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ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΓΓΣΟΣ.
(Συνέχεια και τίζος. Ίδε φυλλαδ. 8 )

ΙΑ. ·
Ο πρακτικός νοΰς, ή εύφυΐα ή κωμική, ή ακρι

βής παρατήρησις, ή ιδέα, δεσπόζουσα κυριαρχικώς 
τήν λέξιν και περιέχουσα αύτή όλην τήν ποίησιν, 
ή λέξις παρακολουθούσα αυτομάτως τήν ιδέαν και 
έξειζονίζουσα αύτήν πιστώς καί μέ τρόπον όλως 
ανεπιτήδευτου, καί μ’ δλον τοΰτο, ή μάλλον διά 
τοΰτο, ύφος όχι μόνον σαφέστατου, άλλά καί γλα
φυρόν καί γοργόν, τοιαΰται είναι αί κύριώτεραι ά- 
ρεται όλων τών μέχρι τοΰ σημείου οπού έφθάσαμεν 
πονημάτων τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου- άλλ’εφεξής 
ή φιλολογική του μέθοδος μεταβάλλεται καί ή 
ποιησίς του έμβαίνει εις νέαν φάσιν, εύρυτέραν κα- 
τα το φαινόμενου, καθό περιλαμβάνονταν είδη άλ
λα παρα τά μέχρι τοΰδε συνήθη είς τήν μοϋσάν 
του καί πλειότερα καί υψηλότερα (λέγω δέ ϊ·ι,'ίγ 
-IJrffin όχι διότι τά θεωρώ πραγματιζώς τοιαΰτα, 
αλλά μεταχειρ-,ζόμενος τήν συνήθη ονοματολογίαν 

τών γραψάντων περί ποιητικής τέχνης.) Εις τήν 
δευτέραν ταύτην περίοδον τοΰ βίου του, ο ποιητης 
μας λησμονεί πολ.λάκις τούς έν τή ποιήσει άδελ- 
φούς του, τόν Αριστοφάνην, τόν Μολιέρον, τόν Be
ra nger, καί άλλοτε μέν ψαύει τάς χοοδάς τής 
έμπνευομένης αρπης τοϋ Δαβίδ, άλλοτε ένστομιζει 
τήν πολύηχον επικήν σάλπιγγα τοΰ Όμηρου και 
Βιργιλίου, άλλοτε δέ παρακολουθεί τοΰ Βύρωνος 
τήν παράτολμου πτήσιν, άλλοτε δε πλεει εις τά 
γλαυκά κύματα τοΰ αισθηματικού ρεμβασμού όμοΰ 
μ.έ τόν Κύριον Λαμαρτϊνον. Αλλά δια νά μεταχει- 
ρισθή τά είδη ταΰτα ό Αλέξανδρος Σοΰτσος παρε- 
βίασεν ολίγον, κατά την ιδέαν μου τούλάχιστον, 
τήν φύσιν τής ποιητικής αύτοΰ ίζανότητος- οθεν 
καί ή εφευρετική του δύναμις φαίνεται ηλαττωμε- 
νη είς τά τής περιόδου ταύτης πονήματα του, και 
ή πρωτοτυπία αύτού ωσαύτως- προσέτι δε καί τό 
λεκτικόν του, άποβαλόν μέρος τής αφελειας αυτού, 
γίνεται μάλλον περιτετεχνημένον, έκπίπτει ένίοτε 
εις τόν //azopor/ez/or, ή λεξις δεσπόζει πολλάκις 
καί τροποποιεί τήν ιδέαν άντϊ νά τήν παροζυλου- 
θή καί νά τήν έρμηνεύη πιστώς, ή δέ στιχουργία 
άπό καιροΰ είς καιρόν, διά νά εκπλήρωσή τάς με- 
τοιχάς απαιτήσεις της, παραβιάζει τήν γλώσσαν.
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•παράσιτοι δέ λέξεις είσχωροίσιν έδώ κ’ έκεΐ είς τούς 
στίχους ώς .ιαμαγε/ιΐσ/κιτα (rcniplissage) του- 
τέστι διά τό «κεχηνό; τού ρυθμού,» ώς έλεγον οί 

αρχαίοι.
IB.

Το πρώτον έργον τού ’Αλεξάνδρου 

τήν δευτέραν ταύτην 

μετρον, 
σατυρικόν, 
ζυριωτέρας

Σούτσου κα- 
περίοδον είναι ‘// Γ'. Σε- 

’ , σύγγραμμα πολιτικόν, πεζόν καί έμ- 
ι, έν μέρει σοΖαρη καί ενθουσιώδες, έν μέρει 

Το σύγγραμμα τοΰτο εξιστορεί τάς 
περιπετείας τής πρώτης κατά τοΰ ό 

θωνος έπαναστάσεως, τής τοΰ 1843, διαλάμπει δ’ 
έν αύτώ ό ακραιφνέστερος πατριωτισμός άπό τής 
πρώτη; μέχρι τής τελευταίας σελίδος* ύπό τήν 
έποψιν λοιπόν ταύτην τό θεωρώ ώς επίσης πολύτι
μον όσον όλα τά προγενέστερα συγγράμματα τοϋ 
ποιητοΰ μας- πλήν καί φιλολογικώς άκόμη κρινό- 
μενον, τό θεωρώ ώς έχον ολας σχεδόν τάς καλλι
τεχνικός άρετάς αΐτινες χαρακτηρίζουσι τήν πρώ
την μέθοδον τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου, όλίγιστα δέ 
μόνον τών ελαττωμάτων τής δευτέρας, τά όποια 

ανωτέρω ύπέδειξα.
Μετ’ ολίγον έδημοσίευσε μίαν αξιόλογου σειράν 

βιογραφικών εικόνων (galerie de portraits) τών 
έπισημοτέρων άνδρών τής ά. έν ’Αθήναις έθνοσυνε- 
λεύσεως. Αί βιογραφία! αύται δέν έχουσιν όλην 
τήν σοβαρότητα καί τήν άμεροληψίαν τών τοΰ 
Πλουτάρχου, δέν είναι υπερβολικά! καί άδικοι σά- 
τυραι ώς αί τοϋ Mirecourt, δέν είναι πάλιν έξο
χοι καλλιτεχνικά! αναλύσεις τής ρητορικής ικανό
τατος τών βιογραφουμένων ώς αί τοΰ Cornienin 
έν τώ BtC.litp ϊώλ- ‘Ρ/μοοω;·. Διατί τοΰτο ; Διότι 
ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος δέν ήτο ψυχροΰ αίματος 
βιογράφος, έξιστορών χάριν τών μεταγενεστέρων 
μόνον τάς πράξεις άνδρών άκμασάντων τρεις ή καί 
πέντε αιώνας πρό αύτοΰ, ώς έπραττεν ό Πλού
ταρχος, άλλά βιογράφος συνάμα καί δημοσιογρά
φο; έχων ύπ’ όψιν μάλλον τούς συγχρόνους καί τά 
άμεσα συμφέροντα τής πατρίδος- διότι, ειλικρινής 
καί ευσυνείδητος, δέν άπέβλεπεν, ώς ό .Mirecourt, 
είς τήν διά τοΰ δυσφημισμοΰ άργυρολογίαν καί τήν 
προσωπικήν έκδίκησιν- διότι δέν έσκόπευεν, ώς ο 
Cornienin, νά γράψη ιδίως ρητορικήν πραγμα
τείαν καί διότι, δυστυχώς, κανείς τών ηρώων του, 
θεωρούμενος ώς ρήτωρ, δέν ήδύνατο νά τώ παρά
σχω όσην καί όποιαν ΰλην παρέσχον είς τόν Cor- 
jnenin, οΐ Mirabeau, οΐ Barnave, οί Berryer, 
οί I.aine, οί Lamartine καί λοιποί ήρωες τού /?ι- 

6.1 ίου τωχ fzjrofo»-·

Χρόνον τινα μετά τάς βιογραφίας ταύτας ό ’Α
λέξανδρος Σοΰτσος έδημοσίευσεν, έν Βελγίω νομί
ζω, πολιτικός τινας κωμωδίας περί τών όποιων 
θέλω είπει εφεξής όλίγας λέξεις- κατά δέ τό 1851 
τήν Τουρχυμάχοχ * ΕΛ.Ιά^α, επικόν ποίημα τοϋ 
οποίου τδ κοινόν δέν γνωρίζει μέχρι τούδε είμή τά 
τέσσαρα πρώτα άσματα- τά λοιπά δέν ήδυνήθη- 
σαν νά δημοσιευθώσιν ενεκ» τής έκτοτε κλονιζό
μενης ύγείας τοϋ ποιητοΰ μας- καί τών φοβερών 
καταδρομών τάς οποίας ύπέστη. 0 πρόλογος τής 
7ουρκομάγου ιΕΛ.Ιάύος είναι εύγλωττος καί σφο
δρά διακήρυξις πολέμου κατά τοϋ όθωνος, είνε ή 
πρώτη δόνησις τής μεγάλης κωδωνοκρουσίας τής 
11ης Οκτωβρίου 1862. Τό δέ ποίημα αυτό είναι 
επικόν ποίημα κατά τήν άληθή σημασίαν τής λέ- 
ξεως; Οχι, διότι μόνοι αληθείς επικοί ποιηταί με
τά τόν Ομηρον καί τόν Βιργίλιον, είναι ό Μίλτων 
καί ό Τάσσος- μετά τούτους δέν ύπήρξε μήτε δύ- 
ναται νά ύπάρξη πλέον επικόν ποίημα, έκλείψαν- 
τος τοΰ κυριωτάτου έλατηρίου τής επικής ποιή
σεως, τοΰ θαυμαστού- καί αύτή ή llenriade τοϋ 
Βολταίρου, μ.' όλην ττ,ν ασύγκριτου μεγαλοφυίαν 
τοϋ ποιητοΰ, είναι πενιχρόν έπικδν ποίημα, ανά
ξιον τοΰ ονόματος- ή μόνη αξία τής Βολταιριανής 
έποποίΐας συνίσταται είς υψηλός τινας καί φιλοσο
φικές ιδέας διεσκορπισμένας έντός τών δέκα άσμά- 
των της, καί είς τούς ωραίους στίχους οιτινες ά- 
παντώνται συχνάκις εις τό ποίημα. Η Τονρχομά- 
γος ‘Ε.Ι.Ιάς δέν έχει προσέτι καί ήρωα πέριξ τοΰ 
οποίου νά περιστρέφωνται τά συμβάντα καί ο στις 
νά έφέλκη κυρίως το ενδιαφέρον, είναι δέ στιχουρ- 
γημένη καί είς ρυθμόν μηδόλως άρμόζοντα είς τήν 
εποποιίαν* ώστε είναι κατωτέρα, έπικώς θεωρου- 
μένη, καί αύτής τής 'E'^iadoc ήτις έκπληρόνει 
τούλάχιστον τούς δύο τούτους ούσιωδεστάτους ορούς 
τής εποποιίας, όθεν ή Τοιγκομάμοσ ‘E.i.l<’c πρέ
πει νά θεωρηθή μάλλον, άν δέν άπατώμαι, ώς συλ
λογή ώραιοτάτων λυρικών ποιήσεων τοϋ ηρωικού 
είδους, συνεχομένων πρός άλλήλας, παρά ώς επικόν 
ποίημα. Εν τούτοις τό έργον τοΰτο έχει, κατ’ έμέ, 
πολλήν αξίαν όχι μόνον διά τόν είς αύτό ώς καί είς 
τά λοιπά πονήματα τοϋ Αλεξάνδρου Σούτσου δια- 
λάμποντα ακραιφνή πατριωτισμόν άλλά καί, καλ- 
λιτεχνικώς, διά τήν επιτυχή εκλογήν καί τήν με
γαλοπρέπειαν τών εικόνων, διά τά δραματικά έ- 
πεισόδια, διά τήν ευστοχον ένίοτε μίμησιν τής Ο
μηρικής ποιήσεως, πρδ πάντων είς τήν χρήσιν -ιών 
επιθέτων καί τάς παραβολές, διά τήν εντελή σχε
δόν έλλειψιν πάσης μιμήσεως τών προϊόντων τών

νεωτέρων φιλολογιών καί τήν καθαράν ελληνικήν 
έμπνευσιν.

ΙΓ.
Φθάνομεν τώρα εις τήν άξιοθρήνητον έκείνην Ο

θωνικήν κωμωδίαν τήν όποιαν ό κοινός λαός έπω- 
νώμασε τά ρεχτίφιχα. Κατά τήν περίοδον ταύ
την ό Αλέξανδρος Σοΰτσος έξέδωκε πάλιν μικρά 
τινα ποιήματα πρώτον, καί έπειτα έν άλλο μεγά
λης έκτάσεως- άλλά δυστυχώς ένταύθα ό πατριω
τισμός τού άνδρός καί ή άγαθή του καρδία παρα- 
συρθέντα καί άπό τόν άκατάσχετον ροΰν τών δη
μωδών προλήψεων τής έποχής έκείνη;, κατίσχυ- 
σαν καί τής άλλοτε τόσον ορθής του κρίσεως, καί 
τής αγχίνοιας καί τής όξυδερκείας αύτού καί τόν 
έρριψαν είς προφανή καί πάντη άκατανόητον άντί- 
φασιν πρός ολόκληρον τό φιλολογικόν καί πολιτι
κόν αύτοΰ παρελθόν. Ο έν φιλολογία καί φιλοσο
φία άπογονος τοΰ Αριστοφάνους καί τού Λουκιανού, 
τοΰ Rabelais καί τυΰ Montaigne, ό θιασώτης 
τοΰ Condorcet καί τού Diderot καί τών αρχών 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως, φαινόμενος ώς νά έ- 
στιχούργει καθ’ ύπαγόρευσιν κα-ενός pore Veuillot 
τής Ανατολής! θαυμάζων τήν πολιτικήν τοϋ Νι
κολάου ! δεικνύων σχεδόν συμπάθειαν καί πρός αύ
τόν τόν όθωνα ! Καί ύπό τήν φιλολογικήν δέ ά
κόμη έποψιν τά ποιήματα ταΰτα μέ φαίνονται ά- 
νάξια όλων τών προγενεστέρων έργων τοΰ άνδρός. 
Αλλ’ άς σπεύσωμεν νά κλείσωμεν τήν Ολιβεράν 
ταύτην σελίδα τοΰ βίου τοΰ εθνικού μας ποιητοΒ 
καί λησμονοΰντες τάχιστα μίαν στιγμιαίαν πλάνην 
τής κρίσεως αύτού, άς προβώμεν περαιτέρω.

ΙΑ'.
Φθάνει τό έτος 1858" πάσα χιμαιρική ιδέα ώς 

πρός τόν φιλελληνισμόν ή τά μεγάλα σχέδια τοϋ 
Οθωνο; είχεν ήδη έξαφανισθή άπό τόν νοΰν όχι μό
νον τοϋ ποιητοΰ μας, άλλά καί παντός συνετού 
ΐ'λληνος. Τότε ό 'Αλέξανδρος Σοΰτσος ηλεκτρίζε
ται διά μιας καί βλέπων τό βάραθρον είς τό ό
ποιον ώθεΐτο ή πατρίς του, έπανευρίσκει τήν ύψη
λήν έκεί-ην δύναμιν τής έμπνεύσεω; διά τής όποιας 
είς τήν νεότητά του ενθουσίαζε καί άνεφλεγε τούς 
συμπολίτας του, λαμβάνων πάραυτα τόν κάλαμον:

‘Ο λαός άπό τή; τρίτης Σιπτβμίρίου έχαυνώθη 
‘β; έρήαιυ ίράχων όστις, χορισθε!; άπιχαρώθη. 
Ττιλιχβς’ς π«ο: τίν θρόνον, τήν βοράν αύτοΰ χωνεύει, 
Πλήν χοιμώιιενον έχΟρός του τόν χτυπά χα! τόν φονε.'ει.

"Ε’ό·.·ύτ τούς μολυόίίνους έπενόότας του είς όλους 
Ό όεσποτισμός ύφχίνων τού συντάγματος τούς βόλους.

Ευτυχής, άν ή φωνή μου φέρη χλόνον είς τό χράτος, 
Ώς πυρΐτις άποχτώσα είς τήν ίχρήξίν τη; πλάτος I

Βρέφος ‘Ηρακλής τό έθνος επνιγεν έχ τών σπαργανών 
“Οφιν τρεις ύψοΰντα χάρας, τόν τριών γαιών Σουλτάναν, 
Κα! κρατούσα ή Ευρώπη τή; Ανατολή; τόν χλόνον, 
'Λνεόίόαζε τό βρέφο; έχ τή; κοίτη; εί; τόν θρόνον. 
Ποιο; σήμερον τούς πόόας ίέσα; τού άετιύεω; 
Καί τά νεογνά πτερά του χόπτων ή χα! σπών βιαίως. 

Δυνατός κατ' άίυνάτου,
Τήν διυλείαν του εμπαίζει χα’. τήν νηπιότητά του ;

‘Ο καταπατών τδ έθνος, ποιος; ποιον τονομά του ; 
Έλλην ουτος; πόϋεν ούτος ; ποια τά περγάμινχ του ; 
Πριν τό γένος τών ηρώων καταστήση άγελαΐον, 
Σκήνωμά του τήν γήν όλην είχεν ώς ό Ναπολέων ; 
"Εφερε καθώς έκεΐνος, εις Γιγάντων τρέχων πάλην, 
Τήν ρομφαίαν εις τήν μίαν καί τόν κόσμον είς τήν άλλην, 

Κ' είνη καταχτών παντοΐα,
Διεμείραζε τά σκήπτρα ώς τούς χέγχρου; εί; ςρουθία ; ..·.

Διά ταύτας ιδίως τάς στροφάς καί διά τό έν 
τώ προλόγω τή; τελευταίας έκδόσεως τοΰ Περι- 
πΛακωμένου ■/.α.ν^ρτ,ΤΓ,ρινι χ&τα. τής κυβερνή
σεως τοΰ όθώνος κατεδιώχθη μανιωδώς ό έθνικός 
μα; ποιητής κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1859- ό
λοι ενθυμούνται τήν πολύκροτου δίκην έκείνην, τά 
σκανδαλώδη μέσα τά όποια μετεχειρίσθη ή εξου
σία διά νά καταδικασθή είς πολυχρόνιον φυλάκι- 
σιν ό Αλέξανδρος Σοΰτσος, τάς ύπέρ αύτού έκδη- 
λωθείσα; ζωηράς συμπάθειας παρ’ όλων τών τίμιων 
και νοημόνων πολιτών, ιδίως δέ παρά τής σπου- 
δαζούσης νεολαία;- όλοι επίσης γνωοίζουσιν οτι ή 
δίκη έκείνη ύπήρξε τρόπον τι.α ή άφετηρία τής έ- 
παναστατική; ένεργεία; ήτις κατέληξε τέλος εις 
τήν άνατροπήν τής Βαυαρικής δυναστείας καί τήν 
παρά πάντων ποθουμένην χειραφέτησιν τού έθνους. 
Ενταύθα λ.ήγει τό άληθές, εύγενές καί δραστηριώ- 
τατον πολιτικόν στάδιον τού ποιητοΰ μας.

Πριν έμβω εί; τήν σύντομον φιλολ.ογικήν άνά- 
λυσιν τού 77εο(.τ7<·(Γωμ.ύ·ου έρχομαι νά είπω ολί
γα τινα περί τών έν Βελγίω έκδοθεισών κωμωδιών 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου, περί τών όποιων άνέφε- 
ρον άνωτέρω. Δεν τά; γνωρίζω είμή έκ τινων τε
μαχίων, τά όποια έδημοσιεύθησαν έξ αύτών εί; τό 
τέλος τής δευτέρας έκδόσεω; τοϋ Τ/ερητ./ί'ζω/'έ- 
roi·. Νά τάς κρίνω ώ; πονήματα σκηνικά μέ ιΐναι 
αδύνατον, καθότι δέν άνέγνωσα είμή μόνον τά ρς- 
Οέντα τεμάχια- ώς πολίτικα! σάτυραι όμως, καθώς 
καί υπό τήν έποψιν τής στιχουργίας έχουσι, νομί
ζω, πολ.λήν αξίαν, άν καί υποδεέστερα κατά τι 
τών αρχαίων πολιτικών ποιήσεων τοΰ άνδρός. Μία
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έκ τών κωμωδιών τούτων επιγράφεται ό ’ Ατίθασ
ης ποιητής Είς την πρώτην σκηνήν τής ά. πρά 
ξεως συνδιαλέγονται ό ποιητής Δημόφιλος καί ό 
φίλος του Ευθύμιος, ουτος δέ λέγει προς εκείνον:

Πολλάχι; είναι, φίλε μου. έπισφαλής άπλότης.
Νά εχη τις τήν αφελή καρδίαν είς τά χείλη, 
Νά λεγο δ,τι μάλιστα νά σιωπά ίφείλει. 
Έπλάχωσαν τούς "Ελληνας πενία χαί δουλεία. 
Πλήν τίς διαμαρτύρεται; ή σιωπή τελεία. 
‘II κοινωνία σύνδεσμος ύπάρχει συμφερόντων, 
'Ανθρώπων βννδιαίτησις άλλήλους άπατώντων.

ΙΙαρχτηρώ κ'έγώ πολλούς τοΰ έθνους πατραλοία;
Είς τοΰτο επιθέτοντας τήν -λάκα τής δουλείας. 
Ό άργυρος, διαφθορεΰς είς τή; αρχής τά; χεΐρας, 
'Ανοιγε·, όλων είς ήμάς τών κακιών τάς Ούρα;.

Εφεξής δέ ό Δημόφιλος άπαντών είς τον Ευθύ
μιον λέγει μεταξύ άλλων:

Οί τών ‘Ρωμαίων χαμερπεΐς χατέστημεν Γραιχύλοι, 
Καί μόνον ύπέρ Καίσαρος φαινόμενα στωμύλοι.

Ελάττωμα ή αρετήν είπε το χαραχτήθος,
Ή λείψανον τοΰ φλέξαντος τούς "Ελληνας χρα-.ήρος,
Ή Μοΰσά μου υπήκοος δέν δύναται νά γένη. 

Π γή αύτή, άν τρίφη σας, έμέ χαταμαραίνει. 
Είς τάς ’Αθήνας, είς αύτόν τόν "Αγιόν μου Τάφον, 
Τά πρόσωπα είδα έγώ τών Σπίσων καί τών Γράφων ! 
Έκάβησεν εί; τάς στοάς ό Χέ; τή; 'Ολυμπίας 
Κα: είς τά περιστύλια ό ΧΙτσ τής Φιγαλείας!

Σκοπεύω βέλη κατ’ αύτών θανάτου νά τοξεύσω, 
Κ' άν εμβω εις τάς φύλακας, καί δέσμιος έκπνεύσω. 
Εις τάς είρκτάς τή; πόλεως αύτή; τή; παλαι άτη; 
'Απέδανον άδαχρυτί Φωκίων κα! Σωκράτης.

Μια άλλη έζ. τών κωμωδιών αύτών επιγράφε
ται τό Συνταγματικοί- αχ/ Είς τήν κωμω
δίαν ταύτην ό ποιητής μας περιγράφει εύγλώττως 
τον αληθή υπουργόν, τόν σπουδαϊον καί ανεξάρτη
τον Βουλευτήν, τόν ενσυνείδητον συνταγματικόν 
μο.άρχην, καί βάλλει τάς τρεις ταύτας ωραίας 
εικόνας είς άντιπαράθεσιν πρός τούς ανθρώπους καί 
τα πράγματα τής ψευδοσυνταγματικής μοναρχίας 
τζ.ν όποιαν έγεύθζ.μεν έπί 20 περίπου έτη. Είς μίαν 
τών ζωηρότερων σκηνών τοϋ Σ υνταγμάτικοϋ <;μο· 
.iiioi', παρίσταντάι σκεπτόμενοι πώς να σχημα- 
τίσωσιν νέον ύπουργεΐον ό Αύλάρχης 'Αμφίθεος καί 
ώνιός τις βουλευτής, ό Στρεψιάδης, ό δέ Αμφίθεος 
εκφράζεται ούτως:

Οί λόγιοι τό σύνταγμα έπόΟσ.ν, έν ω είχον
Βαθμούς, τιμάς, κ’ ίχόρευον είς τών δραχμών τον ήχον. 
Αύτοί διά τοΰ τύπου των, τυφλού καί όλεθρίου, 
Αϋτο! πρ· παρασκεύασαν τήν Τρίτην Σεπτεμβρίου’ 
Είς τούς Φοσίτσας σήμε ον λοιπόν τά υπουργεία. 
Λυτό ή συνταγματική τοΰ έθνους πολιτεία ....

Πυργοποιία τών γλωσσών καί χάος τών πνευμάτων, 
Διαφθορά τών καρδιών κα! παΰσι: τών γραμμάτων, 
Κα! είς τδ κάτω τής γραφή; ληστεία τοϋ ταμείου. 
Ιδού ή μέλλουσα δδδς τοΰ νέου υπουργείου.

Εκ τών ολίγων τούτων παραθέσεων έννόησεν 
ήδη ό άναγνώστης τό πατριωτικόν πνεύμα τών 
κωμωδιών τούτων καί τά προτερήματα τής στι
χουργίας τήν οποίαν μετεχειρίσθη είς τάς κωμω
δίας ταύτας ό Αλέξανδρος ΣοΟτσος. καί δύνατ’ εύ
κόλως ν’ άποφασίση άν ή σύντομος κρίσις τήν ό
ποιαν ανωτέρω έξέφερον περί αύτών ήναι εσφαλ
μένη ή όχι. Μεταβαίνω ήδη είς τήν φιλολογικήν 
ανάλυσιν τοΰ f/iptx.larcojisrov.

1ST'.

Οποίου είδους σύγγραμμα είναι λοιπόν ό Πιρι- 
π.Ιανώρινοι:; Τραγωδία δέν είναι βεβαίως, μήτε 
κωμωδία, μήτε δράμα, μήτε κυρίως λυρικόν ποίη
μα, άλλ’ έποποιΐα τις τοϋ νεωτάτου είδους, εχου- 
σα πολλήν αναλογίαν, ώς πρός τήν μέθοδον μάλ
λον παρά ώς πρός τήν εσωτερικήν αξίαν μέ τόν 
τίαρά, τόν Marypi<\ τόν Γκιαονρ καί τον Πιι- 
patfjy τοΰ Βύρωνος, μέ τόν Jocelyn τοϋ Κυρίου 
Λαμαρτίνου. Τί δέ είναι αί νεώταται αυται έπο- 
ποιΐαι; Φρονώ ότι δύναται τις νά τάς όνομάση μυ
θιστορήματα στιχουογημένα, μεγάλην έχοντα δό- 
σιν λυρισμοϋ, είς τά όποια τό μέν πλαστόν διήγη
μα είναι πλειότ-ρον ή όλιγώτερον συγκεχυμένον 
καί ατελές, ή δέ προσωπικότης καί αί ίδέαι κα; 
τά αισθήματα τοϋ ποιητοΰ δεσπόζουσι κυρίως, μυ
θιστορήματα άπό τών όποιων ελλείπει ώς έπί το 
πλεΐστον ή ένότης τής πράξεως καί τοϋ ένδιαφέ- 
ροντος καί όπου οί ύπό τοϋ ποιητοΰ δημιουργούμε- 
νοι ήρωες χρησιμεύουσι μάλλον ώς πρόσχημα ή 
πρόφασις διά νά θέση ό ποιητής αύτός εαυτόν είς 
άμεσον συνάφειαν μετά τοϋ άναγνώστου. 'Γάς ά- 
τελείας ταύτας τάς συμφυείς τρόπον τινα μέ τό 
είδος τοΰτο τών ποιημάτων, τάς άνευρίσκομεν καί 
είς τόν Πτρι.τ.Ιανώαινον, άλϋά, πρέπει νά τό ο
μολογήσω, είς μεγαλείτερον βαθμόν παρά είς τά 
άθάνατα πρωτότυπα τά όποια προανέφερον ό Πι- 
γιπ.Ιανώμιιοζ μετέχει άναντιρρήτως καί τών έ
ξοχων καλλονών αίτινες είναι ίδιάζουσαι είς τά 
νεώτατα ταΰτα επικά πονήματα, πλήν αί περιγρα
φικά! καί λυρικαί αυται καλλ.οναί τοϋ ΐΐ titx.la· 
raijifvov δέν δύνανται νά έξισωθώσι πρός τάς τών 
μνημονευθέντων μεγάλων πρωτοτύπων, καθότι είς 
τας τοΰ ΤΤtpat.larupfrov δεσπόζει μάλλον, κατά 
τήν κρίσιν μου, ή ευφυής μίμησις παρ' ή άληθής

έμπνευσές ήτις σπανίως άπαντάται εις τάς μή πο
λιτικός-σελίδας τοΰ ποιήματος τούτου.

