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ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΪΤΙΚΟΪ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΓ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Οί ποιηταί πολλάκις ψάλλουσι την ήρεμίαν καί την ειρήνην έν 
τώ κόσμω,ήμεΐς δ ’έπιπολαίωςπαρατηροϋντεςπροθυμοποιούμεθα 
νά άποδώσωμεν αυτοί·; δίκαιον, μάλιστα δ ’ έάν κατά τινα ώραίαν 

ημέραν τοϋ πολυτέρπνου Μαΐου έντο: σκιερού καί παρθένου δά
σους περιδιαβάζοντες είς τά άσματα τών πτερωτών καί ποι- 
κιλοχρόων άοιδών μετ ’ εύλαβείας προσέξωμεν, τότε βεβαίως φαί
νεται ήμίν ή φύσις άπκστράπτουσα έκ φαιδρότητος καί μόνον ηρε
μίαν καί ειρήνην ακτινοβολούσαν

Έν τούτοις έάν έκεΐ προσέξωμεν έπισταμένως Οά ίδωμεν, δτι 
τό πτηνόν, το όποιον μόλις προ ολίγου διά τοϋ άσματός του τό
σον μά; ε'θελξε, αίφνηδίως επιπίπτει έπί περιιπταμένου ίντόμον 
καί παρευθύς τό καταβροχθίζει, ένώ ταύτοχρόνως έκτίθεται είς τά 
βλέμματα έτέρου άρπακτικού πτηνού, δπερ λείαν άναζητεϊ. Μέ 
βομβοϋσαν καί ταχεϊαν πτήσιν καθορμφ κατ ’ αύτοϋ, τό συλλαμ
βάνει καί τό άποπνίγει μέ τούς ισχυρούς καί γαμψούς του όνυ
χας ένώ ταύτοχρόνως διά τοϋ ράμφους του διασχίζει αύτό. Θρη
νώδης κραυγή μάς αναγκάζει νά στρέψωμεν άλλου τό βλέμμα 
ήμών είνε τό κουάξ άποθνήσκοντος "‘ατράχου, δν ύδρέχιονά τις 
έκ τών οπισθίων ποδών συνέλαβε καί μέλλει νά τόν καταβρο
χθίσω. "Ας άπομακουνθώμεν τοϋ δυσαρέστου τούτου Οράματος καί 
έξακολουθήσωμεν περιδιαβάζοντες εντός τοϋ σκιερού δάσους. Πα
ρευθύς έτέρα σκηνή πρό τών ποδών ήμών εκτυλίσσεται. Κάιιπη 
κειμένη έπί τοϋ εδάφους συσπειροϋται έν άγωνία θανάτου, καθ ’ 
δσον πλήθος μυρμήκων έπιμελώς ένασχολοϋνται μέ τάς κοπτεράς 
των σιαγόνας ζώσαν νά τήν καταμελήσωσι.

Ούτω οέ παρέχεται τώ προσεκτικφ παρατηρητή πανταχοϋ ή 
αύτή ε’ικών, είς αδιάλειπτος μεθ ’ δλης τής δυνάμεως τή; έκμηδε- 
νίσεως καί τής άκρας ωμότητες διεξαγόμενος αμοιβαίος άγων τής 
καταστροφής. Έκαστον ζώου περιστοιχίζεται ύπό πολυαρίθμων 
έχθρών, καί μόνον έκεινο δύναται νά άναλάβη μέ τινας έλπί- 
δας έπιτυχίας τόν περϊ ύπάρξεως αγώνα, δπερ κατέχει μέσον, 
ώστε νά άνταγωνίζηται πρός αύτούς.

Τά μέσα ταϋτα τού ανταγωνισμού είσί λίαν ποικίλα. Ζώά τινα 
έ'χουσιν ισχυρά αμυντικά καί επιθετικά δπλα, ισχυρά; οδοντο
στοιχίας, κέρακλπ., τινά δύνανται τάς προσβολάς διά τής ταχύ
τητάς των ν ’ άποφεύγωσιν, άλλα πάλιν διαφεύγουσι τον κίνδυνον 
διά τής άφανοϋς βιοτεύσεώς των έντος κοίλων δένδρων, σπηλαίων 
κλπ., τά πλεΐστα δμως εύρίσκουσιν αποτελεσματικήν άμυναν έν 
τώ χρωματισμώ καί τή άπομιμήσει άλλων ζώων καί άντικει— 
μενών.

