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εγάλως θζ έσφάλλετό τις, εάν έζητει νά κρίν/j περί τοϋ αρχαίου ελληνικού δρά

ματος έκ τοϋ σημεμνοϋ θεάτρου. Μεταξύ τούτων, έκτος τοϋ ύνόματος, ού$έν 

κοινόν ύπάρχει. Τά Αντίθετα σημεία αύτών εινε πολυαριθμότερα τών σημείων, 
καθ’ ά ταϋτα όμοιάζουσι προς άλληλα. Τό νεώτερον δράμα παρίσταται εντός οίκο- 
δομών, κατά την νύκτα, ύπό την λάμψιν τοϋ Αεριόφωτος η ύπό τό φώς τών 

λύχνων. Τό άρχαΐον δράμα παρίστατο κατά την ημέραν, έν ύπαιθρα», ύπό τόν 
εύρύν και διαυγ·η ουρανόν. Τό νεώτερον θέατρον εινε κοινόν οικοδόμημα, μεγέθους 

άσυνά.θους, περικαλλώς κεκοσμημένον, φέρει στέγην καί τοίχους, δυνάμενον νά περΑάβγ δύο η 
τρεις χιλιάδας λαοϋ. Τό ελληνικόν θέατρον ητο λελατομ,ημένον έκ τοϋ στερεού βράχου τοϋ παρά 

την Άκρόπολιν ό κατεσκευασμένον διά κατεργασμένων λίθων μετά τάς αύτάς μεγαλοπρεπείας, 
οί θεαταί δέ συνέρρεον έκεΐ κατά πολλάς χιλιάδας. Οί θεαταί έν τώ παμσινφ Οεάτρφ μόνον τό 

θέατρον και τά έν αύτώ κοσμήματα βλέπουσιν. Ή Άκρόπολις, ή άγορά, αί στοαί, οί ναοί καί 

οί βωμοί τών θεών, άπασα ή αρχιτεκτονικό λάμψις τών Αθηνών, περιέβαλλον τούς συναθροι- 
ζομένους έν τώ θεάτρω τοϋ Διονύσου, άπασαι αί φυσικαί καλλοναί της ’Αττικής έξειλίσσοντο 

προ αύτών. Ώς στέγην εΤχον τόν κυανοϋν ούρανόν καί αντί φωτός τόν λάμποντα όλιον ουτω 

ό φαντασία αύτών έπλανατο έλευθέρα έν τώ περί αύτούς εύρεϊ δρίζοντι.
Το νεώτερον θέατρον χρησιμεύει ώς Ιστία κερδοσκοπιών, εί καί προστατεύηται ένίοτε ύπό 

ύψηλών προσώπων, συχναζόμενον έσθ’ οτε καί ύπό αριστοκρατικών, ένθα η μοναρχία καί η 

Αριστοκρατία ύπάρχουσιν, άλλ’ ώς έπί τό πλεϊστον πληρούμενον καί ύποστηριζόμενον ύπό τάς 
κατωτάτης τάξεως τοϋ λαοϋ. Έν Άθ-ηναΐς τό θέατρον ητο ίδρυμα δημόσιον, τά έξοδα
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έπληρωνοντο άμέσως ή έμμεσως έκ τοΰ δημοσίου ταμείου, ητο κτήμα της πολιτείας και διώ

κει το ύπ’ αύτής, και οί θεαταί άπετέλουν μέρος τοΰ πεφωτισμένου καί κυριάρχου λαοϋ τών 
’Αθηνών και τοΰ άνθους τών κυριωτάτων πόλεων της 'Ελλάδος. Τό θέατρον, ώς σήμερον ύφί- 
σταται έν ταΐς πόλεσι τής Εύρωπης και τής Αμερικής, εινε, ϊνα μή εϊπωμεν γενικώς, σχο- 
λεϊον τής κακίας και τοΰ εγκλήματος, έν ω έκδεδιγ,τημένοι άνδρες και γυναίκες διδάσκουσι τους 

άλλους τόν τρόπον τοΰ ίκανοποιεϊν τάς ορέξεις και τά πάθη των, καθιστώντες αύτούς άληθεΐς 

λυμεώνας τής κοινωνίας. Τό θέατρον έν ταΐς άνθηραΐς ήμέραις τών ελληνικών πόλεων ητο σχο- 
λεΐον τήςήθικής και τής θρησκείας· έν αύτφ έδίδασκον οί σοφώτατοι και κάλλιστοι τών άνδρών 
τών χρόνων εκείνων, διότι τοιοΰτοι ήσαν οί τραγικοί ποιηταί κατά τούς χρόνους τής αθανάτου 

τριανδρίας τής ελληνικής τραγωδίας, και οί ποιηταί αυτοί ησαν ούχί μόνον συγγραφείς, άλλά 

καί ηθοποιοί είτε έκγυμνασταί τών ύποκριτών τών ιδίων δραμάτων. ’Επειδή δέ ή τραγωδία 

ητο τό άκρον άωτον τής ελληνικής ποιήσεως, ήτοι τής έπικής καί λυρικής, ηνωμένων ώς ίν 
καλλιπέταλον καί ευώδες άνθος, ήτο κατ’ άκολουθίαν ή καλλίμορφος κάλυξ τής ήθικής φιλοσο

φίας καί τής θεολογίας. Καθ’ οίον τρόπον δε έδιδάχθη έν τ-Tj σχολή τοΰ Όμηρου καί τοΰ Πινδάρου 
έχρζσίμευσεν ώς διδάσκαλος τοΰ Σωκράτους, τοΰ Πλάτωνος καί αύτοϋ τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου 

ρήτορος, δς ητο ό έξαρχος τής ήθικής, τής ευγλωττίας, τής πρακτικής φιλοσοφίας καί τοΰ 

ύψηλοΰ φιλολογικού ύφους έν Έλλάδι. Τοιαύτη εινε ή τάξις, έν ή κατατάσσει ό Μίλτων τούς 

τραγικούς έν τή λαμπρά αύτοϋ περιγραφή) τών Αθηνών έν τώ σ Άπολεσθέντι Παραδείσω a :

’Εκείνα πού έδίοασκαν οί τραγικοί 
είς τά τραγούδια τοϋ χορού τά λυγερά, 

γεματα άπδ εύμορφχά και ηθική, 
τά έδε'χετ’ δ λαδς ώ; ιερά.

Τήν παιχνιδιάρα τύχη, τήν ανθρώπινη ζωή, 
τ’ άγρια πάθη καί τά έργα τά ηρωικά 
με αξιώματα τά ζωγράφιζαν ηθικά, 

πιστά. . - . θαρρείς και τάδιναν πνοή. (1)

Τό νεώτερον δράμ,α ώς σκοπόν προτίθεται τό τέρπειν τούς είς τό θέατρον συρρέοντας, 

τό άρχαΐον όμως ήτο προωρισμένον ούχί προς τέρύιν, άλλα μάλλον προς διδασκαλίαν. Αί νεώτε- 

ραι θεατρικαί παραστάσεις εινε συνήθως άπασαι ανίεροι, άν ούχί άναφανδόν έχθραί πρός τήν 
θρησκείαν. ΊΙ ελληνική τραγωδία προήχθη μετά τής θρησκείας, φέρουσα ούχί δημώδη χαρα

κτήρα μόνον, άλλά καί θρησκευτικόν, ώς έν ταΐς πανηγύρεσι τών θεών. « Τό θέατρον έδημιουρ- 
γ-ήθη, a λέγει άρχαΐός τις ρωμαίος συγγραφεύς, « διά τήν λατρείαν τών θεών καί πρός τέρψιν 

τών άνθρώπων. » (2)

Συνελόντι είπεΐν, τό ελληνικόν θέατρον ήτο μάλλον τό Ιερόν βήμα τών άρχαίων, , εί καί 
τοϋτο δύναται νά φαν ή παράδοξον είς πολλούς τών νεωτέρων. Τό Ιερατείου έφρόντιζε περί 
θυσιών μόνον, ούχί δέ περί κηρύγματος- δθεν ό λαός άνευ βιβλίων έξηρτάτο κατά μέγα μέρος 

έκ τής προφορικής διδασκαλίας, μανθάνων τά δίκαια καί τα καθήκοντα αύτοϋ ώς πολίτου 

παρά τών ρητόρων, ώς έκρέματο έκ τών κ αίθερίων, σπουδαίων τραγικών », ϊνα έκμάθρ τά 

άφορώντα είς τήν καταγωγήν, τό καθήκον καί τον προορισμόν αύτοϋ ώς ήθικοΰ καί αθανάτου 
όντος. Ώς ή Πνύξ ητο ή νομοθετική αύτοϋ αύλή καί τό βήμα ή πηγή τής δημηγορικής εύ-

(1) Τού; στίχους τούτους μετήνεγκε πάνυ εύγενως εις τδν έμμετρον λόγον ή λόγια δεσποινίς Αλεξάνδρα 
Παπαδοποΰλου.

(2) Valerius Maximus. Theatra excogitata eullus deorum el hominum delecta- 
tionis causa. 

γλωττίας, ούτω ή ρητορική τοϋ ίεροϋ βήματος, ήτοι τό συμπερασματικόν ύφος, άπέρρεεν έκ τής 
θυμέλης άντηχοϋσα άπό άκρου είς άκρον τοϋ θεάτρου. Ή ελληνική τραγωδία εινε ούσιωδώς δι

δακτική, ήθική, μυθολογική, θρησκευτική. Τό καθήκον τοΰ χοροϋ, οςτις κατείχε τήν ύψίστην 
θέσιν έν τώ άρχαίω δράματι, ήτο τό μεθερμηνεύειν τά μυστήρια τής Προνοίας, τό δικαιολογεΐν 

τάς πράξεις τοϋ θεοϋ άπέναντι τών άνθρώπων, το συνηγορεΐν ύπέρ τής άληθείας, τής αρετής 

καί τής εύσεβείας. “Ενεκα τούτου ό χορός άπηρτίζετο συνήθως ύπό άνθρώπων ήλικίας προκε- 
χωρηκυίας, ών ή σοφία ήτο άρμοδία πρός διδασκαλίαν τής άληθείας καί τοϋ δικαίου, είτε ύπό 

νεανίδων, ών ή παρθενική άγνότης άφίστατο αύθορμήτως τοΰ ψεύδους καί τής άδικίας. Ό 

κύριος σκοπό; τής τραγωδίας, κατ’ Άμστοτέλην, εινε τό άγνίζειν τήν καρδίαν καί καταστέλ- 

λειν τά πάθη, πρός τον σκοπόν δέ τοϋτον συνέτεινον δ ρυθμός τών ελιγμών τοϋ χοροϋ, ή αρμο
νία τής μουσικής καί το μέτρον τών στίχων μετά τών ηθικών μαθημάτων, άτι να παρείχοντο 
ύπο τών προσώπων τοϋ χοροϋ καί τής πλοκής τής τραγφδίας. Ή τραγφδία, έν τή άληθεϊ 

αύτής φύσει λαμβανομένη, ήτοι ώς άντελαμβάνοντο αύτής αί άρχαΐοι, άπήγε τόν άκροατήν 

έκτος έαυτοΰ καί μακράν τοϋ ένεστώτος. Άνήγεν αύτόν όπίσω πρός τήν καταγωγήν τής φυλής 
του, άνω παρά τή θεία Προνοία, ένώπιον τών θεών καί έτι άπωτέρω πρός τάς άνταποδόσεις 

ετέρου κόσμου. ’Εκτός ολίγων έξαιρέσεων, τά θέματα εινε μυθολογικά, τά πρόςωπα ε’νε ήρωες 

καί ήμίθεοι, τέρατα πιθανόν εγκλημάτων, άλλ’ ή τιμωρία αύτών εινε ούχ ήττον έπιβλητι- 
κωτάτη· ή αμαρτία βαδίζει πάντοτε μετά τής τιμωρίας. Τά πρόςωπα ταϋτα παρέχουσι διά 

τών χειλέων καί τοϋ βίου αύτών δείγματα τών ενεργειών τής θείας Προνοίας καί τής τά πάντα 

άνταποδιδούσης δικαιοσύνης τοϋ θεοϋ. ΊΙ πλοκή στρέφεται πάντοτε έπί τίνος μεγάλης άρχής 

τής θείας οικονομίας, ήτις κατόπιν εξηγείται καί ένισχύεται διά τών θείων άσμάτων τοϋ χοροϋ. 