!Ζ'.
Καθ' όσον δ’ άφορα τήν άνάλυσιν τοΰ διηγήμα

τος, άν αΰτη ήναι δυσχερής διά τόν Marypid ή 
τόν Jocelyn, διά τόν ΙΙιρι.τ.Ιανώμινον i~r£ai- 
νει σχεδόν άνέφικτος. Μόλις δύναμαι νά ειπω τα 
ολίγα ταΰτα: είς χρονικήν, άναδοομικώς, άφ' ήμών 
άπόστασιν ήμίσεωε περίπου αίώνος, ώς φαίνεται, η 
Αγλαΐα καί ό Π ιριπ.ίανώμτνος έγνωρίσθησαν κα1 
ήγαπήθησαν έν Κωνίταντινουπόλει πρώτον καί έν 
Ρώμη έπειτα· ήσαν λοιπόν εικοσαετείς περίπου* 
μετ' ολίγα έτη έξερράγη ή μεγάλη έλληνική έπα- 
νάστασις, ό δέ ΠίριπΛανώμινος άφήσας τήν ερω
μένην του καί τήν Ιταλίαν κατέβη είς τήν Ελλά
δα όπου ύπήρξεν έν τών σπουδαίων προσώπων τοΰ 
μεγάλου έπαναστατικοΟ δράματος· πολύ δε μετέ- 
πειτα, άποκατασταθείσης εντελώς τής ειρήνης, έτη 
ίσως ικανά μετά τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ όθωνος. με
ταβαίνει πάλιν είς τήν Ιταλίαν ό Πιριπ.Ιανΰμίνος 
πρός άνεύοεσιν τής Αγλαΐας, καί τήν άνευρίσκει 
άπροσδοκήτως μίαν νύκτα είς συνοικίαν τινα τής 
Ρώμης έκ τών σοβαρών εκείνων καί ερημικών όπου 
έπλάνα ποτέ τά βήματά της, στηριζομένη είς τόν 
βραχίονα τοΰ Οσοάλδου, ή αιθέριος καί ρεμβαστική 
Κόριννα τής Κυρίας Στάελ’ ό βυθισμένο; είς σκέ
ψεις καί θλίψεις Πίριπ-Ιανώμινος άκούει όπισθέν 
του άσμα περιπαθές, στρέφεται δ ά μιάς ώς κεραυ
νόπληκτος, δέν τολμά νά πιστεύσρ τούς οφθαλμούς 
του καί τά ώτά του, νομίζει ότι ονειρεύεται, πα
ρατηρεί ποοσεκτικώς . .. ριγά, τρέμει, φλέγεται. . · 
είναι ή Αγλαΐα, έξησθενημένη, ήλλοιωμένη κατα
βεβλημένη άπό πολυχρονίους σπαραγμούς καρδίας, 
πλήν πάντοτε ούρανία , άπαράμιλλος κατά τό 
κάλλος:

*Αχό μάρμαρον της Πάρου
Μορφήν eTyev Αφροδίτης, «λήν μορφήν μαρμάρου.

Τή άπευθύνει τόν λόγον ό ίΤίριπ.Ιατώμίνος τόν 
ά.τ.α.·ί-ί ή Αγλαΐα, πλήν ό έραστής της διστάζει 
ακόμη· τότε ιχιΐνη

Έαυρε τό κάλ.υμμά της, χαί τό πρόσωπόν τη; ήτον
Γλυκύ χεντρον τών έρώτων, γλυκύ χέντρον τών χαρίτων. 

Παύει τότε πας δισταγμός, έπονται δέ τρυφερά! 
έκχύσεις, επιπλήξεις έρωτικαί ίχείχης, αιτήσεις 
σ .γγνώμης τοϋ έραστοΰ της, αμοιβαία διήγησις τών 
παθημάτων των. ό Π(ρι.·τ.1ανώιιινθ(. μανθάνει ότι 
ό πατήρ τής Αγλαΐας ήθελεν έκ παντός τρόπου νά 
συζεύξρ τήν ’Αγλαΐαν, καί ακόυσαν, μέ πλούσιόν

τινα Ρωμαΐον τοϋ οποίου ό πλοΰτος τόν κατεμά- 
γευεν, οτι ή Αγλαΐα έπάλαιεν έπιμόνως κατά τής 
άκάμπτου ταύτης θελήσεως, ότι ή πάλη αύτή καί 
άνάμνησις ή ανεξάλειπτος τοΰ τοσαΰτα έτη άπόν- 
τος έραστοΰ Της είχον καταστρέψει τήν ύγείαν 
της. Εν τούτοις ό μετά τοΰ Ρωμαίου γάμ.ος έπρε
πε νά τελεσθή άλλοΰ παρά είς τήν Ρώμην, καθότι 
ό μνηστής τής ’Αγλαΐας

Εις τήν δούλην του πατρίδα
Δέν ήδύνατο νά λάβη, ώ;‘Ρωμαίο; ‘Ελληνίδα.

Μεταβαίνουν λοιπόν είς τήν πρωτεύουσαν τής 
φιλελευθέρας καί άνεξιθρήσκου Γαλ.λίας πατήρ, μή
τηρ, 'Αγλαΐα, τροφός καί μνηστήρ· κατόπιν των 
μεταβαίνει καί ό Πιριπ.Ιανώιιινος’ ουτος δέ καί 
η ’Αγλαΐα συναντώνται μίαν ημέραν είς το έρη- 
μητήριον τοΰ Ρουσσώ, τήν είδωλλιακήν Ερμενον- 
βίλλην καί συνάπτεται μεταξύ των διάλογος μή 
στερούμενος ποιητικής χάριτος- ή έλαφρά και με
λαγχολική σκιά τής Julie πρέπει ν' άνεσκίρτησε 
τότε εύφροσύνως καί νά έπτερύγιζεν ήδέως περί 
τούς χρυσοΰς βοστρύχους τής ’Αγλαΐας· τέλος ό 
πατήρ τής ’Αγλαΐας βλέπων ότι ή ζωή τής Ουγα- 
τρός του έκινδύνευε, παραιτεΐται άπό τήν ιδέαν τής 
μετά τοΰ πλουσίου Ρωμαίου έπιγαμίας καί, κατά 
τήν συμβουλήν τών ιατρών, αναχωρεί μετά τής 
συζύγου, τής θυγατρός του καί τοΰ έραστοΰ της 
διά τήν Ελλάδα καί ακολούθως διά τήν Παλαιστί
νην- έκεΐ, είς τό γεραρόν θέαμα τών Αγίων Τόπων, 
ό θείος έρως, είσδύων είς τήν καρδίαν τής Αγλαΐ
ας εξαγνίζει τόν γήίνον, καί ούτως ή μνηστή τοΰ 
Πιριπ.Ιανωμίνου ■(’.•ιζτο.ι νύμφη τοΰ Χριστού καί 
μετ’ ολίγον αποθνήσκει, ό δ’ έραστής της, συντε
τριμμένος υπό τό βάρος φρικώδους ,άπελπισίας. δια- 

| τρέχει πάλιν βήμα πρός βήμα όλους τους τοπους 

όσους πρό μικρού είχε διέλθει μετά τής φίλης του 
καί πανταχοΰ άναζητεϊ, πλήν ματαίως, την πο
θητήν έκείνης εικόνα:

Αύδδι, όνομα θανάτου, Λύδδα πόλις άπα-.σϊα. 
Τούς άγιούς του ηΛθτν, t:{cv δλΑΟτε ή "Αγλαΐα ! 
"Ω ιδού ο! πίφ-.ς λόφοι χα! τά δένδρα χα! ή χοήνη. 
Φρίττονσα τοΐς τόπου; τούτους ή ψυχή μου διαχρινιι. 
"Ολα μ" αναφέρουν, όλα. ενθυμήσεις άπευχταίας 
Τπ' αύτά; τάς χνπαρίσσοχ, υπό ταύτας τάς ιτέας 

’Ανεπαίετο μαζί μου
"Οταν άοΟενής έπέρα τάς ίχτάσεις τής ερήμου.

Καί μετ’ολίγον, άπαντήσας γηραιόν έρημίτην, 
όστις έζήτει νά τόν παρηγορήση:

Ίσως μέ ε’πής: «Ματαίως -/είμαρ^ν δαχρύων χύνεις
“Εφυγε, χα! σΰ ματαίως τρέχεις όπισθεν ίχείνης.

Ή ψυχή μου τό γνωρίζει
Κα". θρηνεί διότι πλέον νά τήν σΐρτ; δίν ελπίζει.



ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ. 263
262 ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ.

Μετά πολλάς περιπλανήσεις αίτινες τόν έφερον 
καί μέχρι τοΰ καταπληκτικοί! καταρράκτου τοΰ 
Νιαγάρα, ό Πτριπ.Ιανώμζνος έπανέρχεται είς Α
θήνας, φυλ.ακίζεται, σύρεται άπό δεσμωτηρίου είς 
δεσμωτήριον καί τέλος έξαπατήσας μίκν ημέραν 
τήν προσοχήν τών φυλάκων του, αύτοκτονεΐται. 
£·/ έκ τών μεγίστων έλαττωμάτων τοϋ μυθιστορι
κού μέρους τοΰ ποιήματος τούτου είναι καί ότι, 
τής ’Αγλαΐας άποθνησκούσης έν ή δύο έτη πρό τοΰ 
1858, άναγκαζόμεθα, όλίγον μόνον άν προσεγγί- 
σωμεν τάς χρονολογίας, νά συμπεράνωμεν ότι ήτο 
πεντήκοντα περίπου έτών,όταν ήρνήθη τόν κόσμον 
καί όταν άπεβίωσε- καί τότε ποΰ μένει πλέον τό 
μυθιστορικόν ενδιαφέρον, ποΰ είναι ή ποιητική ά- 
χλύς ήτις πρέπει νά νά περιβάλλη τάς ήρωΐδας τής 
φαντασίας; Αλλο δέ σπουδαΐον έλάττωμα είναι τό 
διακεκομμένου καί άσύρραπτον τής διηγήσεως, έξα- 
φανιζομένης σχεδόν είς τήν πληθύν καί τήν πολυ
τέλειαν τών επεισοδίων καί τών ξένων πρό; τήν 
όπόθεσιν περιγραφών. Οθεν δύναταί τις νά είπη 
ότι ή άξια τοΰ Πΐξίπ.ΙανωμίΓου συνίσταται κυ
ρίως μέν είς τό έξοχο·/ πατριωτικόν αίσθημα τό 
όποιον διαλάμπει καθ’ ολας αύτοΰ τάς σελίδα;, έ
πειτα δέ καί τάς λυρικάς αύτοΰ καλλονάς, καί μά
λιστα είς τήν θαυμαστήν αρμονίαν τών στίχων τής 
πρώτης ιδίως έκδόσεως, τής τοΰ 1839. 

Τοιαύτη είναι ή τελευταία περίοδος τοΰ καλλι
τεχνικού βίου τού Αλ,εξάνδρου Σούτσου- άν δέ ύπό 
τήν έποψιν τής έν τή τέχνη τελειότητος δέν τόν 
εύρίσκωμεν πλέον τοιοϋτον, όποιον τόν είδομεν και 
τόν έθαυμάσαμεν είς τά. έργα τής πρώτης αύτοΰ 
περιόδου, δέν πρέπει μηδέ νά έκπλαγώμεν μηδέ 
νά ψέξωμεν τόν άνδρα διά τήν αναπόφευκτου ταύ
την έλάττωσιν τής ποιητική; του ίκανότητος- ό 
Chateaubriand τών Υπομνημάτων δέν εϊν' έ
κεΐνος τών Λ/αρτιφωκ καί τοΰ Rene, είς τά ση
μερινά έργα τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ καϊ τού Λαμαρ
τίνου ουσκολευόμεθα ν’ άνεύρωμεν τούς υπερφυείς 
εκείνους άνδρας τούς όποιους μάς άπεκάλ.υψαν τ'ά- 
ριστουργηματα τής νεότητάς των τό αύτό ίσως ή
θελε συμβή καί είς τόν Βύρωνα άν τό νήμα τής 
ζωής του δέν έκοπτετο τοσον ενωρίς· άλ,λ' ή φύσις 
ή ποιητική είναι τοιαύτη- τό γήρας τής άφαιρεΐ 
τήν έμπνευσιν καί τό αύθόρμητον.

Διά δύο τελευταίων μεγάλων συγγραμμάτων 
διενοεΐτο πέρυσιν ό Αλέξανδρος Σοΰτσος νά κλείση 
τό μακοόν αύτοΰ κα'ι ένδοξον φιλολογικόν στάδιο·/· 
διά μιάς επικής έξιστορήσεως τών δ jo εσχάτων

πολέμων, τοΰ Κριμαϊκού και τοΰ Ιταλικού, καί διά 
τής ιστορίας τοΰ Ελληνικού έθνους άπό τής πτώ
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 1 821 · τά 
δύο ταΰτα σπουδαία πονήματα νομίζω ότι έπρο- 
χώρησαν πολύ' είδε ν’ άναλάβη ταχέως τήν υγείαν 
του ό εθνικός μας ποιητής καί νά τά φέρη έντός 
ολίγου είς πέρας πρός κοινήν πάντων εύχαρίστησιν.

όπωςδήποτε, χαρακτηρίζω* τις βυντόμως τόν 
Αλέξανδρον Σοΰτσον, δύναταί νά είπη ότι καί ώς 
έξοχο; πατριώτης, καί ώς συγγραφεύς γονιμώτα- 
τος καί φιλόπονος, καί ώς ό μάλλον διακεκριμένο; 
τών συγχρόνων ποιητών τής Ελλάδος, θέλει κατα
λάβει βεβαίως θέσιν επίσημον έν τή πολιτική καί 
φιλολογική ιστορία τής πατρίδας μας.— Είθε ή έ- 
πιπολαία αύτη μελέτη, κρινομένη συγκαταβατικώς 
άπό τούς άναγνώστα; τή; Χρυσα.1.1ίύος, μόνον 
καί μόνον χάριν τής προσπάθειας τήν όποιαν κα
τέβαλα διά νά μείνω πιστός είς τήν αλήθειαν, είτε 
έπαινών είτε έπικρίνων, νά μή φανή όλως άσυντε- 
λής είς τό νά διεγείρη τήν φιλ.ολογικήν αυ,ιλλαν 
μεταξύ τής φιλοσπούδου νεολαίας.

Κ. Δ. ΣΟΓΓΣΟΣ.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.
Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΑΡΓΙΝΚΟΥΡΤ.

Έχΐΐαόδτοΐ τής χατά τό 1854 ιΕ.Ι.Ιηνιχής
' Εχαναατάστως.

(Συνέχεια. *Ιδ« ουλλάο. S.)

Ενώ συνδιαλέγοντο ούτως οί δύο δεσμώται, οί 
θόρυβοι καί αί κραυγαί ηύξανον όλονέν έν τή αύ- 
λή· έπειδή δέ άλλοι έξ ελλ.ηνες αιχμάλωτοι, συλ- 
ληφθέντες είς ένέδραν, ειχον ήδη όδηγηθή είς άλλο 
χώρισμα τής αύτής ειρκτής, γέρων τις Δερβίσης 
ηγούμενος τών σκυβάλων τοΰ τουρκικού πληθυ
σμού τών Ιωαννίνων, ευρών άνοικτήν τήν θύραν 
τοϋ φρουρίου, είσήλθεν είς τήν αύλ.ήν καί διά τών 
φανατικών του κραυγών είχε διεγείρει είς τούς σκι· 
πητάρας τήν έμμανή επιθυμίαν νά χύσωσι τό αιμα 
τών 6 έκείνων δεσμωτών μετά τού ’Αναστασίου 

καί Δήμου.
Οί άλβανοί καί όσμανλήδες παρεσκευάζοντο ήδη 

νά θυσιάσωσι τούς οκτώ δυστυχείς, ούς ή τιμωρία 
αύτη, κατά τάς παραστάσεις τοΰ Δερβίση, έμελλε 
νά συνδιαλλάξη μετά τού Αλλάχ.

— Τετέλεσται, ή τύχη μας άπεφασίσθη '. εΐπεν 
ό Δήμος, θεωρών διά τών κιγκλιϊων.

— Υπομονή ! άπήντησεν ό 'Αναστάσιος, ή Ελ
λάς δέν τελειώνει μαζύ μας.

ύ ταγματάρχης Δαργινκοδρ έκάθητο είς τό δω- 
μάτιόν του, αναπαυόμενος μετά τήν κακότυχον 
εκστρατείαν τού Κουτζουλιού- άκοίσας τού; ολο- 
λυγμούς καί βλέπων αίφνης τήν αύλήν φωτιζομέ- 
νην διά τοσούτων δαδών, ήγέρΟη κ' έξήλθεν είς 
τόν έξώστην του, οστις έβλεπεν ακριβώς έπί τής 
αύλ,ής· στρεφόμενος δέ πρός τόν Νικόλαν-

— Φαίνεται, τώ είπε, ότι ή πειθαρχία έξασθε- 
νεΐ καί μεταξύ τών τούρκων ανάγκη νά συμβου
λεύσω τόν Δερβέναγαν νά τούς έπιβάλη αυστηρά 
μέτρα.

— Εν τούτοις, άπήντησε δειλώς ό γραμματεύς, 
οί δυστυχισμένοι έκεΐνοι τρέχουν κίνδυνον νά κα- 
τακερματισθοΰν.

— Λ μπά ! οί τοΰρκοι είνε καλόβολ.οι άνθρωποι, 
φωνάζουν, άλλά δέν πηγαίνουν ποτέ έως έκεΐ μέ 
ραγιάδες αιχμαλώτους.

Καί τοι βέβαιος έν τούτοις ό Δαργινκούρτ περί 
τή; ήπιότητος τών συμμάχων του, κατεπείσθη ό
μως παρά τοΰ γραμματέως του νά καταβή είς τήν 
αύλήν.

— Μωρέ, γιατί φωνάζουν αύτοί οί σκύλοι, εί
πε·/ αποταθείς προς τινα τών άλβανών αύτοΰ πυρο- 
βολιστών.

— Αφέντη, άπήντησεν ό στρατιώτης, γυρεύουν 
να παλ,ουκώσουν έκείνους τούς ραγιάδες.

— ‘Ωραία δουλειά '.

— Ω !, έπανέλαβεν ό στρατιώτης, άν ζοΰσε ό 
Νισάν Βεης θά τούς έδιδε τήν άδειαν, άλ,λ' ό Δερ- 
βέναγας είνε φίλος τών φραντζέζων.

— Μοΰ φαίνεται, άνέκραξεν ό ταγματάρχης, 
ότι δέν θά περιμείνουν τήν άδειαν.

Εν τούτοι; τό στίφος τών φανατικών ώρμα ήδη 
πρός τόν θόλον, ύφ’ δν ητο ή θύρα τών ειρκτών, 
σκοπόν έχον νά τήν διάρρηξη.

Τήν στιγμήν έκείνην τοϋρκός τι; άκόλουθος τής 
γραμματείας τού Δερβέναγα, έπλ,ησίασε τόν Δσρ- 
γινκούρτ καί τόν παρεκάλεσε ν’ άναβή είς τό δω
μάτιό·/ του. 0 ταγματάρχης ύπήκουσε, μόλις 
δ’ επάτησεν είς τήν αίθουσαν τού τούρκου διοι- 
κητού, είδεν έκεΐνον προϋπαντώντα αύτώ περίτρο
μο* καί τεταραγμένον.

— ΐδέ τε, τώ είπε μ’ έλεεινά γαλ,λικά, έγώ 
δέν πταίω- οί άθλιοι αύτοί θά ρίψουν κάτω τήν 
θύραν τής ειρκτής, Οά κατακερματίσουν τούς αιχ
μαλώτους, καί ό πρόξενός σας θά γράψη είς τήν 

Κωνσταντινούπολη/, ότι αί τουρκικοί άρχαί διέτα
ξαν νά γείνη τοιουτοτρόπως τό πραγμα.

— Εχετε δίκαιον, αγαπητέ Σελίμ! ή θε’σις σας 
είνε πολύ άσχημος.

— Κάμετε μου τήν χάριν νά διατάξετε εύθύς 
τούς πυροβολιστάς σας νά διαλύσουν τούς έλεεινούς 
αύτούς μέ κανονοβολισμούς.

— ‘Ωραία ! διά νά σώσετε όκτώ, θέλετε νά 
φονευθούν εκατόν.

— Τί μέ μέλει! έγώ συλλογίζομαι τόν Πρό
ξενον.

— Θα είπώ νά γεμίσουν μόνον μέ πυρίτιδα.
— Κάμετε όπως θέλετε.

Ο Δαργινκούρτ έξήλ,θε τής αιθούσης τού Δερβέ
ναγα καί διευθυνθεΐς εις τόν προμαχώνα τού φρου
ρίου κατόρθωσε νά τοομάξη δι’ ολίγων κανονοβο- 
λισμών τούς όσμανλήδας καί τόν Δερβίσην, οστις 
διέβη πάλιν τήν περιαιρετήν γέφυραν καταρώμε- 

νος τοΰ Γκιούρου, οστις τόν έμπόδισε νά πράξη ά- 
ρεστά τώ Παντοδυνάμω.

Γ.
II νύξ ήγγιζεν είς τό πέρας της καί οί άδάμαν- 

τες τού στερεώματος ήρχιζον νά λ.άμπωσιν ωχροί 
καί άθαμβεΐς- ή ψυχρά πνοή τής προδρόμου τής 
ήμέρας αύρας ήνάγκαζε τούς άλ.βανούς τοΰ φρου
ρίου φύλακας νά συσπειρώσι περί τό σωμά των τάς 
άρνακας των, καί νά βηματίζωσι κατεσπευσμένως, 
ΐνα Οερμαίνωνται όλίγον.

II έπί τά Ιωάννινα διακεχυμένη σιωπή μόλις 
έταράττετο ύπό τής θροής τών λέμβων, αίτινες έ- 
σχιζον τά γαληναΐα τής λίμνης υδατα, φέρουσαι 
τάς διαταγάς τού Δερβέναγα είς τά άλ,λαχοΰ τών 
Ιωαννίνων σταθμεύοντα σώματα.

Τό όρος Μητζικέλι έκρύπτετο έν τούτοις είς 
σκότη- ένώ όμως έφωτίζετο όλονέν ό όρίζων, ό με
λανός έκεΐνος πέπλος, διαφανέστερος βαθμηδόν γι
νόμενος, καθίστα ορατά τά τείχη τών μοναστη- 
ρίων, τάς οικίας τών χωρικών, τάς πλατάνους, 
δάφνας καί κυπαρίσσους.

Ο Δήμος καί ό 'Αναστάσιος έκοιμώντο βαθύτα
τα· άλλ.’ αίφνης βάναυσο·/ λάκτισμα κατά τών 
κνημών τοΰ γέροντος Σουλιώτου ήγειρεν αύτόν 
πρώτον, καί είς τό φώς τής γεννωμένης ήμέρας 
είδε πρό αύτοΰ δύο άλ.βανούς καί τόν ταγματάρ
χην Δαργινκούρτ. Στραφείς τότε πρός τόν Αναστά
σιον κ’έγγίζων αύτόν είς τό πλευράν:— Σηκω, παι
δί μου, τώ εΐπεν, ή ώρα ήλθε.
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— Ναι, προσέθηκεν ό ταγματάρχης μέ τ’ άλ- 

λόγλωσσα ελληνικά του, υπομονή.
— Οί σουλιώται ήξεύρουν ν’ άποθνήσκουν, ά

πήντησεν ύπερηφάνως ό ’Αναστάσιος.
— Κότταξέ τους ! όταν λέγουν Σοΰλι, νομίζουν 

οτι λέγουν τήν άρχαίαν Ρώμην, τά Ιίαρίσια, ή 
κάτι τί περισσότερον! Εμπρός παλληκάοια, ειπεν 
έπειτα εις τούς άλβανούς του, βάλετε τους είς τό 
μέσον, καί κάμετέ τους νά περιπατούν πραγματι- 
κώς σουλιώτικα" δι’ αύτό καί μόνον είνε καλοί αύ - 
τοί οί λ.ησταί.

Ο ταγματάρχης έξήλθε τής ειρκτής· τάγμα 
άλβανών τόν περιέμενεν είς τήν αύλήν μετά μιάς 
πεδινής κανονοστοιχίας.

0 τοΰρκος διοικητής Μουσταφάς Μπέης έδωκε 
τό σημεϊον τής άναχωρήσεως, οί άλλοι 6 δεσμώται 
ήσαν ήδη είς τό μέσον τοΰ τάγματος, καί μόλις 
έξήλθον τής ειρκτής ό Δαργινκούρτ, ό ’Αναστάσιος 
καί ό Δήμος, άφήκεν ή μικρά στρατιά τό φρούριον 
κ’ έλαβε τήν είς Θεσσαλίαν οδόν, όπου μετέβαινε 
πρός ένίσχυσιν τοΰ φρουρίου τών Βιτωλιων.

"Ο τοΰρκος διοικητής, καί ό Δαργινκούρτ ήσαν 
έφιπποι κ’ έβαινον πλησίον άλλήλων, έπειδή όμως 
τήν στωμυλίαν τοΰ γάλλου δέν ύπεστήριζεν ή σιω
πηλή άπάθεια τοΰ συνοδίτου του, έπλησίαζεν έκεί- 
νος βαθμηδόν εις τούς ςοίχους τών σρατιωτών, καί 
άπηύθυνεν αύτοΐς άστειότητά τινα ή κωμικήν πα- 
ρατήρησιν περί τοΰ σοβαρού ήθους τών αιχμαλώ
των, οίονεϊ βρενθυομένων έπί τή έπισημοτητί των. 
Οί σκιπητάραι έγέλων καί κζτέσκωπτον βαναύ- 
σως τούς δυστυχείς έλληνας, ίνα τιμήσωσι τάς εύ- 
φυίας τοΰ ταγματάρχου, όστις έφαίνετο κατευχα- 
ριστημένος ότι τούς έβλεπεν ούτω τυραννοϋντας τά 
θύματά των, ένώ ό Μουσταφά-Μπεης προέβαινε 
πάντοτε, μηδέ βλέμματος τούς επομένους αξιών.

11 μικρά συνοδία έφθασε περί τήν μεσημβρίαν 
είς έν χάνων, όπου έστάθη ίν’ άναπαυθή καί γευ- 
ματίση· ό ταγματάρχης άφιπευσε κεκμηκώς έκ 
τής δασώδους καί άνωμάλου οδού, καί καπαρωμέ
νος τών έλλήνων, οιτινες έπανιστάμενοι κατά τής 
νομίμου των κυβερνήσεως, κατεβασάνιζον ούτω είς 
άσκοπους δρόμους έντιμον αξιωματικόν μηδόλως 
συνειθισμένον νά τρέχη κατόπιν κλεπτών. Οί 
δεσμώται έλύθησαν, κ’ έλαβον τήν άδειαν νά έξα- 
πλωθώσιν έπί τής χλόης 
κατακλιΟεντων καί αύτών 
τών δωδωναίων δασών.

' — Τί λαμπρά δένδρα 
γαλλιστί είς τόν ύπασπιστήν του Νικόλαν εινε αύ- I 

έν μεσω τών άλβανών, 
ύπό τάς ύψικόμους δρΰς

! ειπεν ό Δαργινκούρτ

τί με- 
κατορ- 
II πα- 

φαίνετ’ έμπρός μου μ όλην της τήν

τό τό δάσος τής Δωδώνηςπατώ αυτήν τήν 
χλόην μέ θρησκευτικόν τι σέβας ! Μωρέ, προσέθη- 
κεν έπειτα, στρεφόμενος πρός τινα τών άλβανών α
ξιωματικών, ξεύρεις τί ήσαν αύτά τά δάση ;

— Οχι, μά τόν Χριστόν!
— ‘Ορκίζεσαι μά τόν Χριστόν ;
— Εινε παλαιά μας συνήθεια.
— Μάθε λοιπόν ότι είς τήν Ηπειρον καί τήν 

Θεσσαλίαν ήσαν μίαν φοράν μεγάλαι πόλεις.
— ’Από Γιαπέτας ή Σκιαμίδες ;
— Βρέ, τί λέγεις αύτοΰ ήσαν έλλ.ηνες, ό πρώ

τος λαός τής γής.
— Ησαν υποκάτω είς τόν Πατισάχ ;
— Διόλου’ είχον τόν βασιλέα των. Ω! 

γαλοπρεπεΐς δρΰς ! νομίζει κανείς ότι μόλις 
θωνει ή αύρα νά σείη τούς κλάδους των. 
λαιά Ελλάς 
μεγαλειότητα.

Μόλις είχε προφέρει ταΰτα γαλλιστί ό ταγμα
τάρχης, καί ήκουσε πάραυτα μετ’ έκπλήξεως τήν 
έξης άπάντησιν είς τήν αύτήν γλώσσαν:

— Ταγματάρχα, επαινείτε τους προπάτορας 
καί καταδιώκετε τούς ακολούθους.

‘Ο Δαργινκούρτ έστράφη πρός τόν λαλοϋντα καί 
είδεν ένα τών όκτώ αιχμαλώτων τοΰ φρουρίου τών 
Ιωαννίνων. Εχαιρέτισεν αυτόν ψυχρώς καί συνε - 
σταλμένως, καί: Κύριε αξιωματικέ, τώ ειπεν έξα- 
κολουθών νά λαλή γαλλιστί, δέν ήξεύρω διατί ό 
θαυμασμός πρός τούς προπάτορας έπρεπε νά μοΰ 
γεννήση τήν προς τούς απογόνους ύπόληψιν.

— Καί διατί όχι ;
— Διότι δέν τό αξίζουν.
— Εύχαριστώ 1 άνέκραξεν ό ’Αναστάσιος ! σάς 

εύχαριστώ, βλέπετε, με λόγους μόνον- είμαι δε
σμώτης καί δέν δύναμαι αλλέως.

— Ε καλά ! μέ νον,ίζετε άνόητον ·, ύπέλαβε 
μειδιών ό ταγματάρχης· ήξεύρω κάλλιστα ότι ε’- 
σθε καί σείς έλλην όσον ειμ' έγώ.

— Δηλαδή ;
— Και σάς συγχαίρομαι διά τάς μάχας τοΰ 

Κουτζουλιου καί τοΰ Πέτα" οί αξιωματικοί τοΰ 
έθνους σας μάς έφθασαν μ έπείσατε περί τούτου.

— Περί τίνος έθνους όμιλ,εΐτε ;
— At! περί τοΰ μοσκοβιτικοΰ.
— Τί έχουν νά κάμουν έδώ οί Μοσκοβΐται :
— Παραξενον άλλά διατί θέλετε νά όμοιά- 

σητε μέ τά μικρά παιδιά, τά όποια κλείουν τά 
’μάτια των και νομίζουν ότι κανείς δεν τα βλέπει ρ 
Ολοι ήξεύρουν είς τήν Γάλλων και τήν ’Αγγλίαν 

ότι οί έπαναστάται διευθύνονται καί διοικοΰνται 
άπό ρώσσους άξιωματικούς.

— ’Αλήθεια ;
— Καί εινε γνωστόν ότι ό χρυσός τής Ρωσσίας 

διεγείρει καί τρέφει τήν έπανάστασιν.
— Λαμπρότατα.

