
ΕΤΟΣ A’.'

ΤΟΜΟΣ A'. I 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 18G3. | ΦΪΑΛΑΔΙΟΝ 3.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΙΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

II Ο I II Τ Ω Ν.

Α'.
έρρΐκ.02 £ΪΝΟΣ (Heinrich Heine).

(Συνέχεια, (δε φνλλάδ. 2 )

IV.
Ερρίκος έϊνος, ό πρεσβύτερος τεσσάρων αδελ

φών, έγεννήθη, κατά τήν ιδίαν του ποιητικήν έκ- 
φρασιν, ίίς τάς δ) ί:ις τοΰ ώρα ίο ν ixeirou ποτα
μού c.tov ή μωρία ρ.ΙασηΙηι ίπί xJoep&r .Ιό- 
γα>χ, τοΰ Ρήνου, όστις διά τών ύδάτων του δια
βρέχει τήν γενέθλιαν τοΰ Εΐνου γήν άφοΰ άρδευση, 
τούς άμπελώνας τής Ρουδενσχάϊμ καί τής Ιωάννη - 
σβέργ" ή πατρίς αύτοΰ είναι ή Δυσσενδόλφη.

Γόνος οικογένειας δικαίως ούσης έν ύπολήψει, 
έσυγγένευεν έκ μητρός μετ’ ονομασιών ιατρών, 
εκ πατρός δέ μετ έντιμων έμπορων. Οΐ πολυά
ριθμοι βιογράφοι του διαφωνοΰσιν ώς πρός τήν έπο- 
Χήν -ής γεννήσεώς του’ οί πλεΐστοι αύτών άναφέ- 

ρουσιν έσφαλμένως ότι έγεννήθη τώ 1800. 
Εις τό αμάρτημα τοΰτο έδωσαν γένεσιν οΐ λό- 
γοι τοΰ ίδιου ποιητοΰ, όστις, άστεϊσμοΰ χάριν, 
ουτω πως εκφράζεται είς τι μέρος τών πονηαάτων 
του. «Εγεννήθην κατά τήν πρώτην ίανουαρίου τοΰ 
1800 έτους, επομένως είμαι ό πρώτος άνθρωπος 
τοΰ αΐώνόςμου·» Αλλ’ ή άληθής εποχή τής γεν
νήσεώς του είναι τό έτος 1799. Ιδού τί έγραφεν ώς 
πρός το αντικείμενου τοΰτο τώ κυρίω Σενρεναί 
Ταιλλανδιέρω. κατά τό 1852. «ή κεφαλή μου εύ- 
ρίσκεται αρκετά τεταραγμένη όπως δυνηθώ νά 
υπαγορεύσω σημειώσεις" διό περιορίζομαι νά σας 
είπω απλώς ότι ή εποχή τής γεννήσεώς μου δέν 
άναφέρεται είς τάς βιογραφίας άς περί έμοΰ άνε- 
γνώσατε. II ανακρίβεια αΰτη, είρήσύω μεταξύ ήμών, 
έπήγασε βεβαίως έ; έκουσίου απάτης διαπραχθεί- 
σης κατά τήν τών Πρώσσων έπιδρομήν και διηςήθε- 
λησαν νά μέ ύπεζαιρέσωσίν άπό τής ύπηρεσίας τής 
Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας. 
Ακολούθως, άπαντα τά άρχεΐα τής οικογένειας μου 
κατεστράφησαν έν Αμβούργω ύπό άλλεπαλλήλων 
πυρκαϊών. Εν τώ εγγράφω τής βαπτίσεώς μου ευ
ρίσκω, ώς γεννεθλίαν μου ήμέραν τήν 12 όεκεμ- 
βρίου τοΰ 1799. Τό ουσιώδες είναι ότι έγεν
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νήθην εί; τάς όχθας τοϋ Ρήνου, οπού δεκαεξέτης 
έβτιχούργησα ωδήν τινα εις τον Ναπολέοντα" τήν 
ωδήν ταύτην δύνασθε νά εύρητε εις τδ Bi6.Uor 
tur όσ/ζάτωκ, ύπό τον τίτλον Οί ύύο Έπί- 
Jtxrot, καί έξ αύτής θέλετε πεισθή ότι προ- 
σέφερον τότε άπασαν τήν λατρείαν μου πρός 
τ.όν αύτοΛράτορα. Οί προπάτορες μου έπρέσβευον 
τό εβραϊκόν δόγμα, ούδέ ύπερηφανεύθην ποτέ διά 
τήν καταγωγήν μου ταύτην ή έκόμπασα διά τήν 
τοϋ Λουθηρανού ιδιότητα , εί καί άνήκω είς τήν 
εύαγγελικήν θρησκείαν όσον καί οί εύλαβέστεροι 
τών έν Βερολίνω εχθρών μου, οίτινες αείποτε μέμ- 
φονταί με ώς άθρησκον. Εθεώρουν δέ όνειδος μάλ
λον ότι συγκαταλέγομαι μεταξύ τών άνθρωπίνων 
πλασμάτων, έγώ ό ύπό τοϋ φιλοσόφου έγέλου πει- 
σθείς ότι ήμην θεός, όπόσον ήμην τότε υπερήφα
νος διά τήν θεότητα μου 1 καί όποιαν υψηλήν ιδέαν 
ε'/ον περί τοΰ μεγαλείου μου! Αληθώς ή εποχή 
εκείνη ήτο δι’ έμέ ώραία ! Αλλά, φεΰ ! παρήλθε πρό 
πολλοΰ, καί σήμερον, ότε κατάκειμαι οΐκτρώς έπί 
τής κλίνης μου, μετά λύπης άναπολ.ώ τά έτη εκεί
να" ή ασθένεια μου προοδεύει ώσημέραι.»

Παράδοξον καί άξιοσημείωτον τή άληθεία 1 όλοι 
σχεδόν οί ποιηταί προοιμίασαν τόν βίον των διά 
τής σπουδής έπιστημών ούδόλως σχετιζομένων 
πρός τήν ποίησιν, οιαι είσίν ή νομική, ή στρατιω
τική τέχνη, καί ή θεολογία. Καί όπως μή άναφέ- 
ρωμεν έκ τών πολύ άρχαίων, ό Τάσσος, ό Πετράρ- 
χης, ό Γαίτης έχρημάτισαν ύπηρέται τής Θέμιδος 
πριν ή γείνωσι τών μουσών θεράποντες. Ο Καμοέν, 
ό Λοπέζ δέ Βεγα καί ό Καλδερών έβάστασαν τό 
ξίφος πριν ή λάβωσιν είς χεΐρας τήν λύραν, ό έπο- 
ποιός Κλοψτώκος, ό ηδυπαθής Κάστης καί ό 
τρυφερός Μεταστάσιος ήσαν άπαντες κληρικοί" 
ό δέ Σουιφτ, ό ίΡα6ε.ΙαΙ rye ’ΑγγΛϊας, καί ό 
αισθηματικός Στέρνιος, ά'θεωρήσωμεν αύτούς ποι- 
ητάς, ειχον έπίσης συνδέσει σχέσεις μετά τοΰ ού- 
ρανοΰ. 0 Δάντης αύτός έσπούδασεν άπάσας τάς έν 
τή έποχή του γνωστάς έπιστήμας, ούδ’ αύτής τής 
θεολογίας έξαιρουμένης, ήτις έθεωρεϊτο κατά 
τήν έποχήν έκείνην πρώτη τών έπιστημών, διότι 
ό Οββης είσέτι δέν είχε καλέσει αύτήν επιστήμην 
τοΰ σχύποος. Ο Σέξσπηρ έξήσκησε πλείστας τέ- 
χνας πριν άναβή τήν σκηνήν ώς ήθοποιος, καί ο 
Σχίλλερ έδείκνυε κλίσιν πρός τό έκκλησιαστικόν 
στάδιον, άλλά, θέλων καί μή θέλων, έσπούδασεν 
άλληλοδιαδόχως τά στρατιωτικά, τό δίκαιον, τήν 
ιατρικήν καί έπί πολύν χρόνον διετέλεσε χειρουρ
γός στρατιωτικού τίνος συντάγματος. Επίσης ό

Αλφρέδος Μυσσέ ήψατο διαφόρων σπουδών, καί ια
τρικής καί νομικών, καί ζωγραφικής καί τής τρα
πεζιτικής προσέτι τέχνης. Δυσκόλως δύναται τις 
ν’ απαρίθμηση το πλήθος τών ποιητών οίτινες ή έ- 
ταλαντεύθησαν έπί πολύ πριν ευρωσι τό άληθές 
στάδιόν των, ή άνεχαιτίσθησαν είς τήν πρός τήν 
ποίησιν κλίσιν των ύπό τής άνοήτου τών συγγενών 
θελήσεως. Είς δύω έκ τών συγχρόνων μας ποιητών 
ό έρως ήναψε τήν ΐεράν τής ποιήσεως δάδα, τήν έως 
τότε κρυπτομένην έν τή καρδία των" ό εις τούτων 
είναι ό Αλφιέρης, συνδέσας τό όνομά του στενώς μέ 
τό όνομα τής δουκίσσης Άλβάνης, ό έτερος είναι 
ό Λαμαρτΐνος ου τά πρώτα αισθήματα καί τά 
πρώτα άσματα ένέπνευσεν ή Ελβίρα. Ο Πλάτων λέ
γει που, άν δέν άπατώμαι, ότι αΐ ψυχαί τών έν τή 
γη έρωμένων συσχετίζονται πριν είς έτερόν τινα κό
σμον. Νομίζω ότι τό αύτό δυνάμεθα νά είπωμεν καί 
περί τών ποιητών, οίτινες μετά πολλάς ιχνηλασίας, 
μετά πολλάς άποτυχίας καί οικογενειακός άποτρο- 
πάς εύρίσκουσιν έπί τέλους τήν ποίησιν, τήν ερω
μένην των ταύτην, ήν άλλοτε ειχον ίδή είς τόν 
κόσμον τών ονείρων.

0 έϊνος δέν ήδύνατο νά έξαιρεθή τοΰ κανόνος. 
Αμα περαιώσζς τά πρώτα τής παιδικής ηλικίας 
μαθήματα έν τή μονή τών Φραγκισκανών, έπεμ- 
φθη ύπό τοΰ πατρός του είς Άμβοΰργον, όπως σπου- 
δάση τό έμπόριον. Τή άληθεία ό γέρων έϊνος κα
λά έμάντευσε τήν κλήσιν τοΰ υίοΰ του, δν ά- 
παντώμεν μετά τινα χρόνον είς τό νεωστ'ι ί- 
δρυθέν πανεπιστήμιου τής Βόννης άποτινάσσον- 
τα τήν κλασσικήν κονιν άπο τής διαθήκης τοΰ 
Τριβονιανοΰ, ήν, άμα προχειρισθείς διδάκτωρ τής 
νομικής, ώνόμασε σταν.Ιον των Jlar^tr.T&r. 
Διατριβών έκεϊ έσχε διδάσκαλον καί φίλον το ι 
διάσημον Αύγουστον Γουλιέλμον Σχλέγελλον, όσ- 
τις διά τής διδασκαλίας καί τών συμβουλών του 
συνετέλεσεν ούκ ολίγον είς τήν έν τώ νεαρώ μα
θητή του άνάπτυξιν τής πρός τήν ποίησιν έφέ- 
σεως. ’Ακολούθως περίφημο; καταστάς ό έϊνος 
ένεθυμήθη τόν διδάσκαλον αύτοΰ άλλ’ όπως τόν 
κατακλύση ύπό τήν δηκτικήν του ειρωνείαν" δυνά
μεθα όμως άληθώς νά είπωμεν πρός ύπεράσπισιν 
τοΰ ήμετέρου ποιητοΰ, ότι ό Σχλέγελλος ε’χε 
τό μέγα άδικον άπέναντι τοΰ Ε’ίνου νά ήναι αρ
χηγέτης τής ρωμαντικής σχολής ήν ούτος ά- 
διαλείπτως κατεπολέμεί" τά φιλολογικά μίση εί
ναι έπίσης ώς τά θρησκευτικά λυσσώδη" «έπί το
σοΰτον, λέγει δ Βάϋλος, οί κύριοι φιλολόγοι καί 
γραμματικοί, είναι εύδιάθετοι νά έρεθίζωνται καί 

δύσκολοι είς τό νά καταπραύνωνται1 » Άλ.λ’ έν 
Βερολίνω έμελλε κυρίως ό έϊνος, διά τής με
τά τών μεγαλειτέρων σοφών συναφείας του, νά άπο- 
κτήση τά μεγάλα φιλολογικά του κεφάλαια. Νεα
νίας έτι, καί μόλις τό εικοστόν δεύτερον τής ηλι
κίας του έτος διανύων, είχε στενώς συνδεθή μεθ’όλων 
τών άποτελούντων έν -ή εποχή εκείνη τό γραμμα
τολογικόν τής πρωσσικής πρωτευούσης κέντρον. 0 
νομομαθής Εδουάρδος Γάνς, ό περίφημος φυσικός, 
μυθιστοριογράφος, ζωγράφος, στρατιωτικός, καί ά- 
πτόητος συνάμα θαλασσοπόρος Κάμισσος, ό μέ- 
γας φιλολόγος Γ. Φράνς Βοππιος, ό έπιδέξιος συγ
γραφεύς Varnhagen von Ense, όστις έβάστασε 
μεθ’ ίσης έπιτυχίας τό ξίφος τοΰ στρατιώτου καί 
τόν τοΰ βιογράφου κάλαμον, καί ή γυνή αύτοΰ ί>α- 
χήλ ’Αντωνέττα, ή περιφανής διά τήν έν τή γερ
μανική κοινωνία έπενέργειάν της, έχρημάτισαν οί 
πάτρωνες τοΰ νεαροΰ τής νομικής έπιστήμης φοιτη- 
τοΰ, έν τώ όποίω διαφαίνεται ήδη ό ποιητής έπί 
ζημία τοΰ δικηγόρου.

Εν Βερολίνω έπίσης άπήντησε φαντασιόπληκτον 
πνεΰμα, έπιρρεάσαν ίσως αύτόν, τόν δραματουρ
γόν Κράββε, δν δημώδη κατέστησαν έν Γερμανία 
δράματα αλλόκοτα, ζωή πολυτάραχος καί θάνατος 
πρόωρος. Ο έϊνος συνεδέθη στενώς μετά τοΰ δυ
στυχούς συγγραφέως τοΰ ζ/όκ Ζονάν καί τοΰ Φαύ- 
στον, δράματος προδίδοντος σύλληψιν τολμηροτά- 
την" ειπον δυστυχούς, διότι γνωστόν είναι ότι ό 
μέτριος ούτος δικηγόρος άλλά μέγας ποιητής ύπήρ- 
ξεν έν τών άπειρων θυμάτων τοΰ Βάκχου, όστις 
θερίζει ενίοτε καί έπ’ αύτών εώ>" ί'-πωρειώκ τοϋ 
Παρνασσού· Αλλ’έκ πάντων όσους έν Βερολίνω 
έγζώρισεν ό Εϊνος, εις μάλιστα κατέλιπεν ίχνη α
νεξάλειπτα έπί τής νέας του διάνοιας, ό έγελος. 
11 έπιρροή αυτή διαφαίνεται είς πάσαν τοΰ Ει'νου 
σελίδα καί δύναται τις κα~ά βήμα νά τήν άκο- 
λουθήση, διακρίνων αύτήν άπό τά οικεία καί αύτο- 
φυή τώ ποιητή αισθήματα. Ούτως όταν μεταπί
πτει άπο τοΰ μεγαλοφυούς ενθουσιασμού, αποκλει
στικού προνομίου τών εύγενών καρδιών δπερ ουδέ
ποτε είναι δάνειον, είς παγεράν άπάθειαν καί άναλ- 
γησίαν, όταν λησμονεί τό εύάρεστον εκείνο κράμα 
ευθυμίας, ειρωνείας καί μελαγχολίας, κύριον θέλ
γητρου τών συγγραμμάτών του πηγάζον έξ ιδίας 
τάσεως τοΰ νοος καί τής ψυχής καί παραδίδεται 
είς τάς άγκάλας τής άμφιβολίας και τής δυσπι
στίας, προφανώς ύπάρχει πάλη, προφανώς ό ποιη- 
τής εύρίσκεται ύπό τό κράτος ξενικής έπιρίοής,

1· Γa/Ie, Dicliouuaue, arl. Parent. 

καταβαλούσης πρός στιγμήν τήν άληθή τοΰ ποιη- 
τού φύσιν. ή δ’ επιρροή αύτη είναι ή τοΰ μεγάλου 
πανθεϊστοΰ φιλοσόφου.

Πολλοί ύπάρχουσι μή πεισθέντες ακόμη περί 
τοΰ πανθεϊσμοΰ τοΰ έγέλου καί τόν διϊσχυρισμόν 
των ύποςηρίζοντες διά λόγων βεβαίως ισχυρών, με
στών σοφίας καί πολυμαθείας,άλλά δυςυχώς ό μέγας 
τοΰ Βερολίνου φιλόσοφος ομοιάζει πρός τήν μυθικήν 
τών Θηβών Σφίγγα. Ολοι ώμίλουν περί αύτής, εις 
μόνος εννόησε τό αίνιγμα. Οίδίπους τού έγέλου εί
ναι αύτός ό Εγελος. Ακούσατε τόν ποιητήν, λέ- 
γοντα είς τάς ‘ΟμοΛογίας’ «Δι’ αύτό δέν ήδυνά- 
μεθα νά έννοήσωμεν τήν μεγάλην φιλίαν τού βα- 
Οέως φιλοσόφου Εγέλου πρός τόν ηλίθιον Ερρίκον 
Βήρ, άδελφόν άποθανόντα τοΰ Κ. Ιακώβου Μαγερ- 
βήρ, τοΰ γνωστοΰ σας μεγάλου άνδρός· ήσαν αχώ
ριστοι καί ό ευφυής Φέλιξ Μένδελσον έξήγει τό 
φαινόμενου τοΰτο, παρατηρών πονηρώς ότι ό έγε- 
λος δέν ήνόει αύτόν τόν Κ. Βήο. Εγώ όμως νομί
ζω ότι άληθής αιτία τής στενής αύτής σχέσεως τοΰ 
Εγέλου ήτον ότι δέν ήνόει τίποτε έξ όσων ελεγεν 
ό έρρϊκος Βήρ καί ότι επομένως ήδύνατο έπί πα
ρουσία του νά παραδίδηται είς ολας τάς στιγμιαίας 
διαχύσεις. Αλλως τε ό διάλογος τοΰ Εγέλου ήτο 
συνήθως ειδός τι μονολόγου. Εφαίνετο πάντοτε σ
μιλών πρός εαυτόν διά τοΰ πένθιμου έκείνου τόνου 
εής φωνής του, συνάδοντος πρός τήν ιδέαν του. 
Πολλάκις μ’ έξέπληξεν ή παράδοξος χυδαιότη; τών 
εικόνων του, ών πολλαί έμεινον, ούτως είπεΐν, φω- 
τογραφημέναι έν τή μνήμη μου. Λΐίαν εσπέραν έν 
τώ οίκω του, ένώ έπινε καφέ μετά τό δεΐπνον εύ- 
ρισκόμην παρ’ αύτόν είς τό στένωμα ενός παραθύ
ρου καί εγώ, εικοσαετής νεανίας, παρετήοουν έν έκ· 
στάσει τόν διάστερον ούρανόν καί άπεκάλ.ουν τούς 
αστέρας διαμονήν τών μακάρων. Αλλ’ ό διδάσκα
λος έψιθύρισε καθ’ εαυτόν «τά άστρα, χούμ! χούμ! 
τά άστρα είναι λέπρα στίλβουσα έπί τή; οψεως τοϋ 
ούρανοΰ.» «διά τό όνομα τοΰ ΘεοΟ ! άνέκραξα, δέν 
ύπάρχει λοιπόν έκεϊ έπάνω χώρα τις μακαριότητας 
άνταμείβουσα τούς ενάρετους μετά θάνατον ;» ό 
διδάσκαλος μέ παρετήρησε διά τών βλοσυρών οφ
θαλμών του καί μοί είπε ξηρώς· «Α ’. λοιπόν εισθ’ 
έξ έκείνων οί όποιοι ετοιμάζονται νά ζητήσουν ά- 
μοιβήν διότι περιπο'.ήθησαν τήν μητέρα των ασθε
νούσαν καί δέν έφαρμάκευσαν τόν πατέρα των.» 
Ταΰτα εϊπών, έστρεψε περίφοβος μήπως ήκούσθη 
και άπό άλλον κανένα έκτος τού Ερρίκου Βήρ, όσ- 
τις έπλησίασε νά τόν προσκαλέση δι’έν^ίστ.»

Αλλως τε ό έϊνος μνημονεύει μόνος τάς περί
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τοΰ Εγέλου έντυπώσεις του χαί δέν άρνείται τήν 
επιρροήν ήν ή σχέσις έκείνη έσχεν έπ’ αύτοΰ. Ούδέν 
άστειότερον ή όταν f/.όνος ζωγραφίζει την περίοδον 
τής θεότητός του. Ας άφήσωμεν τον ίδιον νά όμι- 
λ.ήση καί νά διηγηθή τήν μεγαλοπρεπή αύτήν δια
νοητικήν μέθην. t Ουδέποτε ήσθάνθην, είπε, μέγαν 
ενθουσιασμόν διά τήν φιλοσοφίαν τοΰ Εγέλου' πε- 
ποίθησιν δέ είς τήν αληθή αλήθειαν τής φιλοσο
φίας ταύτης ούδεμίαν ειχον ουδέποτε. Ούδέποτε 
υπήρξα μέγας μεταφυσικός καί ειχον άνεξετάστως 
παραδεχθή τήν σύνθεσιν τής φιλοσοφίας τοΰ Εγέ
λου, ής αΐ συνέπειαι έγαργάλιζον τήν φιλαυτίαν 
μου. Ημην νέος, υπερόπτης καί ή υπερηφάνεια μου 
έκολακεύετο μεγάλως έκ τής ιδέας ότι ήμην θεός. 
Δέν ήθέλησα ποτέ νά πιστεύσω οτι ό θεός έγεινεν 
άνθρωπος, έφρόνουν δεισιδαιμονίαν τό υψηλόν αυ
τό δόγμα, καί άργότερα έπίστευσα τούς λόγους 
ΥοΟ Εγέλου, όταν τόν ήκουσα διαβεβαιοΰντα ότι ό 
άνθρωπος είναι θεός. Η ιδέα αυτή μοί ήρεσε, τήν 
έπήοα ώς σπουδαίαν, καί έπαιξα τό θεϊόν μου 
πρόσωπον όσον ήδυνήθην έντιμότερον. II ανόητος 
αύτη υπεροψία, άντί νά παραβλάψη τά αισθήματα 
μου, τά άνύψωσεν άχρι τοΰ ήρωϊσμοΰ καί αΐ πρά
ξεις μου κατέστησαν πλέον μεγάλαι καί πλέον 
γε· ναιόφρονες ή αί πράξεις τών πτωχών έκείνων 
έναρέτων θνητών, οΐτινες πράττουσι μόνον όπως 
έκπληρώσωσι τά παραγγέλματα τοΰ καθήκοντος 
καί τής ηθικής. Ημην έγώ αύτός ό ζών νόμος τής 
ηθικής, ήμην αναμάρτητος, ήμην ή άγνότης έν- 
σαρκωμένη. Πολλάκις Μαγδαληνή έκ τών πλέον 
υπόπτων έξηγνίσθη διά τών φλογών τών πόθων μου 
καί μετεμορφώθη πάλιν είς έστίάδα έν ταΐς άγ- 
κάλαις μου. Αΐ συχναΐ όμως αυται άνορθώσεις τής 
αρετής παρ’ ολίγον νά έξαντλήσωσι τάς ά
γιας μου δυνάμεις. Ημην όλως έρως, ούδόλ.ως μί
σος. Δέν έξεδικούμην πλέον τούς εχθρούς μου, διότι 
δέν παραδεχόμην εχθρούς άπέναντι τοΰ θείου μου 
προσώπου, άλλά μόνον ασεβείς, Ϋπελάμβανον τά 
πρός έμέ άδικήματά των ώς βεβηλώσεις καί τάς 
ύβρεις των ώς βλασφημίας.

Ωφειλον άπο καιροΰ είς καιρόν νά τιμωρώ τοι- 
αύτας άσεβείας, άλλ’ ή τιμωρία ήτο θείος κεραυ
νός πατάσσων τόν αμαρτωλόν, ούχί ανθρώπινη μνη- 
σικακια. Δέν άνεγνώριζον φίλους άλλά πιστούς 
καί τούς εύηργέτουν μεγάλως. Τά έξοδα τών παρα
στάσεων ενός θεοΰ είναι φοβερά, δταν δέν θέλει νά 
θεωρηθή ώς ξόανον καί δέν φείδεται ούδέ τοΰ βα
λαντίου ούδέ τοΰ σώματος. Διά νά έκτελέση τις 
πρεπόντως τήν ύψηλήν ταύτην έντολήν πρέπει νά 

έχη θησαυρόν χρημάτων καί υγείας. Εγώ δέ μίαν 
ημέραν, περί τά τέλη τοΰ μηνός φεβρουαοίου 1848, 
ήσθάνθην έλλείποντα τά δύο ταΰτα πράγματα καί 
ή θεότης μου έκλονίσθη τόσον, ώστε κατέρρευσεν 
άθλίως.1 s

1. Ό ποιητής υπονοεί ενταύθα τήν τρομεοΑν παραλυσίαν 
ήτις ίτΛ τοΰ 1848 τον ααΟήλωτεν έπί τής κλίνης τών Λατί
νων σχεδόν διαρκώς άχρι τής ώρας τοΰ θανάτου

Αλλά μίαν ημέραν ό ποιητής ενθυμείται τοϋ 
Μολιέρου τόν στίχον

II est avcc Je ciel des accommodements,

καί άποφασίζει νά συμφιλιωθή μετά τοΰ θεοΰ. Λει- 
ποτακτεΐ τάς τάξεις τής φιλοσοφίας καί ζητεί ιδία 
συγγνώμην άπό τόν Θεόν διότι ύπήρξεν Εγελιστής, 
ώς ό περιβόητος εφημέριος Μελιέρος διότι υπήρξε 
χριστιανός. Θέλει νά καταστρέψη πάντα τά περί 
γερμανικής φιλοσοφίας συγγράμματα του καί αδυ
νατών νά τό πράξη περιορίζεται νά καύση έν έρ
γον του, προϊόν πολυετών μόχθων, περί τοΰ φι
λοσοφικού συστήματος τοΰ διδασκάλου δπερ προσε- 
πάθει νά καταστήση οπωσοΰν καταληπτόν διότι, 
κατά τήν ιδίαν αύτοΰ ομολογίαν, ή αρετή αύτη 
τώ έλλειπεν όλοτελώς. Εις τήν πρός θεόν επάνοδον 
ταύτην συνετέλεσεν ολίγον καί ό φόβος, ώς λέγει 
αύτός ό £ϊνος. Ειχεν ίδεϊ τήν αθεΐαν ατενώς συν- 
δεδεμένην μετά τής τολμηροτέρας κοινοκτημοσύ
νης. Δέν ήξεύρω άν ό θεός εύχαριστήθη άπό τήν 
μετάνοιαν ταύτην καί άν ό Σατανάς έθρήνησε. Το 
βέβαιον δμως είναι ότι ή επιστήμη άπώλεσε με
γάλως, διότι ό έϊνος ήτον έντελώς μεμυημένος τά 
μυστήρια τής γερμανικής Σφιγγός.

(Τό τέ.Ιος είς τό ίπύμεπττ yv.l.lor.)

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΣΩΙΙΙΟΪ-

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ.

ΑΙ ΔΪΩ ΕΡΩΜΕΝΑΣ.
(Συνεχεία ΐδέ φύλ. 2).

III
Ν’ άγαπήση τις είναι εύκολου· δύσκολου είναι 

νά είπη ότι άγαπα. Ο Βαλεντίνος έπήρε τό σχε
διογράφημά του καί έςήλ.θε τήν επαύριον άπό 
πρωίας. Επήγε κατ’ άοχάς είς τής Μαρκησίας καί, 
κατ’ εύτυχή άλλά σπάνιάν σύμπτωσιν, τήν ευρεν 
δπως τήν έφαντάζετο τήν προτεραίαν. Ητο μήν 
Ιούλιος. Καθημένη έπί θρονιού ξυλίνου, πολυτελώς 

έστρωμένου, ύπό αιγόκλημα άνθισμένον, τούς βρα
χίονας έχουσα γυμνούς ύπό πρωινήν έσθήτσ. ιδού 
πώς έπεφάνη είς τόν νεανίαν ή λευκή Ισαβέλλα, 
Μαρκησία Πάρνης Τώάπηύθυνενέν μειδίαμα γλυκύ, 
ευκολον είς όσους έχουσιν ώραίους όδόντας καί τώ 
έδειξε σκαμνίον διά νά καθήση. Το σκαμνίον ήτο 
μακράν καί, άντί νά καθήση έπ’ αύτοΰ ό Βαλεν
τίνος, τό έπήοε καί έπλησίασε.

— Διά ποΰ; εΐπεν ή Μαρκησία, ένώ εκείνος έ- 
σκέπτετο ποΰ νά τό άποθέση.

Ο Βαλεντίνος παρετήρησεν ότι έφάνη ύπέρ το 
δέον τολμηρός, καί ότι ή πραγμστικότης καθυστε
ρεί πολύ τών πόθων τής φαντασίας. Εστάθη καί 
θέτων τό σκαμνίον άκόμη πλέον μακράν παρ’ 
όπου ήτο πριν έκάθησε μή ήξεύρων τί νά είπη. 
ίσως είς τήν δειλίαν του ταύτην συνέτεινεν όχι 
ολίγον αύθάδης καί άγριος υπηρέτης, όρθιος πρό 
τής Μαρκησίας καί παρουσιάζων είς αύτήν κατ’ 
εκείνην τήν στιγμήν κύπελλον σοχο.Ιάτας. II πα
ρουσία τρίτου, ή μεγάλη τής Μαρκησίας προσοχή νά 
μή καύση τά χείλη της, καί ή δεικνυόμενη πρός τόν 
έπισκεπτόμενον άδιαφορία της δέν ήσαν πολύ ενθαρ
ρυντικά συμπτώματα. 0 Βαλεντίνος έσυρε τό σχε
διογράφημά έκ τοΰ θυλακίου του και προσηλών 
τούς οφθαλμούς έπί τής Μαρκησίας ήρχησε νά 
παραβάλη τό πρωτότυπον καί τό άντίγραφον. Τον 
ήρώτησεν είς τί ήσχολείτο. Ηγέρθη, τή έδωκε τό 
σχεδιογράφημά καί έκάθησε χωρίς νά προσφέρη 
ούδέ λέξιν. Εκ πρώτης όψεως ή Μαρκησία συνο- 
φρυώθη, ώσεί έζήτει πρός τινα ώμοίαζεν, έπειτα 
έκίνησε τήν κεφαλήν, ώσεί τό ευρεν. Κατέπιε τό 
υπόλοιπον τοΰ ποτοΰ, άπέπεμψε τόν υπηρέτην 
καί τό μειδίαμα άνέλαμψε πάλιν, δεικνύον ώραίους 
οδόντας.

— Είναι ώραιοτέρα άπό έμέ, είπε τέλος. Το 
έκάματε έκ μνήμης ; πώς τό κατωρθώσατε ;

Ο Βαλεντίνος άπεκρίθη ότι δέν έχρειάζετο με
γάλη τέχνη διά ν’ αντιγραφή τόσον ωραία μορφή 
καί ότι ευρεν τό πρότυπον έν τή καοδία του. Ε- 
χαιρέτησεν ή Μαρκησία έπιπολαίως καί ό Βαλεν
τίνος έπλησίασεν ολίγον περισσότερον τό σκαμνίον 
του.

