άντικείμενα μάλ
λον άξια τής προσοχή; των καί βλέπουσιν 
ήμάς μέ ύφος σχεδδν περίφοβου. Δύο λευ
κοί είς τόν ναόν τής Γίοσίδας ! Έν ώ χρό- 
νω ό ίερεύς εισέρχεται είς τό άνάβαθρον, 
άρχεται παιανίζουσα πάλιν ή μουσική. Ό 
πλαγίαυλος παιανίζει λογαοιδικά μέρη, 
ηςροδήλως Αρχαιότατα, τδ δέ τύμπανον μι
μείται τδν ΰπόκωφον θόρυβον μεμακρυσμέ- 
νης θυέλλης. Ό ίερεύς, άφοΰ πολλάκις πε- 
ριήλθε τδ άνάβαθρον, ώς εί έβάδιζεν έπί 
κοθόρνων, τά βλέμματα έχων έστραμμένα 
πρδς τδν ουρανόν, κλίνει ταχέως, δπλίζει τδ 
τόξον του, σκοπεύει τδ κακόν πνεύμα δπερ 
άνεκάλυψεν, έκτοξεύει κατ’ αύτοΰ τέλο; 
καί τδ φονεύει. Ευθύς ό πλαγίαυλος παια- 
νί,ει νικητήρια. Ό ίερεύς έπαναλαμβάνει 
τδν περίπατόν του, Ανακαλύπτει καί έξον- 
τόνει έτερον πνεύμα καί ή μουσική έκφοά- 
ζει έκ νέου τάς διαφόρου; φάσεις τή; μά
χης. Τέλο; Αφού άπήλλαξε τήν Γΐοσίδαν 
άπδ πολλά τοιαϋτα κακοποιά όντα, ί ίε
ρεύς ψάλλει, ρίπτει κυάμου; είς τόν Αέ
ρα, κλίνει πρδ τοΰ κατόπτρου καί άποσύ- 
ρεται.

Δέν δύναμαι νά περιγράψω διά λόγων 
τήν έκφρασιν τής κινήσεως τής φυσιογνω
μίας του, τήν κλασσικήν ωραιότητα τής 
παραστάσεώ; του, τδ καταπληκτικόν άπο
τέλεσμα τής μουσικής, τήν ευγενή καί μυ
στηριώδη έσιότητα τού τόπου. ΊΙ παρά- 
στασις τοϋ ίερουργοΰντος ήν, ώ; είπον, 
κλασσική, όχι μόνον υπό γενικήν έννοιαν, 
άλλά καί ακριβώς άνεπόλει είς τήν μνήμην 
τού; γνωστού; τύπους τών Ελλήνων άν- 
δριαντοποιών τής μεγάλης έποχής. Ή με- 
τάβασις άπό μιάς παραστάσεως είς άλλην 
έφερεν, άπ’ έναντίου, τδν τύπον τή; ιαπω
νικής καλαισθησίας’ ήσαν δέ κινήσεις άτα
κτοι, όχι άνευ χάριτος, υπερβολικά! καί 
δμοιάζουσαι πρδ; μορφασμούς. "Οτι αί τε- 
λεταί αύται Ανάγονται εί; έποχήν προγε- 
νεστέραν τοΰ χριστιανισμού, ούδεμία Αμφι
βολία, άπλούστατεν δέ καί δτι κινήσει; 

τινέ; ^υθμικαί απαντώ νται εί; τά ξύλινα 
Ανάγλυφα καί τά; ιερά; τών Ιαπώνων ει
κόνας’ άλλά πώς νά έξηγήσωμεν τήν κλασ
σικήν αγνότητα τών παραστάσεων καί τήν 
άδιαφιλονείκητον Αναλογίαν πρό; τήν ελ
ληνικήν τέχνην, ένώ εί; τή; χώρας τά; τέ- 
χνας ούδέν ευρίσκομεν ίχνος τού αύτού χα- 
οακτήρος ; Είναι άοά γε τούτο τυχαίον ; 
Δέν παραδέχομαι τδν κοινόν τούτον τρόπον 
τοΰ έξηγείν τά πράγματα άτινα δέν εννοεί 
τις. Αρά γε ή ελληνική τέχνη έν τώ χρυσφ 
αίώνι αύτής ή μικρόν κατόπιν είσέδυσεν 
είς τήν άπωτάτην ’Ανατολήν ; Περί τοΰ ζη
τήματος τούτου έλλείπουσιν ιστορικά δι
δόμενα.

Μετά τόν καταδιωγμόν τών κακοποιών 
πνευμάτων οί ιερείς έμφανίζονται έκ νέου 
είς τόν ούδδν τοΰ ναοΰ δπως ρίψωσι νομί
σματα μικρά εί; τόν λαόν’ ένθαρρυνθέντε; 
δέ έκ τής στάσεως τών θεατών, άναβαίνο- 
μεν θαρραλέως τάς βαθμίδας καί ανταλ- 
λάσσομεν τάς συνήθεις προσρήσεις πρδς τού; 
ίερεΐ;. Ουτοι υποδέχονται ήμά; μετ’ άκρα; 
εύγενεία;, δέχονται μετρίαν προσφοράν καί, 
δόντε; ήμϊν κυλίνδρου; τινά; μικρών νομι
σμάτων, προσκαλοΰσι νά συμμεθέξωμεν εί; 
τήν διανομήν- Μετεβλήθημεν άρα εί; ίερεΐ; 
καϊ ρίπτομεν χρήματα εί; πολλά; εκατον
τάδα; πιστών οΐτινες τρέχουσιν, δπισθοδρο- 
μοΰσι, κατακυλινδούνται καί κυλίονται αί 
μέν έπί τών δέ — σκηνή κωμική καί ήκι
στα συμβιβαζομένη πρδ; τήν αγιότητα τοΰ 
τόπου ! "Απαντες, καί αυτοί οί ιερείς, γε- 
λώσι σαρδώνιον γέλωτα’ μεταξύ δέ τών 
τελευταίων αναγνωρίζω τδν μέ δύο ξίφη 
πολεμιστήν καί τδν διώκτην τών πνευμά
των. 'Αφού άπέβαλαν τήν πανοπλίαν των, 
φαίνονται άκακοι καί Αφελείς.

Μετά τό βέβηλον τοΰτο διάλειμμα, προ- 
βαίνουσιν εις τό τελευταϊον μέρος τής τε
λετής. Οί ίερεΐ; συνέρχονται εί; τό ιερόν’ 
καθήσαντε; δέ κύκλω ένώπιον τοΰ θυσια
στηρίου μεταδίδουσιν ό μέν τώ δέ ίερδν άγ- 
γεΐον. Τδ έν αύτώ υγρόν χέεται είς υπο- 
κρατήριον καί έκαστο; πίνει κατά σειράν’ 
ψάλλουσι δ’ έν χωρώ, μεθ’ 8 άνίστανται,
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διέρχονται τήν αίθουσαν, δπου άναλαμβά- 
νουσι τά υποδήματά των, καί άποσύρονται. 
Φέρουσι χιτώνα; λευκούς, κυανούς ή έρυ- 
θρούς, κατά τδν βαθμόν των" δ λευκός ση
μείο! τδν μεγαλήτερον βαθμόν. ’Επί τής 
κεφαλή; υπάρχει ή χο.Ι.ΙαρισμΪΓη ταινία ή 
δ μέλα; ίκ ναστόχαρτου σκούφος, 8ν φέρου- 
σιν οί ίξέχοντες άνδρες δταν παρουσιάζων- 
ται εις τήν αυλήν.

'Ο ήλιος δύει δπισθεν τοϋ Φουτζιγίάμα, 
περιβάλλων διά τών βεγγαλικών φώτων 
του τήν τριπλήν ή τετραπλήν αύλαίαν τών 
δρέων, άτινα ύψοΰνται πρδς άνατολάς, &- 
τινα δλίγοι Εύρωπαϊοι είδον καί άτινα Οά 
διαβώμεν αΰριον ή μεθαύριον. Ό ούρανδς 
ειναε έρυθρδς, άλλά νέφη κυανά αΐωροΰνται 
εις τήν άτμόσφαιραν. Τοιαΰτα τοΰ φωτός 
άποτελέσματα, καί ταΰτα σπανίως, μόνον 
είς Ίοκοχάμαν είδον νομίζω δέ δτι ευρί- 
σκομαι είς φαντασιώδη κόσμον, είς μαγικά; 
χώρα;, καί έπανευρίσκω μεθ’ ηδονή;, ίν τώ 
υπνω μου, τάς παραδόξους, μυστηριώδεις 
καί ποιητικάς σκηνάς τοΰ μεγάλου ναοΰ τής 
Γίοσίδας.

(10 Αύγούστου). Οί συνοδοιπόροι μου 
χθες ίπανήλθον έκ Φουτζιγίάμα' ύπέφερον 
δέ πολύ ίκ τοΰ καύσωνος. Άπ’ εναντίου, 
έδυνήθησαν νά διανυκτερεύσωσιν εί; αυτά 
τά άκρα τοΰ κρατήρος, δεκατέσσαρας χι
λιάδας πόδας άνω τοΰ Ώκεανοΰ, καί έπι · 
βεβαιοΰσι τήν κρίσιν τών πλείστων περιη
γητών. Διέκριναν δε τήν Ίοκοχάμαν, τήν 
Ίέδον, μέγαν καί ζοφερόν τάπητα μέ λευ
κά σημεία καί άπειρον δρίζοντα θαλάσσης. 
Νέφη δέν επίτρεψαν νά ϊδωσι πρδς βορ
ράν.

Μικρόν έσταθμεύσαμεν σήμερον' άνεχω- 
ρήσαμεν δέ τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν 
ώραν, διευθυνθέντες πρδς τά ανατολικά 
καί βορειοανατολικά· 'Εχοντες τά νώτα έ- 
στραμμένα πρδς τδ Φουτζιγίάμα, είσδύο- 
μεν είς μεγάλην καί ώραίαν κοιλάδα. Τά 
όρη άπαντα είσι χλοηφόρα, αί δέ πλευραί 
είσί κεκοσμημέναι ύπδ σειράς δένδρων. Είς 

τήν ’Ιαπωνίαν τδ αΰτδ παρατηρεί τις πάν
τοτε’ αί δέ χορυφαί τών δρέων είσίν δξεΐ- 
αι. Δ-.ερχόμεθα διά πολλών χωρίων καθα
ρών, ευπρεπών καί προδήλως εύημερούντων. 
Πανταχοΰ ή γή είναι πλουσίως καλλιεργη
μένη, είς δέ τήν στενήν πεδιάδα ήτις τήδε 
κακείσε ίλίσσεται εις τά όρη ύπάρχουσι 
πολλοί Ορυζώνες καί πολλά συκαμινόδεν- 
δρα. Ή όδίς, άπλή ατραπός έπιμελώ; δια
τηρούμενη, είναι ζωηρά, είς έκαστον δέ 
βήμα άπαντα τις προσκυνητάς, βαδίζοντας 
καθ’ δμάδας μικράς ή μεγάλας, λευκά έν- 
δεδυμένους καί σείοντας κωδωνίσκους. "Ο
ταν ίπαπειλήται βροχή, Οέτουσιν έπί κε
φαλής τούς άχυρίνους πίλους των’ τινές δέ 
συνοδεύονται ύπδ τών υπηρετών των. Αί 
περιηγήτριαι είσί σπάνιαι, άλλά καί δέν 
λείπουσιν δλοτελώς· Καθ’ απασαν τήν δδόν 
πολλαί θελκτικά! κρυπτομερίαι άπαντώνται. 
Εΐς τδ δεύτερον, π χ., pl, πλησίον μικρού 
τεϊοπωλείου, μικρά έκ λίθων κλίμαξ άγει 
εϊς τινα μνημεία σκιαζόμενα ύπδ κρυπτο- 
μεριών*  άπωτέρω πλησίον τοΰ χωρίου Το- 
κοητσίμπα, ίστάμεθα δπως ίδωμεν ώραΐον 
καταρράκτην. Κυριώτερον δέ θέλγητρον είναι 
ή πλούσια βλάστησις.