Ό μΰθος, δς παρά τοΰ άκροατηρίου έθεωρεΐτο ώς ιερά πραγματικότης, εινε ειλημμένος έκ τοϋ 
'Ομήρου είτε έκ τοϋ Πινδάρου καί χρησιμεύει άντί κειμένου καί δ κορυφαίος άντί κήρυκος, ό δέ 

χορός έπαναλαμβάνει τήν διδαχήν πεμβάλλων αύτήν μεθ’ όλης τής ίερότητος καί μεγαλοπρε- 

πείας τών Ιερών λυρικών αύτοϋ άσμάτων καί ή προςευχή αύτη έτι δέν έλλείπει έκ τών άρχαίων 
τούτων λειτουργιών, διότι τά άσματα τών χορών συνίστανται, ούχί σπανίως, έκ δεήσεων πρός 

το θειον.
’Εάν ταϋτα πάντα δύνανται νά λεχθώσι κατά τό μάλλον καί ήττον περί τών μεγάλων 

άριστοτεχνών τής ελληνικής τραγφδίας, περί τοϋ Αισχύλου δφείλομεν νά εϊπωμεν 3τι ήτο δ 

κατ’ έξοχήν θεολόγος ποιητής τής 'Ελλάδος. Αύτοί οί άνώτατοι θεοί καί οί θεοί τής κάτω - 
τέρας τάξεως παρίστανται συνήθως ώς δρώντα πρόσωπα καί ώς ύποκείμενα τών δραμάτων 

αύτών, χειμζόμενοι τά μεγάλα θέματα τής θεολογίας, έν πολλοΐς, καθ’ οϊον τρόπον χειρίζονται 

ταϋτα οί άγαθοί καί οί κακοί άγγελοι έν τώ α Άπολεσθέντι Παραδείσιο ». Οί άνθρώπινοι αύτών 
χαρακτήρες καίτοι έστιγματισμένοι ύπό αίματος, άποπνέουσιν αισθήματα ούχ ήττον εύ- 

σεβή, εί δέ πάλιν ένίοτε τολμώσι νά προφέρωσι λόγους μεστούς άλαζονείας καί κόμπου, τοϋτο 

χρησιμεύει ώς προάγγελμα τής βεβαίας καί τρομεράς άνατροπής αύτών. Τά μεγάλα προβλή

ματα, άτινα άποτελοϋσι μέρος τής θρησκευτικής έμπράκτου πίστεως, ήτοι τα αύτά προβλή

ματα άκριβώς, τά ύπό τοϋ ’Ιώβ καί τών τριών φίλων αύτοϋ συζητούμενα, εινε δ κύριος σχε
δόν μοχλός πασών τών τραγωδιών του. Δι’ αύτόν ταϋτα δέν ήσαν κεναί θεωρίαι. Ήσαν πρα

κτικά ζητήματα, μεθ’ ών τό πνεύμα αύτοϋ εύρίσκετο είς προφανή πάλην καί άφ’ ών έξηρ- 
τατο τό πεπρωμένον αύτοϋ, έπελαμβάνετο δέ τής έπιλύσεως αύτών μετά μεγάλης προθυ
μίας προςωπικής θρησκευτικής πείρας. Οί άρχαιότατοι ποιηταί, ώς δ “Ομηρος, δ Ησίοδος, οί
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θρησκευτικοί ποιζταί και οί ποιηταί τών 'Ομηρικών λεγομένων Ύμνων, ειχον λάβγ ταΰτα ύπ’ 
δψιν ύπδ τήν καθαρωτέραν ποιητικήν αύτών μορφήν- ειχον πιστεύσν) εί; τούς μύθους πιθανώς 

κατά γράμμα και μετά περισσότερα; ενδομύχου πίστεως. Οί κατόπιν φιλόσοφοι, ώς ό Πλάτων, 
ό ’Αριστοτέλης, ό Ιίλούταρχος, Ανέπτυξαν ταΰτα έπι τδ έκτενέστερον πλέξαντες δλόκληρον 

σύστημα διδασκαλιών. Ό Αισχύλος ύψοΰται ώς μεσότοιχον μεταξύ αύτών, ών ούχι ύλιγώτερον 

ποιητικός τών πρώτων, σπανίως δε ύλιγώτερον φιλοσοφικός τών δευτέρων, πλήν είς με'γιστον 

βαθμόν πρακτικότερος, προςωπικώτερος καί Οεολογικώτερος απάντων. Ό ποιητής, οςτις είς 
τούς νεωτέρους χρόνους ομοιάζει πρδς αύτδν τά μέγιστα, εινε ύ πουριτανό; ποιητή; τής γη- 

ραιάς Αγγλίας. Ό πιστεύων είς τήν μετεμψύχωσιν Οά ήδύνατο κάλλιστα νά ύποστηρίξν) ότι 
ή αύτή ψυχή κατώκει έν άμφοτέροις. Ούδέν λέγοντες περί τής προφανούς δμοιότητος 
μεταξύ τοΰ ΓΙρομηθέως τοΰ πρώτου καί τοΰ Σατανά τοΰ δευτέρου, δστις ητο έν μέρει Αναμφι- 

βόλω; τδ Αποτέλεσμα μιμήσεως γενομένζς έκ προΟέσεως, ούτε περί τής όμοιας παρ’ Αμφοτέροις 

ελευθερία; περί τδ σχηματίζειν ή μάλλον δημιουργεΐν επιβλητικά ποιητικά έπίθετα άναφέροντές 

τι, βεβαιοϋμεν ότι άμφότεροι διά τοΰ αύτοϋ Απαράμιλλου χαρακτηρίζονται ύφους, ότι Αμφότεροι 
κατείχοντο υπό τών αύτών σφοδρών πολιτικών καί πατριωτικών συμπαθειών καί ότι άμφό- 

τεροι ένεψυχοΰντο ύπδ τοΰ αύτοϋ πυρδς σφοδρού θρησκευτικού αισθήματος. Ό Δάντης ητο πνεύμα 

συγγενές πρδς αυτού;. ΊΙ « Κόλασις », ό α Άπολεσθεϊ- Παράδεισος » καί ό « Προμηθεύς Δεσ

μώτη; » πρέπει νά άναγινώσκωνται καί μελετώνται δμοΰ. Ή Αγγλική όμως τραγωδία εξάγει 

εϊ; φώς μάλλον τάς ένεργεία; τής Ανθρώπινη; ψυχής, ένώ ή ελληνική άγει ήμά; είς τδ νά σκε- 
πτώμεΟα σχεδόν έξ ολοκλήρου περί τής προνοίας τοΰ Θεού. Ύπδ ταύτην τήν έ'ποψιν πιθανώς 

εις τάς τραγωδίας τοΰ Αισχύλου δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς Αντίσταθμον σχεδόν τδ βιβλίον 

τοΰ ’Ιώβ. Έν γένει, ούδέν έτερον βιβλ.ίον υπάρχει δυνάμενον νά παρουσιασθ-7, είς τήν μνήμην 

τοΰ άναγινώσκοντο; τδν Αισχύλον τδ σύνολον Αμφοτέρων εινε δραματικόν, ή σκηνή παρ’ Αμ- 

φοτέροις Αρχαϊκωτάτη, τά πρόςωπα εινε πατριάρχαι καί ηγεμόνες τών πρώτων σχεδόν αιώ
νων, οί διαλεγόμενοι συζητοΰσιν έπι τών αύτών θεμάτων, τδ αύτδ υψηλόν καί φοβερόν μυστήριον 

ρίπτει τήν ζοφεράν αύτοϋ σκιάν έπ’ αύτών, άπτονται ζητημάτων εύρυτάτων καί δυσπρόσιτων 

είς τήν άντίληψιν αύτών καί μάχονται πρός όντα ισχυρότατα καί ακατάβλητα, καμπτόμενοι 
δέ ύπδ τής άντιθέσεως τής ύπαρχούση; μεταξύ τής σμικρότητος καί ούτιδανότητος τοΰ Αν- 

θρώπου καί τής μεγαλοπρεπείας καί δόξης τού θεού, Αναφωνούσε. «Τίς γάρ ών βροτός, οτι έσται 

άμεμπτος ; Πώς γάρ έσται δίκαιος βροτός έναντι Κυρίου ; ’Ιδού- ταΰτα μέρη οδού αύτοϋ- σθένος 
δέ βροντής αύτοϋ τίς οιδεν;» "Οθεν, εύκαιρον κρίνομεν νά όμιλήσωμεν περί τής θεολογίας τοΰ 
Αισχύλου, διότι πεπείσμεθα οτι τδ ζήτημα τούτο εινε σπουδαιότατον κατά τούτο μάλλον, καθ’ 

ότι μανθάνομεν ποΐαι ησαν αί θεολογικαί ίδέαι τοΰ δαιμονίου τούτου πνεύματος, καίπερ υφι

σταμένου κατά τοσούτους αιώνας Από τοΰ φωτός τής έξ άποκαλύψεως θρησκείας.

[Έκ τοΰ αγγλικού.] (Έπεται συνέχεια)

Γρ. II. Καχά@ας.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Λ'. Ό Χυμ.βθλεσμ.ος έν τί) ποεήσεε (Συνέχ. καί τέλος σελ. 22 κ. έ.)

Ώς γάλλος πλέον ποιητής έκαμεν τήν Αρχήν τοΰ σταδίου του μ.έ τάς 2’i5pw«C (1884) πού 
τδν κατέταξαν στήν σχολήν τών νεωτεριστών τοΰ Βερλαίν καί Μαλλαρμέ μέ διακριτικά; 

Αξιώσεις. ’Ολίγο δέ κατόπιν Από τήν δημοσίευσιν τής δευτέρας του συλλογής, τών Cantilfenes 

(86) δια μανιφέστου δζμοσιεύθέντος είς τδν Figaro τής 28 Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοϋ έτους Απε- 
σκίρτα Απ’ εκείνην τήν σχολήν, τήν τραχεΤαν, ινώδη, Ασθενικήν καί δουλικήν καθώς τήν έχα- 

ρακτήριζε καί ίδρυεν, ώς Αρχηγός αύτός, καθ’ όλα τά στοιχεία της, τήν τών Συμβολιστών μ’ 
αύτδ πλέον τδνομά της. 'Π συμβολιστική ποίησες, έ'γραφεν, ζητεί νά ένδυση τήν ’Ιδέαν μέ 

αισθητήν μορφήν, ήτις δέν Οά ήτον όμως σκοπός έαυτής, άλλά καίτοι χρτ,σιμεύουσα είς 
έκφρασιν τής ιδέας θά ειχεν ύποταγή θέσιν ή ιδέα πάλιν δέν πρέπει διόλου νά δειχθγ έστερημένη 
τών πολυτελών έπανωφορίων τών εξωτερικών Αναλογιών, διότι δ ούσιώδη; χαρακτήρ τής συμ

βολικής τέχνης συνίσταται Ακριβώς είς τδ νά μή προβαίνρ ποτέ μέχρι τής εντε.1οϋς συ.Ι.Ιή- 

έεως τής ’Ιδέας αυτής καθ' έαντήν. “Οσον Αφορά τά φαινόμενα είναι αισθητά μόνον προσχήματα, 
προορισμένα νά παριστάνουν τήν έσωτερικήν αύτών συγγένειαν μετά τών πρωτογόνων ’Ιδεών. 