— Εινε και ό σύντροφός σας ρώσσος ; οί άλ
λοι ές ποιας εθνικότητας εινε ; ελάτε, λαλήσετε 
μέ ειλικρίνειαν. Λυπούμαι ότι σάς βλέπω είς τό
σον άθλίαν θέσιν, καί σάς ύπόσχομαι νά πράξω 
οτι έξαρτάται άπ’ έμέ διά νά σάς έλευθερώσω τό 
ταχύτερον.

— ’Αφοΰ έχετε τόσον καλήν θέλ.ησιν διά τούς 
ρώσσους αξιωματικούς, άπήντησεν ό ’Αναστάσιος, 
έγώ καί οί σύντροφοί μου είμεθα έλεύθεροι παντός 
καθήκοντος ευγνωμοσύνης, διότι, όσοι είμεθα έδώ 
αιχμάλωτοι τών τούρκων, καυχώμεθα ότι είμεθα 
ελληνες καί όχι ύπήκοοι τοΰ Τσάρου.

— ’Αληθινά ;
— Έρωτήσατε τούς άλβανούς σας, οιτινες μάς 

γνωρίζουν.
— ‘Ομολογώ ότι ποτέ μου δέν ένόμιζον τόσον 

ικανούς τούς υπηκόους τοΰ βασιλέως τής Ελλάδος.
— Δέν είμεθα ούτε ύπήκοοι του.
— Τότε δέν είσθε ελληνες.

— Άλλ’ είπέτε μου λοιπόν, τί είνε οί Θεσσαλοί 
καί οΐ Ηπειρώται;

— Επαναστάται ύπήκοοι τοΰ Μεγάλου Σουλ
τάνου, οί όποιοι άπεφάσισαν καί καλά νά μάς βα- 
σανίσωσι μέ δρόμους καί έκστρατείας, καί διατί, 
φιλτατε ; διά νά άνησυχώσι τούς λαμπρούς μας 
συμμάχους, οί όποιοι σάς μεταχειρίζονται ώς παι
διά των’ άλλ.ά θά τό πληρώσετε, κ* έννοια σας ι 
Θά τό πληρώσετε πολύ άκριβά, καί θά σάς περά- 
ση τέλος πάντων, άπαξ διά παντός ή μανία τών 
έπανασ τάσεων.

‘Ο Αναστάσιος άφήκε τόν ταγματάρχην νά τε- 
λ.ειώση ήσύχως τήν φράσιν του, καί τόν ήρώτησεν 
έπειτα ήσύχως: ·

— Που μάς οδηγείτε ;

— Είς τό μοναστήριον τοΰ Αγίου ίΐλ’α, άπήν
τησεν ό ταγματάρχης· άν οί τοΰρκοι ήσαν πραγ- 
ματικώς όποιοι λέγετε, δέν θά έλαμβάνετε τόν 
κόπον αύτής τής οδοιπορίας· ή άνασκολόπισις 
θά τήν καθίστα περιττήν.

II τουρκική φιλανθρωπία είνε κόρη τοΰ φό · 
βου μή δυσαρεστηθώσιν αί Κυβερνήσεις σας.

— Λ, λοιπόν αί Κυβερνήσεις μας είνε γεναϊαι 

καί φιλάνθρωποι; ομολογήσατε λοιπόν ότι έχετε 
άδικον νά τάς προσβάλλετε.

— Ποια τύχη μάς περιμένει είς τό μοναστή
ριον τοΰ Αγιου Ηλία; έπανέλαβεν έρωτών ό ’Ανα
στάσιος.

— Να κάμετε συντροφιάν είς έκατόν άλλους 
δεσμώτας, λ.ηστάς συλληφθέντας είς τό χωρίον τοΰ 
Μετζόβου.

‘Ο νέος σουλιώτης ήσθάνθη τό ανωφελές τής 
μετά τοΰ Δαργινκούρτ συζητήσεως, καί, μαθών 
ήδη ό,τι έπεθύμει, άπεμακρύνετο, οτε ό ταγματάρ
χης άνακαλέσας αύτόν, τώ είπε-

— Είπετε με, σάς παρακαλώ, ποΰ καί πώς έ- 
μάθετε τά γαλλικά, τά όποια όποια όμιλεΐτε άρ· 
κετά καλά ;

— Ποΰ; είς Παρισίους.
— Ω, ώ ! καί οί κλέφται βλέπω έπισκέπτονται 

τούς Παρισίους. Πότε εισθ’ έκεΐ;
— Είς τά 48.
— Τρικυμιώδης εποχή.
— Αλήθεια! τήν 15 Ιουλίου φίλος μού τις με- 

συρεν είς τά οδοφράγματα.
— Εκαμε λαμπρότατα.
— £λαβον μίαν πληγήν.
— Διά τήν έλευθερίαν ! πρέπει νά ήσθε ύπερή- 

φανος.
— ΙΙτον όλως διόλου οικογενειακή ύπόθεσις, είς 

τήν όποιαν έκαμα πολύ κακά ν’ άναμιχθώ.
— Πώς; μετανοείτε ότι μάς έβοηθήσατε νά * 

διώξωμεν τόν τύραννόν μας ;
‘Ο Αναστάσιος δέν άπήντησε, καί ό ταγμα

τάρχης έπανέλαβε τήν ομιλίαν μετ’ αύξοντος εν
θουσιασμού :

— Ω! ή άνάμνησις τής ημέρας εκείνης γεννά 
σφοδρούς παλμούς είς τά στήθη μου· κ’ έγώ ήμην 
είς τά οδοφράγματα μέ τά πολιτικά μου- ζήτω ή 
έλευθερία ! ζήτω ή 1 5 Ιουλίου !

— Μέ συγχωρεΐτε, ά.λλά σείς μέ φαίνεται δέν 
δύνασθε νά όνομασθήτε θιασώτης τής έλευθερίας.

— Κύριε, τί μέ νομίζετε ;
— Ενθυμηθήτε μόνον ποΰ, ύπέρ τίνος καί κατά 

τίνος μάχεσθε;
— Είμαι είς γήν ύποτεταγμένην είς τούς γεν

ναίους υιούς τοΰ Ισλάμ, καί τούς βοηθώ νά επα
ναφέρουν ύπό τό κράτος τής ήπιας Κυβερνήσεως 
των γένος κινηθέν είς έπανάστασιν άπό τάς ραδι
ουργίας καί τά χρήματα τών Μοσκοβιτών.

— Αλλ’ ημείς λοιπόν, ημείς απόγονοι έκείνων, 
είς οΰς ό θεός έδωκεν αύτήν τήν γήν, ή όποιοι τήν
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κανέν ύπόγειον, ίνα δοθώσιν αμέριμνοι εις τδν πά
τον

έπανεκτήσαμεν μέ τό αιμά μας, είμεθα μηδενικόν 
είς τήν εύρωπαϊκήν στάθμην ;

— Εχετε άνεξάρτητον βασιλείου . ..

— Καί άν ύποθέσωμεν δτι έν εκατομμύριου έλ ■ 
λήνων εύρίσκεται είς τόν Παράδεισον, νομίζετε 
σείς, δτι ή εύτυχία των αρκεί νά καταστήση ανε
κτήν τήν τυιαννίαν 9 εκατομμυρίων εύρισκομενων 
είς τήν κόλασιν;

— Κομίζω ... αί! μήπως ήξεύρω κ’ έγώ τί 
ποέπει νά νομίσω ;.. Αλλά καί άν παραδεχθώμεν 
δτι δλοι σεις. Θεσσαλοί. ΐϊπειρώται καί Μακεδό- 
νες δέν διάγετε θαυμάσια, σάς φαίνεται οτι εινε 
φρόνιμον νά έπαναστατήτε δταν ή Γαλλία καί ή 
’Αγγλία συμμαχώσι μέ τούς τούρκους ;

— II στιγμή δέν είνε κατάλληλος, τδ ήξεύρω, 
καί μαζύ μοΰ τό ήξεύρουσι τά δύο τρίτα τών 
συμπατριωτών μου- άλλά τί νά κάμωμεν ; Αν ό 
πεώτος σπινθήρ τής έπαναστάσεως ύπήρξεν αποτέ
λεσμα ρωσσικής ένεργείας ή τής άπελπισίας τών 
συμπατριωτών μου καί τής ώμότητος τών Μου
σουλμάνων, μόνος ό Θεός τό ήξεύρει- άλλά καί άν 
τις τό ήξευρε, δέν Οά έδύνατο νά τόν καταστείλη. 
Από τήν Πελοπόννησον καί τήν Αττικήν οί αδελ
φοί μας τόν ειδον άνάπτοντα καί εκτεινόμενου, 
καί τρέχουσι νά συμμερισθώσι τούς κινδύνους μας- 
είπέτε μου, σείς ταγματάρχα, ήθέλατε τούς επαι
νέσει άν έμενον άπαθεϊς θεαταΐ τοΰ άνανεωθέντος 
άγώνος;

— Εγώ ; όχι βέβαια.
— Εστέ λοιπόν συνεπής . . .
— Ταλαίπωροι! σας λυπούμαι.

’Ο τουρκος διοικητής έξήλθε τήν στιγμήν έκεί
νην άπό τό χάνι κ’ έδωκε τήν διαταγήν τής άνα- 
χωρήσεως’ τό τάγμα έτακτοποιήθη πάλιν, καί ό 
Δαργινκούρτ έπανίππευσε σκεπτικός καί άποβαλών 
τήν ύβριστικήν έκείνην περιφρόνησιν ήν έδείκνυε 
τέως πρός τούς αιχμαλώτους.

— Ταλαίπωροι, έξηκολ.ούθει λέγων καθ’ εαυτόν 
πλήν ! άλλέως δέν γίνεται !

Περί τήν εσπέραν έφθασεν ή συνοδία είς χωρίον 
τι παρά τήν κορυφήν όρους, κ’ έστάθη έκεΐ δπως 
διανυκτερεύση.

Είς τών οκτώ αιχμαλώτων, μόλις ίδών μακρό- 
θεν τάς οί.ίας, ή μάλλον τάς καλύβας τού χω
ρίου. ήρχισεν όλολύζων- φθάς δέ μετ’ ολίγον πρό 
τής εκκλησίας του, έγονυπέτησε, καί ούδ’ έφάνη 
κάν άκούων τάς ύβρεις τών άλβανών, οΐτινες δέν 
έβλεπον τήν ώραν νά σωρεύσωσι τού: δεσμώτας είς

Λ.

Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝ.
I.

II λέξις 7έω>· (lion), δι’ ής καλείται μέρος τής 
γαλλικής νεολαίας, κατέστη τοσοΰτον κοινή ώστε 
νομίζω περιττόν νά εξηγήσω διά μακρών είς τούς 
άναγνώστας μου ότι σημαίνει άλλο τι ή τδν φο
βερόν κάτοικον τών δασών.

’Αλλά τί είνε αύτό τδ άλλο τί; — επικρα
τεί περί τούτου γενική τις καί άρκοΰσα είς τάς 
συνδιαλέξεις ιδέα- γνωστόν είναι ότι ή φυλή είς ήν 
ό λέων ούτος ανήκει έζησε πάντοτε έν Γαλλία ύπό 
διάφορα ονόματα- άλλοτε ό λέων εκαλείτο τετρα- 
.■τίρατος, κα-Ιάτυμας, iiaGoJipiroC κατόπιν μυ
ρωδάτος, θαυμάσιος καί τέλος πάντων εσχάτως 
ίργο.1ά6ος' σήμερον ονομάζεται .Ιίωτ.

Διατί;
Μήπως διότι είναι ό βασιλεύς τοΰ μέρους εκεί

νου τής κοινωνίας δπερ όνομάζομεν κόσμον; μή · 
πως διότι λαμβάνει δι’ εαυτόν τά τέσσαρα τέταρ
τα τής λείας τήν όποιαν άλλοι τδν έβοήθησαν νά 
άοπάση ; Δεν ήξεύρω, θά προσπαθήσω δμως νά σάς 
διαγράψω τήν φυσιογνωμίαν του καί, άν δυνηθήτε, 
μαντεύσατε.

‘Ο .leur έν γένει είναι εύμορφον μειράκιου με- 
ταβάν άπδ τής παιδικής είς τήν άνδρικήν ηλικίαν, 
άφοΰ ή άξίωσις τοΰ νά καλήται τις νέος κατελει- 
φθη πρδ καιρού είς τούς μεταξύ τεσσαράκοντα και 
πεντήκοντα έτών εύρισκομένους, καί κατήντησεν 
οδτω σήμερον νά ζαταφρονήται ό νέος Οσον καί ο 

γέρων.
Μή ύπάρξας λοιπόν ποτέ ό .Ιίωυ νέος, ούδέπο

τε έκαμε τινα τών νεανικών έκείνων ανοησιών τας 
οποίας ή καρδία ύπαγορεύει, μολονότι άγαπα τό 
παίννιον, τάς γυναϊκκας καί τον οίνον, ώς λεγουσι 
τά άσμάτια τής αύτοκρατορικής εποχής, πράγμα 
τδ όποιον πρδ πάντων καταφρονεί ο .Ιιωυ. 11 αγά
πη δμως αύτή δέν είναι κυρίως ερως, διότι τά πά
θη αύτά, είς ά προσθετέου καί τήν ΐππομανίαν, 
δέν τά αισθάνονται οΐ κύριοι ούτοι χάριν εαυτών.

, Το άληθές πάθος άγαπα νά κρύπτεται, νά άγνοή-

καί τήν κραιπάλην.

("Επίται τό τί.Ιος.)

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ.

·.· j

ται, ένώ τδ ίδικόν των είναι πάθος πολυτελώς έ- 
πιδεικνύμενον. 11 έοωμένη των τοίς χρησιμεύει, ώς 
καί ή αμαξά των, διά νά ρυπαίνωσι τούς διαβάτας, 
ζαί γευματίζουσιν είς τά παράθυρα τοΰ καφφενείου 
τών Παρισίων, διότι είναι τό καταφανέστερου μέ
ρος τής πρωτευούσης- δέν πίνουσι κυρίως, άλλά 
κενοϋσι μόνον φιάλας, τό όποιον διαφέρει πολύ.

Οί .Ιέοκττς λοιπόν άγνοοΰσιν έν γένει τδν έρω
τα, τάς παθητικωτέρας του όρμάς, τά τρεπνότερά 
του εύτυχήματα, τάς άνοητοτέρας του ελπίδας, 
τούς κουφότερους του φόβους ζαί τελοςπάντων δ 
λας τάς Οελκτικάς του μηδαμινότητας- άντί τού
του έχουσι κεζτημένον δικαίωμα (κεζτημένον είναι 
ή κατάλληλος λέξις) νά προσαγορεύωσιν είς τόν ένι- 
κόν άριθμόν τό προσωπικόν τών χορών τής όπερας.

Αλλως τε, έχουσι τοΰτο κοινόν μετά τής πρδ ε
ξήκοντα έτών άριστοκρατικής νεολαίας, δτι κατά 
τό ήμισυ μέν εύρίσκονται μεταξύ τής πλέον διακε
κριμένης Παρισινής κοινωνίας, κατά τό ήμισυ δέ 
μεταξύ τής πλέον διεφθαρμένης· διαφέρουσι δ’ έκεί
νης καθόσον αί μεγάλαι κυρίαι τής έποχής μας δέν 
τούς άμφισβητοΟσι πλέον ώς άλλοτε παρά τών 
διζτρεφομένων νεανίδων, ζαί τούς έγκαταλείπουσιν 
εντελώς είς τάς ραδιουργίας τών παρασκηνίων. Ου 
τως. άν εύρέθη ποτέ έντδς τοΰ θεάτρου αύτοΰ γυνή 
τις θελουσα νά πώληση δι έρωτα τήν τιμήν της, 
παρεδόθη πάντοτε είς έρωτόληπτόν τινα νεανίαν, δν 
οι ύβριστικώς άπεζάλουν νέον τή; μέση;
τάξεως.

Τώρα δυνάμεθα νά άρχίσωμεν τήν ιστορίαν μας.

Πρό τινων ημερών, έν ώρα μεσημβρίας, .Ιέω>· τις 
τοΰ καλλιτέρου είδους κατέβη τής άμάξης του ζαί 
είσήλθεν είς τό «Καφενείου τών Παρισίων.» II εί 
σοδός του προύξένησε ζωηράν έζπληξιν, δ'ιά δύο 
σπουδαίους λόγους· πρώτον διότι έφόρει ενδυμασίαν 
χοροΰ και δεύτερον διότι έζήτησε ζατεσπευσμένως 
τδ πρόγευμά του, ώς άνθρωπος έχων σπουδαίαν 
τινα ύπόθεσιν.

Εις τών φίλων του τδν παρετήρησε προσεζτιζώς 
διά τοΰ οφθαλμού του, δστις δέν έφόρει δίοπτρον, κά
τω είπε: Ποΰ διάβολον θά ύπάγης είς τοιαύτην ζατά- 
στασιν Στερνύ ;

— Είς γάμον.
— Ποιος νυμφεύεται ; εΐπεν ό έρωτήσας.

Και πάραυτα ήμιδωδεκάς κεφαλών ήγέρθησαν 
βλέμματα άντηλλάγησαν, ή οροφή έκυτάχθη πε
ριέργως, καί έκαστος έπανέλαβε ποό; έαυτόν την

‘Ο Στερνύ είδε τήν σιωπηλήν αύτήν κωμωδίαν, 
καί έσπευσε ν’ άπαντήση άδιαφόρως:

— Κανείς, κύριοι, κανείς- είναι ιδιαιτέρα ύπόθεσις.
— Καί ποιαν ώραν θά τελειώσης ;
— Δέν ήξεύρω, άλλά Οά τό στμίάω εύθύς μετά 

τήν έζζλησίαν, όταν πλέον δέν θά ήμαι αναγκαίος.
— Είσαι λοιπον αναγκαίος ;
— Είμαι μάρτυς του γαμβρού.
— Μάρτυς τοΰ γαμβρού ; έπανέλαβον δλοι.
— Καί, έπανέλαβεν ό Στερνύ, βλέπων τήν εκ-, 

πληξιν έφ’ όλων τών προσώπων ναί· μάρτυς τοϋ 
βαπτιστικοΰ τοΰ πατρός μου. Μέ έγραψεν έπί τού- 
τω έπιστολήν, ήτις δέν μέ έπέτρεπε ν’ άρνηθώ είς 
τόν άξιόλογον αύτόν νέον μίαν χάριν τήν όποιαν 
θεωρεί ώς μεγίστην του τιμήν. Αύτή είναι δλη ή 
ύπόθεσις· γευματίσατε λ,οιπδν ήσύχως, προσέθηκεν 
ό Στερνύ έγειρόμενος, καί άναβλεπόμεθα τό εσπέρας.

Ενώ έξήρχετο, εις τών φίλων του τώ είπε με - 
γαλοφώνως: Καί ποΰ γίνεται ό γάμος ;

— Δέν ήξεύρω. μά τήν αλήθειαν. II συνάθροι- 
σις είναι είς τής νύμφης, όδδς Αγίου Μαρτίνου, τήν 
μεσημβρίαν καί τέταρτον χαϊρε’

Ανεχώρησε δέ, ζαί μολονότι τδ συμβάν αύτδ 
ητο ήκιστα σπουδαίον, έγένετο ούχ ήττον άντικεί- 
μενον μαζράς συνομιλίας.

— ύ γέρων μαρκήσιος Στερνύ, εΐπεν υιός τις 
κεραμέως, όψίπλουτος τρέφων βαθύτατου σέβας 
πρός τάς κληρονομικά; παραδόσεις, ό γέρων μαρ
κήσιος Στερνύ διετήρησε κάπως τά πατριωτικά 
έθιμα τής αρχαίας εύγενείας" δ.τι ζάμνει λοιπόν ό 
Στερνύ είναι πολύ ώραία πράξις, άλ,λ ά μ’ δλον τό 
μεγάλου του όνομα δέν τδ εννοεί καί, άντί νά φανή 
καλός καί προσηνής πρδς τούς ταλαιπώρους αύτούς, 
θά τοίς δείξη ίσω; είρωνά τινα ή πληκτικήν φυ
σιογνωμίαν, καί δμως . ..

— Καί όμως, εΐπεν είς τεσσαρακοντούτης πρώην 
Νάρκισσος, ουτινος διεφιλονεικεΐτο ό λεόντειος τί
τλος, χονδροειδέστατος καί ασχημότατος κομψ-υό- 
μενος, εΐδ ; τι πλ'υσίου ποδοϊατροΰ καλοΰντος ό
λα; τάς γυναίκας ύ μικρά . . . , καί δμως θά ήτο 
διασκεδαστικδν αύτό" εύρίσκει τις πολλάκις ώεαίας 
γυναίκας έκεΐ μέσα.

— Ωραία; ναι, άνέκραξεν εις αληθής λέων, ά
γνωστος υπαρξις, τής όποιας ή είδικότης εΐχε καλ
λιτεχνικήν τινα έποψιν συνισταμένην, είς τό πσοσ- 
τατεύειν τάς τέχνας καί τά προϊόντα τής φαντα
σίας· ωραίας ναι, άλ.λά τής μέσης τάξεως.

— Λ! Κύριοι, έπανέλαβεν ό υ-.δς τοΰ κεραμέως,
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— Διάβολε, έπανέλαβεν ό καλλιτέχνης λέων, 
την μέσην τάξιν τής εποχής εκείνης, εννοείται· νεά- 
νιδας αίτινες ούδέν περί ούδενός έγνώριζον γυναί
κας αίτινες κα: αύταΐ δέν ήξευρον τίποτε περισσό
τερόν, περιοριζόμεναι εις τήν άσκησιν τών εύσεβών 
οικογενειακών καθηκόντων των, δια τας οποίας αι 
ήδοναί τοϋ κόσμου, αί τέχναι, ή φιλολογία ήσαν 
πράγματα άτινα δέν έτόλμων κάν να έπιθυμήσωσι, 
καί αίτινες έθ-ώρουν ένα κομψόν άνθρωπον ώς τον 
διάβολον δφιν τής γενέσεως. Το νά είσέλθη τις είς 
αύτήν τήν ζωήν φέρων μαζύ του τόν έρωτα και τήν 
ταραχήν, νά παίξη με τήν εντελή έκείνην άγνοιαν, 
νά τήν έκπληξη ώς παιδίον μέ μαγικά διηγήματα, 
θά ήτο βέβαια διασκεδαστικόν, καί εννοώ κάλλιστα 
τόν έρωτα τοΰ στρατάρχου ί’ισελιέ διά τήν Κυρίαν 
ΙΜ.σελέν. Άλλ’ αί γυναίκες τής σημερινής μέσης 
τάξεως, τυχοΰσαι ώς έπ'ι τό πλεΐστον άτελοΰς καί 
διεστραμμένης αγωγής τήν όποιαν χρησιμοποιοΟσι 
πολλάκις μετ’ απερίγραπτου θρασύτητος- μουσουρ
γοί παίζουσαι τά μελουργήματα τοΰ Στάϊοελτ, φει- 
λονεικοΰσαι περί Ροσσίνη καί Μάγερμπερ καί κη· 
ρυττόμεναι ύπέρ τοΰ Ταχνύρόιιου τοΰΛογχζιψώ· 
θηλυκοί συγγραφείς άναγινώσκοντες τήν Κυρίαν 
Σάνδ ώς σπουδήν καί καταβιορώσκοντες εύδαιμό- 
νως τόν Πωλδεκόκ, καλλι τέχναι παραγγέλου- 
σαι τάς εικόνας των είς τον Κύριον Δυδύφ καί 
χρωματίζονται λιθογραφίας, γυναίκες τελ,οςπάντων 
γνωμοδοτοΰσαι περί φορολογίας καί αθανασίας ψυ
χής !... είναι αποτρόπαιοι καί έννοώ κάλλιστα τήν 
πλήξιν τοΰ Στερνό. Θά τόν θεωρήσουν ώς περίερ
γον τι ζώον, καί κύριος οιδεν άν δέν τόν μετρή
σουν μέ τόν πήχυν ώραίου τίνος έμπορίσ/.ου όστις 
συνέθεσεν ίσως δωδεκάστροφον ύμέναιον, οςις θά κό
ψη τά φαγητά έπί τραπέζης, θά ψάλη κατά 
τά έπι δόρ πια, θά χορεύση όλην τήν νύκτα καί θά 
κηρυχθή όμοψήφως ό χαριέστατος τής συνανα
στροφής 1

Ταΰτα ειπών ό λέων, άνήψε τό σιγάρον του, έ- 
κάθησεν έπί μιας έδρας, έστήριξεν έπί δύο άλλων 
τάς κνήμας του καί άφήκε τά βλέμματά του έπί 
τοϋ παρερχομένου είς τό βουλεβάρτου πλήθους. 
Πάντες οί λοιποί λέοντες έσπευσαν έπίσης εις όμοιας 
σπουδαίας ασχολίας, καί ούδείς πλέον έγίνετο λ.ό- 
γος περί τοΰ Λεόνε Στερνό.

Ουτος εντούτοις είχε φθάσει είς τήν οδόν Αγίου 
Μαρτίνου. Τήν ήμέραν εκείνην ό λέων μας ούδε- 
μίαν ειχεν έντευξ-.ν- ούτε ιπποδρόμων ήτον ούτε 
περίπατος εί: το δάσος, καί δέν έκλεπτεν επομένως 
*αρ’ ούδεμιας διασζεδάσεώς του τάς δύο ώρας τάς 

οποίας έθυσίαζεν είς τόν Πρόσπερον Γοβιλίού, τόν 
βαπτιστικόν τοΰ πατρός του. Αφοϋ θά έπληττεν 
άλλοΰ, άς έπλ.ηττε καί έκεϊ’ μή άναλ.ογιζόμενος 
κάν τί έπραττεν, είσήλθεν εις τοΰ Κυρίου Λαλουάν 
πτεροπώλου, μή άποφασίσας έκ προοιμίου νά φανή 
ούτως ή άλλ.ως- έξετέλει απλώς παραγγελίαν. Ε- 
φθασε δέ εγκαίρως καθότι αύτός μόνος έτι άνεμέ- 
νετο- τό εννόησε χωρίς νά τοΰ τό δείξωσι παντάπα- 
σι, καί ένόμισε περιττόν διά τοΰτο νά ζητήση συγ- 
χώρησιν. Τώ παρουσίασαν τήν μελλόνυμφον ήτις 
δέν έτόλμησε νά τόν ίδη κατά πρόσωπόν, έπειτα 
τούς γονείς, καί ειδεν οτι οί νέοι τής συναναστρο
φής συνωθοΰντο έπιδεικνύμενοι αύτόν οσάκις προσ- 
ηγόρευεν ή ώμίλει. Εζήτησε διά τών βλεμμάτων 
τινά, πρός δν νά πλησιάση, άλλ’ ούδένα άνδρα άνε- 
κάλυψεν ου τίνος ή συνωμιλία ήδύνατο νά τόν προά
σπιση κατά τής γενικής εκείνης περιέργειας. ‘Ο 
Στερνό λοιπόν άπεσύοθη είς τινα γωνίαν ένώ ή οι
κογένεια έθορύβει πανταχόθεν, όργανίζουσα τήν ά- 
νεχώρησιν, δτε αίφνης είσήλθεν ύψηλή τις νεάνις ά- 
νακράξασα-

•— όταν έγώ σάς έλεγα, δτι έπρόφθανον ν’ αλ
λάξω φόρεμα πριν έλ.θη κάν ό μαρκήσιός σας !

— Ελίζα! ειπεν αύστηρώς ό Κύριος Λαλουάν, 
ένώ πάντες οί παρεστώτες έμενον εκ
τοΰ απροσδόκητου τούτου. Τό βλέμμα δε τοΰ Κυ
ρίου Λαλουάν στραφέν πρός τόν Δεόνς έδειξεν είς 
τήν κόρην του όποιον απρεπές είχε πράξει καί αύ
τη έρυθρίασεν, ώς ό ώραΐος λέων ουδέποτε είχε ίδεϊ 
νά έρυθριώσι.

— .Μέ συγχωοεϊτε, παπά, δέν ήξευρα..., είπε κλί- 
νουσα τήν κεφαλήν, ένώ ό Κύριος Λαλουάν πλη- 
σιάσας είς τόν Στερνό, τώ είπε μέ πατρικόν ήθος"

— Είναι δεκαέξ έτών παιδί, καί δέν ήζεύρει ά

κόμη τούς τρόπους.
‘Ο Στερνύ παρετήρησεν αύτό τό παιδί, τό όποιον 

ήτον ώραΐον ώς άγγελος.
— Είναι κόρη σας έπίσης, ήρώτησεν ό Λεόνς ;
— Ναι, Κύριε μαρκήσιε, χαϊδευμένη ολίγον, ά- 

φοΰ φοβερά ασθένεια τής καρδίας ολίγον έλειψε νά 
μάς τήν άρπάση, καί τήν προσέχομεν άκόμη. Δι ’ 
αύτό καί δέν τήν έπέπλ.ηξα.

— Λοιπόν λάβετε τήν καλοσύνην νά μέ παρη- 
σιάσετε είς αύτήν καί νά μέ συγχωρήσετε διά τήν 
μή άκρίβειάν μου.

— Δέν αξίζει τόν κόπον, άπήντησεν ό Κύριος 
Λαλουάν. μή δίδετε σημασίαν είς τούς λόγους αύ
τής τής άνοήτου.

Αλλ' ό Στερνύ δέν ήτον αύτής τής ιδέας' ούδέ- 

ποτέ ειχεν ϊδεΐ χαριέστερόν τι τής ώραίας έκείνης 
κόρης. Ενώ ή μήτηρ της τήν έπέπλ.ηττεν ήπίως
καί έφαίνετο παραγγέλουσα αύτή νά ήναι φρόνιμος, 
είχε ρίψει εκείνη κρύφιον βλέμμα έπί τού λέοντος, 
βλέμμα έταστικόν καί ήκιστα εύνοϊκόν, καί περά-
νεί τον πανηγυρικόν της μητρός της δι ανυπόμο
νου χειρονομίας ήτις έλ.εγε σαφώς: «ΐϊμην βεβαία 
οτι αύτός θά μάς χαλάση τήν εορτήν.»