Η Μαρκησία Πάρνης ήρχισε νά όμιλή περί ά
σημων πραγμάτων, παρατηρούσα πάντοτε τό σχε
διογράφημά.

— Ευρίσκω, εΐπεν, δτι ή φυσιογνωμία τής εί
κόνος δέν είναι ή ίδική μου Φαίνεται ώς νά προσε- 
παθήσατε νά ζωγραφίσητε ούχί έμέ, άλλ’ άλλην 
ήτις μέ ομοιάζει.

Ο Βαλεντίνος έρυθρίασεν άκων καί τώ έφάνη 
ότι είς τό βάθος τής καρδίας ήγάπα τήν Κυρίαν 
Δελωναί· έθεώοησεν ώς άπόδειξιν τούτου τήν πα- 
ρατήρησιν τής Μαρκησίας. Παρετήρησεν έκ νέου 
τό σχεδιογράφημά του, έπειτα τήν Μαρκησίαν, 
καί ήρχησε πάλιν νά σκέπτηται τήν χήραν. Εκείνην 
αγαπώ, είπε καθ’ εαυτόν, ή όποια ομοιάζει πε
ρισσότερόν μέ τήν εικόνα ταύτην. Επειδή ή καρ- 
δία ώδήγησε τήν χείρά μου, ή χειρ θά μοί άποκα- 
λύψη τήν καρδίαν.

Η συνομιλία έξηκολούθησεν έπρόκειτο, νομίζω, 
περί ιπποδρομίου τελεσθέντος τήν προτεραίαν.

— Διατί κάθησθε τόσον μακράν μου; ήρώτησεν 
ή Μαρκησία.

0 Βαλεντίνος έσηκώθη διά νά πλησιάση.
— Ιδού έν ώραϊον αιγόκλημα, είπε προσεοχό- 

μενος.

— II Μαρκησία έξέτεινε τήν χείρα, έκοψε κλα- 
δίον άνθηρόν καί τό έπρόσφερεν εις τόν Βαλεντίνον 
χαριέντως.

— Ιδού, λάβετε αύτό, είπε, καί εΐπατέ μοι άν 
άληθώς πρός έμέ ήθελήσατε νά όμοιάζη ή είκών 
σας, ή άν ήθέλατε νά ζωγραφίσητε άλλην καί κα
τά τύχτ.ν έζωγραφίσατε έμέ.

Διά φιλαρέσκου τινός κινήσεως ό Βαλεντίνος, 
άντι νά λάβη τό κλαδίον, παρουσίασε γελών τήν 
πορποδόχην τοΰ ενδύματος του, διά νά τό θέση εκεί 
μόνη. II Μαρκησία ύπήκουσεν εύχαρίστως καί κατε- 
γίνετο είς αύτό, ένώ ό Βαλεντίνος έμενεν όρθιος, πα- 
ρατηρών τόν οίκίσκον, περί ου σας ώμίλησα, έχοντκ 
έν παράθυρον ανοικτόν. Ενθυμείσθε ότι γενική ιδέα 
ύπήρχεν ότι ή Κυρία Πάρνης δέν κατώκει ποτέ 
εκεί" επετηδευετο μαλιστα περιφρόνησιν προς τόν 
κομψόν καί ευθυμον έκείνον θάλαμον, οδτινος έμί- 
σει τάς άναμνήσεις. Καί όμως ό Βαλεντίνος πα- 
ρετηρησεν οτι ούτε τά παραπετάσματα ούτε οί ά- 
νακλιντήρες ήσαν κονιορτωμένοι. Εν μέσω πολλών 
επίπλων, έυθμοΰ ελληνικού άπηρχαιωμένου, διε- 
κρίνετο άνακλιντήρ έποχής πολύ νεωτέρας. Αγνοώ 
διατί ή καρδία του έκτύπησεν είς τήν ιδέαν ότι ό 
οίκίσκος έχρησίμευεν ένίοτε είς τήν ώραίαν Μασ- 
κησίαν. Διότι διά ποιον άλλον έτέθη έκεϊ ό μαλ
θακός εκείνος άνακλιντήρ; ό Βαλεντίνος ήρπασε 
τήν χείρα, ήτις τόν έστόλιζε καί τήν προσήγκι- 
σεν ελαφρώς εις τα χείλη του. Πώς έφάνη τοΰτο 
είς τήν Μαρκησίαν δέν ήξεύρω. 0 Βαλεντίνος πα- 
ρετηρει πάντοτε τόν άνακλιντήρα, ή Κυρία Πάρνης 
τήν εικόνα τοΰ Βαλεντίνου. Δέν άπέσυρε τήν χεϊ- 
ρά της καί τήν άφήκεν έντός τών χειρών του. At-
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φνης υπηρέτης έφάνη ϊ~ΐ τοΰ τίΟοίΌυ Ατήζ θύρας, ά· 
ναγγέλων έπίσκεψιν. ό Βαλεντίνος άφήκε τήν χεΐ
ρα τήςΜαρκησίας· εκείνη δέ, πράγμα πολύ περίεργον, 
κατεβίβασε τό παραπέτασμα τοΰ παραθύρου, δι’ ου 
διεφαίνετο ό οίκίσκος.

Αφοΰ ή έπίσκεψις είσήλθεν, ό Βαλεντίνος εύρέθη 
ολίγον στενοχωρημένος, διότι εΐδεν δτι ή Μαρκη
σία έκρυψε τήν εικόνα του καλύψασα αύτήν, ώς κα
τά λάθος, διά τοϋ μανδυλίου της. Μετά τινα δι
σταγμόν έσήκωσε τό μανδύλιον καί έπήρε τήν ει
κόνα. Η Κυρία Πάρνης έκίνησε τήν κεφαλήν μέ 
ύφος απορίας.

— Θέλω νά τό επιδιορθώσω ολίγον, ειπεν ό Βα
λεντίνο; δυνατά.Επιτρέψατέ μοι νά τό πάρω μετ’έμοΰ.

ίΐ Μαρκησία δέν έπέμεινε καί ό Βαλεντίνος άνε- 
χώρησε, συμπαραλαμβάνων τήν εικόνα.

Ευρε τήν Κυρίαν Δελωναί άσχολουμένην εις μίαν 
ταπητουργίαν ή μήτηρ έχάθητο σιμά της. II πτω
χή γυνή ειχεν ώς κήπον άνθη τινά έπί τοΰ παρα
θύρου της. II ένδυμασία της, ή αύτή πάντοτε, ήτο 
χρώματος μελανωπού διότι δέν ειχεν ιδιαίτερον 
φόρεμα τής πρωία;. Μία δμω; επιθυμία ψευδούς 
φιλαοεσκείας τήν έζαμνε νά φοοή άκομψα ένώτια 
και άλυσιν έκ ψευδοχρύσου. Αν προσθέσητε εί; τήν 
εικόνα ταύτην, κόμην άτακτον καί ύφος καταβε
βλημένο·/ θά έννοήσητε ότι έκ πρώτης όψεως ή πα
ραβολή δέν ήτον εύάρεστος διά τήν χήραν.

0 Βαλεντίνος δέν έτόλμησεν ένώπιον τής μητρός 
νά δείξη τό σχεδιογραφώ μά του. Αλλ’ όταν έσή- 
μανεν ή τρίτη ώρα, ή γραία, μή έχουσα υπηρέ
τριαν, έ'ήλθε διά νά παρασκευάση μόνη τό δείπνου. 
Αύτήν τήν σ-ιγμήν περιέμενεν ό νεανίας, δστις 
έσυρε καί έκ δευτέρου τήν εικόνα έκ τοΰ κόλπου 
του καί έτόλμησε νέαν δοκιμήν. II χήρα δέν ήτο 
λίαν πονηρά, δέν άνεγνώρισεν επομένως έαυτήν 
και ό Βαλεντίνος ήναγκάσθη μετά τίνος δειλία; νά 
τή έξηγήση δτι αύτήν άπεφάσισε νά ζωγραφίση. 
II χήρα έξεπλάγη κατ’ άρχάς, εύχαριστήθη μετέ- 
πειτα, και νομίσασα άπλ.ώ; καί μόνον οτι ο Βαλεν
τίνος ήθελε νά τή χαρίση τήν εικόνα, έξεκρέμασε 
μίαν μικράν εικόνα τού Ναπολέοντος, κιτρινίσασαν 
άπό τήν πολυκαιρίαν καί ήτοιμάζετο νά θέση άντ’ 
αύτής τήν εικόνα, τοΰ Βαλεντίνου. Ο Βαλεντίνος 
τήν άφησε κατ’ άρχάς, διότι δέν ήθέλησε νά τα- 
ραξη τήν άφελή χαράν της. Και δμως ή ιδέα δτι 
ή Κυρία Πάρνης θά τώ έζήτει καί πάλιν εις μάτην 
τδ σχεδιογράφημα τδν έλύπει προφανώς. II Κυρία 
Δελωναί τδ παρετήρησε και έφοβήθη μήπως έφάνη 
άδιάκριτος· έστάθη λοιπόν αίφνης κρατούσα εί; 

τήν χεΐρα τήν εικόνα καί μή ήξεύρουσα τί νά τήν' 
κάμη- καί ό Βαλεντίνος δέ ήσθάνετο δτι έπραξεν 
άνοήτως δείξας εικόνα, ήν δέν ήθελε νά δόση καί 
προσεπάθει νά έξέλθη άπό τήν στενοχώριαν. Μετά 
τινας στιγμάς δισταγμού, ή είκων έρρίφθη έπί τής 
τραπέζης πλησίον τοΰ έκθρονισθέντος Ναπολέοντος 
καί ή Κυρία Δελωναί έπανέλαβε τό έργόχειρον της.

— Ηθελα εί δυνατόν, είπε τέλος ό Βαλεντίνος, 
πριν σας άφήσω τδ μικρόν αύτό σχέδιον, νά κρα
τήσω έν άντίγραφον.

— Βλέπω ότι είμαι ανόητος, άπεκρίθη ή χήρα. 
Εάν έχη αξίαν τινά δι’ ύμάς ή είκων αύτη, κρατή
σατε την σας άνήκει. Αρκεί μόνον νά μή τήν έκ- 
θέσητε είς τό δωμάτιόν σας καί νά μη τήν δείξη- 
τε είς τούς φίλους σας.

— Βεβαίως όχι- άλλ’ άφοΰ τήν έκαμα δι’ έμαυ- 
τδ/, δέν θέλω νά τήν χάσω όλοτελώς.

— Εις τί λοιπόν θά σάς χρησιμεύση, άφοΰ λέ
γετε δτι είς ούδένα θά τήν δείξητε;

— Θά μοί χρησιμεύση είς τδ νά σάς βλέπω, 
Κυρία, καί νά λέγω ένίοτε είς τήν εικόνα σας Ο,τι 
δέν τολμώ νά είπω είς ύμάς.

Μολονότι κυρίως ή οράσις αΰτη ήδύνατο νά θε- 
ωρηθή ώς τετριμμένου φιλοφρόνημα, τδ ύφος δμως 
τοϋ Βαλεντίνου έκαμε τήν χήραν νά ύψώση τούς 
οφθαλμούς καί νά ρίψη έπί τοΰ νεανίου βλέμμα 
ούχί σοβαρόν, άλλά σπουδαίου. Το βλέμμα έκεΐνο 
έτάραξε τόν Βαλεντίνον, συγκεκινημέν ιν ήδη ύπδ 
τών ιδίων αύτοΰ λόγων, Ηρχισε νά διπλώνη τδ 
σχέδιον καί έτοιμάζετο νά τό θέση είς τδ θυλάκων 
του, όταν ή Κυρία Δελωναί έσηκώθη καί τδ ήρπα- 
σεν άπδ τάς χεΐράς του μετά δειλής ειρωνείας- ήρ- 
χισε κ’ εκείνος νά γελά καί κατώρθωσε νά τη α
φαίρεση πάλιν τδ χαρτών.

— Καί μέ ποιον δικαίωμα, Κυρία, θά μοί άφαι- 
ρέσητε τήν ιδιοκτησίαν μου; μήπως δέν μοί ανήκει ;

— Οχι, άπήντησε ξηρώς- ούδείς έχει τδ δικαίω
μα νά ζωγραφίζη τινά, πριν ή λάβη τήν άδειαν του.

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό Βαλεντίνος τήν εϊδεν 
άνήσυχον καί αισθανθείς εαυτόν τολμηρότερου έ- 
πλησίασεν. Είτε άπδ μεταμέλειαν διότι δέν κα
τώρθωσε κατ’ άρχάς νά κούψη τήν εύχαρίστησίν 
της, είτε άπδ δυσαρέσκειαν, είτε άπό άνυπομονη- 
σίαν, ή χειρ τής Κυρίας Δελωναί έτρεμεν. 0 Βα
λεντίνος δστις ειχεν άσπασθή πρδ ολίγου έτι τήν 
άτρομου χεΐρα τής Μαρκησίας Πάρνης, έλαβεν α
συλλόγιστα τήν χεΐρα τής Κυρίας Δελωναί, ήτις 
τδν παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως, διότι πρώτην φο
ράν τόν έβλεπε τόσον οίκείως φερόμενον πρός αύ- 

τήν. Αλ.λ’ όταν τόν είδε κλίνοντα καί πλησιάζοντα 
τά χείλη είς τήν χεϊρά της, τδν άφησε μέν, είναι 
άληθές, ν’ άποθέση έν φίλημα έπί τοΰ πλεκτού 
χειροκτίου, άλλά προσέθεσεν άμέσως.

— Φίλτατε Κύριε, υπάγω νά βοηθήσω τδν μη
τέρα μου" λυπούμαι, διότι άναγκάζομαι νά σάς 
άφήσω.

Δέν περιέμεινε καθόλου τήν άπάντησιν τοΰ Βα
λεντίνου καί έξήλ.θεν άμέσως τοΰ δωματίου. 0 
νέος πεοιέπεσεν είς μεγάλην ανησυχίαν, φοβούμενος 
μήπως τήν δυσηοέστησεν δέν άπεφάσιζε νά φύγη 
καί έμενεν όρθιος περιμένων νά έπιστρέψη. Αλ.λ* 
άντ’ αύτής έφάνη ή μήτηρ της· ή καλή γυνή, μέ 
ύφος Ιλαρότατου τώ ειπεν ότι ήλθε διά νά μή τδν 
άφήση μόνον, ένόσω ή θυγάτηρ ετοίμαζε τδ ένδυ
μά της διά τδν μικρόν χορόν είς δν ήτο προσκε
κλημένη τδ εσπέρας· άπεφάσισε νά περιμείνη άκό
μη ολίγον μήπως ή ώραία θυμώδης έπιστρέψη συγ
χωρούσα τδ αμάρτημα. Αλλά τδ ένδυμα, ώς φαί- 
ται, ήργει πολύ νά έτοιμασθή καί επομένως ή ώρα 
τής άναχωρήσεως έπέστη, πριν ή μάθη τήν τύ
χην του.

Επιστρέψας οίκοι, ό άσυλλογιστός μας δέν ήτο 
πολύ δυσαρεστημένος άπδ τήν ήμέραν του. Ανε- 
πόλει κατά μικρόν πάσας τάς λεπτομέρειας τών 
δύο αύτοΰ έπισκέψεων. II μετριοφροσύνη δέν ήτο 
τδ κυριώτερον έλάττωμα τοΰ Βαλεντίνου, καί δι’ 
αύτδ εύκόλως έπείσθη έν έαυτώ ότι κοτέκτησε τήν 
Μαρκησίαν, διότι τή αλήθεια ή Κυρία Πάρνης ούτε 
μεγάλην αύστηρότητα ούτε μεγάλην άντίστασιν 
είχε δείξει- καί δμω; τοΰτο κυρίως τδν έκαμνε νά 
άποδίδη ένίοτε τήν διαγωγήν της είς απλήν φιλα- 
ρέσκειαν. Τπάρχουσι πολλαί ώραιόταται κυρίαι 
αί όποϊαι άφήνουσι ν’ άσπασθή τις τήν χεϊρά των 
εύκόλ.ως ώς ό πάππας το σανδάλιόν του δι’ άπλοϋ,ν 
λόγον έλεημοσύνης. Εύτυχεΐς έκεΐνοι ού; ή εύσε- 
βής αυτή όδδς άγει είς τδν παράδεισον, ό Βαλεν
τίνος έσκέφθη έπί τέλους δτι ίσως ή ψευδαιδημοσύ- 
νη τής χήρας ήτο πλέον ευάλωτος ή τής Μαρκη 
σίας ή αφέλεια. έπειτα ή Κυρία Δελωναί δέν έ
φάνη καί παρά πολύ αύστηρά" άπέσυρε μόνον τήν 
χεϊρά της καί έπήγε νά διορθώση τδ φόρεμά της. 
0 Βαλεντίνος ένεθυμήθη τδ φόρεμα καί επομένως 
ένεθυμήθη και τδν χορόν τής εσπέρας είς δν έπρό- 
κειτο νά λάμψη· άπεφάσισε νά ύπάγη.

Ενώ περιεπάτει είς τδ δωμάτιόν καί ένεδύετο, ή 
φαντασία του ήρχισε νά έξάπτηται. Τήν χήραν έ- 
πήγαινε νά ίδή καί έκείνην έφαντάζετο. Είδε·/ έπί 
τής τραπέζης μικρόν άκομψου χαρτοφυλάκων, κερ-

δηθέν εις λαχεΐον έπί τοΰ καλ.ύμματο; υπήρχε 
μικρά είκων ΰδρογραφική· τήν άφήρεσε καί τήν 
αντικατέστησε διά τής είκόνος τής Κυρίας Δελω
ναί· έθεσεν έπειτα τδ χαρτοφυλάκων είς τδ θυλά
κων του σκοπεύων νά τό δείξη έν δέοντι είς τήν 
μέλλουσαν κατάκτησίν του. Τι θά μοί είπη άραγε, 
έσκέφθη, καί τί θά άποκοιθώ ; Ενώ ετοίμαζε καθ’ 
έαυτον έκ προκαταβολής τινάς έκ τών φράσεων 
έκείνων, άς ουδέποτε παρουσιάζηται ευκαιρία νά έκ- 
στομίση, τώ ήλθεν ή πολύ άπλουστέρα ιδέα νά γρά- 
ψη μίαν διακήρυξιν αισθημάτων κατά τύπους καί 
νά τήν έγχειρίση είς τήν χήραν.

ίδέ τον γράφοντα" τέσσαρες· σελίδες έπληρώθη- 
σαν ήδη I πασίγνωστου είναι πόσον ή καρδία συγ- 
κινεϊται όταν άποφασίση τις νά έμπιστευθή είς τδν 
χάρτην έν αίσθημα, έστω καί παροδικόν είναι τό
σον γλυκύ άλλά καί τόσον κινδυνώδες, κυρία, νά 
τολμά τις νά είπη δτι άγαπα. ίΐ πρώτη σελΐς τής 
έπιστολής τοΰ Βαλεντίνου ήτον ύπέρ τό δέον ψυ
χρά καί υπέρ τδ δέον εύανάγνωστος. Τά κόμματα 
ήσαν είς τήν Οέσιν των, αί περίοδοι καλώ; διασκευ- 
ασμέναι καί έν γένει δέν κατεφαίνετο μεγάλη 
παραφορά έρωτος. II δεύτερα σελάς ήτον όλιγώτε- 
τερον έπιμελημένη, αί γραμμαί συνεχέοντο είς τήν 
τρίτην καί ή τέταρτη, πρέπει νά τδ όμολογήσωμεν, 
ήτο πλήρης ανορθογραφιών.

Πώς νά σας έκφράσω τώρα τήν παράδοξον ιδέαν 
ην συνελαβεν ό Βαλεντίνος, σφραγίζων τήν έπιστο- 
λήν του ; Τήν είχε γράψει διά τήν χήραν, είς αύ
τήν ώμίλει περί τοΰ ασπασμού τής πρωίας, περί 
τών πόθων καί τών φόβων του. Αλλά καθ’ήν στιγ
μήν έπρόκειτο νά τήν έπιγράψη παρετήοησεν, ά- 
ναγινώσκων αύτήν έκ νέου, δτι ούδεμία ιδιαιτέρα 
λεπτομέρεια εύρίσκετο έν τή έπιστολή καί οτι ή
δύνατο άριστα νά τήν άποστείλη είς τήν Κυρίαν 
Πάρνης. ’Ησθάνετο εαυτόν, είς τδ βάθος τής καρ
δίας, άνίκανον νά γράψη παρομοίαν έπιστολ.ήν 
προς τήν Μαρκησίαν καί συγχρόνως ή καρδία τώ 
έλεγεν δτι, έάν ήθελεν, ήδύνατο εύκόλως νά γρά
ψη άλλην μίαν είς τήν Κυρίαν Δελωναί. Ωφελήθη 
λοιπόν άπδ τήν περίστασιν καί άπέστειλεν άνευ 
αργοπορίας τήν διά τήν χήραν γραφεΐσαν έπιστο· 
λήν είς τδ μέγαρον τοΰ Αντινείου Προχώματος.

IV.
II μικρά συναναστροφή έν ή ό Βαλεντίνος έμελ

λε νά συναντήση τήν Κυρίαν Δελωναί έπρόκειτο 
νά γείνη είς τδν οίκον ενός γέροντας συμβολαιο
γράφου. Τήν εύρεν, ώς ηλ.πιζεν, ΰπέρποτε ώραίαν
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καί φιλάοεσκον. Εκτός τής άλύσεως καί τών ενω
τίων, ή επίλοιπος της ένδυμασία ήτο σχεδόν απλή.

Εις μόνος δεσμός έκ ταινιών εύχρόων περιεκά 
λυπτε τήν ώραίαν της όψιν καί ά?.λος τήν λεπτήν 
καί εύλύγιστον όσφύν της. Ειπον ήδη ότι ειχεν 
ανάστημα λίαν βραχύ, καί οτι ήτο μελάγχρους καί 
μεγαλόφθαλμος. ΙΙτο δέ πρός τούτοις καί ολίγον 
ισχνή, διαφέρουσα κατά τούτο πρός τήν Κυρίαν 
Μάρνης, ολίγον εύσάρκου καί έχούσης ώραΐον σχη
ματισμόν σώματος ύπό αλαβάστρινου δέρμα. Διά 
νά ένοήσητε καλά τήν ιδέαν μου πρέπει νά μετα- 
/ειρισθώ τήν συνήθη τοΐς γλύπταις λέξιν τό σύνο- 
λ.ον τής Κυρίας Δελωναί ήτο χυτό>- ή *0μη τ*Κ 
ούχί πολύ μαύρη καί τό χρώμα της ούχί πολύ 
λευκόν τή έδιδον ύφος Κρεόλης. Η Κυρία Πάρνης 
έξ έναντίας ήτο ζωγραφιστή- έπιπόλαιον έρύθημα 
έχριε τάς παρειάς της καί άνεζωπύρει τούς άπα 
στράπτοντας οφθαλμούς της' ούδέν θαυμαστοτερον 
τής πυκνής καί με/.αίνης κόμης της έπιστεφούσης 
ώμους λευκούς καί ωραίους. Άλλά βλέπω ότι μι
μούμαι καί έγώ τόν ήρωά μου λαλών περί τής 
μιας, όταν πρόκηται νά λαλήσω περί τής άλλης.

Οταν ό Βαλεντίνος παρεκάλεσε τήν χήραν νά 
χορεύση μετ’ αύτοΰ ένα τετράζυγα, έλαβεν ώ; 
μόνην άπάντησιν «είμαι προσκεκλημένη.ο 0 ά- 
συλλόγιστός μας περιέμενε τήν άπάντησιν ταύτην 
καί, προσποιηθείς ότι δέν ήκουσεν, άπεκρίθη «σας 
εύχαριστώ.» ίΐτοιμάζετο ν’ άποχωρήση όταν ή 
Κυρία Δελωναί τώ εϊπεν οτι ήπατάτο' «τότε ποιον 
χορόν θά μοί δώσητε;» τήν ήρώτησεν. Ηρυθρίασεν 
έκείνη καί, μή τολμώσα ν’ άποποιηθή, ήρχισε νά 
φυλλολογή μικρόν σημειωματάριου, όπου είχε γρά
ψει τούς χορευτάς της. «Το σημειωματάριου αύτο 
μέ άπατά, είπε διστάζουσχ- ύπάρχουσι πολλά Ο
νόματα, μή έξαλειφθέντ' ακόμη καί μέ ταράττου- 
σι.» Καιρός ήτο νά φανή τό είκονοφόρον χαρτο
φυλακίου, καί ό Βαλεντίνος δέν ήργησε νά τδ κά 
μη. «ίδού ! εϊπεν γράψατε τό όνομά μου έπί τής 
πρώτης σελίδος τοΰ λευκώματος αύτοΰ' θά μοί κα- 
ταστή ούτως προσφιλέστερου.»

Τότε πλέον ή Κυρία Δελωναί άνεγνώρισεν έαυ- 
τήν έλαβε τδ χαρτοφυλάκιον, παρετήρησε τήν 
εικόνα καί έγραψεν είς τήν πρώτην σελίδα τδ ό
νομα. τοΰ Βαλεντίνου. Μετά ταΰτα τώ άπέδωσε 
τό χαρτοφυλάκιον καί τώ εϊπεν ολίγον θλιβερώς- 
«Πρέπει νά σάς λαλήσω, έχω άπαοαίτητον ανάγ
κην νά σάς είπω δύο λέξεις- άλλά δέν δύναμαι νά 
χορεύσω μαζύ σας.»

Μετέβη τότε είς τδ δωμάτιον τοΰ χαρτοπαι-

φοβούμενη καί δυσαρεστημένη 
έμελλε νά είπη. 0 Βαλεντίνος 

το προοιμίου εκείνο έπερί- 
δταν αίφνης τώ έπ^ρασε

γνίου, όπου ό Βαλεντίνος την ήκολούΟησεν. Εφαί-· 
νετο λίαν στενοχωρημένη, αή αΐτησίς μου, εϊπε,. 
θά σάς φανή ίσως πολύ γελοία, καί δικαίως, Μ’έ- 
πεσκέφθητε το πρωΐ καί .... έπήρχτε την χεϊρά 
μου, προσέθηκε δειλώς. Δεν είμαι ούτε τόσον παι
δί ούτε τόσον ανόητος, ώστε νά μην ήξεύρω οτι 
τδ μικρόν αύτό πράγμα. δέν σημαίνει τίποτε. Είς 
τόν μεγάλου κόσμον, εις τόν κόσμον τον όποιον 
συχνάζετε, είναι άπλούν φιλοφρόνημα- ήμεθα όμως 
μόνοι καί δέν έπρόκειτο ν' άναχωρήσητε, ώστε νά 
έκληφθή ώς αποχαιρετισμός. Θά όμολογήσητε ίσως 
πρός χάριν μου ότι . . .

Εσιώπησε καί 
συγχρόνως δι’ ό,τι έ| 
δν έτρόμαςε θανασίμω: 
μενε νά έξακολουθήση, 
μία ιδέα.

— Μέ ειδεν ίσως ή μήτηρ σας; άνέκραξεν. ·!
— Οχι, άπεκρίθη άξιοπρεπώς ή χήρα, ή μή- 

τηρ μου δέν είδε τίποτε.
Μόλις είχε προφέρει τάς λέξεις ταύτας καί οί 

τετράζυγες ήρχησαν. Ο χορευτής της έπλησίασε 
καί εγενοντο ανάρπαστοι έν τώ πλήθει.

Μαντεύετε ποσον άνυπομονως άνέμενεν ό Βαλεν
τίνος τών τετραζύγων τδ τέλος. II ποθητή αυτή 
στιγμή έφθασε τέλος, άλλ’ ή Κυρία Δελωναί έκάθη- 
σεν είς τήν θέσιν της καί δέν κατόρθωσε ποσώς 
νά τήν πλησιάσει. Ο Βαλεντίνος μυρίας άπηύθυνε 
πρός εαυτόν ερωτήσεις καί πάσαι άπέληγον είς τό 
έξης συμπέρασμα· « Θέλει νά μέ παρακαλέση νά 
παύσω τάς επισκέψεις μου. Τοιαύτη άπαγόρευσις διά 
τοσον άσημου πρόφασιν τόν παρόργιζε' τήν έθεώρει 
καί τοϋ γελοίου γελοιωδεστέραν εϊς τήν διαγωγήν 
τής χήρας άνεκάλυπτεν ή άτοπον αυστηρότητα ή 
ψευδή αρετήν,θέλουσαν νά έπιδειχθή. «II φιλάρεσκος 
ή σεμνότυφος είναι», έλεγε καθ’ έαυτόν. Οΰτω, Κυ
ρία, σκέπτετ’ έκαστος, όταν είναι είκοσιπενταετής.

Η Κυρία Δελωναί ήνόει καλά τί έσκέπτετο ό 
νεανίας· τό είχε προμαντεύσει, καί όμως τότε τδ 
θάρρος τή έξέλιπε. Κυρίως ή διάθεσίς της δεν ήτο 
νά κλείση τήν θύραν εϊς τον Βαλεντίνον. Αλλά, 
καίτοι μή έχουσα πνεΰμα, είχε καρδίαν καί είχε πα
ρατηρήσει καλώς τήν πρωίαν ότι τδ πράγμα δέν 
ήτον άστειότης καί ότι έπρόκειτο σπουδαίως νά 
προσοληθή. Αί γυναίκες έχουσιν άριστόν τι προαί
σθημα αγγέλου ότι επέστη ή ώρα τού άγώνος· αί 
πλεϊσται εκτίθενται είς αύτόν ή διότι αισθάνονται 
έαυτάς ίσχυράς ή διότι τάς θέλγει ό κίνδυνος. Αΐ 
ώραίαι άεργοι περνούν τον καιρόν μέ τάς ερωτικός 

αψιμαχίας. Αλ.λ' ή Κυρία Δελωναί ήτο πολυάσχο
λος, έμόναζε, δέν είχε πολλάς σχέσεις, ένί λόγω 
ήτο πτωχή καί δέν ήθελε ν’ άφήση ν’ άσπασθή τις 
τήν χεΐρά της. Ούχί ότι ένόμιζεν έαυτήν έκτεθει- 
μένην είς κίνδυνον. Αλλά τί θά συνέβαινεν, άν αΰ- 
ριον ό Βαλεντίνος τή εξομολογείτο τδν έρωτά του, 

<αν μεθαύριον ήναγκάζετο νά τώ κλείση τήν θύραν 
καί άν άντιμεθαύριον μετεμελείτο διά τοΰτο; Δέν 
θά ήναγκάζετο ν’ άμελήση τδ έργον της; Επειτα 
τί θά έλεγεν ό κόσμος ; Μία γυνή, ζώσα μόνη, εί
ναι πλέον τών λοιπών έκτεθειμένη καί πρέπει νά 
προσέχη περισσότερον. 11 Κυρία Δελωναί άπεφά- 
σισε καί γελοία ακόμη νά φανή, άλλά νάπομακρύ- 
νη τόν Βαλεντίνον, πριν διαταράξη τήν ησυχίαν 
της. Ηθελε λοιπόν νά τώ όμιλήση, άλλ’ αύτή ήτο 
γυνή καί έκεϊνος ήτο παρών.

(’ ΛχοΛυυθιΐ.)
Alfred De Musset.

ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

I
Οτε κατά τδν Αύγουστον τοΰ 1861 έμάθαμεν 

έκ τών ευρωπαϊκών εφημερίδων ότι άρχαιολόγοι τι- 
νές Γερμανοί έμελλον νά έπισκεφθώσι τήν Ελλάδα 
καί ιδίως τάς Αθήνας, ίνα έπιτοπίως σπουδάσωσι 
λεπτομερώς τήν τοπογραφίαν τής χώρας ταύτης 
καί τά διασωθέντα λείψανα τών άρχαίων λαμπρών 
οικοδομών, πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι μάς κα- 
τέλαβεν άμφιρολία περί τής επιτυχίας τοΰ σκο
πού αύτών, έκ πείρας γινώσκοντας, οτι μόνον 
μετά πολυχρονίου διαμονήν έν τή ένδόξω ταύτη 
χώρα, καί μετά έπιμελεστάτην έξέτασιν τών δια- 
σωθέντων ήδύνατο τις ίσως νά έξαγάγη νέα τινα 
διδόμενα εις λύσιν πολλών καί διαφόρων σπουδαίων 
τής άρχαιολογίας ζητημάτων, ένώ ό έπί τινας μό
νον μήνας τήν χώραν ταύτην καί ιδίως τήν τοϋ 
Κέκροπος και τοΰ Θησέως πόλιν έπισκεπτόμενος 
μόλις γενικήν εικόνα αύτών ήδύνατο νά συλλάβη. 
Τούτου ενεκα μετ’ άνυπομονησίας περιεμένομεν νά 
μάθωμεν ποιοι ήσαν οί άρχαιολόγοι ουτοι. Εξ έπι- 
φολής δέ φίλου έμάθομεν μετά θετικότητος ότι ό μέν 
Βέττιχερ ήρχετο δΓ έξόδων τής τοϋ Βερολίνου’Ακα
δημίας, ό δέ άρχιτέκτων Στράκκος ώς καί ό καθηγη
τής τοΰ τής Γοττίγγης Πανεπιστημίου Ερνέστος 

Κούρτιος καί ό Ελβετός καθηγητής Φίσχερ δι’ ιδίων 
εξόδων, παρακολουθούμενοι πρός τούτοις ύπό τινων 
τών μαθητών των πρός ταχυτέραν άποπεράτωσίν 
τών εργασιών.

Οί άνδρες ουτοι, οί άνυπομονως περιμενόμενοι 
έφθασαν ένταΰθα περί τά τέλη τοΰ ίανουαοίου τοϋ 
1S62- καί έκαστος αύτών άμ’ άφικόμενος έτράπη 
προς τά ιδίως ένδιαφέροντα αύτω" ό μέν Βέττιχερ 
καταμετρών καί σχεδιάζων τά έπί τής Άκροπό- 
λεως διασωθέντα λείψανα τών άρχαίων οικοδομών, 
ο δέ Κούοτιος περιερχόμενος τά διάφορα τών Α
θηνών μέρη πάν διασωθέν λείψανου τής άρχαίας 
τέχνης έσημείου- ό Φίσχερ συνεπλήροι, άς πρό 
δεκαετίας σχεδόν είχε λάβει σημειώσεις. Τέλος δέ 
ό Στράκκος, ό τάς Αθήνας έπισκεφθείς σχεδόν μό
νον ίνα καταμέτρηση τδν τόπον όπου τό πάλαι 
έκειτο τδ Διονυσιακόν θέατρον, καί τά διασωθέντα 
η μάλλον είπεΐν τά μή διασωθέντα λείψανα τοϋ 
θεάτρου τούτου, περιήρχετο καθ' έκάστην τήν με
σημβρινήν πλευράν τής ’Ακροπόλεως είς μάτην ά- 
ναπολών τήν άρχαίαν λαμπρότητα τής θέσεως 
έκείνης. Τίς δέν είδε τδ ισχνόν γερόντιαν, στηρι- 
ζόμενον έπί τής βακτηρίας του καί άκαμάτως 
πάντα λίθον καταμετρούν ; ή τίς, τών εύτυχησάν- 
των νά γνωρίσωσιν έκ τοϋ πλησίον τον άγαθδν 
άνδρα, δέν έθρήνησε μετ’ αύτοΰ τήν παντελή κατα
στροφήν τοΰ λαμπροτάτου τής άρχαιότητος θεά
τρου, έπί τής σκηνής τοϋ όποιου άλλοτε τά ύψιστα 
παρίσταντο έργα τοΰ άνθρωπίνου νοδς, έπικροτούμε- 
να ύπό τοΰ εύφυεςάτου τών άκροατηρίων; Καί όμως 
ούδείς ποτέ ήθελε πιστεύσει, οτι τδ γερόντιαν ε
κείνο έπέπρωτο ν’ άνευρη τά προ αιώνων κεχω- 
σμένα λείψανα τοΰ θεάτρου, ούδείς ποτέ έφαντά- 
σθη, άφοΰ τοσάκις έπί τής θέσεως ταύτης έγένοντο 
άποπειρατήριοι άνασκαφαί ύπό τε τής κυβερνή- 
σεως καί τής ένταΰθα αρχαιολογικής εταιρίας χω
ρίς ούδέ ίχνος αύτοΰ νά εύρεθή, ότι τοσαϋτα άκό
μη λείψανα τοϋ θεάτρου έκάλυπτεν το χώμα, ο- 
περ μή θέλησαν νά άποκαλύψη τούς θησαυρούς του 
ήμΐν τοϊς μή έπαξίως έκτιμώσιν αύτούς, ήθέλησε 
διά τής άποκαλύψεως ταύτης νά καταστήστ, ένδο
ξον τόν άνδρα, όστις πρό παντός άλλου καί πλεί- 
στους κατέβαλε κόπους καί τά μέγιστα ήσχολήθη 
■περί τά τών άρχαίων Ελλήνων θέατρα.

Καί οί πλεϊστοι μέν τών ένταΰθα άποδίδουσι 
τήν άνακάλυψιν ταύτην είς τάς γνώσεις τοϋ γερ- 
μανοΰ άρχιτέκτονος, λεγοντες ότι ούτος διά τών 
καταμετρήσεων τοΰ τόπου ήδυνήθη νά προσδιοοίση 
τήν ακριβή τοΰ θεάτρου θέσιν, προσθετοντες ότι 
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μετά μαθηματικής ακρίβειας προεϊπεν ού μόνον ι 
τήν θέσιν άλλά καί αύτήν τήν ημέραν ίσως . 
καί ώραν καθ’ ήν έμελλε νά άνευρεθή τό πρώτον 
αύτοΟ έδώλιον. Καί όμως πασίδηλου είναι, οτι , 
άπό τής έποχής τοΰ Αγγλου περιηγητοϋ, τοΰ Chan- ' 
dler ού μόνον ή θέσις αύτοΰ τούτου τοίς περί τά . 
τοιαϋτα άσχολουμένοις γνωστή ήν, άλλά κατά τό 
μάλλον καί ήττον καί τήν έκτασιν αύτοΰ ήδύνατο 
τις νά προσδιορίση. ϊνα δέ ό άναγνώστης πεισθή 
έτι μάλλον περί τοΰ τυχαίου τής άνακαλύψεως, 
θέλομεν έν συντόμω έξιστορήσει αύτήν ώς εύτυχή- 
σαντες νά παρευρεθώμεν τήν στιγμήν έκείνην μετά 
τοΰ Στράκκου είς τόν τόπον τής άνασκαφής. Ητον 
ή εικοστή τρίτη τοΰ Φεβρουάριου μηνος, έορτη τοΰ 
Φριδερίκου, βασιλέως τής Πρωσσίας, ώς εΐπεν ή- 
μϊν ό Στράκκος. Πρό τεσσάρων ήδη ημερών ειχεν 
αρχίσει ή άνώρυξις λάκκου άπό μεσημβρίας πρός 
βορράν έκτεινομένου είς τό κέντρον περίπου τής θε· 
σεως ταύτης. Ως καθ’ έκάστην έπραττον, ούτω καί 
τήν ημέραν έκείνην έπεσκέφθην περί τάς τέσσαρας 
μετά μεσημβρίαν τόν τής άνασκαφής τόπον. Ευ
ραν δέ τόν Στράκκον κατηφή, επιστατοΰντα τήν 
άνασκαφήν. Τον ήρώτησα περί τοΰ αιτίου τής α- 
θυμίας του, καί έμαθον παρ’ αύτοΰ οτι όλίγας σχε
δόν πλέον ελπίδας έτρεφε περί άνευρέσεως λειψά
νων τοΰ αρχαίου Διονυσιακού θεάτρου, διότι κατά 
τάς καταμετρήσεις αύτοΰ είς βάθος περίπου δύω 
μέτρων έπρεπε ν’ άναφανώσι τά εδώλια τοΰ θέα
τρου, καί ένώ ή άνασκαφή τοΰ λάκκου ειχεν ήδη 
προχωρήσει είς βάθος περίπου δύω μέτρων ούδέν 
είσέτι ίχνος είχε φανή. Τούτου ένεκα έσκέπτετο ό 
Στράκκος έντός ολίγου νά διατάξη τήν διακοπήν 
τής άνασκαφής ώς μάτην κοπιάζων καί αδίκως δα
πανών. Ενώ δέ τοιαυτα πρός έμέ έλεγε, προσεκλή- 
θη ύπό εργάτου νά καταβή έντός τοΰ λάκκου, ινα 
ίδη μέγαν τινα λίθον, δν ειχον άνεύρει. Κατέβημεν 
άμφότεροι έντός τοΰ λάκκου καί καθαρισαντες τών 
χωμάτων τόν λίθον έπείσθημεν εύθύς, οτι ό λίθος 
ούτο: τών πωρίνων είς Πειραιά άνωρυττομενων α- 
πετέλει μέρος τών εδωλίων τοΰ άρχαίου θεάτρου, 
καί ότι είχε διασωθή είς τήν αρχικήν του θέσιν. 
Περιττόν νομίζω νά πεοιγράψω ένταΰθα τήν άγαλ- 
λίασιν καί τόν ενθουσιασμόν τοΰ άγαθοΰ γέροντος ώς 
καί τόν έμόν, τοσοΰτον μόνον λέγω, οτι κάθήσας 
ό Στράκκος έπί τοΰ εδωλίου, μετά συγκεκινημένης 
φωνής εΐπεν «ϊδού είκοσι παρήλθον περίπου εκα
τονταετηρίδες άφότου ούδείς θνητός έκάθησεν έπί 
τοΰ εδωλίου τούτου, έφ’ ού τό πάλαι βεβαίως εις 
τών ένδοξων τών Αθηνών κατοίκων καθήμενος,

έθαύμαζε και έπεκρότει τά αριστουργήματα τοΰ 
Αισχύλου, τοϋ Σοφοκλέους καί τοΰ Εύριπίδου.»

Η άνασκαφή τοϋ λάκκου έπροχώρησε προς με
σημβρίαν καθ' έκάστην νέα άνεκαλύπτοντο εδώ
λια· άπειρον πλήθος θεατών καθ’ έκάστην έπλήρου 
τόν τής άνασκαφής τόπον νέοι καί γέροντες, πλού
σιοι και πένητες, άνδρες καί γυναίκες διεδεχοντο 
άλλήλους, Οαυμάζοντες τά εύρεθέντα, μετ’ ανυπο
μονησίας περιμένοντες νά ίδωσι τά εΰρεθησομενα’ 
και αύτοΟ δέ τοΰ ωραίου φύλου αί τολμηρότεροι ε- 
πεχείρουν πολλάκις νά καταβώσι και εντός τοΰ ά- 
νωρυττομένου λάκκου, μή δυνάμεναι, ώς γνήσιαι 
τής κοινής αύτών μητρός θυγατέρες, έκ τής περι
έργειας αύτών νά περιμένωσι αΐσιωτέρους καιρούς, 
άλλά τά πάντα θαυμάζουσαι κατεδέχοντο πολλά- 
κις νά άποτείνωσιν ερωτήσεις πρός τούς ολίγους 
μέν παριστωμένους άρχαιολόγους πλείστους δε άρ- 
χαιολογοϋντας, οΐτινες, ώς φαίνεται, μή συνειθισμε- 
νοι νά έλκύωσι τήν προσοχήν τών ώραίων κυριών 
ούκ ολίγον έπί τοΰτο έμεγαλοφρόνουν ό δε άγαθός 
Στράκκος άείποτε παρευρίσκετο, τοίς μέν τα εύ
ρεθέντα έξηγών, τούς δέ σϋμβουλευόμενος, τοΰ 
μέν τάς συγχαρητηρίους εύχάς άποδεχομενος, τον 
δέ παρηγορών ότι δέν ηύτύχησεν αύτός ν άνακαλύ- 
ψη τά τοΰ Διονυσιακού θεάτρου λείψανα, λησμονών 
καί τήν ώραν τοΰ δείπνου καί ίσως πολλάκις καί 
αύτόν τόν δπνον, τών έργατών διά καλού τροπου 
τόν ζήλον άναπτερών, ώς άνυπομονως τήν πρόο
δον τής άνασκαφής περιμένων. Τοιοΰτον έν ολί- 
γοις είναι τό ιστορικόν τής σπουδαίας άνακαλύψεως. 
Η δέ άνασκαφή προχωρήσασα σχεδόν έφ’ άπασαν 
τήν τοΰ θεάτρου έκτασιν έπί έν ολόκληρον έτος 
δαπάνη τής ένταΰθα άρχ. έταιρίας, μέλλει εντός 
ολίγου ν’ άπαλλάξη τών επικειμένων χωμάτων παν 
διασωθέν ίχνος τοΰ άρχαιοτάτου τών εν Ελλάδι 
θεάτρων.

II.

Η άρχή τοΰ δράματος, ώσπερ έν γένει σχεδόν ή 
άρχή πάσης τέχνης καί έπιστήμης, καλύπτεται 
ύπό τοΰ βαθέως σκότους τών άρχαιοτάτων τής 
ιστορίας χρόνων, οτε τό έλληνικόν έθνος βαθμηδόν 
άποτινάσσον τόν πέπλον τής βαρβαρότητος καί 
άμαθείας, γιγαντιαίοις βήμασι ώδευεν πρός τό ύψος 
τής άνκπτύξεως τοΰ νοός, όπου καί κατά τούς 
μετά ταΟτα χρόνους ούδέν έθνος ήδυνήθη νά φθά- 
ση αύτό. Σκοτειναί καί άσαφεΐς μαρτυρίας άρχαίων 
τινών συγγραφέων, διαλαμβανουσιν αμυδρώς πως 
περί χορών άνδρών, περιερχομένων κατά τάς τοΰ 

Διονύσου έορτάς ή ίσως καί κατά τάς έορτάς άλ
λων θεοτήτων, τάς άγυιάς τών Αθηνών και τά 
πέριξ χωρία καί ύπό τήν οδηγίαν χορηγοΰ, άδόντων 
είς τιμήν τής θεότητός, ής τήν έορτήν έπανηγόρι- 
ζον. Οί χοροί ούτοι ώς είκός θεωρούνται ώς ή άρχή 
τοΰ δράματος, διότι οί ύποκριταί άδοντες είς τι
μήν τής θεότητός συνήθως άντεποοσώπουν πρόσωπά 
τινα. Το δράμα, νεώτερον τής τε έπικής καί τής 
λυρικής ποιήσεως συνήνωσε τά δύω τιΰτα τής ποι 
ήσεως είδη είς έν, καί ουτω κατέστη αύτοτελές τι 
περιλαμβάνον τήν τε ενεργητικήν, τήν έπικήν κα{ 
τήν παθητικήν, τήν λυρικήν ποίησιν οί δέ κάτοικοι 
τών ’Αθηνών εύλόγως θεωρούνται ώς οί έφευρεταί 
τοΰ είδους τούτου τής ποιήσεως, τοΰ ιδίως άρμό- 
ζοντος είς τό ζωηρόν τού πνεύματος αύτών. Διά 
φορά ονόματα δραματικών ποιητών άναφέρονται, 
άκμασάντων πρό τών μηδικών χρόνων, περί ούδε- 
νός όμως τούτων θετικόν τι γινώσκομεν. Πρώτος ό 
Αισχύλος διά τοϋ δαιμόνιου αϋτοΰ νοός ήδυνήθη 
νά άναδείξη τήν δραματικήν ποίησιν τοιαύτην, ώςε 
νά κατέχη έπίζηλον θέσιν έν τώ βίω τών άρχαίων 
Ελλήνων. Καί αί 'Αθήναι, ώς έν γένει αί πλεΐσται 
τών τής αρχαίας έλλάδος πόλεων ειχον κατ' άρχάς 
ξυλινον θέατρον. Τού θεάτρου όμως τούτου ούδέν 
σαφές γνωρίζομεν, μήτε πότε άνηγέρθη, μήτε τίνι 
τροπω κατεσκευασμένον ήτον, ούτε έν γένει πού 
εκειτο- το μόνον δπερ περί αύτοΟ μανθάνομεν παρά 
τών άρχαίων συγγραφέων είναι, ότι κατέπεσεν 
ενώ παρίστατο δράμα άρχαιοτάτου τίνος ποιητού, 
τοΰ Πρατίνα τοΰ άκμάσαντος περί τά 500 Π. Χρ. 
ίσως δε πρός τούτοις δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι 
έκειτο είς τήν αύτήν περίπου θέσιν, δπου μετ’ έπει
τα ω,.οδομηθη το λίθινον, ώς τής θέσεως ταύτης 
πάντα τά προσόντα παρεχούσης είς πολύωρον έν 
ύπαίθρω διαμονήν τών ακροατών, μεσημβρινής 
ούσης καί μή έκτεθειμένης είς τούς έκ βορρά πνέ
οντας ψυχρούς άνέμους’ ώς μέγιστον δέ προτέρημα 
τής θεσεως ταύτης θεωροΰμεν καί ότι ήν τότε ή 
κεντρικωτάτη απαθών εί; έποχήν καθ ήν, ώς γι- 
νωσκομεν, ή τών ’Αθηνών πόλις ιδίως έπί τή; με
σημβρινής ταύτης πλευράς τής Ακροπόλεως έξη- 
πλοΰτο. Είκοσι περίπου έτη έμεναν αί Αθήναι άνευ 
θεάτρου, είς έποχήν καθ ήν, μετά τάς ένδοξους έν 
Μαραθώνι καί Σαλαμΐνι μάχας, ή τών Αθηνών πό
λις κατέστη σωρό; ερειπίων. Καί ή πρώτιστη φρον· 
τις τών ’Αθηναίων άφοϋ έσκέφθησαν περί τών 
πρώτων άναγκών τοΰ βίου, ήτον ή ώκοδόμησις 
νέου καί εύρυτέρου λίθινου θεάτρου’ διότι όρθώς 
σκεπτόμενοι έθεώρουν τό θέατρον ώς εν τών κυριω- 

τέρων διδασκαλείων είς μόρφωσιν τοΰ ανθρωπίνου 
νοός καί είς ήθικοποίησιν τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
καί ώς εκ τούτου ύπό τήν προστασίαν τού Διονύ
σου ειχον αύτά, ώς καί ιδίως τό τών 'Αθηνών θέα
τρον έθεωρειτο ουτω; είπεΐν ιερόν τής θεότητός 
ταύτης. Κατά τό πρώτον έτος τής 70ί« Ολύμπι - 
άδος ήρχισεν έπί Θεμιστοκλέους ή οίκοδόμπσις τοΰ 
μεγίστου τούτου λίθινου θεάτρου, τού πρώτου τοι- 
ούτου είδους έν Ελλάδι, καί μόλις μετά παρέλευσιν 
εξήκοντα περίπου έτών κατά τήν 90r.v Ολυμπιάδα, 
ταμίου όντος Λυκούργου τοΰ ρήτορας άπεπερατώθη 
ή μάλλον είπεΐν άνεκαινίσθη αύτό. Ολίγιστοι δμως 
σχετικώς τών άρχαίων συγγραφέων άναφέρουσι τό 
θέατρον τοΰτο, καί απαντες δι’ ολίγων μόνων λέ
ξεων· καί οί μέν πρό τοϋ Παυσανίου συγγραφείς 
ούδέ καν ένθυμοΰνται δτι τοιούτου είδους οικοδόμη
μα ύπήρχεν είς Αθήνας, ό δέ Παυσανίας αύτός, ό 
περί τά τέλη τής δευτέρας μετά Χρ. εκατονταετη
ρίδας τήν Ελλάδα άπασαν καί πλείστας άλ.λας γει- 
τνιαζούσας χώρας περιελθών, καί λεπτομερώς εί; 
δέκα βιβλία τήν Ελλάδα καί τά αξιοθαύμαστα αύ
τής περίγράψας, δι’ ολίγων μόνων λέξεων τό θέα
τρον τοΰτο άναφέρων ύπενθυμίζει τούς Αθηναίους 
ότι έντός τοΰ Διονυσιακού αύτών θεάτρου έστημένα 
ήσαν τά άγάλματα τών διασημοτέρων τραγικών 
καί κωμικών ποιητών, ώς καί τινων αφανέστε
ρων. Καί Δίων ό Χρυσόστομος καί ό Φιλόστρατος 
ολίγα τινά περί τοϋ θεάτρου τούτου λέγουσιν ώστε 
μέχρι τής έποχής τοϋ Αγγλου περιηγητοΰ, τοΰ 
Chandler καί περί αύτής τής θέσεως αύτοΰ έδι- 
χογνώμουν οί περί τά τοιαϋτα ασχολούμενοι.

Αλλά καί οΐ νεώτεροι τών περιηγητών, οΐ άπό 
τής δεκάτης πέμπτης εκατονταετηρίδας τήν Ελ
λάδα καί ιδίως τάς Αθήνας έπισκεφθέντις ούδέν 
αύτοΰ ίχνος έυραν" διότι, ώς καθαρώς έκ τής εσχά
τως γεομένης ένταΰθα άνασκαφής έφάνη, σχετι
κώς είς άρχαίαν άκόμη έποχήν, πιθανώς μετά τήν 
τετάρτην μετά Χριστόν εκατονταετηρίδα ήρχισεν 
ή κατακάλυψις τών λειψάνων αύτοΰ ύπό τών έξ 
Λκροπλλεως καταρρεόντων χωμάτων, ώστε τήν 
σήμερον είς βάθος έννέα σχεδόν γαλλικών μέτρων 
εύρέθη τό τής ορχήστρας άρχαΐον λιθόστρωτου έδα
φος. Τούτου ένεκα, δτε κατά τά τέλη τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος ήρχισαν οί σοφοί τής Ευ
ρώπης νά άσχολ.ώνται ιδίως είς τήν μελέτην τή; 
τών Αθηνών τοπογραφίας εις μάτην έζήτουν ίχνη 
τοϋ ύπό τών άρχαίων συγγραφέων άναφερομέ ου 
θεάτρου τούτου, πολλοί δέ αύτών, ώ; λ. χ. ό διά
σημο; Αγγλος άρχιτέκτων Στούαρτ, έξέλαβον ώς
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χόντων τήν θέσιν τών τήν σήμερον Coulisses λα
λουμένων. Τοΰ προσκηνίου σχεδόν δέν δυνάμεθα νά 
σαφηνίσωμεν τήν θέσιν, άν ώς τοιούτου ίχνη δέν 
έκλάβωμεν τήν σειράν μαρμάρινων πλακών τών 
προ τής ορχήστρας έκ τής δυτικής μέχρι τής άνα- 
τολικής παρόδου εκτεινόμενων, έφ’ών καί ίχνη 
στήλών είς τά άκρα διεσώθησαν. Πιθανώς όμως θά 
άναγκασθώμεν νά θεωρήσωμεν αύτά ώς ίχνη μετα
γενεστέρου προσκηνίου τής ρωμαϊκής έποχής. Πά
ροδοι καλούνται οί άμφοτέρωθεν τής ορχήστρας 
διάδρομοι δι’ ών εΐσήρχοντο οί τε θεαταί καί ό χο- 
ρος· τών παρόδων τούτων ό πρός βορόαν τοίχος 
ώς καί έν μέρει καί ό πρός μεσημβρίαν διεσώθη, ή 
άνασκαφή δμως αύτών δέν άπεπερατώθη είσέτι έν- 
τελώς. Πρό τής ορχήστρας, άπαν σχεδόν τό μή
κος αύτής καταλαμβάνω·? έζετείνετο τοίχο; μετά · 
γενεστέρας έποχής, ουτινος ή πρός τήν ορχήστραν 
πλευρά κοσμείται δι’ άναγλύφων παραστάσεων πι
θανώς τοΰ μύθου τοϋ Διονύσου· τά άνάγλυφα ταύτα 
καθαρώς έμφαίνονται ώς μεταγενεστέρας έποχής 
ρωμαϊκής έργα" τοΰ τοίχου τούτου διεσώθη μόνον 
τό ήμισυ τό πρός δυσμάς- είς τό μέσον τής ορχή
στρας διεσώθη μικρά κλίμαξ έπί τοΰ τοίχου τού
του φέρουσα, έφ’ ής μεταγενεστέρας έποχής έπιγρα- 
φή δηλοΐ δτι ό τοίχος ούτος τοΰ λογείου άνηγέρθη 
ύπό Φαιδρού τινός, δστις, ώς έξ άλλης ήδη έπιγρα- 
φής γνωστός είναι, έζη κατά τάς άρχάς τής Τετάρ
της μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος· τά έπί τοΰ 
τοίχου τούτου άνάγλυφα δέν δυνάμεθα νά θεωρή- 
σωμεν ώς τής τοΰ Φαιδρού έποχής έργα, καί ώς έκ 
τούτου είκάζομεν δτι ό Φαιδρός ευρών αύτά κο- 
σμοΰντα τήν πρός τήν ορχήστραν πλευράν τοΰ άρ- 
χαιοτέρου λογείου, μετετόπισεν αύτά καί έκόσμησε 
δι’ αύτών τό ύπ’ αύτοΰ άνεγερθέν λογεΐον. Τής όρ - 
χήστρας τό λιθόστρωτο·? έδαφος, ώς καί αί περικυ- 
κλούσαι αύτήν άνορθωμέναι μαρμάρινοι πλάκες 
είναι βεβαίως μεταγενεστέρας έποχής· καί τό μέν 
έδαφος πιθανώς τής τοΰ Φαιδρού, αϊ πλάκες δμως 
ώς εϊκάζομεν άνορθώθησαν εις έποχήν καθ’ ήν ίσως 
ή ορχήστρα τοΰ θεάτρου πληρουμένη ΰδατος έχρη- 
σίμευε πολλάκις καί εις παραστάσεις θαλασσίων ά- 
γώνων. Πέριξ τής ορχήστρας διέρχεται υπόγειος 
οχετός χρησιμεύω·? εις άποχέτευσιν τών τής βρο
χής ύδάτων τών ώς είκός πλημμυρούντων τό τα
πεινόν τοΰτο μέρος· ή κατασκευή όμως τοΰ όχετοΰ 
τούτου είναι έργον τής καλής έποχής.

Τά εδώλια ώς καί αί δεκατρείς τόν άριθμόν κλί
μακες αΐ πρός τά άνω τους θεατάς άγουσαι, είναι 
άπλουστάτης κατασκευής πειραϊκοΰ πώρινου λίθου, 

τοιαΰτα τά διασωθέντα λείψανα τοΰ πολύ μεταγε
νεστέρου ωδείου τοΰ Ηρώδου τοΰ Αττικού. Πρώτο; 
ό Chandler, ώς ήδη έρρέθη, κατά τά 1765 πρός- 
διώρισεν άκριβώς τήν θέσιν τοΰ θεάτρου οδηγούμε
νος άπό τά ίχνη τά έπί τοΰ βράχου τής Ακρο
πόλεως παρά τήν Παναγίαν Σπηλιώτισσαν διασω- 

ζόμενα.
Μετά τήν άπελευΟέρωσιν τής Ελλάδος καί άφοΰ 

κακή μοίρα διά τά έτι κεχωσμένα λείψανα άρ- 
χαίας έλ.λ.ηνική; τέχνης, αί Αθήναι έγένοντο πρω
τεύουσα τοΰ μικρού ημών βασιλείου, τά πλεΐστα 
μέν τών πέριξ τής Ακροπόλεως καί ιδίως τών πρός 
βορραν αύτής μέρη, όπου πιθανώς πλεΐστα καί 
σπουδαία τής άοχαίας τέχνης λείψανα έντός τοΰ 
χώματος ένυπάρχουσιν, ένεκα τών έπ’ αύτών άνε- 
γερθεισών ιδιωτικών οικοδομών κατέστησαν άχρη
στα τή επιστήμη, διότι έπί τού παρόντος ούδεμία 
τακτική άνασκαφή τών μερών τούτων δύναταί νά 
γίνη- ή θέσις δμως έφ'ής τό Διονυσιακόν θέατρον 
τό πάλαι έκειτο, ώς μή κατοικουμένη, εύκόλως 
ήδύνατο νά άνασκαφή. Καί τώ οντι πολλάκις εν
ταύθα έγένοντο άποπειρατήριοι άνασκαφαί ύπό τε 
τής κυβερνήσεως καί τής άρχ. εταιρίας· αί άνα
σκαφαί δμως αύται άείποτε άτελεΐς έμειναν, ένίοτε 
μέν δι’ έλλειψιν τών εις έντελή τοΰ θεάτρου άνα
σκαφή·? άναγκαίων χρηματικών μέσων, άλλοτε δέ 
διότι ελάχιστη μόνον ύπήρχεν έλπίς άνευρέσεως 
σπουδαίων λειψάνων, τών πλείστων τών ένταΟθα 
λογιών άνδρών μετά θετικότητος διϊσχυριζομένων, 
δτι άποπειρατήριος άνασκαφή γενομένη κατά τάς 
άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, καθαρώς τήν παντελή 
τοΰ θεάτρου τούτου καταστροφήν άπεδειξεν. Καί 
δμως κατά πόσον ή γνώμη αύτών αΰτη ήν εσφαλ
μένη άπέδειξεν ή εσχάτως ένταύτα γενομένη άνα

σκαφή.
Τήν σήμερον τό πλ,εΐστον μέρος τοΰ θεάτρου 

άνεσκαμμένον είναι, καί ό βουλόμ-νος δύναταί εύ
κόλως ίδιοι; δμμασι νά σχηματίση ολικήν καί 
άκριβή εικόνα αύτοΰ ώς καί έν γένει τών έλληνι- 
λών θεάτρων ίνα δμως διευκολύνωμεν τό έργον 
τοΰτο τώ άναγνώστη ημών, θέλομεν τώ ύποδείξει 
όδηγοΰντες αύτόν τά κυριώτερα τών εύοεθέντων. 
Καί κατά πρώτον έκ μεσημβρίας προσερχόμενοι Οέ- 
λομεν απαντήσει διαφόρους ύπογείους τοίχους, έξ 
ανατολών πρός δυσμάς καθ’ άπαν τό μήκος τοΰ 
θεάτρου εκτεταμένους· τους τοίχους τούτους εύλό- 
γως δυνάμεθα νά έκλάβωμεν ώς θεμελίους τοίχους 
τής σκηνής αύτής καί τών διαφόρων όπισθεν αύτή; 
δωματίων τών είς χρήσιν τών υποκριτών, κατε-

καί ώς ϊκ τούτου πρέπει νά έκληφθώσιν ώς έργα 
τής καλής τής ελληνικής τέχνης έποχής, καθ’ ήν 
τό ώραΐον δεν συνίστατο είς τό πολυτελές άλλά 
μάλλον είς τό εύρυθμον καί τήν απλότητα. Ως τοι- 
αύτης έποχής Οεωροΰμεν καί τάς έπί τής πρώτης 
τών εδωλίων σειράς μαρμάρινους έδρας, ούχί δμως 
καί τάς έπ’ αύτών έπιγραφάς, διότι το-σχήμα τών 
γραμμάτων αύτών δηλοΐ ήμϊν δτι έχαράχθησαν 
είς μεταγενεστέραν ρωμαϊκήν έποχήν. Επί τών 
εδρών τούτω·? έκάθηντο οί διασημότεροι τών Αθη- 
θηναίων πολιτών καί ιδίως οί ιερείς τών διαφόρων 
είς Αθήνας λατρευομένων θεοτήτων, ώς αί έπιγοκ- 
φαί αύται δηλούσι, αίτινες πλείστης όσης σπου- 
δαιότητος ούσαι, υποδεικνύουσιν ήμϊν όποΐαι Οεότη- 
τητες κατά τήν έποχήν έκείνη·? ιδίως έλατρεύοντο 
είς ’Αθήνας. Εν τώ μέσω έκάθητο ό τοΰ Ελευθερέως 
Διονύσου ιερεύς έπί λαμπρώς κεκοσμημένης έδρας, 
άμφοτέρωθεν περικυκλούμενος ΰπό τε τοϋ Πυθοχρή- 
στου Εξηγητού, τοΰ ίερέως τοΰ Ολυμπίου Διός, τοΰ 
ίερέως τοΰ Διός Πολιέως καί τοΰ Θυηχόου. Πρός 
δυσμάς αύτών έκάθηντο ό Ιεροφάντης ό ιερεύς τοΰ 
Δηλίου Απόλλωνος, ό ιερεύς τοΰ ψυταλ,μίου Ποσει- 
δώνος, τών Χαρίτων καί τής Επιπυργιδίας Αρτέμι- 
δος Πυρφόρου, τοΰ Εξηγητού, ό ιερεύς τοΰ Ι’αιηό- 
χου Ποσειδώνος καί τοΰ Ερεχθέως, τής Κολαινίδος 
Λρτέμιδος, τοΰ Μελπομένου Διονύσου, τοΰ Βουζύ- 
γου Διός τοΰ έν Παλλαδίω, τοΰ βουλαίου Διός καί 
τής κόρης αύτοΰ τής Αθήνας βουλαίας, τοΰ Διός 
Σωτήρος καί τής Αθήνας Σωτείρας, τοΰ Άντινόου 
Χορείου, τοΰ Πατρώου Απόλλωνος, τοΰ Μελπομέ
νου Διονύσου, ό ιερεύς τής Εύκλειας καί τής Εύνο- 
μίας, ό τοΰ Ασκληπιού, ό τών Μουσών, ό τοϋ Φι
λιού Διός, ό τών δώδεκα θεών, ό τοΰ Φαιδύντου 
Διός έκ Πείσης, ό τοΰ Αυκήου Απόλλωνος, ό τοΰ 
Φαιδύντου Διός Ολυμπίου έν άστει, ό ιερεύς τών 
Ανάκων καί ϊίρωος Επιτεγίου, ό τής Ουρανίας Νε- 
μέσεως, ό τοΰ Ηφαίστου, ό τού Δαφνηφόρου ’Απόλ
λωνος, ό του Αύλονέως Διονύσου, ό τοΰ Λιθοφόρου, 
ό τοΰ Θησέως, ό τοΰ Βουζύγου τελείου Διός, ό τής 
Δήν ητρος καί ΙΙερσεφόνης.