Τήν πέμπτην καί ήμίσειαν ώραν φθάνο- 
μεν είς Γίαμούραν, μικράν πόλιν κειμένην 
είς τδ κέντρον ένός τών μεγάλων διαμε
ρισμάτων τών παραγόντων μέταξαν' παν
ταχοΰ δέ ύπάρχουσι συκαμινόδενδρα. Ό 
ποταμός βέει όομητικώς διά μέσου μικρών 
λειμώνων χλοηφόρων καί παρακάμπτει, ά- 
φρίζων, βράχους κεκαλυμμένους άπδ βρύα, 
χόρτον καί παντοειδή δένδρα. 'Οπισθεν ή
μών, μεταξύ βουνών πρασίνων, φαίνεται ό 
κρατήρ τοΰ Φουτζιγίάμα. ΊΙ άφιξίς μας έ
κεΐ είναι συμβάν, διότι άπας δ λαός συνέρ
χεται, άλλ’ είς άπόστασιν ικανήν' άλλως 
δέ πανταχοΰ τήν αύτήν εχομεν σκηνήν. 
Τά νήπια κλαίουσιν, οί παΐδες κρύπτονται 
όπισθεν τών μητέρων των, αί νεάνιοες φεΰ- 
γουσιν, οί άνδρες φαίνονται διατεθειμέ
νοι νά φύγωσι καί μόνον αί κυρίαι φαίνον
ται γενναϊαι. Δι*  αυτών έρχονται αί δια- 

■ πραγματεύσεις, μεθ’ 8 άπαντες φαίνονται

κύτητος. Αί συστροφαί τών μελών ζημι- 
οΰσιν ίσως τδ εΰχαρι τών παραστάσεων, 
άλλ’ έν τή χώρα ταύτη, τδ άλλόκοτον εί
ναι 8ν τών χαρακτηριστικών σημείων τών 
ανθρώπων καί τών πραγμάτων. Καί έκεΐ 
είσέτι δύναμαι νά θαυμάσω τδ δώρον τής 
μιμήσεω; καί τήν ευσυνείδητου ακρίβειαν 
τών ΐαπωνών τεχνιτών. Τά, στοιχεία τής 
σκηνής ταύτη; μυριάκις έπαναλαμβάνοντα: 
εί; τήν γλυπτικήν, είς τού; ναστόχαρτα; 
καί είς αύτάς τάς χονδροειδείς εικόνας αϊτι- 
νε; πωλοΰνται ένταΰθα άντ’ όλίγων λεπτών. 
Βαρυνθείς δέ νά μάχωμαι, άφίνω άνοικτήν 
τήν δίοδον καί τδ περίεργον πλήθος όρμδ εί; 
τά πρόσω,πλησιάζει δσον έδύνατο τού; λου
σμένους καί απολαμβάνει τέλος μετ’ άφατου 
ευφροσύνης τδ άνήκουστον, άλλόκοτον καί 
φαντασιώδες θέαμα πέντε άνθρώπων δλως 
λευκών.

’Απόστασις άπδ Γίοσίδας εί; Γίαμούραν 
τέσσαρα καί ήμισυ pl, δώδεκα μίλ-
λια.

(I I Αύγούστου). Άνεχωρήσαμεν τήν 
πέμπτην ώραν, διευθυνόμενοι πρδς άνατο
λάς. Ή κοιλάς ελίσσεται μεταξύ δρέων υ
ψηλών τρεις δω; τέσσαρας χιλιάδας πόδας. 
Όπισθεν ήμών ϊσταται τδ Φουτζιγίάμα έν 
δλω τώ μεγαλείω του' ίστάμεθα δέ δλίγον, 
είς άπόστασιν δύο μιλλίων άπδ τής Γΐα- 
μούρας, πλησίον ναοΰ 8ν περιβάλλει ώραΐον 
δάσος. Τήν όγδόην καί ήμίσειαν ώραν φθά- 
νομεν είς τήν μεγάλην καί άξίαν λόγου κω· 
μόπολιν Σάρου Χάση' ένταΰθα δέ διαβαί- 
νομεν ποταμόν βαθύν. ’11 γέφυρα, ούσα λί
αν υψηλή, είναι ώκοδομημένη ιδιαζόντως, 
ήτοι συνίσταται άπδ δοκούς, κειμένας τάς 
μέν έπί τών δέ όριζοντείως, ώστε τά ά·». 
κρα έκαστη; προχωροΰσι βαθμηδόν τά μέν 
πρδ; τά δέ άνω τοΰ υδατος. Είναι δ’ αΰτη 
ή περίφημος γέφι-ρα τ&ν Πιθήχων ήν πα- 
ριστώσι πολλαί ά.αθηματικαί εικόνες τοΰ 
ναοΰ τής Γΐοοίδας.ΊΙ χώρα έξακολουθεϊ νά ήναι φαιδρά, 
άλλά διατηρεί είσέτι τδν χαρακτήρα τών 
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καθησυχάσαντε; καί τών πρώτων στιγμών 
τής έκπλήςεως παρελθουσών, βλέπομεν φυ
σιογνωμίας ειλικρινείς, αφελείς καί έπιπο- 
θούσας νά μά; φανώσι χρήσιμοι. Άδολε- 
σχοΰσι δέ, γελώσι, συνέρχονται περί τούς 
περιηγητάς καί δέν άφίνουσιν αύτούς πλέον, 
άλλά πανταχοΰ τούς άκολουθοΰσιν—εί; τδ 
γεύμα καί είς τδ λουτρδν, έκτδς άν οί πε- 
ριηγηταί φανώσι σκληροί καί κλείσωσι τά 
χάρτινα διαφράγματα. Κυρίως άγαπώσι νά 
βλέπωσιν αυτού; ένδεδυμένου;' ένταΰθα δ’ 
δ λόγος περί τοΰ όχλου καί όχι περί τών 
εύγενών.

Είς άπόστασιν ένδς τετάρτου τής ώρας 
άπδ τής πόλεως, πλησίον τοΰ ποταμού, οί 
νέοι συνοδοιπόροι μου εύρον τόπον μονήρη 
καί άπέρχονται όπως λουσθώσιν είς τά ψυ
χρά καί διαυγή ΰδατα' αίφνης όμως εμφα
νίζεται ΰλος δ λαός — άνδρες, γυναίκες, 
νεάνιδες καί παιδία. Κατ’ έξαίρεσιν, οί ήμέ- 
τεροι luxovrir, οϊτινες άγαπώσι τάς δια
σκεδάσεις, ησαν απόντες' έδέησεν δθεν έγώ 
νά έπιτηρήσω τήν δημοσίαν ήθικήν. Έφο- 
διασθεί; μέ μακρόν ίνδοκάλαμον, έστη» έπί 
τοΰ στενού προχώματος δι' ού καί μόνου 
εισέρχεται τις είς τδ μέρος τοΰ λουτρού' 
καί άφήκκ μέν νά διαβώσιν οί άνδρες, άλλ’ I 
έδείχθην άπηνή; πρδ; τδ ώραΐον φόλον. 
Μάτην ! Έπί κινδύνο» τοΰ νά κυλισθώσιν 
εί; τδν ποταμόν, αί κυρίαι υπερφαλάγγισαν 
τήν θέσιν μου καί άναρριχώντα; είς τδ ά- 
νωφερές μέρος τή; προκυμαία;, πολλαί φέ
ρουσαι έπί τής ράχεω; τά βρέφη των. Τι- 
νές έπλησίασαν κατά μέτωπον' ήσαν δέ 
πολλαί ώραιόταται καί άπασαι καθαρώτα- 
ται. Μέ τού; μικρού; πόδας των, τού; φέ
ροντας μικρά ξύλινα πέδιλα, τά ελαφρώς 
έπτυγμένα γόνατά των, τάς βραχίονα; τε
ταμένους εΐς τά εμπρός καί τά; χεΐρας έ- 
χουσας όπισθεν μετά χάριτος δπω; μόνον 
οί άνθρωποι τή; φυλή; ταύτη; κατορθοΰσι, 
τήν κεφαλήν γυμνήν, δλίγον κλίνουσαν, μέ 
καταβαρύνουσι διά σειρά; λόγων μεμιγμέ- 
νων μέ έπαγωγδν μειδίαμα καί μέ τού; 
μεγάλους μελάγχρου; οφθαλμού; των μοί 
κέτοζεύουσι βλέμματα ίκετικά, πλήρη γλυ-

ΠΕΡ1ΟΔ. ΤΠΣ ΓΗΣ.
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άνω “Αλπεων. Πολυάριθμοι μικροί δμιλοι 
προσκυνητών συναντώσιν ήμ&ς, ψάλλουσι 
δέ κα'ι κινούσι τού; κωδωνίσκου; των, άλλ’ 
ούδέν έν τή φυσιογνωμία, των εμφαίνει δτι 
εισίν εύσεβεϊς. Κατά τδν Κ. Κέμπερμαν αί 
χιλιάδες αύται τών προσκυνητών ούδόλως 
-μεταβαίνουσιν είς τό ιερόν δρος έξ αισθή
ματος θρησκευτικού, άλλ’ έκ παραδόσεως, 
ως εί; φυσικόν γυμνάσιον,ώ; εΐ προσευχών - 
ται μηχανικώς, ή δέ κεφαλή καί ή καρδία 
ούαέν αισθάνονται. Δυνατόν τούτο καί πλέ 
ον ή πιθανόν, &ν κρίνη τις έζ τής οψεως 
τών άνθρώπων τούτων, άλλά δέν εϊναι καί 
βέβαιον. Πραγματικώς δέ τί περί αύτοΰ ή- 
ξεύρομεν ταχσ; Έν ’Ιαπωνία μόλις άπό 
τινων έτών είσϊ δεκτοί οί ξένοι καί τούτο 
είς πέντε ή έξ σημεία της περιφερείας τη;, 
τήν δέ γλώσσαν της μόλις ήρχισαν νά 
σπουδάζωσι, Πώς ν’ Ανάγνωση τι; έν τή 
καρδία τού Ζαοϋ ; Πώς νά εξηγήση τήν άρ
χήν καί τήν διατήρησιν αναρίθμητων ναών 
υπαρχόντων καθ’ ολην τήν αυτοκρατορίαν ; 
Τίς οικοδόμησε τούτους, τίς έπροικοδότησε 
κατά τα μάλλον ή ήττον πλουσίως ; Προ- 
δήλως δχι δ λαός. Αί άνώτεραι τάξεις ένε- 
•φιρούντο άρα υπό θρησκευτικών αίσθημά- 
το»ν' πώς δέ καί διά τίνων Αναστατώσεων 
άπώλοντο ταΰτα ; Ιδού προβλήματα πρός 
λύσιν.