Πρδς Ακριβή Απόδοσιν τής συνθέσεώς του, δ Συμβολισμός χρειάζεται μορφήν λόγου Αρχέτυπον 
καί σύνθετον. ΊΙ καλή δηλ. γλώσσα (έπι τδ νεωτεριστικώτερον κατασκευαζομένη) τών πρδ τοϋ 
Vaugelas καί Boileau, ή γλώσσα τοΰ Rabelais καί Ph. de Commines, τού Villon 

καί τόσων άλλων έλευθέρων συγγραφέων, άκοντιζόντων τδν δξύν ορον τής γλώσση; όπως οί 
Θράκες τοξόται τά σκολιά των βέλη, α Ρυθμός, ή Αρχαία μετρική Ανακαινιζόμενη- κάποΓ Ατα- 

ξία σοφώς διατεταγμένη- ό Αλεξανδρινός στίχος μέ πολλαπλά; καί εύκινήτους τομάς- ή χρήσι; 

άνίσων τινων μετρικών σχημάτων».
Σύμφωνα δέ μ’ αύτάς τάς Αρχά; του, Αφού μέ συνεργάτην τόν Ρ. Adam έξέδωσε στά 

1887 δύο πεζά του έργα τό : Demoiselles Goubert, μυθιστόρημα Παρισινών ήθών (mceurs 

Parisiens) καί τό : ΤΙιέ chez Miranda, παρουσίασεν τέλος ό Σχολάρχη; τδν πολύκροτον : 

Pelerin passione (1891). Οί φίλοι του, θερμοί όλοι φανατικοί καί πρώτοι ιερείς τής ρεκλά
μας τδ έβαζαν στά μάτια έκείνων, πού έζήτουν άπό τούς συμβολιστάς έν’ Αριστούργημα, ώς, 
τοιοϋτο- έπανηγύρισαν διά λαμπρού συμποσίου, οπού συνήχθη ολον τάνθος τών συμβολιστών 

πάση; άποχρώσεως, τδ έπίσγ,μον γεγονός- δ έπειδεικτικός των θόρυβος έξεχείλισεν Ακράτητος 

καί μάλιστα Αφού ό κορυφαίος τών Γάλλων κριτικών, ’Λνατδλ Φράνς, εύνοϊκώτατα Απεφάνθη 

περί τοΰ νέου Όμηρίδου, δικαιολογών μέν δλας τάς περί τήν μετρικήν καινοτομίας τών νεωτε- 
ριστών ώς Αναγκαίας συνέπειας φυσικής έξελίξεως, Ανακηρύττων δέ τδν Mordas άλ.ηθινδν 

ποιητήν, παρ’ δλας τάς θαμ.βοποιούς έκζητήσεις τοΰ ύφους του καί τήν Αποκαλυπτικήν Ασά
φειάν του. *Λν  καί δέν θά κολακεύσωμεν τούς Αναγνώστας μας θεωροϋντες αύτούς έξ έ:.;ίνων 
περί ών λέγει δ ίδιος δ ποιητή; «ότι μόνοι θά μπορέσουν νά εύφρανθοΰν Από τά ποιήματα μου 

δσοι θά έγνώριζον κατά βάθος πώς μία αισθηματική ιδεολογία καί αί μουσικαί πλαστικότητες 
ζωοποιούνται άπό μίαν αύθόρμητον δράσιν» τούς παραθέτομεν ούχ’ ήττον Απδ τά μικρά ποιή
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ματα τής συλλογής (τά μεγαλύτερα και έπιμελέστερον έξειργασμένα είναι ή Agnds σύμβολον 
τοϋ Μεσαίωνας και ή Galatee τής Αναγεννήσεως και τα δύο όμως σκοτεινά μέχρι.. . ύψους, 
ώς θά έλεγεν ό Bvron) το εξής προσκλητήριον είς τον μοργανικόν αύτον γάμον τής Ιδέας καί 

τής Μουσικής:

Un troupeau gracieux des jeunes courlisanes 

S'dbat et rit dans le foret de mon Ame.

Un bucheron laciturne el fou frappe 

de sa cognde dans le foret de mon ilme·

Mais n'ai-je pas fail chanter sous mes doigts 

(Bucheron frappe!) la lyre lorse trois fois?

(Bucheron frappe !) N’est-elle pas mon Arne 

comme un qui presse des rapides coursiers?

Αλλ άνήσυχον πνεύμα ό Μορέας και πρός νέα σημεία τοϋ βρίζοντας προσανατολιζόμενος 
πάντοτε — Απογοητευμένος δέ καί Από τον έγωϊσμον πολλών τών υπηκόων του — Ιδρύει στά 

τελευταία νε'αν σχολήν μ’ Ιξ μόνον μαθητάς του τήν οποίαν ώνόμασεν Ecole romane Fran- 

Qaise· αύτη ανανεώνει τήν «γραικολατινικήν» άρχήν τον θεμελιώδη λίθον τών γαλλικών γραμ

μάτων τήν «γαλλικήν άλυσσίδα» πού διε'σπασαν είς ώρισμένας έποχκς ό ρομαντισμός, οί παρ- 

νάσιοι, οί νατουραλισταί και οί Συμβολισταί, όπως λε'γει δ ίδιος. (Figaro 14 Σεπτεμβρίου 91) 
ό νέος όμιλός μή έπιδιώκων κανένα προσηλυτισμόν, έχων μάλιστα κλειστάς τάς θύρας είς 

τούς νεήλυδας δέν δημοσιεύει κανένα στίχον χωρίς την συγκατάθεσιν τοϋ Σχολάρχου και χωρίς 

τήν «Μινέρβαν» τήν σφαγϊδα του καί μέ τά οικόσημά του, τά εξής ώραΐα τριολέτα:

Que notre voix obtienne 

Des dents du Chrysaor 
La foudre Olympienne: 

Sur nos luttes veille encor’ 
La vierge Athenienne, >

Pallas, au casque d’or!

«Μέ την Ατομικήν Αξίαν έκάστου τών ποιητών της, μέ τήν Ασφαλή κριτικήν τοϋ Ch. 
Mauras (ενός έξ αύτών) είναι βέβαιον οτι ή ‘Αθήνα δέν θά έκπορνευθή ποτέ και ή νέα έκ- 
δοσις τοϋ Pelerin passione, έκ βάθρων μετασκευασμένη, ή δποία θ’ άκολουθήση το νεωστί 
έκδοθέν Premier Livre pastoral τοϋ Maurice de Plessys θά σημάν-ρ τήν ώραν τής 

Αναγεννήσεως τής γαλλικής ποιήσεως» έγραφε προ έξ μηνών ό Ldon Dechamps, redac- 
teur en chef τής άξιολόγου έπιθεωρήσεως τών νεωτεμστών «La Plume».

Οί έξω τοϋ Νυμφώνος Αποκλεισθέντες επίλοιποι συμβολισταί συνέστησαν άναμθμήτους 
άλλας σχολάς, μέ ιδίας έκάστην θεωρίας, άλλά μέ κοινήν τήν ουσιώδη Αφορμήν καί βάσιν, 
οποία εξάγεται έξ όσων Ανωτέρω είπα καί παρέθεσα. Καί αΰτή είναι νόμιμος, λογική καί 
έπιβαλλομένη. Οί άντιπρόσωποι έννοεΐται τής Ακαδημεικής κριτικής, οί συντηρητικοί μέσα 

είς τούς δποίους αί κληρονομικά! πλάνα·, καί προλήψεις ριζοβολούν μ Απελπιστικήν επιμονήν, 

έκεϊνοι οί όποιοι ενδιαφέροντα1, μέ μικροφιλότιμον ιδιοτέλειαν νά ύπεοασπίζωνται το ϊδιόν των 

έργον, τά Εϊδοϊΐα τοΰ παρελθόντος, εύρίσκουν — καί τούς δίδονται, είν’ ή Αλήθεια — πολλά 

επιχειρήματα διά νά προσβάλλουν καί νά γελωτοποιήσουν τούς νεωτεριστάς· άπο τον καιρόν 
τής Εΰας δέν υπάρχει σόφισμα πού νά μή μπορούν νά το υποστηρίξουν οί υίοί της, όταν μάλι
στα τά νέα πράγματα παρακολουθοϋνται πάντοτε άπο τάς ύπερβολάς τοϋ συστήματος· δέν 

άρνούμεθα οτι ή λατρεία τοΰ Άκαταλήπτου, καθώς τέ,ν ώνόμασεν δ Ρενάν (έν Pall Mall 
Budget 28 Ίανουαρ. 92) Αποτελεί μέγαν καί παράδοξον κίνδυνον, άν όχι διά τήν γαλλικήν 

φιλολογίαν, όπως άπεφάνθη δ μέγας άνήρ, άλλά τούλάχιστον δι’ ώρισμένας αύτής αιρέσεις- 
έκτος άν κατανοηθή — και κατενοήθη ήδη άπο μερικούς — ότι άνάγκη ύπάρχει άμοιβαίων 
παραχωρήσεων καί έκ μέρους τής ξηράς παγματικότητος, όπως τήν έπιτηδεύεται δ νατου

ραλισμός καί τοϋ άκράτου ιδανισμού καί μυστικισμοϋ όπως τον έννοεϊ δ συμβολισμός.· Βέβαια 

δ συμβιβασμός δέν θεωρείται Απ’ όλους γενναΐον πράγμα (γιατί νά μοϋ έρχεται στο νοϋ δ Αμί- 
μητος Συμβιβασμός τοϋ Ψυχάρη ; παρι/ιπιπτόττως ίσως·) είναι τούλάχιστον τόσον κακόν όσον 

καί ή έλλειψις έπιστημονικοϋ θάρρους, ή οποία κατά τόν πολιόν πλέον Ιδρυτήν τής συγκριτικής 

Μυθολογίας, τόν Max Muller «έσταμάτησεν στέ,ν Αρχήν περισσότερα τοϋ ενός μεγάλα συ
στήματα, πού στο τέλος έτελειώθησαν καί έθαυμάσθησαν, καί τών δποίων οί δημιουργοί στά 

πρώτα τους δέν μπόρεσαν νά κάμουν παρά δειλά καί Αβέβαια βήματα».

I. Ν· ΓΡΥΠΑΡΗ2

τλφ. φελ.