Εν τούτοις έκίνησαν διά τό Δημαρχεΐον καί ό 
Λεόνς έτοποθετήθη είς τήν άμαξαν τής μελλονύμ
φου μετά τής Κυρίας Λαλουάν καί ενός τών μαρ
τύρων τής οικογένειας. Εύτυχώς ό δρόμος δέν ήτο 
μακρύς, διότι καί τά τέσσαρα έντός τής άμάξης 
πρόσωπα έφαίνοντο λίαν στενοχωρημένα, καί ό 
συνοδοιπόρος τοΰ Λεόνς ούδέν εύρε κάλλιον νά τώ 
είπη, ή:

— Τί φρονείτε, Κύριε, περί τοΰ ζητήματος τών 
ζακχάρεων ;

‘Ο Στερνύ δέν έφρόνει τίποτε, άλλ’ άπήντησε 
ψυχρώς:

— Είμαι, κύριε, ύπέρ τών άποικιών.
— Εννοώ, είπε ψυχρώς ό μάρτυς, ή πρόοδος 

τής έθνικής βιομηχανίας σάς φοβίζει· άλλ’ ήξεύρετε 
οτι ή κυβέρνησις άπεφάσισε νά καταστρέψη τά 
πάντα έν Γαλλία ;

Καί ό κύριος έξηκολούθησε λαλών έπί τοΰ ζη
τήματος μέχρι τοΰ Δημαρχείου, χωρίς νά παραστη 
άνάγκη νά λαλήση καί τις άλλος.

‘Ο Λεονς δέν έσυλλογίζετο ήδη πλέον τήν ώοαίαν 
Ελίζαν καί ήρχισε μάλιστα νά πλήττη· δτε δέ 
έφθασαν, καταβαίνων τής άμάξης διέκρινε τήν 
Ελίζαν ητις είχε πηδήσει καί αύτή πρό μικροΰ 
άκτινοβόλος άπο τής ίδικής της. Τήν στιγμήν 
έκείνην συνέβη είδος τι μικράς περιπλοκής ήτις 
ύπήρξεν ίσως ή κυρία άφορμή τής προκειμένης ίφο- 
ρίας. Η Ελίζα έστήριξε τήν χεΐρά της έπι τοΰ βρα
χίονας ύψηλοΰ τίνος νέου φέροντας τόν τίτλον τοΰ 
παρανύμφου καί έγγίζοντος τόν Στερνύ- κληθεΐσα 
όμως αίφνης παρ’άλλης νεάνιδος, έρχομένης κατόπιν 
της, έστράφη ΐνα διευθέτηση άνθος τι ταραχθέν είς 
τήν κόμην της, ένώ ό παράνυμφος νεανίας ΐστατο 
ακίνητος, περικάμπτων τόν βραχίονα του καί άνα- 
μένων τόν ώραΐον τής Ελίζης βραχίονα. Αλ.λά καθ' 
ήν στιγμήν αύτη διευθέτει τήν κόμην της, φωνή 
τις έκάλεσε τόν νέον είς τήν αρχήν τής συνοδίας. 
Ουτος άπεμακρύνθη, καί ή Ελίζα έπέρασε τόν βρα
χίονα της εις ον τινα πρώτον άπήντησε, καί όστις 
κατά τύχην ήτον ό του ώραίου λέοντος- στραφεΐσα 
δέ ζωηρώς, είπε:

— Εμπρός τελειόνωμεν !
ΐδοΰσα όμως τό πρόσωπόν τοΰ Στερνύ άφήκε 

κραυγήν καί ήθέλησε ν' άποσυρθή- άλλ’ ό Λεόνς 
εσφιγξε τόν βραχίονα του, έκράτησε τήν χεΐρά, καί 
είπε μειδιών:

— Αφού ή τύχη μοί τόν δίδει, θά ωφεληθώ.
— Μέ συγχωρεΐτε, Κύριε, άπήντησεν ή Ελίζα- 

είμαι παράνυμφος- δέν θέλω- ό Κύριος Τιρλώ θά 
θυμώση.

— Ποιος Κύριος Τιρλώ ;
— ‘Ο παράνυμφος- είναι δικαίωμά του.
— Είναι δικαίωμα τό όποιον θά τό διαφειλο- 

νικήσω δλαις δυνάμεσιν, είπεν ό νέος λέων, νομί- 
ζων οτι έλεγε τό άσημαντότερον πράγμα τοϋ κό
σμου.

II Ελίζα τόν παρετήρησεν ασκαρδαμυκτί καί ά
πεκρίθη μετά συγκινήσεως:

— Λν έχη ούτω, Κύριε, τό πράγμα, έλάτε καί 
τόν λέγω ότι έγώ τό έζήτησα.

Η φράσις αύτή καί ή συγκίνησις μεθ’ ής έλέχθη 
έδειξαν είς τόν Λεόνς οτι ή Ελίζα είχεν έκλάβει 
λίαν σπουδαίως τό ο.Ιαις δυνάιιεσι, πιστεύσασα 
ότι ό μαρκήσιός ήθελε φονεύσει τόν παράνυμφον, 
άν έτόλμα νά φέρη οίανδήποτε παρατήρησιν. Εν 
τούτοις όλοι είχον είσέλθει είς τήν δημαρχικήν αί
θουσαν. ό Λεοϋς καί ή Ελίζα είσήλθον τελευταίοι 
καί ή νεάνις έσπευσε νά είπη:

—‘Ο Κύριος Τιρλώ έντοσούτω μ άφήκεν είς τήν 
μεσην τοΰ δρόμου καί χωρίς τον Κύριον μαρκήσιον 
τοΰ όποιου ήναγκάσθην νά ζητήσω τον βραχίονα, 
Οά έμενα χωρίς Κύριον.

II λέξις Κύριο? έφάνη λίαν πεζή εις τόν Λεόνς, 
άλ?.’ ό δήμαρχος δέν είχεν έλθει έτι καί μή έχων 
τί καλήτερον νά κάμη έκάθησε πλησίον της δεσποι- 
νίδος Ελίζης. Κατ’ άρχάς δέν ήξευρε τί νά τή είπη, 
καί προφανώς ή παρουσία του τήν έστενοχώρει.

‘Ο Λεονς ήθέλησε νά προσποιηθή τόν άπλοΰν 
καί είπεν ήπίως μειδιών:

— Τί παλμούς αισθάνονται αί νεάνισες αύτήν 
τήν ήμέραν .. .

11 Ελίζα δέν άπήντησε.
— Τήν μεγάλην ήμέραν . ..
Καί πάλιν σιγή.
— II όποια θά έλθη έντός ολίγου καί διά σάς 

βέβαια ;
— Αχ! αύτός ό δήμαρχος τί πληκτικός ποΰ 

είναιείπεν ή Ελίζα. Αιωνίως αργεί.
‘Ο Λεόνς έννόησεν ότι άπετύγχανε- καθήμενος 

έντούτοις πλησίον τής ώραίας έκείνης κόρης έθαύ- 
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μαζε μετ’ εύχαριστήσεως τήν θαυμαστήν αύτής 
καταγραφήν, το χάριεν τοΰ ευκάμπτου τραχήλου 
της, καί ήσθάνετο πρώτον έπί ζωής του τήν δρο
σερήν έκείνην αύραν τής ζωής, ήτις είναι πολύ γλυ
κύτερα τής εύώδους ατμόσφαιρας ήτις περικυκλοΐ 
ώραίαν κυρίαν. Δεν άπηλπίσθη έν τούτοι;, καί έ- 
πιλαμβανόμενος τών λ.έξεων τής Ελίζης προσέθη- 
κεν όσον θωπευτικώτερον ήδύνατο.

— Πολύ ελαφρώς όμιλ.εΐτε περί τοσοΰτον σο
βαρού άρχοντος.

— Ποιου; ειπεν ή Ελίζα’ ό Κύριος δήμαρχος 
είναι άρχων ;

Μάτην δημιουργοΰνται θαυμάσιοι θεσμοί· τά 
αισθήματα τοΰ λαού δέν τούς ανέχονται, όταν ή 
εποχή δεν τούς καθιέρωσε. Λς ήναι ό δήμαρχος ό 
νόμιμος καί μόνος τοΰ γάμου ιεροφάντης άφοΰ ό 
νόμος τό θέλει’ άλλ η πράξις ής προεδρεύει, δσον σο
βαρά καί αδιάλυτος καί άν ήναι, μένει πάντοτε είς 
τά όμματα τοΰ λαοΰ συμβολαίου γραμμένον έπί 
χαρτοσήμου, ή άλ.ηθής δέ τελετή τοΰ γάμου, 
ή απαιτούσα σέβας, ή συνεπαγομένη δέησιν πρός 
τον θεόν, μόνον εις τήν έκκλ.ησίαν τελείται. Επειδή 
δέ καί ό Στερνύ τά αύτά σχεδόν έφρόνει, έννόησεν 
έντελώς τήν έκφώνησιν τής Ελίζης καί τή άπήν
τησεν, ίνα τήν κάμη νά όμιλήση: Εννοείται οτι εί
ναι άρχων, άφοΰ αύτός πραγματικών Οά νυμφεύση 
τήν άδελφήν σας’ ό γάμος είς τήν εκκλησίαν είναι 
απλούς τύ ιίος.

Αύτά άκούσασα ή ’Ελίζα ήγειρε περίτρομου 
βλέμμα έπί τού Λεόνς καί άπεσύρθη ολίγον άπ’αύ- 
τού, είτα δέ ταπεινώσασα τούς οφθαλμούς άπεκρίθη·

— Ιΐξεύρω, Κύριε, οτι πολλοί σκέπτονται τοιου
τοτρόπως, άλλ’ έγώ δέν θά γίνω πώποτε σύζυγος 
άνθρώπου δστις νά μή συνδεθή μαζύ μου ενώπιον 
τοΰ Θεοΰ.

— Α ! διεννοήθη ό Λεόνς, ή μικρά είναι εύλα- 
βης, άλλ’ είναι τόσον ωραία’ μίαν άκόμη δοκιμήν.

— Καί αύτός ό όρκος είπε, δέν ύποχρεοΐ είς 
μεγάλα πράγματα, καθότι άλλ.ως τε οστις σας ά- 
ποκτήση ποτέ θά κάμνη ο,τι θέλετε.

— Εννοείται, άπήντησεν έπιχαρίτως ή Ελίζα.
— Α' έπανέλαβεν ό Λεόνς είσθε δεσπότης 

βλέπω.
— Βεύαια, άπήντησεν έκείνη μεθ' όλης τής νεα

νικής της άδιαφορίας.
— Αλλ.’ ήξεύρετε ότι αύτό είναι κακόν ; τή εί- 

πεν ό Λεονς.
— Τί σας μέλει, άπήντησεν έκείνη γελώσα, σείς 

δέν θά υποφέρετε.

— Δέν εμποδίζει όμως τοΰτο νά λυπηθώ έκεΐνον 
τόν όποιον θά τυραννήσητε ποτέ, ύπέλαβεν ό Λεόνς 
γελών επίσης.

— Αλλά νομίζω δτι δέν Οά παραπονεθ?,, καί 
τοΰτο άρκεϊ.

— Σας το είπε λοιπόν ;
— Οχι. άλλ.’είμαι βεβαία.
— Σάς άγαπα λοιπόν πολύ ;
— Ποιος; είπε μετ’ έκπλήξεως ή Ελίζα.

— Αλλ.’ αυτός ό μέλλων σύζυγος, ό μέλλων 
δοΰλος, τόν όποιον θά καταστήση, ό ζυγός του τό
σον εύτυχή.

— Μήπως τον γνωρίζω ;
— Αλλ' έλ.έγετε ότι είσθε βεβαία .. .
— Α ! ειπεν ή Ελίζα είμαι βεβαία, ότι θά τόν 

άγαπήσω πολύ, Κύριε, είμαι βεβαία ότι θά ήναι 
καλός άνθρωπος, καί έπειδή καί έγώ θά ήμαι 
καλή, ελπίζω ότι θά ήναι εύτυχής.

Ταΰτα δέ έλέχθησαν τόσον απλώς καί τόσον 
είλικρινώς, ώστε ό Λεόνς άπεδέχθη τήν πεποίθησιν· 
τής νέας καί τή ειπεν επίσης μετά πεποιθήσεως.

— έχετε δίκαιον, θά ήναι εύτυχής.

— A 1 ειπεν ή Ελίζα εγειρόμενη, ίδού τέλ.ος- 
πάντων ό άρχων σας.

Εΐσήλ.θεν ό δήμαρχος καί ήρχισεν ή τελετή.

II.

‘Ο δήμαρχος άνέγνωσεν είς τούς μελονύμφους τά 
περί τής μεταξύ των σχέσεως πραγματευόμενα 
άρθρα τοΰ κώδικος’ ούτοι ώρκίσθησαν υποταγήν 
εις αύτά, ώμολόγησαν, ότι δέχονται άλλήλους, καί 
μετέβησαν όλοι είς τό ιδιαίτερον δωμάτιόν προς 
υπογραφήν τοΰ συμβολαίου.

Τπογραφή ληξιαρχικού βιβλίου φαίνεται πολύ- 
εύκολος πράξις, καί όμως συνέβη νά παρατηρηθώ ό 
Λεόνς ώς πρός τοΰτο ύπό τής Ελίζης καί ούχί λίαν 
κολακευτικός δι’ αύτόν. Αφού οί δύο σύζυγοι καί 
οΐ γονείς των υπέγραψαν, ήλθεν ή σειρά τών μαρ
τύρων άφοΰ δέ ύπέγραψεν ό Λεόνς παρετήρησε 
μετ’ έκπλήξεως, διαβιβάζων τόν κάλαμον είς τόν 
κατόπιν του ερχόμενον, ότι ή έλίζα έσεισε δυσαρέ- 
στως μορφάζουσα τήν κεφαλήν της. Μήπως διότι 
υπέγραψε Μαρκήσιος Στερνύ ; Αλλ.’ ή παράλ.ειψις 
τοΰ τίτλ.ου του τω έφάνη ότι ήδύνατο νά δυσαρε- 
στήση τόν Προσπερον Γοβιλιού όστις ύπερηφανεύε· 
το ότι είχε μαρκήσιον μάρτυρα. Π μήπως είχεν υ
πογράψει πρό τής σειράς του, ή ή ύπογραφη 
του είχε καταλάβει πλέον τοΰ δέοντος τόπον; ‘Ο

Στερνύ ήπόρει τά μέγιστα, αύτός ό νομίζων ότι ή
τον άλ.άνθαστος είς τά τής έθιμοτυπιας, ότι διήγει- 
ρετήν δυσαρέσκειαν μικράς θυγατρός βιομηχά.νου και 
έπεθύμει τά μέγιστα νά μάθη ποιον ητο τό σφάλ
μα του είς τά όμματά της. Τοΰτο τον διεσκέδαζε 
τά μέγιστα, καϊ δι’ αύτό έμεινεν όρθιος πλησίον 
τοΰ γραφείου, ότέ μεν θεωρών τήν Ελίζαν ότε δε 

τούς κατόπιν του ύπογράφοντας, οιτινες τώ εφαι- 
νοντο ποάττοντες άπαράλ.λακτα ώς αυτός, χωρίς 
εντούτοις νά ξενίζεται ή νέα’ άλλ. όταν ηλθεν η 
σειρά τής Ελίζης, έννόησε πάραυτα όποιον ατοπον 
είχε πράξει. όταν ό μαρκήσιος τή προσεφερε τον 
κάλαμον, έκείνη έστάθη μικρόν καί παρετήρησε 
σχεδόν είρωνικώς:

— Με συγχωοεΐτε μίαν στιγμήν νά βγάλω τό 
χειρόκτιόν μου.

Καί έκβαλοΰσα πραγματικώς τό χειρόκτιόν της 
ύπέγραψε δι’ άβροτάτης καί λευκοτάτης χειρός.

Τότε έννόησεν ό Λεόνς’ είχεν υπογράψει μέ χει 
ρόκτιον! Ληξιαρχικήν πραξιν γάμου μέ χειρο
κτίου ! ‘Ορκίζεται τις είς τό δικαστήριον μέ χει
ροκτίου ; Ο Λεόνς τό έσυλλογίσθη καί είπε καθ’ ε
αυτόν:

— Οί άνθρωποι αύτοΐ έχουσι παραδόξους τινας 
ζαλ.λ.αισθητικάς λεπτότητας’ τί δύναταί τάχα νά 
προσθέση ή ν’ άφαιρέση έν χειρόκτιόν, ώ; πρός τήν 
αγιότητα ενός όρκου ή τήν υπογραφήν μιάς δημο
σίας πράξεως ; Τίποτε βέβαια. Καί όμως φαίνεται 
ειλικρινέστερα ή γυμνή χειρ ήτις ύψοΰται πρός τόν 
Θεόν ή επιμαρτυρεί τήν άλήθειαν. Είναι λεπτότα- 
τόν τι αίσθημα, τό όποιον καί τοι άδικαιολόγητον

‘Ο Λεόνς τό έσυλλογιζετο άκόμη, ότε ή συνοδία 
ήρχισεν έξερχομένη. Ό Κύριος Τιρλ.ώ, παράνυμ- 
φος, καί έπομένως έπί τών τελετών, είχε καταβή 
ΐνα διατάξη τάς άμαξας νά προχωρήσωσιν ό Λεόνς 
λοιπόν ένόμιζεν ότι ήδύνατο νά προσφέρη πάλιν 
τόν βραχίονα του είς τήν ’Ελίζαν. Έκείνη τόν ά
πεδέχθη σχεδόν δυσαρέστως, μή προσέξασα δμως 
οτι δέν είχε φορέσει τό χειρόκτιόν της’ καί ίδού ό 
Λεόνς βαδίζων παρ’ αύτή, κλινών τήν κεφαλήν 
καί προσηλών τό βλέμμα έπί τής θελκτικής έκεί- 
νης χειρός τής στηριζομένης άβρώς έπί τοΰ βρα
χίονός του.

(' Λχο.Ιονθιΐ.)
Fr. Soclie.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ·

Ο βγργερ (Burger).

Ψυχράν τινα χειμερινήν έσπέραν τοΰ 1772 έ
τους, ε’ς μικρόν παρά τήν Γοτίγγην χωρίου, εύά- 
ριθμος φίλων όμάς έπινον τόν ζύθον των άπέναντι 
τής εύθύμως σπινθηρακιζούσης εστίας. Το ψύχος 
έκτος ήτο δριμύ, ή χιών έπιπτεν άραιά άλλ' αδιά
κοπος, καί ή χλιαρά άτμοσφαίρα τοΰ δωματίου, 
έν ω συνεκάθηντο οί ζυθοποτοΰντες φίλοι, μόλις κα- 
τώρθου νά διαλύη τά έπί τών ύέλλων τών παρα
θύρων διαγραφόμενα ύπό τοΰ πάγου άνθοφανή κο
σμήματα.

— Είπε μας λοιπόν, θειά Αύγούστα, είπε μετά 
στιγμάς τινας γενικής σιωπής ό νέος Μίλλερ, γε- 
μίζων ήσύχως τήν μικράν του χοιρινουργΐ καπνο
σύριγγα, καί αποτεινόμενος πρός μεσόκοπου γυ
ναίκα, είσελθοΰσαν τήν στιγμήν έκείνην εις τό δω
μάτων, ΐνα συνδαυλ.ίση τό πυρ, είπε μας τί έγει- 
νεν απόψε ό Γόττφρηδ ;

— Μή ’ξεύρω κ' έγώ, υιέ μου, άπήντησεν ή οι
κονόμος τοΰ ποιητοΰ Βύργερ, όκλαδόν πρό τής ε
στίας καθημένη, ποΰ γυρίζει μ’ αύτό τό κρύο, καί 
νηστικός μάλιστα ;

— 0! τότε λοιπόν εξηγείται, διέκοψεν ό Μποά. 
Οά τόν έκράτησαν νά δειπνήση είς τόν πύργον, 
άφοΰ έτελείωσε τό δικαστήριον.

— ‘Οπωςδήποτε όμως, άγαπητέ, άντιπαρετή- 
ρησεν ό λαλήσας πρώτος Μίλλερ, έπρεπε τόρα νά 
ήνε έδώ’ ή νύξ είνε ψυχρά καί σκοτεινή, ό πύργος
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άπεχει αρκετά, και δέν εΐνε καθόθ.ου φρόνιμον νά 
διαβαίνη τις τόν ανώμαλον και χιονοσκεπή δρόμον 
τοΰ χωρίο1.· αύτήν τήν ώραν.

— Αλλως τε, ύπέλαβε τρίτος τις, Αλτοφ κα 
λούμενος, μάς είχεν ορίσει έντευκτήριον ώραν τάς 8· 
τόρα εΐνε ήδη 9 πρό πολλοΰ καί όμως δέν φαίνεται.

— Παράδοξον ... ,
— Τόσον ακριβής άνθρωπος !
— Καί όταν μάλιστα μ.άς εΐπεν ότι έχει κάτι 

νά μάς άναγνώση ..
— Ιίθελ.α νά ήξευρα τί εΐνε αύτό τό κάτι-
— Κάνέν νέον ποίημα εννοείται.
— Αλλά τί ποίημα ;
— ‘Ο έξ άπορρήτων Μποά θά ήξεύρη.
— Αληθινά, Μποά;
— Λέγε, λέγε λοιπόν ...
Καί ζωηρότης τις άήθης είς γερμανικήν συνα

ναστροφήν ήγέρθη μεταξύ τών φίλων, καί ό ταλαί
πωρος Μποα περιεχυκλώθη παρ’ αυτών, ζητούντων 
νά έκπολιορκήσωσι τό μυστικόν του- τά ποτήρια 
τοΰ ζύθου ήμελήθησαν, αί καπνοσύριγγες άφέθη- 
σαν έπί τής τραπέζης, καί αί φωναί προέβαινον 
όλονέν, ότε αίφνης ή θύρα ήνοίγη, καί φωνή:

— Εύγε, Μποά, μή τό προδώσης! κατέπαυσε 
τόν θόρυβον.

— Τέλος πάντων! ανέκραξαν όμοφώνως οΐ φίλοι.
— Ποΰ ησο έως τόρα, άδελφέ ; ήρώτα ό μέν, 

■— Καί δέν έφοβήθης τό ψΰχος· παρετήρει όάλλος.
— Τίς οιδεν άν ή βαρωνίς Ούσλάρ δέν τόν άπη- 

σχολησε πλέον τοΰ δέοντος είς τόν πύργον.
— Ω, ώ ! εΐνε τόσον άσχημος . ..
— Αδιάφορου, οί ποιηταΐ δέν εκλέγουν.
— Μή πλανάσθε είς εικασίας, φίλτατοι, διέκο

ψε τέλος ό Βύργερ. ϊίμην είς τόν πύργον, όπου μέ 
έκράτησαν νά δειπνήσω. Ειν’ αληθές ότι σας είχον 
δώσει λόγον είς τάς οκτώ, πλήν ήξεύρετε πόσον 
άπαιτική εΐνε ή εύνοια τών μεγάλων, καί πόσον 
προσβλητική θεωρείται παρ’ αύτών ή άρνησις καί 
τής έλ,αχίστης φιλοφροσύνης των.

— At! εννοείται, παρετήρησεν εις τοΰ ομίλου- 
θεωρούν ότι γίνεσαι ΐσός των, άν τοΐς άρνηθής ό,τι 
σε προσφέρουν, καί σέ συγχωρούν εύκολ.ώτερον τό 
νά θέλης να γίνης ανώτερος των ή νά φαίνεσαι 
ΐσός των.

— Εύγε, Σπρέγγελ- εΐμ’ εντελώς τής γνώμης 
σου. Εννοείται λοιπόν ότι δέν ήδυνάμην ν’ άρνηθώ. 
Αλ,λ,ως τε, είχον σήμερον τόσον πολλάς υποθέσεις, 
ώστε έτελείωσα πολύ αργά, ότε πλέον ή ώρα τοΰ 
δείπνου μου είχε παρέλθει’ καί δι' αύτό, θεία Αύ- 

γούστα, προσέθηκε στραφείς πρός τήν παρά τήν 
θύραν ίσταμένην οίκονόμον του, έμεινε καί τό δεί
πνου σου ανωφελές . . .

Εκ τών προρρηθέντων ένόησεν ήδη ό αναγνώστης 
ότι ό Βύργερ, κατά τών πλείστων ποιητών τήν τύ - 
χην, νομικός συγχρόνως καί ποιητής, κατείχε δι
καστικήν θέσιν είς τά κτήματα τών Κυρίων Ούσλάρ, 
παρ'ών καί έμισθοδοτεΐτο κατά τά μεσαιωνικά 
τής εποχής έθιμα.

Εκεϊθεν έπέστρεφε λοιπόν τήν ώραν αύτήν, πε- 
ριτυλιγμενος είς εύρεϊαν σισύραν, καί κρατών έτι 
τήν ιππευτικήν του μάστιγα. Αποβαλών τον μαν
δύαν καί τόν έπίσης σισυρωτόν πίλον του, έκά- 
θησε καί αύτός παρά τήν τράπεζαν, καί στρεφό
μενος προς τήν θειάν Αύγούσταν-

— Ξύλα είς τήν εστίαν καί ζύθον ! διέταξε.
— Καί τόρα τό νέον σου ποίημα, έφώνησαν ό- 

},ot έν χορώ.
— Εύθύς, εύθύς.
Εζαγαγών δέ ασυνάρτητα φύλλα χάρτου άπό 

τοΰ θυλακίου του, ήρχισεν άναγινώσκων:

Η ΛΕΟΝΩΡΑ.

Αφ’ ύπνων μ’ όνειρα μεστών
Ηγέρθ' ή Λεονώρα:

— Βίλελμ, νεκρός ή άπιστών,
Ποΰ μένεις έως τόρα ;—

Με τόν βασιλικόν στρατόν
Στεφάνους έφυγε ζητών,

Καί δέν έμήνυσ’ έτι
Λ t ·Αν σώος υπηρετεί.

Ο βασιλεύς κ’ ή βασιλ.ΐς
’Αφήσαντες τήν μήνιν,

Κατόπιν έριδος πολλής
Συνέθεσαν ειρήνην

Καί πας στρατός άναβοών,
Χαίρων, σαλπίζων καί θροών,

Μετά πρασίνων κλάδων 
έπαλινόστει άδων.

Καί πανταχοΰ καί πανταχοϊ,
Διά τών δρόμων πάντων,

Τούς μαχητάς έν ταραχή
Τά πλήθη προϋπάντων.

«Δόξασοι» σύζυγος πιστή
«Καλώς τον» έκραζ’ ή μνηστή,

Τήν Λεονώραν όμως
Ψυχρός κατείχε τρόμος.

Προσέδραμμε μετά σπουδής
Κ’ ήοώτησε τά πλήθη, 

Λπάντησιν όμως ούδείς
Νά είπη ήδυνήθη. 

όταν παρήλθον οί στρατοί, 
Τήν κόμην έτιλλεν αύτή,

Καί κατά γής έν βία
Κατέπεσ’ ή άθλια.

11 μήτηρ έδραμεν εύθύς:
— Κόρη, τί έχεις πάλιν ;

Ω πλάστα, νά μάς λυπηθής,—
Κ’ ήνοιξε τήν άγκάλην.

— Ω μήτερ, μήτέρ μου, δέν ζή, 
Top’ άς τά ταφή τό πάν μαζύ,

Εΐνε σκληρός ό πλάστης,
Ω ! άς μέ κλαύση πας τις.—

— Ω ! υψιστε, μας ελεείς,
Προσεύξου πάλιν, κόρη' 

ό,τι ποιείς καλώς ποιείς,
Ω πλάστα μου, συγχώρει.—

•— Μήτερ, τί λέγεις, τί φρονείς ;
Είν’ ό Θεός μου απηνής !

Δέν προσηυχήθην ; τόρα
Εύχής δέν εινε ώρα!—

— Ελέει, πλάστα ! ό πατήρ
Τά τέκνα δέν άφίνεΓ

Τ’ άγιον μύρον, ό δοτήρ
Ζωής θά σέ πραύνη.

— Μήτερ, τό πΰρ εΐνε πολύ,
Μύρον κανέν δεν ώφελεϊ,

Μύρον κανέν δέν δίδει
Ζωήν είς πτώμα ήδη.

— Αν τέκνον όμως ό ψευδής 
Ανήρ, νέων έρώτων

Ζυγόν μακράν σου ύίτοδύς
Διέρέηξε τόν πρώτον ·, . .

Τεκνον λησμονεί τον καί σύ, 
Καί μισεί τον, άν σέ μισή-

Ο αδης θά τόν καύση,
Οταν νά ζήση παύση.

— Ω μήτερ, έχει φονευθή, 
Απέθανε, τόν χάνω !

Ω ! άς μήν είχον γεννηθή, 
Ω ! τόρ’ άς άποθάνω !

Σβύσου ζωή διά παντός,
Σβύσου τοΰ μνήματος έντός.

Εινε σκληρός ό πλάστης,
Ω ! άς μέ κλαύση πας τις.

—Πλάστα έλ,έει! πλάστα μή
Το τέκνον τ.μωρήσης !

Δέν έννοεϊ τί βλασφημ.εϊ,
Δέν έχει νοΰν, αισθήσεις. 

Λησμονεί, τέκνον, τό δεινόν, 
Ζήτει θεόν, καί ουρανόν,

Κ’ έντός τοΰ Παραδείσου
Μνηστήρα τής ψυχής σου.

Ω μήτερ, τί ό ούρανός ;
Ω μήτερ, τί ό αδης;

Μαζύ του εΐν ό ούρανός.
Χωρίς του εΐν’ ό άδης !

Σβύσου ζωή διά παντός
Σβύσου του μνήματος έντος,

Μακράν του ούδεμία
Μ’ εύφραίνει εύτυχία.

Ετάραττε τήν νεαράν
Αύτής τό άλγος φρένα, 

Κ' είς τά χείλη της άράν
Κατά θεοΰ έγέννα.

0 κοπετός της ήν φρικτός,
Εως ού τ’ άρμα τής νυκτός

Ανήχθ’ είς τούς αιθέρας,
Σπειρον χρυσοΰς αστέρας.