Ώραϊαι καί μεγάλαι πολίχναι διαδέχον
ται άλλήλα; κατά βραχέα διαλείμματα, 
ή ζωηρότη; δ’ αυτή άποτελεί Sv τών κυρι- 
τοτέρων θέλγητρων τή; χώρας. Ένταΰθα 
εύρισκόμεθα εί; τά υψηλότερα δρη τού Κου- 
άντσ’ καί δμως πανταχοϋ ύπάρχουσι γε- 
«οργία, οίκίαι, πανταχοϋ ίχνη τή; Ανθρω
πίνου ένεργείας καί άρχαιοτάτου πολιτι
σμού. Τά χωρία παοιστώσιν άπαντα τήν 
αυτήν οψιν’ ρύαξ διαυγής διέρχεται τήν 
κυριωτέραν οδόν καθ’ δλον τό μήκός τη; 
εί; ΐσην άπό τών οικιών άπόστασιν, εΐς 
πολλά δέ μέρη περιβάλλεται ύπό πρόχωμά 
των πλήοων πελωοϊων βαλσαμινών. Αί οί- 
κίαι εισίν ώς έπί τό πλεΐστον νεόδμητοι, 
δπερ δεικνύει δτι προσφάτω; έτι τυφών ή 
πυρκαϊά ή σεισμός, αί τρεϊς αύται μάστι

γες αϊτινες, δπως έπιδημία-, τινέ;, ένσκή- 
πτουσ-.ν ένταΰθα περιοδικώς, έποίησαν φο
βερόν θραύσιν.

Ευτυχώς έάν ή φύσις έν τή παραφορά 
τής Οργής τη; καταστρέφει τά; οικοδομάς 
είς ολίγα λεπτά, οί άνθρωποι ήξεύρουσι ν’ 
άνεγείρωσιν αύτάς είς ολίγα; ημέρας· Ό 
δήμαρχος καί οί δημοτικοί πάρεδροι, είδο- 
ποιηθέντες δτι μέλλομεν ν’ αφιχθώμεν εί; 
τό χωρίον, περιμένουσιν ήμά; εϊ; τήν εί
σοδον αύτού, ποιούσι τάς υποκλίσεις των, 
προηγούνται καί φθάντες είς τό άλλο άκρον 
τού χωρίου καταλείπουσιν ήμά; μετά τών 
αύτών υποκλίσεων. Πανταχοϋ ό λαός μει
διά ήμΐν δίχως νά χαιρετίσει άλλά ύπο- 
κλίνει πρό τού άρχηγοϋ τών ήμετέρων ία- 
κουνίν, δστις, κατά τήν έκτέλεσιν τή; νυν 
λειτουργίας του, έκπροσωπεΐ τήν έξουσίαν 
τού αύτοκράτορο;. Έρώτησον έν Εύρώπη τί 
έστιν ύπάλληλος περιβεβλημένος χαρακτήρα 
αντιπροσώπου! ’Εν τή χώρα ταύτρ καΐ ό 
έσχατος κουλή ήξεύρει τούτο’ έπίσης ήξεύ- 
ρει άπό μνήμης τόν κοιδοκα τή; έθ'μοτα- 
ξίας, συυμορφούται πρό αύτό» πιστώ; καί 
τό αύτό αναμένει δι’ εαυτό» καί παρά τών 
άλλων.

Είς Σάρου-Χάση καταλείπομε» τήν με
γάλην κοιλάδα ήν ήκολουθήσαμεν άπό Γΐο- 
σίδας· χρησιμεύει δέ ώ; κοίτη ποταμού, δσ- 
τις πηγάζων έκ μικράς λίμνης τής Γίαμασι- 
νοκάτας, είς τού; πρόποδα; τού Φουτζι- 
γΐάμα, Διευθύνεται κατά πρώτον προ; βορ
ράν, άπό Γίοσίδα; πρό; άνατολάς καί άπό 
τού Σάρου-Χάση πρός τά νοτιοανατολικά. 
Έάν ό μέγας ιαπωνικός μου χάρτης ηναι 
ακριβής, ό ποταμός ούτος εκβάλλει είς τήν 
θάλασσαν πλησίον τοΰ χωρίου ’Οίτου (με
ταξύ Φουτζισάβας καί Οδαβάοας).

’’λφιξι; εΐς Τορισάβαν τήν έννάτην και 
ήμίσειαν ώραν’ άναχώρησις τήν μίαν ώ
ραν.

’Ενταύθα οί περιηγηταί εΐσδύουσιν ε·; 
δαίδαλον δρέων, μίαν τών ωραιότερων α
πόψεων άς ποτέ ειδον. ’II δδδς, ή μάλλον 
ή ατραπός, άνέιχεται απόκρημνα ΰψη καί 
άκολουθεϊ τήν κορυφήν, ένίοτε δέ τόσον

* 

στενή είναι ώστε μετά δυσκολίας διέρχεται 
εί; μόνος άνθρωπος. Είς τινα μέρη άν ώφει- 
λον νά βαδίσω πεζώς θά έκαμνο» χρήσιν 
τών χειρών’ άλλ’ έπί τού κάγκου είμί Α
σφαλέστατο;, μέ τήν διαφοράν ότι πρέπει 
νά έχη τις μεγάλην έμπιστοσύνην εί; τά 
ιγνύα τών Αχθοφόρων. Έπειδή άνά δύο ή 
τρία λεπτά Λ.1.1άσσου·τιν ι·>ιιοτ, ό οδοιπό
ρος βλέπει εαυτόν κοεμάμενον δτέ μέν έπ1. 
τή; αριστερά;, ότέ δέ έπί τή; δεξιάς Αβύσ
σου Καί όμως πώς νά φοβηθή; άφοΰ βλέ- 
πη; τού; αχθοφόρους άδολεσχοΰντας καί 
χαριεντιζομένου; ; ’Αμφοτέρωθεν τής κο
ρυφή; ύπάρχουσι βάραθρα ατινα άν δλισθή- 
σωσιν οί αχθοφόροι έσονται δ τάφος σου, 
κεκαλυμμένο; όμως άπό εύώδεις θάμνους, 
άπό θυσσάνους κολοσσιαίων Ανθέων, άπό 
λαμπρά φυτά ατινα ή φύσις, δ μέγας οθ- 
τος κηπουρός, διέθηκε μετ’ άκρα; φιλοκα
λία; καί καλαισθησίας. Αλλ έχε τό θάρ
ρος, άν δέν καταλαμβάνεσαι Από σκοτοδι- 
νίασι», νά ρίψη; τό βλέμμα εί; τάς Αβύσ
σου; ταύτα; καί έπειτα νά στρέψη; αύτό 
πρό; τά υψώματα ταΰτα. Είναι πανόραμα 
έπ αόριστον μεταβαλλόμενου’ εί; δλας δέ 
τάς διευθύνσεις ύπάρχουσιν αύλαΐαι δρέων 
ζαί έμέ-.ρησα έως δώδεκα σχέδια. Είναι δ 
ωκεανός μαστιζόμενος ύπό τής τρικυμίας, 
αίφνης καθιστάμενος ακίνητος καί στρω*  
νόμενος από βλάστησιν. Η μεγάλη ποικι
λία τών απόψεων εξηγείται έκ τών δια
στάσεων, τών σχετικώς μικρών, τών δια
φόρων στοιχείων ές ων αί Απόψεις αποτε
λούνται καί έκ τή; έλλείψεως βάθους τών 
δρέων, άτινα, δντα λίαν στενά εί; τήν βά- 
σιν τω», ύψοΰνται άποτόμως καί γίνονται 
έξεα. II φύσις ούδέν ταπεινόν παρ-.στά' άπ 
έναντίας εϊναι μεγαλοπρεπή; καί χαρίεσσα 
ένταυτω’ ένασμε.ίζεται δέ νά παοάγη αν 
τιζείμενα θέλγοντα τήν δρασιν καί διεγεί- 
ροντα τήν περιέργειάν σου.

Τά χωρία είσ1. πάντοτε πολυάριθμα, Αλ
λά δέν φαίνονται τόσον εύημεροΰντζ δσον 
έκεϊνα δι’ ών διήλθομεν τήν πρωίαν. Ει; 
■πολλά αύτών άγεται πανηγύρι; ή εορτή 
θρησκευτική, ήτοι ύπάρχουσι πολλοί -.στο’. 

κεκοσμημένοι δι’ άνθέων, μικρών χαοτίων, 
ταινιών, εικόνων’ πανταχοϋ δ’ απαντώσιν 
όμαδε; προσκυνητών.

Τήν εκτην καί ήμίσειαν ιύραν φθάνομεν 
είς Ούγενοχάραν.

’Απόστασις άπό ,Γίαμούρα; εννέα καί ή- 
μισυ ρί, σχεδόν είκοσιπέντε μίλλια.

(12 Αύγούστου). ’’Εχομεν βροχήν καΐ δ*  
λίγον δροσερόν Ατμόσφαιραν, τήν δέ πέμ
πτην ώραν έκκινούμεν διευθυνόμενοι πρός 
άνατολάς' Αφοΰ δέ διέοημεν έπί πορθμείου 
Αρκούντως πλατύν ποταμόν, όμόρρουν έκεί
νου 8·» ήκολουθησαμεν κατά τάς δύο προ- 
λαβούσας ήμέρας, άνερχόμεθα διά λίαν Α
πόκρημνων Ατραπών τήν ύψηλοτέραν πά
ροδον — τήν ορατήν έξ ’ΐέδου έν αιθρία — 
άλύσεως άποτελούση; τόν περίβολον τοΰ 
Φουτζιγίάμα.

'Από τής ένδεκάτης μέχρι τή; τετάρτη; 
ώρα; αναπαυόμεθα εΐς τό χωρίον Κομακίνο. 
"Οτε καταλείπομεν τό τεϊοπωλεΐον, έν τών 
ώοαιοτέρων έξ όσων είδον, οί κουλή έπί 
μεγάλη ζημία τών μελών ημών ήρχισαν 
νά τρέχωσι, παιδιά; χάριν, δρομαίοι, καί 
είς διάστημα Ιλαττον τή; ώρας φέρουσιν ή
μάς εί; Χατσότζη, δπου είσερχόμεθα έπι- 
σήυ.ως τήν πέμπτην εσπερινήν ώραν, έν τώ 
μέσω τής συρροής απείρου πλήθους.

Τό Χατσότζη είναι πόλις άξία λόγου διά 
τό έμπόριον τών μεταξωτών, οί δέ κάτοι
κοι φαίνονται εύημεραύντες καί ή μεγάλη 
οδός διαπρέπει έπί τή καλλονή καί τή κομ- 
ψότητι τών οικιών. Τό ξενοδοχεϊον, έν ώ 
καταλύομεν, είναι μέγα, εύρύ καί καθαρό
τατου, αλλά δυστυχώς έξαντληθέντων τών 
ήμετέρων σπερματοκηοίων δειπνούμεν φω
τιζόμενοι υ.τό ιαπωνικών λαμπάδων, κατα- 
σκευαζομένων ύπό φυτικού κηρού καί Ανα· 
διδουσών περισσότερον καπνόν ή φώς. Ίδέ 
εντούτοις τήν νεάνιδα έκείνην, τή» noir' 
απομύττει αύτά; μέ τήν καρφίδα ήτι; κρα
τεί τήν μέλαιναν, μεταξωτήν καί πλουσίαν 
κώμην τη;. Οια χάρις, οία ευγένεια καί 
c/ία μετριοφροσύνη Αληθή; ή πλαστή διά
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τήν περίστασιν ! Οί νεβροί συνοδοιπόρο·, μου 
μένουσιν εκστατικοί.