Ό άμυντικός χρωματισμός δΰνατα·. νά είνε διαφορωτάτων ει
δών. Έν πρώτοις εμφανίζεται ούτως, ώστε ζώα, άτινα στερούν
ται οΐας δήποτε άμ.ύνης, είνε κεχρωματισμένα ομοίως πρός τά πέ- 
ριξ αύτών αντικείμενα, τούτέστιν είνε κεχρωματισμένα κατά συμ
πάθειαν. Ότι δέ τούτο διά τά ζώα είνε μέγα πλεονέκτημα, είνε 
πρόδηλον. Ό λαγωός, δσον άφορά τό χρώμα του, είνε τόσον πρός 
τό έδαφος έξωμοιωμένος, ώστε έάν κήται εντός αύλακώματος έξη- 
πλωμένος, δυνάμεθα ύπεράνω αύτοϋ νά διέλθωμεν χωρίς νά 
τόν παρατηρήσωμεν. Λευκός λαγωός ένεκα τού σκοτεινού χρώ
ματος τοϋ εδάφους τόσον θά διέφερεν, ώστε θά έγένετο καί μακρό- 
θεν άκόμη δρατός είς τούς έχθρούς του. Έν τούτοις είς τάς βο
ρείους χώρας, ένθα σχεδόν καθ' δλον τό ε'τος τό έδαφος είνε κε- 
καλυμμένον μέ λευκόν έκ χιόνος στρώμα, θά ήτο διά τόν λιιγωόν 
τό χρώμα τοΰ εδάφους λίαν επιβλαβές, δώ καί δ πολικός λα
γωός φέρει τό χρώμα τής χιόνος. Έν γένει έπικρατεϊ παρά μέν 
τοϊς ζώοις τών πολικών χωρών τό λευκόν χρώμα, παρά δέ τοϊς 
τών άειπρασίνων, ένεκα τών πυκνών δασών, τροπικών χωρών, έπι
κρατεϊ ώ; έπί τό πολύ τό πράσινον χρώμα καί τέλος είς εκείνα 
τών τών εύκράτων ζωνών έπικρατεϊ τό χρώμα τή; γής ή καί τών 
φλοιών τών δένδρων. Ούτω π. χ. κατέχουσιν αί γλαύκες, έπειδή 
τήν ήμέραν διαμένουσι κεκρυμμέναι, φαιον καί μελανόχρουν στι
κτόν πτέρωμα, τό δποίον προσομοιάζει πρός τούς ύπό λειχήνων 
κεκαλυμμένους κλάδους τών δένδρων, έφ'ών συνήθως καί διημε- 
ρεύουσιν. Αί νυκτόβιοι ψυχαϊ, αίτινε; τήν ήμέραν ήσύχω; κά- 
θηνται έπί τών κορμών τών δένδρων, μόνον λίαν δυσκόλως άπό 

τόν φλοιόν αύτών διακρίνονται. ΙΙέο'ΊΚες·. δρτυγες καϊ ν.ορυ- 
δαλ'Ί δμοιάζουσι τω έδάφει, έπί τοΰ δποίου καί άποκρύπτονται, 
είς μέγιστον βαθμόν.

•T? * Ενδιαφέρον παράδειγμα μά; παρέχουσι πρός τούτοις τά εντός 
άχανών έρήμων ζώντα ζφα. Ταϋτα ε’.σίν μέ όλίγας έξαιρέσεις δσον 
~.._ι νώτων αύτών, επειδή δταν

ς άμμου μόνον ταϋτα εινε δρατά, τόσον 
τήν άμμον προσηρμοσμένα, ώστε δυσκόλως 

νά άναγνωρίση αύτά. Ό Κάρολος Vogt δίδει ήμίν 
ζ περιγραφήν περί τών κατοίκων τούτων τή; έρή-