Κρότος τότ’ αίφνης άντηχεΐ, 
Ως ίππος άν έπήδα,

Κ’ ίππέως πάτημα ταχύ
Εμπρός είς τήν κιγκλίδα-

Ό κώδων ήχησεν εύθύς
‘ΙΙσύχως μόλις σαλευθείς,

Καί έξωθεν τής πύλης
Αύτά έκ γθ.ώσσης φίλη::

— Ανοιξε φώς μου- άγρυπνεΐς, 
Η πλέον έκοιμήθης ;

Τί λέγεις δι' έμέ, θρηνείς,
II μή γελάς έκ λήθης ;—

— Αχ, Βίλελμ, σύ ; τόσον άργά ! 
ίίγρύπνουν κ’ έκλαιον σιγά:

Ω ! ητ’ οδύνης ώρα ....
Πόθεν ελαύνεις τόρα;.

35
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— Μεσάνυχτα μονον ημείς
ίππεόομεν, καλή μου,

Κ’ ίρχομ έν. χώρας βοημής
Νά λάβω σέ μαζύ μου.—

— Αλλ’, έμβα πριν . . είς τάς ξηράς 
Άκάνθας πνέει ό βορράς·

Ελθέ νά σέ θερμάνω
ΤοΟ στήθους μου έπάνω.

— Αφες, άς πνέη ό βορύάς
Είς τάς άκάνθας λαύρος*

«ά μέ κράτησης μή πείράς,
Βρέμων καλεϊ ό Μαύρο;·

ΣπεΟσε καί σύ νά ένδυθής,
Κ.’ ίππευσ' άπίσω μου εύθύς ...

Είνε μάκρος ό δρόμος,
Σέ φέρ’ είς γάμον δμως.

— Είς γάμον ; πλήν . .. τόσον άργά, 
Διά μακρών διόδων . . .

Ακόυσαν ενδέκα σιγά
Εσήμανεν ό κώδων.—

— Θά ήν’ ώραία παννυχις,
Ιππεύω ώς νεκρός ταχύς,

Κ’εύθύς πρό τής ήμέρας
Θά φθάσωμεν τό πέρας.

— Λέγε, πώς ε’νε ή παστάς,
Πώς ό κοιτών τοΰ γάμου ;—

— Μακράν πολύ, μέ έξ κλειστάς
Πλευράς, άντί θαλάμου.

■— Χωρεϊ κ’ έμέ; — Και σύ χωρεΐς" 
Άναβα, μήν άργοπορής*

Προσμένουσιν οί ξένοι,
Καί ή παστάς προσμένει.

Επί τού ίππου τάς πλευράς
Έπήδησεν ή νέα,

Κα'ι έσφιγςε μέ τάς άβράς
Ωλέναις τόν ιππέα"

Κ.’ έμπρός, έμπρός πάντοτ’ ηχεί
Το κάλπασμα, περών ταχύ,

Άσθμαίν’ ίππεύς καί ίππος,
ΠΟρ πάς πετάλου κτύπος.

Καί δεξιά, άριστερα,
Επέρων είς τόν ζόφον

Δένδρα, λειβάδια χλωρά,
Σκιαί βουνών καί λόφων"

— Ω τί ώραία παννυχις ! 
ίππεύουν οί νεκροί ταχείς·

Τούς τρέμεις, Λεονώρα 
Αχ ! άφες αύτούς τάρα !

Πλήν άσμ’ ακούεται" κλαγγής 
Ηχος, κρωγμο: κοράκων,

Καί νεκρική ώδή έγγύς:
«Νεκρός όδεύ’ είς λάκκον.» 

Κράββατος πτώματος έκεΐ, 
Καί συνοδία νεκρική"

Φωνή βατράχων ήτον
Το ασμα κ’ ή φωνή των.

— Το μεσονύκτιον ταφών 
Καί κηδειών είν’ ώρα·

Τήν σύζυγον μου πλήν νυμφών 
Φαιδρός προσμένει τόρα·

Ψάλτα, καί σύ χορέ λοιπέ 
‘Υμέναιον φαιδρόν είπέ,

Καϊ σύ τήν γαμηλίαν 
Ω Πάτερ εύλ.ογίαν.—

ΣιγοΟν" πετά άναληφθείς 
0 κράββατος ταχέως,

Καί ό χορός ήλθ’ εύπειθής 
Κατόπιν τού ίππέως.

Κ’έμπρός, έμπρός πάντοτ’ ήχεΐ
Το κάλπασμα περών ταχύ, 

Ασθμαίν’ ίππεύς καί ίππος, 
ΠΟρ πάς πετάλου κτύπος.

Κ’ έπέτων, κ’ έφευγον δρυμοί 
Δένδρα, βουνά καί δρόμοι,

Καί έξηλείφετ’ ώς στιγμή 
Πόλις, χωρίον, κώμη.

— Ω ! τί ώραία παννυχις 
Ιππεύουν οί νεκροί ταχείς .. .

Τούς τρέμεις Λεονώρα ;
— Αχ! άφες αύτούς τόρα 1—

’Εκεί έγγύς, είς τό κενόν 
Κρυμμένον είς έρέοη,

Υπό τής Φοίβης τόν φανόν 
Στίφος σκιών χορεύει!

— Εύθυμε όμιλε, σύ, αί! 
ίρχου κατόπιν! σείς σκιαί

Χορόν κροτείτε γάμου 
Πρό νυμφικού θαλάμου ! —

Κ’ ήλθε τό στίφος είς χορόν,
Καί ανεμοστροβίλων

Πνεύμα ώμοίαζε, περών 
Ξηρών έν μέσω φύλλων.

Κ’ έμπρός, έμπρός, έμπρός .. ταχύ
Το κάλπασμα πάντοτ’ ήχεΐ" 

Άσθμαίν’ ίππεύς καί ίππος, 
ΠΟρ πάς πετάλλου κτύπος.

Ταχύ έπέτα ότι άν 
Έφώτιζ’ ή σελήνη,

Καί τό κενόν τήν στρατιάν
Τών άστρων συνεδίνεί"

— Φοβείσαι ! ώ ! τί παννυχις 1
Ιππεύουν οΐ νεκροί ταχείς" 

Τούς τρέμεις Λεονώρα ;— 
— Ω, τί μάς μέλει τόρα ...

—Μαύρε, άλεκτρυών φωνεί, 
Στιγμαί μένουν όλίγαι,

Λύρα ήγέρθη πρωινή, 
Μαΰρέ μου, πέτα, φύγε.

Ιδού τό τέλος τής οδού,
Ο νυμφικός κοιτών ιδού !

Ιδού μας, φίλη, τέλος . . .
Νεκροί πετοΰν ώς βέλος.—

Πρό θύρας βρέμςρν σιδηράς 
ίστατ’ εύθύς ο ίππος,

Ζυγόν καί κλείθρα έλαφράς 
Μάστιγος θραύει κτύπος"

Τά δύο ήνοιξαν πτερά,
Καί τάφους ό ίππεύς πέρα" 

Είς τάφων πλάκας χύνει 
Τό φώς της ή Σελήνη.

’Αλλ’ αίφνης έν στιγμή μια 
Πίπτει, ώ φρίκη ποια !

Τοϋ μαχητοΰ ή λοφιά
Ως Ολη σεσηπυϊα,

Πίπτει ό θώραζ, ή στολή, . .
Γυμνή του μέν’ή κεφαλή, 

Κ’ είς χεΐράς του έφάνη 
Κλεψύδρα καί δρεπάνη.

Άπεπτη άμα πτερωθείς 
Ο Μαύρος φλόγας πνέων,

Και χάος ύπ αύτήν εύθύς
Ηνοίχθη σκοτιαίον"

Φωναί άπο τών ουρανών, 
Έξ αδου θόρυβος φωνών,

Π Λεονώρα φρίσσεί"
— Μή τήν ζωήν 0’ άφήση; . . .

Κ’ εκεί είς τό τής Φοίβης φώς 
‘Ομάς πνευμάτων άλλη 

Χορεύει, καί αύτά σαφώς 
Μάλλον κραυγάζ’ ή ψάλλει: 

«Καί άν τό στήθος σου ραγή, 
« Μή βλασφημήσης ! τόρα γή 

Το σώμά σου θά γείντ,! 
‘Ο Πλάστης άς σέ κρίνη !

Δεν είχεν έτι περάνει τήν άνάγνωσιν τοΰ ποιή
ματος του ό Βύργερ καί πλεΐστοι τών ακροατών του 
έφρισσον σύσσωμοι: πολλοί αύτών έφερον τήν χεί
ρα έπί τής κεφαλής των, ίνα καταβάλωσι τάς όρ· 
θουμένας τρίχας των, καί άλλων αί μορφαί ειχον 
καταστή νεκρών ώχρότεραι- Ϊ! έντύπωσις ήν ή 
Λεονώρα άπετέλει ήτο φοβερά, όταν ό Βύργερ 
τελ,ειώσας έντελώς, συνέπτυξε τό χαρτίον καί ά- 
πέθηκεν αύτό είς τήν τράπεζαν, έστρεψε κύκλω 
τά βλέμματα καί είδε μετ’ ενδομύχου χαράς άλλά 
καί καταπλήξεως συγχρόνως ότι τό αποτέλεσμα 
ειχεν ύπερβή τάς προσδοκίας του.

— Τί σιωπάτε λοιπόν ; ήρώτησε τέλ.ος.—Πώς 
σάς έφάνη ή Λεονώρα ;

— Ααμπρά, είπον έν άρχή ολίγοι, οί πρώτοι 
συνελθόντες.

— Αριστούργημα, έφώνει μετ’ ολίγα έτι λεπτά 
ολόκληρος τών φίλων ό όμιλος κ’ ένηγκαλίζετο τόν 
ποιητήν.

ΙΙτο πραγματικώς αριστούργημα τό ποίημα ε
κείνο, οπερ ανίκανοί ν' άποδώση έντελώς ή έκ τοΰ 
προχείρου, οσον τό δυνατόν δμως πιστή καί κατά 
τό μέτρον τοΰ πρωτοτύπου γενομένη, μετάφρασες, 
ήν παρεθέσαμεν ανωτέρω τοίς άναγνώσταις ημών. 
Ιΐν έκ τών αριστουργημάτων έκείνων, ατινα γρα- 
φέντζ άπαξ άπαθανατίζουσι τον ποιητήν των καί 
άναβιβάζουσιν αύτόν, ώς άν=βίβασεν ή Λεονώρα 
τόν Βύργερ, δι’ένός μόνου άλματος είς τάς κορυ- 
φάς τοΰ Παρνασοΰ.

Δεν ύπάρχει σχεδόν εύρωπαϊκή γλώσσα, είς ήν 
νά μή μετεφράσθη ή Λεονώρα. Ελληνικάς με
ταφράσεις, ή μάλλον συνόψεις τοΰ ποιήματος τού
του, άδιστάκτως ούχί έκ τοΰ πρωτοτύπου άλ.λ’ έξ 
άλλων μεταφράσεων γίνομένας, γνωρίζομεν. ημείς
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■ ούλάχιστον, δύο. ίΐ μεν πρώτη, πιστότερα -της 
δεύτερα; είς όσα τοΰ ποιήματος μέρη διετήρησεν, 
άλλα πολύ ταύτης συντομωτέρα, χρονολογείται 
άπό τοΰ 1849, καί περιέχετ’έν μικρώ τινι βιβλιά
ριο ποιήσεων: 7/ «,τ.ώ/ γ.Ιώσοα καλουμένω και 
δημοσιευθέντι παρά τοΰ καλλιφώνου άοιδοϋ τής 
Κορίννης καί τοΰ Πινδάρου Κ. Γ. Τερτζέτου. Την 
δευτέραν άπαντώμεν. μετά συντόμων τινων βιο- 
γραφικών περί τοΰ ποιητοΰ ειδήσεων, έν τώ 7ω 
τόμω τής Εϋί/ρ.της (φυλλάδ. 37 τής ά. Απριλίου 
1834), ληφθείσαν πιθανώς έκ κακής ιταλικής τοΰ 
ποιήματος μεταφράσεως, καί ούτε τήν πρωτοτυ
πίαν, ούτε τήν δύναμιν, ούτε τήν γλωσσικήν χάριν 
τοΰ πρωτοτύπου έμφαίνουσαν. Επ’ εύκαιρία δέ τής 
δεύτερα; ταύτης τοΰ ποιήματος συνόψεως, χρέος 
ήμών φρονοΰμεν ν’ άνασκευάσωμεν πλάνην τινα 
παραδόξως πως είσφρύσασαν έν ταΐς περί αύτοΰ 
κρίσεσι τοΰ περιοδικοΰ έκείνου, καθ’ήν ή τιμή δή
θεν τής πρωτοτυπίας τοΰ ώραίου αύτοΰ προϊόντος 
τοΰ γερμανικού Παρνασσό ανήκει είς τήν δημοτικήν 
τής Ελλάδος ποίησιν, και ή δόξα τοΰ Βύργερ ε
πομένως εινε ελληνική δόξα. Ειν’ άληθές ότι με
ταξύ τών ώραίων αύτοφυών προϊόντων τής δημώ
δους ελληνικής ποιήσεως απαντάται καί έν ό Βρον- 
χό.Ιαχας ετ.'.·(ρχ<ρόμε')θ·> καί έχον ομοιότητά τινα 
πρός τήν γερμανικήν .-/εολώρικ- ΐνα δέ κατα- 
στήσωμεν προχειροτέραν τοΐς άναγνώσταις ήμών 
τήν σύγκρισιν, παρατίθεμεν αύτό, έκ τής συλλογής 
τοΰ Κ. Passow (Τραγούδια Ρωμαίϊκα, Leipzig, 
1 860.— σελ. 39 4) άντιγράφοντες:

Ο ΒΡΟΪΚΟΛΑΚΑΣ.
Μάνα μί τούς έννιά σου γιούς χα! μέ τή μιά σου κόρη. 

Τήν κόρη τή ρινάκριδο τήν ττολυσγαττημένη, 
Τήν είχες βώίεχα χρόνων κ' ήλος ίέ σοϋ τήν είδε, 
Στά σκοτεινά -.ήν έλουζες, 'ςτ όίφεγγζ τήν έπλέζες. 
Στ' ΐίστρη κα! 'ς-όν αυγερινό τσ’ ευκιανε; -ά σγουρά της· 
Όπου σοΰ φέρναν προξενιάν άπδ τήν Βαβυλώνη, 
Νά τήν τςαντρέψγ,ς μακρυά, πολύ μακρυά ’ςτά ξένα' 
Όχτ’ αδερφό! δέ θέλουνε κ·.’ ό Κωνσταντίνος θέλει, 
'· Λος τηνε μάνα, δδς τηνε τήν ’Αρετή'ςτά ξένα, 
Στά ξένα'κεΐ ποΰ περβατώ,'ςτά ξένα π.ΰ πηγαίνω, 
Νά 'χω κ’έγώ πάρηγοριά νά χω κ'έγώ κονάκι.»— 
"Φρόνιμος είσαι Κωνσταντή κι" άσχημ' άπηλογηδη;· 
Κι' άν μωρίη γιε μου θάνατος, κ·.' άν μώρίη γ έ μ' αρρώστια 
Νϊ άν τ-ύχη πίκρα γή χαρά, π,ιόςθάμοϋ τήνε φέρει; 
Τό 6ιύ τή; έϊαλ' έγγυτή καί τους άγιους μαρτύρους, 
’ \ν τύχη κ’ ερθς θάνατος, άν τύχη κ' ερθ’ αρρώστια. 
Κι' άν τύχη πικρά γή χαρά νά πάηνά τήνε μέρη. 
Κ! σάν τήν έπχντρεψανε τήν ’Αρετή ’ςτά ςένα 
Κ' έμπή -s χρόνο; δύσεφτος κα! μήνας όργισμέντς, 
Κ' έπεσε τό θανατικό κ' οί έννιά 'δερφο! πεθάναν, 
Βρέθηκ' ή μάνα μοναχή σάν καλαμιά στο κάμπο’ 
Σ' όχτώ μνήματα ’έρν’ται, σ' όχτώ μυριολογ-άει,

Ο —

--------- . . . _ . - . . ■ ..... ....................., - -

Στοΰ Κωνσταντίνου τό Οαφτδ ταΐς πλάκαις άνασχώνεΓ 
«Σηκού Κωσταντινάκη μου, τήν Αρετή μου θέλω- 
Τί θεό μου βάλες έγγυτή κα τούς άγιους μαρτύρους, 
"Αν τύχη πικρά γή χαρά, νά πας νά μοϋ τή φέρης.» — 
Τ' ανάθεμα τόν είγαλε μές’ άπό τό Ζιβοΰρι- 
Κάνει τό σύγνε?' άλογο κα! τ' άστρο σαλιβάρτ 
Κα! τό φεγγάρι συντροφιά, κα! πάει νά τήνε φε'ρη. 
Πέρνει τά Ορη πίσω του κα! τά βουνά 'μπροστά του. 
Βρίσκει την κ' έχτεν’.ζουνταν όξου ’ςτό φεγγαράκι" 
'Από μακρυά τή χαιρετά κι’ άπό μακρυά τής λέγει" 
«Περδάτησ' Άρετοΰλά μου, κυράνα μας σέ θέλει»— 
Άλλοίμον' άδερφάκι μου, κα! τ’ είναι τούτ’ ή ώρα ", 
Άν'σως κ' ήναι γ.ά χαρά, νά βάλω τά χρυσά μου, 
Κ.·' άν ήναι πίκρα, πές μου το, νάρτω κατά πώς είμαι.» — 
«Περβάτησ' Άρετοΰλά μου κ' έλα κατά πώς είσαι.»— 
Στή στράτα ποΰ διαβαίνανε, 'ςτή στράτα ποΰ πήγαιναν 
Άζοΰν πουλιά νά κελαϊδοϋν, άκοΰν πουλιά νά λένε' 
"Ποιίς είδε κόρην ώμοριρη νά σερνη ό πεθαμένος ;«— 
«Ακόυσες Κωνσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια ; 
ΙΓοιός είδε κόρη ώμορφη νά σέρνη ό πεθαμμένος;— 
«Λωλά πουλρά'ν χίας ζε'α*δοΰν, λωλά πουλιά'ν κι’άς λένε»— 
Κα! παρακεΐποΰ πήγαιναν, κ’ άλλα πουλιά τούς λένε· 
«Τί βλέπομε τά θλιβερά, τά παραπονεμένα, 
Νά περβατοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμμένους.»— 
«“Ακόυσες Κωνσταντάκη μου τί λένε τά πουλάκια ;
Πώς πέοβατοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμμένους.«— 
«Πουλάκια 'ναι κι' ας κελαϊδόΰν, πουλάκια'ναι κι'ας λένε.»— 
οΦοβοΰμαί σ'άδερφβϊκι μου καί λ-.βανιαΐς μυρ'ζεις.» 
«Έχτές βραδύς έπήγαμε πέρα 'ςτδν αί Γιάνη, 
Κ' έθύμιασέ μας ό παπάς μέ περισσό λιβάνι.»— 
Κα! παρεμπρός ποΰ πήγαιναν, κι'άλλα πουλιά τούς λένε’ 
«Ώ θέ μεγαλοδύναμε μεγάλο βάμμα κάνεις. 
Τέτοιαν πανώρια λυγερή νά σέρνη πεθαμμένος.» — 
Τ' ακούσε πάλ’ ή 'Αρετή κ' έρράγισ’ ή καρδιά της. 
«Πέςμου πουν’ τά μαλλάκια σου, τό πηγορό μουστάκι;»— 
«Μεγάλη αρρώστια μ' έορηκε, w έίρηξε τοΰ θανάτου. 
Ποΰ πέσαν τά ξανθά μαλλλιά, τό πηγορό μουστάκι.«— 
Βρίσκουν τό σπήτι κλειδωτό, κλειδομανταλωμένο, 
Καί τά σπητοπαράθυρα ποΰταν βραχνιασμένα.
«'Άνοιξε μάνα μ' άνοιξε κα! νά τήν ’Αρετή σου.»— 
«Άν ήσαι χάρος, διάβαινε, κι' άλλα παιδιά δέν έχω* 
Ή δόλια ή Άρετοΰλά μου λείπει μακρυά ςτά ξένα.»— 
«'Άνοιξε μάνα μ' άνοιξε, κ'έγ'ιμ' ό Κωνσταντής σου" 
Έγγυτή σώβαλα τό θιό κα! τούς άγιους μαρτύρους. 
"Αν τύχη πικρά γή χαρά, νά πάω νά σοΰ τή φέρω.»— 
Κι’ ώστε νά βγή ’ςτήν πόρτα της, έβγή-ζεν ή ψυχή της.

Κ’ έμπρώτοις υπερασπιζόμενοι τόν Βύργερ κατά 
τής εσφαλμένης ιδέας ότι άπεμιμήθη δήθεν τό*έλ- 
ληνικόν ασμα, παρατηροΟμεν, πρώτον μέν, ότι ό 
Βύργερ παρ’ ούδενός τών βιογράφων του άναφέ- 
ται γνωρίζων τήν νεοελληνικήν, δεύτερον δέ, ότι τά 
δημοτικά έν γένει τής Ελλάδος άσματα καθ’ ήν 
εποχήν έγράφη ή Λεονώρα (1772) ήσαν πάντη ά
γνωστα είς τήν Ευρώπην, καθόσον ό πρώτος ειση
γητής αύτών είς τόν ευρωπαϊκόν κοσμον Fanriel 
μόλις τό 1824 έξέδωκε τήν συλλογήν του' άλ
λως τ:, τίς μας βέβαιοί ότι τό ελληνικόν αύτό άσμα 
δέν εΐνε προϊόν μεταγενεστέρας τοΰ 1772 εποχής; 
Εκτός τούτων πάντων όμως αξιόπιστο; βιογράφος 

τοΰ Βύργερ καί στενός αύτοΰ ζώντος φίλος, άνα- 
φέρων όμοίαν τινα μομφήν, γενομένην τω ποιητή 
τής Λεονώρας, περί άπομιμήσεως δήθεν άγγλικοΰ 
τίνος δημοτικού άσματος: The Suffolk miracle 
έπιγραφομένου, βεοαιοϊ ότι ό Βύργερ ούδέν τοιοΰ- 
τον ασμα έγνώριζεν, άλλ.’ ότι, ώς μόνος του πολ
λάκις διηγείτο, κυρία του έμπνευσις υπήρξαν τοεΐς 
στίχοι γερμανικού δημώδους άσματίου, οί εξής:

Der Mond der scheint solielle, 
Die Todten reiien so schnelle, 
Feins Liebcben, graut dir nicbl? 

(Λάμπει ωραία ή Σελήνη' 
Πώς τρέχουν οί νεκροί εκείνοι, 
έφιπποι! κόρη, δέν φοβείσαι;)

οΰς σεληνοφεγγή τινα εσπέραν ήκουσε ψαλλόμε
νους ύπό τίνος νέας χωρικής.

Αλλως τε καί κατά τήν έσωτερικήν άμφοτέρων 
βάσιν, μεγίστη υπάρχει διαφορά μεταξύ τών δύο 
ποιημάτων, τής Λεονώρας καί τοΰ Βρουχό.Ιιιχχα· 
Είς έκείνην επέρχεται ό φανταστατικός καί φρι
χτός τής μνηστής θάνατος, ώς θεία τις τιμωρία 
τών κατά τοΰ θείου βλασφημιών αύτής' ένώ ό θά
νατος τής δυστυχούς ’Αρετής παρίσταται όλως α
δικαιολόγητος ύπό τού έλληνος άοιδοΰ, καί τοΰτο 
επιτείνει μέν ίσως κατ’ επιφάνειαν τήν φρίκην τής 
καταστροφής, άλλ’ ή φρίκη αύτη, αδικαιολόγητος 
ψυχολογικώς, εξαλείφεται μετά μικρόν, και ή έν- 
τύπωσις τοΰ ποιήματος προσκαίρως μόνον παραμέ
νει είς τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου.

£Ο Βύργερ έγεννήθη τήν 1ην Ιανουάριου τοΰ 
1748 καί άπέθανε τήν 8 Ιουνίου 1794, φθισικός· 
Επέζησε δύο συζύγων, ών· τήν δευτέραν, Μολ- 
λυ καλουμένην, ύμνησε περιπαθέστατα είς τάς 
ποιήσεις του, καί διεζεύχθη τρίτης, ήτις δι' ενός 
ποιηματίου της είχεν απαιτήσει τήν χείρά του. 
'Εσπούδασε διαδοχικώς θεοί.ογίαν καί νομικά, ατι- 
να καταλιπόιν μετά ταΰτα έδόθη άποκλειστικώς 
είς τήν ποίησιν. ήτις όμως άφήκεν αύτόν πένητα 
μέχρι έσχάτης του στιγμής. ’Ενώ έκεϊνος άπέθνη- 
σκε, πίναξ κατατάξεως συνετάσσετο πρός πληρω
μήν τών χρεών του. Ταλαίπωρε Βύργερ! καί ό
μως είχες γράψει τήν Λεονώραν !

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

II ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

(Συνέχεια. Ίίε φυλλάό. 8.)

Ως ό Κορρέγιος, ούτω καί ό Απελλής έπήλθε 
κατόπιν τών μεγάλων εκείνων καλλιτεχνών, οΐτι
νες ένόμιζον ότι έξέμαθον τά πάντα. Επ’ ίσης δέ 
ώς ό Κορρέγιος, κατενόησεν ότι τώ έμ.ενεν έτι ή 
χάρις ήν ε’χον έκεϊνοι λησμ.ονήσει, διά τόν λόγον 
ίσως οτι έθεώρουν αυτήν ώς θυγατέρα τής γής 
μάλλον, ή ώς κόρην τοΰ ούρανοΰ.

0 Απελλής έγεννήθη είς τήν νήσον Κώ, ύπό 
τον ώραΐον έκεϊνον ουρανόν, πρό τής λάμψεως τοΰ 
οποίου, εξακόσια έτη άρχήτερον, ό Ομηρος είχε 
διάνοιξη τούς οφθαλμούς. II πατρίς του, ώς ή 
ύπ’ αύτοΰ γραφεΐσα 'Αφροδίτη, έξήρχετο άπό τών 
κόλπων τής θαλάσσης όμοια μέ κάλαθον άν- 
Θέων. Απ’ αύτής τής νηπιακής ηλικίας του το 
καλών είχεν έλκύσει τήν προσοχήν του, καί είχε 
πλεΐστον συνοικειωθή πρό; αύτό, διό, απ' αύτών 
τών πρώτων τής γραφίδος του άποπειρών, τό αττι
κόν έργαστήριον άνεγνώρισε μετ’ ού πολύ οτι άπε- 
κτα έν έκείνω τόν μέγιστον τών τε προγενεστέ
ρων καί μεταγενεστέρων καλ.λιτεχνών.

Ο Απελλής είδε τό τέλος τοΰ αίώνος τοΰ Περι
κλεούς, και τάς άρχάς τοΰ αίώνος τοΰ 'Αλεξάνδρου, 
είδε δηλονότι ό,τι έξοχώ-ερον έφάνη ίσως έν τώ 
κόσμω. Σύγχρονοι αύτοΰ ύπήρξαν ό Πρωτογενής, πε
ρί ού έλεγεν, ότι ύπερτέρει αύτόν καθ’έν μόνον, είς τό 
νά καταλίπη δηλαδή έγκαίρως τήν εργασίαν' ό 'Αμ
φίων καίό’Ασκληπιόδωρος, απέναντι τών όποιων έθε- 
ώοει εαυτόν κατώτερον,τοΰ πρώτου ώς πρός τήν διά- 
ταξιν, τοΰ δευτέρου ώ; πρός τάς αναλογίας' τέλος, ό 
Θηβαίος ’Αριστείδης, ού τά έργα σπουδάζων. έδιδά- 
χθη νά παριστά τό ανθρώπινον σώμα ώς τ.να 
διαφανή πέπλον, ύπό τόν όποιον διαφαίνονται ή 
ψυχή καί τά πάθη αύτής.

0 Απελλής είναι τό άνώτατον σημείον τής ελ
ληνικής τέχνης' έν αύτώ συνενοΰνται τά πάντα, 
καί αίσθημα, καί έκτέλεσις, καί διάθεσις. Αί ποο» 
σωπογραφίαι του έπί τοσοΰτον ακριβώς έξήγουν 
τήν ομοιότητα τών είκονιζομένων, ώστε ό μάντις 
προεφήτευε τά μέλλ.οντα νά συμβώσιν είς αύτούς 
ώς νά έσυμβουλεύετο τήν ειμαρμένην έχων ενώπιον 
του αύτά τά ίδια πρόσωπα. Αν αί ςαφυλαί τοΰ Ζευ- 
ξιδος ήπάτησαν τά πτηνά, αί φοράδες έχρεμέτι- 
σαν ίδούσαι τούς ίππους τοΰ Απελ.λοΰ. 'Γελος έν
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τινι τών πινάκων του, έν ώ, ώς κα'ι παρ’ όμήρω, 
τ, Αρτεμις συμμίγνυται έν τω χορεύοντι βιάσω νεα- 
νίδων τελ,ουσών θυσίαν τινά προς τιμήν τής θεάς, 
τοσοΰτον έπιτυχώς μετέφερε διά τής γραφίδος τήν 
ύπδ τοΰ ποιητοΰ γενομένην περιγραφήν, ώστε ό 
ποιητής έν τώ διαγωνίσματι τούτο) ήττήθη.