--------------- ----------------------

Ό ιατρός Μαράνδος, φρενολόγος άπολαύων μεγίστης φήμης, προσεκάλεσε τρεις συνα
δέλφους του καί τέσσαρας σοφούς μύστας τών φυσικών έπιστνμών νά διέλθουν δι’ δλίγον άπο 

τό φρενοκομείου, τό δποϊον διηύθυνε, δια νά τούς παρουσιάσγ, ίνα τών άσθενών του.
Μόλις οί φίλοι του ηλθον, «θά σάς καθυποβάλλω, είπεν, Ασθένειαν παράδοξον καί έμπνέου- 

σαν μεγάλην Ανησυχίαν άλλως τε κρίνω περιττόν νά σάς ομιλήσω περί τοΰ πελάτου μου1 θά 
όμιλήσγ, δ ίδιος»’ έσήμανε τόν κώδωνα καί προσεκάλεσε τόν ύπηρέτην, όστις είσήγαγεν άνδρα 

ώχρότατον, πτωματικής ίσχνότητος, όπως είναι ισχνοί μερικοί παράφρονες κατεχόμενοι άπο 
έμμονόν τινα σκέψιν, καθ’ ότι ή νοσηρά σκέψις καταβιβρώσκει τήν σάρκα περισσότερον άπό τόν 

πυρετόν καί τήν φθίσιν.
Άφοϋ έχαιρέτησε καί έκάθησε «είξεύρω, είπε, κύριοι, τον λόγον δι' δν προσεκλήθητε εδώ 

καί είμαι έτοιμος νά σάς άφηγηθώ την Ιστορίαν μου, όπως μέ παρεκάλεσεν δ φίλος μου Μαράν
δος· έπί μακρόν μ’ ένόμιζε παράφρονα· σήμερον Αμφιβάλλει. Δυστυχώς δι’ έμέ δι’ ύμάς καί δι’ 

όλζν τήν Ανθρωπότητα, θά μάθετε μετ’ δλίγον ότι έχω τόν νοϋν τόσον ύγειά, τόσον διορατικόν 

οσον καί ύμεΐς οί ίδιοι.
Άλλ’ άς Αρχίσω άπό τά συμβάντα, άπλούστατα άπο αύτά ταϋτα τά συμβάντα. ’Ιδού 

αύτά : Είμαι τεσσαράκοντα καί δύο έτών, άγαμος καί Αρκετά πλούσιος διά νά ζώ μέ σχετι- 
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*ών τ.να χλιδών. Κατώκουν είς ιδιοκτησίαν μου κχρχ τώ Σηκουάνα είς ΰιεσάρ πλτσίον τοϋ 

Ρουέν. Αγαπώ τδ κυνώ.γιον καί τήν αλιείαν- όθεν ειχον όπισθεν μεν τοϋ οίκώματός μου, άνω 

τθν βράχων των έπισκιαζόντων αύτό, τδ ώραιότερον δάσος τής Γαλλίας τδ τοϋ Ρουμάρ, έμ
προσθεν δε τδν ώραιότερον τών ποταμών της. Τδ οίκημά μου είναι πελώριον, λευκόν βεβαμμένον 

εξωθεν, άρχαΐον, κομψόν, έν τώ μέσφ μεγάλου κάπου κατάφυτου άπδ ωραία δε'νδρα και προ- 

χωροϋντος μέχρι τοΰ δάσους κλιμακν.δδν δια τών πελωρίων βράχων, περί τών οποίων ώμίλησα 

προ μικρού. Τδ προσωπικόν μου συνίσταται, ή μάλλον συνίστατο, έξ ένδς αμαξηλάτου, ένδς κζ- 
πουροΰ, ένδς θαλαμηπόλου, μιάς μαγείρου και μιάς -υπηρέτριας, -ήτις ήτον τρόπον τινα και 
οικονόμος- ουτοι ολοι συνέζων μετ’ έμοϋ άπδ δέκα μέχρι δεκαέξ ετών, μ.’ έγνώριζαν, έγνώριζαν 

τδ οίκημά μου, τδν τόπον και πάν ο,τι έσχετίζετο μέ τδν βίον μου- ησαν καλοί και ήσυχοι 
ύπηρέται- τοϋτο ενδιαφέρει πολύ δι’ ότι θά είπω.

Προσθέτω δέ οτι ό Σηκουάνας οστις ρέει πρδ τοϋ κήπου μου είναι πλωτδς μέχρι τοϋ Ρουέν, 

καθώς βεβαίως τδ γνωρίζετε, και οτι καθ’ έκάστην έβλεπον διερχόμενα μεγάλα πλοία, Ιστιο

φόρα καί άτμοκίνητα, προερχόμενα έξ όλων τών σημείων τής γης.

’Έτος συνεπληρώθη κατά τδ παρελθόν φθινόπωρον, άφ’ ότου κατελήφθην διά μιάς άπδ 
παράδοξον καί άνεξώγητον άδιαθεσίαν. Κατ’ άρχάς νευρικά άνησυχία μέ έκράτει άγρυπνον 

ολοκλήρους νύκτας, μέ τοιοΰτον ύπερερεθισμόν, ώστε ύ έλάχιστος κρότος μ’ έκαμνε νά σκιρτώ. 
Ό χαρακτώρ μου έδυστρόπησε· κατελαμβανόμην αίφνιδίως άπδ άνεξώγητον όργών πρεσεκά- 

λεσα ίατρδν οστις μοϋ διέταξε βρωμιοϋχον κάλι καί ψυχρολουσίας.

ΙΙρχισα τακτικώς νά εφαρμόζω τήν δίαιταν ήν μοϋ διέγραψεν ό ιατρός- καί έντδς όλίγου 

έπανήλθεν δ ύπνος μου, άλλ’ ύπνος τρομερώτερος τής αγρυπνίας. Μόλις επιπτον έπί της κλίνης 

εκλειον τους οφθαλμούς μου και έξουδενιζόμην. Μάλιστα έβυθιζόμην είς τδ μηδέν, τό τέλειον, 
τδ άπόλυτον μηδέν, ε’ις είδος θανάτου ολοκλήρου τής ύπάρξεώς μου, άπδ τοϋ δποίου θανάτου 

μέ άπεσπα όρμητικώς, φρικωδώς, ή τρομερά αΐσθησις καταπληκτικού βάρους έπί τοϋ στήθους 

μου καί ένδς στόματος επάνω είς τδ στόμα μου τδ όποιον μοϋ άπερρόφα την ζωήν. "Ω ! αί δια
ταράξεις έκεΤναι! δέν γνωρίζω τίποτε φρικωδέστερον.

Φαντασθήτε άνθρωπον κοιμώμ,ενον, τδν όποιον δολοφονούν καί έξυπνά μέ μάχαιραν είς 
τον λάρυγγα, οστις ρογχάζει πλέων έν τώ αίματι, οστις δέν δύναται πλέον νά άναπνεύσγ, 
οστις άποθνήσκει καί οστις ούδέν έννοεΐ, ιδού ! >

Εγινόμην τρομακτικώς καί άδιαλείπτως Ισχνότερος- αίφνης δέ παρετώρησα οτι καί ό 
αμαξηλάτης μους όστις ητο παχύτατος, Αρχισε καί αυτός νά γίνεται ισχνός όπως έγώ- έπί 

τέλους τδν ήρώτησα:

— Τί έχεις λοιπόν, Γιάννη ; είσαι άσθενής !
— Νομίζω, άπήντησεν, οτι έ'παθα, τήν αύτήν άσθένειαν τοϋ Κυρίου ... αί νύκτες μου 

καταστρέφουσι τάς -ήμέρας μου.

Εσκεφθην λοιπόν ότι πιθανόν νά υπήρχεν έν τώ οίκω μου πυρετώδης επήρεια όφείλομένη 

ίσως είς την γειτνίασιν τοϋ ποταμού καί έβαλα κατά νοΰν νά άναχωρώσω, -μολονότι εύρισκό- 
μεθα άκόμη έν πλήρει έποχή τού κυνηγίου- οτε παράδοξον συμβάν, τυχαίως παρατ.,ρηθέν, 

έγεινεν αφορμή σειράς άνακαλύψεων άπ-.στεύτων, φανταστικών, φρικωδών, αίτινες μέ Ανάγκα
σαν νά μείνω.

Διψών εσπέραν τινά, επιον ήμισυ ποτώριον ύδατος καί παρετήρησα ότι -ή έπί τού απέναντι 
τής κλίνης μου τραπεζίου τοποθετημένη φιάλη ητο πλώρης μέχρι τοΰ ύελίνου έπιπώματος.

Τήν νύκτα μέ κατέλαβε μία άπδ τάς φμκτάς έκείνας έξεγέρσεις περί ών σάς άνέφερα- 
Αναψα τδ κηρίον ύπό τδ κράτος δεινού άλγους καί όταν ήθελησα νά πίω έκ νέου ειδον μετ 

απορίας ότι Α φιάλη ητο κενή- δέν ήδυνάμην νά πιστεύσω τούς όφθαλμούς μου- Α κάποιος 

είσήλθεν είς τδν κοιτώνα μου, ή -ημην ύπνοβάτης !
'Γην έπιοϋσαν έσπέραν ήθέλησα νά κάμω τήν αύτήν δοκιμών. Έκλεισα την θυραν μου μέ 

διπλήν στροφήν τής κλειδδς διά νά είμαι βέβαιος ότι ούδεϊς θά δυνηθρ νά είσέλθρ είς τδν κοιτώνα 

μου. Έκοιμώθην καί έξύπνησα καθώς κάθε νύκτα- κάποιος επιεν ολον τδ ύδωρ τδ όποιον ειχον 

ίδρ πρδ δύο ώρών.
Ποιος έπιεν τδ ύδωρ τοϋτο; έγώ βεβαίως- μολαταύτα ένόμιζον νά ημην βέβαιος ότι ούδε- 

μίαν έκαμα κίνησιν κατά τδν βαρύν καί έπίμοχθον ύπνον μου.
Τότε προσετρεξα είς πανουργίας διά νά βεβαιωθώ ότι δέν διεπραττον έγώ άσυνειδητως 

τάς πράξεις ταύτας : έθεσα έσπέραν τινα πλησίον τής φιάλης τοΰ ύδατος φιάλην παλαιού οίνου 

τού Βορδώ, ποτώριον γάλακτος, τδ όποιον άποστρέφομαι καί γλυκίσματα άπδ σοκολάταν, τά 

όποια λατρεύω.
Τά γλυκίσματα καί δ οίνος έμειναν άνέπαφα, τδ γάλα καί τδ ύδωρ ειχον έκλειψη- κα

τόπιν Αλλαζα καθ’ έκάστην τά ποτά καί τά έδέσματα. Ποτέ δέν ηγγιζον τά στερεά καί 

πηκεά πράγματα- άπδ δέ τά ποτά μόνον τδ νωπόν γάλα καί προπάντων τδ ύδωρ.

Άλλ’ ή στυγερά αυτή άμφιβολία παρέμενεν έν τγ ψυχή; μου: Δέν ημην άρα γε έγώ, οστις 
εγειρόμενος άσυναισθώτως έπινον πράγματα τά όποια άπεστρεφόμην, έπειδή αί αίσθησής μου 

βεβαρυμέναι άπδ την ύπνοβατικήν κατάστασιν, πιθανόν νά παρώλλασσον, νά έχανον τάς συνή

θεις άντιπαθείας των καί νά άπέκτων νέας ορέξεις ;
Τότε κατέφυγον εις νέαν πανουργίαν έναντίον μου- περιέβαλα όλα τά άντικείμενα τά 

όποια έπρεπε κατ’ άνάγκην νά έγγιχθώσι μέ λωρίδας λευκής μουσελίνης και προσέτι τά έκά- 

λυψα μέ χειρόμακτρον έκ βατίστας. Κατόπιν όταν ητοιμαζόμην νά κατακλιθώ, έρρύπωσα 
τάς χεΐρας μου, τά χείλη καί τδν μύστακά μου μέ κόνιν μολυβδοκόνδυλου. "Οταν έξύπνησα, 
ευρίσκω Ακηλίδωτα ολα τά άντικείμενα μολονότι ειχον έγγιχθ9|, καθόσον τδ χειρόμακτρον δεν 

εΰρίσκετο όπως τδ είχα θέση και έκτδς τούτου ειχον πίν) τδ ύδωρ και τδ γάλα. Αφού λοιπον 
•ή Ούρα μου ητο κλειστή δι’ άσφαλ.οΰς κλείθρου καθώς καί αί θυρίδες τών παραθύρων μου, δεν 

ητο δυνατόν νά είσέλθγ κανείς. Τότε υπέβαλα καθ’ έαυτδν τήν τρομεράν ταύτην έρώτησιν : 

Ποιος λοιπόν είναι καθ’ έκάστην μετ’ έμοϋ ;
’Εννοώ, Κύριοι, ότι σάς διηγούμαι αύτά τροχάδην- μειδιάτε- ήδη έσχηματίσατε την 