Εξ άνατολών τής έδρας τοΰ Ελευθερέως Διονύ
σου, εΰρίσκομεν τάς έδρας τοΰ Ιερομνήμονος, τοΰ 
ίερέως καί άρχιερέως τοΰ Σεβαστού Καίσαρος, τού 
ίερέως τού Ελευθερέως Αδριανού, έπειτα έλλείπουσι 
τέσσαρες έδραι, δμως πιθανώς αί δύω ήσαν τοΰ Επω
νύμου άρχοντος, καί τοΰ άρχοντος βασιλέως, ώ; 
έμφαίνεται έκ δύω θραυσμάτων ένταύθα εύρεθέν- 
των, είτα ήρχετο ή έδρα τού Πολεμάρχου, μετ’ 
έπειτα έλλείπουσι δύω έδραι Θεσμοθετών καί διε- 

σώθησαν τέσσαρες έδραι τούτων, ώστε οί έννέα 
άρχοντες ήσαν πλ,ησίον άλλήλων παρ’ αύτούς 
είναι ή έδρα τοΰ Ιεροκήρυκος, πάλιν έλλείπουσι·? 
οκτώ έδραι, καί εΐτα είναι αί έδραι τοΰ ίερέως τού 
’ίακχαγωγού, τού ’Ασκληπιού, τού Πυρφόρου έξ 

Ακροπόλεως, τού ίερέως τού Δήμου τών Χαρίτων 
καί τής ‘Ρώμης, τού Κηουκος Πανάγους καί ίερέως, 
καί τέλος λείπουσι τρεις έδραι· όπισθεν δέ τής 
έδρας τού ίερέως τού Ελευθερέως Διο?ύσου τής εις 
τό μέσον τού θεάτρου διεσώθησαν αί τού ίερέως 
τής Ολυμπίας Δίκης, τού Δαδούχου, τοΰ ίερέως τού 
Ιΐυθίου ’Απόλλωνος, τού Στρατηγού καί τού Κή- 
ρυκος. ’Αλλά καί ενεπίγραφοι βάσεις αγαλμάτων 
τοΰ Αδριανού διεσώθησαν ήμϊν τέσσαρες, έκ τών 
έπιγραφών τών όποιων, ώς ορθότατα εικάζει φίλος 
τις, δεκατρία εύρίσκοντο έντός τοΰ θεάτρου αγάλ
ματα τοΰ αύτοκράτορος Αδριανού, απ·ρ αί δεκα
τρείς φυλαί τής Αττικής τώ ειχον άνεγείρει' καί 
βάσεις ανδριάντων διαφόρων τής τραγωδίας καί 
κωμωδίας ποιητών, ών ή μία ιδίως εξέχει ώς έκ 
τής έπιγραφή; αύτή; δηλούσης ότι έπ’ αύτή; έστη- 
ρίζετο τό πάλαι άγαλμα τού Μενάνδρου, οπερ ήδη 
ύπό τού Παυσανίου άναφέρεται, καί ότι τό άγαλ
μα τούτο ήν έκ χειρός τού Κηφισοδότου καί Τι- 
μάρχου τών υιών τού μεγάλου τής άοχαιότητος 
γλύπτου Πραξιτέλους.

Καί τοιαΰτα μέν περί τής άνασκαφή;· ό βου- 
λόμενος δέ τών άναγνωστών νά φωτισθή έτι 
μάλλον περί τε τής σημασίας τών εύρεθεισών έπι 
γραφών ώς καί περί τών άναφερομένων θεοτήτων 
δύναταί νά λάβη άνά χεϊρας τήν ένταύθα έκδιδο- 
μένην εφημερίδα « Εύνομίαν» καί είς τήν 
επιφυλλίδα αύτής νά άναγνώση πλεΐστα καί 
διάφορα περί τών ένταύθα εύοεθέντων αρχαίων, 
γεγραμμένα ύπό τοΰ γλαφυρού καλάμου τού έκ- 
δίδοντος τήν εφημερίδα ταύτην. Αν δέ καί τις 
τών άναγνωστών Οελήση νά είσδύση έτι μάλ
λον είς τά βάθη τής έπιστήμης, άς λάβη άνά χεΐ- 
ρας τήν ένταΰθα έκδιδομένην άρχαιολογικήν έφημε
ρίδα, καί έν αύτή θέλει ού μόνον εΰρει πανομοιο- 
τύπως έκδοθείσας τάς πλέίστας τών εύρεθεισών έ
πιγραφών άλλά καί πλείστας σοφάς παρατηρήσει; 
περί αύτών θέλει άναγνώσει.

Π. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΓΪ.
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ΒΙΟΓΡΛΦΙΑΙ.

Όράτιος βερνε.

Οι μεγάλο·, άνδρες εΐσί κτήμα ολοκλήρου τοϋ 
ανθρωπίνου γένους, καί ούδέν έθνος δύναταί δικαιωϊ 
νά καυχηθη διότι είδεν αυτούς έξερχομένους άπό 
τών σπλάγχνων του. Διά τοΰτο όταν -ή γη άν άγη 
-ούς κόλπους της όπως δεχθή τόν νεκρόν έν ω 
έσζήνωσεν ή μεγαλοφυία, έκαστος δικαιούται νά 
ρίψη ολίγα άνθη έπί τοϋ κλεισμένου τάφου του. Ίο 
καθ’ ημάς, νομίζομεν ότι ήμεϊς, οΐτινες έγεννήθημεν 
και διαβιοΰμεν καί γράφομεν έν Ελλάδι, δπου αί 
',ίοΰσαι δ-.ετέλεσαν θρησκευτικής λατρείας αντικεί
μενο’', έζπληροϋμεν μίαν τών εφέσεων τών τής 
\'f yaci./.lliioc αναγνωστών καί συνάμα άποτίο- 

μεν τόν εις τήν καλλιτεχνικήν μεγαλοφυίαν φόρον 
μας. παραθέτοντες ένταΰθα σύντομόν τινα βιογρα
φίαν τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου, ού τόν θάνατον 
άνήγγειλον έσχάτως άπασαι τής Εύρώπης αί έφη- 
μερίδες.

0 όράτιος Βερνέ έγεννήθη τήν 30 ΐουνίου τοΰ 
1789 έτους. Ητον άρα καί ουτος τέζνον τοΰ ΙΗ' 
αίώνος, τοΰ γεννήσαντος τοσούτους μεγάλους άν- 
δρας. καί απέναντι τοΰ οποίου ό τοσοΰτον διαθρυ
λούμενος I©’ αιών είναι νάνος παραβαλλόμενος 
προς γίγαντα, ίΐ γραφική είχε μεταβή ώς κληρο
δότημα εις αύτόν, διότι ό πρώτος ζωγράφος έκ τής 
οικογένειας ταύτης ήτον ό Αντώνιος Βερνέ, καί μετά 
τούτον ζ τε πάππος του Ιωσήφ καί ό πατήρ αύτοΰ 
Κάρολος διέπρεψαν είς τε τήν θαλασσογραφίαν καί 

ίππογραφίαν. ένεκα μάλιστα τής καλλιτεχνικής 
αξίας των έδόθη αύτοΐς οίκημα έντός τοΰ μεγαλο
πρεπούς Λούβρου, δπου είδε τό φώς τής νμ.ραι καί 
ό ήμέτερος όράτιος. Υπό τοιούτους άγαθούς οιω
νούς γεννηθείς, έδειξε λίαν πρωϊμως τήν προς τήν 
γραφικήν έφεσιν καί έπιτηδειότητά του, απ αυτής 
δέ τής παιδικής αύτοΰ ηλικίας προεμηνύετο ό γρά- 
ψας τήν Κι j tf.v’t.r τής ΣμάΛτις^ και την ιστορικήν 
τών Βερσαλλιών πινακοθήκην. Παράδοξον αληθώς 
φαινόμενου ! 0 Τιντορέττης μόλις είχε γεννηθή, καί 
έτρεχε νά λαμβάνη άπό τών ιάδδων τοΰ βαφεως 
πατρός του τά χρώματα μέ τά όποια έχρωμάτιζε 
τάς νεανικάς γραφάς του, τοΰ δε Μιχαηλαγγέλου 
τό πρώτον παιδικόν άθυρμα ητο μικρά τις κε
φαλή γηραιού Φαύνου, άληθές αριστούργημα, ήν 
έπελέκησεν έντός τοΰ κήπου τοΰ Μεδϊκου προστά
του του. Οταν βλέπω τούς μεγάλους τούτους παϊ- 
δας, άμα λαμβάνοντας τόν χρωστήρα ή τήν σμί
λην είς χεΐρας, άποδεικνυομένους άληθεϊς καλλιτεχ- 
νας, ώς τά τετράποδα εκείνα άτινα άμα ριπτόμενα 
έν τή θαλάσση είναι τέλειοι κολυμβηταί, κλίνω νά 
πιστεύσω τά περί ιδεών λεγόμενα ύπό τοΰ Πλάτω
νος, όστις ισχυρίζεται που ότι αί ίδέαι ημών ούδέν 
άλλο εισίν. είμή ή απλή άνάμνησις έκείνων, άς εδι- 
δάχθημεν έν έτέρω τινί κόσμω, καί ΰποπτεύω μή 
καί οί άνθρωποι ουτοι έξέμαθον τήν τέχνην έν έτέ
ρω κόσμω, καί έν έκείνω μαθητεύσαντες παρουσιά- 
ζον-αι έν τώ παρόντι τέλειοι γλύπται, τελειοι ζω
γράφοι. Περί τής πρωίμου ταύτης περί τήν γραφι
κήν δεξιότητος τοΰ μικροΰ όρατίου, διηγούνται τό 
ακόλουθον γεγονός, τό όποιον άς συγχωρηθή καί 
ήμιν ν’ άνοφέρωμεν ένταΰθα χωρίς νά έγγυηθώμεν 
τήν ιστορικήν του αλήθειαν.

Νεανίας έτι ών παρηκολούθει τόν πατέρα του 
είς τι καφενεΐον τών Παρισίων, δπου ό γηραιός Κά
ρολος μετέβαινε πρό: αναψυχήν δτε αί καλλιτεχ
νικά! άσχολίαι του τώ έπέτρεπον τοΰτο. Εν τώ κα
φενείο) έκείνω παίζων ό πατήρ τοΰ όρατίου τό άγα- 
πητόν του dojurfi, εναπεθετε πολλάκις επι τής 
μαρμάρινου τραπέζης τήν χρυσήν ταμβακοθήκην 
του, άπό τής όποιας έλάμβανε ταμβάκον άνά έκά
στην entre acte τοΰ παιγνηδίου του Είς μίαν 
τώ< τοιούτων αναπαύλων έτεινε τήν χείρα ο άγα- 
θό; γέρων δπως λάβη τήν άρωματοφόρον κάλπην, 
άλλ’ αύτη παραδόξως πως είχε γίνει άφαντος καί 
μετ’ αύτής ό νέος της κάτοχος. 0 πτωχός γέρων 
έλυπεϊτο μέν καί διά τήν στέρησιν τοΰ περιεχομέ-

1. ϊμάλα χα'ίίται τό ττρατόπεδ.ν τών ’Αράδων. - 

νου, άλλ’, ώς έκαστος δύναταί νά συμπεράνη, πολύ 
περισσότερον έλυπεϊτο διά τήν στέρησιν τοΰ περιέ
χοντας, ούδείς δμως έκ τών παοευρεθέντων έγνώριζε 
τόν εις τά άριστερά τοϋ γηραιοΰ ζωγράφου πρό 
ολίγου ίστάμενον, και τόν όποιον ό παραπονούμε- 
νος ΰπώπτευεν ώς κλέψαντα τήν ταμβακοθήκην 
του. Τήν άπορίαν πάντων έλυσεν ό μικρός όρά
τιος, καί ιδού πώς. Ουτος, καθ’ ήν στιγμήν ό πα
τήρ του ήτον όλος αφιερωμένος εις τό ν' άνατρέψη 
άρδην τοΰ αντιπάλου του τά σχέδια, καί ή προ
σοχή του άπασα άπερροφάτο είς τό νά ύπο- 
χρεώση αύτόν νά κατάθεση τά όπλα, ιχνογράφησε 
μετ’ έντελοΰς όμοιο τητος τήν εικόνα τοΰ μετά 
προσοχής δήθεν παρακολουθοΰντος τοΰ παιγνηδίου 
τάς περιπέτειας, κυρίως δέ ζαραδοκοΰντος τήν εύ- 
καιρίαν τοΰ ν’ άρπάση τήν στίλβουσαν ταμβακο
θήκην. Το ιχνογράφημα τοΰτο λαβόντες οί ύπηρέ- 
ται τοΰ καφενείου έξήλθον δρομαίοι καί μετ’ ού πο
λύ έφεραν τόν κλέπτην μετά τών κλοπιμαίων, 8ν 
προέφθασαν έντός τοΰ κήπου τοΰ Palais Royal, 
καί άνεγνώρισαν έκ τής ύπό τοΰ όρατίου διαγρα- 
φείσης είκόνος.

όμοιον τι άναφέρουσι καί περί τοΰ Απελλοΰς’ 
ουτος, μεταβάς πάτε είς Αλ.εξάνδρειαν, έλαβε παρά 
τίνος άγνωστου τήν άγγελίαν δτι δ βασιλεύς τής 
Αίγυπτου προσκαλεϊ αύτόν είς έστίασιν. 0 καλλι
τέχνης πορευθείς είς τά άνάκτορα, εύρέθη μετά 
ταΰτα είς τρομεράν άμηχανίαν δτε είδε τόν ηγε
μόνα ώργισμένον κατ’ αύτοΰ διά τήν αύθάδειαν τοΰ 
να παρουσιζσθή αύτόκλητος είς τόν δεΐπνον. Μή 
έχων τότε άλλο μέσον ύπερασπίσεως, κατέφυγεν ό 
μεγας καλλιτέχνης είς τήν γραφίδα του, καί δια- 
γράψας έπί πίνακας τήν εικόνα τοΰ δόσαντος αύτώ 
τήν ψευδή ταύτην πρόσκλησιν, έκαμε γνωστόν τόν 
ένοχον, καί ούτως έσώθη άπό τής οργής τοΰ καί 
άλλως έχθροΰ του βασιλέως. Αγνοοΰμεν άν τό περ’Ε 
Ορατίου λεγόμενον είναι δεύτερα έκδοσις τοϋ περί 
Απελί.οΰς ιστορούμενου, ή είναι άληθές γεγονός. 
Οπωσδήποτε δμως είναι καιρός νά μετάβώμεν άπό 
τών αληθών μυθευμάτων είς τήν αληθή ιστορίαν.

0 όράτιος Βερνέ είχε σπουδάσει τήν γραφικήν 
εν τώ εργαστηρίω τοΰ τε πατρός καί παππού του, 
καί μολονοτι ούδέποτε ύπηρέτησεν ώς στρατιώτης, 
ήρέσκετο δμως πολύ είς τάς μάχας, καί είς τάς 
γραφάς μαχών καί πολέμων έπεδόθη κυρίως, καί 
είς τό είδος τοΰτο προέκοψε θαυμασίως μετά ταΰ
τα. Κατά την κρισιν τών ικανών νά κρίνωσι τοι- 
αϋτα καλλιτεχνικά έργα, έθεωρήθη ώς κάλλιον παν · 
τός άλλου δυνάμενος νά έμφυσά τήν ζωήν είς τού; 

πίνακάς του καί νά διαθέτη πολυπληθείς σειράς 
αντικειμένων μετά τής άπαιτουμένης τάξεως καί 
αρμονίας. 0 ζωγράφος ουτος κατεΐχεν εντελή γνώ- 
σιν τής διόψεως, καί ούδείς ύπερέβαινεν αύτόν είς 
τήν έν συστολή (raccourcis) παράστασιν τών 
αντικειμένων, τά όποια φαίνονται ώς ν’άναρρί- 
πτωνται όρμητικώς άπό τοΰ πίνακος, τοσοΰτον 
ή ζωή πλεονάζει έν αύτοΐς. Είς τούς πίνακάς του 
ή άτμοσφαΐρα ύπάρχει έν αφθονία, καί οί έν τώ 
μαγικώ έκείνω κόσμω δρώντες άναπνέουσιν ελευ
θέριος. 0 όράτιος Βερνέ κατέστη λίαν δημοτικός 
έν Γαλλία, διότι έζωγράφησε τάς μάχας έκείνας 
αΐτινες έδόξασαν τό γαλλικόν έθνος, ώς ό Πολύ
γνωτος έζωγράφησεν έντός τής άριστερας τών πρω- 
πυλαίων πτέρυγος τάς κατά τών βαρβάρων έν 
Μαραθώνι νικάς τών Ελλήνων’ δικαίως δέ ώνομα- 
σθη ό Βερανζέρος τής γραφικής, καθότι άπαθανά- 
τισε διά τής γραφίδος του ό,τι ό Βερανζέρος έψαλ
λε μετά τοσαύτης χάριτος έπί τής λύρας του, τούς 
θριάμβους δηλαδή τής ίπατείας καί τής πρώτης 
Αύτοκρατορίας.

σΤό χαρακτηρίζον τήν ικανότητα τοΰ όρατίου, 
λεγει ο γά).λος Γωτιέ λάλων περί τών πολεμο- 
γραφιών του τούτων, είναι ή δεξιότης μεθ’ ής φέ - 
ρει έπί τής σκηνής τά πολυπληθή τοΰ στρατιω
τικού δράματος πρόσωπα’ ούδείς μένει αργός, 
άλλά πάντες λαμβάνουσι μέρος είς τήν συμπλο
κήν καί άλλοι μέν προσβάλλουσιν, ή φονεύουσιν, 
ετεροι δέ ύπερσσπίζο.ται ή θνήσκουσι, καί ταΰτα 
πάντα παρίστανται μετά σχημάτων έκτάκτου α
ληθώς ποικιλίας, παντοδαπά δέ καί εύφυή επεισόδια 
διατέμνουσι τάς έξ άνάγκης κανονικάς γραμμάς 
παριστανομένης τίνος μάχης. Καί πότε μέν παρει
σάγει ένα καταπίπτοντα ίππον ή ένα τραυματίαν 
φερόμενον, πότε δέ πνευματοπώλιν τινά προσφέ- 
ρουσαν τό κασσιτέρινόν της ποτήριον είς τούς 
στρατιώτας ή ένα υπασπιστήν φέροντα διαταγάς 
έπί καλπάζοντας ίππου, ή τέλος στρατηγόν τινα 
έποπτεύοντα τάς ύπό τοΰ έχθροΰ κατεχομένας θέ
σεις, καί ταΰτα πάντα επινοεί έπιτυχώς καί ζω
γράφε? εύφυέστατα.» Τό Π(βπνργιΐΎ τοΰ Κισΐ'- 
.ίΰ, καί τό Έ^εισόύ/ον τής Γα.ΙΙιχ^ α-
τ(ία<: έλαβον τοσαύτην δημοσιότητα, όσην ούάε- 
μία άλλη γραφή έτέρου ζωγράφου έλαβεν. Η γρα
φή ή παριστάνουσα τήν /ι'ι,γ.ίει-σΐ)- τής Σμά- 
.Ιας είναι, κατά τήν κρίσιυ τών κριτικών, έργον 
τολμηρόν καί πρωτότυπον. Εν τή πολεμογραφία 
ταύτη παρίσταται ή αίφνηδία εισβολή τοΰ γαλλι- 
κοΰ στρατοΰ έν μέσω τον αραβικού στρατοπέδου.
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II ίλη τών κυνηγών τής Λφρ'κής, ήτις επιπίπτει 
έχουσζ γυμνά τά ξίφη, παρέχει δυσχερείας άς ού
δείς έτερος ήδύνατο νά ύπερνικήση. «Λί τάξεις τών 
κατά μέτωπον παριστανομένων ίππων, λέγει ό 
προαναφερθείς Γώτιέ, είναιάληθεςάνδραγάθημα" αί 
ύπό τάς καταρριπτομένα; σκηνάς πνιγόμεναι ·ρι- 
ναΐκες καί οί παιδες, τά πτοηΟέντα ποίμνια ατινα 
άρχίζουσι τήν φυγήν, αί οίκόβιοι δορκάδες αί άποπη- 
δοϋσαι του υφάσματος, δ τδ χρηματοφυλάκιον άρπά- 
ζων ίουδαΐος, ή βλάξ αίθιοπίς ήτις παίζει έχουσα τε- 
μάχιον ύδροπέπονος έπί ράβδου, αΐ τού Εμίρη γυναί
κες, άς αίθιοπίδες προσπαθοΰσι ν’ άναβιβάσωσιν έπί 
τών δρομάδων καί οί μερικοί μεταξύ Γάλλων καί 
’Αράβων αγώνες προσφέρουσιν είς τδν οφθαλμόν 
συμπλέγματα ευφυή καί καλώς διακινούμενα, ών 
τά διάμεσα πληρούνται διά μυρίων πάρεργων, ό
σα χορηγεί ό έν ύπαίθρω εκτιθέμενος θησαυρός 
ένδς άραβικού στρατοπέδου.» Είναι άδύνατον νά 
περιγράψωμεν έν τή συντόμω ταύτη βιογραφία τά 
άπειρα έργα τοΰ όρατίου Βερνέ. 0 καλλιτέχνης 
ούτος ήτον ακούραστος καί ούδεμία άλλη γραφίς διέ- 
τρεχεν ασφαλέστερου καί όρμητικώτερον έπί τοΰ 
ύφάσματος ώς ή έδική του, ούδεποτε γονιμότης ζω
γράφου υπήρξε τόσω ανεξάντλητος. Ως πρδ; τοΰτο, 
μόνος ίσως ό Ιταλός Ιάκωβος Ροβούστης δύναται νά 
παραβληθή πρός αύτόν. Εικοσαετής έτι ών έζωγρά- 
φησε τήν κυρίευσιν οχυρώματος τίνος, έργον δπερ 
έκτοτε προανήγγειλε τδν μέγαν καλλιτέχνην, καί 
κατά τδ 1 8 I - έπαρουσιάσθη κατά πρώτον ό νέος 
ζωγράφος είς τό δημόσιον. Άλλά κατά τήν παγκο- 
σμίαν έκΟεσιν τοΰ 1855 ό Οράτιος Βερνέ έπέτυχεν 
επάξιον καί αληθή θρίαμβον. έντός τοΰ καταστή
ματος τής έκθέσεως τώ παρεχωρήθη ιδιαιτέρα αί
θουσα ένθα συνήθροισε τά δημοτικώτερα τών έρ
γων του, έν έ.: τών όποιων ήτο καί ή εσωτερική 
έποψις τοΰ εργαστηρίου του, έν ώ παρίσταντο οί 
εξοχότεροι τών μαθητών του. Εκτος πολλών άλλων 
πινάκων του, έγραφε προσέτι έν τή οροφή αιθούσης 
τίνος τοΰ περιωνύμου Λούβρου, τδν Ιούλιον Β'. άνα- 
θέτοντα τώ Βραμάντη, Μιχαηλαγγέλω καί Ραφα- 
ήλω τάς έργασιας τοΰ Βατικανού καί Αγίου Πέ
τρου' εί; δέ τήν αίθουσαν τοΰ Συμβουλίου τής Επι 
κ:ατ-.ίας ιστόρησε τόν Φίλιππον Αύγουστον πρδ 
τής έν Βουβίνη μάχης.

Γενικώς θεωρούμενα τά έργα τοΰ καλλιτέχνου 
τούτου άπέχουσιν ίσως πολύ τοΰ ιδανικού τύπου, 
είναι όμως φυσικά, καί κατά τοΰτο δύναται, πι- 
στεύομεν, νά παραβληθή ούτος πρός τδν ένα τών 
έλλήνων ζωγράφων, περί ού έλεγον οί αρχαίοι ότι 

παρίστανε τούς ανθρώπους οίοι πραγματικώς είσίν. 
«Είς τόν όράτιον Βερνέ, λέγει ό άνωμνημονευθείς 
κριτικός, οφείλεται δίκαιος έπαινος ότι δέν έζωγρά- 
φησε, κατά μίμησιν τοσούτων άλλων, στρατιώτας 
ένδεδυμένους όρειχαλκίνους θώρακας καί περικεφα
λαίας μέ ερυθρούς λόφους καί βαστάζοντας ασπί
δας κατακόσμους ύπό αναγλύφων- άλλά παρέστησεν 
άφελώς στρατιώτας, οίους δύναται νά ίδή έκαστος 
έν παρατάξει τινί ή έν μάχη. Οτε δέ ήθέλησε νά 
παραστήση ιππείς, δέν έθεσεν αύτούς γυμνούς έπί 
τών μαρμάρινων τοΰ Φειδίου ίππων, ώς γίνεται 
συνήθως, άλλ’ έθεσε μεταξύ τών σκελών των τούς 
αληθείς τοΰ συντάγματος ίππους μετά ιπποσκευής 
έν η δέν δύναται νά εύρη έλ άχιστον έλάττωμα ό 
κάλλισεος της ιππασίας διδάσκαλος.»

Ο Οράτιος Βερνέ έταξείδευε σχεδόν άεννάως, άλλ’ 
έταξείδευεν έν άνέσει, διότι ή φήμη προηγείτο αύ
τοΰ καί είχε πλήρες χρυσίου τδ βαλάντιον- ήγα- 
πατο δέ παρά πολλών ισχυρών καί έσχεν άλληλο- 
διαδόχως προστάτας του τδν βασιλέα Ιερώνυμον, 
τδν Λουδοβίκον Φίλιππον καί τδν αύτοκράτορα τής 
Ρωσσίας Νικόλαον, όστις ματαίως προσεπάθησε νά 
βαστάση τδν μέγαν καλλιτέχνην έν Πετρουπόλε: 
ώς καθηγητήν τής γραφικής. Επανελθών έκ Πε- 
τρουπόλεως κατώκησεν είς τήν Βερσαλίαν, καί μετά 
ταΰτα έλαβεν οίκημα έντός τοΰ Ινστιτούτου. Ε- 
χρημάτισε διευθυντής τής έν Ρώμη γαλλικής ακα
δημίας κατά τδ 1830, μέλος τής ακαδημίας τών 
τεχνών άπό τού 1826, καί καθηγητής τής Σχο
λής τών καλών τεχνών εύθυμος δέ, αγαθός καί 
πνευματώδης ών, ένε ψύχωνε τά πάντα διά τής 
παρουσίας του. Περί τής άγαθότητος τού χαρακτή
ρας του, διηγούνται τό ακόλουθον ανέκδοτον.

Διατριβών ποό τινων έτών εις τι έξοχικόν μεγά
ρου έν Σαβαυδία, έξήλθεν είς τά πέριξ περιπάτου 
χάριν, καί μετ’ ού πολύ έφθασεν είς τινα πενιχρόν 
κώμην, ής οί κάτοικοι παρευοέσκοντο άπαντες έν 
τή έκκλησία τοΰ χωρίου, διότι ήτο κυριακή καί 
ώρα τη; λειτουργίας. Ευρών τάς οικίας άπάσας 
έρημους, έπορεύθη καί ο Βερνέ εϊς τήν έκκλ.ησίαν. 
Άλλ’ είσελθών έν αύτή κατετάκη ύπό λύπης ίδών 
τήν έλεεινότητα τοΰ ναού έκείνου, έπί τών γυμνών 
καί ψυχρών τοίχων τοΰ οποίου ούδεμία γραφή ή 
τούλάχιστον χαλκογραφία άπλή έφαίνετο' μόνον ό 
έπί τού σχήμα τάφου έχοντος βωμού μικρός κασ
σιτέρινός σταυρός εμαρτυρει τοΰ τοπου εκείνου τήν 
ιερότητα. 0 Οράτιος έζήτησε νά μάθη τότε τδ 
όνομα τοΰ έφημερίου, καί μετά οκτώ ημέρας έπεμ- 
ψεν είς τήν έκκλησίαν δωρεάν ένα Εσταυρωμένου,
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ου ή άξια ανέβαινε μέχρι τών δέκα χιλαάδων 
φράγκων.