άφορά τό χρώμα καί ίδίω 
κατακλίνωνται έπί τή: 
τελείως πρός 
ούναταί τις 
τήν άκόλουθον περιγραφήν περί τών κατοίκων τούτων τή; ερή
μου. « Έν τή Σαχάρικ είσίν δλαι αί ιίκοίδες φαιαί ή φαιοκί
τρινοι. Ό είς τούς κίτρινους καί έκ πηλού τοίχους τών οικιών 
διεισδύων σκόρπιός είνε κίτρινος,ή δέ φαιά τής ούρά; του άζωκή. 
μέ τό θανατηφόρον καί δηλητηριώδες κέντρον ή πλήζτρον, φαί
νεται ώ; προεξέχον, έζ τοϋ πήλινου τοίχου, τεμαχίδιον ξύλου· 
άπαντες οί ιχθύς, οί διαβιρύντες είς άβαθή ΰδατα εχουσιν έπί 
τών νώτων των τό αύτό φαιόν ή φαιοκίτρινου χρώμα, δπερ ζαί ή 
άμμος, ύπέρ τήν όποιαν κολυμβώσυ πάσαι αί σα,ύραι είσίν ώχρό- 
φαιαι μέ τινας φωτεινοτέρας ή σκοτεινοτέρας κηλίδας ή ταινίας· 
ή κερασφόρος έχιδνα δμοιάζει πρός μικρόν καί άρτι αποσυντι
θέμενου κλαδίσκον, δ δέ πολύ μεγαλείτερος διοπτροφόρος όφις 
δμοιάζει πρός παχυτέραν καί κατα τι σκοτεινοτέραν ρίζαν. Άο- 
πακτικό, φδικα καί σκαλιστικά πτηνά είσί πάντα, τούλάχι
στον τά νεογνά καί τά θήλεα, φαιώς, κιτρίνως ζαί ώχρώς δια- 
πεποιζιλμένα ούτως, ώστε καί οί οξυδερκέστεροι τών οφθαλμών 
δέν δύνανται ταϋτα άπο λίθους ή σωρόν άμμου νά διακρίνωσιν, 
έάν κατά σύμπτωσιν είσί κεκλιμένα. Ό Οώς· καί τό χαιτοπρό- 
βατον ε'χουσι κιτρινόφαιον χρώμα, ώς οί βράχοι, έφ’ών διαι- 
τώνται· καί δ λέων, καίτοι δέν είνε κυρίως ζωον τών έρήμων, 
φέρει έν τούτοι; το χρώμα τών έρήμων, καί ή κάμυλυς εύρισζο- 
μένη έν άναπαύσει, κρατεί έν άπομεμακρυσμένη θέσει τόν λαιμόν 
μετά τή; κεφαλής της ούτως, ώστε οστις τό πρώτον έξ άπο- 
στάσεως τήν βλέπει, εκλαμβάνει ταύτην ώ; στρογγύλον βράχον».

Ό Κάρολο; Vogt άναφέρων τόν λέοντα, ώς κεκτημένον τόν 
- ° - - ----- . 0EV gT[ τοζτο τέν προστατεύει

άλλ ’ οτι καθιστά αύτόν άφανή 
;, καί τήν ένέδραν εύχερεστέραν.

αύτώ' προς διευκόλυνσιν τοϋ περί ύπάρςεως 
είσί τά άρπακτικά ζώα τών πολι

κών χωρών χιονόλευκα, οπω; π. χ. ή ποόίκιϊ άρκτος, ή πολι
κή (ίλώπηξ ζαί ή σκανδιναυική νυκταία (λευκή γλαύξ).