Κατά τήν όδοιπ'ρίαν ταύτην, ήτις πλη
σιάζει είς τδ τέρμα της, κατέπληξεν ήμάς 
ή τών ζώων σπ&νις. Σχεδόν δέν εϊδομεν 
πτηνά" κΰνες ολίγοι ήσαν, ώς καί ίπποι, έ- 
λειπον δέ βόε;" τήδε κακεϊσε υπήρχαν όρνι
θες καί χοίροι.

’Απόστασις άπο Ούγενοχάρας είς Χατσό- 
τζη έπτά καί ήμισυ 0/, σχεδόν είκοσι μίλ- 
λια.

(13 Αύγουστου). Άναχωρούμεν ώραν έ 
κτην καί έν τέταρτον. Ή μεγάλη όδός εί
ναι είσέτι έρημος" άλλά χθές, πριν κατα- 
κλινθώσιν, οί κάτοικοι έξέτειναν πρός ξή- 
ρανσιν τά μεγάλα έκ κιτρινοχρόου χάρτου 
άλεξιβρόχιά των, κεκοσμημένα μέ χονδρά; 
μελαίνας έπιγραφάς. 'Εχομεν τόν ήλιον 
κατά πρόσωπον, πλήν είναι είσέτι χαμηλά 
καί μεταβάλλει τά άλεξιβρόχιά εί; διαφανή 
φωτεινά σώματα καί ή πρωινή αύρα κινεί 
αύτά ώς εί ώρχοΰντο. Ούδείς τοπιογρά- 
φος θά έτόλμα ή θά έδύνατο νά παρα- 
στήση τ’ αποτελέσματα τοϋ φωτός τά πα- 
ραχθέντα έκ τής ταυτοχρόνου ένεργεία; 
τών άμέσων καί τών μεταβιβαζόμενων ά
κτίνων, τά χρυσά χρώματα άτινα κυμαί
νονται είς τό έδαφος καί έρπουν είς τά 
χαλκόχροα σκέλη τών φερόντων ήμάς, καί 
λείχουσι τά πεζοδρόμια πρό τών οικιών, 
ών οί κάτοικοι κοιμώνται είσέτι.

’Από Γίοσίδας έβαί νομεν άδιαλείπτως 
πρός άνατολάς" έντεΰθεν δέ τρεπόμεΟα πρός 
δυσμάς.

Είσήλθομεν είς τήν πεδιάδα, άλλά πε
διάδα ανώμαλον, μέ πολλάς είσοχάς, σκι- 
αζομένην ένθεν μέν υπό μεγαλοπρεπών 
δένδρων, ένθεν δέ υπό πυκνών ίνδοκαλά- 
μων. Δαίδαλος μικρών ατραπών άγει εί; 
πληθύν ωραίων καλυβών κατά γράμμα τε- 
θαμμένων ύπό φύλλων. ’Επί τή έλπίδι δέ 
δτι οί πολλοί θα ήκολούθουν ήμάς έκ τοΰ 
πλησίον, άνεχώρησα έκ Χατσότζι υφ’ ένός 
μόνον συνοδευόμενο; συνοδοιπόρου’ άλλά

μετά τινων ωρών πορείαν παρεττρήσαμεν 
δτι είμεθα μόνοι καί δτι ό Κ βάν δέρ Χαϊ· 
βεν έτράπη άλλην οδόν. Έξακολουθοΰμεν 
λοιπόν μόνοι τήν πορείαν, περιοριζόμενοι, 
δπως διαλεγώμεθα πρός τους εγχωρίους, 
νά ποιώμεν χρήσιν τής γλώσσης τών ο
φθαλμών καί τών χειρονομιών, καί όρκου- 
μενοι είς τά έγχώρια σιτία. Είς μεμονωμέ- 
νον τεϊοπωλεϊον παρατηροΰμεν ξίφη κατα
τεθειμένα, κατά τήν έθιμοταζίαν, έπί τρα- 
πέζης τοΰ δωματίου τής εισόδου. Ίδου λοι
πόν οαμουράη, άνδρες μέ δυο ξίφη, δντα 
ένδ.αφέρον τα καί διαιωνίζοντα κάλλιστα 
έν τή χώρα ταύτη τούς ίππότας τοΰ με- 
σαιώνος, άλλ’ άτινα έχουσι τό κακόν δτι 
καταμελίζουσι τούς χριστιανού; περιστά- 
σεως τυχούσης, προδήλως δέ καταλληλότε
ρα τής νΰν δέν υπάρχει. Έκαθήσαμεν πρό 
τή; οικίας καί ό νεαρός φίλο; μου επωφε
λείται, ώ; πάντοτε, τήν ευκαιρίαν ΐνα λά- f
βη υπό τών near μάθημα τής ιαπωνικής 
γλώσσης, δτε έπιφαίνονται οί τρεις εύγε- 
νεϊς μας. Ουτοι είσί τρεις εύθυμοι καί υ
ψηλοί νέοι, φέροντες πιλίσκους μεταξωτού; 
κυανοχρόου; μέ λεύκάς σειράς καί είς τόν 
τοΰ αύτοΰ χρώματος χιτώνα τά οικόσημα 
τοϋ πρίγκιπος 3ν υπηρετοΰσι, τοΰ δαϊμίου, 
ώ; λέγουσιν αί νεάνιϊες, αΐτινες άλλως 
σπεύδουσι νά τελειώσωσι τό μάθημα καί 
νά φύγωσιν, άφοϋ δμως προηγουμένως ένηγ- 
καλίσθησαν αύτάς όπωσοΰν άποτόμως οί 
τρεϊς ίππόται. Ούτοι τούς βραχίονας έχον
τας συμπεπλεγμένους, παρατηροΰσιν ήμάς 
μέ ΰφος αϋθαδες, περιπατοΰσι στηριζόμε- 
νοι δ μέν έπί τοΰ δέ, διότι προδήλως έ
σπειραν πολύ σακέ, πλησιάζουσιν άνεπαι- 
σθή-ως είς ήμάς καί φαίνονται διατεθειμέ
νοι κατά πρώτον μέν νά διαλεχθώσιν, έ
πειτα δέ νά έρίσωσι πρό; ήμά;. Βλέπω τόν 
συνοδοιπόρον μου βυθίζοντα τήν χεϊρά είς 
τι τών θυλακίων τή; άναξυρίδο; του" γνω
ρίζω δέ τί τό θυλάκιον περιέχει — τό 
φοβερόν πολύκροτου δπερ είδον δτε άνεχω- 
ροΰμεν ές Ίοκοχάμας. Έάν παρουσιασθή 
εί; τούς τρεϊς κυρίους τούτου, θά προκα- 
λέση ρήξιν, ής ή έκβασις δέν είναι άμφί-

βολο;" ευτυχώς δμως έπεμβαίνει ό οικοδε
σπότης, δστις πλησιάζει τούς οαμουράη με
τά πολλών ένδείξεων σεβασμού, θο.πεύει 
αύτούς καί τέλος κατορθοΐ νά όδηγήση είς 
τήν οικίαν. Κατά τήν στιγμήν ταύτην πα
ρουσιάζονται μέ τά xciyxo οί ήμέτεροι κου
λή, είδοποιηθέντες υπό τοΰ φρονίμου ξενο
δόχου" ευθύ; δ’ άναβαίνομεν είς αύτά καί 
άναχωροΰμεν δρομαίοι. Τήν δεκάτην ώραν 
φθάνομεν είς Τάναν, κειμένην είς μικράν 
άπόστασιν άπό ωραίου ποταμού δστις μοί 
λέγουσιν δτι είναι, δπως καί ό ιαπωνικός 
χάρτη; μου σημειΟϊ, έκεϊνος 8ν ήκολουθή- 
σαμεν άφοΰ έξήλθομεν τή; λίμνης τή; Γΐα- 
μανονάκας μέχρι τοΰ Σαραύ Χασή. Διαβαί- 
νομεν αύτόν έπί πορθείου καί ευρίσκομεν 
έπί τή; έτέρας όχθη; μικράν λέμβον καί 
λεμβούχους, οΐτινες προτείνουσι νά όδηγή · 
σωσιν ήμάς εί; ’Ατσούζη, δπου θά διανυ- 
κτερεύσωμεν. Ό πλοΰς ην άριστος καί συγ
κινητικός. Ό ποταμό; είναι ένταϋθα ορμη
τικός μεταξύ δύο σειρών θάμνων. Πτηνά 
υδρόβια, ίστάμενα έπί τών όχθών, παρα · 
τηροΰσιν ήμας άκίνητα καί μέ ύφος ήλίθι- 
ον" ήδη δέ καιρό; νά ποιήσωμεν χρήσιν τοΰ 
περιφήμου πολυκρότου. 'Ο συνοδοιπόρος μου 
βυθίζει τήν χεϊρά εί; τό θυλάκιον, δπερ 
κατέχει δ? αύτόν θέσιν δπλοστασίου, έξά- 
γει τό πιστόλιον, διευθύνει αύτό είς σμήνος 
μεγίστοιν λευκών ζώων καί πυροβολεί. Τήν 
φοράν ταύτην άποδεικνύεται δτι τό δπλον 
τοΰτο είναι άβλαβε; καί δέν είναι είς κα ■ 
τάστασιν νά κακοποίηση οίονδήποτε. Διατί 
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νά μή άνακαλυψω τοΰτο έν εύθέτορ χρόνω ! 
Καθ’ έκάστην πρωίαν, ένώ έξεγειρόμην τοΰ 
κοιτώνός μου, έν μέσφ τοΰ πλήθους τών 
υπηρετών ήμών, τών άνθρώπων τοϋ ξενο
δοχείου, τών περιέργων, έβλεπον στίλβον 
τό δπλον τούτο είς χεϊρας τού νεαρού πε- 
ριηγητοΰ, πλήν δμολογώ δτι δέν είχον ά - 
παισίους προαισθήσεις. Υπήρχε μέν τί έν 
αύτώ δυνάμενον νά δηλητηρίαση τάς ήμέ
ρας φιλησύχου πολίτου" άλλ’ ήδη ε’μαι ή
συχος καί αύριον κατά τήν αύτήν ώραν έλ- 
πίζω δτι Οά ώμεν είς Ίοκοχάμαν δίχως νά 
έχύσαμεν άθώον αίμα.

Περί ώραν δκτην φαίνονται πρό ήμών α( 
λευκόφαιοι στέγαι, μεμιγμέναι μετά δέν
δρων, αξίας λόγου πόλεως, ήτις είναι τό 
Άτσουζή" εχομεν δέ τήν διπλήν εύχαρίστη- 
σιν τοϋ νά ευρωμεν τους συνοδοιπόρους μας 
καί ώραΐον δεϊπνον.

Απόστασις άπό Χατσότζη είς Άτσουζή 
έπτά 01 ή δεκαοκτώ μίλλια.

(14 Αύγούστου). Άναχωροΰμεν έξ Ά
τσουζή τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώραν καί 
φθάνομεν είς Φουτζισάβαν τήν μεσημβρίαν’ 
έκεϊθεν δέ άμαξα έκόμισεν ήμάς είς Ίοκο
χάμαν, δπου είσήλθομεν τήν έβδόμην £*  
σπερινήν ώραν μεμαγευμένοι έκ τής έκδρο*  
μής μας.

Απόστασις δώδεκα 01 ή τριάκοντα μίλ- 
λια.

<8
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ΊΓ·

ΧΑΚΟΝΕ.