Τοιοΰτος ήν ό άνήρ τοΰ οποίου τδν θάνατον θρη
νεί σύμπασαή γεννήσασα αύτδν Γαλλία. Πρδ πολ- 
λοΰ ή υγεία τοΟ μεγάλου καλλιτέχνου ένέπνεε πλεί- 
στην ανησυχίαν είς τούς φίλους του, διότι προ πολ 
λοΰ χρόνου προϋπήρχον τά αίτια τοΰ θανάτου του· 
Ο Οράτιος Βερνέ ήγάπα πλεϊστον την ιππασίαν’ 
προ δέκα όχ.τώ δέ ετών πεσών άπδ τοΰ ίππου έσύν- 
τριψε δύο τών πλευρών του. Η πτώσίς του αύτη 
παοηκολουθήθη μετά ταυτα καί ύπδ τριών ετέρων, 
αΐτινες έχειροτέρευσαν πολύ τήν νοσηματώδη κα
τάστασή» του. II τελευταία άπδ τοΰ ίππου πτώσίς 
του συνέβη πρό έπτά περίπου μηνών, είς Ilyeres, 
έν τώ μεγαλοπρεπεστάτω κτήματι, οπερ περιπαθώς 
ήγάπα ό περιώνυμος ζωγράφος. Απδ τής έποχής 
ταύτης ή έν τή πλευρά τοΰ άσθενοΰς σχηματισθεΐσα 
φλεγμονή ήρχισε νά παρουσιάζη έπίφοβα συμπτώ
ματα. Οί ιατροί Gosselin καί Godard ένήργησαν 
εν Βερσαλλία πλείστας εγχειρήσεις, καί έτέρας έν 
Παρισίοις δ Malgaigne, Honolle καί Vaillant, 
άλλά τά πάντα άπέβησαν μάταια’ ή σήψις τών 
πλευρών έπί τοσοΰτον προέβη, ώστε κατά τήν 1 8 
Ιανουάριου ε. ν. κατέβη εις τον τάφον ό δημοτικώ· 
τερος καί γονιμότερος τής Γαλλίας ζωγράφος, δια- 
νύων τδ έβδομηκοστδν έβδομον έτος τής ηλικίας 
του. Ο Αύτοκράτωρ τών Γάλλων θελήσας νά τί
μηση δι’ έσχάτην φοράν τδν θνήσκοντα καλλιτέχνην, 
ώνόμασεν αύτδν μέγαν αξιωματικόν τοΰ Λεγεώνος 
τής τιμής. Κατά θέλησιν τοΰ άποθανοντος ή εκφορά 
τοϋ λειψάνου του έγένετο άνευ πομπής, μόνοι δέ οί 
συγγενείς καί φίλοι συνώδευσαν τόν νεκρόν του μέ
χρι τοΰ τάφου. Ο Οράτιος Βερνέ δέν άφησεν απο
γόνους, διότι ή μόνη θυγάτηρ του άπέθανε πρδ αύ 
ποΰ άτεκνος- άφησεν δμως τά έργα του, τά όποια 
θέλουν φέρει τδ ένδοξον όνομά του μέχρι τών άπω- 
τέρων γενεών.

Γ- Ε. ΜΑΓΡΟΠΑΝΚΗί.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΠΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

(Μίτ&ψρασις I. Ε. Γlarro^cvJov.) 
(Συνέχεια ίόέ φυ»άδ. 2.)

ΚΟμα μελαγχολίας, ώς είπεϊν άναβλΰζον αίφνης 
ταράσσει καί θολόνει διά τοΰ πικροί) ύδατός του 
πάσαν αύτοΰ συναίσθησιν. Μελαγχολεί κατέναντι 

τής μάλλον προσφιλούς αΰ-.ώ χαράς, άγνοών διατί. 
©λίψις άνευ αίτιας ώρισμένης έσεται παρ’αύτω ώς 
ή οΰγγία τής πικρίας έν τή λίτρα τών αρωμάτων 
κατά τήν Αγίαν Γραφήν, ώς κεφαλή νεκροΰ ήν οΐ 
άσκηταί έθετον έπί τοΰ προσευχητηρίου των, καί 
οΐ Επικούριοι είς τδ έπιφανέστερον μέρος τής τρα
πέζης τοΰ συμποσίου των. Θά έρωτήσει πόθεν ή 
θλίψις αύτή, καί δέν θά ένθυμηθή δτι τήν συνείθι- 
σεν άκροώμενος τό δείνα μουσούργτμα, δι’ ού έβυ- 
θίσθη εις ρεμβασμούς βασκαίνοντας αύτδν είσέτι.

Αλλ’ οποία βέβηλος μέθοδος δι' ής μέλλομεν ν' 
άναστραφώμεν πρδς τάς λησμονημένας άρετάς, 
λέγεις ίσως .... Μή έσο τοσοΰτον αυστηρός, άλ
λά μέμντ,σο δτι διά τοιαύτης άναλόγου μεθόδου ό 
χριστιανισμός συνεκάλεσε πρδς εαυτόν τάς ψυχάς 
τοΰ άρχαίου κόσμου. Αΐ ψυχαί αύται καταστάσαι 
άναίσθητοι πρδς πάν επίγειον, προσήφθησαν τώ 
Θεω δί δλης τής στάσεως τής αδυναμίας καί τοΰ 
κόπου, καί προση?.ώθησαν είς τάς ούρανίους έλπί- 
δας δι’ δλης τής όρέξεως ήν έχορήγει αύτοΐς δ κό
ρος τών εγκοσμίων απολαβών. II μουσική άρα πα
ρέχει ήμϊν δι' οργάνων ήσσον άθεμίτων, καί μάλ
λον συνωδών πρός τδ θειον τέρμα, προς ο σπεύδο- 
μεν κατά το χρεών, τήν αύτήν ύπηρεσίαν ήν πα- 
ρέσχεν δ κόρος τών υλικών ηδονών είς τάς ρωμ&ϊ- 
κάς ψυχάς. Καθίστησιν άνουσίους τάς ήδονάς, μάς 
απαλλάσσει του βορβόρου δστις τάς ρυπαίνει, καί 
μάς άποσπα άφ" ημών αύτών άνευ ροής πολλών 
δακρύων τής αλαζονείας καί τής φιλοζωίας ημών.

— Η συνηγορία σου, μεροληπτεί, άπεκρίνατό 
μοι μορφάζων ψυχρώς ό αύστηρδς φίλος μου, καί 
τή άληθεία δέν άντέχει είς τήν έπίκρισιν. Ομιλεΐς 
περί τής εύεργετικής έπιρροής τής μουσικής. ’Αλλ.' 
έάν τις σέ προσκαλέσ/] νά κατάδειξης σαφή καί 
ώρισμένα, θά. περιορισθής ν’ άπαντήσης διά πιθα
νοτήτων καί υποθέσεων. Τδ έξ αύτής πηγάζον ά- 
γαθδν είναι υποθετικόν καί άόριστον, »λλά τό κα
κόν είναι πραγματικόν καί πρόδηλον. Δέν βλέπο- 
μεν φυόμενου ’δν σπόρον τών άρετών δν άποτίθη- 
σι, κατά σέ, είς τάς ψυχάς’ άλλά τούναντίον εύ- 
δοκιμοΰσι τοΰ κακού οί πυρήνες, ούς ρίπτει έν ά- 
φθονία’ αύτούς τούς βλέπομεν έντελώς αδξον-ας 
καί μεγεθυνόμενους. Λέγεις δτι ή μουσική εκλι
παρεί τήν ψυχήν καί συγκινεΐ ώς προσευχή. Είπε 
μάλλον οτι τήν αποπλανά καί τήν εκθηλύνει ώς 
ό πειρασμός. Ναι, βεβαίως, ή μουσική εκλιπαρεί 
τήν ψυχήν, έάν τδ όνομα τής προσευχής πρέπη νά 
τδ μεταχειρισθώμεν πρδς έκφρασιν τοΰ τεχνητού 
καί πολύπλοκου μηχανισμού, δι’ ου ό πλάνος ζητεί
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παρά τοΰ έπιθυμητοΰ ύποκειμένου νά παραδοθή είς 
•τήν άποπλάνησιν. Ως παρά τώ διαφθορεϊ, όλα τά 
όπλα λυσιτελοΰσι καί αύτή, τδ μειδίαμα, ή οργή, 
ή τά δάκρυα, όπου τδ μειδίαμα δέν έπέτυχε, τά 
δάκρυα ίσως έπιτύχωσι. Καί δύναμαι εύχερώς νά 
ιχνογραφήσω είκονογράφημα τών ενεργειών τής 
μουσικής, τοσούτω άξιόθρηνον, δσω παρήγορον ύ- 
ποφαίνεται τδ σόν. II ανθρώπινη ψυχή ζή μεμο
νωμένη καί άμαθής, πεφρουρημένη έν τοΐς όχυροϊς 
τής σαρκδς, καί τών πολυδαπών εμποδίων όσα συν
αντά. Αλήθεια- άλλά φρονείς ότι τά οχυρά ταΰτα 
καί τά εμπόδια ΰψώθησαν άνευ λόγου ; Τίς οίδε μή
πως δέν είναι ή όχύρωσις τής άζιοπρεπείας καί τών 
άρετών της ; Απάτη είναι τδ θεωρεΐν τήν ψυχήν 
του ανθρώπου πεπροικισμένην δι’ υγείας ρωμαλέας 
καί ικανής ν’ άντιστή είς πάσαν εξωτερικήν προσ
βολήν τούναντίον είναι παραδόξως άσθενής καί 
εύδιάφθορος. Απόνως εξέρχεται άφ’ έαυτής, καί τδ 
έλάχιστον συμβησόμενον αύτή κακόν είναι ή α
πώλεια τής αίδοΰς, ένώ άπόί.λυσι τδ άγριον ήθος, 
καί τής φιλαλήθειας ένώ άπόλλυσι τήν συστολήν. 
Φαντάζομαι, άν έπιτρέπης, τήν ψυχήν ύπό τήν 
μορφήν χρυσαλλίδος άβροτάτης καί διαφανεστάτης 
ής τά πτερά κοσμοΰνται μέν διά χρωμάτων λίαν 
λαμπρών, άλλά μαραίνονται εύχερώς, καί τήν χρυ
σαλλίδα ταύτην τήν οΰσαν έν ήμϊν προσβάλλει 
καί καταμαραίνει ή επίβουλος ήδυπάθεια. Η με
λωδία τήν διατρυπά ώς βελόνη χαλύβδινη, τήν 
θανατόνει δι’ ασφυξίας ύπδ τό άρωμα, τδ όποιον 
αναπνέει έρωτικώ;, καί τήν τυφλόνει διά τοΰ φω
τός όπου άρέσκεται νά παίζη. II μουσική άρα τή 
επιβάλλει είδος τι μαρτυρίου ήδυπαθοΰς, τόσω μάλ
λον ανήθικου μεθ’ όσης μεϊζονος ρύτυχίας τδ δέχε
ται ή ψυχή. Αντί νά έξευγενίση καί νά όχυρώση 
τήν ψυχήν, ή μουσική τήν εκνευρίζει, τήν έξασθε- 
νίζει ώς ήδυπάθεια, παρατεινομένη άφρόνως, πα
ραλύει το σί>μα- άλλά και προξενεί άλλο τι πλέον, 
τήν ρυπαίνει" διότι, προσβάλλουσα ™ φυσικήν καί 
ηθικήν ημών ύπαρξιν μέχρι θεμελίιΛ, άνακυκά ο
λόκληρον αύτών τήν στοιχειώδη σύστασιν, άφ’ ής 
έκθλιβόμενος άναβλύζει πέρις ό κρύφιος ρύπος- ή 
δέ ψυχή ημών, ώς είπεΐν, κατακλύζεται άπδ τών 
σαρκικών ραντισμάτων όσων ή μουσική προκαλεϊ 
τον αναβρασμόν. Καί ή ζύμωσις αΰτη τοΰ ύλισμοΰ 
μάς άπατα έπί τής ηθικής αξίας τής μουσικής. 
Επειδή άπασαι αί πηγαί τής ζωής ημών ταράσ
σονται καί θολοΰνται πιστεύομεν εαυτούς εύγενε- 
στέρους καί κρείττονας. Επειδή δλαι αί δυνάμεις 
τής σαρκδς ημών τυγχάνουσι διηγερμέναι, πιστεύο. 

μεν εαυτούς άγιοτέρους. Πιστεύομεν την ψυχήν 
μάλλον άπηλλαγμενην τοϋ σώματος, οτε κυρίως 
αΰτη ΰ~είκει αύτω δίκην αιχμαλώτου. Ιδού ή κα
ταχθόνιος τωόντι διαπλάνησις ή προκύπτουσα έκ 
τής μουσικής.

Οτε ό Άσμοδαΐος άπελευθερώθη τής ύελίνου αυ
τού φυλακής, ύπό τού φοιτητοϋ Δον Κλεόφα Ζαμ- 
βούλλου, πρός αμοιβήν τής εύεργεσίας αύτής, τον 
περιήγαγεν είί τό διασκεδαστικώτατον και μελαγ- 
χολικώτατον θέαμα' ανύψωσε ύπό τούς οφθαλμούς 
αύτοΰ τάς στέγας τών οικιών τής Μαδρίτης, καί 
τώ κατέδειζε τον ανθρώπινον βίον είς δλον τόν κυ
νισμόν του καί είς δλην την ασχήμιαν του. Πολ
λάκις ώνειρεύθην έγώ άλλο θέαμα πολύ περιεργό- 
τερον και μάλλον συγκινητικόν, κυρίως δέ ηττον 
χυδαϊον ή έκεΐνο... A ! έάν τις άγγελος παντο
δύναμος ηνοιγεν όλα τά κρανία τών θ ζητών καί 
κατεδείκνυε φανερώς τόν βρασμόν δστις ταράσσει 
πάντα εγκέφαλον ! έσκεφθην ένίοτε άφωνος, δτε 
ήκροώμην τά έργα τής νεωτέρας μουσικής. Ιδού τί 
θά έκοπτεν άπαξ διά παντός τό ζήτημα, έάν ή 
μουσική ήναι τέχνη διαφθείρουσα ή ήθικοποιοΟσα 
κατά τήν νεωτέραν έκφρασιν. Θα έβλέπομεν οποία 
έστίν ή φύσις τών ονείρων, άτινα ονειρεύονται αί 
ψυχαί αΰται, καί πρδς ποια άντιζείμενα τείνουσιν 
αί φλογερα'ι αύτών έπιθυμίαι. Οποίον περίεργον θέα
μα πλήρες λαμπράς και άμφιβόλου ποιήσεως! Αλη
θής μουσική θ’ άπεδεικνύετο τότε έκείνη, ήν άπο- 
τελοΰσιν όλα1. αί ψυχαί αί συγκινούμεναι ύπό τής 
ορχήστρας, βυθιζόμεναι εις τά όνειρά των πλέον ή 
όσον βυθίζονται οί πίνοντες τδ όπιον, καί ταρασ- 
σόμενοι ύπδ φρενηλασίας παθητικής πλέον ή Δερ- 
βίσαι περιδινούμενοι.

ίδέ καλείτερον. Αύτη, φέρ’ είπεΐν, φαίνεται με- 
θυσμένη ά~ο τούς ήχους. Επιε πρώτον τδ μαγικόν 
υγρόν τής αρμονίας- άλλά μετά τινας στιγμάς ή- 
σθάνθη τήν θέλησιν της Ονήσκουσαν, καί δέν έχει 
πλέον τήν δύναμιν νά διευθύνη τούς ρεμβασμούς 
της. Παρελύθη καθ’ έαυτήν καί τώρα κοιμάται ύ
πνον βαρύν καί βαθύν. Εκ διαλειμμάτων, άναστρέ- 
φεται άγωνιώσα, κινείται απας, καί τή έκφεύγουσι 
ρεμβώδεις τινές λέξεις δμοιαι πρδς τούς διακοπτο- 
μένους λόγους τού ύπνώττοντος. Εκείνη τιμωρεί
ται διά τής μετάνοιας, μετάνοιας ούδολως μετε- 
χούσης τοΰ θείου, σοί τδ βεβαιόνω, καί ήτις δέν 
θά τή άνοιξη τάς θύρας τοΰ ούρανοΰ. Μετανοεί 
διότι άφήκε νά φύγωσιν άπ’ αύτής ήδυπάθειαί τινες, 
διότι άπέκρουσε πειρασμούς, διότι κατέστειλεν ε
πιθυμίας. Ποθεί τούς κινδύνους άφ’ών έσώθη, καί 

σκέπτεται έν πικρία ότι βεβαίως παρήλθον άνεπι- 
στρεπτί. Ιδού πώς μελαγχολεί ώς άγγελος φωτδς 
δστις μετά τήν αμετάκλητον πτώσιν τοΰ Εωσφό
ρου, θά εθλίβετο μή συμμετασχών τής μεγάλης 
εκείνης ανταρσίας.

Η άλλη αύτή τρεμουλιάζει ώς φώς εγγύς τής 
δύσεώς του, καί τοΰ όποιου ή φλδξ μεγεθύνεται 
στιγμιαίως καί άναρρίπτεται ορμητική καί λαμ- 
πρα, επειτα καταπίπτει αίφνης και ερπει εκτεινό
μενη ώσεί ζητούσα τδ έλλεΐπον στοιχεϊον τής τρο
φής της. Τδ τρεμούλιασμά της είναι ή αγωνία τής 
τελευταίας πάλης δι’ ής μάχεται καθ’ έαυτής. ΪΙ 
μουσική τήν έστέρησεν όλοκά.ήρως τών δραστικών 
αύτής δυνάμεων. Καί τώρα έρχεται ό πειρασμός 
μ-ί.λων νά τήν εύρη) όλως άμαχον. Είς τήν άλλην 
αύτήν ήτις φαίνεται έκπληκτος καί ανήσυχος, τά 
πνεύματα τοΰ ήχου έρριψαν άρτίως ώς αί μάγισ- 
σαι είς τδν Μακβέθ, λ.όγια μαντικά, καί αισθάνε
ται γεννωμενας έν έαυτή έπιθυμίας τέως άγνω
στους. Παραλείπω δέ, χαριζόριενός σοι, δλας 
τάς αλλόκοτους φαντασίας, μωράς, ή κακούργους, 
αΐτινες διαπερωσιν ώς λάμψεις πρόδρομοι τή; ά- 
φροσύνης, ολας τάς κεφαλάς εκείνα; τάς παραδι- 
δομένας διά τής μουσικής είς τδν δαίμονα τοΰ 
ρεμοασμοΰ. ΙΙρώτας σύ, πόσοι άνθρωποι έξέρχον- 
ται άπο αιθούσης μουσουργικής πεφλογισμένοί διά 
σκεψεων γενναίων, τάς οποίας άλλως ποτέ δέν θά 
ήννόουν, πόσοι κατεκτήθησαν ύπέρ τοΰ ηθικώς α
γαθού διά τής δυνάμεως τής αρμονίας .... ανα
στρέφω τήν έρώτησίν σου, καί σ’ έρωτώ κ’ έγώ. 
Ειςευρεις ποσοι τών είσελθόντων μέ ψυχήν αγνήν, 
έξήλθον τώρα προητοιμασμένοι καί ώριμοι διά τδ 
αμάρτημα; Πολλοί πρότερον εύτυχεΐς, άπήλθον 
φεροντες την αγωνίαν τοΰ θανάτου έν τή καρδία. 
Οσοι έπεθύμουν νά λησμονήσουν, ένθυμήθησαν, καί 
ήσθάνθησαν άνοιγομένας τάς ούλάς αύτών, καί όσοι 
έπρεπε νά ένθυμηθοδν, τούναντίον έπιον τδ ύδωρ 
τής Λήθης καί άπεκοιμήθησαν είς όνειρα εγκλημα
τικά.

(“ί’.τεται σΐ'η'γηα).

Emile Montegut.

Π Ο I Η C I C.

Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ.

a’.
Δέν θέλω κόρην άπειρον τον “Ερωτος, δέν θέλω- 

Δίν θέλω αθωότητα ίειλ.ήν, ίρυθριώσαν.

Είν’ εϋκολον εις άπειρον καρδίαν ν’ ανατέλλω, ·. 
Αατρεόουσαν τδ άδηλον, τδ άγνωστον έρωταν . . .

Ποτέ γενναίος μαχητής αόπλους δέν φονεύει- 
Ψυχραίνει νίκη εύκολος τήν εύγενή άνδρίαν.

Ζητεί λυσσώδη συμπλοκήν, ζητεί νά κινδυνεύη,
Καί ισχυρού πολεμιστού vi σχίζη τήν καρδίαν !

Κ- έγώ έδέχθην φίληαα άπδ ψυχήν παρθένον, 
Κ’ ήκουσα στόνον συμπαθή νεάνιδος αγίας, 

’Αλλά τδ φίλημα μέ πΰρ δέν ήτο μεμιγμένον, 
Ούδ’ ήτο στόνος έρωτος δ στόνος τή; δειλίας . . .

Τοιοΰτος έρως παιδιά άγάπης θεωρείται, 
Καλείται περιέργεια, ανυπομονησία .....

Καλείται δ,τι θέλετε, άλλ- έρως δέν καλε'ται*
—Ή προανάκρουσις ποτέ δέν είναι αρμονία! —

Ώ I οσοι τδ έρύθημα ποθούν τδ τετριμμένον. 
Εις τδ γυμνάσιον αύτδ τοΰ έρωτος τούς στέλλω.

Άς λάβουν άλλοι φ-λημα άπδ άγνήν παρθένον
’Εμέ, τοιοΰτον φίλημα κουράζει — δέν τά θέλω ! —

θέλω ψυχήν ημιθανή, ψυχήν καταβληθεΐσαν. 
Τάπαν ίδοΰσαν καί ούδέν μή έχουσαν νάμάθη,

Καρδίαν άμαρτησασαν, καρδίαν τεφρωθεΐσαν, 
Γνωρίζουσαν τί έπαθε, καί... Οελουσαν νά πάθη . . >

θέλω καρδίαν ζήσασαν ταχύτερον, πεσοΰσαν 
Νά τήν έγείρω, κ’ είς νεκρόν ψυχήν νά έμφυσήσω.

Καρδίαν φθινοπωρινήν, ζωήν φυλλορροούσαν, 
Καί πεπτωκότα άγγελον ποθώ νά ελεήσω . . .

Τοιοΰτος είμαι- προτιμώ τήν νύκτα τής ημέρας, 
Τό πίπτον φύλλον, καί ούχί ναρκίσσους,, μυροβολσυς,

Άπό τά άστρον τής αυγής, τούς δύοντας αστέρας, 
Καί προτιμώ ένα νεκρόν άπδ τούς ζώντας δλους I

Β’.

Ναι- είναι ρέον δάκρυον έλέους ή ψυχή μου, 
Είναι τοΰ πόνου άδελφή είς τή; ζωής τήν πάλην.

Είναι μνημε'ον ευσεβές τή; τέφρας ή ζωή μου, 
Συνάζον φύλλα έρυθρα εις τήν ανεμοζάλην . . .

Εκείνην ήν ^ιζητώ, τήν άγνωστον εκείνην, 
’Εκείνην ην ήγάπησα χωρίς νά τήν γνωρίσω, 

"‘Πν έπλασα άπό πυράν, καί τέφραν, καί οδύνην, 
Εις ποιον νέον Γολγοθά τής γής θά τήν ζητήσω ;

Ώ, νά τήν ϊδω άφωνον κα! εις σταυρόν έπάνω, 
Ν ά τήν ϊδώ έκπνέουσαν καί νά τήν προσκυνήσω,

Μέ σέβας τής καρδίας της τό πτώμα νά θερμάνω,
Κ’ϊσως μέ τής αγάπη; μου τά πϋρ τήν άναστήσω I

’Όπου καί άν εύρίσκεται, ή μοίρα άν Οελήση
Τούς στίχους τούτους συμπαθώ; ποτέ νά άναγνώση, 

Έμπρός μου μόνον άς φανή καί θέλω τήν γνωρίσει. 
Καί θέλω μέ τήν κόνιν της τήν κόνιν μου ένωσε:!
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Πλή·Λ αν τήν άγνωστον αύτήν δέν «πλασβν ή μοίοα, 
Έάν δέν τήν έφώτισεν δ "Ηλιος ακόμα,

Δέν βλάπτει! μόνος μέ αύτήν τήν έπλασα τήν χεΐρχ, 
Έκ λάβας ώς τήν ήθελον καϊ όχι άπό χώμα . ..

Γ'.
-Μέ Βύρωνος τήν έπλασα γογγόζουσαν καρδίαν. 

Καθώς τήν Σάνδην έμπλεον όργής και άθείας,
Τής εδωκα τήν σκοτεινήν τοϋ Δάντου φαντασίαν, 

Καί τής έχάρισα τό παν . . . έχτός τής ευτυχίας.

"Οτε τήν νύκτα αγρυπνώ εις τήν ακτήν ρεμβώδης, 
Τήν βλέπω άναδύουσαν άπό τό μαϋρον κϋμα, 

Μέ προσκαλεΤ πλησίον της λευκή καί ομιχλώδης, 
Κ’ έπειτα πάλιν χάνεται είς τό ύγρόν της μνήμα I

'Ιεροφάντην τών νεκρών μ’ Ιτέαν έστεμμένην, 
Τήν βλέπω τά μεσάνυκτα είς γήν κοιμητηρίων, 

Μέτωπον κλίνουσαν ωχρόν εις στήλην συντριμμένην, 
Νά μοΰ δεικνύη κατηφής λησμονηθέν μνημε'ον . . .

Τήν βλέπω μέ τήν κάθυγρον πετώσαν τρικυμίαν,
Τήν βλέπω μέ τά σύννεφα νά σχίζη τούς άέρας, 

Τήν βλέπω ε'ς τήν κόλασιν, κ'εΐς ταύτην τήν καρδίαν,
Παντού τήν βλέπω, πλήν ποτέ εις τούς χρυσούς α'θέ- 

ίρτς ·..

’Ο, τήν άγνώριστον αύτήν, ^εμβώδη έρωμένην, 
Πολλάκις μέ άκούσιον τήν ατενίζω τρόμον, 

Έντός δρυμόνων σκοτεινών βαδίζουσαν Ολιμμένην, 
Καϊ φύλλα φθινοπωρινά πατώσαν είς τον δρόμον I

Πολλάκις έρχεται αύτή τό ψυχρόν μου δώμα,
Κύπτει, καί είς τό στήθος μου τήν κεφαλήν στηρίζει, 

Μέ δίδει φίλημα νέκρας καϊ κρύον εις τό στόμα,
Καί >< ήλθα! » μ’ έπικήϊειον φωνήν μοΰ ψιθυρίζει!

Καί φεύγει, κ’ επανέρχεται μέ κάθυγρον μανδύαν, 
Μέ λέγει « μίαν μετά σού στιγμήν νά μείνω μέλλω' 

» Άπηυδημίνη έρχομαι άπό τήν τρικυμίαν,
·' Μ’ έπάγωσεν ή θύελλα, νά μ' άναπαύσης θέλω» . .

Είξεύρω, δίδει θάνατον τοιαύτη ερωμένη, 
Τοιοΰτος έρως, έννοώ, συντρίβει τήν καρδίαν.

Άλλά τόν όίδην προτιμά καρδία κολασμένη, 
Άπό τής μονοτόνου σας Έδέμ τήν ήσυχίαν I

Μακράν, μακράν άπό έμέ σεμνότυφοι παρθένοι! 
Άφότου δέν σάς άγαπώ, νά άγαπώ αρχίζω. . .

Ει; τή; κολάσεως τό πύρ έκείνη μέ προσμένει, 
Τόν ούρανόν σας τόν ψευδή έγώ δέν τόν αξίζω !
(Τόν Σεπτέμβριον τού

1860.) ΑΧΙΛΛΕΙΕ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.-

Ό συνεργάτης ποιητής ε'χεν άποφασίσει νά θέλγη ύπό 
τήν μετριόφρονα τής Μαρίας ψευδωνυμίαν τής Χρυσαλλίδος 
τούς άναγνώστας, άλλά φιλική έφημερ'ς άπεκάλυψε τοϋ π-,ιη- 
τοΰ τό όνομα καϊ διέλυσε ταχέως τό γόητρον. Άλλως τε ή 
ψευδωνυμία δέν εΤχεν άπατήσει πελλούς, διότι στίχοι ώς ο! 
τοϋ Κυρίου Άχιλλέως Παράσχου προδίδουσιν ευκόλως τοϋ ποιή
σου τό όνομα X. Δ.

Η ΜΟΥΣΑ ΨΩΜΟΖΙΙΤΙΣ.

Άπό τοϋ θείου Παρνασσού τά ιερά τεμένη 
Ή Μούσα τή; ποιήσεως κατέβη ψωμοζήτις, 
Έκράτει δίσκον κ' έψαλλε ώχρα καί λυπηό,ένη, 
Τίς ο Γόε ποιον τέκνον της έπόνει ή ψυχή της . ...

Φεϋ ! όνομα δέν έψαλλεν άσήμαντον ή ξένου,
’Αν ξένοι καί ανάλγητοι οί θεαταϊ έσίγων'
—«Ό Ποιητής, άνέκραζε,τοϋ Περιπλανωμένου, 
•ΙΙένης καί εϊς άφάνειαν έκπνέει μετ’ όλίγον I . . . 
•Ώ ! (ϊίψατ’ εις τόν δίσκον μου τόν όβολόν τής χήρας 
»Διά τόν πρώτον ψάλτην σας καϊ μάρτυρα τής λύρας.»

Π.
«Τάς χε'ρας δέν έμόλυνεν είς έργα μιαιφόνα' 
Ούδεϊς τόν είδε νά κτυπφ τών δυνατών τάς θΰρας' 
Έζησε ψάλλων τόν λαμπρόν τοϋ έθνους σας άγώνα, 
Καϊ αποθνήσκει ένδοξον άπόπαιδον τής Μοίρας.

Έπί τοϋ Κόσμου, δυστυχής, έάν δέν ήγαπήθη,
“Αν σβυνομένην έβλεπεν έκάστην του έλπίδα. 
Παρηγοριάν είίρισκεν εις τά άπλά του ήθη, 
Κ’ έξεδικεΐτο εύγενώς λατρεύων τήν Πατρίδα.
«'Ω ! όίψατ’ είς τόν δίσκον μου τόν όβολόν τής χήρας
• Διά τόν έξυμνήσαντα τοϋ έθνους τούς σωτήρκς.»

III.
• Όπόταν τής Πατρίδος σας έσπάραττον τά στήθη 
Τών τυφλωμένων της υιών ή έρις καϊ τά πάθη, 
Όπόταν τήν έλήστευον τών Βαυαρών τά πλήθη 
Πρώτος αύτός πολεμιστής αδάμαστο; έστάθη.

Μέ Γχουβενόλειον χολήν, μέ βέλη Αρχιλόχου, 
Καϊ μέ δρακόντων μάστιγα μαστίζων τήν χαχίαν, 
Έπλήγωσε τήν βέβηλον κακίαν τοϋ ενόχου, 
Καϊ ύμνησε τήν αρετήν καϊ τήν Ελευθερίαν. 
«”Ω ! ψ.ψατ’ εί. τόν δίσκον μου τόν ύβολόν τής χήρας,
• Διά τόν άποθνήσχοντα πατέρα τής σατύρας.»

IV.
σ'Τπήρξεν έποχή καθ’ ήν σάς έθελγ' ή φωνή του, 
Κ’ έθέρμαινον τά στήθη σας οί φλογεροί του στίχοι- 
Καθ’ ήν μέ βήμα βίαιον φυγάδος, ή πλανήτου, 
Εθελοντής κατάδικος 'ς τά ξένα έδυστύχει.'. . .

Τπήρξεν έποχή καθ' ήν ανίσχυρος καϊ μόνος . 
Φιλιππικούς είς έρημον έό'ροντοφώνει Πνύκα 
"Π μ’ εν πικρόν μειδίαμα, μ’ 'έν άσμα άηδόνος 
Παλαιών πρός τόν 'Όθωνα τόν "Οθωνα ένίκα. 
«Ώ! ψίψατ είς τόν δίσκον μου τόν όβολόν τής χήρας, 
•Δι' οσας αλλοτ' έλαβεν άλύσσεις είς τάς χείρας.»

V.
«Άν άποθάνη άκλαυστος κατάραν δέν θ' άφήση' 
Ό εμπνευσμένος ποιητής μνησίκακακος δέν είναι' 
Όπου ταφή ό νάρκισσος χ’ ή πόα θά άνθηση, 
Καϊ'θά τόν κλαίουν έν σιγή α! εύοσμοι μυρσίναι. 
Άλλ’ ούτος ήτον αηδών, μετά αιώνας πένθους' 
Τή; νέα; μας ποιήσεως τό πρώτον έαρ ήτον 
Άς κλίνη μόνον δι’ αύτό ένώπιόν του ένθους 
Πά; μετ’αύτόν άν καϊ αύτοΰ τή; μούση; λάτρη; κρείττων. 
«Ώ .' ψψατ’ εί; τόν δίσκον μου τόν οβολόν τή; χήρας,
• Διά τά; πρώτα; άπαρχάς τή; προσφιλούς σας λίρας.»