Συν τοίς άλλοις συνήθεσι πλεονεκτήμασιν, ό ’Α - 
πελ.λής κατείχε καί έκεΐνο τής γονιμότητας· εί
ναι δέ άληθές ότι ούδ’ έπί μίαν ημέραν έμενεν 
αργός, διδ άφησε πλεΐστα όσα έργα. Οί γνω
στότεροι τών πινάκων του είσίν' ή Ιερά πομπή τοΰ 
Μεγαβΰζου, ΐερέως τής Εφεσίας Άρτέμιδος" ό 
Κλείτος παρασκευαζόμενος εις μάχην, καί λαμβά- 
νων την κόρυθα άπδ τών χειρών τοΰ ιπποκόμου 
του' ό Θηλυδρίας, όστις ήν κτήμα τών Σαμίων καί 
έθεωρείτο παρ’αύτών ώς τις θησαυρός, καί ό Μέ
νανδρος, βασιλεύς τής Καρίας, κτήμα τών Ροδίων. 
Τά αριστοτεχνήματα τοΰ ζωγράφου τούτου ηυρί- 
σκοντο πανταχοΰ. 11 ’Αλεξάνδρεια κατείχε τδν 
τραγικόν του ΓοργοσΟενην, ή Εφεσος τόν κεραυνο- 
φόρον Αλέξανδρον, ον ειχον πληρώσει άντί είκοσιν 
αττικών ταλάντων, ούχί διότι ειχον ορίσει τοιαύ
την τοΰ πίνακος τιμήν, άλλά διότι τόσα τάλαν
τα ήρκουν νά καλύψωσι τήν επιφάνειαν τοΰ πίνα
κος έκείνου.1

1. Άνοαάσθη οΰτω 8··ότι άοχήτεοϊ ezr.to έν τξ συνο-.ζΐα 
τή; 'Ρώμη;, τή χαλουμένη τών Saudaiiarii

Τέλος ή Ρώμη κατείχε τούς Διοσκούρους του, 
τήν Νίκην καί τόν μέγαν του Αλέξανδρον, καί τήν 
εις τό αρμα τοΰ Μακεδόνος βασιλέως άλυσίδετον 
Γ.ννυώ. Κατ’ αύτήν δ' έτι τήν έποχήν τοΰ Νερω- 
νος ϋπήρχον εκτεθειμένοι οΐ δύω ούτοι πίνακες εις 
το δημοσιώτερον μέρος ττ,ί αγοράς τοΰ Αύγούστου, 
αλλ' άντί τής κεφαλής τού νικητοΰ τοΰ Δαρείου, 
ό Κλαύδιος είχε θέσει μετά ταΰτα κεφαλήν τοΰ 
νικήσαντος τόν Αντώνιον.

Παρεκτος τών ανωτέρω πινάκων, ήσαν έτι γνω
στά. ώς έργα τοΰ Απελλοΰ, μία είκών τοΰ βασιλέως 
Αντιγόνου, δν έτεοόφθαλμον όντα, είχε ζωγραφή- 
σε: έν κατατομή' εις Νεοπτόλεμος μαχόμενος έ
φιππος κατά τών Ιίερσών ό 'Αρχέλαος μετά τής 
συζύγου καί Ουγατρός του’ εις Ηρακλής ου τά νώ
τα έφαίνοντο, ή δέ πρός τόν θεατήν στρεφόμενη 
κεφαλή είχε τοσαύτην έπί τής όψεως έκφρασιν, 
ώστε εί καί μή πω περαιωμένη, έφαίνετο μ' όλα 
ταΰτα ώς νά ήτο λεπτομερέστατα έπεξειργασμένη· 
τέλος το αριστοτέχνημά του, ή 'Λναδυομένη Λφρο-

1. Γί?ϊ τοϋ πϊναζος τούτου λάλων, έλεγε μετ' ύπι^ητα- 
vi.a; οτ·. ΰπήτχαν έν τώ κότμω ?ύω Άλίξανδοοι’ ό ε’ς αήτ
τητος, χ»’. οΰτος ήν 4 υιός τοΰ Φιλίππου, ό οεύτεοος αμίμη
τος, χχΓ οΰτος ήν ό υιός τοΰ 'Απελλοΰ. 

δίτη, ήτις άφιερώθη υπό τοΰ Αύγούστου έν τώ ναώ 
τοΰ Καίσαρος πατρός του, άλλά βλαοεΐσα κατόπιν 
έκ τής υγρασίας. έκλεπϊσθη καί καταπεσοΰσα έπί 
τοσοΰτον συνετρίβη, ώστε ό Λέρων, άναβάς μετ’ού 
πολύ έπί τον θρόνον, ήναγκάσθη ν’ άντιζαταστήση 
τήν γραφήν έκείνην δι' έτέρας γραφείσης ύπό τοΰ 
Δωροθέου.

Ως δέ νά προέβλεπε τήν τύχην τοΰ πίνακος 
τούτου, ό 'Απελλής, διατριβών έν τή πατρίδι του 
Κω, είργάζετο καί δευτέραν Άφροδίτην, ήτις, κατά 
τήν ιδέαν του, έμελλε νά ήναι άνωτέρα τής πρώ
της, άλλά πριν ή περαιώση αύτήν κατελήφθη ύπό 
τοΰ θανάτου. Μόνη ή κεφαλή καί τδ στήθος ήσαν 
τελειωμένα, τά ?.οιπά μέρη έμειναν ημιτελή" άλ
λά τά υπάρχοντα έθ-ωρήθησαν ουτω θχυμασίως 
έξειργασμένα, ώστε ούδείς τών άλλων ζωγράφων 
έτόλμησε νά περαιώση τδ ημιτελές μεϊναν άριστο- 
τέχνημα.

Ως ό Ζεΰξις, ουτω καί ό Απελλής έσχε τδν Παρ- 
ράσιον καί τδν Τίμανθόν του’ ό εις έκαλεϊτο Πρω
τογενής, ό έτερος Αριστείδης, γεννηθείς έν θήβαις.

Ο Πρωτογενής έπί πολύ έζησε πένης καί άση
μος, διότι, ούδέποτε έπαναπαυόμενος εις τδ έργον 
του, έπανέθιγεν αύτδ άεννάως, καί, ώς βε'βαιοΰσι, 
εί καί είχε φθάσει εις το πεντηκοστόν τής ηλικίας 
του έτος, ούδεμία άλλη γραφή αύτοΰ έγινώσκετο, 
είμή αί έν τοίς Προπυλαίοις ναυσιγραφίαι του. Αλ
λά τέλος πάντων άνεφάνη ό ΐάλιστος, περί ού λα- 
λ.οΰσιν ό Κικέρων, Πλίνιο; καί Στράβων, καί ό ό
ποιος, κατά τήν έποχήν των, ηύρίσκετο έν Ρώμη 
άφιερωμένος είς τδν ναόν τής Ειρήνης. 0 ίάλιστος 
ούτος ήν ό κτίτωρ τής Ρόδου, ώς ό Κάδμος ήν τών 
©ηβών, καί δ Θησεύς τών Αθηνών, ό δέ ζωγράφος 
είχε παραστήσει αύτδν καθ’ ήν στιγμήν λαμβάνει 
παρά τής θυγατρός του πόλεως τδ όφειλόμενον 
τοίς εύεργέταις τώ; λαών έπαθλον.

Μόνη ή Ρόδος κατείχε τδν πίνακα τούτον, άλλ’ 
άπατα ή Ελλάς έγίνωσκεν αύτόν, καί οτε Δημή- 
τριος ό πολιορκητής ήρξατο νά πολιορκή τήν πό
λιν, δέν έτόλμησε νά θέση το πΰρ εις αύτήν φοβη
θείς μή καή τδ άρ.στούργημα έκεΐνο, καί ουτω, 
φειδόμενος τοΰ πίνακος, άπώλεσε μίαν νίκην.

Αλλά τοΰτο δέν είναι τδ μόνον δείγμα τοΰ σε
βασμού δ προσέφερεν ό Δημήτριος τώ Πρωτογένει. 
Το σπουδαστήριον τοΰ ζωγράφου τούτου έκειτο εις 
τινα κήπον τού προαστείου τής ρόδου, δηλαδή έν 
μέσω τοΰ στρατοπέδου τοΰ πολιορκοΰντος στρατού· 
μαθών δ’ ό βασιλεύς ότι ό Πρωτογενής, δστις είρ- 
•γάζετο τότε γραφήν έρωτολήπτου Σατύρου παίζον- 

Οεν ό Πρωτογενής, ίδών τήν γραμμτ,ν καί πριν ή 
ή γραία προφέρη λέξιν τινά, άνέκραξεν· « 0 Άπελ - 

?,ής ήλθε!»
Λαβών τότε καί ούτος τήν αύτήν γραφίδα, έ- 

φερεν έπί τής πρώτης γραμμής έτέραν άλλοίου 
χρώματος, λεπτοτάτην έπί τοσοΰτον ώστε τδ άρ- 
χικδν τής πρώτης χρώμα ύπεοεκχείλιζεν εκατέρω
θεν είτα είπε τή γραΐα, αν έπανέλθη ό άγνω

στος, νά δείξη μόνον πρδς αύτδν τδ πυξίδιον καί 
νά τώ είπη· «ίδέ έκεΐνον δν ζητείς.»

0 Απελλής έπανήλθε μετ' ού πολύ, καί ή γραΐα, 
εύπειθής ούσα, έξετέλεσεν ήν έλαβε παραγγε
λίαν· άλλά διότι άντεκρούσθη, δέν ειπετο ότι καί 
ήττήθη ό Απελλής' διό λαβών καί αύθις τήν γρα
φίδα, καί, έμβάψας αύτήν είς τρίτον τι χρώμα, 
έσυρε τρίτην πάλιν γραμμήν διερχομένην άναμέ- 
σον τών δύω πρώτων, καί ούδόλως καταλείπουσαν 
έτερον διάμεσον χώρον όπως έπ’ αύτοΰ συρθή καί 
τετάρτη γραμμή, δι’ όσον λεπτή καί άν ύπετίθετο 
αύτη. ίδών τότε ό Πρωτογένης τοσαύτην χειρδς 
θαυμαστήν άσφάλειαν, ώυ.ολ.όγησεν έαυτόν ήττη- 
μένον, καί καταθέσας τά όπλα έδραμεν είς τδν λι
μένα πρδς άναζητησιν τοΰ άνταγωνιστοΰ του.

Εκτοτε ό Πρωτογένης δέν ή θέλησε νά ζωγραφί
ση ούδέν έπί τοΰ πινακίου έκείνου, τδ δΐς έξαγια- 
σθέν ύπδ τοΰ Απελλ.οΰ, καί ούτως έμεινεν ή γραφή 
έκείνη, λευκή ώς είχε, άντικείμενον τοΰ θαυμασμού 
τών περιέργων καί τοΰ δισταγμού τών καλλιτε
χνών. 0 πίναξ ούτος ύπήρχεν έν Ρώμη, έν τή οι
κία ήν ό Αύγουστος έκτίσατο εί; τό Παλατϊνον, 
υ.εταξύ τών ώραιοτέρων γραφών τοΰ ελληνικού 
έργαστηρίου, μέχρι τής καταστροφής τής οικίας 
ταύτης ύπδ έπισυμβάσης πυρκαίάς· ή οικία άνε- 
κτίσθη δι’ εκουσίου συνεισφοράς ένός δηναρίου, ύπδ 
έκαστου άτόμου, τοσοΰτον ήτον ό Αύγουστος δη
μοτικός κατ’ έκείνην τήν έποχήν άλλά τά άρι- 
στοτεχνήματα ατινα έπεκόσμουν αύτήν. έν οίς ύ
πήρχεν ό Απόλλων τών σανδαλίων 1 καί ό τραγι
κός Ζεύς, άπωλέσθησαν διά παντός.

Ουτω βλέπει τις σήμερον καί έν τή Φαρνεσία 
στοά, έν μέσω τών έπιχαρίτων γραφών τοΰ Ρα- 
φαήλου, τήν κολοσσιαίαν κεφαλήν τοΰ Ολυμπίου 
Διός, ήν ό Μιχαηλάγγελος έσχεδίασε δι’ άνθραζος.

Δεύτερος αντίπαλος τοΰ Απελλοΰ ύπήρξεν ό Α
ριστείδης, άπδ τοΰ όποιου είχε λάβει, ώς ειπομεν 
άνωτέρω, τήν τών ισχυρών παθών έκφρασιν. Τώ όντι,

τος τδν αύλδν, ούδόλως διέκοψε τδ έργον του, προσ- 
εκάλεσεν αύτδν, καί ήρώτησε τδ αίτιον τής το- 
σαύτης του άταραξίας. 0 Πρωτογενής τώ άπήν
τησε τότε ότι ούδόλως έταράχθη, γινώσκων ότι ο 
Δημήτριος πολεμεϊ τούς Ροδίους, ούχί δέ καί τάς 
τέχνας. Η άπάντησις εύηρέστησεν είς τδν βασιλέα, 
όπως δέ καί τοΰ λοιπού δυνηθή ό Πρωτογενής νά 
έργάζηται ήσύχως, έθεσε φρουράν εις τήν θύραν τής 
οικίας του, καί προσεκάλει αύτδν ένίοτε είς συν- 
διάλεξιν άλλ’ έννοήσας ότι έκ τούτου ό ζωγράφος 
έχανε τδν χρόνον του, άπεφάσισε νά τδν έπισκε- 
πτηται ό ίδιος έκτιθέμενος ουτω χάριν αύτοΰ έν 
μέσω δύο εφόδων. Τοΰτο, ώς έκαστος δύναταί νά 
έννοήση, συνετέλεσεν ούκ όλίγον είς τδ νά επαυ- 

ξήση τήν φήμην τοΰ πίνακος.
‘Ο Πρωτογενής έγραψεν έτι μίαν Κυδίππην, ένα 

Νεοπτόλεμον' τον τραγικόν ποιητήν Φίλισκον με- 
λετώντα· ένα Αθλητήν τδν βασιλέα Αντίγονον, 
πατέρα τοΰ πολιορκητοΰ Δημητρίου, ού τίνος είχε 
γενή φίλος· καί τέλος τήν μητέρα τοΰ φιλοσόφου 
Αριστοτέλους, πείθουσαν αύτδν νά γράψη σειράν ει
κόνων έχουσών ΰπόθεσιν τά κυριώτερα κατορθώ
ματα τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Ό τελευταίος ούτος πίναξ έπί τοσοΰτον έμεγά- 
λυνε τήν υπόληψιν τοΰ Πρωτογενούς, ώστε ό Απελ
λής, οστις έκ φήμης μόνον έγίνωσκεν αύτον, άπε- 
φάσισε νά τδν έπισκεφθή είς Ρόδον, δπου κατώκει, 
’Ανωτέρω άνεφέρομεν όποιαν ιδέαν είχεν ό Κώος 
ζωγράφος περί έκείνου τής Καύνου, καί τάς συνε 
χεΐς επιδιορθώσεις δι’ άς έμέμφετο αύτδν, καί αΐ- 
τινες ήσαν έτι μάλλον περιττά1., καθ δσον μόνος ό 
Απελλής είχεν ίσως άσφαλεστέραν τοΰ Πρωτογόνους 
χείρα.

Ό ’Απελλής άποβιβασθείς είς ‘Ρόδον έπορεύθη 
εύθύ είς τδ έργαστήριον τοΰ Πρωτογόνους. Ό ζω
γράφος ούτος έλειπε κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
καί μόνη γραΐα τις έφόλαττε μέγιστον πίνακα ώ- 
ρισμένον πρδς γραφήν τινα, έφ’ ού ούδέν ύπήρχεν 
είσέτι γεγραμμόνον. Ερωτηθείσα ή γραΐα, άπήν
τησεν οτι ό Πρωτογένης ήτο άπών, καί ήρώτη
σε τί νά τώ είπη δταν έπιστρέψη. Τότε άντί 
πάσης άπαντήσεως, έλαβεν ό Απελλής μίαν τών 
γραφίδων τοΰ Πρωτογόνους, έβαψεν αύτήν εις τδ 
χρώμα, καί έγραψεν έφ’ δλον τδ μήκος τοΰ πίνα
κος γραμμήν ουτω λεπτήν καί τετολμημένην, ώσ
τε πάς τις ύπέθετεν ότι έχαράχθη διά χρωστήρος 
καί τή βοήθεια κανόνος τινός. Ειτα είπε πρδς τήν 
γραίαν· «όταν έπιστρέψη ό Πρωτογενής, δείξατε 
αύτώ τήν γραμμήν ταύτην.» ’Αλλ’ δτε έπανήλ-
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ό 'Αριστείδης, ού ηλεγχον τδν χρωματισμόν ώ; 
σκλ.ηρδν, κατά τδν Πλίνιον, είχε καταγίνει πρδ 
πάντων είς τδ νά παριστα την ψυχικήν ταραχήν 
έν ύπερτάτη κρισίμω στιγμή. Τούτου ένεκα ή ω
ραιότερα γραφή τοΰ ζωγράφου τούτου ην έκείνη, 
έν η -αρίστατο πόλις δι’ εφόδου κυριευθεϊσα, ένθα 
τδ κύριον άντικείμενον ήν μήτηρ πληγωμένη καί 
δνήσκουσα πρδς ήν έσύρετο τδ μικρόν τέκνον της. 
Αλλ’ έπειδή ή μήτηρ είχε λάβει τήν πληγήν είς τδ, 
στήθος, ό ζωγράφος έξέφρασεν έπί τοΰ προσώπου 
της τδν φόβον ον ήσθάνετο μή άντί τοΰ γάλακτος 
Οηλάση το βρέφος αύτής τδ αίμά της. Μετά τήν 
αλωσιν τών Θηβών, ό πίνας ούτος μετεφέρθη ύπδ 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου είς Πέλλαν τήν πατρί
δα του.

Παρεκτδς τής γραφής ταύτης ό ’Αριστείδης έ
γραψε προσέτι Τέθριππα τρέχοντα' μίαν ϊκέτιδα 
ής ένόμιζέ τιςοτι άκούει τάς παρακλήσεις' ένα Βάκ
χον καί μίαν Αριάδνην, έν οίς διεκρίνετο ή μέθη 
τοΰ θεοΰ άπδ τής μέθης τής γυναικδς' μίαν Βίβλι- 
δα, θνήσκουσαν έκ τοΰ πρδς τδν αδελφόν της Καΰ- 
νον έρωτα, έν τή στιγμή καθ' ήν έξέπνευσε' ένα 
Τραγικόν συνοδευόμενον ύπδ νεανίου, δστις έμενεν 
άνηοτημένος έν τω ναω τοΰ ’Απόλλωνος μεχρισοΰ 
ό έπαρχος Μάρκος Ιούνιος, έορταζομένων τών Ά- 
πολλιναρίων αγώνων, οιτινες, κατά τδν Μακρόβιου, 
έτελούντο έν ί’ώμη κατά τδν Ιούλιον έκαστου έτους, 
έδωκεν αύτδν είς τινα ζωγράφον πρδς έπιδιόρθω 
σιν καί ούτω κατεστράφη ύπ' αύτοΰ έξ άδεξιό- 
τητος είτε έκ ζηλοτυπίας’ είς γέρων διδάσκων εις 
τινα νεανίαν τήν χρήσιν τοΰ αύλοΰ, δστις άφιερώ- 
Οη εις τον ναόν τής πιστεως, δν οί άρχαΐοι Ρωμαίοι 
ειχον κτίσει είς τδ Καπιτωλίου, παρά τδν ναόν 
τοΰ μεγίστου και άγαθοΰ τούτου Διός, δπως έξηγή- 
σωσιν ούτω, οτι ο άθετών τούς λόγους του άπατα 
τούς ίδιους θεούς· τέλος μία μάχη, έν η παοίσταν- 
το πλειονα τών εκατόν προσώπων, καί δι’ δν τώ έ- 
πλήρωσεν Μνάζων, ό τύραννος τής ’ΐόλατείας, χι- 
λιας δραχμάς δι έκαστον πρόσωπον, καί έτέρα 
γραφή, παριστάνουσα ένα Αρρωστον, διον τώ ϊπλή- 
ρωσεν ό βασιλεύς Λτταλος έκατδν τάλαντα, δη
λονότι διακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας φράγκα.

Καί δμως ό Άπελλής ύπερέβη πάντα τά έργα 
ταΰτα. Οί βασιλείς ήοιζον περί τών έργων του, 
καί ίσως πλέον ή άπαξ, ώς έπραξεν άλλοτε Κάρο 
λος ο πέμπτος εί; τδν Τιειανδν, τω έδωκεν ό Μέ- 
γας ’Αλέξανδρος τήν πεσοΰσαν γραφίδα του' καθότι 
ό Αλέξανδρος ήτο ούχί μόνον προστάτης, άλλά 
και φίλος τοΰ ’ΑπελλοΟ, διά τοΰτο ό φονεύσας τόν 

Κλεΐτον έν στιγμή οργής έδωκε τώ Απελλή τδν 
Καμπάσπην έν στιγμή οίκτου.

Εν τώ’Απελλή δμως ισταται ή άνιοΰσα περίο
δος τής ελληνικής τέχνης. 0 ΖεΟξις είχεν εΰρει 
τδ μεγαλεΐον τοΰ ρυθμού, ό δέ ’Απελλής έπεζήτη- 
σε το καλόν. Μετά τούς δύο τούτους καλλιτέχνας, 
οιτινες εζησαν ώς έγγιστα είς εξήκοντα έτών άπό- 
στασιν, οί λοιποί ζωγράφοι μή ίχοντες τί νά προσ- 
θεσωσιν έξ ιδίας έπινοήσεως, έμιμοΰντο απλώς, καί 
απο τής μιμήσεως άρχ-ται παραχρήμα ή παρακ
μή. Αλλ’ επίσης, όφείλομεν νά εΐπωμεν, δτι ή 
ανθηρά κατάστασις τής τέχνης, ήτις έξηκολούθει 
άδιακόπως αύξομένη άπδ τοΰ αίώνος τοΰ Περικλε
ούς μέχρις έκείνου τοΰ ’Αλεξάνδρου, οφείλεται ίσως 
είς τήν άνθηράν τής πολιτείας κατάστασιν, διότι 
απαντα τά πράγματα συνδέονται μεταξύ των.

Τώ όντι, ώς καί άνωτέρω είπομεν, τδ κΰμα 
τούτο τών βαρβάρων, τδ όποιον, φερόμενον ύπδ τοΰ 
Ξέρξου, ήρχετο άπδ τής Τρωάδος νά ζατακλύση 
τήν έλλάδα είς τήν Σαλαμίνα, άπεσοβήθη ύπό τού 
Θεμιστοκλέους, τοΰ Παυσανίου καί τοΰ Σίμωνος, 
αποσυρομενον όμως κατέλιπε κατεστραμμένην σχε
δόν τήν πρωτεύουσαν τής ’Αττικής. Άλ.λά μετά 
τούς στρατηγούς οιτινες κατέστησαν έλευΟέραν τήν 
Ελλάδα, έπήλθεν ό πολιτικός έκεΐνος άνήο όστις 
έμελλε νά καταστήση τάς ’Αθήνας μεγάλην πό
λιν· ό Περικλής έμελλε νά σπείρη πληθύν αρι
στουργημάτων έπί τής δι’ εχθρικού αίματος λ.ιπαν- 
θείσης ταύτης γής.

Οΐ έλ.ληνες Οέλον τες νά έχωσιν άεννάως πρδ 
τών οφθαλμών τδν κίνδυνον δν διέφυγον, καί δπως 
ή μνήμη τοΰ κινδύνου τούτου τηρεί άκμαΐον τδν 
πατριωτισμόν είς τάς ψυχάς τής νεολαίας, άπεφά- 
σισαν νά μή άνεγείρωσι τούς κατεδαφισθέντας 
ναούς καί τάς άποτεφρωθείσας οικίας' άλλά μετά 
τριάκοντα πέντε είτε τεσσαράκοντα έτη τά έρεί- 
πια ταΰτα ήρχ-.σαν νά τοΐς άπαυδώσι τήν δρασιν, 
τότε δέ ό Περικλής έλαβεν εύκαιρίαν, ώς ό Νερών, 
ν’ άνεγείρη άπδ τής έρειπιωμένης πόλεως άλλην ώ- 
ραιοτέραν.

Τότε αί Αθήνάι κατέστησαν τόπος συνεντεύξεως 
απάντων τών καλλιτεχνών' ταύτοχοόνως άνηγέρ- 
Οησαντότε καί ναοί, καί θέατρα, καί ύδραγωγεΐα καί 
λιμένες. Φειδίας, ό γλύψας τον ’Ολύμπιου Δία' 
Πραξιτέλης, ό ποιήσας τήν Κνιδίαν ’Αφροδίτην 
καί Σκόπας, ό δημιουργός τού Παλυζτίνου’Απόλλω
νος ήγωνίσθησαν όμοΰ, καί έκτισαν τούς ναούς ού; 
έμελλοννά ζωγραφήσωσιν όΖεΰξις, ό Παρράσιοςκαί 
ό Τιμανθος-

’Εν μέσω δε πάντων τούτων έζρήγνυται ό πε- 
λοποννησιακδς πόλεμος άναμέσον Σπάρτης και Α
θηνών, διαρκέσας, νομίζω, έπί είκοσι καί έπτά έ
τη, καί ου τήν ιστορίαν κατέλιπεν ήμϊν ό θουκι- 
δίδης' άλλ’ώς λέγει ό Βίνκελμαν, οί μεταξύ πόλεων 
τής αύτής χώρας οδτοι πόλεμοι, οί γινόμενοι μεταξύ 
-γειτόνων λαών, μεταξύ ανθρώπων λαλούντων τήν 
αύτήν γλώσσαν καί λατρευόντων τούς αύτούς θεούς, 
ώμοίαζον μάλλον πρδς έριδας εραστών, οιτινες 
διανοίγουσι τδ πνεύμα καί ένδιαφέρουσι τήν καρ
δίαν, ή πρδς τούς μεγάλους εκείνους αγώνας, άφ 
ών ή Ελλάς έξήλθε νικητής μέν άλλ’ αίμόφυρτος. 
Καί άληθώς, αί 'Αθήνα·, καί ή Σπάρτη έμάχοντο 
ούχί μόνον διά τής σπάθης, άλλά προσέτι διά τής 
σφύρας καί τής γραφίδας' ώς έν τοΐς μεταγενέστε
ροι; χρόνοι; δτε αΐ δημοκρατίαι τής Ιταλίας ήμιλ- 
λώντο περί τά μεγάλα έργα καί μνημεία, ούτω ή 
Σπάρτη καί αΐ Άθήναι άνέπτυσσον απαντα τά μέ
σα ά κατεΐχον είς τήν έξουσίαν των, δπως κλίνω- 
σιν ύπέρ εαυτών τήν πλάστιγγα, καί ένώ αΐ Ά- 
θήναι έκτιζον τδν Παρθενώνα των, τδ ‘Ωδεΐον κα1 
τδν Κεραμεικόν των, ή Σπάρτη έπεραίου, έκ τών 
λαφύρων τής Σαλαμΐνος, τήν Περσικήν αυτής στοάν, 
όπου, μετά τών ανδριάντων τών σωτηρων τής πα
τρίδος ήσαν λελαξευμέναι καί αί εικόνες τών ύπ’ 
αύτών ήττηθέντων βαρβάρων στρατηγών.

Μετά ταΰτα, ενόσω διήρκεσεν ό πόλεμος ούτος, 
ώς έλαβε τήν φροντίδα νά μάς είπη Διόδωρός δ 
Σιζελιώτης, ούδ’ έπί μίαν στιγμήν έλησμόνησαν οί 
καή.λιτέχναι τάς μεγάλας .ημέρας καθ’ άς τά έργα 
αύτών εκτιθέμενα ένώπ ον συμπάσης τής Ελλάδος, 
ύπεβάλλοντο είς τήν κρίσιν τών συγχρόνων των' 
αί ήμέραι αύται ήσαν αί τών ολυμπιακών αγώνων, 
αΐτινες έπανήρχοντο άνά πεντήκοντα μήνας, καί 
αί ήμέραι τών Ισθμιων, αΐτινες επίσης έπανήρχον- 
το άνά πάν τρίτον έτος. Τότε, κατά κοινήν συμ
φωνίαν, άπδ τοΰ Ται άρου άκρου μέχρι τοΰ Παγ-
γαίσυ όοους. άπδ τής νήστυ Κίοαλληνίας μέχρι 
τής Χίου, έπαυε πάσα έχθροπραξία, καί πάντες 
κατέθεταν τά σ.ΐμόφυρτα όπλα δπως ένδυθώσι τήν 
έορτάσιμον στολήν. ’Απδ πάντων τών έλ.ληνικών 
τόπων έσωρεύοντο πάντες είς τήν Πλιδα είτε τήν 
Κόρινθον, καί δπως μή στερηθή ούδείς τοΰ άπροσ- 
δοκήτου καί τόσω έπιθυμητοΰ θεάματος, κατά 
τήν μεγάλην ταύτην ήμέραν ή άνακωχή ίσχυε καί 
δι αύτούς έτι τούς έξορίστους' οΰτω μιγνυόμενοι έν 
τή καλλιτεχνική, ταύτη καί μεγάλη εορτή, οί έλ 
ληνες όλων τών κομμάτων καί δλων τών έθνών, 
έλησμόνουν πρδς στιγμήν τά παρελθόντα δεινό, καί

τά μέλλοντα δυστυχήματα, καί ούδέν άλλο έσυλ- 
λογίζοντό είμή τήν δόξαν, ήν ή συνδρομή τόσων
μεγάλων άνδρών έρόιπτεν έ

("Επιται συκί^ιια.)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΓΜΑΣ.

Π ΟΙ Η2 12.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΪΔΕΛΒΕΡΠ1Σ.

Ώ ! διατί μελαγχολεί τοσοΰτον ή ψυχή μου ; 
Τί αϊσθη-χ' ανεξήγηταν τδ στήθος μου πιέζει, 
Κα! φέρει τήν καρδίαν μου μετ’ άλγους βαρυθύμοιΓ 
"Οπκ> νά ζρ δέν ήθελεν, ένώ ευδαίμων έζη;

Δέν ή-χην άλλοτε έχε", χ’ έθρήνουν μεμψιμοιρώ ς 
Εις τάς αγκόλας σου, τερπνή τοϋ Νέχαρος πολίχνη ; 
Τότ’ ή μαγεία σου ψυχρ’.ν μ’ άπήντα ή άγήρως, 
Τόρα δ-.ώχ' ή μνή ιη μου τά μαγικά τη; ίχνη !