(Άπό 22 Αύγούστου — 1 Σεπτεμβρίου)»

Τό περίγη/μΌΓ τέϊοπωΛέΐον Ιν Χάτα — Καχή νύζ. — Ή ,ΐΐμνη τής Xaxori. — 
Τύ ΙπαΙσβημα Τής φύσιως χαί ή iv τέχναις σπουδή παρά τφ Ja&. — Πνεύματα 
όδοιποροΰντα. — Τά 0ερμά ίΐδατα τοϋ ’Λτάυη. — Ή Ιερά νήσος ’ΕνοσΙμα. ·— 
Λαϊμπουταού. — Η αρχαία διαμονή τ&ν Σογχούν. — Ό Βούδας ϋπύ δυσμένει
αν. — ΛΙιγά.Ιη ΊαπωνΙς δέσποινα. — Καναγάδα.

(23 Αύγούστου). ΧΟέ; άνεχωρήσαμεν ίκ 
Ίοκοχάμας, έχω δέ συνοδοιπόρους τδν Κ. 
"λδαμς, έπιτετραμμένον τάς υποθέσει; τής 
Αγγλίας, καί τδν Κ. Σατώβ, γραμματέα 
καί διερμηνέα τη; πρεσβείας. Διά τής αύτή; 
δδοϋ ή*  έτράπημεν δτε μετέβημεν είς τούς 
πρόποδα; τού Φουτζιγίάμα, άφίχθημεν με
τά μεσημβρίαν είς Γίομοΰτο, δθεν αρχεται 
πρδς τά βορειοανατολικά ή δδός τής Μιγία- 
νοσίτας. Έξακολουθοϋμεν δέ τδ Τοκάϊδον 
καί κάμψαντες χείμαρρον φθάνομεν είς τδ 
χωρίον Χάτα, περίφημου διά τάς ωραία; 
θέσεις του, τδ τεϊοπωλεΐον κα'ι του; κή
πους. Τά αύτά πάντοτε στοιχεία, άλλ’ ή 
χρήσις ής ποιούνται ή φύσις καί οί άνθβω- 
ποι ποικίλει έπ’ άπειρον. Ποΰ νά εύρη τις 
λόγους δπως ταΰτα περιγράψτ,; Πώς νά ά- 
ποφύγη τάς επαναλήψεις; Πώς νά μετά- 
δώστι διά τής γραφίδος χροιάς μόλις ίπαι- 
σθητάς, αϊτινες δμως διά τοΰτο έχουσι 
τά θέλγητρά των ; Εΐς τινα τοΰ Μπεάτου 
φωτογραφίαν ούδ’ ίχνος όμοιότητος ευρί
σκω. Πώς θέλετε νά ζωγραφηθώσιν αί ώ- 
ραϊαι ζυλογραφίαι τοΰ τεϊοπωλείου τής 
Χάτας, οί καλοί μικροί καταρράκται καί 
αί άτραπαί τοΰ κήπου τοΰ άνερχομένου είς 
τάς απόκρημνους πλευράς ύψηλοΰ όρους, 
οι λαμπροί χρυσοί ίχθΰς καί οί τερα
τώδεις κυπρίνοι, τέλος αί ώραΐαι νέ· 
σαν αϊτινες καθ’ έκάστην εσπέραν κροτοΰ- 

σαι τάς χεΐρας έπαναφέοουσι του; ίχθΰ; είς 
κοίλωμα βράχου δπω; προφυλάζωσιν αύ
τοΰ; άπδ του; νυκτερινού; έπισκέπτα; τών 
μαγικών τούτων μερών, τάς άλώπεκας 
καί τούς Οώας ; Ταΰτα πολλάκις ήκούσα- 
μεν’ άλλ’ δταν φθάσρ τις εις τά μέρη ταΰ
τα, εκπλήσσεται καί θέλγεται καί βλέπει 
δτι αί ώραΐαι περιγραφαί, αί φωτογραφίας 
καί αί μάλλον έπιτυχεϊ; εικόνες μόλις 
άμυδράν παρέχουσιν ιδέαν τών πραγμά
των.

Άπδ Φουτζισάβας είς Χάταν ένδεκα ρι ή 
είκοσιοκτώ μίλλια.

(24 Αύγούστου). Κατανοείς τήν άφατον 
εύτυχίαν τοΰ νά κατακλιθής ίπί καθαρά; 
ψιάθου, έντδς δωματίου βλέποντος είς κή
πον, ένώ άφθονος, πυκνή καί αδιάλειπτος 
βροχή πίπτει άπδ πρωίας μέχρι; ίσπέρας, 
μεταδίδουσα γλυκεΐαν δρόσον καί καθιστώ- 
σάν σε ίσχυρδν καί ύγειά ; Καί τάς εύαρέ- 
στους ταύτας παθήσεις έσχον τήν άγαθήν 
τύχην νά συμμερισθώ μετ’ άνδρών διακε
κριμένων, συμπαθών, γνωριζόντων καλώς 
τήν άλλόκοτον ταύτην χώραν ήτις διατε- 
λεΐ έτι ούσα μέγα αίνιγμα. ’Ενώ είσί πρό
θυμοι ν’ άπαντήσωσιν είς τάς μυρίας ερω
τήσεις σου, σ’ έρωτώσι καί ούτοι, σ’ έπα- 
ναφέοουσι διά τη; διανοίας εΐς του; κοινού; 

φίλους, είς τήν προσφιλή ταύτην καί άπο- 
μεμακρυσμένην Ευρώπην. Ουτω δέ διερχό- 
μεθα τήν ήμέραν.

Οί άνδρες οϊτινες έφερον ήμάς, οί οίκο- 
δεσπόται καί οί υπηρέται τοϋ ξενοδοχείου 
πλησιάζουσι πρδς ήμάς μετά μυρίων υπο
κλίσεων κατά τδ μάλλον ή ήττον βαθειών, 
άναλόγως πρδς τήν θέσιν ί,ν κατέχουσι, 
Προχωροΰσι δέ τετραποδίστε, ϊστανται έ
χοντες δρθε’.αν τήν κεφαλήν, τού·; βραχίο
να; έστηριγμένου; έπί τοϋ εδάφους καί τά; 
χεΐρας έστραμμένας πρδ; τά εσω, μεθ’ 8 
όκλάζουσιν οίκείως. ’Επειδή δέ καί οί κύ
ριοι είσι κεκλιμένοι ή όκλάζουσιν έπί τής 
ψιάθου, εύρίσκονται έν ίση μοίρα. Ούτοι 
είσί τύποι εύγενείας κανονιζόμενοι υπό τη; 
έθιμοταξίας άπδ άμνημονεύτων χρόνων. Έν 
Εύρώπη κατά τδν δέκατον εκτον αιώνα, 
καί έτι άργότερον, ανάλογοι ένδείξει; έπε- 
βάλλοντο αύστηρώς. * Ανδρε; τή; αύτή; τά
ξεως έδαφιαίω; έκυπτον δπως έναγκαλι- 
σθώσι. Τά τέκνα πρδς τά γόνατα προσέ- 
πιπτον πρδ τών γονέων των δπως εύχν 
θώσιν αύτοΐ; καλήν έσ πέραν. Ακόλουθος, 
υίδς εύγενοΰ;, έγονύκλιεν ένώ υπηρετεί τδν 
κύριόν του. Τδ χειροφίλημα τών μεγάλων 
τελετών είς πολλάς τής Εύρώπης διετηρήθη 
αύλάς. Άλλ’ οί έμποροι τής Ίοκοχάμα; 
εδρίσκουσι τάς ενδείξεις ταύτας άτοπου; 
καί άναξία; άνθρώπων, άπηγόρευσαν ταύ
τας εΐς τους Ιάπωνας ύπηρέτα; των, οΐ· 
τινες άπελιυθερωθέντες τών κανονισμών 
καί εθίμων τη; χώρας των, κατήντησαν 
βάναυσοι καί αύθάδεις.Ευκολον είναι νά κα- 
ταοτρέψη τι; τού; τύπου; άρχαίου πολιτι
σμού, άλλ’ είναι δύσκολον νά του; άντι- 
καταστήση δι’ άλλων.

(25 Αύγούστου). Χθες εσπέρας, μόλις 
κατακλιθέντες, έξηγέρθημεν τοΰ υπνου ύπδ 
τών ώρυγών λαίλαπος καί ύπδ τοΰ άπαι- 
σίου θορύβου τών δοκών καί σανιδωμάτων 
τή; οικία;' συγχρόνως δέ ήσθάνθημεν σφο
δρά; καθέτους δονήσεις. 'Ην τούτο σοφδς 
συνδυασμό; τυφώνος, έκ τών φοβερωτάτων 

όσοι έμάστισαν ποτέ τδ Κουάντο, καί σει
σμού έξ έκείνων οϊτινες ταράττουσι τόσο» 
συχνώς τά σπλάγχνα τού ήφαιστείου τού
του εδάφους- Σήμερον ή μήνις τών στοι
χείων κατηυνάσθη. II Χάτα, κείμενη εί; 
κοίλωμα τοΰ όρους, μικράν ύπέστη βλά
βην’ άλλ’ ή ιδέα τοΰ νά κατασυντριβή τις 
ύπδ τή; στέγης η; τδ βάρος οφείλει νά κα
ταστήση στερεάν τήν οικοδομήν, καί τδ ά- 
δύνατον τοΰ νά διαφύγωμεν, διότι τήν νύ
κτα αί ίαπωνικαί οίκίαι κλείονται ώς κι
βώτια, ένέβαλεν ήμχ; έπί τινα λεπτά εί; 
άνησυχίαν.

Ό καιρό; έγένετο πάλιν αίθριος, περί 
ώραν δέ όγδόην έξακολουθοϋμεν πεζοί τήν 
δδοιπορίαν μας. ΊΙ έκ ξενοδοχείου άναχώ' 
ρησι; είναι πάντοτε σκηνή ζωηρά’ οιέρχε- 
ταί τις δέ άπό δωματίου είς δωμάτιον πρό 
διπλής σειράς περιέργων- Ό κύριος καί ή 
κυρία έλαβον παρά τοΰ φροντιστοϋ σου τό 
ισότιμον τοΰ λογαριασμού των, διό σέ κα- 
ταβαρύνουσι μέ εύχαριστία; καί εύλογίας. 
Λί νέ σαν τρέχουσι κατόπιν σου γελώσαι,, 
χειρονομοΰσαι, έπευχόμεναί σοι καλόν κα
τευόδιου καί ταχεΐαν επάνοδον. Έπί τού 
ούδοΰ της θύρα; ζητείς τά υποδήματά σού 
άτινα άφήκε; ένώ ήλθε;" έκεΐ δέ ευρίσκει; 
τάς δημοτικά; άρχάς, ποιούσα; υποκλίσεις 
καί συνοδευούσα; σε μέχρι; ού έξέλΟης τού- 
χωρίου.

Άκολουθοΰμεν είσέτι τδ Τοκάϊδον, χον- 
δροειδώ; λιθοστρωμένον ένταΰθα καί εϊ; τι- 
να μέρη μόλις δυ-ιαμένων τών 'ίππων νά 
περιπατώσιν. 'Η χώρα εί.αι πάντοτε ή 
αύτή, ήτοι πολλά καί ωραία ύπάρχουσι 
δένδρα σκιάζοντα έδαφος έσχισμίνον καί 
χλοερόν. Άφοΰ άνήλθομεν κορυφήν τινα, 
καταβαίνομεν πρός τήν λίμνην Χακονέ, εί; 
τήν όχθην τής όποιας ϊσταται κολοσσιαΐον 
άγαλμα τού Βούδδα. Όπισθεν τού θεού υ
πάρχει δενδροστοιχία έκ κρυπτομεριών, έν 
δέ τοΐς υδασι τή; λίμνης καταπτρίζονται 
δασώδεις καί χλοηφόροι άκραι. Ή δενδρο
στοιχία αυτή φέρει ήμάς εί; τήν μικρά» 
πόλιν Χακονέ, σκοπόν τής οδοιπορία; μας.
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μίλλια.