VI.
«Όταν τό έαρ τών έθνών ή δόξα επιστέφει, 
Ένθουσιών ό ποιητής διά τήν δόξαν ψάλλει, 

θερμό; ώ; φλογερός κρατήρ, άθώο; ώς τά βρέφη. 
Συμβαίνει πλήν νά μαρανθή ένίοτ' έν ω θάλλει.

Λησμονημένος τήκεται έν ταπεινή γωνία, 
Καϊ ώς λαμπάς νεκρώσιμο; έν παραβύστω σβύννει, 
Καί πρϊν τόν στέψη ή Τιμή καϊ ή Αθανασία 
Τόν φαρμακεύ' ή ένδεια καί ή αγνωμοσύνη! 
«Ώ .' £'ψατ' είς τόν δίσκον μου τόν οβολόν τής χήρας
• Διά τόν Βάρδον "Ελληνα τό παίγνιον τή; Μοίρας.»

VII.
Τοιαϋτα έλεγ’ ή σεμνή τού Παρνασσού παρθένος. 
Καί δάκρυ άδαμάντινον τό ομμα της θολόνεΓ 
Ουτω; εις ρόδου πέταλον ζέφυρος μυρωμένος 
Είς ένα θρόμβον διαυγή τήν δρόσον συνενόνει.

Αίφνης ρυτιδομέτωπος τής άπεκρίθη γέρων
— «Γενναία κόρη 1 είς τήν γήν τών ’Αθηνών τ! πλάττεις; 
»Έδώ, πικρόν μειδίαμα έπί τά χείλη φέρων 
•Τό κώνειον κατέπιεν Φωκίων καί Σωκράτης .. .
»Ό Έλλην ζώντας δέν τιμά τούς φίλους καί σωτήρας,
• Πλήν δίδει μετά θάνατον τό τάλαντον τή; χήρας.»

θ. Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΙΙΣ.

ΜΟΥΣΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ.

II Λουτεκία τρώγει ώς ό Κρόνος, τά τέκνα της- 
ναι μέν δέν τά τρώγει, άλλά τά φονεύει, ιδού ή 
μόνη διαφορά. Πόσαι γυναίκες θελκτικαί, άγγε
λοι συνάμα και δαίμονες, βασίλισσα; τοΰ συρμού, 
έπιβάλλουσαι τάς ορέξεις και ιδιοτροπίας των εις 
ολόκληρον κοινωνίαν, δύνανται νά λέγωσι προς έαυ- 
τάς, έπί τής στρωμνής τής οδύνης, βλέπουσαι κατά 
τδ έαρ τού βίου, τδν θάνατον προσεγγίζοντα μέ 
βήμα ταχύ. Οί Παρίσιοι (ιοί εδωκν,Γ το ακήπτροτ, 
οί ΠαγΙσιοι /ιοί όίόουι· τον θά»·α.τθΓ ! Τρισευ- 
δαίμονες δε ακόμη αύται όταν αμέσως είς τδν θά 
νατον καταλήγει ή εφήμερος βασιλεία των, διότι 
πολλάκις συμβαίνει ή αύτή έκείνη χειρ ήτις έζε- 
φύλλισε δυσεύρετα άνθη καί συνέστρεψεν άμελ,ώς 
πολύτιμα τρίχαπτα, νά εκτείνεται ματαίως διά 
νά λάβνι άρτον ξηρόν. Πεπροικισμέναι μέ δλα τά 
θέλγητρα καί μέ δλας τάς χάριτας, αληθή εντρυ
φήματα τής φαντασίας δζμιουργηθέντα ύπό τού 
ύπερφυοΰς καλλιτέχνου έν ώρα καλλιτεχνικής δια- 
θέσεως, έρχονται άγνωστον πόθεν, έπιβάλλβνται, 
διεγειρουσι περί αύτάς θαυμασμόν ή σκάνδαλον, 
προξενοΰσι πλειότερα δάκρυα ή χαράς, καταστρέ- 
φσυσι καταστρεφόμεναι, έπειτα δέ αίφνιδίως έξαφα- 
νίζονται ώς φωτεινά μετέωρα χωρίς νά άφίσουν 
ούδέν ίχνος τή; διαβάσεως των.

.... Μία όμως ύπήρζεν εΰτυχεστέρα τών άλ
λων' μέγας καλλιτέχνης διαιώνισε διά τής γραφί- 
δος του τήν τόσον ηδυπαθή καί εύγενή συνάμα 
καλλονήν της- ό λ idal μετεποίησε τήν ώραίαν 
εκείνην κεφαλήν ήτις είχε φέρει τόσους άδάμαντας 
είς κεφαλήν ούρανίου κάλλους, αγνότητας αγγελι
κής, χάριτας θαυμασίας, καί άφότου ή θεά έκείνη 
άπέθανε, δέν ήθέλησε πλέον νά ίχνογραφήση γυναί
κας τή; αύτής τάξεως, καθότι δι’έκείνην μόνην 
είχε κάμει έξαίρεσιν, τοσοΰτον συντελέσασαν είς 
τήν αρτιγενή φήμην τοΰ ζωγράφου καί είς τήν τοΰ 
πρωτοτύπου. Τδν θάνατόν της έθρήνησεν είς ποιη- 
νής διά συγκινητικών στίχων καί νομίζω ότι αύται 
ήσαν οί πρώτοι του στίχοι, καθότι ήτο τότε εικο
σαετής νεανίας. Επειτα έξιστόρησεν είς διαπύρους 
σελίδας τδν πλήρη λ.αμπρότητος άμα καί πικρίας 
βίον της, έξ ού τέλος ήντλησεν ϋπόθεσιν δράματος 
χειροκροτηθέντος είς δλα σχεδόν τά θέατρα τοΰ κό
σμου, καί έπειδή ό έρως ένέπνεε τοΰ ποιητοΰ τον 
κάλαμον, τδ ποίημά του έγένετο άριστούργημα. 
Αλλος πάλιν ποιητής, ό βασιλεύς τού μυθιστορήμα
τος καί τής σκηνής, ό γόνιμος έκεΐνος νους δστις έν 
διαστήματι πέντε ήμερων συνθέτει μέγα δράμα είς 
γλώσσαν άλλην παρά τήν ίδικήν του, ώμίλησε καί 
ούτος περί αύτής μέ τδ θέλγητρου έκεΐνο καί τήν 
ζωηρότητα τών οποίων αύτός μόνος κατέχει τδ 
μυστήριον. Τοσοΰτον ή γυνή έκείνη ύπήρξεν ωραία 
καί θελκτική, τοσοΰτον ύψηλόφρων και εύγενής καί 
είς αύτήν της τήν πτώσιν. Καί λησμονώ τόν ηγε
μόνα τής έπιφυλλίδος, τδν Κέστωρα τής Παρισινής 
κριτικής, τδν έπιδέξιον συγγραφέα δστις λέγει τά 
ωραιότερα πράγματα μέ τδν άφελ.έστερον τρόπον, 
χωρίς νά φαίνεται ότι τά λέγει. Αλλά τίς δέν άνέ- 
γνωσε τάς λ.αμπράς σελίδας τάς οποίας ό Janin 
άοιερωσεν είς τήν Μαγδαληνήν ταύτην, ώραιοτέ- 
ραν ίσως καί τής τοΰ Τιτιανβΰ. Τέλος ό ένδο
ξος συγγραφεύς τοΰ Rigoletto διά φθόγγων κηλούν- 
των τήν άζ^ήν καί θιγόντων άμέσως τήν καρδίαν, 
κατέστησε γνωστοτέραν άκόμη τήν χαριεστάτην 
νεάνιδα, ήτις είς το συμποσιον τής ζωής, ατυχής 
συνδαιτυμών έπιε προώρως τήν ήδυπάθειαν είς τήν 
δηλητηριασμένην κήλυκα τών ηδονών. 'Αλλά διατί 
ή έξαίρεσις αύτη υπέρ αύτής, ένώ τόσαι άλλαι διε- 
πέρασαν τδν παρισινόν ορίζοντα χωρίς νά άφήσω- 
σιν όπισθέν των καμμίαν φωτεινήν αύλακα ; Διότι 
ό έρως κατηύγασε τάς τελευταίας της ημέρας καί 
ό έρως έξευγενίζει τάς πιπτουσας.

0 θάνατός της ύπήρξε μέγα συμβάν καί δι’ αύ
τούς τούς Παρισίους, τήν κατ’ έξοχήν άδακρυν πό ·
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λιν. Οί Παρίσιοι ώφειλον βεβαίως τήν έκφρασιν 
ταύτην τής Ολίψεως είς έκείνην ήτις τοσάκις είχε 
καταυγάσει μέ εν ηδυπαθές της βλέμμα τάς λαμ- 
ποοτέρας έορτάς, διότι πάντοτε ή παρουσία της 
ήτον ώς μαγευτική τις έμφάνισ-.ς· οσοι δέν τήν 
έγνώριζον έλεγον, δταν τήν έβλεπον διαβαίνουσαν' 
«’/dot· μία όοΰκισσα.»

Τρεις ήμέρας μετά τήν τελευτήν της, ήνοίγετο 
ή Ούρα της οικίας της τήν οποίαν ό θάνατος είχε 
κλείσει, και οπού τά πάντα άνήγγελλον άκόμη τήν 
ζωήν. Παν έπιπλον τοϋ πολυτελούς εκείνου οική
ματος τδ όποιον ό εοως είχε τοσάκις φωτίσει με 
τάς εύθυμους λάμψεις του εύρίσκετο έν τάξει καί 
είς τήν θέσιν του’ ή κλίνη, έπί τής όποιας ειχεν 
άποθάνει, ήτο μόλις πεπιεσμένη, άλλά παρίστα 
θλιβερών θέαν καί ώμοίαζε φωλεάν άνευρισκομένην 
έν τώ μέσω τοΰ χειμώνας είς τά βάθη τών δασών. 
Παρά τδ προσκεφάλαιον κάθισμά τι διετήοει άκόμη 
τά ίχνη τών γονάτων τοϋ άνθρώπου όστις είχε 
κλείσει τά βλέφαρά της. Τδ άρχαϊον ώρολόγιον, τδ 
αύτδ εκείνο όπερ είχε σημάνει τάς ώρας διά τήν 
Κυρίαν Pompadour καί τήν Κυρίαν Dubarry 
έξηκολούθει,τδ άνάλγητον 1 νά δεικνύη τήν ώραν τής 
ζωής, άφοΰ έσήμανε τήν ώραν τοΰ θανάτου ! Το 
κλειδοκύμβαλου, ανοικτόν άκόμη, έφαίνετο έτι 
αντηχούν άπδ τήν τελευταίαν μελωδίαν, άπό τδν 
τελευταϊον φθόγγον τής ζωής. Οί άργυροί κηροστά- 
ται έφερον πάντοτε τά κηρία τά έτοιμασθέντα διά 
τήν τελευταίαν εσπερινήν συνομιλίαν καί έφαί- 
νοντο δτι διαταγήν μόνον περιέμενον διά νά διαχύ- 
σωσι τδ φώς των είς τδ δωμάτιον. Τά πτηνά έκε- 
λάδουν είς τδ χρυσόν κλωβίον των τά ερωτικά αύ
τών άσματα ώς καί πρότερον μόνον τό ρόδον τδ 
αειθαλές καί ή διαρκής έρείκη άντεμάχοντο έντός 
κομψών γαστρών πρός τόν θάνατον όστις ήρχετο 
νά μαράνη αύτά, δι’ έλλειψιν ολίγου ύδατος, ώς εί
χε μαράνει τήν συμπαθή αύτών προστάτριαν δι’ έλ- 
λειψιν ολίγης ευτυχίας καί έλ.πίδος. ■

«Ιΐκουσα τάς υψηλής τάξεως Κυρίας ώς καί τάς 
επιδέξιους φιλάρεσκους τών Παρισίων, λέγει δ Ju
les Jatlifi, νά έξίστανται διά τήν τέχνην καί τήν 
φιλοκαλίαν τών ελάχιστων κοσμητικών εργαλείων. 
Ίο κτένιον της άνέβη είς τιμήν άπίστευτον, ή 
κεφαλοψήκτρα της ήγοράσθη διά ποσον ύπέρογκον. 
Ως καί τά μεταχειρισμένα της χειρόκτια επωλήθη- 
σαν, τόσον ή χειρ της ήτον ώραία. Επωλήθησαν 
καί ύποδημάτια τά όποια είχε φορέσει, καί αΐ τί- 
μιαι γυναίκες ήμιλλώντο μεταξύ των ποια νά φο· 
ρέση τό μακροσκοπικόν της πέδιλον. Τά πάντα έ

πωλήθησαν ώς καί τδ παλαιότερόν της ad.linr τό 
όποιον ειχεν ήδη φορεθή τρία έτη, ώς καί ό λαμ- 
πρόπτερος ψιττακός της ό όποιος έπανελάμβανε 
μικράν τινα φράσιν αρκετά Ολιβεράν διδαχθεΐσαν 
είς αύτδν παρά τής κυρίας του. Επωλήθησαν αί 
εικόνες της, έπωλήθησαν αΐ έρωτικαί της έπιστο- 
λα>, έπωλήθη ή κόμη της, δλα έπωλήθησαν, ή δέ 
οίκογένειά της ή όποια άπέστρεφε τά δμματα όταν 
ή γυνή εκείνη περιεφέρετο έντός τοΰ σημοστολίςου 
οχήματος της όρμητικώς συρομένου υπό σφριγόντων 
αγγλικών ίππων, ένεφορήθη μετ’ έπιδείξεως άπό τό 
χρυσίου τό προελθόν έκ τών πραγμάτων της. Τίπο
τε δέν έκράτησαν δι’ έαυτούς έκ τών άλλοτε είς 
αύτήν άνηκόντων. Σεμνοί άνθρωποι 1 ο

Τήν γυναίκα ταύτην τήν γνωρίζετε· είναι ή 
Marie Duplessis. Τήν ιστορίαν της, αληθές ελε
γείου, τήν άνεγνώσατε όλοι, διότι τις δέν άνέγνωσε 
τήν Κυρίαν jie τάζ Καμε.Ιΐαι:; όσοι ειδον τδ 
δράμα δέν έλησμόνησαν τά δάκρυα τά όποια ή χα- 
ρίεσσα, ή δραματική, ή αμίμητος Κυρία Doche 
κατόρθωσε νά τοίς άποσπάση υπό τό ένδυμα τής 
Marguerite Gauthier *.

Αγανακτώ κατά τοΰ Κ- Piavc, τοΰ αγαπητού 
στιχοσυνθέτου τοΰ μουσικοδιοασκάλ.ου \ erdi, διό
τι μετεσχημάτισε τδ χάριεν πρόσωπον τής Μαργαρί
τας είς τήν ώχράν Βιολέτταν. «II ώχρότης θεοποιεί 
τήν γυναίκα,» είπε γυνή τις θεία,2 καί ή Marie 
Duplessis είχε τήν λεπτοφυή έκείνην ωχρότητα 
τήν όποιαν καλοΰμεν σιτόχρουν όψιν. Αλλ’ ό Ιταλός 
ποιητής έδειξεν υπερβολήν ζήλου είς τήν παρα- 
ποίησίν του καί μας παρέστησε μορφήν άμαυράν. 
Ασμένως παραδέχομαι ότι αί διαστάσεις ενός μ-λο- 
δραματικοΰ «ιμέκου (libretto) δέν είναι μηδέ δόναν- 
ταινάηναια’. αύταΐ μέ τάς του δράματος" άλλ όταν 
έχητις τόσην τόλμην ώφε ν’άντιμετρηθή πρός πόνη
μα αποτελούν έν τών αριστουργημάτων τής συγχρό
νου σκηνής οφείλει νά περιορισθή εις απλήν καί 
πιστήν αντιγραφήν, άποφεύγων τδ νά νοθεύση τήν 
ιδέαν τοΰ συγγραφέως. Τις ό σκοπός τοΰ δράματος 
τοΰ υίοΰ τοΰ Δυμά ; Εκαστος γνωρίζει ότι άλλο 
δέν προτίθεται ό νέος δραματουργός είμή νά δείξη 
ότι ή άνθρωπίνη καρδία μένει πάντοτε ανοικτή είς 
εύγενές πάθος, όποΐαι καί άν ήναι αί τοϋ βίου πε
ριπέτεια·. καί ότι έρως αληθής δύναταί ν’ ανύψω
ση μίαν γυναίκα, όσον και άν έπεσε χαμηλά. II

1. 'Π Mario Duplessis φέρει έν τω μ,νΟιστορήαατι χα: έν τώ 
δράματι τδ όνομα Marguerite Gauthier, έν 51 τώ μεΛοίρά- 
ματι ή Traviata τό όνομα Violetta.

2. George San J: Lcltres d'tin voyageur.

1. α’Λφέωνται αΐ άμαρτίαι αύτής α! πολλαΐ, ότι ήγάπησβ 
πολύ.»

του- ή μουσική τής Traviata είναι ώραία άν καί 
ολίγον άχρους ένίοτε. Εις τδ έργον τοΰτο άν ό μου
σικοδιδάσκαλος συχνάκις έθυσίασε, χάριν τής με
λωδίας, τάς πολυήχους έκείνας εκρήξεις τάς ο
ποίας συνήθως τοσοΰτον επιδιώκει, καί πάς ό έχων 
λεπτόν μουσικόν αίσθημα οφείλει νά τόνέπαινέση διά 
τοΰτο. Υπάρχει μέρος τι έν τή δευτέρα πράξει όπου 
ή μελωδία τοΰ Verdi είναι αληθώς ύπερφυής, δέν 
γνωρίζω τίποτε μαγευτικότερου άπό τό μέλος τής 
όρχήςρας τό συνοδεΰον τάς έφεξής λέξεις τοΰ 
βαρυτόνου:

11 filiate tuo dover-cbi dal cor ti canccello? 

ύπενθυμίζον κάππως «La derniere pensee» τοΰ 
Weber· ό χορός τών γυναικών έν τή αύτή πράξει: 

Noi siamo zingarclle.

είναι πλήρης γοργότητος καί καιυοπρεπείας, καί 
τοι άναμιμνήσκων χορόν τινα τοΰ Macbeth ; άλ
λ'ό Verdi έχει βεβαίως τδ δικαίωμα νά δανεισθή 
άπδ τδν Verdi: Τοΰτο δέν λέγεται δάνειον, ό χο
ρός τών Mattadori:

t Piquillo un bel gagliardo,

όστις έρχεται κατόπιν κάμνει καλλίστην έντύπωσιν 
ό χορός αύτής είναι άνάμνησις τοΰ Robert le Di
able, άλλά .... Παίρνει καθείς τό όικό του 
ό'.του τό είγγ/, λέγει γαλλική τ·.ς παροιμία. Το ά- 
σμάτιον τής Βιολέττας κατά τήν τελευταίαν 
πραξιν;

Addio del passato bei sogni ridenli, 

είναι πλήρες εύαισθησίας 
φα-ον. II έφεξής διωδία 
Αλφρέδου:

Parigi ο car0, noi lascieremo,

είναι χαριεστάτη, καί γ,θελεν είσθαι άκόμη καλη- 
τέρα άν δέν μάς άνεμίμνησκε παρά πολύ πιστώς 
τήν διωδίαν τήν μεταξύ υψιφώνου (soprano) καί 
όξυφώνου (tenure), είς τήν τελευταίαν πραξιν τοΰ 
Trovatore:

Ai nostri monti ritorneremo,

Αμφότεραι αί διωδία·, αυται έχουσι τό αύτό μέ- 
■ λο:, καί μόνος ό ρυθμός μετεβλήθη. 11 τελευταία 

διωδία
Cielo '. ... morir si giovane,

είναι έκ τών κραυγών έκείνων αίτινες βαθέως καί 
αμέσως συνταράσσουσι τήν ψυχήν, καί τάς όποιας 
ό Verdi μόνος ήξεύρει νά έρμηνεύη.

Εν συνόλω ή μουσική τής Traviata είναι ώ
ραία καί εμφαίνει έν τώ έπιφανεϊ μουσικώ μου-

νόσος καί ή πεισματώδης έκείνη πρός τόν θάνατον - 
πάλη, κατά τό έαρ τοΰ βίου, πάλη ητις αποσπα · 
τόσα δάκρυα είς τούς Παρισινούς, όταν παρουσία- ι 
ζηται είς τδ θέατρον ή Κυρία Doche αποτελ.οΰσιν 
άπλώς συγκινητικόν τι έπεισόδιον. Αλλ’ δ Κ. Pi
ave έχει τόσην λεπτότητα ανατροφής ώστε δέν 
θέλει τά πάντα νά οίπη είς τούς άκροατάς του 
καί νά μή τοίς άφήση τήν ηδονήν νά μαντεύσουν 
τά δύο τρίτα τής ύποθέσεως τούλ.άχιστον αν οχι 
καί τδ όλον δθεν, μάς δεικνύει μόνον μίαν γυναίκα, 
τήν Βιολέτταν, άγαπώσαν έμμανώς τόν Αλφοεδον, 
καί συγκατατιθεμένην νά τδν παραίτηση και να 
ύποκριθή έρωτα πρός άλλον, κατά συνέπειαν τών 
παρακλήσεων καί τίιν δακρύων τοϋ πατρός τοΰ 
έραστοΰ της. Επειτα αποθνήσκει καί ή ύπόθεσις 

τελειώνει.
Νά μας είπή ή τουλάχιστον νά μάς υπόδειξη 

οτι ή γυνή αυτή είχε κατασωτεύσει τήν καρδίαν 
της πριν άγαπήση τόν ’Αλφρέδον καί ότι ό έρως 
ουτος είναι κυρίως ό άνυψώσας τήν Μαγδαληνήν 
ταύτην τών Παρισίων 1 2 1 άχρι τής υπερφυούς αύτα- 
παρνήσεως, τήν όποιαν δεικνύει, τοΰτο ο Κ. Pia
ve άπηξίωσε νά πράξη καί εύλόγως, διότι κτίμε- 
rov άπλ.ώς ήθελε νά συνθέση καί κείμεκον μο· 
νον συνέθεσε, θαυμάσιος όμως είναι τώ όντι καί 
ύπερβαίνει κατά τά θεατρικά τολμήματα και 
αύτόν τόν Αλέξανδρον Δυμα, είς τήν σκηνήν τοΰ 
χαρτοπαιγνίου, κατά τήν δευτέραν πράξ'.ν, έν τή 
οικία τής Φλώρας όπου γίνεται χορός προσωπιδο
φοριών καί μετημφιεσμένων.................κατά το κεί
μενον. Εκεί ό Αλφρέδος έξυβρίζει δεινώς τήν Βιο- 
λέτταν ρίπτων είς τδ πρόσωπον της τήν εικόνα 
της καί τά χρήματα όσα πρό μικρού έκέρδισεν 
αύτός, άλλ’ αίφνιδίως φθάνει ό πατήρ του καί αρ
χίζει νά τώ διδάσκη τήν ηθικήνΚαλά εξέλεξε 
τόν* τόπον ! Τώ όντι γέρων πατήρ παρεισδΰων είς 
παρισινόν προσωπιδοφοριών χορόν, καί μάλιστα 
χωρίς ένδυμα τοιούτου χοροΰ, διακινδυνεύει πολύ 
τήν άξιοπρέπειάν του, άλλ.’ όταν ό σκοπός του εί
ναι έντιμος, όταν πηγαίνη νά διδάξη τήν ηθικήν είς 
τόν κύριον υιόν του, δέν έχομεν πλέον τίποτε νά 
ψέξωμεν. ΓΙολ.ύ αγαπώ τόν Δαντην, άλλά πόσον θά 
τόν ήγάπων πλειότερον άν είχε πλάσει είς τόν "Α- 
δην του καί ένδέκατον τμήμα (bolgia) διά τούς 
σαρωτάς τοΰ Παρνασσού έν γένει, καί διά τούς 
στιχοσυνθέτας τών μελοδραμάτων ιδίως

0 λ erdi ύπήρξεν ευτυχέστερος τοΰ ποιητοΰ

καί έχει γλυκύτητα ά- 
μεταξύ Βιολέττας καί
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σικήν μέθοδον μάλλον προσεγγίζουσαν είς την 
παράδοσιν τής Ιταλικής σχολής, ήτις ούδόλως ά- 
ρέσκεται είς τάς άγριας ήχηρότητας τοΰ Attila, 
τής Giovanna d'Arco, τής Battaglia di Le- 
gnano, τής. . . , άλλά παύω, διότι ό κατάλογος 
δά ήτον απέραντος άφοΰ ό Verdi έγραψεν επέ
κεινα τών 25 μελοδραμάτων άπδ τοϋ 1839, δτε 
ήρχισε τδ καλλιτεχνικόν του στάδιον είς τδ θέα
τρον Scala τών Μεδιολάνων διά τοϋ μελοδράμα 
τος Oberto di San Bonifazio.

Ο οξύφωνος επέτυχε πολύ είς ώρισμένας τι- 
νάς στιγμάς ύπδ τδ ένδυμα τοΰ ’Αλφρεδου, έφά
νη δέ πάντοτε ευαίσθητος καί περιπαθής, άλλ 
ή φωνή του δέν τώ έπέτρεψε νά φανή πάντοτε εύ
γλωττος.

0 βαρύτονος έχειροκροτήθη ωσαύτως είς τδ 
μέρος τοΰ Germont, πατρδς τοϋ Αλφρεδου.

II Κυρία Giulia Gianelli, είς τήν οποίαν έρρί- 
φθησαν πολλαί άνθοδέσμαι κατά τήν παράστασιν 
τοϋ Elisir d Amove καί τήν τοΰ Don Checco, 
μελοδράματος κατ’ έμέ τόσον άσημάντου ώςε είναι 
περιττόν νά γίντ) λογος περί αύτοΰ, ήθέλησε νά 
μας δείξη δει δύναταί νά έπιτύχη καί είς τδ τρα
γικόν μελόδραμα. Εύγνωμονοϋμεν πρδς αύτήν διά 
τήν καλήν της διάθεσιν, άν καί αύτδς ό 5.5ης ήναι 
πλήρης καλών διαθέσεων. Εφάνη κομψή Βιολέττα, 
τοΰτο είναι αναμφισβήτητου, καί έψαλλε κιθ’ ό
λους τούς κανόνας τής μουσικής γραμματικής, εί
ναι δμως λυπηρόν ότι παρημέλησε άλλους τινάς 
κανόνας τεθέντας ύπδ τής καρδίας καί κυρωθέντας 
ύπδ τοΰ έρωτος. Ελησμόυησε π. χ. ότι όλοκ τδ 
μέρος τής Βιολέττα; συνίσ-ατο εις τδ νά κλίνη τι; 
μουσικώς το ρήμα άγα.τώ, καί τό έκλινεν ώς μα
θήτρια οκνηρά, χωρίς νά τώ δώση τδν χρωματισμόν 
έκεΐνον καίτδ θέλγηρον τά όποια αίάγαπώσαι γυναί
κες δίδουσιν είς τδ εύμορφον τοΰτο ρήμα, τδ όμαλώ- 
τατον μέν έν τή γραμματική, άλλ’ άνωμαλώτατον 
έν τώ βίω. Πρέπει έν τούτοις νά όμολογήσωμεν ότι 
τό μέρος τοΰτο είναι έκ τών δυσχερέστερων, καί 
άν δέν έχη άνάγκην μεγίστης φωνητικής ικανότη
τας, άπαιτεΐ δμως νά ήναι ή ψάλλ.ουσα εντελής ύ- 
ποκρίτρια' τοΰτο δέ είναι φυσικώτατον άφοΰ ή 
Traviata δέν είναι παρά τδ ασθενές έκτυπον δρά
ματος καταστάντος δημώδους διά τής σκηνικής 
ικανότητας τής Κυρίας Doche. Είς τήν τρίτην 
πράξιν ή Βιολέττα υποτίθεται νοσούσα καί θνήσκου- 
σα, άλλά, μά τήν άλήθειαν κανείς δέν δύναταί νά 
τδ πιστεύση ! τόσον ή παριστώσα τδ πρόσωπον 
τοΰτο φαίνεται ύγιαίνουσα κατά τήν πρώτην καί 

τήν δευτέραν πράξιν κανέν σημείου άσθενείας δέν 
μας κάμνει νά προμαντεύσωμεν τδ οδυνηρόν τέλος 
τοϋ δράματος. Πολύ διαφορετικά ευνοεί τό πρόσω
πον τούτο ή Κυρία Doche. Δεν άγαπα τά αιφνί
δια ή μεγάλη έκείνη τεχνήτρια. Από τής πρώτης 
πράξεως, έν τω συμποσίω, ύποκρίνεται ότι πάσχει 
άπδ ύποκωφον βήχα προδίδοντα ήδη τήν ύποσκά- 
πτουσαν τον οργανισμόν της νόσον, καί ούτω φθά
νει είς τάς τελευταίας τοϋ βίου της Στιγμάς προ- 
βαίνουσα κατά βαθμούς είς τό νόσημα, βαθμούς 
θαυμάσιους κατά τό απροσποίητου καί τδν χρω
ματισμόν. Ναι μέν τδ xtijiitor τή; Traviata ση- 
μειόνει ότι έν τω συμποσίω ή Βιολέττα καταλαμ
βάνεται ύπό αίφυηδίας ώχρότητος, άλλ’ όλα ταϋτα 
μένουσιν άπαρατήρητα. Ϊ1 Κυρία Gianelli δέν 
πρέπει νά λησμονή οτι ή μουσική δέν δύναταί κατ’ 
ούδέν νά μεταβάλη τήν φύσιν τών πραγμάτων καί 
τήν λογικήν, καί ότι, γυνή έκπνέουσα έπί τής 
σκηνής, μετά jj.ay.sav νόσον, όποιον καί άν ήναι τό 
ποίημα—είτε μελόδραμα, είτε δράμα, αδιάφορου— 
δέν δύναταί εύλόγως νά φθάση άχρι τής τελευ
ταίας πνοής χωρίς νά δείξη έν διαστήματι πολ
λών πράξεων κανέν σημείου νοσηματικής καταςά- 
σεως.

Εν συντόμω, ή παράστασις τής Traviata,- άο- 
κούντως ίτραδιατίσΰη έπί τής ’Αθηναϊκής σκηνής. 
Αγνοώ τό αίτιον, άλλά φαίνεται οτι οί ύποκριταί 
τοΰ θεάτρου μας ύφίστανται χωρίς νά θέλουν τήν 
έπενέργειαν τοΰ τίτλου τοϋ ποιήματος- διότι tra- 
viare, ώς γνωρίζετε, σημαίνει έξέρχομαι τής εύ- 
Οείας δδοΰ. Θα συμβουλεύσω λ.οιπδν τδν θεατρώνην 
μα; νά άναγγείλλη είς τό έξη; τό μελόδραμα τοΰ
το ύπο τδ ονομα Βιο.Ιέττα· Τίς οιδεν ; ωραίου ό
νομα είναι ένίοτε καλ.δς οιωνός.