ιδέαν σας : « είναι τρελός ».
Όφειλον διά μακρών νά σάς περιγράψω τήν συγκίνησιν άνθρώπου, οστις κλεισμένος μόνος 

έν τώ κοιτών, του, μέ τάς φοένας σώας, παρατηρεί ν’ άφανίζεται, κατά τδν ύπνον του, ολίγον 

ύδωρ άπδ τήν φιάλην ώφειλον νά σάς δώσω νά έννοώσετε έκείνας τάς βασάνους, άνανεουμενας 
καθ’ έκάστην έσπέραν καί καθ’έκάστην πρωίαν, τδν άκατανίκητον έκεΐνον ύπνον καί τάς ετι 

τρομερωτέρας έξεγέρσεις έκείνας.
Άλλ’ εξακολουθώ: Αίφνης τδ θαύμα έπαυσε- δέν ηγγιζον πλέον τίποτε έντδς τοϋ κου- 

τώνός μου-έτελείωσε- άλλως τε ημην καλύτερα- ή φαιδρότης μου έπανώρχετο, όταν αίφνης 
μανθάνω ότι ό γείτων μου, κ. Σεγίτης, εύρίσκεται είς-τήν αύτήν Ακριβώς κατάστασιν, είς τήν 
όποίαν ημην καί έγώ πρό τίνος. Έπίστευσα έκ νέου είς τήν πυρετώδη έπίδρασιν τού τόπου- ό 
αμαξηλάτης μου μ.έ ειχεν έγκαταλείψτ) πρδ μζνδς πολύ άσθενώς. Ό χειμών είχε παρέλθεν τδ 
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έαρ ήρχιζεν. Ένώ μίαν πρωίαν περιεπάτουν είς τον κήπόν μου, ε?δον διακεκριμένος πλησίον μου 

τον κλώνον ένος τών ωραιότερων ρόδων νά σπάσγ, ώς εί αόρατος χειρ έκοπτεν αύτόν- κατόπιν 
τό ρό^ον ήκολούθησε τήν καμπύλην τήν οποίαν θά διέγραφε βραχίων φέρων αύτό προς τό στόμα 

και έμεινεν εκκρεμές είς τον διαυγή άέρα, ολως μόνον, άκίνητον, τρομακτικόν, είς τριών βημά

των άπόστασιν άπο τών οφθαλμών μου. Κυριευθείς άπό παράφοραν τρόμον έορίφθην επ’ αύτοϋ 
λα νά τό άρπάσω. Δέν ευρον τίποτε, ειχεν άφανισθϊ). Τότε μανιωδώς ώργίσθην εναντίον μου. 

Δεν επιτρέπεται είς άνθρωπον σώφρονα και λογικόν νά ε/γ τοιαύτας παρακρούσεις.
‘Αλλ’ ητον Spa γε πραγματικώς παράκρουσις ; έζήτησα τόν κλώνον και τόν εύρον έπί τοϋ 

δενδρυλλίου νωπότατα τεθλασμίνον μεταξύ δύο άλλων ρόδων, άτινα έμενον έπί τοϋ κλάδου, 

καθόσον ησαν τρία, τά όποια ειχον κάλλιστα ίδ$.

Επιστρέφω είς τόν οικον μου έν ψυχικ-TJ ταραχή,. ’Ακούσατε μου, Κύριοι, είμαι ήσυχος- 
δέν επίστευον είς τό παρά φύσιν, δέν πιστεύω άκόμη και σήμερον, άλλά άπό τής στιγμής 

εκείνης έβεβαιώθην, όπως είμαι βέβαιος περί τής ήμέρας καί τής νυκτός, ότι ύπήρχε παρ’ έμοί 

άόρατον όν, τό όποιον μ’ έσύχναζε, κατόπιν μ’ έγκατέλειπε καί ήδη έπανήρχετο.

Μετ’ ού πολύ έλαβα τοΰ πράγματος άπόδειξιν.
Κατ’ άρχάς διηγείροντο μεταξύ τών ύπηρε'τών μου καθ’ έκάστην παράφοροι έριδες διά 

μυρία πράγματα, άσήμαντα κατά τό φαινόμενον, άλλ’ είς τό εξής πλήρη σημασίας δι’ ίμί : 

Ποτήμον, ώραίον ένετικόν ποτήριον, έθραύσθη μόνον του έν τώ έστιατορίφ έν πλήρει ήμερα. Ό 
θαλαμηπόλος τό άπέδωκεν είς τήν ύπηρέτριαν, έκείνη είς τήν μάγειρον, ή μάγειρος είς. ... δέν 

γνωρίζω ποιον, θύραι κλεεσθεΐσαι άφ’έσπέρας εύρίσκοντο άνοικται τήν πρωίαν- έκλεπτον γάλα 

άπό τό μαγειρεΐον. Ποιος ήτο; ποία ή φύσις του; νευρική περιέργεια μεμιγμένη μέ όργήν και 

τρόμον μ’ έκράτει ήμέραν καί νύκτα είς ύπερβολικόν ταραγμόν.

Αλλα και πάλιν ό οικος ήσύχασε, καί πάλιν έπίστευσα είς όνειρα, 0τε συνέβη το άκό- 
λουθον : Γή, εικοστή Ιουλίου, είς τάς έννέα τής εσπέρας ειχεν υπερβολικόν καύσωνα- άφησα 

άνοικτόν τό παράθυρον. Ό λαμπτήρ καίων έπί τής τραπέζης έφώτιζε τεϋχος τοΰ 

Musset ήνεωγμένον είς τήν α Nuit de Mai » καί έγώ έξηπλωμένος έπί μεγάλης έδρας 
άπεκοιμήθήν.

θά έκοιμήθην περίπου τεσσαράκοντα λεπτά, οτε άνέωξα τούς δφθαλμούς χωρίς νά κάμω 
την έλαχίστην κίνησιν, έςυπνήσας άπό δέν γνωρίζω ποίαν συγκίν/.σιν άλλόκοτον καί συγκε- 
χυμένην. Κατ άρχάς ούδέν ειδον, άλλ’ έπειτα έξαίφνης μοί έφάνη οτι σελις τοϋ βιβλίου 
έστράφη μόνη της. Ούδεμία πνοή άνεμου είσήλθεν άπό τό παράθυρον. Ήπόρησα καί πεμέμενον- 

μετά τέσσαρα λεπτά ειδον, μάλιστα ειδον, κύριοι, μέ τούς δφθαλμούς μου έτέραν σελίδα ν’ 

άνασηκωθή καί νά πέσν] έπί τής προηγουμένης ώς εί δάκτυλος τήν είχε στρέψη. Ή έδρα μου 
έφαίνετο κενή, άλλ ένόησα οτι ήτον εκεί. ’Εκείνος ! Περιέτρεξα τό δωμάτιον δι’ ένος άλματος 

όπως τον κρατήσω εάν ήτο δυνατόν. . . Άλλ’ ή ϊδρα μου πριν φθάσω πλησίον της άνετράπη 

ώς νά εφυγε κάποιος ένώπιόν μου- ό λαμπτήρ έπίσης άνατραπείς έσβυσε καί συνετρίβη ό σωλήν 
του και τό παράθυρόν μου συνεκρούσθη ώς έάν τό ειχεν ώθήση κακοποιός τις διαφεύγων δι’ αύτοϋ.

Ωρμησα προς τόν κώδωνα καί έσήμανα- όταν ήλθεν ό θαλαμηπόλος μου τώ ειπον: 
Άνέτρεψα καί έθραυσα τά πάντα, φέρε μου φώς.

Δέν έκοιμήθην πλέον δι’ Ολης έκείνης τής νυκτός- καί όμως ένδεχόμενον νά ύπήρξα παί- 

γνιον τής φαντασίας- κατα τήν έξεγερσιν αί αισθήσεις μένουν συγκεχυμέναι. Άραγε δέν ήμην 
έγω οστις άνέτρεψα τήν έδραν καί τόν λαμπτήρα δρμήσας ώς παράφρων !

Όχι δέν ήμην έγώ! τό έγνώμζα τόσον καλώς ώστε νά μή δύναμαι ν’ αμφιβάλλω ούτε 

έπί στιγμήν- καί όμως έπεθύμουν νά τό πιστεύσω.
Περιμείνατε- ό ”Ων! πώς νά τόν όνομάσω; ό Αόρατος! όχι, τοϋτο δέν άρκεϊ- τόν έβα- 

πτισα ’Όρλα. Διατί; Αγνοώ. Ό Όρλα λοιπόν δέν μ έγκατέλειπε πλέον. Είχαν ήμέραν καί 

νύκτα τήν άντίληψιν, τήν βεβαιότητα τής παρουσίας τοϋ άπροσίτου τούτου γείτονος και επί

σης τήν βεβαιότητα οτι μοί άφή,ρει τήν ζωήν μου ώραν προς ώραν στιγμήν πρός στιγμήν. Τό 

άδύνατον τοϋ νά τόν ίδω μέ παρώργιζεν καί ήναπτον όλα τά φώτα τοΰ δωματίου μου ώς νά 

ήτο δυνατόν νά τόν άνακαλύψω μέ τό φώς τοϋτο.
Τόν ειδον έπί τέλους ! δέν μέ πιστεύετε ; καί όμως τόν ειδον. Έκαθήμην έχων ένώπιόν 

μου ίν οίονδήποτε βιβλίον, μή άνζγινώσκων πλήν παραμονεύων έκείνον τόν όποιον γ,σθζνόμην 

πλησίον μου. Βεβαίως ητο έκεί- άλλά ποΰ; τί έκαμε; πώς νά τόν φθάσω ; . . . Απέναντι ητο 

ή κλίνη μου, μεγάλη κλίνη μέ κολώνας. Δεξιόθεν ή εστία, άμστερόθεν ή θύρα, ήν ειχον κλείση 
έπισταμένως, όπισθεν μου μέγα ίματιοφυλάκιον μέ καθρέπτην οστις μ’ έχρησίμευεν καθ έκά- 
στ-ην καί είς τόν όποιον έσυνείθιζον νά κατοπτρίζομαι άπό κορυφής μέχρι ποδών δσάκις διηρχό- 

μην ένώπιόν του. "Οθεν προσεποιούμην ότι άναγινώσκω διά νά τον άπατήσω καθόσον καί αύτός 

μέ παρεμόνευεν. Αίφνης ήσθάνθην, έσχον τήν πεποίθησιν ότι άναγινώσκει καί αύτός άνωθεν τοΰ 

ώμου μου, ότι ητο εκεί προσψαύων τό ους μου.
Ήγέρθην στρεφόμενος τοσοϋτον όρμητικώς ώστε παρ’ δλίγον έπιπταν. Εφεγγε καί έβλεπο 

τις ώς έν πλήρει μεσημβρία καί όμως δέν διέκρινα έμαυτόν έν τώ κατόπτρω. Ήτον καινουργές, 

διαυγές, πλήρες φωτός πλήν τό άπεικόνίσμά μου δέν ητο έντός αύτοϋ- και ίστάμην άπέναντι. .. 

Παρετήρουν τήν μεγάλην στιλπνήν υελον άπό άνω έως κάτω καί ήτένιζον προς αύτήν μέ άλ- 
λοφροσύνης βλέμμα, καί δέν έτόλμων πλέον νά προχωρήσω αισθανόμενος οτι εύρίσκετο μεταξύ 

έμοϋ καί τοϋ κατόπτρου, έκεϊνος, καί οτι θά μου διαφύγει πάλιν, άλλ’ οτι το άσυλληπτον 

σώμά του άπερρόφα τό άπεικόνίσμά μου.
Πόσον έφοβήθην! Κατόπιν ιδού αίφνης ήρχισα νά διορώμαι έντός όμίχλης είς τό βάθος 

τοϋ κατόπτρου, ώς διά μέσου όγκου ΰδατος καί μοϋ έφαίνετο οτι τό ΰδωρ έκεϊνο διωλίσθαινεν 

έξ άριστερών πρός τά δεξιά καί οΰτω τό άπεικόνίσμά μου έπί μάλλον καί μάλλον διεκρίνετο. 