Ποσάχις ε’ς των χλοερών, σύμφυτων σου λοφίσκων 
•Ρεμβδς καί μόνος τά; πλευράς σιγά άνερ^ιχήθην, 
Σιγήν ύπό τάς μαύρα; σου πλατάνους άνευρίσχων 
Καί τή; ανίας μου ζητών ε’ς τήν σιγήν των λή’ην I

Ποσάχις ε’ς τό χαρωπόν τοΰ Νέχαρός σου νάμα 
Προσέχλινον, τήν χατηφή' μορφήν μου χατοπτρίζων, 
Κ’ 'έν δάκρυ μου μ’ έν κϋμά του ε’ς έν έμίγη κράμα 
Διότι’ ε'ρκτή μ’ έφαίνετο ό λάμπων σου όρ ζων I

Ποσάχις ύπό θάλλουσαν φιλύραν σου ό τλήμων 
Τήν πίτυν τή; πατρίδος μου τερπνά ώνε-.ρευόμην, 
Καί άνεπόλουν τον φαιδρόν τή; 'Αττική; μου θύμον, 
Κύανον βλέπω» νά χοσμή τή; κόρη; σου τήν κόμην !

ΠαρήλΟε, φευ ! ή μαγική έκείνη οπτασία,
"Ην μ’ αναμνήσεις ήθελον άγνωμων νά κεράσω, 
Παρήλδε καί ή μαύρη μου μετανοεί καρδία, 
Παρήλθε καί αναζητώ ο,τ’ ήθελον νά χάσω !

Ώ! διά τινα θάλλε·.; νΰν συστάς ωραίων λόφων. 
Εις τίνος ποΰν ή χλόη σου στι/.πν'.ς άπλοΰται τάπης, 
Τίς τών άνθέων σου ροφα τήν δρόσον, ήν έ, ρίφων 
‘Ως βάλσαμον έπ’. σποδόν ήμικαοΰς αγάπης;

"Αλλοι τήν χλόην των πατούν, τ’ανθος των άλλους φέφει, 
"Αλλου τά στήθ' ή δρόσος των μέ μαργαρίτας ραίνε·....
— ΤΑρα κ'έ -ε'.νου τήν ψυχήν μνή-ιη πατρίδος τρέφει, 
Ώς άλλοτ’ έτρεφε χ' έμέ πατρία, τόρα ξένη ;

Ώ, ναι! τούς θησαυρούς του τίς τιμά, ένώ τούς έχει.
Τί; τ’ άγνωστον, τ' άπαλεσθέν, τό μέλλον δέν προκρίνει, 
Τίς είς τή; μνή-ιη; τά πτερά δέν προτιμά νά τρέχν, 
Καί νά ζητή τό παρελθόν χα! τό παρόν ν' άφίνο ;

Πατρίς σ-γχώρει! σίγγνωθι κα’. σύ φιλτάτη ξένη ! 
“Αφετ’εν μνήμ’ ε’ς πρισφιλή δυάδα νά σά; δέσω, 
Κα! δταν ή καρδία ου δακρύη τεθ'.ιμμένη,
Νά λε'.Γεται ό δάκρυ τη; τών δύο σας έν μέσω.

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ.
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ΕΙΣ ΕΝ ΡΟΔΟΝ.
[Πρώτη Hiatov).

'Όλοι χαοιζαυν σήμερον λουλούδια μυρωμένα, 
Καϊ περνούν φίλημα δειλό άπδ σεμνή παρδίνο* 

Μόνος έγώ Βέν χάρισσα τριαντάφυλλο κανένα, 
Κ’ αδίκως τώρα σέ κρατώ, λουλούδ’ αγαπημένο.

Έχε: ή μοίρα καί γιά σας, άνθη πτωχά, φαρμάκια, 
Δ«ν χαίροντ’ όλα τή ζωή τή; γή; τά λουλουδάκια.

Ανύποπτο μέ τ" άλλα σου τ' άδέλφ' αγκαλιασμένο, 
Τή χαραυγή κοιμόσουνα σέ μερισμένο στρώμα, 

Έλαμπ' άπάνω σου ή δροσιά σαν ,8/έμμα ερωτευμένο. 
Κι’ άκτϊνα χαμογέλαε ατό παιδικό σου στόμα.

"Αχ! γιά μιά κόρη έπίστεΰα πώς «Τσάι γεννημένο. 
Λησμόνησα πώς μέ μισεί, κα! σ’ εχούα παύμένο .'..._

Μή μου ψυχομαραινεσαι κα! μοΰ παραπονεΤσαι,
Κα! μή, λουλούδι, μέ μισής, λουλούδι έρ-ρανευμένο, 

Ελεημοσύνης μυρωδιά κα! δι' έμενα χΰσβ.
ΆνΡεΐκαΙ τδ τριαντάφυλ.λο κοντά στον παιθαμμενο.... 

"Λφσε τδ χέρι έν!ς νεκροϋ τά φύλλα σου νά πιάνη· 
Γιατί σ’ έχε: κι’ ό έρωτας κι’ ό θάνατος στεφάνι!

Σέ ποιόν, λουλούδι ερωτικό, σέ ποιόν νά σέ χαρίσω, 
Καϊ πο^ά άπδ. τδ χέρι μου σ’ εσένα δαυρη χάρι ;

Βρίσκεται στήθος κα! γιά σέ αγάπης νά σ' άφήσω,
Κα! μ' όλη σου τήν εΰμορφιά παρθένα νά σέ ετάρη ; 

Κανένα ρόδο μόνο του αρώματα δέν χύνει,
Τδ χέρι οπιυ τδ κρατεί έκεΐνο τοϋ τά δίνει. . .

"Αχ, ζεύρω, ξεύρω τί ποθείς, γνωρίζω τί γυρεύεις,
Καϊ τί βά μ" έύεγες, φωνή αν είχε;, νά λαλήσης·

Τή; κόρης, που δέν μ’ άγαπφ, τήν εΰμορφ.ά ζηλεύεις
Κ’ επιθυμείς τά καστανά μαλλιά της νά στολίσης.... 

Ταλαίπωρο* άλλος κάνεις σ' Έ κ ε : ν η ν άν σέ δώση. 
Τότε τδ χέρι τ’ άκριβδ έπάνω σου θ' άπλώαη !

Κάμε σάν δέν μας θέλουνε κα! δέν μας κάνουν χάρι, 
Εις ξεχασμένα μνήματα, σ’ τοϋ χάρου τδ σκοτάδι*

Ίσως κανένας συμπαγής νεκρός έκεΐ σέ πάρει, 
Γιατί δέν έχουν οί πτωχό! -.ρ αντάφυλλα σ' τον αδη....

Κι’ άνϊσως ουτ' ένας νεκρός δέν εύρε’.ή γρά ’σένα, 
’Αχ, ’ϊ μσνούλα μου ποΰ ζή, σέ ’έχετ’ άπ' εμένα !

ΑΧΙΑΑΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-

ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΙ.ΜΙΓΓΙΊΟΥ ΒΙΚΕΛΛΑ.
(Έν Λονδίνο, 18G2.)

όσον καί άν καταδικάζεται παρά πολλών, είτε 
αυθορμήτων είτε έξ επαγγελίας άριστάρχων, ή νεω 
τέρα ελληνική ποίησις, ούδ’ αυτών ένίοτε τών δη
μοτικών ασμάτων αξία πάρεδρος κρινομένη, ουχ 
ήττον υπάρχει, καί ή υπαρξις της αϋτη είνε καν 
ικανό; δι' αυτήν τίτλο; ζωή;, όταθ τι; ζή, έ/ει 

καί το προς τοΰτο δικαίωμα, δικαίωμα άπό τής 
πραγματικότητο; αύτής άπορρέον, καί μηδεμιάς 
χρήζον δικαιολογίας* ύπήρξεν άπαξ, άρα έπρεπε 
νά ύπαρξη, καί άντί νά δαπανώμεθα έρωτώντες 
αύτον πώς και διατί προήχθη είς τούς ζώντας, 
προσπαθοϋντες νά τώ διαφειλονεικίσωμεν τά; βιο · 
τικας του π-ργαμηνάς, και άρνούμενοι αύτφ τήν 
ΰπαρξιυ, μόνον ίσως διότι, κατά τήν ιδέαν ημών, 
δεν έπρεπε νά ζή, πράττομεν πολύ κάλλιου εξε
τάζατε; πώς ζή, έπιδιαφερόμενοι νά μάθωμεν άν 
πολιτεύεται άξίως τοϋ λαχόντος αύτώ βιωτικοϋ 
κλήρου. Τοΰτ’ αύτό φρονοϋμευ καί τής κριτικής 
αποστολήν, προκειμένου περί ποιήσεως. Δεν έχει 
καθήκον ούτε δικαίωμα ό κριτικός νά καταστρέφω 
ο,τι τω δίδεται εις έξέτασιν, ϊν’ άποδείξη οτι πραγ
ματικώς δέν ύπάρχει, μόνον διότι έτυχε νά φρονή 
οτι ή υπαρξις εκείνη είνε ά.αξία λόγου, η ζωή έκεί
νη είνε νεκρά* ούδείς δικαιούται νά καταθραύσζ) 
καί διαμελίση σύνθετόν τι καί πολύπλοκου τεχνούρ
γημα, ίνα τό έξετάσϊ) δήθεν καλλίτερου, πράγμα
τι όμως διότι έκ τών προτέρων ήδη φρονεί ότι ζωή 
ή θάνατος, διαμέλισις ή υπαρξις εινε πράγματα 
Ισα δι' ον ανάξια προσοχής. Δύναταί ό κριτικός 
νά έξετάσή τί άπροκαταλήπτως, ώς ύπάρχει, ώς 
έγεννήθη; άς τό πράξη* άλλά τό παρατιθέμενου 
φαίνεται πολυσύνθετον, σκοτεινόν, χρήζει μικροϋ 
τίνος διαμελισμοϋ, ασήμαντου τίνος άποσυνθέσεως, 
χημικής τίνος άναλύαεως, πρέπει νά διαλυθή δηλ. 
να παύστ; υπάρχου* αδιάφορου άν πάθη κατά τήν 
έγχείρισιν, άν άποθάνη ίσως* ή ζωή του δέν εινε πο
λύτιμος. Οχι, τοιαύτην κριτικήν δέν χρειαζόμεθα* 
Τά μικρά παιδία καταστρέφουσι πολλάκις τά χάρ
τινα των άνάκτορα ΐνα ίδωσι τό περιεχόμενό* 
των, άλλ' οί κριτικοί άξιοΰσι πιστεύομε* ότι δέν 
είνε παιδία, καί άν δέν παραδέχωνται ίσως ότι ή 
νεωτέρα ελληνική ποίησις είνέ πως άξιωτέρα χάρ
τινων ανακτόρων.

Τοιαύτας είχομεν περί ποιήσεως ιδέας, οσάκις έ- 
λαμβάνομεν άνά χεΐρας νέον τι προϊόν τής ελληνικής 
ποιήσεως, οσάκις έβλέπομεν νεαρόν τι άστρου ΰ- 
περκύπτον τοΰ Ελληνικοί) Παρνασοΰ, καί ύπό τοι
αύτας έκρίνομεν καί κρίνομε* τήν πάτριον ποίη- 
σιν. Ειν’ άληθές ότι δέν παρηγάγομεν, ή μάλλον 
δέν παραγομεν —καθότι ή νεωτέρα έλληνική ποίη
σες δέν άπέκτησεν ετι παρελθόν— μεγάλα πράγ
ματα* πλήν μή διά τοΰτο δέν παράγομεν ; άν 
ψάλλη ώραία ή αηδών, μή διά τοΰτο δέν είνε α
σμα καί τό όρθρισμα τοΰ κορυδαλλού; ‘Ο Κύριος 
Βικέλλας αύτός, ουτινος αί ποιήσεις έδωκαν άφορ- 

μην εις τάςόλίγας ταύτας γραμμάς, άπαντά προσ
φυέστατα διά τών εξής στίχων, ώ/ μετριοφρονώ; 
αύτός ό ίδιος υποτίθεται άντικείμενον, καί δι’ ών 
συμπεραίνει τάς λυρικά; ποιήσεις τής περί ής ό 

λόγος συλλογής:
‘Ο Δούναόι; τόσα βασίλεια Cfi/e*.,

Κι- όπου περνά τό ρεύμα του άφίνει τ’ όνομά του* 
ΙΙ)ήν τό ποτάμι τό μικρό, ποΰ ’στό λαγκάδι τρέχει, 
Κ:' άνώνυμο κατρακυλά τά ταπεινά νερά του, 
Κι’ αυτό δέν είνε περιττό χα! άσκοπο στή φΰσι, 
"Αν στή στενή του λαγκαδιά 'λίγους αγρούς ποτίση.

Αί ποιήσεις του Κυρίου Βικέλ.λα, όστις πρώτον 
ήδη διά τών προκε-μένων Στίγο»· του παρίσταται 
εις τό κοινόν ώς ποιητής, άποπνεοϋσι τό άφελες 
καί άγροτικόν εκείνο τών δημοτικών ποιήσεων ά
ρωμά, ών είσί κατά τό πλείστον ίκανώς επιτυχείς 
κατά τε τήν ούσίαν καί τήν μόρτην μιμήσεις. Α- 
σπαζόμεθα τό είδος αυτό τής ποιήσεως, καί τοι 
πολλάκις δυσεπίτευκτος αποβαίνει ή άπομίμησις 
τοΰ αύτοφυοΰς καί ίδιοτρόπου, ήθέύ.ομεν όμως έπι- 
θυμήσει έν ταΐς ποιήσεσι τοΰ Κυρίου Βικέλλα [/.εί- 
ζονα περί τήν χοήσιν τής δημοτικής γλώσσης αύ- 
στηρότητα. Ούδέν χαριέστερον τής καθαράς δημο
τικής γλώσσης είς μικρά λ.υρικά ποιήματα, τοιαύ- 
της μάλιστα ύλης, οΐαν προ. πάντων φαίνεται ο 
ποιητής άτμενιζόμενος, τό άφελές όμως αύτής θέλ
γητρου παραβλάπτεται τά μέγιστα, αμα λόγιαι 
φράσεις καί πεπαιδευμέναι λέξεις άναμιχθώσι μετ 
αύιής. Φρονεί π. χ. ό'Κύριος Βικέλλας, ότι γράφει 
δημοτικήν γλώσσαν, λέγων (σελ. 7) έντός μιάς 
καί τής αύτής στροφής*. .τα.Ι lei, Οά-Ι-Ιη, χά.Ιυχα ; 
Εινε άρά γε δημοτική γλώσσα ή τοΰ στίχου:

Οί χρόνοι τή; κρυφή; χαρά; X»! των χρυσών ελπίδων ;

(έν σελ. 33), εινε δημοτική ή φράσις: rt/C (ιαχής 
rd .-fcV« (σελ. 26); Τέλος, δημοτική ή λογία εινε 
ή εξής στροφή (σελ. 27} ;

Kai eV άξια άντσμοιόή’πολεμιστοΰ τοιοότον
Νά ζήση χρόνια σύτυχή κΐ άργά νά έλΟ’ ή δύσι;

Τοΰ βίου τοΰ χρηστού του.
Και ή Χσρδιά του νά σκιρτά ‘ς ένδοξους άναμνήσεις.

Επιμένομεν τοσοΰτον είς τά τής γλώσσης καθό
τι φρονοΰμεν σπουδαιότατου τόν κατά τής κινδυ
νώδους ροπής άγώνα, ήν τείνει νά λάβη ή δημο
τική γλώσσα έπί τήν ποίησιν, άπόλυτον άξιοΰσα 
το κράτος, καί κρύπτουσα έν τούτοι; τά πολύθυ- 
ρα ράκη της ύπό τά δάνεια τής καθαρευούσης εν
δύματα. ί Είνε άξια ή δνμώδης γλώσσα νά έρμνϊ- 
νεύση σήμερον ό,τι ό πολιτισμό; καί ή πρόοδο; έν 
γεν:: τών χρόνων ένεωτέρισαν κατά τε τόν αισθη

τόν καί νοητόν κόσμον; άς δοκιμάση’ άς ήνε όμως 
ειλικρινής καί πρός έαυτήν καί προς τούς άλλου;' 
άς μή ζητη τήν βοήθειαν τής καθαρευούση; άνά 
πάν βήμα, όμοιάζουσα ουτω τόν άπαρασκευον ε
κείνον μαθητήν, όστις κληρούμενος νά είπνι τό 
μάθημα, εχει άπαραίτητον άνάγκην )*ά τον τά 
.Ιτγοι·>·.

‘Ω; πρός τήν ούσίαν, αί ποιήσεις τοϋ Κυρίου 
Βικέλλα καί αίσθημα εύγενές έλέγχουσι πανταχοΰ, 
καί διανοημάτων πολλάκις εύρύτητα, καί ιδεών 
ένίοτε πρωτοτυπίαν, καί αισθητικήν πρό πάν
των λεπτότητα λίαν άξιοπαρατήρητον. Δια- 
κρίνονται δέ μεταξύ τών λυρικών αύτοΰ ποιήσεων: 
‘11 .τρος τί»· Κ· 'Γ{·ιχοί'.τητ fxtcro.llf, τό καλ- 
λίτερον τής όλης άνθοδέσμης άνθος, ή ΛτνοΰΑα, καί 
7 Λ//?εριχή τΐ'^.ΐωσίς, δυνάμενα νά λάβωσιν έντι
μον μεταξύ τών δημοτικών ασμάτων θέσιν, 
Λ/"'ρω, ’ί Σχ.1α6ιά χι ό καί ή ’J.to-
.ΙογΙα, ής ανωτέρω παρεθέσαμεν τους τελευταίους 
στίχους.

Εύχόμεθα νά έπιμείντ, ό Κύριος Βικέλλας εί; 
τήν πρός τόν Παρνασσόν άνάβασιν, νά μεταπεισθή 
όμως ώς πρός τάς περί γλ.ώσσης ιδέας του, καί, 
άν φρονή ότι πρέπει νά γράφεται ή ποίησις εί; 
τήν δημώδη γλώσσαν, εί καί άνικανοΰσαν νά τήν 
έκφραση, διότι ό Max.Miiller εΐπεν ότι: the real 
life of language is in its dialects, νά γράτ/ι 
τουλάχιστον αύτήν άμικτον καί γνησίαν.

Λ.

---------- —r-agJBvt»-------------

MftSAIKOIV.

Οίκτρόν θέαμα παριστώσιν αί άπομαρανθεΐσαι 
έκεϊναι γυναίκες, αίτινες καλύπτουσι μέ άνθη τάς 
όυτϊδας των, καί στέφουσι με πτερά καί άδάμαν
τας τά λειπόσαρκα μέτωπά των* όλα των είναι 
ψευδή* καί τό ανάστημά των, καί ή χροιά 
των, καί ή κύμη των, καί τό μειδίαμά των 
όλα των είναι κατηφή* καί ή στολή των, καί 
τό ψιμμύθιόν των, καί ή φαιδρό της των. Φάσμα
τα περισωθέντα έκ τών Κρονίων έποχής παρελθού- 
σης, παρακάθηνται εί; τό συμπόσιον τοΰ παρόντος, 
ώ; ίνα διδάξωσι μελαγχολικόν τι φιλοσοφικόν μά
θημα τήν νεότητα, ώς ΐνα είπωσ'.ν εί; αύτήν: Ου- 
τω καί σείς θά παρέλθετε '. Φαίνονται ποοσκολλώ- 
μεναι μετ’ απελπισίας είς τήν ζωήν, ήτις είναι 
κωφή πλέον δι’ αύτάς, θέλουσι ν’ άποφύγωσ; τα;

/
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ύβρεις τού γήρατος, καί νομίζουσιν δτι τό κατορ- 
θούσιν έκθέτουσσι αύτό είς τάς ύβρεις τών 
βλεμμάτων. Ταλαίπωροι γυναίκες ! οίκτρά όντα, 
πάντα σχεδόν χωρίς οικογένειαν ή χωρίς καρδίαν, 
προσπαθούντα ν’ άποζημιωθώσι διά τών αναμνή
σεων, τού θορύβου καί τού καπνού, δι’ ου τά μεθύ- 
σκουσιν αΐ συναναστροφαί καί αί πανηγύρεις !

Γεωργία Σάνδ.
*

Η άνάμνησις είναι τό άνθος, οπερ άνευρίσκο- 
μεν πάντοτε είς τάς σελίδας τοΰ βιβλίου τής 
ζωής μας· είτε μαραμένου είτε ξηρόν, μας φαί
νεται πάντοτε νέον καί ευοσμον, ώς τήν πρώτην 
ήμέραν καθ’ ήν έδρέψαμεν αυτό.

Arsene Houssaye.

«Αμα μία γυνή διαβαίνουσα ενώπιον σου, λέγει 
ό Βίκτωρ Ούγώ *, φωτοβολεί, είσαι χαμένος, τήν 
αγαπάς· εν καί μόνον πράγμα σοι μένει τότε- νά 
συλλογίζεσαι τοσον ατενώς αύτήν, ώστε νά τήν ά- 
ναγκάσης νά σέ συλλογισθή καί αύτή.»

Ω ! σ.ν τοΰτο ήτον αληθές ! . . . άν τούτο ήτο 
δυνατόν ! ό έρως τότε ούδέν άλλο ήθελεν εισθαι 
είμή κομβολόγιον μαργαριτών συνεχώς διερχόμε- 
νον διά τών δακτύλων τής γυναικδς ή διά τής χει
ρός τού άνδρός. Ιδού διατί ΰπάρχουσι πάντοτε δυ
στυχείς έρασταί, δηλαδή έρασταί γελοίοι, ιδού δια- 
τΐ θά ύπάρχωσι πάντοτε αί θλίψεις, αί βάσανοι, 
τά δάκρυα έκεΐνα τά όποια φέρουσι μειδίαν.α έπί 
τών χειλέων τών μή άγαπώντων πλέον ή μή ά- 
γαπησάντων ποτέ, διότι ό ερως είναι ή μέγας ή 
γελοίος· μέσος όρος δέν υπάρχει. Κατά τό έαρ 
τής ζωής, δταν Οίγωμεν τόν ουρανόν διά τών χρυ
σών πτερύγων τών ονείρων, ό έρως είναι έκστασις, 
ιδιοτροπία, αφροσύνη, πολυτέλεια τής ψυχής, διότι 
δέν είναι απαραίτητος. Αλλ’ όταν ή ηλικία έκείνη 
πετάξη, όταν ό φθινοπωρικός άνεμος ποοσβάλη τήν 
μορφήν σου διά τής παγωμένης του πνοής, ό έρως 
φαίνεται τροφή τής ψυχής, γίνεται ανάγκη- είνε ή 
βακτηρία τού γήρατος. Μεταξύ τού άφρονος έρω
τος, τοΰ εαρινού, καί τού αναγκαίου έρωτος, τού 
φθινοπωρινού, ύπάρχει ή αύτή διαφορά, οποία 
καί μεταξύ τοϋ μαστιγίου τού εικοσαετούς νέου 
καί τής βακτηρίας τού ογδοηκονταετούς· αγαπά 
τις το μαστίγιαν καί περιπαίζει τήν βακτηρίαν. 
Ιδού διατί ό έρως δέν είναι έκ τού κόσμου τούτου- 
μόνον είς τά μυθιστορήματα έρχεται έγκαίρως καί

1. Mkerables, Vol β. 

καταλλήλως· έν τή πραγματική ζωή φαίνεται 
πάντοτε ή πολύ ένωρίς ή πολύ αργά. Οταν φαί-, 
νεται ενωρίς, είναι πολυτέλεια έκ μέρους τής ψυ
χής καί σβύνεται ταχέως, ώς πασα μεγαλοπρέπεια 
καί πάσα ματαιότης- δταν φαίνεται αργά, καί 
καθίσταται μία ανάγκη, ομοιάζει ώραίαν στολήν 
έπί γηραιού δύσμορφου σώματος· είναι γελοίος. Ι
δού διατί είναι πολλοί οί έρασταί καί ολίγοι οί ά- 
γαπώμενοι, ώς έν τώ παραδείσω:
κλητοί, ολίγοι δέ οί εκλεκτοί.» Αλλά μήπως καί 
ό Βίκτωρ Ούγώ δέν είπε πάλιν 
ρανία άναπνοή τού άέρος τού παραδείσου.»

ΆλΟώτας.
----------- • -----------

«πολλοί μέν οί

«ό έρως εινε ού-

ΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

ΑΝΟΡΤΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑΦΟΙ.

Μετά τάς πολλάς καί διαφόρους επιστημονικά; 
περί τών έν Αθήνα'ς άνορυττομένων τάφων πραγ
ματείας, καί την πέρυσιν κατά τόν Απρίλιον έν τώ 
Δ’, τεύχει τής αρχαιολογικής έφημερίδος δημοσι- 
ευθεΐσαν ανακομιδήν τών τάφων τού Κ. ί’όσς,1 ή- 
Οελεν εισθαι περιττή πάσα περί τάφων νέα δια
τριβή, έάν αί έπ’ έσχατων γενόμεναι άνασκαφαϊ 
δέν καθίστων πάλιν νεαρόν τό ζήτημα τοΰτο.

1. Topograih'e ven Allien εχδ. Ricnin-ckar S. 323.
2. Rn>«. D o Tarbigo Grabslelcn aul dun Peiraeu'. ar- 

<h.ieuI. Aufseoue «.40 Tf. 1. 0 Muller Arihacitl. lliihulei. 
»0« Grircheulaud Tf. VI. Gerhard. Frs-gedauker an Winc- 
kelman Bar in 18S1. Tf. 2. Πα'-ισ. 2, 7, 4, Χεναδίχη; μνήμα 
έστιν αχυΟανούση; έν ώδΐσι* πβποίηται δέ ού χατά τδν 
χάρΐόν τρίτ.ν, ά/.y ώς ίν τξ γραφή μάλιστα άρμίζει- 
φή δέ, t’itij χαί άλλη ν.ς, χαί αΰτη έϊτΐ Μας άξια.

Επεκράτει συνήθεια παρά τοΐς άρχαίοις νά Οά- 
πτωσι τούς νεκρούς πρώτον έντδς τών ιδίων αύ.ών 
κττμάτων (Δημ. κ. Εΰέργ. §. 65.), καί διά τοΰτο 
άπαντώται πολλοί τά φοι έντός τών άγοών, έπειδή 
δμως πλεΐστοι δέν ειχον ούδέ τοσοΰτον τμήμα α
γρού, οπερ νά έπαρκέσν) είς ταφή» των, καθώς καί 
ό Αριστοφάνης εις τάς έκκλησιαζούσας 592 λ.εγει 

μηδέ γεω^γεΤν «rev μέν ποΛλήν, τφ δ’ «Γναι μηδέ ταφτρ/α:

διά τοΰτο ΰπήρχον τόποι ώρισμένοι π;ός ταφήν 
τοιοΰτοι ήσαν είς Αθήνας συνήθως τό μή καλλιερ
γούμενο·; μέρος τό όποιον έκειτο πλησίον τού τμή
ματος τής πόλεως είς ό ό άποθανών κατώκεΓ πρός 
Β. π. χ. τό πρός τήν πύλην τών Αχαρνών, πρός 
Αν. τό πρός τούς πρόποδας τοΰ Λυκαβητού, το ό
ποιον συνιίχετο με τό πρός Δ. έν τώ Κεραμεικω 
■.εκροταφεϊον,2 πρός Ν. έχρησίμευον είς ταφήν αί

1. Άνΐρνζι; τίφο-ν αρχαίων «'ς τί πέριξ τϊν 'Λϊηνν ν. 
πρ β. χαί -.ήν έπίχρυίν μου έν τοΐς 393, 100 χαί 108 ρΛ- 
λοις τοΰ Φιλοπάτριδος.

2. "18. itepl βέσεως τίν τάφων. Run Archaeologiaha 
Aufstclie οπέ σεϋ. 11 is,

είσί πλάκες τετράγωνοι έπί τών τάφων τούτου τού 
είδους άνευρέθη είς ήδη άπλούστατος. Είναι άλλως 
γνωστή ή άπλότης τών άρχαίων αττικών τάφων, 
άφοΰ καί νόμος τού Σόλωνος άπηγόρευε τήν ανε- 
γεοσιν τάφων πολυδαπάνων, ne qnis sepulchrum 
aceret operosius, quam quod decern ho

mines effecerint triduo·1 χώμα δέ μή χωννύναι 
ύψηλότερον πέντε άνδρών έργον, έν πενθ’ ήμεραις 
άποτελούμενον· λίθινα δέ έπιστήματα μή μείζω 
ποιεΐν, ή όσον δέχεσθαι τά τού τελευτηκοτος εγ
κώμια βίου, μή πλείω τεττάρων ηρωικών στίχων. 
Ο Λυκούργος είχε προχωρήσει έτι περαιτέρω ώστε 
εμπόδισε καί τά έπιτύμβια’ έπιγράψαι δέ τούνο- 
μα θάψαντας οΰκ έξην τού νεκρού, πλήν άνδρός 
έν πολεμώ καί γυναικδς τών ίερώς άποθανόντω ν 2 
συνήθως όμως έπέγραφον έπί τού μνήματος έκτος 
τού ονόματος τού δήμου, καί διαφόρους αλλας πε
ριπέτειας τού βίου τού Οανόντος’ καί γυναικδς τε- 
λευτησάσης έπιγράψαι έπί τό μνήμα τού τε αν- 
δρός αύτής καί τού πατρός, καί τής μητρός και 
αυτής τής γυναικδς τούνομα, καί ποδαπή έστί, καί 
προσεπιγράψαι ότι ουτοι πάντες χρηστοί ησαν ·!. 
Εκ τού είς ένα τών τάφων άνευρεθέντσς έπιτυμ · 
βίου βλέπομεν ότι έπέγραφον καί τό έτος τής γεν- 
νήσεως, καθώς καί τό τής τελευτής, (ίδε κατωτέρω 
τήν επιγραφήν.) Οί τάφοι παρά τοΐς Σικυωνίοις ειχον 
τί ιδιαίτερον διά τούτο λέγει ό Παυσανίας περ' 
αύτών τό μέν σώμα γή κρύπτουσι, λίθου δέ οικο- 
δομήσαντες κρηπίδα κίονας έφιστάσι, καί έπ αύ
τοΐς επίθημα ποιοΰσι κατά τούς αετούς μάλιστα 
τούς έν τοΐς ναοϊς, έπίγραμμα δέ άλλο μέν έπι- 
γράφουσ-ν ούδέν,' τό δέ όνομα άφ’ αύτοΰ καί ού 
πατρόθεν υπειπόντες κελεύουσι τόν νεκρόν χαίρειν.