(26 Αύγουστου). Έπί τής άνατολικής 
όχθη; τή; λίμνης είναι τδ περίφημον καί 
άρχαϊον σιντοϊκδν ίερδν, τδ γνωστόν ύπδ 
τδ όνομα Χακονέ-νδ-τζίντζα. 'Οπως πολ
λοί άλλοι ναοί, έ!-.ιιγ>Ίσθ<ι, δηλαδή, πρδς 
μεγάλην μέν, άλλ’ άχρι τοϋδε παθητικήν 
δυσαρέσκειαν τοΰ λαοΰ, άπεδόθη είς τήν α
ποκλειστικήν λατρείαν τοΰ Σιντώ. Άπέσυ- 
ραν καί κατέστρεψαν τά αγάλματα, δο
χεία καί κοσμήματα τών βουδδιστικών θε
ών. Τδ Χακονέ-νδ-τζίντζα κεϊται είς τήν 
πλευράν τοΰ όρους, ανέρχεται τις δέ διά 
λιθίνων βαθμιδών. Έν αύτώ ευρηνται ω
ραία δένδρα, περίεργοι καί αρχαιότατοι ει
κόνες — άπασαι έφθαρμέναι, έγκαταλελειμ- 
μέναι, διότι ό λαδς στερηθείς τών θεών του 
φαίνεται ήκιστα διατεθειμένος νά κλίνφ 
πρδ τών νΰν έπισήμων θεών. Δέν εκφέρω 
κρίσιν, οΰτ’ άποφαίνομαι ύπέρ τών μέν ή 
ύπέρ τών δέ’ άλλ’ ύπάρχουσι πράγματα α 
τινα πανταχοΰ είσί τά αυτά, συνετή δέ 
κυβέρνησις όφέίλει καλώς νά σκεφθή πριν ή 
έγγίση τάς συνειδήσεις, 'ίσως κατορθώση 
νά έξαλείψΐ) τήν θρησκείαν τής χώρας, δ 
περ έλεεινή πολιτική έπιτυχία’ άλλά δυσ- 
κόλως θά δυνηθή νά είσαγάγη τάς δοξα
σίας άς προστατεύει. Ωστε είναι εργον κα
ταστροφής καί ούδέν άλλο.

(27 Αύγουστου). Περιήλθομεν τήν λίμνην 
έπί άκατίου, καταπληκτική δέ είναι ή ό 
μοιότης πρδς τά βόρεια τής Σκωτίας. Βε 
βαίως δ ούρανός καί ή βλάστησις δέν ό- 
μοιάζουσι καί μάτην ζητεί τις τάς καλύ
βας, τάς έπαΰλεις, του; πύργου; καί τά 
άλση τά είς τά πέριξ τοΰ Loth Lomond 
καί τοΰ Loch Catherin. Ή λίμνη τής Χα 
κονέ έκτεί/ει τά μέλανα ΰδατά της μετα
ξύ όρέων, ών αί περίβολοι είναι στρογγυ
λοί καί μόνον ύπδ θηρίων κατοικοΰνται’ 

έκτδς δέ τής ομωνύμου μικρά; πόλεως καί 
τοΰ ναοΰ, ούδεμίαν είδον καλύβην καθ’ δ
λην τήν περιφέρειαν τών μονηρών οχθών. 
Ένίοτε λαίλαψ ώθεϊ τά νέφη, δι’ών ό κρα- 
τήρ τοΰ μεγάλου ύφαιστείου άρέσκεται νά 
περιβάλληταΓ τότε δέ τδ Φουτζιγίάμα φαί
νεται άνευ τών υψωμάτων, άτινα περιστε 
φανούσι τήν λίμνην, ώς οπτασία θεία άμέ- 
σως διαλυόμενη. Δια λόγων δέν παρίστα- 
ται δ χαρίεις καί γελών χαρακτήρ τών 
λεπτομερειών τής σκηνογραφίας ταύτης, 
ούτε ή αύστηρά καί μεγαλοπρεπής άτοψις 
τοΰ συνόλου.

(28 Αύγούστου). ’Αμερικανικός έξαπόστο- 
λος, δ διδάκτωρ Β . . ., ήλθεν δπως μ' ϊ· 
δη. Ούτο; έπί Sv έτος διέμεινεν είς τδν α
νοικτόν λιμένα Νιγκάτας, έπί τής βορείου 
ακτής τής Νιφών. Τό κλίμα έκεϊ διαφέρει, 
καθ' δλον δέ τδ έτος πνέουσιν έκ Μαντσου- 
ρίας βορειοδυτικοί άνεμοι, καθιστώντες ψυ- 
χράν τήν ατμόσφαιραν. Τδν χειμώνα ή πό
λις καλύπτεται ύπδ χιόνων καί δπως συγ- 
κοινω ώσιν άπδ μιας οικίας είς άλλην δ- 
ρύττόυσι σύριγγας. Καί τοι αί χιόνε; είσίν 
άφθονοι καί διαρκοΰσι, σπανίως τό θερμό- 
μετρον καταβαίνει κάτω τοΰ μηδενικού' 
άλλά καί είς τδ μηδενικόν περιωρίσθη ό α
ριθμός τών Εύρωπχίων καί ’Αμερικανών 
παροίκοιν, δ μόνος δέ λευκός είναι 'Αγγλος 
ύπαξιωματικός, διαγγελεύς τοΰ προξένου, 
άπόντος ήδη.

Θαυμάζω τδν Κ. Σατώβ, διαλεγόμενον 
πρδς πάντα; καί σημειούντα εί; τδ σημει- 
ωματάριόν του τάς εκφράσεις καί στροφάς 
τών φράσεων αΐτινες εκπλήττουσιν αύτόν' 
ένώ δε παραβάλλει τάς σημειώσεις του, κα- 
τορθοϊ νά διασαφανίση, νά όρίση τήν άξίαν 
έκαστη; λέξεως’ τούτο είναι έργον διανοη
τικόν αδιάλειπτου. Έλλείπουσι λεξικά καί 
γραμματικοί, ή είσίν ατελή, άσθενεϊς άπό· 
πειραι δπω; καταστήσωσι γνωστά τά 
στοιχεία τής γλώσσης. Τδ πρδς λύσιν πα- 
ρουσιαζόμενον ζήτημα είναι τδ νά άντιλη- 
φθή τις τδ πνεΰμα τής γλώσσης, τάς λε- 

πτολογίας αύτής, τδ δέ σύστημα δπερ α
κολουθεί δ Κ. Σατώβ μοί φαίνεται τδ μό
νον έφαρμόσιμον καί δυνατόν πρδς άκαχά- 
.Ιυ^-ir τής ιαπωνικής γλώσσης.

(29 Αύγούστου). Αί τελευταϊαι ραγδαϊαι 
βροχαί κατέστρεψαν τάς γεφύρα; καί κα
τέστησαν άβατον τήν βασιλικήν οδόν τής 
’Ιέδου’ άδόνατον δ’ ην νά διαβώμεν έφιπ
ποι τδν ποταμόν Όδαβάραν’ άλλά τήν 
δυσχέρειαν καταβάλλομεν διευθυνόμενοι είς 
Άτάμι δθεν ευκολον νά μεταβώμεν διά θα
λάσσης είς τήν νήσον Ένοσίμαν καί έκεϊ 
Οεν είς Ίοκοχάμαν. ’Ατραπός φέρει κατ’ 
εύθεϊαν πρδς τά μεσημβρινοδυτικά, αυτή 
δ’ είναι ή όδός δι’ ης οί άδειας τυχόντες 
Εύρωπαϊοι δύνανται νά έπισκεφθώσι τήν 
Χακονέ καί τάς Οέρμας τοΰ Ατάμι" πλήν 
ήμεϊς έξελέξαμεν άλλην δδόν δυτικώτερον’ 
καί είναι μέν όπωσοΰν άπωτέρα, καθδ δ- 
φείλοντες νά κάμψωμεν τήν πρώτην, πλήν 
δ δήμαρχος καί δ ξενοδόχο; ήμών συνιστώ- 
σιν αύτήν ήμϊν ώς έκ τή; καλλονής τών 
περιχώρων' κατά τοΰτο δέ οί Ιάπωνες, 
καί αύτοί οί τοΰ όχλου, είσί κριταί λίαν αρ
μόδιοι.

Τήν μεσημβρίαν άναχωρούμεν έπί κάγ- 
κου, άνερχόμεθα δέ, άνά μέσον δυο σειρών 
γηραιών κρυπτομεριών, τά υψώματα άτινα 
πρδς δυσμάς περιβάλλουσι τήν λίμνην. 
Μεθ' ήμισείας ώρας πορείαν φθάνομεν είς 
τήν κορυφήν δθεν πρδς άνατολάς εχομεν τό 
μαγικόν θέαμα τοΰ δρμου τής Σουρούγας. 
Μέγα τεϊοπωλεϊον, κείμενον εί; τδ ύψηλό- 
τερον μέρος, είναι πλήρες οδοιπόρων, ερχο
μένων έκ Κιότου καί άνηκόντων είς δλας 
τάς τάξει; τής κοινωνία;· Ή πολιτική, 
συμφέροντα χρηματικά, έμπορικαί πράξεις 
καλούσιν αύτούς είς Ίέδον, καταστάσαν, 
φεΰ I έδραν τοΰ αύτοκράτορος έπί μεγάλη 
ζημία τής αρχαίας καί πάλαι πλούσιας 
καί άκμαζούσης πρωτευούσης των. ΙΙάντε; 
φαίνονται θαυμάζοντες τήν σκηνογραφίαν.