Ώμοίαζε μέ τό τέλος έκλείψεως. ’Εκείνο τό όποιον μέ άπέκρυπτε δέν έφαίνετο έχον σχήμα 

ώρισμένον, άλλ’ είδος πυκνής διαφανείας καθισταμένης διαυγεστέρας μικρόν κατά μικρόν. Τέλος 

ήδυνήθην νά διακρίνω καθαρώς έμαυτόν έν τίί ύέλω, όπως όταν κατωπτμζόμην καθ έκκστην.

Τόν ειδον καί μοί έμεινε ό τρόμος οστις καί σήμερον άκόμα μοϋ προξενεί ρίγος- την επιού
σαν ήλθον έδώ καί παρεκάλεσα νά μέ κρατήσουν. Ήδη, κύριοι, έλθωμεν είς τό συμπέρασμα.

Ό ιατρός Μαράνδος, άφοΰ έπί μακρόν άμφέβαλεν, άπεφζσισε νά κάμη μόνος του ταξίδιον 

είς τά μέρη μου.
Τρεις έκ τών γειτόνων μου προσεβλήθησαν όπως καί έγώ- είναι άληθές;

Ό ιατρός άπήντησεν : — Είναι άληθές.
Τούς συνεβουλεύσατε ν’ άφήνουν καθ’ εσπέραν ΰδωρ καί γάλα έν τφ κοιτώνί των διά νά 

βεβαιωθήτε έάν θά έκλείψωσι. Τό έπραξαν τά ρευστά ταϋτα έξέλιπον όπως καί παρ’ έμοί;

Ό ιατρός μετ’ επισήμου σοβαρότητας άπήντησεν !— Έξέλιπον !
"Ωστε Κύριοι, δν νέον, τό όποιον βεβαίως θά πολλαπλασιασθή έντος ολίγου ώς έπολλαπλζ- 

σιάσθημεν καί ημείς έφάνη έπί τής Γής !
"Α ! μαδιάτε! Διά τί; διότι τό δν τοϋτο διαμένει άόρατον. Άλλά, Κύριοι, ό δφθαλμός
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Ημών είναι δργανον τοσοϋτο στοιχειώδες ώστε μ,όλις δύναται νά διακρίνγ τά Απολύτως Ανα

γκαία δια τΗν ύπαρξίν μας. ’Εκείνο, τό όποιον είναι πολύ μακράν τοϋ διαφεύγει. Αγνοεί τάς 

μυριάδας τών μικρών ζώων, τά όποια ζώσιν εντός μ.ιάς σταγόνος ύδατος. ‘Αγνοεί τούς κατοί

κους, τά φυτά, και τό έδαφος τών πλησιεστέρων Αστέρων ούτε καν κατορθώνει νά ϊδν) τό 
διαφανές.

Θέσατε ενώπιον τοϋ οφθαλμού καθαρόν κρύσταλλον· δέν θά τόν διακρίνω, και θά μάς ρίψν) 

έπ’ αύτοϋ καθώς τό πτηνόν κλειστόν έν δωματίω θραύει την κεφαλήν του έπι τών ύέλων. Δέν 
διακρίνει άρα τά στερεά και διαφανή σώματα, τά όποια, ούχ ηττον ύπάρχουσι- δέν βλέπει τόν 

Αέρα διά τοϋ οποίου τρεφύμεθα, δέν βλέπει τόν άνεμον οστις είναι Η μεγαλυτέρα της φύσεως 
δύναμις, Ητις Ανατρέπει τόν άνθρωπον, κρημνίζει κτίρια, εκριζώνει δένδρα, διεγείρει την θά

λασσαν έν εϊδει ύγρών όρέων δι’ ών καταρρίπτει βράχους γρανίτου.

Τί τό παράδοξον έάν δέν διακρίνω) νέον σώμα, άπό τό όποιον λείπει βεβαίως Η μόνη ίδιότης 

νά σταματά τάς φωτεινάς Ακτίνας.

Διακρίνετε τόν Ηλεκτρισμόν; και όμως ηλεκτρισμός ύπάρχει. Τό ον τοϋτο, τό όποιον Απε- 
κάλεσα Όρλα, ύπάρχει επίσης.

Ποιος εινε ; Κύριοι, εινε έκεΐνος τόν όποιον Η Γη περιμένει μετά τόν άνθρωπον ! έκεΤνος οστις 
έρχεται διά νά μάς έκΟρονίσ-/), νά μάς ύποδουλώσνι, νά μάς δαμάσ/) καί ίσως νά τρέφεται δι’ 

Ημών καθώς Ημείς τρεφύμεθα διά τών βοών καί τών Αγριόχοιρων. Άπό αιώνας ηδη τον προαι
σθάνονται, τόν φοβούνται καί τόν προαγγέλουν. Ό φόβος τοϋ Αοράτου παρηκολόύθει πάντοτε 
τούς πατέρας μας. -·τΠλθεν! ολαι αί παραδόσεις τών νηρηΐ’δων. τών βρυκολάκων τών δια- 

τρεχόντων τούς Αέρας κακοποιών καί Αδιαληπτων, δντων περί αύτοϋ ώμίλουν, περί αύτοϋ, δν δ 
άνθρωπος Ανήσυχος καί ηδη τρέμων προγ,σθάνετο. Καί ο,τι κάμνετε ύμεΤς αύτοί, κύριοι, Από 

τινων έτών, ο,τι Αποκαλεΐτε μαγνητισμόν, υποβολήν, ύπνωτισμόν καί όπως άλλως— αύτόν μ.έ 
πάντα ταΰτα προαναγγέλλετε, αύτόν προφητεύετε.

Σάς λέγω ότι έφθασε. Κρυπτόμενος διατρέχει Ανήσυχος καί αύτός ώς οί πρώτοι άνθρωποι- 

άγνοών έτι την ίσχύν του, την οποίαν Οά εννοήσω) έντός όλίγου, πολύ ταχέως. Καί ιδού, Κύριοι, 
διά νά τελειώνω, Απόσπασμα εφημερίδας περιελθούσης εις τάς χεΐράς μου καί προερχόμενης έκ 

τοϋ Ρίου Ίανεΐρου. Άναγινώσκω: « Είδος έπιδημικ7,ς παραφροσύνης φαίνεται οτι ένέσκηψε 

πρό τίνος εις την έπαρχίαν τοϋ Άγίου Πέτρου. Πολλών χωρίων οί κάτοικοι φεύγουσιν έγκαταλεί- 

ποντες τάς γαίας καί τάς στέγας των, διϊσχυριζόμενοι ότι Αόρατοι έχιδναι τούς καταδιώκουν καί 
τούς κατατρώγουν διατρεφόμεναι έκ τ7,ς πνοής των κατά τόν ύπνον των καί αίτινες έκτος τού
του δέν πίνωσι παρά μόνον ύδωρ καί ενίοτε γάλα. » Προσθέτω δ’ οτι Ημέρας τινάς πρό τοϋ νά 

καταληφθώ ύπό τοϋ κακοΰ, τό όποιον παρ’ ολίγον νά μ’ όδηγ-ήσγ είς τόν τάφον ενθυμούμαι 
κάλλιστα οτι είδον διερχόμενον βρασιλιανόν τριΐστιον μέ Αναπεπταμένη·/ την σημαίαν του. . . . 

Σάς είχον εΐπεϊ ότι δ οίκος μου ητο παρά τόν ποταμόν, δλόλευκος. .. . Άναμφιβόλως ητο κε- 

κρυμμένος έντός τοϋ πλοίου έκείνου...........
Κύριοι, δέν έχω τίποτε πλέον νά προσθέσω.

Ό ιατρός Μαριάνος ήγέρθη καί έψιθύρισε :
—« Ούτε έγώ !. . . Δέν γνωρίζω έάν ό άνθρωπος ούτος εινε τρελός, η έάν καί οί δύο μας 

είμεθα τρελοί. ... Η έάν........... έάν δ διάδοχός μας πράγματι έφθασεν. .. .

[Μετάφρασις έκ τών τοϋ Gl.Y DE MAUPASSANT.]

IV. Ο. <Ι»αληρεύς.

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ
--------- ----------------------

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL (Συνέχ. σελ. 27 κ. έ.)

— Μάλιστα, έχεις πολύ δίκαιον νά μείνγς μερικόν καιρόν είς τό Vevey. ΊΙ ξένη κοι

νωνία είναι πολυάριθμος- έπειτα θά συναντήσετε έκεΤ τόν γηραιάν σας φίλην Καν Gl’OUville 
Η όποία δέχεται πολύν κόσμον καί ητις, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τάς ιδιοσυγκρασίας της καί 
τών δρέξεών της, πρέπει εξάπαντος νά γνωρίζν) 8,τι εκλεκτόν καί πρωτότυπον περιλαμβάνει 
αύτΗ Η ξενικό παροικία. .. ’Σ αύτ·7,ς εύκολα Οά συναντησεσε, είμαι βεβαία, Αντικείμενον άξιον 

της φρικτης σας Ανατομικής έργασίας καί Ικανόν νά σάς έμπνεύση ολόκληρον συλλογήν άπό 
’κείνας τάς περίφημους σημειώσεις, πού τόσον είναι περίεργον τό δημόσιον νά γνωρίζγ. Πολύ 

ζηλοτύπως τάς φυλάττεις, Ροβέρτε.
Μ’ έν’ Α.φγ,ρημένον κίνημα κατεπάτησε μέ τό πόδι της ένα βώλον χώματος, καί τό σοβα

ρόν της βλέμμα έδειξε διάθεσιν διαχύσεως.
— Αί σημειώσεις μου, σας παρακαλώ νά τό πιστεύσετε, δέν Αξίζουν τΗν τιμήν πού τές 

κάμνετε αύτην την στιγμήν . . . μιά σειρά φράσεων συντετμημένων μ.έ ύφος τηλεγραφικόν πού 

δέν έχουν άλλην αξίαν παρά μόνον την πιστο'τητά των.
ΊΙ ’Ισαβέλλα δέν έπέμεινε πλέον, φρενιασμένη Από τάς παντοτεινας ύπεκφυγάς του, 

παρ’ ολην την μεγάλην του λεπτότητα νά την Αφίνν) νά είσχωργ, όλίγον είς τά ένδόμυχα τών 

σκέψεων του. Οί περιπατώ-,ταί έγίνοντο σπανιώτεροι εις τόν κήπον άπεφάσισε νά έπανέλθω) 
είς την επάνω Ούραν τ7,ς εξόδου, Η όποία δρθάνοικτη άφηνε νά καθοράται ό διάδρομος τών 

Ήλυσίων πλημμυριζόμενος άπό την λάμψιν τοϋ δύοντος ηλίου- καί μ.’ ένα είδος χαριεντισμού 

μέ τόν όποιον έσκόπει νά κρύψη, την άπόφασίν της, ήρώτησεν πάλιν.
— Καί όταν άνακαλύψγ,ς τό μικρόν σου αύτό τέρας νεάνιδος, Ροβέρτε, είναι δυνατόν, 

χωρίς πολλ-ην Αδιακρισίαν, νά σ’ έρωτησ-/) τις πώς θά κάμ,γ,ς διά νά σπουδάσω,ς τό Ηθικόν του 