Οί άνορυχθέντες μέχρι τούδε τάφοι είσιν έπτά, 
άπαντες είσιν έστηριγμένοι έπί κρηπιδώματος έμ
προσθεν μέν έκ μαρμαροκονίας, άνωθεν δέ έκ πλίν
θων οπτών έπ’ αύτών ισταται βάσις διπλή πει- 
ραϊκοΰ λίθου ή καί πεντελ.ησίου μαρμάρου άνωθεν, 
έπί ταύτης δέ ό άλλος έξωτερικός κόσμος. Τούς 
μέν δύο, ώς έρδέθη, κοσμούσιν άνωθεν τά καλού
μενα ναιδικ ή ηρώα τόν τρίτον τράπεζα, ή μάλ
λον άπλή λάρναξ μαρμάρινος μετά καλύμματος, 
έντός τής όποιας εύρέθη μέρος τών οστών τοϋ νε
κρού- έτέρου περιεσώθη μόνον ή βάσις, πιθανώς 
άναγλύφου· έπί τοϋ πέμπτου ύψούται στήλη λίθου 
πεντελησίου ύψ- 5· μ- έχουσα φέρει τήν έπιγραφήν

όχθαι τού ΙλισσοΟ μέχρι τού Σταδίου, καί οί λόφοι ι 
τή< Πνυκός, τού Μουσείου, τών Νυμφών, πρός δε ι 
καί άπαντα τά ανεπίδεκτα καλλιέργειας μέρη· 
προσφιλή; έν τούτοις ταφής τόπος ήτο αί κυριω- 
τεραι όδοΐ, οΐα ή ιερά, παρά τήν όποιαν εΰρεθησαν 
τυχαίως καί οί περί ής ό λόγος τάφοι, διά τούτο 
τό έπιτύμβιον έν Corp. Jnsc n. 1003-

ήν γονέες πενθοΰντες έπ! τριόδου χατέθαψαν. 2. 

οΐ άνδραγαθήσαντες έθάπτοντο έν μέρει δημοσιαις 
δαπάναις είς άμφότερα τά μέρη τής προς την Α
καδημίαν φερούσης οδού καθώς καί ο Leake 1 ορ- 

θώς παραδέχεται.
Εκτός τών έκ χωμάτων μόνον συγκείμενων 

τάφων, tumuli, οιτινες είναι καί οί άρχαιοτεροι, 
διακοίνονται διάφορα άλλα αύτών είδη- τά απλου- 
στερα τούτων είναι αί στήλαι, οί κίονες τών οποίων 
έποιούντο χρήσιν οί πτωχοί έπιγράφοντες έπ’ αύ
τών τό όνομα κλπ. τού άποθανόντος. βτερον εί
δος είναι οί έχοντες σχήμα μικρών οικοδομημάτων 
τά ή ήζ'ΰα λ.εγόμενα, οις παρεμφερή εΰρε-
θησαν δύο’ τό μέν εντελώς άνασκαφέν ήδη είναι 
έκ λίθου ύμηττίου, τάφος ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΟΥ£’ 
φέρει ίχνη χρωματισμού, έπί μέν τού ορόφου έσωθεν 
τά φατνώματα γραπτά, έπί δέ τής μεγάλης πλα
κάς, ήτις μετά τών δύο παρασπάδων , έφ’ ών 
στηρίζεται ό άετώματο; σχήμα έχων όροφος απο
τελεί τόν δλον τάφον, άντί άναγλύφου, ota συνή
θως τούς τάφους κοσμούσι, φαίνεται ότι ήσαν γοα- 
φαί, ών έξίτηλα ίχνη ύπάρχουσιν είσέτι ερυθρά. Τοι- 
αύται γραφαί έπί πλακών άντί άναγλύφων εύρέθη- 
σαν μέχρι τούδε Ικαναί, καθώς καί έπιτύμβια τινές 
τούτων φυλάσσονται είς τό ©ησεϊον 2. ό έτερος 
ναΐσκος είσέτι δέν άνεσκάφη· φέρει 
πλείονα χρωματισμού ίχνη· έπί δέ τού 
τωμα κυματίου τήν έπιγραφήν

ΟΘΕΙί ΜΟΧΘΟ! ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΠ ΑΝΔΡΑΙΙ

καί ούτος 
ύπό τό άέ-

ΤΟΙί ΑΓΑ- 
ΟΟΙίΙΝ

ΖΗΤΕΙΝ ΗΥΡΗΤΑΙ ΔΕ ΑΦΘΟΝΟί ΕΥΛΟΓΙΑ
Mi fY TYXqN EOANE? ΔΙΟΝΥίΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΝΚΗί 
ΚΟΙΝΟΝ ΦΕΡΙΕΦΟΝΗί ΠΑίΙΝ ΕΧΕΙί ΟΑΛΑΜΟΙΝ- 

άπλούςερα τών ναΐδίων τούτων τάφων είδη είναι αί 
τράπεζαι καθ.ούμεναι, αίς καί νύν χρώμεθα συνήθως’

επι- 
γ?α-

1. Cicero d« Leg. 2, 26. Πλάι. Ν·ψ. 1’. 958.
2. Πϋ.ουταρ. 6'. Αυχοίργ. 27.
3. βΐ'/ρρ. Χαρχττ. 13.
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ΑΓΑΘΟΝ
ΑΓΑΘΟΚΛέΟΥί 
ΗΡΑΚΛΕβ ΤΗξ 
fQflKPA ΤΗί 
ΑΓΑΟΟΚΛΕΟΥί 
ΗΡΑΚΛΕαΤΗί- 1.

Κάτωθεν τής επιγραφής καί εις τά πλάγια τής 
στήλη; είσί γεγλυμμενα ώ; συνήθως έπί τών 
τοιούτων στηλών άνά δύο στρογγυλά ρόδια- τήν 
κορυφήν τής στήλης κοσμεί ό συνήθης έξ άκανθων 
και άλλων κοσμημάτων κόσμος, μέτρια; εργασίας. 
Τί στήλη ταύτη παράκειται ό έκτος τάφος, έφ’ ού 
ύψοΰται άνάγλυφον φέρον τήν επιγραφήν:

ΚΟΡΑΛΛΙΟΝ ΑΓΑΟηΝΟί ΓΥΝΗ.

Το όνομα τής κυρίας ταύτης απαντάται τό πρώ
τον ήδη καθόσον έγώ γνωρίζω" τό τόν αποχαιρετι
σμόν της παριστάν άνάγλυφον διετηρήθη λαμπρό
τατα καί είς τήν θέσιν του, εύχής έργον θά ήτο 
άν καί ή τέχνη αύτοΰ ήτο ανάλογο; πρό; τήν δια- 
τήρησιν" τό Κοράλλιον κάθηται έπί έδρας, στηρί
ζει δέ τούς γυμνούς αύτής πόδας έπί χθαμαλοί) 
σκίμποδο;, φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιον, όπερ καλύ
πτει καί τό όπισθεν τής κεφαλής μέρος, έξ ού δεί- 
κνυται οτι τό Κοράλλιον ήτο σεβασμία οικοδέ
σποινα" διά τής δεξιάς χειρός κρατεί τόν άνδρα της 
άπό τούς δακτύλους, διά δέ τής" αριστερά; άπό 
τόν καρπόν τής αύτής χειρός, επειδή έκ τοΰ καρ
πού τής χειρός μόνον οί σύζυγοι έκρατοϋντο" με
ταξύ τοΰ άνδρός καί τής γυναικός εις τό έμβαδόν 
τοϋ άναγλ.ύφου, είσίν έτι δύο άνδρες, ό εις νεανίας 
καί ό έτερος πρεσβύτερο; συγγενείς πάντως- καί οί 
τρεις φέρουσι μόνον ίμάτια- ή εργασία τοΰ άναγλύφου 
μάλιστα τής γυναικός καί του άνδρόςτης δέν είναι 
ευκαταφρόνητος, τό διάγραμμα δέν στερείται κομ
ψότητας- ολίγον άμελεστέρα είναι ή έν προστύπω 
εργασία τών δύο άλλων. Το πρόσωπόν τής γυναι- 
κός φέρει χαρακτήρας οπωσοΰν εκφραστικούς.

"Ο περιεργότερο; διά τήν παράστασιν καί τήν 
καλλιτεχνικήν του αξίαν πολυτιμότερος τάφος εί
ναι ό τελευταίος. Ανωθεν αύτοΰ ύψοΰτο άνάγλυφον 
παριφάν νεανίαν ιππέα, βεβαίως μαχομενον καί κα- 
ταβαλλόντα τώ δόρει τον άντίπαλόν του- τό άνά
γλυφον έχει ύψ.1 ,66, πλάτος, 1,40, έκτος τής βά- 
σεως- είναι τεθραυσμένον είς δύο τμήματα, εις ών

1. Πι,'απ'.ησίαν ταύτη »sse·. κα: ό ές ύμηττίου λίθου ~χ- 
pavs’.utvo; τάφος, έ; ου οηλοΰτχ’. δτι υΐ τάφοι ουτοι άνηθων 
ε’ς μίαν οικογένειαν, τ,ταν π ο λ υ ά ν ο ο ι α} έττειέή εκα
λούντο καί ούτως τά να·’3ια ταύτα. 

τό μεγαλειτερον εύρίσκεται ό ίππεύς, είς δέ τό 
ετερον ό καταβληθείς έτερος νεανίας, τό κάτω τών 
οπισθίων καί οί πρόσθιοι τοΰ ίππουτόδεςύπεράνω τής 
κεφαλής τοΰ καταβεβλημένου, ώ; είςέν τών άναγλύ- 
φων τής ζωοφόρου τοϋ έν Φιγαλεία ναοΰ τοΰ ’Απόλ
λωνος ένθα παρίσταται όμοια σχεδόν σκηνή- ίππεύς 
δηλ.Άμαζών έχει καταβάλλει έλληνα τινα νεανίαν,ό 
δέ ©ησεύς καταβαλ.λών τήν αρχηγόν αύτών έφορμί 
κατά τής νικητοΰ Άμαζόνος.1 Εν τώ άναγλύφω μας 
ό ίππεύς · έχει ύψωμένην τήν δεξιάν αύτοΰ διά νά 
φονεύστ, τόν άντίπαλόν του διά τοΰ δόρατος, τό ό
ποιον ήτο έκ μετάλλου βεβαίως ώ; έκ τής έν τή 
χειρί οπής καταφαίνεται, δ.ά τής αριστερά; κρατεί 
τούς χαλινούς τοΰ ίππου, οΐτινες ησαν όμοίω; έκ 
μετάλλου πρόσθετοι, ώς αί έν τή κεφαλή όπαί άπο- 
δεικνύουσιν- άλλαι όπαί έν τή χαίτη τοΰ ίππου 
καί έν τώ χιτώνι τοΰ ίππέως έχρζ,σίμευον ομοίως 
πρός στερέωσιν διαφόρων άλλων χαλκών κοσμημά
των- ό νεανίας φορεΐ χιτώνα άνευ χειριδών μέ
χρι τών γονάτων διήκοντα, έξωσμένον κατά τήν 
μέσην καί σχηματιζοντα κομψοτάτας πτυχάς· 
έκ τοΰ δεξιού ώμου κατέρχεται πρός τήν αριστε
ρόν πλευράν τελαμών, ύποδεικνύων τήν θέσιν τοΰ 
ξίφους" ή χλαμύς κυμαινόμενη όπισθεν τοΰ ίππέως 
κρατείται διά "περόνης έπί τοΰ δεξιού ώμου" ό κα- 
ταβεβλημένος στηρίζεται έπί τοΰ γόνατο; τοΰ δε
ξιού ποδός, όστις είναι κεκαμμένο; ώς οί τοΰ κοι
νώς Ιλιονέως τοΰ Νιοβίδου, όρθώς όμως Τρωίλου 
τοΰ Πριαμίδου λεγομένου, είς ούς συνήνωσε τήν 
πτέρναν μετά τών μηρών ή διά τοΰ ξίφους ή δέ
ρατος τοΰ ’Αχιλλέω; έπίθεσις, καί τής άσπίδος, και 
κρατεί παρατεταμένον καθ’ όλον αύτοΰ τό μήκος 
τόν άριστερόν πόδα,2 κατά τοΰτο δέ μόνον διαφέρει 
τοΰέν τώ άναγλύφω τής τής Φιγαλείας ζωοφόρου κα
ταβεβλημένου £λ),ηνος, τήν δεξιάν κρατεί ύπέρ τήν 
κεφαλήν, θέλων νά προφύλαξη αύτήν άπό τούς

1. ’ΑπΓ.κςυΐϊμ.' ei; MBIIere Dentm 7,11,30.
2. “Εχει μήχος 1,37. ΰώ. 0,3S.

1. 'Απεικονισμένη ε’ς τά Dvik-n τοΰ Μ Mier T«f. 3. 123. 
Τούτοι; ομοιον τύ άνάγλυφον τοΰ πιύ; Β. μέιους τή; ζ,Λοφέ- 
foj τοΰ ναοΰ τή; άκτέρου Νίκη;.

2. Μεγάλη όμ,οιότη; ύπάρχει μεταξύ τοΰ αναγλύφου τούτου 
κα: ένόζ των έν "Αλιχαρνααρ είρείέντων νΰν έν τφ Βρετα
νική) Μουτειω φνλαττομενων αναγλύφων, τών άνηκόντων 
κατά τήν γνώμην πολλών ε"; τύ Μαυσωλεϊον, τύ ύτιοϊον ό 
Σκότιχς, Λεωχάρη;, Βρύαξις καί Τιμόθεος κατετκείαιαν, κατά 
παραγγελίαν τή; βατιλισση; των Ιίαρία; "Λρτεμηαία; πρό; 
μνήμην τοΰ άνορύς αύτή; ^αυτώλου, οστις άπεΟανε κατά 
τήν Όλ. 106.4 Τύ άνάγλυφον τοΰτο άπεικονισμένον ε’ς 
Overbciks geecliiclile d. gri.ch. Planlik. Β II. S. 102. 
Fig. 78 e. παρέχει τήν αύτήν σχεΰ.ν παράστασιν καί σχή
μα τών προσώπων, μάλιστα τοΰ κατα£»6λημενου, το; όποιου 
ο! πίΐε; κατέχουσι τάς αύτά; θέσεις.

f

ΔΕΞΙΛΕαδ ΛΥίΑΝΙΟ ΟΟΡΙΚΙΟί 
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΕΙίΑΝΔΡΟ ΑΡΧΟΝΤΟί 
ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΡ ΕΥΒΟΛΙΔ3
ΕΓ ΚΟΡΙΝΘΟ ΤΟΝ ΓΈΝΤΕ ΙΠΠΕαΝ-

Το όνομα τοΰ Αρχοντος Πισάνδρου, οστις ήρξε 
κατά τήν 91 Ολυμ. 3 (414 π. χ.) ό λιθοξόος έξ 
άπροσεξίας, ήτις ci; τούς τοιούτου; ήτο συνή
θης, μετέβαλεν εί; Τεισάνδρου, όπερ και εύζο- 
λον ήτο ΤΕ! άντί ΠΙ ή ΠΕΙ-1 0 Εύβουλιδης ηρξε 
τήν 96 όλ. 3. (394.) ώστε ό νέο; έζησεν έτη 20, 
είς έποχήν καθ’ ήν ή τέχνη έν ’Αθήναις εύρίσκετο 
είς αψηλήν περιοπην έπί τών τελευταίων ημερών 
τοΰ Φειδίου, καί τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ ’Λλκαμενους και 
Αγορακρίτου. Τινες ήσαν οί έν Κορ'νθω πεντε, 
τοΰτο μοί είναι κατά τό παρόν άγ-^ώστον- έζ. τοΰ 
Ξ-νοφώντο; 2 όμως πληροφορούμεθα ότι εί; τήν εν 
Κορίνθω μάχην έλαβον μέρο; συν τοι; άθΛοις καί 
600 ίππεϊ; ’Αθηναίοι. Δέν δύναμαι νά συμφωνήσω 
μέ τούς νομίζοντας οτι ό τάφο; οΰτο; τοΰ Δεξι- 
λάου είναι ό δημοσία άνεγεοθεί; προ; τιμήν τών 
έν Κορίνθιρ πεσόντων, ή έκ τών τοιούτων, καθά ο 
Παυσανία; (1,29, 11) αναφέρει- επειδή ό τάφο; 
ουτο; καί οί τών εί; διαφόρου; άλλα; μάχας πε
σόντων έκείντο παρά τήν οδόν τήν φερουσαν εις 
τήν Ακαδημίαν, οί δέ εύρεθέντες ήδη τάφοι είναι 
σχεδόν βέβαιον ότι κεΐνται παρά τήν ιεράν οδόν κα
θώς ή διεύθυνσι; αύτών πρό; Δ. άποδεικνύει, έν ω 
άν ήσαν έπί τή; πρό; τήν 'Ακαδημίαν όδοΟ θά ει·- 
•/ον βοοειοδυτικήν διεύθυνσιν.

Σ. ΑΟΓΙΩΤΑΤΙΑΙΙΣ.

II Ο I Κ I Λ Α.

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΓΡΜΟΓ. — Εΐνε τή αλή
θεια ούχί μικρά; περιέργειας άξιον νά έρευνήση τις 
πώς έννόησεν ό άνθρωπο; τό κάλλος κατά τάς δια
φόρου; έποχάς, άπό τών προπατόρων αύτοΰ Λδάμ 
και Εΰα; μέχρι σήμερον, καί πώς, κατ' αύτόν έτι 
τον ϊθ’. αιώνα έννοεΐται κ’ έκτιμαται παρά 
τών διαφόρων έθνών τή; γης. ‘Οποίου; κόπους δέν 
κατέβαλεν ή γυναικεία φαντασία, ίνα μεταβή βαθ
μηδόν άπό τών συκοφύθ.λων τή; προμήτορος Εϋας 
είς τήν κρινολίναν τοΰ σωτηρίου έτους 1863 ; όχι 
μία σελί; τή; TplW.i/irfo; άλλά τόμοι ολόκλη
ροι ήδύναντο νά γραφώσιν έπί τοΰ άντικειμένου 
τούτου, ίστοριογραφούντες άφ’ ένό; καί έθνογρα- 
φουντες άφ ετερου.

θαυμάζομεν σήμερον έν Ευρώπη τού; μεγάλου;

1. *|δ. Chnioa Fasti. Hellenici csa. 80 xal 102. ezJ. 
Kruger.

2. Sevo?. έλλ. 4, 2, 17.

πόδας τοΰ μέ ζωηρότατο-/ άλμα επ’ αυτόν αναπη- 
δήσαντο; ίππου, τοΰ όποιου ή ζωηρότης καθίστα
ται έν τώ άναγλύφω καταφανεστέρα δια τής εκ- 
φράσεως τής κεφαλής- ή χλαμύς του είναι έρ^ιμε- 
νη έπί τοϋ τήν άσπίδα κρατούντο; άριστεροΰ βρα- 
χίονος- άλλως είναι όλως γυμνός- δύο οπαι η μεν 
έπί τοΰ δεξιού ώμου ή δέ έπί τοΰ άριστεροΰ μέρους 
τής κοιλίας άποδεικνύουσιν ότι ενταύθα ήτο εξηο- 
τημένος μετάλλινος τελαμών. Αί θέσει; άπάντων τοΰ 
ίππέως, τοΰ ίππου καί του καταβεβλημένου εισι 
φυσικώταται καί έσκεμμένως έκλελεγμέναι, προδι- 
δουσι τήν τελειότητα τής τέχνης έν τή έποχή 
καθ’ ήν τό άνάγλυφον έξειργάσθη- ούδέν είναι έν 
τούτω τό βεβιασμένο-/, ή τό ύπό τοΰ χώρου όριζο- 
μενον, ό ίππεύς ύψοϊ τήν χεΐρά του μεθ όλης τής 
ελευθερίας, ό 'ίππος κατέχει θέσιν ώραιοτάτην α
νάλογο-/ τή τών άναγλύφων έν τή ζωοφόρω τοΰ 
Παρθενώνας, καί τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος έν Φι· 
γαλία, άλλά διαοέρουσαν τής έν τώ άναγλύφω 
τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου, τοϋ παριστάντο; τόν ΐπ- 
ποδαμαστήν Κάστορα.1 Οί χαρακτήρες τών προσώ
πων είναι οπωσοΰν έκφραστικοί, μάλιστα τοΰ κατα
βεβλημένου- ουτος στρέφει τό βλέμμα ζωηρόν πρός 
τόν εχθρόν του, όστις κρατών τήν κεφαλήν προς 
τά δεξιά κεκλιμμένην παρατηρεί μέ ήπιώτερον 
βλέμμα τόν καταβληθέντα αντίπαλον- ή εργασία 
μάλιστα τοΰ ίππου είναι αρκετά καλή, καθοσον 
τό άνάγλυφον δέν είναι μόνον έν τω διαγράμ- 
ματι κάλλιστα έπεξειργασμένον, άλλά καί έν I 
ταΐς διάφοροι; έντός αύτοΰ έπιφανείαις, επειδή 
ή μετάβασις άπό τήν μίαν είς τήν έτέραν εί
ναι δλως φυσική άνευ τή; έλαχίστης τραχύτη- 
το;- ή δέ διαμόρφωσις αύτών μάλιστα έν τώ ίππω 
τελειοτάτη, έλ.λείπει λ.οιπόν έκ τοΰ άναγλύφου ε
κείνη ή τάσι; τής άρχαίας έλ.λ.ηνικής τέχνης καθ’ 
ήν οί τεχνίται έτεινον όλην αύτών τήν προσοχήν 
είς τήν έπεξεργασίαν τών μερών καθ’ έκαστα, πι
στοί τής φύσεω; οπαδοί μή προσέχοντες είς τήν 
αρμονικήν τοΰ όλου σχήματος έκφρασιν. Επί τή; 
κεφαθ.ής τοϋ ίππέως νεανίου ύπαρχουσιν δύο ήλοι, 
έξ ών καταφαίνεται ότι ό νεανίας έφερε στέφανον 
έκ μετά?.?.ου- δυστυχώς τό κάτω μέρος τής κεφα
λής τοΰ ίππου είναι τεθραυσμένον, τό άκρον τής 
ρινός τοΰ ίππέως καί ό δεξιός αύτοΰ ποΰς.

Επί τής βάσεω; τοΰ άναγλύφου 2 εύρίσκεται τό 
επιτΰμβίον- -
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καί κανονικούς οφθαλμούς· καί όμως οί Κινέζοι 
προτιμώσι τούς στρογγυλούς και τριγωνικούς 
μάλλον.

0 εύρωπαΐος άγαπα τδ μικρόν στόμα- ό αίθίωψ 
λατρεύει τδ κολοσσιαίου.

Ωραία ώτα εινε καθ’ ήμά; τά μικρά καί δια
φανή· κατά τόν αίγύπτιον, τά έχοντα τούλάχι
στον τριών δακτύλων μήκος.

Εν Ευρώπη θαυμάζεται ή μικρά και μεταζώδης 
κόμη, ένώ οί φιλάρεσκοι Λάπωνες κείοουσι τήν ίδι- 
κήν των έν χρώ.

Καί πόσα έτι άλλα παράδοξα καί τερατώδη έ
θιμα παρά τοΐς διαφόροις άπολιτίστοις λαοΐς !

Οί Περουβιανοί άναοτώσιν άπό τής ρινός των το · 
σούτον βαρείς καί ογκώδεις κρίκους, ώστε δυσκο- 
λως δύναταί τις νά έννοήση πώς δέν έκσπώνται οΐ 
χόνδροι τών (όωθώνων των.

Εν τή ΐνδοσινική καταντώσι πολλάκις τά ώτα 
τών γυναικών νάέγγίζωσι τούς ώμους των, τοσοΰτον 
βαρέα καί ογκώδη εινε τά έπ’ αύτών έξαρτώμενα 
ενώτια.

Γνωστή είνε βεβαίως είς τούς μετά τών μυθι
στοριών τοΰ άμερικανού Κοΰπερ γνωρίμους άνα- 
γνώστας τής Χρυσαλλίδας ή έν τή Βορείω Αμερική 
κρατούσα άποτρόπαιος τής στίξεως (tatouage) συ
νήθεια. Ολα τά δυνατά χρώματα, πρδ πάντων ό
μως τδ ερυθρόν, κυανοΰν καί μέλαν, άναμίγνυνται 
ίδιοτρόπως έπί τής μορφής τών άγριων έκείνων φυ
λών τρυπώσι τδ πρόσωπον των διά βελονών, έγ- 
χαράττουσιν αύτδ διά παντοίων μέσων, ΐνα κατα- 
στήσωσιν άνεξίτηλον τήν βαφήν, καί πρδς τί ταύ 
τα πάντα ; ΐν’ άποκτήσωσι φοβερόν τό ήθος !

Εί; έπαρχίας τινας τής Περσίας ή γρυπή ρίς κα 
ταφρονεΐται ώς ρ·; τού κοινού λαού, καί οί τής ά- 
νωτέρας τάξεως φροντίζουσι νά συνθλίβωσιν έπιδε- 
ξίας τάς ρίνας τών παίδων των άπδ τής τρυφεοάς 
αύτών ηλικίας.

Αί Ίαπωνίδες έπιχρυσοΰσι τούς όδόντας των· αί 
ΐνδαί βάφίυσιν αύτού; ερυθρούς, καί αί γυναίκες τής 
Γουΰράτης μαύρους.

Αί Κινέζαι άσιτοΰσιν ίνα καταστώσιν ίσχναί, αί 
όθωμανίδες δέ διρρήγνυνται τρώγουσαι ΐνα παχύνωσι.

Πανταχοΰ λοιπόν τδ παράδοξον, τό τερατώδες, 
τό παράφρον χάριν τής καλλονής. Ω καλλονή! 
πόσαι άνοησίαι πράττονται έν όνοματί σου !

Αν ήδη άπό το' σώματος μεταβώμεν εις τήν 
ενδυμασίαν, έτι ποικιλ.οτερον θέλομεν απαντήσει τδ 
παράδοξον.

Αΐ γυναίκες τού Πεκίνου χαλύπτουσι τήν κεφα

λήν των δι’ άχυρογεμισμένων πτηνών, ών αί πτέ
ρυγες σκιάζουσιν εκατέρωθεν τούς κροτάφους των.

Αί κάτοικοι τής Μυαντσής (είς τά ενδότερα τής 
Ιαπωνίας) φέρουσι καθ’ έορτάς τινας έπί τής κεφα
λής των μικρόν πλοΐον, ποοσκεκολλημένον δι’ι
κανής ποσοτητος κηροί), δν έννοούσιν οί άναγνώ
σται ημών μετά πόσου κόπου κατορθούσιν έπειτα 
ν’ άποσπάσωσι.

Εξετάζων τι; τάς παραδόξους ταύτας ιδιοτρο
πίας καί άλλας έτι παραλογωτέρας άλλων ήμιπο- 
λιτίστων λαών, τί συμπέρασμα θέλει άοα έξαγά- 
γει; ότι έχουσιν έκεΐνοι άδικον καί ημείς οΐ εύρω- 
παϊοι δίκαιον; ότι οί συρμοί μας είναι φυσικοί καϊ 
οί ίδικοί των γελοίοι ; ή μή δύναταί τις άρά γε 
νά έφαρμόση καί έπ’ αύτών τδ τοσοΰτον ελαστικόν 
αξίωμα: de guslibus non est disputandum ; 
Πλήν μήπως καί ημών αί ΐδιοτροπίαι, μήπως καί 
οί εύρωπαϊκοί συρμοί μένουσι σταθεροί; Πολλάκις 
ένδ; άνθρώπου φρενοτροπία, άνάγκη συγκαλύψεως 
φυσικοΰ τίνος έλαττώματος, έγέννησεν έν Ευρώπη 
συρμούς ζήσαντας έπί ικανά έτη, καί δι’ ετέρων 
πάλιν ομογενών συρμών άντικχτασταθέντας !

Ο Η'. Κάρολο; είσήγαγε τάς ποδήρεις έσθήτα; 
άντί τών κοντών Ιματίων ένεκα τοΰ κακού σχημα
τισμού τών κνημών του.

Φραγκίσκος ό Α, πληγωθείς κατά τήν .κεφαλήν 
έν Παβία, έκοψε καί κόμην καί πώγωνα, καί ήφα- 
νίσθησαν πάραυτα έν Αγγλία καί Γαλ.λία κόμαι 
καί πώγωνες.

‘Ο βασιλεύ; Λουδοβίκος ό Με'γας έχων ύπερσαρ- 
κώματα είς τήν κεφαλήν ήνάγκασε τούς αύλικούς 
του πάντα ς νά φέρωσι κατά μίμησιν του κολοσ
σιαίας καί πολυδάπανους φενάκας.

Επί πεντήκοντα δ’ έτη ήναγκάσθησαν αί ώρα ιό - 
τεραι καί χαριέστεραι τής Εύρώπης γυναίκες νά 
κρύπτωσι τους ωραίου; των βοστρύχου; ύπο παχύ 
άλεύρου στρώμα, μόνον διότι ό δου; ‘Ρισελιε δέν 
ηύχαριστεϊτο νά δεικνύη τάς λεύκάς του τρίχα;, 
καί επινόησε νά τάς κρύψη ύπδ τδ κακόζηλον 
έκεϊνο

.Λί-σις τυΰ 8°“ Αί> ϊγματοΐ.
• ΘΗΡΑ. .

ΑΙΝΙΓΜΑ 9.
Συνώνυμον το κόσμου,

’Αρχαίας δόξης λείψανον συνήθως β'μαι μόνον 
’Αν Xeitpg δ λαιμός μου, 

Διασκεδάσβις παιδικών σ’ άναμνήσω χρόνων.
ΧΦΗ3·

κάλυμμα.

II.