ΑΛΘΩΤΛΣ.
——

ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ,
Δραμα εις πράξεις υ 

ύτά ΆΑ. 'Ρ. 'ΡΑΓΚΑΒΗ.
έκτακτόν τι καί συγκ ινητικδν είχεν ή θέα τοΰ 

μικρού μας θεάτρου κατά τήν έσπέραν τής 25ης 
Ιανουάριου. Δέν έπρόκειτο πλέον νά παρασταθή ύπό 
μέτριων ύποκριτών κανέν έκ τών ξενικών έκείνων 
μελοδραμάτων, ών τήν οίκτράν συνήθως καταστρο
φήν πενθεί δίς τοϋ μηνδς είς τάς στήλ.ας τής Χρυ- 
σαλλίδος ό φίλος καί συνεργάτης μου 'Αλθώτας. 
Κατά τήν έσπέραν εκείνην πάν ήτο νέον, πάν ήτο 

πρωτότυπον, πάν -ήτον ιθαγενές. 0 ποιητής έλλην, 
οί ύποκριταί νεαροί μύσται τής επιστήμης, τραφέν- 
τες μέ τό γάλα Μούσης αρχαϊκής καί έννοοϋντες 
βαθέως ποιον πρέπει νά ήναι τό μέλλον τοϋ θεάτρου 
είς τήν πατρίδα τοϋ Αισχύλου καί Σοφοκλέους, δ 
σκοπός τέλ.ος τής παραστάσεως ιερός καί συνάδων 
πρδς τοϋ δράματος τήν ύπόθεσιν. Τό κοινόν τής πρω- 
τευούσηξ, νοήμον πάντοτε καί φιλόκαλου, άνταπε- 
κοίθη ένθουσιωδώς είς τών ύποκριτών τήν προσκλ.η- 
σινκαίτδ θέατρον ήτο πλήρες- έχώρει ... όσους ήτο 
δυνατόν νά χωρέση Η τριπλή σειρά τών θεωρείων 
παρίστα είς τόν άπό τής πλατείας θεώμενον άμφι- 
θέατρον συνεπτυγμένων κεφαλών καί άπο τών θεω
ρείων έβλεπε τις τήν πλατείαν κυματίζουσαν καί 
συνωθουμενην ύπδ νέα, άπαύστως είσορμώντα κύ 
ματα περιέργων και άνυπομόυων θεατών. Το εύαγ- 
γελικδν δητδν, καθ’ δ πας χριστιανός οφείλει νά πα
ραχωρώ τδ ήμισυ του χιτώυος του είς τδν στερού
μενου έλαβε κατ’ εκείνην τήν έσπέραν τήν πλέον 
πλατυτέραν έξήγησιν- είχες μίαν έδραν ; ήναγκά- 
ζεσο νά παραχώρησης τήν ήμίσειαν τούλάχιστον. 
Καί δμως ή ακούσιο; αΰτη έλεημοσύνη δέν έπήρ- 
κει καί πολλοί δυστυχεί; έρρ-.πτον άπληστα βλέμ
ματα έπί τώ? μουσικών τής ορχήστρας, οί όποιοι 
άναπαυτικώς καί άνέτως έξηπλωμένοι ήκουον απα
θώς έκ τοΰ παραδείσου έκείνου τάς φωνάς τών παρ’ 
αυτού; κολασμένων. Π αριστοκρατική αΰτη άντίθε- 
σις έκίνησευ έπί τέλους δίκαιον φθόνον καί τρεις 
άπονενοημέναι ένηργήθησαν έφοδοι κατά τών γαλή 
νίων θεραπόντων τών Μουσών, οί όποιοι άντέταξαν 
γενναιως βίαν κατά βίας καί μετέβαλον παρα- 
δόξως τά αρμονικά όργανα τής Μελπομένης είς φο
νικά όπλα τοΰ Λρεως.

Ιδού έν μέσω ποιας τύρβης καί συγχύσεως ήρ- 
ξατο ή παράστασις τής Παραμονής. Λεπτομερής 
άνάλυσις τοΰ δράματος είναι περιττή, διότι ίσως οΐ 
πλ,εΐστοι τών άναγνωστών τής Χρυσαλλίδος γνωρί- 
ζουσιν έκ στήθους τοΰ Φλώρου τούς πατριωτικού; 
καί άπιγνωσμένους μονολογους καί τής Δάφνης τά 
τρυφερά καί περιπαθή παράπονα- όλίγαι λέξεις άρ- 
κοΰν. Ο Φλώρος, ο κύριος τής Παραμονής ήοως, άφοΰ 
έπλανήθη μακράν τής δούλης πατρίδος καί έμυήθη 
τά μεγάλα σχέδια τοΰ Ρήγα, επιστρέφει μελζγχο- 
λών είς τήν Ελλάδα όπου εύρίσκει τήν φίλην τών 
πρωτων του ετών, τήν ώραίαν τοΰ Καλλισπάθη θυ
γατέρα Δάφνην μεμνηστευμένην διαταγή τοϋ πα
τρδς μέ τον υιόν τοϋ Αύγερινοΰ Γεώργιον. Λπελπις 
διά τήν ύποτιθεμένην προδοσίαν, γίνεται άρχηγδ; 
κινδυνώδους συνομωσίας καί τίθεται έπί κεφαλής

έπαναστατικοΰ κινήματος, παραμονής τή; μεγάλης 
μας πάλης, σκοποΰντος τής πατρίδος τήν άπελευθέ- 
ρωσιν. Η Δάφνη, τηροϋσα πάντοτε εύλαβώς τόν πρώ
τον έρωτα έν τή καρδία και τοΰ πατρδς τδν απάν
θρωπου ύπο τών Τούρκων φονον νά έκδικήση θέλ.ου- 
σα, τδν άκολουθεΐ έν άγνοια του επί τά όρη, Αρ- 
ματωλοϋ στολήν ένδεδυμένη, καί φονεύεται σώζουσα 
τήν ζωήν τοϋ άρχηγοϋ καί έραστοϋ της, Οστις γίνε
ται αΰτοχειρ έπί τοΰ πτώματος της. Γήν άπλου- 
στάτην ταύτην πλοκήν έκόσμησευ ή μαγική τοΰ 
ποιητοΰ γραφίς διά πλούτου στίχων γλαφυρών καί 
καλλιτεχνών καί δι’ έπεισοδίων μετ' άπιστεύτου 
τέχνης παρεισαχθέντων. Ούδείς ίσως έκ τών ποιη
τών μας έχει όσον ό Κ. ‘Ραγκαβής τδ δώρου τής 
αρμονίας καί ούδείς ίσως διαπλάττει τήν γλώσσαν 
έντεχνότερον καί ποικιλότερου αύτοΰ- θίγει έπίσης 
δεξιώς πάσα; τής λύρας τάς χορδάς άπο τής ύπά- 
της μέχρι τής νήτης καί μεταπίπτει μετά πρω
τοτύπου εύλυγισίας άπό διθυράμβου πολιτικού είς 
έρωτικδν είούλλιον ό τραχύς Αρματωλδς καί ή δειλή 
παρθένος λαλ.οϋσιν έκαστος τήν ιδίαν γλώσσαν, πάν
τοτε άπροσκόπτως ρέουσαν. Η Παραμονή είναι ή 
πιστή άπεικόνησις μεγάλης έποχής τοϋ εθνικού 
βίου, τής έποχής εκείνης καθ’ ήν είχε σημάνει τοΰ 
Φερραίου ό παιάν, εύρίσκων άντήχησιν είς πάσαν 
ελληνικήν καρδίαν, καί ή ιδέα τής άπελευθερώσεως 
είχεν αρχίσει νά κυκλοφορή καί νά προαγγέλη 
τήν άμείλικτον καί ένδοξον πάλην. Αν το μέγα 
αύτδ άυτικείμενου έπραγματεύθη έπαξίω; ό ποιη
τής, γνωρίζουσιν όσοι παρευρέθησαν κατά τήν πα- 
ράστασιν τής Παραμονής καί ήκουσαν τά συνεχή καί 
βροντώδη τοϋ κοινοΰ χειροκροτήματα καί είδον τά 
δάκρυα στίλβοντα ώς άδάμαντες έπί μακρών βλε
φαρίδων. 0 ένθουσιασμδς ήτο γενικός- αί παριστά- 
μεναι γυναίκες δέν ήσαν πλ.έον ξενότροποι Κυρίαι, 
ρεμβάζουσαι ύπό τού; ήχους μουσικής ήδυπαθοΰς- 
ήσαν Ελληνίδ-ς, θρηνοΰσαι διά τής πατρίδος τάς 
συμφοράς καί μεγάλην τήν Ελλάδα όνειρευόμεναι. 
Αν οΰτω τά; έβλεπεν δ μέγας φιλέλλη», όστις ά- 
πέθανεν άπελπις είς τδ Μεσολόγγι, δέν θά έθλίοετο 
πλέον φ

Βλέπων ότι πάσα νέα

Δούλους έμελλε νά θρέψη μέ τά στήθη τά ώραϊα1

Οΐ ύποκριταί έφάνησαν έν γένει αντάξιοι τών προσ
δοκιών τοϋ κοινοΰ καί πρέπει ν άποδώσωμεν καί 
είς αύτούς φόρου δικαίων έπαίνων. Δέν άρνούμεθα 
ότι τινές έξ αύτών ήδύναντο νά ήναι τελειότεροι, 
άλλ’ άφ’ ετέρου γνωρίζομεν πόσον δυσπρόσιτος ε?.
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ναι ή σκηνή εις νέους, οίτινες άπειροι και αγύμνα
στοι έτι άναβαίνουσιν έπ’ αύτής ύπό εΰγενών κατε- 
χόμενοι διαθέσεων ό παραςήσας τόν Φλώρον έχει 
ώραίαν μορφήν, έντονον άπαγγελίαν και έντεχνα 
σχήματα, άλλ’ εις τάς ερωτικά; τοΰ δράματος 
σκηνάς δέν εΐχε τήν εύλυγισίαν καί τήν τρυφερό
τητα έκείνην, ήτις είναι τόσον αναγκαία. Η παρα- 
ετήσασα τήν Δάφνην έφείλκυσεν έν γένει τόν έπαι - 
νον τοΰ κοινού διά τής ύποκρίσεως και τών σχη
μάτων της· ή φωνή της είναι γλυκεία, άλλ’ άπήγ- 
γελλε λίαν ταχέως και ό τόνος τής προφοράς της 
είχε τί ξενικόν. Είς τήν πέμπτην ιδίως πράξιν πα- 
ρετηρήσαμεν εν σπουδαιότατου έλάττωμα· ήτο 
τόσον ωραία ύπό τήν στολήν τοΰ Αρματωλοΰ, ώστε 
οί θεατα'ι έχειροκρότουν άπαύστως τβν μορφήν καί 
δέν ήκουον ούδέ λέξιν άπό τούς στίχους. Μεταξύ 
τών δευτερευόντων προσώπων διεκρίθησαν ό γέρων 
Καλλισπάθης καί ό Αρματωλός Κρυνέρης. ό Κλή- 
μας δέν έφάνη έπίσης έπιτήδειος καϊ όμως έφείλ- 
κυσε τοΰ κοινοΰ τά χειροκροτήματα, όταν διηγήθη 
τόν σκληρόν τής άγαπητής του θάνατον διά τών 
τρυφερών άμα καϊ παραφορών έκείνων στίχων, οι- 
τινες μένουσιν άνεξάλειπτοι είς τήν μνήμην όλων 
οσοι άνέγνωσαν τήν Παραμονήν.

ΆΑ. Σ. ΒΓΖΔΝΤΙΟΣ.

MfiSAIKON.
——

Ας σκεπτώμεθα ένίοτε περί τής δυστυχίας, κα
θώς σκεπτόμεθα περί τοΰ χαρακτήρας έκείνων, μεθ’ 
ών θέλομεν εΰρεθή ποτέ είς τήν άνάγκην νά συζή- 
σωμεν. Η σκέψις παρέχει ήμΐν παρελθοΰσαν πείραν, 
ούτως είπεΐν, άφαιροΰσα άπό τής δυστυχίας τό πρω
τοφανές εκείνο δπερ τήν καθισά καταπληκτικήν.

Δρόζ.
*

ί] ώχρότης καθιστά θείαν τήν καλλονήν τών γυ
ναικών καϊ εύγενή τών άνδρών τήν δψιν.

Γεωργία Σάνδ.
*

Τον εραστήν σου μάγευε ! είναι βραχύς ό βίος' 
£σο οπινθήρ έπί στιγμήν καϊ κόνις αιωνίως.

Βίκτωρ Οΰγώ.
*

/ Η φιλία, τό άρωματικόν αύτό άνθος τό χρυσούς 
παράγον καρπούς, ανήκει είς οικογένειαν άνθέων ήτις 

\ πρό πολλοΰ έξέλιπεν. Άλλ' άραγε υπήρξε ποτέ ; 

Καϊ περί τούτου άκόμη εύλόγως δύναται τις ν' άμ- 
φιβάλλη. 0 όρέστης, είς τήν τραγωδίαν τοΰ Ρακίνα, 
όμιλεΐ ώς ίσος πρός τόν Πυλάδην, άλλ’ ό Πυλά- 
δης άποκρίνεται ώς ύποδεέστερος πρός τόν Ορέστην. 
Ηπατήθη άραγε ό ποιητής ; δέν τό πιστεύω. Η μόνη 
φιλία ή συνδέουσα στενά τούς άνθρώπους, ή μόνη 
δυναμένη νά έμπνεύση τάς μεγάλα; θυσίας καϊ 
τάς εύγενεις άφοσιώσεις είναι ή φιλία τής ϊουλιέτ- 
της πρός τόν Ρωμαΐον, τής Ελοίζης πρός τόν Α- 
βελλιάρδον άλλά καϊ αύτή άκόμη δέν παραμένει 
άχρι τοΰ τάφου !

*

Ενίοτε μικρόν συμφέρον άνατρέπει τάς μεγαλη- 
τέοας άρχάς- όμοιάζει τόν λίθον δι’ ου κατέοαλεν ό 
Δαβίδ τόν Γολιάθ.

S. Petit-Sent.
*

Καϊ έρχεται με τήν αύτήν —ολ,λάκις ευκολίαν 
0 ύπνος έίς τά βλέφαρα, ή λήθ’ εϊς τήν καρδίαν.

Άλφρέδος Μυασέ.
*

Εάν ή εύσέβεια άναβιβάζη τήν ψυχήν μας είς 
τόν ούρανόν, ό έρως καταβιβάζει τόν ούρανον είς 
τούς πόδας μας.

Βύρων.
*

Μόνη ή γυνή θυσιάζεται ένθουσιωδώς· πλάσμα 
λεπτοφυές, εύκόλως διαφλέγεται διά πάν ό,τι τή 
παρίσταται γενναΐον, θεωρεί δόξαν της νά σφογ- 
γίζη τά δάκρυα καϊ νά παρηγορή τήν άπελπισίαν. 
Οταν ό ιατρός καϊ ό ίερεύς καταλείπουσι τόν άγω· 
νιώντα, τίς μένει παρά τήν κλίνην του ; ή γυνή· 
αύτή δέν τόν άφήνει, άκόμη ούδ’ όταν τόν άφηση 
ή έλπίς.

Γουερράτσης

ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

deJ.rlor xp&tor.
Χαΐρε, άγνή μούσα τής έπιφυλλίδος ! έγείρου, 

άπόσεισε άπό τών οφθαλμών σου τόν βαρύν ύπνον, 
δστις τούς κατέχει ! Ανοιξε τά μειδιώντα χείλη 
σου καϊ δαψίλευσον μας πάλιν τήν κακολόγον φωνήν, 
ήτις πρό τοσούτου καιρού έσίγησεν !

έμπρός, λοιπόν, αγαπητή θεότης τοΰ χρονικο
γράφου ! άγάλλου, ή ώρα τής βασιλείας σου επέ
στη· ιδού αΐ Αποκρέω, ό εύθυμος ουτος γόνος τής 
ί’ώμης και τών Καισάρων !

Αί Αποκρέω, ώς ό κεστός τής μυθικής Αφροδίτης, 
φέρουσι τάς χάριτας καϊ τάς ήδονάς, τούς χορούς 
καϊ τήν εύθυμίαν, τόν έρωτα καϊ τό μειδίαμα και 
τάς χιλίας άνωνύμους έκείνας τμά·1·1αζ, αίτινες 
μεταφράζονται ή διά βλέμματος φέροντος τήν έλ- 
πίδα ή διά λέξεως-είσδυούσης είς τήν καρδίαν καϊ 
προκαλούσης τόν ρεμβασμόν. Αί Αποκρέω περιο- 
δεύουσι πάσαν τήν γήν ύπό μυρίας μορφάς καϊ μύ
ρια; ένδυμασίας, φέρουσαι πανταχοΰ τόν υιόν τοϋ 
ήλιου, τόν έρωτα. Δι' αύτό καί νεάνιδες καί γραΐαι 
μητέρες τάς υποδέχονται ένθουσιωδώς, διότι, ώς 
ειπεν ό ποιητής

Ona lonjours vingt ans dans quelque coin du cocur. 

Οσον δέ διά τούς άνδρας, βλέπουσι λίαν άδιαφόρως 
τήν τελετήν ταύτην σύζυγοί τινες, είναι άληθές, 
κακιώι-οΐΎ, άλλ' είναι σύζυγοι ένοχοι γήρατος, ζη- 
λοτυπία; καί φιλαργυρίας, έγκλημάτων στυγερών 
καί τιμωρούμενων κατά τον Ερωτικόν Κώδηκα τοΰ 
12του αίώνος.

Αί Αποκρέω, δμοιαι πρός τά λεπτοφυή εκείνα 
άνθη ατινα, μεταφυτευόμενα, μαραίνονται καί χά- 
νουσι τού χρώματος τήν μαγείαν καί τήν ευωδίαν 
τοΰ αρώματος, μόνον υπό τόν διαυγή τής Ιταλίας 
ούρανόν άνθοΰσι καϊ θάλλουσιν. Άγαπώσι τόν ήλιον 
καϊ ευφραίνονται είς τάς άμμους τής Βενετίας καϊ 
είς τήν Ανατολικήν θύραν τού Μιλάνου, άλλά παν
τός άλλου προτιμώσι τήν εύγενή αύτών πατρίδα 
τήν Ρώμην.

Εκεί πρεπει νά ίδή τις τάς ’Αποκρέω, ν’ άπολαύ- 
ση τάς πυρετώδει; έκείνας ιδιοτροπίας, νά ζήση τήν 
παράφρονα έκείνην ζωήν καί νά μεθύση μέ τήν 
προκαλοΰσαν τής ήδονής κύλικα.

Βεβαίως τήν Σαρακοστήν έγραφεν ό Βοαλώ, όταν 
έ τόλμησε νά είπη ότι έκ πάντων τών ζώων άπό 
Ρώμης είς Μόσχαν ό άνθρωπος είναι τό άνοητότε- 
ρον. Ούχί, ούχί ! τά δν τό έφευρόν τάς Αποκρέω 
δεν είναι ζώον άνόητον έχει περισσότερον πνεΰμα 
καί άπό τήν όνον τοΰ Βαλαάμ, ήτις θεωρείται δικαίως 
ως το εύφυέστερον ζώον τής άρχαιότητος έν γένει 
και τής Παλ.αϊστίνης ιδίως· καί όμως έν μόνον κα- 
τώρθωσε τό άγαθόν έκεΐνο ζώον, νά λαλήση, ένώ 
ό άνθρωπος, τό.εύφυές δίπουν, ήξεύρει νά προσποι
είται ολα τά ζώα, άκόμη καί χωρίς νά μεταμφιεσθή.

Και άν μονον τάς Αποκρέω εϊχεν έφεύρει ό άν
θρωπος, παραλειπομένων τόσων άλλων πραγμάτων 

καί ιδίως τής ιατρικής, ’Αποκρέω τής άσθενείας, καί 
τού τύπου, Αποκρέω τής άληθεία;, πάλιν ήθελον 
εϊσθαι άδιαφιλονείκητοι οί τίτλοι του είς τήν άθα- 
νασίαν. Τί! μήπως θεωρείτε ώς τίποτε τό δικαίωμα 
νάφορήτε μίαν προσωπίδα, καί νά τρέχητε τάς οδού;, 
κράζων προς πάντα; μι ρ-ωρΖζεεε ; Μήπως θεωρεί
τε ώ; τίποτε τήν ήδβνήν νά συρίζετε αύτόν, νά κά- 
μνετε πατινάδα είς εκείνον, νά ρίπτετε άνθη καί 
ζαχαρωτά είς δλα; τάς κυρίας, νά όμιλήτε είς ενι
κόν πρό; όλους, καί δοΰκε; καί πρίγκηπες άν ήναι, 
είς τούς τόπους όπου ύπάρχουσι δοΰκες καϊ πρίγ
κηπες ; Αύτή είναι ή άληθή; έλευθερία, όπως τήν 
προεκήρυττον οί σοφοί τής άρχαιότητος έπϊ τής 
ράχεως τών δούλων των, ή όπως τήν ώνειροπόλει 
ό Λουΐ-Βλάν νωχελώς έποχούμενος έπί τών βασι
λικών τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου άμαξών. Ελευθε
ρία, ίσότζ.ς! δέν είσθε, όχι! δνειρον κατά τό διάστη
μα τών ’Αποκρέω. Σάς, ’Αποκρέω ίσοπεδωτικαί, 
έσκέπτετο οΜιραβώ όταν άπό τοΰ βήματος έσάλ- 
πιζε τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου. Αν ό Ιωάννης 
Ιάκωβος Ρουσσώ έτόλμησε νά υποστήριξή ότι ή 
ίσότης δέν είναι έκ τοΰ κόσμου τούτου, αύτό; δστις 
είχε συμμερισθή μέ ένα άνόητον τό χαρτοφυλά
κιον ... τή; καρδίας τής κυρίας Βάρενς, πρέπει νά 
τόν συγχωρήσωμεν, τόν πτωχόν ! ή θελκτική του 
γυνή, θηρεσία Λεβασσέρ, ή Ξανθίππη αύτη τών νεω- 
τέρων χρόνων, τόν έκαμνε νά λησμονή τά; Άπο- 
κρέω, καθιστώσα αύτάς μονοτόνους καϊ θλιβεράς 
ώς Σαρακοστήν.

Ω, αί γυναίκες είναι πάντοτε .... κινδυνώδεις, 
λέγει ό Βαλζάκ. 0 Βαλζάκ κάμνει καλά νά τό λέ- 
γη, άγαπητή μου Μούσα, άλλά σύ κάμνει; κακά, 
πολύ κακά, νά τό έπαναλαμβάνης. Τπάρχουσιν ά- 
λήθειαι τάς όποια; δέν συμφέρει νά λέγη τις πολύ 
δυνατά, θέλεις λοιπόν νά μάς κάμης νά τά χαλά 
σωμεν μέ τό ώραιότερον και φρονιμώτερον ήμισυ 
τοΰ ανθρωπίνου γένους ; Αγνοείς ότι ή Λ'μκυ/ι.Ι.Ιίς 
θέλει νά τά έχη καλά μέ τάς γυναίκας, διότι αΰ· 
ταί πανταχοΰ καί έπϊ παντο; πράγματος πλατ- 
τουσι καϊ καταστρέφουσι τά; υπολήψεις ; Αν δύω 
έξ αύτών δέν έδεχθησαν εύμενώ; τήν Χρυσα.Ι.ίίδα, 
ό λόγος είναι άπλούστατο;· είναι χρυσαλλίδες αί 
ίδιαι- άλλ’ εννοώ τί τρέχει’ είσαι φθονερά, καλ.ή μου 
μούσα, καϊ δι’ αύτό κακολογείς τό φύλον σου. Επε- 
θύμεις νά είχες καί σΰ έν ώραΐον φόρεμα συρόμενου 
κατά γής, ώς τό φόρεμα τής κυρίας Τ. . ήθελες νά 
είχες έν σάλιον ινδικόν, έν περιχειρίδιον έκ μηλω
τής, καϊ νά τρέχης έποχος ώς όλοι, διότι όλοι έχουν 
όχημα σήμερον κατά τό σωτήριον έτος 1863 είς 
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την ένδοξον πάλιν τής Παλλάδας. Μα την άλή- 
Οείαν, δέν έχεις πολύ άδικον· δέν έχομεν Αποκρέω; 
φαίνεσαι ώς ν’ άμφιβάλης, φίλη μου, άλλά σέ βε- 
βαιώ έπί λόγιο χρονικογράφου οτι τδ λέγει τδ ήμε- 
ρολόγιον καί μάλιστα δ Βασιλεύς τών ήμερολ.ογιων, 
το Έθηκΐν ήμιρο.Ι/'γ'ον. Αν ούδαμοϋ άπήντησες 
τάς Άποκρέω είς τάς ’.Αθήνας, αιτία τούτου είναι 
εφέτος άλλη· ή φαιδρά αύτη πανήγυρις παρατηρεΐται 
μόνον .... διά την απουσίαν της· τοΰτο δέ δι 
απείρους λόγους ών πρώτος είναι ή πολιτική, ή δι
πλωματία δεύτερος, τά συμφέροντα τοΰ κράτους 
τρίτος, ή άναργυρία πρώτος, θέλω νά είπώ τέταρ
τος καί τελευταίος. ’Αλλ’αύτδ δέ/ βλάπτει· ούδέν 
κωλύει νά ζητήσωμεν τάς άποκρέω όπου ύπάρχου- 
σιν. Ας ύπάγωμεν είς τήν Ευρώπην, ως λέγομεν 
είς ’Αθήνας, δταν όμιλοΰμεν περί τής Δύσεως. Πώς 
σοί φαίνεται έν μικρόν ταξείδιον εως είς τούς Πα
ρισίους ; Κάμνει ψύχος, λέγεις ; δέν βλάπτει’ δέν 
είδες πόσος κόσμος έπρόκειτο ν αναχώρηση χθες διά 
Ναύπλιον ; Αλλως τε μία ημέρα μάλλον ή ήττον 
δέν σημαίνει τίποτε, δταν πρόκειται νά ίδη τις τήν 
Εύρώπην, τούς Παρισίους.

Οί χοροί της Opera είναι ή έξοχοτέρα έφεύρε- 
σις τοΰ πονηροί) δαίμονας, δπως κατορθώση νά κάμη 
προσηλύτους είς τήν νεωτέραν Βαβυλόνα’ τόσον οί 
χοροί ουτοι είναι μαγικοί καί φανταστικοί. Π ατε
λεύτητος αίθουσα τοϋ χορού, άληθές τέμενος τής 
Μωρίας, άπαστοάπτουσα άπδ φώτα καί αντηχούσα 
άπό τάς εύθύμους φωνάς καί τά σκώμματα τού 
λαού όστις κρατεί τδ σκήπτρον τής εύφυΐας, ή 
πολυάριθμος έκείνη ορχήστρα ήν διευθύνει ό Σατα
νάς ύπδ τήν μορφήν τοϋ Musard, καί ήτις δύνα- 
ται νά κάμη πτερωτόν καί αύτδν τδν Ηφαιστον, άν 
ποτέ άνέζη, αί άστατοι καί άξιάγαστοι Παρισιαναι 
αΐτινες έχουσι τά θέλγητρα τού άγνώστου καί σάς 
έλκύουσι διά τής κομψής ενδυμασίας καί τής εύη
χου στωμυλίας των, ό ποικιλόχρους, ποικιλόσχημος, 
φανταστικός εκείνος κόσμος όστις, ύπδ τόν ήχον 
μουσικής παραφεοούσης καί διαβολικής, χειρονομεί, 
τυρβάζει καί συστρέφεται ώς άν είχεν έν αύτώ 
δαίμονας, δλα αύτά τά πράγματα κάμνουσι καί 
τούς πλέον φρονίμους άνθρώπους νά χάνωσι τδν 
νούν. 1<αί αύτός ό Διογένης άν έζη, ήθελεν εύθύς 
βαρυνθή τόν πίθον του καί ήθελε ζητήσει μαθήμα
τα γλυκυτέρας φιλοσοφίας άπό τόν πρώτον τυχόν
τα προσωπιδοφόρον. ’Αλλά,— στον διάβολο τά ημε
ρολόγια, καί αϊ μεταξύ των άνομοιότητες 1 τό είς 
Εύρώπην ταξείδιον, Μοΰσάμου, είναι αδύνατον, όσον 
ταχέως καί άν πετάξης, πάλιν δέν θά φθάσωμεν 

είς τήν Ιταλίαν καί τήν Γαλλίαν, είμή μόνον κατά 
τήν κηδείαν τών Άποκρέω, ένώ θά εκφωνούνται οί 
έπιτάφιοι λόγοι. «Memento hommo que pulvis 
est el in pulverem reverterit: καί όλαι αί κη- 
δειαι είναι θλιβεραί, μη έξαιρουμένης μηδ’ αύτής 
τής κηδεία; τοΰ έρωτος, τοΰ γάμου. Τουλάχιστον 
έν ’Ανατολή αί ’Αποκρέω, άν καί δέν ήναι λαμπραί, 
διαρκοΰσι πολύ, καί κατορθώνουσι νά παρατεί- 
• ωσι τήν ζωήν των περισσότερον παρ’ δτι έν τή 
Δύσει, διότι, ώς γνωστόν, ή Ανατολή είναι ό τό
πος τών θαυμάτων. Αν δ’ είς τάς Αθήνας δέν φυ- 
λάττεται ό κανών αύτός, καί $ν αί Άποκρέω έδώ 
είναι εύθυμοι σχεδόν όσον καί ή Σαρακοστή, δέν 
πρέπει νά έκπληττώμεθα καθόλου. Οί Αθηναίοι 
ούτε δύνανται ούτε πρέπει ν’ άπαρνηθώσι τήν πο
λιούχον τών ’Αθηνών θεάν. Άλλ’είς τήν Σμύρνην 
καί είς τήν Ζάκυνθον, χώρας αί ύποΐαι είς ούδε
μίαν εύρίσκονται σχέσιν μέ τήν πληκτικήν έκείνην 
θεότητα, αί Άποκρέω είναι έλεύθεραι παντός δε
σμού καί θάλλουσιν έν όλη τή άκμή. Τις άγνοεΐ 
πόσον έπισήμως πανηγυρίζονται έν τή χώρα όπου 
ό Μελής κυλίει τδ κΟμά του έν μέσω δαφνών ύπό 
τών βαθυπλοκάμων θυγατέρων τής Σμύρνης, αΐτι
νες μοιράζουσιν άδελφικώς τδ σκήπτρον τής ’Ανα
τολικής καλλονής μέ τάς θυγατέρας τής Ζακύνθου; 
Τίς δέν είδε τήν ώραίαν πανήγυριν ταύτην είς τήν 
πατρίδα τοΰ Φοσκόλου, τήν Ζάκυνθον, πλήρη πάν
τοτε εύθυμίας, καί άνθέων καί μουσικής; Άλλ’ 
ύπάρχει καί μία άλλη χώρα άχομη, σύνδεσμος, 
ούτως είπεΐν, τής Ανατολής καί τής Δύσεως, πα- 
ρουσιάζουσα ύπδ τήν έποψιν ταύτην είς τούς οφ
θαλμούς τοΰ Οεατοΰ μικρογραφίαν τοΰ περίφημου 
Corso τής Ρώμης. Η χώρα αυτή είναι οί Κορφοί, 
ή πρώην καθέδρα τοϋ Αλκίνοου, άνακτο; ένδοξου 
περί κήπους καί κώμους. Άλλά, μά τήν αλήθειαν, 
δέν θά δυσαρεστηθώ καθόλου άν ό ’Αλκίνοος έκλη- 
ροδότησε τήν άγάπην αύτήν πρδς τά καλά δείπνα 
καί είς τούς άπογόνους τών πιστών υπηκόων του. 
Μετά τριήμερον θαλασσοπορίαν ή μικρά αύτη 
άπόλαυσις δέν βλάπτει κανένα, πολλώ μάλλον τάς 
Και Κ®< Μούσας, αί όποΐαι είναι πάντοτε πεινα- 
σμέναι . . . δι’ άμβροσίαν. Εμπρός λοιπόν ! άς άψη- 
φίσωμεν τήν θάλασσαν, επικαλούμενοι τήν ύψηλήν 
άδρωγήν τού Αιόλου καί τοΰ Ποσειδώνος.