'Ο Ίάπων είναι φίλος τής φύσεως. Έν 
Εύρώπρ ή συναίσθησι; τοΰ καλού έχει α

νάγκην νά άναπτυχθή καί μορφωθή διά 
τής έκπαιδεύσεως. Οί χωρικοί ήμών δύναν
ται νά όμιλώσι περί τής εύφορίας τών ά- 
γρών, τής άφθονίας τών ύδάτων, άτινα κι- 
νοϋσι τούς μύλου;, περί τής αξίας τών δα
σών, άλλ’ όχι καί περί τών θελκτικών 
καλλονών τής χώρας. Δέν είναι μέν δλως 
αναίσθητοι’ άλλά τδ δτι αισθάνονται είναι 
κενή ευχαρίστησες, ήν δέν ΐννοούσι καλώς. 
Ούχ ούτως δμως έχει τδ πράγμα διά τδν 
Ιάπωνα γεωργόν. Παρ αύτώ τδ αίσθημα 
τοΰ καλού είναι συμφυές, 'ίσως δμως έχει 
περισσότερον πρδς άνάπτυξιν αύτοΰ χρόνον. 
Δέν έχει τόσην έογασίαν όσην δ Εύρωπαϊος 
γεωργός, διότι ή ευφορία τής γής, ή βρο · 

καί δ ήλιος βοηθούσιν αύτόν κατά τδ 
ήμισυν’ έχει δέ είς τήν διάθεσίν του όλο- 
κλήρους ώρας καθ’ άς, κατακεκλιμένος έπί 
τοΰ φλοιού τής καλύβης του, καπνίζων τήν 
πίπαν του, άκούων τδ άσμα τών θυγατέ
ρων του, περιφέρει τά βλέμματά του είς 
τήν πέριξ αύτού σκηνογραφίαν, τήν παν
ταχοΰ ώραίαν. Έάν δύναται, κτίζει τήν 
καλύβην του είς τάς όχθας ρυακίου. Διά 
τινων μεγάλων λίθων, τεθειμένων είς τι 
μέρος, δημιουργεί μικρδν καταρράκτην, διό
τι άγαπά τδν φλοϊοβον τών ύδάτων. Πλη · 
αίαν υπάρχει νεαρά κέδρος’ ίνόνει κλάδου; 
τινάς, χωρίζει άλλους καί κάμπτει αύτήν 
άνω τοΰ μικροΰ καταρράκτου του. Τδ άν- 
τικείμενον τούτο μυριάκις βλέπεις παρι- 
στώμενον είς κεχρωματισμένας εικόνας. Πα
ρά τή καλύβη φυτεύει άρμενιακήν μηλέαν 
(βερικοκκήν). Οταν τδ δένδρον άνθη, ό άνήρ 
καί ή οίκογένειά του καταλαμβάνονται ύπδ 
έκστάσεω;· Τδ αϊσθήμα τής φύσεως άντα- 
νακλάται ιδίως είς τά έργα τής ιαπωνικής 
ζωγραφικής. Ενταύθα μάλλον ή εις άλλην 
τής Εύρώπης χώραν ή ηδονή καί ή πρδ; 
τά; τέχνας σπουδή είσί διαδεδομένοι μέ
χρι; αύτών τών κατωτάτων τάξεων’ ίχνη 
δέ ευρίσκει τις ύπδ τήν στέγην καί αύτής 
τής ταπεινοτέρα; οικίας, ήτοι τεχνητόν 
άνθος, κατά,τεχνον άθυρμάτιον, εϊδωλον καί 
άλλα πράγματα, ών μόνος σκοπός είναι νά 
τέρψωσι τήν δρασιν. Παρ’ ήμϊν, έκτδς άν 
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τις ήναι λειτουργά; Τής θρησκείας, ή τέχνη ι 
είναι προνόμιον τών πλουσίων καί τών «α
πόρων' ίν Ίαπωνίφ δμ ως είναι κτήμα δλων, 
καί ό πτωχός δ μή δυνάμενος νά κοσμήσϊ) 
τήν καλύβην του δι’ είκόνος παριστώσης 
τδν χιονοσκεπή χώνον τού Φουτζιγίάμα 
μέ ώραίαν ανθούσαν άπιον (άπιδέαν) είς τδ 
δεύτερον έπίπεδον, δι*  αγάλματος άοιδοΰ 
καθημένης έπί κεφαλής νεκρού, δεά μικρού 
πτηνού, άναβαίνβντος είς τούς ουρανούς, 
διά χουσαλλίδος ίσταμένης έπι ϊριδος, διά 
κοχλίου έκτοξεύοντος έρωτεκά βλέμματα 
πρδς χελώνην άποστρέφουσαν τήν κεφαλήν 
μετά περιφρονήσεως, άποζημιούται παρα- 
τηρών, μέ δμμα καλλιτέχνου τήν ανθούσαν 
άρμενικήν μηλέαν του, τήν μικράν κέδρον 
του καϊ μεθ’ ηδονής άκούων τήν μουσικήν 
τού καταρράκτου τον.

Μετά πολλού τοΰ κόπου άποσπώμεθα 
τής μελέτης τού πανοράματος τούτου δπερ 
συνίσταται άπδ δαίδαλον κοιλάδων, λόφους 
κατερχομίνους πρδς μικράν πεδιάδα, έπει
τα τόν κόλπον δστις έχει σκοπέλους πρα
σινίζοντας, παρέκει τά χαμηλά ακρωτήρια 
τά προχωρούντα πρδς τήν θάλασσαν, ά- 
πδ βορρά πρδς μεσημβρίαν, άνωθεν τδν 
φαντασιώδη περίβολον έτέρας άλύσεως ο
ρίων υψηλοτέρων έκτεινομένων άπδ μεσημ
βρίας πρδς βορράν, άλλην στοάν βράχων 
καί πάλιν άλλην, έχόντων είς τά πλευρά 
δένδρα καί οντων πεποικιλμένων είς τάς 
κορυφάς κατά τδν συρμδν τής χώρας. Με
ταξύ δ’ άπάσης τής χλόης ταύτης ΰψούνται 
καί χαμηλόνουσι τά μακρά καί έπιμήαη 
κύματα τοΰ Ειρηνικού. Μετ ολίγον, πατα- 
λιπόντες τδ Τοκάϊδο, διευθυνόμεθα πρδς τά 
νοτιοδυτικά. Ή άτραπδς εί<αι κεκαλυμμέ- 
νη άπδ χόρτον, οΰ θαυμάσια είναι τδ ύψος 
καί τδ πάχος, φθάνοντα μέχρι τών ώμων 
καί τών παρειών τών ήμετέρων κουλή' χω· 
ρισθέντες δέ οί μέν άπδ τών δέ, δλως άπο· 
πλανώμεθα. Μάτην οί αχθοφόροι κραυγά- 
ζουσι φοβερώς' μόνον ή ήχώ άπαντά. Ευ · 
ρίσκομαι μετά τών ανθρώπων μου πρδ τού 
χείλους αβύσσου, ή μάλλον ένώπιον κάτω- 
φερβίας σχεδδν καθέτου εΐς τινα μέρη, άλλ’ 

δλως κεκαλυμμένης υπδ χόρτου. Οί κουλή 
έζακολουθούσι γενναίως, ένίοτε δέ πίπτου- 
σι. Τδ έμδν χάγ-χο διαφεύγει, έξωκέλλίι 
καί μεταβληθέν είς ελκηθρον κατέρχεται 
ταχέως' χάρις όμως είς τδ πάχος τού χόρ
του έπί τέλους ισταται. Τδ μέρος είναι εί
δος βωσσικού όρους’ ευτυχώς δμως ή φύσις 
τού τόπου σέ προφυλάττει, ούδέν δ’ έχεις 
»ά φοβηθής έκτδς τών όφεων. 'Εάν δέ οί 
όλόγυμνοι ούτοι άνθρωποι κινδυνεύουσιν ίν 
τή υπδ θάμνων καί χόρτων κεκαλυμμένη 
γή, δ κίνδυνος δέν δύναται νά ήναι πολύ 
μέγας. Η κατάβασις είς όλίγα έγένετο λε
πτά, εδρισκόμεθα δέ είς βαθεϊαν φάραγγα 
καί πρόκειται νύν ν’ άνέλθωμεν τδ άντίθε- 
τον μέρος. Άδύνατον αποβαίνει είς έμέ νά 
βαδίσω έπί τού ολισθηρού χόρτου καί ν' ά- 
ναβώ άπόκρημνον κλιτόν, καϊ δπως άποπει- 
ραθώ τοΰτο απαιτείται δεξιό της κουλή. 
Κατά τήν πρώτην μου άπόπειραν κυλίομαι 
εΐς τήν τάφρον, οί δέ κουλοί γελώσι φαι- 
δρώς' μέ θέτουσιν έπί τών ώμων, μέ σύ1- 
ρουσιν άνω, έπανευρίσκουσι τδ κάγκο καί 
ούδ' έπί στιγμήν φαίνονται σκυθρωποί. Τέ
λος έξερχόμεθα τού χάους τούτου καί πρδς 
μεγάλην εύχαρίστησιν μου βλέπω μακράν 
τδν Κ. Άδάμ άνηρτημένον έπί τού ήμίσεος 
τής όδοΰ όμοιας κλιτύος καί διευθυνόμενον 
δπως καί έγώ, ήτοι ήμικυλιόμενον καΐ ή- 
μισυρόμενον, πρδς τήν άτραπδν έν ή συν- 
ερχόμεθα καί ήτις φέρει ήμάς είς μέρος 
ασφαλές. Καθ’ όδδν άλλο έπεισόδιον ! Δέν 
έξαρκεϊ είς τούς ήμετέρους κουλή δ κάμα
τος τοϋ νά φέρωσιν άνθρώπους, άλλά θέ
λουσι καί τάς έκ τής θήρας συγκινήσεις' 
άγριας δέ βάλλοντες φωνάς, θέτουσι χαμαί 
τδ κάγκο καί άπομακρΰνονται δρομαίως. 
Μετά τινα λεπτά έπανέρχονται φέροντες 
μικράν άρκτον ήν έφόνευσαν κτυπώντες δι' 
ίνδοκαλάμου.

Τήν τετάρτην καί ήμίσειαν ώραν, άφού 
διηνύσαμεν τέσσαρα ρέ ή δώδεκα μίλλια, 
φθάνομεν είς Καρουϊζάβαν, δπου εύρομεν 
τδν Κ. Σατώβ, δστις, ώς καλός πεζοδρό
μος, είχε φΟάσει πρδς μιάς ώρας. Ό δή
μαρχος είπεν αύτώ δτι είμεθα οί πρώτοι 

Ευρωπαίοι οΰς οί κάτοικοι ?σχον τήν τιμήν 
νά ϊδωσιν, όπερ άρκούντως πιθανόν αν πρέ- 
πη νά κρίνωμεν έκ τής έντυπώσεως ήν προ- 
ξενοϋμεν. "Οπως καί άλλαχού, τά παιδία 
κλαίουσιν, αί νεάνιδες κρύπτονται, οί άν
δρες ΐστανται μακράν καί αί γραϊαι σοί 
μειδιώσιν. Όλίγον κατ’ όλίγον τδ πλήθος 
έζημεροϋται' άλλά μόλις 2/ βήμα προχω- 
ρήσομεν, άποσύρεται. Τδ χωρίον είναι μι
κρόν μέν, πλήν φιλαρέσκως κεΐται μεταξύ 
δύο συδένδρων όρέων’ διατέμνει δέ αύτδ 
διαυγής £όαξ περιβαλλόμενος άπδ ωραία 
άνθη. Καταβαίνομεν είς τδ οίκημα τοΰ δη
μάρχου, δπερ είναι τωόντι ώραΐον καί έχει 
καλδν κήπον. Έν τή αυλή ήγειραν ικρίωμα 
κεκοσμημένον δι’ άνθέο>ν καί μικρών έκ κε- 
χρωματισμένου χάρτου σημαιών*  φέρει δέ 
κλωβόν έχοντα σχήμα ναού καί ανοικτήν 
τήν θύραν. Ό rataxoc ούτος προώρισται νά 
δεχθή τά πνεύματα τών άποβιωσάντων, ά
τινα περιμένουσιν αΰριον καί άτινα έπιστρέ- 
φουσιν έκ πορείας πρδς μέρη τής αίωνιότη- 
τος αγνοώ τίνα.