πρόσωπον, τό μόνον πού σ’ ενδιαφέρει;
’Επί τών χειλέων τοϋ Ροβέρτου Νωρης Ανεφάνη εκείνο τό ίδιον παράξενον μισοχαμόγελον, 

τό θλιβερόν συνάμα καί σκωπτικόν.
— Θά κάμω δπως όλοι οί φυσικοί πού εξετάζουν άξιοπεριέργους χρυσαλλίδας- τάς 

βλέπουν μέ τό μικροσκόπιο·/ δια νά μάθουν πόθεν προέρχεται η καλλονΗ των, καί Ανακαλύ

πτουν έξαίφνης Ατελείας καί ελαττώματα μη περιμενόμενα έκ πρώτης δύεως- καί τέλος μη 
βλέπο-.τες είς τάς λαμπράς αύτάς χρυσαλλίδας όπως καί είς τάς ταπεινότερης άδελφάς των, 

παρά μόνον κάτι τι άθλιον πράγμα άπό σκόνην, Αποστρέφουν καταφρονητικά τΗν κεφαλήν των 

καί ζητούν νέον ύποκείμενον παρατηρήσεων. ’Ιδού επάνω κάτω, έκτος της περιφρονησεως, 

ολη Η Ιστορία τ7,ς μελέτης μου, έν Ελβετία.
— Μά είσθε έλεεινός άνθρωπος, Ροβέρτε, χωρίς ίχνος καρδίας !. . .
— Έχετε δίκαιον, Ισαβέλλα, χωρίς ίχνος καρδίας, τό Αναγνωρίζω ταπεινώς, ειπεν, 
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πζραμερίζων $ιχ νκ τήν άφήσγ νκ περάσν), διότι έστενοχωρήθησαν έντδς τοϋ προδόμου οπού 

συνέρρεον οί ίπισκέπται, έξερχόμενοι άπό τκς αίθουσας τίς ζωγραφικής, χλεισμένας πλέον.

Εκείνη έπροχώρησε μερικά βήματα, κ’ έπειτα έσταμάτησε δια νά τοΰ δώσρ καιρόν νά 

την πλησιάσγ. Πραγματικώς ητον ώραιοτάτη εκείνην τήν ήμέραν καί τούτου είχε πληρεστά- 
την συνείδζσιν καί ή ιδία. Οί όφθαλ.μοί της έστπθοβόλουν κάτω άπό τήν σκιάν τών όλίγο νω

θρών βλεφαρίδων της· τά μαύρα της μαλλιά, κυματιστά καί άδρκ, έξηρχοντο καλλιτεχνικώς 

άπό τό μικρό της καποτάκι, ψάθινο άνοικτό, καί έχάϊδευκν τόν ζέστην ώχρότητα τές δψεώς 
της, ή οποία, είς τό γλυκερόν φώς τοΰ δειλινού προσελάμβανε άσύγκριτον λάμψιν καί ή μα
λακό μέταξα τοϋ κορσάζ αύτής διέγραφεν εύθαρσώς τάς αρμόνικάς γραμμάς τοϋ έν πλήρει 

άνοίζει έπανωκορμίου της, τό όποιον παρετεινε με'ση λυγερή ώς νεαράς παρθένου. Ήτο φανερόν 
πώς πρί νά έξέλθν, ό ’Ισαβέλλα έπέρασεν σεβαστόν άριθμόν λεπτών εμπρός στον μεγάλον γυρι- 
στόν καθρέπτην της, όπως έπιτύχη τό άψογον αύτό σύνολον τελειότητος διά τό όποιον ητο τό

σον υπερήφανος. Άλλ*  ολίγον έμελε τόν Ροβέρτον περισσότερο δέν έζήτει άπό την νεαράν γυ

ναίκα παρά νά είναι, κατά τάς περιστάσεις, τερπνή άπόλαυσις διά τους πωρωμένους του οφ

θαλμούς· καί δέν είμπόρεσε νά κράτηση, όταν τήν έπλησίασεν, ειλικρινή έπιφώνησιν.

— υΟσο έλ.εεινόν άνθρωπον καί άν με κρίνγς, μοϋ επιτρέπεις, ’Ισαβέλλα νκ σοΰ πώ, πώς 

είσαι θαυμασίως ντυμένη !
’Απάντησε μ’ ένα γοητευτικόν μειδίαμα, πού ανοιξεν τά βαθυρόδινα, τά λεπτότατα χείλη 

της. . . Τά λεπτότατα, τό έσκέφθη πολλάκις αύτό δ Ροβέρτος: αύτά τά χείλη είμποροΰσαν νά 
ησαν πνευματώδη, έπαγωγά, άλλ’ ούδέποτε θά ήδύναντο ν’ άγαπησουν.

— Σας επιτρέπεται τό φιλοφρόνημα έπειδη γνωρίζω πώς εισθε είδημων, ειπεν, τείνουσα 

την χεΐρα εις τόν νέον διά νά τόν άποχαιρετίσγ. . .
ΓΙαραλληλως καί είς την άκρη τοϋ πεζοδρομίου ητον πράγματι σταματημένη ή αμαξά 

της, κ’ έφαίνοντο μέσ’ άπό τά τζάμια της δύο μικραί παιδικαί κεφαλαί.
— Τό γλπγορότερον, έ Ροβέρτε ! Δέν θά φύγγ,ς βέβαια μυστζριωδώς διά τό Yevev χωρίς 

νάλθγς νκ μάς άποχαιρετίσγ,ς !
— Διά τό Vevey ; λοιπόν έκεΐ άπεφασίσατε νά μέ στείλετε όριστικώς !

— Καί γιατί όχι! Έκεΐ θκυρετε, όπως μοϋ φαίνεται, τό Σάντα-Μαρία σας, έν τώ προ- 
σώπφ μιάς οίασδηποτε Άγγλίδος καί θά έχετε ώς πεδίον παρατηρήσεων τό σαλόνι της Κας 

Grouville. "Ακούσε με καί Θά μ’ ευχάριστης στο -γυρισμό σου. .. καλό άντάμωσι.
— Καλό άντάμωσι, έπανέλαβεν έκεΐνος.
Τπεκλιθη έδαφιαίως εμπρός της, έθώπευσε τις δύο μικρούλες, πού έκάθ/,ντο στό αμάξι 

μέ σοβαρότητα, έκλεισε την Ούρα, καί δ αμαξηλάτης έξεκίνησε τάλογά του,

Έμεινε μίαν στιγμήν άκίνητος παρακολουθών άφηρημένως τό κουπέ πού έμακρύνετο- 
μεσ’ άπό τό τσάμι της θύρας παρετήρησε διά τελευταίαν φοράν λεπτήν σκιαγραφίαν παιδίου, 

κομψήν κατατομήν γυναικός καί έπειτα έξηφανίσθη τό διπλό αύτό όραμα. Έπιτα άρχισε νά 

κατεβαίνη τά Ήλύσια πεδία, ρεμβώδης, καί άφηνων τόν νοϋν του νά τρέχη πρός τό έπικείμενον 
διά τόν 'Ελβετίαν ταξίδι του, τό όποιον, έκ τών προτέρων άπελάμβανε παραδόξως, διά μό

νην την ίδε'αν πώς θά γλυτώσγι τέλος άπό τόν πυρετώδη εκείνον κ’ εγκόσμιον παρισινόν βίον, 
άπό τόν οποίον ειχεν άποκάμγ — τόσον διότι είχε δοκιμάσν) αύτόν, όσον καί δεότι τόν είχε 

σπουδάσν, μέ έμβρίθειαν άνηλ,εη. “Α ! πόσον τές έγνώριζε έκεΐνες τές γυναίκες τοϋ κόσμου, πού 
ένασχολοΰνται μόνον διά τούς θριάμβους της καλλονής των, διά τάς αντιζηλίας των, τάς 

ραδιουργίας των- και είναι παραδομένες όλες σέ μιά ζωήν τεχνητήν, πλάστην δμοίαν μέ τόν 

βίον τών πολυτίμων καί αβρών εκείνων φυτών πού άναπτύσσονται μέσα στά θερμοκήπια !
Πόσες φορές, έξερχόμενος άπό κάποιαν εσπερίδα όπου είχε πάγη ό διά νά σπουοάση, ό 

άπλούστατα διά νά εκπλήρωσή κοινωνικήν ύποχρέωσιν, έννοιωθε πώς τόν κατελάμβανε πικρά 

περιφρόνησες δι’ εκείνην την τεχνικόν άτμοσφαΐραν, πού έξενεύριζε μέ τό χλιαρότητά της, καί 
είς την όποίαν μέσα έκινοϋντο άνδρες τοΰ ύιακεχριμέγου χύχ.1ου καί γυναίκες έπεράστως κομψαί.

("Ε.κται ourfycia.

Α ΙΣθΙΙΤΙΚΟΤΙΙΣ ΚΑΙ ΟΡΠΣΚΚΪΤΙΚΟΝ

ΑΙΣΘΠ1ΙΑ Ε\ ΤΟΙΣ ΖίΙΟΙΣ

'Τπο τον ανωτέρω τίτ,Ιον ίδηοσιεΰθη ίν τω “Public 
Opinion· το Ιπόμτνον άζιανάγνωστον αρθρί- 
itov.
Στερούνται άρα γε τά ζώα αΐσθητικότητος; ΊΙ 

δπαρξις λεπτής η οξείας αΐσθητικότητος είναι άναμ- 
φισβήτητος. ’Αλλά συνάμα ή αίσθητικότης αυτή είναι 
σπανία, ευμετάβλητος, ιδιότροπος, καί υποκειμενική· 
ή αυτή είκών, τδ αύτδ τεμάχιον μουσικής, τδ αύτδ 
τεμάχιον γλυπτική;, τδ αύτδ μνημεϊον διάφορον, 
εμποιεί έντΰπωσιν έπί τής αισθητικής έκάστου τών 
διαφόρων ανθρώπων καί λαών. Τδ ζήτημα λοιπόν 
είναι νά όρίσωμεν έάν τΐ ζώα κατέχωσι κλίσεις τινάς 
είς ικανόν βαθμόν δηλούσας έστω καί στοιχειώδη αι- 
σθησιν τοΰ ωραίου. ΊΙ αΐσθησις αυτή βεβαίως υπάρχει 
καί ούδείς δύναται νά άρνηθή την υπαρξιν αυτής· 
δέν υπάρχει μεν τούλάχιστον έπαισθητως είς όλα τα 
ζώα, τά δέ κατε'χοντα αύτήν έκδηλοϋσι πάλιν ταύτην 
κατά διαφόρους βαθμούς άλλ’ άρκεΐ νά γνωρίζωμεν ότι 
ή ΰπαρξις αύτής δύναται νά άναγνωοισθή. Έκ τών 
ζώων, ιδίως τά πτηνά έπροικίσθησαν διά ταύτης. 
Ταϋτα εύμοιροΰσι καλαισθητικής αίσθήσεως τών 
ωραίων χρωμάτων καί τών μελωδικών ήχων’ συχνό
τατα μάλιστα ή ώραιότης τοΰ πτερώματος, ή ή 
εύκαμψία τών φωνητικών οργάνων πτηνοΰ τίνος μα
γεύει καί υποδουλώνει ό'μοιον αύτώ πτηνδν. ’Εκτός 
τούτου δπάρχουσι άλλα πτηνά οεικνύοντα τήν αισθη- 
σιν ταύτην διά τρόπου λίαν παραδόξου. Έξ αύτών 
είναι τδ πτηνδν Haya, έκτακτον δεικνύον πάθος πρός 
τά λαμπρά καί πεποικιλμένα αντικείμενα, έξ ου καί 
ή συνήθεια αύτοϋ τοΰ κοσμε'ν τήν είσοδον τής μετ’ 
άκρας κομψότητας καί τέχνης έκτισμένης φωλεας 
αύτοϋ διά ποικίλων αντικείμενων άτινα πανταχόθεν 
καί κατά μικρόν συνέλεξεν, πλήξαντα τυχόν τήν φαν