ό ! πόσον ώραία είναι ή προ τών οφθαλμών μας 
έκτεινομένη πλατεία! Τήν καλύπτουσι δενδροστοι- 
χίαι δένδρων άειθαλών καί ποικίλεται ύπδ μικρών 
άγγλικών κήπων. Η περικυκλοΰσα τήν πλατείαν 
θάλασσα καί τά υποφαινόμενα μακράν είς τον όρ<- 

ζοντα όρη τής ’Αλβανίας φαίνονται σχηματίζοντα 
τήν κοίτην ωραίας λίμνης, έν μέσω τής όποιας 
ύψοΰται ώς νησίδιον ή πλατεία.

£ν τών ωραιότερων τοπίων τής γραφικής ταύ
της πλατείας καλείται Μιστόν. Εκεί, όπου ή σκιά 
τής καστανέας καί τής έρύκης προστατεύει τον 
έρωτα τών ίων καί τών ρόδων άπό τά ζηλότυπα 
βλέμματα τού ήλιου, συναθροίζονται χιλιάδες με- 
τημφιεσμένων ύπο τάς πλέον άλλοκοτους καί φαν
ταστικά; ενδυμασίας καί έορτάζουσι τήν Αποκρέω. 
Tocorso αύτδ τεθ.εϊται κατά τάς δύο τελευ
ταίας εβδομάδας άπό τάς τρεις ώρας μετά μεσημ
βρίαν άχρι της στιγμής καθ’ήν ό όρειχάλκινο; κώ
δων τών έκκ?.ησιών σημαίνει διά τδν έσπερινόν. 
Τότε ώς έκ θαύματος οΐ ποοσωπιδοφόροι εξαφανί
ζονται ώς φαντασμαγορία, καί ή νύξ, σιωπηλή καί 
ψυχρά, φέρουσα τάς σκιάς καί τάς άορίστους φωνάς 
της, άπλοΰται έπί τοΰ έρήμου Λιστώ··.

Συχήθως τδ κοινόν τοΰ Μιστόν άποτελοΰσιν αί 
νυμφεύσιμοι νεάνιδες- άναφέρονται πολλοί έρωτες 
άρχίσαντες ύπδ τδ προσωπείο? έν μέσω τών πυκνών 
δενδροστοιχιών καί τελειώσαντες ενώπιον τοΰ ίε- 
ρεως· άλλά καί αί ύπανδροι γυναίκες, ένδίδουσαι 
ένίοτε είς τήν γενικήν παραφοράν, μεταμφιέζονται 
και άναμιγνύονται μέ τάς νεάνιδας. ό λόγος’είναι 
άπλούστατος, αΐ μέν διώκουσι μέλλοντας συζύγους, 
αί δέ Οέτουσιν ύπδ δοκιμήν τήν άρετήν τών ύπαρ- 
χόντων συζύγων. Άγαθαί γυναίκες, έχουσ ιν άκόμη 
πίστιν είς τήν συζυγικήν πίστιν, τήν φιλοσοφικήν 
αύτήν λίθον τοΰ ύμεναίου.

Αλλά καί οί Κύριοι αυτοί έχουσι μεγάλην ορεξιν 
ν’ άνοίξωσι τήν καρδίαν των, τραυματισμένη? ήδη 
άπό τάς μυρίας άθλιότητας τής οικογενειακής έ- 
ςίας, είς τάς αγνώστους αύτάς καλλονάς. Είναι 
τόσον εύαίσθητοι εκείνοι . . . αύταί τόσον δυστυ
χείς .. . ώστε έπί τέλους δέχονται τόν βραχίονα 
όστις τόσον φιλοφρόνως τοίς προσφέρεται, άφήνουσι 
τό Μιστόν καί, άμα κάμψωσι τήν πρώτην οδόν ά- 
φαιροΰσι τδ προσωπείου .... —Η γυναίκα μου 1!! 
κραυγάζει ό έκπληκτος σύζυγος, άλλ’επανερχόμε
νος πάραυτα είς εαυτόν προσθέτει. — Α ! Φροσύνη ! 
ήθέλησες νά μοΰ παίξης έν καλόν παιγνίδι, άλλ’ 
αντί νά μέ πιάσης, πιάσθηκες ... Σ’ έγνώρισ’άμέ- 
σως· ’θέλησα μόνον νά σέ γελάσω ολίγον . . .

Η πτωχή γυνή προσποιείται ότι παραδέχεται 
τήν εξήγησιν ταύτην, άλλ’ ή άπελπισία, ή φαρμα
κερά αύτη άκανθα, είσεχώρησεν ήδη είς τήν καρ
δίαν της. Καί δλαι αύταί αίπικρίαι βασανίζουσι τούς 
άνθρώπους μόνον καί μόνον διότι έπέρασεν άπό τήν 

κεφαλήν ενός ύπεργήρου γραμματικού νά παρεισα- 
γάγη είς τό λεξικόν τήν λέξιν πέσεις.

Η τέχνη τών μεταμφιεσμών είναι όλως άγνω
στος είς τήν πρώην καθέδραν τοΰ μακαρίτου βα- 
σιλέως Αλκινόου.

Οί διάφοροι παράδοξοι μεταμφιεσμοΐ, ών τά ονό
ματα είσίν έν τοσαύτη χρήσει κατά τήν Εσπερίαν 
Εύρώπην, είναι έντελώς άγνωστοι εκεί. Αλλά τότε, 
σκε,ττεται βεβαίως δ αναγνώστης, πώς διάβολο 
κατορθώνουσι νά μεταμφιέζονται; That is tile 
question, ιδού τδ μυστήριον, μυςήοιον έξ ού κατα
φαίνεται ή εφευρετικότης καί ό υπομονή τών κατοί
κων μεταμφιέζονται είς χα.ΙογμαΙας, (ομιλώ θηλυ- 
κώς διότι σάς είπον ήδη ποιοι είναι οί πολυπληθέ
στεροι του ν/ισειή·· θαμώνες,) είς ά/’ί’οπώ.ώάας τ/'/ς 
Φ.Ιωαεντίας, είς γωρικάς, είς έστιαδας, είς Με- 
■Ιιταίας, είς ΑταΖειδ«ο Ιδού δέ πώς αύτοσχεδιάζε- 
ται ό τελευταίος ουτος μεταμφιεσμός. Επί κομψής 
μετάξινης έσθήτος προσαρτώσι μέ άπίστευτον υπο
μονήν μικρά τεμάχια ύφάσματος διαφόρου χρώμα
τος, ώστε νά φαίνεται ή έσθής μ.ταΤωμά’»?, έπει
τα περιτυλίσουσι τήν κεφαλήν των δι’ ωραίου μ.»·/- 
δυλίου χρώματος βαθέως, λαμβάνουσιν είς τήν χεί
ρα σάκκον πλήρη χάλκινων νομισμάτων, δν προτεί- 
νουσιν ίκετικώς καί τότε ό μεταμφιεσμός συμπλη- 
ροΰται· ώς βλέπετε, αύτός είναι ευκολότατος’ καί 
όμως υπάρχει άλλος έτι άπλούστερος, τοΰ οποίου 
τήν κυριωτέραν βάσιν άποτελοΰσιν αί σινδόναι τής 
κλίνης· άφήνω είς τήν φαντασίαν σας νά μαντεύση 
τά λοιπά μέρη, διότι ή περιγραφή των είναι άδύ- 
νατος. Αν δέ μελόδραμά τι έπέτυχεν έσχάτως είς 
τδ θέατρον, έστέ βέβαιος δτι θ’ άπαντήσετε μετά 
τινας ήμέρας είς τδζ/ιστόκ πλήθος προτωπιδοφόρων 
ένδεδυμένων ώς ή Σεί-ιδρα Πρΐμ«δόνα· τοΰτο 
καλείται μεταμφιεσμός μελοδραματικός.

Ούδείς διϊσχυρίσθη ποτέ ότι οί άνδρες είναι λο- 
γικώτεροι τών γυναικών επομένως μεταμφιέζονται 
καί αύτοί,άλλ’ άντί νά ύπάγουν είς τδ Μιστόν, τρέ
χουν διά τών οδών τής πόλεως. Αλλοτε μέν δογανί- 
ζουν πολυήχους πατινάδας ύπδ τά παράθυρα ενός 
συζύγου άτυχους, ή ενός ’Ιούδα τής πατρίδος, καί 
τοιοΰτοι δυστυχώς ύπάρχουσι πολ,λοί έν τή, Ανα
τολή· άλλοτε δέ παριστώσιν άστειοτάτας παντομί
μας, μέ άΰ,λους λόγους κα-^αχρώντχι τής έλευθε- 
οίας τών Αποκρέω. Οταν δέ ό ήλιος, δεσπότης με
γαλοπρεπής, καταδέχεται νά συμβιβασθή μέ τούς 
πτωχούς θνητούς καί άνατέλλει λαμπρός, -το Μι
στόν είναι ύπέρπληρες. Η πόλις πάσα συναντάται 
ίκεί ώς έκ συνθήματος, έτι δέ καί γείτονα χωρία/
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πρέπει δέ τις νά ίδη τότε τούς αγαθούς εκείνους 
χωρικούς μετά πόσου ένθουσιασμοϋ άπολαμβάνουσι 
τό προσφιλές far niente.

Το γραφικόν τής δέσεως, οί μεταμφιεσμοί τών 
προσωπιδοφόρων οιτινες περιπατοΰσιν ή φεύγουσιν 
ύπό τά άλση, ώς άν ήθελον νά ύπεκφύγωσι τήν ε
ρωτικήν καταδίωξιν σκαπανέως τίνος, έπιμόνως διώ- 
κοντος το άγνωστον, ή εύθυμία τοΰ κοινού έκείνου 
■ποικίλου καί τήν μορφήν καί τήν στολήν, πάντα 
ταΰτα καθιστώσι τό ΛιατΙ»· τόπον αληθώς φαντα- 
στόν. Αλλ’ ό,τι κυρίως εκπλήττει έν [ζέσω τής τύρ
βης αύτής, έν μέσω τοΰ ποικιλόμορφου καί ποικι- 
λοχρόου έκείνου κόσμου του θύοντος τή θεά Μωρία, 
δέν είναι τόσον ή ποικιλία τών μεταμφιεσμών τών 
προσωπιδοφόρων, όσον αύτό τό κοινόν. Πηγαίνει 
έκεΐ διά νά ίδή τούς μασχαρά&ί καί άγνοεΐ Οτι 
αύτό πρώτον παρέχει κάτι παράδοξον καί μασκα- 
ραδικόν, ότι έν άγνοια του είναι παρωδία τ^\> Λιστύν.

Πλησίον τής μεγάλης Κυρίας ήτις, πιστή τής 
βασιλίσσης Μόόιις ύπήκοος, φέρει τάς ένδυμασίας 
της άπό τά Παρίσια καί άπό τήν Φλωρεντίαν, ώς 
άν ήθελε νά έπιδείξη δημοσία τάς πρός τήν Δύσιν 
συμπάθειας της, ιδού ή χωρική, φέρουσα στολήν 
γραφικοτέραν καί πλουσιοτέραν τής στολής τών 
χωρικών τού Albano, αΐτινες υπήρξαν πάντοτε ό 
θαυμασμός τών ζωγράφων, ιδού ή Σουλιώτισσα καί 
ή Παργανή, άναμιμνήσκουσαι τήν Ανατολήν διά 
τών εύχρόωΜ ένδυμάτων των καί τών κειμηλίων 
άτινα τάς κατακαή.ύπτουσι. Πλησίον δέ τοΰ κομ- 
ψευομένου οστις περνά τήν ζωήν του είς έν dulce 
far niente άριθμών τά δένδρα τής πλατείας καί 
συζητών είς τήν λέσχην περί τοΰ τόνου τής φωνής 
τής Κυρίας Ξ. καί τής Κυρίας X. καί βασανίζων 
τόν ράπτην του διά νά τόν ένδύση συμφώνως πρός 
τό φιγουρίνι τοΰ τελευταίου συρμού τών Παρισίων, 
ιδού ό χωρικός καί ό Ηπειρώτης, τηρούντες πιστώς 
τήν προπατορικήν στολήν καί τό άναπόφευκτον 
φέσι. Ιδού προς τούτοις ή έρυθρά στολή τοΰ Αγγλου 
στρατιώτου, ο μικρός σκούφοι; τοΰ Μελιταίου ά- 
χθοφόρου καί ό λευκός πέπλος τής Σικελής. Εν μέσω 
δε τών διαφόρων αύτών ένδυμασιών διαπρέπει ή τή; 
Μελιταίας ήτις, άνάστημα έχουσα βραχύ καί εύ
καμπτον ως ή ΑνΟαλουσία, κρύπ-ει τήν μελαγχροι- 
νήν της όψιν ύπό τήν κομψήν fa 1 deli a.

H σύγχυσις αΰτη είναι τόσον έντελής ώσ:ε δύ
ναταί τις νά ύποθέση ότι εύρίσκεται μεταξύ προ- 
σωπιδοφόρων, άλλά συγχρόνως προσβάλλουσι τήν 
άκοήν του 5—6 ιδιώματα, άναγγέλλοντα ότι αΐ 
Αποκρέω δέν ενέχονται καθόλου είς τό άλλόκοτον 

εκείνο θέαμα καί ότι άναγινώσκιτ» μάλλον τήν 
έπιτομήν τής ιστορίας τοΰ πύργου τής Βαβέλ. Και 
όλ’ αύτά συμβαίνουν είς έν μικρόν νησίδων, άληθές 
κέλυφος καρύου, έγκαταλειφθέν έν μέσω τής Αδρια- 
τικής καί τής Μεσογείου.

Το άπειρον αύτό πλήθος, περιμένον τήν άφιξιν 
τών προσωπιδοφόρων, παρατάττεται κατά μήκος 
τοΰ Λίστοΐ, εύθυμεΐ, καπνίζει, τρώγει γλυκίσματα 
ή, έν έλλείψει γλυκισμάτων, στραγάλια, διασκεδά
ζει, άστεΐζεται καί επιδεικνύει τό πνεΰμά του, κατά 
τήν ιδίαν έκαστος κλίσιν καί είς τό οίκεϊον έκαστος 
ιδίωμα.

Άλλά τοΰ Λ ιστόν ή ώρα έφθασε τέλος πάντων* 
στίφη προσωπιδοφόρων τό διασχίζουσι πρός πάσαν 
διεύθυνσιν. 'ιδού έπαϊτιύες συναντώμεναι μέ lirfio- 
πώ.ίιίαζ. Εκεϊναι ζητοΰν χρυσόν καί αύται τοΐς 
ρίπτουν άνθη· πόσον ώραϊαι είναι αΐ άνθοπώ.ίιύει; ! 
’ΐδέτε πόσον καλά τό όόδινον ή κυανοΰν περιστή- 
Οιον σφίγγει τήν ύγράν όσφύν των- όταν τάς βλέ
πει τις μέ τά μικρά των κάνιστρα πλ,ήρη άνθέων 
καί τού; κομψούς άχυρίνους πίλους των, νομίζει ότι 
βλέπει τήν εύαίσθητον Ερμινίαν καί τήν μαγευτι
κήν Ερρικέταν, όταν είς τήν Φλωρεντίαν είς τό κα- 
φενεΐον Donneg σάς'έμειδίων προσηνώς καί σάς έρρι- 
πτον τήν μικράν των άνθοδέσμην- Αγαθή τύχη! ιδού 
προσωπιδοφοροι άνακαλοΰντες εύφυώς είς τήν μνή
μην σας κάτι αγαπητόν, κάτι αξιαγάπητου, τήν 
πόλιν τών άνθέων, τήν Φλωρεντίαν. Άλλά μετά τα.-, 
άνύοπώ.Ιιόιΐΐ, ιδού τώρα έμπρός μας σειρά ατελεύ
τητος ψεύδους, ιδού ψευδομελιταΐαι, ψευδοσικελαί, 
ψευδοσουλιώτισσαι, ψευδοπάργιαι. Διέλθετε, κυρίαι 
μου, διέλθετε ! υπάρχει πολύ τό ψευδές έν ύμΐν. 
Προτιμώ άπό όλας σας έκείνους έκεΐ τούς δύο κλασ
σικούς, κλασσικοτάτους μεταμφιεσμούς, τάς δύο έ- 
κείνας ποιμενίδας, αΐτινες φεύγουσιν ύπό τά άλση 
κατά τόν τρόπον τοΰ Βιργιλίου.

Et fugil ad salices, scd co cupil ante vidcri

Άλλ' ώ! τί δύσμορφος συνάντησις ! II Είδωλο- 
λατρεία άντικούζουσα τόν Χριστιανισμόν, αίεστεά* 
ι1«ς συνωθούμεναι προς κα.ίογραίαΐ. Πόσον ΰπόδρα 
βλέπουσιν άλ/.ήλας! πώς απειλούνται!

— Τόπον, δυσσεβείς ! είμαι ή άρΛν/c, λέγου- 
σιν αί ΐέρειαι.

— Οπίσω, είδωλ,ολάτραι! είμαι ή ά.ΐήθεια, άπο- 
κρίνονται αί μοναχαί.

Καί έπειτα γελώσι, καί σφίγγει ή μία τήν χεΐρα 
τής άλλης.

— Είναι ή Μαριέττα καί ή άδελφή της, άνα- 

κοάζει αίφνης άμύσταξ νεανίας, ορμών προς κατα· 
δίωξιν τής άγνότητος.

— A ! αύται είναι; άναφωνεΐ εις κομψευόμενος, 
στύλος τής λέσχης, σπεύδων πρό; άναζήτησιν τής ( 
ά.Ιηθείας.

Το σύνθημα έδόθη, οί νέοι άοχίζουσι νά διασπώσι < 
τάς σειράς καί νά τρέχωσι προς άναγνώρισιν τών 
άγνωστων έζείνων καλλονών, ών κυρία ένασχόλησις : 
είναι νά κινώσι τήν περιέργειαν τών άνδρών, χωρίς , 
ν’ άποζαλύπτωσι τήν μορφήν καί νά τους κατορθώ 
νουν ν’ άγοράζωσι γλυκίσματα δι’ αύτάς άπό τόν 
Ζαχαράκην, τόν Σόλωνα τοΰ τόπου έκείνου, άλλά 
Σόλωνα κακόν, τού όποιου οί νόμοι είναι μετρίως 
γλυκείς. Ολίγον κατ’ολίγον αί σειραί διασπώνται 
έντελώς, οί Οεαταί μιγνύονται μέ τούς προσωπίδα- 
φόρους, τό ^/itrrdr λαμβάνει ζωήν, τά έπεισόδια 
πληθύνονται, ή τγ>«./.άι βασιλεύει. Πάν συγχέεται, 
αί φωναί μεταβάλλονται είς θόρυβον άόριστον, οΐ 
άνθρωποι φαίνονται ώς σωρός όντων άλλοκότων, 
ποιζιλοχεόων, σωρός κινούμενος, συνωθούμενος, 
προχωρών, όπισθοδρομών καί διαγραφών μεάνδρους 
φανταστικούς.

. .. ΦεΟ ! αΐ εύχαί τοΰ κόσμου τούτου ουδέποτε 
εΰρ’σκουσιν άκοόασιν επάνω- ό κωδονοκοούστη; τοΰ 
Αγίου Σπυρίδωνος, τοΰ θαυματουργού προστάτου 
τής νήσου, άπεφάσισε νά ζάμη και αύτός τό θαΰμά 
του, διά τοΰ δποίου όμως καθόλου δέν εύχαρίστησε 
τούς θαμώνας τοΰ τί ιστόν. Διέψευσε τήν γαλλικήν 
παροιμίαν «μέθυσος ώς κωδονοκρούστης », καί ά- 
κριβής καί τακτικός είς τό καθήκον του, ώς δανει
στής άπέναντι χρεοφειλέτου, δίδει τό σύνθημα τής 
διαλύσεως, άναβάλλων διά τάς έρχομένας Αποκρέω 
τάς ατελείς έρωτικάς διακηρύξεις καί τάς διάκο 
πείσας αίφνης σχέσεις.

Πολλαί έκ τών σχέσεων αύτών επαναλαμβάνον
ται μετ’ ολίγον είς τό θέατρον, είς τήν cavalichi- 
na, άλλ’ ή cavalichina δέν είναι ό χορός τής 
Opera τών Παρισίων καί δέν αξίζει ν’ άφιερώσω- 
μεν είς αύτήν τήν έσπέραν μας. Ας έπανέλθωμεν 
λοιπόν είς τάς Αθήνας, όπου .. . άλλά μή καταπα- 
τώμεν τά δικαιώματα τοΰ Δευτέρου Δελτίου.

Γνωρίζω .ότι σάς ύπέδειξα κατ’ άρχάς δείπνα 
Γαργάντουα καί ευθυμίας Τριμαλκίονος παρά τοΐς 
εκγόνοις του Αλκινόου- άλλά τί νά γείνη ; Ειχον 
βασισθή έπί τής έγνωσμένης καλής των διαθέσεως, 
λησμονήσας τήν πολιτικήν ήτις έφέτος λυμαίνεται 
πανταχοΰ τό κράτος τής ήδονής. Ας περιμένωμεν 
λοιπον εύελπιδες τήν πρώτην ήμέραν τής Ενώσεως.

ΑΛΘΩΤΑΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Νεάνίς τις καλ.ής καί έντιμου οικογένειας, 
αναφέρει Αμερικανική τις έφημερίς, μεμνηστευμέ- 
νη ρ.ε νέον τινά λοχαγόν τοΰ συντάγματος τής Μα- 
σαχουσέτης, έδέχετο τόν άποχαιρετισμόν τοΰ μνη- 
στήρος της άπερχομένου είς τόν πόλεμον. Λυπηρίς 
ήτον ό αποχωρισμός καί ό νέος αξιωματικός μέ 
ολην τήν ένεργητικότητα καί τόν ενθουσιασμόν 
του, έχυσε πικρά δάκρυα άποχωριζόμενος τής άγ- 
γάλης τής φίλης του. ίσως έπέπρωτο νά μήν έπα- 
νίδωσιν άλλήλους ! Ο λοχαγός άπετέλει μέρος τοΰ 
ύπό τήν άιοίκησιν τοΰ Μακλελλάνου στρατού, τού 
διαταχθέντος νά έπιτεθή κατά τής πρωτευούσης 
τών άνθενωτικών, καί κατά τήν τρομεράν εκείνην 
μάχην, διακριθείς διά τήν άνδρείαν του, έλαβε συγ
χαρητήρια παρά τοΰ άρχηγοΟ του, προβιβασΟείς 
συνάμα είς τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου. Σφαίρα 
δμως πυροβόλου μή φεισθεΐσα τής νεότητάς του, 
ούτε τόν διακαή πρός τήν μνηστήν έρωτά του 
σεβασθεΐσα, διεπέρασε τήν καρδίαν τοϋ ταγματάρ - 
χου, καθ ήν στιγμήν ούτος, έν μέσω τής κλαγγής 
τών ό'πλων, παρείχε δείγματα τοΰ δικαίου προβι
βασμού του.

ίΐ φήμη πενθίμως έσάλπισε, καί τούς λυπηρούς 
της φθόγγους έπανέλαβεν ή ηχώ τής Βοστόνης. 
Οί οικείοι καί φίλοι έλυπήθησαν, ή δέ μνηστή του 
μή δυναμένη νά βαστάση τό βάρος τής συμφοράς 
ταύτης ιομοίαζε πρός φρενοβλαβή, καί αναίσθητος 
είς τάς παρηγοριάς τών γονέων καί φίλων της έλε- 
γεν οτι θά ύπάγη νά εύρη έκεΐνον τόν όποιον περι- 
παθέστατα ήγάπησε. Μετ’ολίγον δμως ή καταιγίς 
αύτη τού πάθους καί τών δακρύων έζόπασε, καί 
φαινομένη γαλήνη άνήλθεν εις τό πρόσωπον τής 
νεάνιδος. Οί γονείς της άπέβαλον πάντα φόβον 
περί τής θυγατρός των καί άμέριμνοι ήσύχαζον· 
άλλά πρωίαν τινά ή νεάνις έγένετο άφαντος, καί 
οί συγγενείς της άδυνατήσαντες μ’ ό’λας τά; έρεύνας 
ν’ άνακαλύψωσι τήν διεύθυνσιν της υπέθεσαν ότι 
ηύτοχειριάσθη, καθόσον μάλιστα άλιεΐς τινες είπον 
ότι, κατά τινα νύκτα παρετήρησαν νεάνιδα ριφθεΐ- 
σαν άπό τίνος βράχου είς τήν θάλασσαν καί δτι 
προσπαθήσαντες δέν έδυνήθησαν νά τήν σώσωσιν 
άπό τά λυσσώδη κύματα τά οποία τήν κατέπιον.

Μακράν δμως ήτο τής αλήθειας καί ήΰπόθεσις τών 
. συγγενών καί ή ομολογία τών άλιέων. II ήρωΐς μας 
ι άπολιποΰσα τήν σ,γαπτ,τ-ήν της οικογένειαν, ώμωσε 
. περιφανώς νά έκδικήστ) τόν θάνατον έκείνου τόν ό

ποιον τόσον ήγάπησε !
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Εν μέσω τοΰ καπνού τών τηλεβόλων, κατά φο
νικήν τινα μάχην έν τώ στρατοπέδω τής Βιργινίας 
καί μεταξύ τών εθελοντών παρετηρεΐτο νεανίας ώς 
φάσμα τάς φάλαγγας διατρέχων, ού τίνος το προ
σώπου καί τοι ήλλοιωμένον ύπό τής πυοίτιδος, είκο- 
νιζε γλυκεΐαν γυναίκας φυσιογνωμίαν. Εφαίνε- 
το ώς άναζητών τόν θάνατον καί ατάραχος μεταξύ 
τών πτωμάτων, άνερρίπιζε τό θάρρος τών συστρα
τιωτών του διά τής ανδρείας και τής καλλιφθόγγου 
φωνής του. Οί αρχηγοί του έπισήμως τώ έξέφρασαν 
τάς ευχαριστήσεις των καί τόν άντημειψαν διά τού 
βαθμού τοΰ λοχίου. Εις τήν έπομένην μάχην ό 
γενναίος ύπαξιωματικός έπολέμησεν ώς πιστός πα
τριώτης ύπέρ τής εθνικότητας του, άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν έμελλε νά στήση τήν σημαίαν τών ηνω
μένων πολιτειών είς ανθενωτικόν τι πρόχωμα ήχ- 
μαλωτίσθη μεθ όλων τών ύπ αύτών ά-δρών.

Μετ όλίγας ημέρας οί αιχμάλωτοι άπήρχοντο 
εις τάς εστίας των, άπολυθέντες έπί τή ύποσχέσει 
τοΰ νά μή λάβωσι πλέον τά όπλα.

Οποία ή χαρά τής έν Βοστώνι οικογένειας δταν 
άνεγνώρισεν ύπό τά κατάτρωτα ενδύματα τοΰ νέου 
λοχίου τήν αγαπητήν κόρην, τής όποιας τόν άωρον 
έθρήνει θάνατον !

II ήρωις μας άνεχώρησεν άμέσως είς τήν έζοχήν 
διά ν’ άποφύγη τούς έπαίνους τούς όποιους έπέσυ- 
ραν αύτή ή πατριωτική της διαγωγή, ό αγνός της 
έρως καί ή άνδρεία. Σήμερον ό νέο; Αμερικανός λο- 
χίας μετεβλήθη είς αξιέραστου καί χαρίεσσαν κόρην, 
ήτις αείποτε είναι μελαγχολική, ώς άπαύστως ανα
πολούσα έκε’.νον όστις πλέον δέν ύπάρχει.

Εν έκ τών κυριωτέρων μιλημάτων τής νΓρι·- 
σα.Ι.Ιιύΰς είναι καί θά ήναι αί είκονογραφίαι. Τού
το άποδεικνύει τό είς τό φύλλον τοΰτο δημοσιευόμε
νου σχεδιογράφημα τοΰ Διονυσιακοί) θεάτρου, έντε- 
λώς ιθαγενές, έργον ενός τών συντακτών τής Χρυ
σαλλίδος, τοϋ Κ. Γ. Μαυρογιάννη, ξυλογραφηθέν 
ύπό τοΰ Κ. Σκιαδοπούλου. ΓΙερί τής αξίας τοΰ έρ
γου δέν προσθέτομε? τίποτε, διότι τοΰτο θά λαλή- 
ση εύγλωττοτερον ήμών.

* * Ελβετός τις τραπεζίτης, φίλος θερμός τών αρ
χαιοτήτων, άπεβιβάσθη, λέγει γαλλική τις έφημερίς, 
εις τήν Αφρικήν πρός άνεύοεσιν ρωμαϊκών αρχαιοτή
των. Είχεν ήδη κάμει άξιολόγους τινάς αγοράς, ότε 
έφερον αύτω πλάκα, ήτις έφαίνετο ότι έχρησίμευσέ 
ποτέ ώς λίθος έπιτύμβιος.- II πλάξ ήτον ενεπίγραφος, 
καί οϊ χαρακτήρες,οίτινες άλλως διετηροΰντο κάλλι· 
στα, έφαίνοντο ότι άνήκον είς τήν έποχήν τοΰ Αύ

γουστου. ίδού όποια ήτο ή περί ής ό λόγος επιγραφή’
C. ELL.
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ό σοφός μας αρχαιολόγο; ώχρίασεν οκτώ όλα; 

ήαέρας προσπαθών ν’ άναγνώση τήν επιγραφήν ταύ
την, άλλ’ όσον περισσότερον κατεγίνετο είς τοΰτο, 
τόσω όλιγώτερον κατώρθου νά τήν έννοήση. Επί 
τέλους έσυλλογίσθη νά προσδράμη είς τινα σοφόν, 
όστις παρατηρήσας μετά προσοχής τήν επιγραφήν, 
έκίνησε μετ’ ολίγον τήν κεφαλήν καί τώ είπε’ « θέ
λετε νά σάς αναγνώσω τήν επιγραφήν ταύτην; 
Πολύ θά μέ ύποχρεώσητε, άπήντησεν ό φιλάρχαιος 
τραπεζίτης. — Ακούσατε την·

Cellarius polkam inventavit et non deco- 
[rabitur. 

δπερ μεταφραζόμενον δηλοΐ
Ο Κελλάριος έπενόησε τήν πόλκαν καί όμως δέν 

[έλαβε παράσημου.
ός παρατηρεί ό άναγνώστης, πρός λύσιν τοΰ αι

νίγματος, τίποτε άλλο δέν έπραξεν ό έζηγητής, είμή 
ν' άφαιρέση άπάσας τάς στιγμάς, καί νά συνάψη τά 
γράμματα, όσα έδύναντο φυσικώς νά συναφθώσιν.

όθεν είδοποιοΰμεν τούς ήμετέρους αρχαιολόγους 
νά προσέχωσι τοΰ λοιποΰ μή αί στιγμαί τών επι
γραφών των σκοτίζουσι τήν έννοιαν, ήτις άλλως, 
μετά τήν άφαίρεσιν αύτών, θά ήτον άπλουστάτη.

ΑΣΠΑΣΙΑ.

Λίαις τοϋ 20U Αινίγματος.
« ΜΕΛΛΟΝ.»

ΑΙΝΙΓΜΑ 3.
Τδ πρώτον μου είναι μολπή 

Τής μουαιχή; γλυκεία, 
Τό δεύτερόν μου αριθμός 

Έμπεριέχων "α.
Τδ ολον μον ; ”α, μολπή, 

Ούδ’ όριΟμδς δέν είμαι’ 
’Αλλ’ είμαι πόλις, ευρί με, 

Έπί τοϋ χάρτου ζέίμαι.
________________________________ΣΦΙΤ3.______________
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