Έκ Καρουϊζάβας άνεχωρήσαμεν μικρόν 
πρδ τής πέμπτης ώρας διευθυνθέντες πρδς 
νότον, διαβαίνομεν δέ τδ έτερον τών όοέ- 
ων. Ή όδός ομοιάζει πρδς υπόγειον δρόμον 
(tunnel). Μετά ήμισείας ώρας πορείαν φθά
νομεν είς τήν κορυφήν καί μετά δεκαπέντε 
λεπτά είς τήν άκραν τής δυτικής κλιτύος. 
Τά όρη ταΰτα είναι συνέχεια τής άλύσσου 
τής γνωστής υπδ τό δνομα όρη Χακονέ' 
παρακολουθούσι δέ τδν Ειρηνικόν άπδ άνα
τολών πρδς δυσμάς. Αί πλευραί των, μετά 
λίαν άπόκρημνον κλιτύν, προχωρούσι καθέ- 
τως- έκ τού μέρους δέ,είς 8 εδρισκόμεθα, τά 
άκρα ταΰτα, χαμηλά, μακρά καί άπότομα, 
έκτείνονται τά μέν έπί τών δέ ώς παρα
σκήνια θεάτρου. Δέν φρονώ δτι ή φαντασία 
τών σκηνογράφων τού μεγάλου θεάτρου τών 
Παρισίων έδύνατο νά εύρη τι δπερ όμοιά- 
ζει πρδς τδ φαντασιώδες είδος, έστω καί 
μακρόθεν, πρδς τήν μαγεικήν ταύτην γρα
φικήν. Είς τδ βάθος μικρού όρμου, άποτε- 
λουμένου υπό δύο άκρωτηρίων, άκριβώς 
πρδ τών ήμετέρων ποδών, βλέπομεν λευ

κήν γραμμήν' αυτή δέ είναι ή Άτάϊμι, εις 
ήν φθάνομεν τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώ
ραν. Ότε οί άξιόλογοι ήμών κουλή, οΐτι
νες δέν έπαυσαν γελώντες καί άδολεσχούν- 
τις, κατέθεσαν ήμάς ένώπιον κομψού καί 
ευρέος ξενώνος, ην νύξ.

Απόστασις άπδ Χακονέ 2ς καί ήμισυ 
γά, ήτοι όλίγον πλέον τών δεκαέξ μιλ- 
λίων.

Ή 'Ατάμι έπιχαρίτως κεΐται είς τάς ά- 
κτάς τού μικρού όρμου, άπέναντι νησιδίου, 
έπί τής άποκλίσεως τού όρους. Αί δδοί κα
τέρχονται ταχέως εΐς τήν παραλίαν καί 
μεταβάλλονται τήδε κακεΐσε είς βαθμίδας, 
θειούχος πηγή ελκύει κατά τδ θέρος πολ
λούς έγχωρίους, ένίοτε δέ καί τινας τών έν 
Ίοκοχάμα Εύρωπαίων. Κατά τρεϊς ή τέσ
σαρας ώρας τδ ύδωρ άναβρύει ΐσχυρώς έξ 
όπής κειμένης πέριξ βράχων' είς δέ τδν πε
ρίβολον βλέπει τις μνημεΐον έγερθέν υπό 
"Αγγλου περιηγητού είς τήν σκιάν τού κυ· 
νός του. Οί έγχώριοι άπέχουσι τού νά θί- 
ξωσιν αύτδ, τινές δέ καί γονυπετοΰσι πρδ 
τοϋ επιτύμβιου λίθου, διότι φρόνιμον τυγ
χάνει τδ νά διατελώσιν είς καλάς σχέσεις 
πρδς τά πνεύματα τών κεκοιμημένων, έστω 
καί πρδς κυνδς πνεύμα. Όπως είς Χάταν 
καί Χακονέ, οί κάτοικοι κατασκευάζουσι 
κιβωτίδια καί άλλα άντικείμενα «κ ξύ
λου καφοράς,άτινα πωλούσιν είς εύτελεστά- 
τας τιμάς.

Άναχωρούμεν τήν έκτην ώραν έπί δύο 
εξακώπων άκατίων, έπί τού ένδς τών δποί
ων έπιβαίνουσιο οί περιηγηταί καί έπί τού 
έτέρου ί συνοδία των, διευθυνόμεθα δέ 
πρδς τά βορειοανατολικά. Έν τή άτμοσφαί- 
ρα καΐ έν τή θαλάσση τά δύο άκάτια, 
προσδεδεμένα διά κάλω, πλέουσιν δμού, 
οί δέ πορθμείς,όρθιοι έπί τών διαπηγμάτων, 
δεικνύουσι τά άθλητικά μέλη τού χσλκα- 
χρόου προσώπου των, κλίνουσι πρδς τά έμ
πρδς, στρέφονται όπισθεν, ^υθμίζουσι δι’ 
έρρύθμων φωνών τά ελαστικά καί εύκαμ
πτα κινήματα των. Τινές τών άνδρών τού-
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ίων είσ·'ν 4 τύπος τής άνδβικής καλλονής 
καί ισχύος’ καί οί λοιποί δέ τοιούτοι θά 
ησαν άν δέν ε’χον όπωσοϋν εύφλογιοκομ- 
μένας τάς χνήμας. Πάντες διαπρέπουσιν 
έπί τή ίσχνότητι καί λεπτότητι τών χει
ρών καί τών ποδών' δύο δέ μόνον παρα
στάσεις ύπάρχουσιν, άδιαλείπτως μέν Ε
παναλαμβανόμενοι, άλλ*  ούσαι χλασσιχαί. 
Πρέπει νά περιηγηθή τις τήν ’Ιαπωνίαν 
χατά τδ θέρος δπως εννοτ.στ> ττ,ν άγαλμα- 
τοποιΐαν τών Ελλήνων χατά τήν χρυσήν 
εποχήν. Οί μεγάλοι καλλιτέχναι τής ’Ατ
τικής καί τής Κορίνθου, περιστοιχιζόμενοι 
ύπδ άνθρώπων ήκιστα ή δλίγον ένδεδυμέ- 
νων, εϊχον διαρκώς ύπ’ δψει τήν κίνησιν 
τών μυώνων τού ανθρωπίνου σώματος, οί 
δέ ήμέτεροι γλόπται μορφοΰνται έπί προ 
τύπων ών αί βεβιασμένοι παραστάσεις στε 
ροΰνται άληθείας καί ζωής.

Ένίοτε λύονται τά σχοινία, τά άκάτια 
ήμών χωρίζονται καί τά δύο πληρώματα 
συναγωνίζονται ώς φρενήρεις. Τότε οί άν
δρες αγωνίζονται ώς δαιμονισμένοι’ δέν ά- 
δουσιν, άλλά όλολύζουσιν, άπδ άρχαίων δέ 
άγαλμάτων αίφνιδίω; μεταβάλλονται είς 
αγρίους. Έξ έκατέρου μέρους τών άκατίων 
τά άλλοτε τόσον γαληνιαϊα ύδατα φαίνον
ται δτι μεταβάλλονται είς αφρίζοντας χεί
μαρρους' έπειτα δμως οί ήμέτεροι άθληταί, 
βαρυνθέντες, Οεωρούσεν άλλήλους καί γε- 
λώσι καί αίφνης ίπέοχεται σιγή. Τρέπον 
ται άλλην έδδν καί διευθύνονται λάθρα πρδς 
μέλαν σημείον έπιπλέον, οπερ εϊναι καρ
χαρίας αιωρούμενος ύπδ τής έλαφράς τών 
ύδάτων κινήσεως. Είς τών πορθμέων δρμά 
είς τήν πρώραν' έκεΧ δέ όρθιος, τδ σώμα 1~ 
χον δλίγον κεκλιμένου είς τά δπίσω, τήν 
χεΧρα έχων έπί τής καρδίας, ώς εί ήθελε νά 
περιστείλη τήν αυγκίνησιν, εγείρει έλαφρώς 
τδν δεξιόν του βραχίονα άνω τής κεφαλής 
καί, σταθμίζων τδν κάμακα είς τούς δξεΧς 
δακτύλους του, Ετοιμάζεται νά εξακοντίσει 
αύτόν. Ένώπιον ήμών, εις άπόστασιν δργυι- 
ών τινων, τδ τέρας κοιμάται ήσυχον. θέα
μα ύψηλόν, αυστηρόν, κλασσικόν ! μόνον δ 
δ Φειδίας λείπει δπως παραστήση τήν ά

πειρον καλλονήν του. Κατά τήν κρίσιμον ώ4 
ραν δ θαλάσσιος γίγας έξεγείρεται τού 5- 
πνου και γίνεται άφαντος είς τά δδατα.

Μ’ δλον τδ έπεισόδιον τοΰτο, ικανήν δι- 
ηνύσαμεν όδδν, κατ’ άρχάς παραπλέοντες 
τήν παραλίαν, ή; ή βλάστησις φαίνεται δτι 
άνήκει είς τούς τροπικούς. Πορτοκαλέαι 
μίγνυνται μετά τών κρυπτομεριών. Υψη
λοί τοίχοι έκ λίθου προστατεύουσι τούς κή
πους κατά τών επισκέψεων τών αγρίων ζώ
ων, κυρίως τών άρκτων αϊτινες εϊναι άφθο
νοι.

Διαβαίνομεν άλληλοδιαδόχως πρδ τοΰ 
Ίτζουσάν, αίωρουμένου έν τω μέσω τής πα
ραλίας είς τδ βάθος μικροΰ δρμου, μεταξύ 
δασών πορτοκαλεών καί ίνδοκαλάμων, πρδ 
τή; Γίοσιχάμα, άλλης άξιολόγου κωμοπό- 
λεως, πρδ τοΰ ίκρωτηρίου Ματζού-νο-χάμα 
καί πρδ τών εκβολών τοΰ ποταμοΰ ’θδα- 
βάρα. Τήν πέμπτην Εσπερινήν ώραν εϊμεθα 
απέναντι τοΰ Όίζο' ένταΰθα δέ τά όρη είς 
τά άπίσω άγουσιν, ή δέ παραλία, ήτις έ
ξακολουθεϊ νά ήναι δενδρόεσσα, γίνεται δ- 
μαλωτέρα. Οί ήμέτεροι ναΰται έπί όκτώ 
κατά συνέχειαν ώρας έκωπηλάτουν, τδ δέ 
γεύμα τών πτωχών τούτων άνθρώπων συν*  
νίσταται είς δράκάς τινας κριθής, διότι ή 
δρυζα εϊναι προωρισμένη διά τούς πλουσί
ους, δδατι καθαρφ βεβρεγμένης. Μεθ’ όποιας 
ηδονής έαθίουσι ! Βεβαίως δέ είσί πτωχοί, 
άλλ’ επειδή ούτε ταλαιπωρίαν αισθάνον
ται ούτε μερίμνας, δέν εϊναι καί δυστυ
χή-

'Ο ήλιος έδυεν δτε εϊδομεν τήν νήσον Έ- 
νοσίμαν, άποτελοΰσαν κομψήν καί φωτει
νήν σκιαγραφίαν επί δαπέδου άμαυροΰ' ά- 
φικόμεθα δ’ έν αύ-ή τήν όγδόην ώραν. ’Ε
πειδή ή άμπωτις δέν έπέτρεπε τοΧς άκατί- 
οις νά πλησιάσωσιν, οί πορθμεΧς μετέφεραν 
ήμίς είς τήν ξηράν έπί τών ιδίων ώμων, 
δπερ έπραξαν είς δέκα λεπτά καί δπερ, άν 
κρίνωμεν έκ τών γελώτων αύτών, εύρον 
τερπνόν. Τέλος ήλθομεν είς τήν είσοδον τοΰ 
ιαπωνικού παραδείσου. Τό σκότος είναι βα
θύ, άλλά τήν όδύν ήμών φωτίζουσι φανοί 
κεχρωματισμένοι, άνηρτημένοι έκ τών θυρών