τασίαν αύτοϋ. Έν τοϊς άντικειμενοις τούτοις ευρηνται 
καί ζωηρών χρωμάτων πτερά άλλων πτηνών, τεμά
χια οστράκων, τεμάχια ρακών έν τώ μέσω τών 
όποιων βαδίζει τδ πτηνδν ύπερηφάνως καί μετά φανε- 
ρας εύχαριστήσεως. Επίσης καί τά έντομα κατέ- 
χουσι διακεκριμένην αισθητικότητα' δεικνύουσι π. χ. 
κλίσιν πρός τινα τών χρωμάτων, τά δέ φυτά εκείνα 
ών ή γονιμοποίησες έκ τών εντόμων τούτων έξαρταται 
έμφανίζουσι ποικιλίαν χρωμάτων ολως διάφορον τής 
τών φυτών, ών ή γονιμοποίησις κατορθοΰται διά τοΰ 
άνεμου. Καί οί μουσικοί δ’ αύτοί ήχοι έπιδρώσιν ου- 
σιωδώς έπί διαφόρων ζώων, ά'τινα έχουσι καί αύτά 
τάς προτιμήσεις καί άντιπαθείας των. Τδ βέβαιον 
είναι ότι ή αίσθητικότης αυτή δέν είναι λίαν άνε- 
πτυγμε'νη παρ’ αύτοΐς άλλ’ ΰφίσταται έν στοχειώ- 
δει καταστάσει, καί δτι τά ζώα δέν διάκεινται ό’λως 
άδιαφόρως πρός τάς έκδηλώσεις έκείνας αίτνες έμ- 
ποιοΰσι έντύπωσιν παρ’ ύμΐν.

'Ομοίως πλανώνται καί οί άρνούμενοι τήν δπαρξιν 
θρησκευτικού παρά τοϊς ζώοις αισθήματος. Άναμφι- 
βόλως ή θρησκεία παρά τοϊς ζώοις ευρηται έν πολ- 
λώ κατώτερα μοίρα, άλλ’ άκριβώς παρατηοοΰντες 
δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τήν θρησκείαν εκατομμυ
ρίων όλων άνθρωπίνων όντων εις λίαν ύψηλήν κατη- 
γορίκν; Άνάλυσον τήν θρησκευτικήν ΐοε'αν, γύμνωσον 
αύτήν παντός σκοποΰ καί τών μετέπειτα συλληφθει- 
σών ιδεών καί τί ευρίσκεις: Φόβον καί αγάπην, έξ 
ων πηγάζουσιν υποταγή καί άλλα αισθήματα, ά'τινα 
μιγνύονται μετά τών δύο κυρίων συστατικών. Ό 
Κουατρεφάζ (Quatrefage) εϊς τών μεγάλων φυσιο
διφών τοΰ παρόντος αίώνος γράφει ότι «τά κατοικίδια 
ζώα είναι εύλαβή διότι ύπακούουσι τοϊς διά της ρά
βδου ή τής ζακχάρεως άποτεινομένοις πρδς αύτά». 
Αλλαχού πάλιν γράφει «Ούδεμία ή διαφορά μεταξύ 
τοΰ έπικίνδυνόν τι ζώον λατρεύοντας άγριου καί τοΰ 
κυνος, οστις ταπεινοΰται είς τούς πόδας τοΰ κυρίου αύ- 
τοΰ ΐνα λάβη συγχώρησιν τοΰ σφάλματός του. Τά 
ζώα σπεύδουσιν έν άνάγκτι πρδς τδν άνθρωπον δι’
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ύπερασπισιν ώς πας πιστεύων είς τον Θεόν αύτοϋ. Βε
βαίως μεταξύ της θρησκείας ένος κυνός καί τής τοΰ 
περιωνύμου Πασκάλ ύπάρχουσι διαφοραί, συμφωνού
σαν όμως όλοι οί τύποι της άπύ βαθμϊδος είς βαθμίδα 
μεταβάσεως- ό άγριος, ώς κα'ι δ θεωρών εαυτόν πε- 
πολιτισμένον παρέχουσιν άπειρα παραδείγματα τοϋ 
πράγματος τούτου καί δεικνύουσι δ'τι εδώ, ώς καί είς 
άλλα πράγματα αί διαφοραί κεϊνται ε’ν τώ βαθμώ καί 
ούχι ε’ν τώ εϊδει. Τά ζώα γνωρίζουσι την αϊσθησιν 
τοΰ μυστηριώδους, είναι φετιχισταί’ άποδίδουσι ζωήν 
τώ μή έχοντι τοιαύτην· καί τί άλλο έρωτώ έάν μοι 
έπιτρέπηται, περιλαμβάνει ή θρησκεία πολλών συγ
χρόνων μας περισσότερον τούτου; Μεταξύ της είδω- 
λολατρείας ή τής σκαιοτε’ρας καί μάλλον αρχαϊκής 
πολυθεΐας καί τής καθαρωτάτης χριστιανικής θρη
σκείας αί διακρίσεις είναι όλίγαι καί βαθμιαία! καί 
ούχι ό'λαι είδικαί καί θεμελιώδεις. Άφ*  έτε'ρου μεταξύ 
τών πρώτων βάσεων τής θρησκείας παοούσης τε καί 
παρελθούσης καί τινων αισθημάτων τών ανώτερων 
ζώων αί διαφοραί φέρουσι τον αύτδν χαρακτήρα· ή 
πηγή είναι ή αυτή.

Ιίαρα πολλοϊς ζώοις τδ αίσθημα τοΰ μυστηριώδους 
καί υπερφυσικού έκδηλοΰται, καί μετά προσοχής πα- 
ρετηρήθη.Ό Έρβέρτος Σπένσερ (Hervert Spencer) 
αναφέρει παρατηρήσεις τινάς έπί μολοσσοΰ κυνός ανή
κοντας είς τινα τών φίλων του. Ό ρηθείς κύων παί- 
ζων μετά ράβδου προς αύτδν ριφθείσης, άπροσέκτως έ- 
κτύπησε τδ έδαφος λίαν σφοορώς διά τοΰ ένας άκρου 
τής ράβδου, καί φυσικώς τδ άλλο άκρον έπληξε δυ- 
κατά τδ στόμα αύτοϋ. Έπί τώ άπροσδοκήτω τούτω 
γεγονότι έκπλαγείς ό κύων ύπώπτευσε μαγείαν καί 
έκρύβη, μετά μεγάλης δέ δυσκολίας κατωρθώθη ϊνα 
έπιστρέψη καί πάλιν είς τδ παιγνίδιον αύτοϋ. Ό τρό
πος ουτος αύτοϋ κατεδειξε σαφώς δ’τι ή ράβδος έφ’ ό
σον έδείκνυε έργα οικεία αύτώ δέν έθεωρεΐτο παρ’ αύ- 
τοΰ ώς ένεργδς δύναμις· βληθείς όμως ύπ’ αυτής έ- 
κλινεν έπί στιγμήν, ι'να κατατάξη αύτήν μεταξύ έμ- 
ψύχων όντων καί θεωρήση αύτήν ικανήν ώστε νά 
κακοποιήση αύτδν καί αυθις. Τινές πρδς τούτοις άπέ- 
δωκαν είς τά ζώα άξιοσημείωτον προορατικότητα. 
καί ποΰ μέν άλλοι άναυέρουσι περί πτηνών τά δποϊα 
βλέπουσι φοβερά φάσματα έν κλωβίω, έν ω έν έξ 
αύτών έξέπνευσε· ποΰ δέ άλλοι περί πελαργών μαν- 
τευσάντων πυρκαϊάν έν τώ οΐκω, έν ω συνείθιζον νά 
κτίζωσι τάς φωλεάς αύτών καί διαμεινάντων έπί τών 
δένδρων· άλλαχοΰ δέ περί κυνών προορατικών, προ- 
σημηνάντων δι’ υλακών, κλαυθμών κλ. διάφορα δυ
στυχήματα καί συμβάντα. 'Οπωσδήποτε άρκούμεθα 
ένταΰθα περαίνοντες τδν λόγον ϊνα είπωμεν οτι τά 

άνωτέρας βαθμϊδος ζώα κατέχουσι βεβαιότατα τάς 
πρώτας βάσεις τής αίσθητικότητος καί αύτοϋ τοΰ 
θρησκευτικού αισθήματος.

ΕΡΜΒΟιΝΜ Κ..

un ’Επίσημος ιατρός λέγει ότι ή κυριωτέρα αιτία 
τών νευρικών καί υστερικών άσθενειών, τών πονοκε
φάλων τών συνοδευομένων άπό έμέτους καί τών παθή
σεων τής σπονδυλικής στήλης είς τάς γυναίκας, οφεί
λεται είς τούς υψηλούς τάκους τών υποδημάτων.

ΤΙ περίφημος άοιδός Christine Nilson &*-  
κόσμησεν μέ 4'λω; έκτακτον καί πρωτοφανή τρόπον 
δύο έκ τών δωματίων τής έν Μαδρίτη οικίας της. Κα- 
τεκάλυψε τούς τοίχους τοΰ ιδιαιτέρου της θαλάμου μέ 
τά μουσικά τεμάχια τών διαφόρων μελοδραμ-άτων τά 
όποια έψαλλε, τούς δέ τοΰ εστιατορίου της μέ λογα
ριασμούς ξενοδοχείων, τούς όποίους συνέλεξεν άπό τά 
διάφορα μέρη τοΰ κόσμου.

ωο ΤΙ Miss Mary Hamilton, διάσημος διά 
τήν ωραιότητά της, άνεχώρησεν έφιππος έκ ΓΙαρισίων 
διά Ιίετρούπολιν — ταξείδιον τριών χιλιάδων χιλιομέ
τρων — συνοδευομένη μόνον άπδ έ'να ιπποκόμον, ένώ 
έπεμψε τάς άποσκευάς της σιδηροδρομικώς μέ τόν 
αμαξηλάτην της. Τοιαύτην θαυμασίαν ιππικήν έπι- 
χείρησιν πρότινος έπραγματοποίησεν άξιωματικός τών 
δραγόνων μεταβάς άπδ ΙΙολτάβαν είς Παρισίους έντός 
τριάκονα ημερών. Ε. Π.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
— Έλαβες, φιλτάτη μου, προφυλαχτικά μέτρα 

κατά τής έπιδημίίς :
— Βεβαιότατα. Κατόρθωσα νά πείσω τδν σύζυγόν 

μου νά κάμη τήν διαθήκην του.

Κομψευόμενος έρωτϊ τδν καπνοπωλην ενώ ανοίγει 
τδ πακέτο του :

— Εΐνε άληθές οτι ό καπνός προσβάλλει τδ μνη- 
μονικόν ;

— Δέν τδ ξεύρω, άλλά τδ πιστεύω άφοΰ λησμο
νείτε νά μΐ πληρωσητε πέντε πακέτα πού μοΰ χρεια
στείτε άπο έ'να χρόνο.

* * *"  ft %Έν έσπεροι νεαρόν ζεύγος διηγείται ότι την -προ- 
τεραίαν έμάλωσαν διά πρώτην φοράν καί ότι πρδς 
άνάμνησιν έφύτευσαν είς τδν κήπον των έ'να δένδρον.

— Τί ώρ'αία ιδέα ! έψιθύρισε μεσόκοπος τις γυνή 
εις τδ αύτί τοΰ παρακαθημένου συζύγου της, έάν τήν 
έφαρμόζαμεν εγκαίρως θά είχαμεν ήδη έ'να μικρόν 
δάσος. Ε. Π.