Ωσαύτως καί τά θαλάσσια ζώα είσίν έν τώ χρωματισμφ των 
δμοίως τώ στοιχείω, έν τώ δποίω ζώσιν έξωμοιωμένα. Πολλά έξ 
αύτών, ώ: αί πολυάριθμοι ιιέδονσαί, σάλπαι, καρκίνοι κτλ. 
είσί τόσον κρυσταλλοφανεΐς καί τόσον διαφανείς, ώστε δύνανται 
μόνον ύπό ώρισμένας περιστάσεις νά άναγνωρισθώσιν. Επίσης καί 
είς τά γλυκέα ΰδατα άνευρίσζονται τοιαύτα ζρυσταλλοφανή ή 
ύελο ωα. Οί ιχθύς τών γλυκέων υδάτων έπί τών νώτων είσί 
σζοτεινώ; κεχρωσμένοι, ούτως, ώστε άνωθεν δρώμενοι, ούδόλως 
οιαφέρουσι τοϋ βυθού τών ποταμών, λιμνών ζλπ., τό κάτωθεν 
δμω; αυτών μέρος, ήτοι το κοιλιακόν είνε άργυρόλευκον, όπως 
άποφευγωσε τού; έχθρούς των, οίτινε; κάτωθεν ή βαθύτερον αύτών 
ευρισκόμενοι, ζητοϋσι πρός τά άνω νά άνέλθωσιν ή άναβλέψωσι, 
οπότε το έπί τή; έπιφανείας τοϋ ΰδατος ανακλώμενου καί δια- 
θλώμενον φώς, παρέχει αύτοΐ; τήν ίδιαν τοϋ άργυρολεύκου έντύ— 
πωσι ζ.

(ΆχολοιζΟεΙι.
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I
τό συμπαθητικόν χρώμα, 
κατ’ έπιθέσεως άλλων ζώων, 
πρό τών οφθαλμών τής λείας 
Χρησιμεύει λοιπόν 
άγώνος. Διά τόν αύτόν λόγον

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
t Ex τοΰ ίίι.'ΐι.τίρον ση^ίΐω^ιαταρϊου μου).

ά) Ή φυσική δέν ,έξηγεϊ εύλόγω; τήν πτώσιν τού κεραυνού καί 
τον ήχον τής βροντής, διά τής μονάδος τής ταχύτητος τοϋ ήχου 
καί τοϋ ήλεκτρικοϋ σπινθήρος. Ή ειμαρμένη είχεν άλλον σκοπόν, 
προηγήσασα τήν πτώσιν τοϋ κεραυνού άπό τήν άφιξιν τοΰ ήχου 
τής βροντής, ήτις τόν έγέννησεν ήθελε νά έξαπατήοη τόν άθωον 
ζαί άμέριμνον ζαί νά θραύση τήν κεφαλήν του έπιτυχέστερον καί 
άσφαλέστερον. Διά τούτο ρίπτει πρώτον τόν κεραυνόν κατά τής.
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κεφαλής τοϋ τυχόντος, τόν φονεύει και βροντά. ύστερον, ώς έάν 
λέγη :

— ’Ακούσατε τώρα τον κρότον καί σπεύσατε οί ύπολοιπόμενοι 
νά παραλάβετε τό πτώμα τοϋ θύματος !

β' )Έάν δ Θεός ήθελε νά μεταμορφώση την ατιμήν»είς πράγμά 
τι στερεόν, θά εύρίσκετο, διά πρώτην ’ίσως φοράν, είς μεγίστη·? 
άπορία·?· και θά είχε δίκαιον."Επρεπε νά εύρη ύλην τόσον ισχυρά·? 
άφ ’ ενός, ώστε δλόκληρος βράχος έκ γρανίτου, πίπτων έπ’αυτής 
ν' άδυνατη νά την κλονίση, και τόσον άσθενή άφ'ετέρου, ώστε 
μία θρίξ νά τήν καταρρίπτη εις άπειρα τεμάχια !

γ’ ) Τό αγαπάν, διά τόν πρώτον έρωτα τής γυναικός, εινε αί
σθημα· τό αίσθημα, διά τόν δεύτερον έρωτα τής γυναικός, είνε 
τ*Ζ*η· ,

ό' ) Έάν ό άνθρωπος ήγάπα ίσοβίως, ή γή, τήν δποίαν κατοι
κεί, θά ητον ή φωτεινοτέρα σφαίρα τοϋ σύμπαντος, καί θά είχο- 
μεν ρόδα καί κατά τόν χειμώνα.

ε' ) Όταν ή γυνή σέ άγαπά, στενάζει· όταν σέ άπατά, σοϋ 
μειδιά· καί όμως περισσότερον σέ θέλγει μειδιώσα, παρά στενά- 
ζουσα. Μοιραϊον είνε νά άγαπά κάνεις περισσότερον τό άντικεί- 
μενον έκεϊνο, το όποιον έννοεί δτι κινδυνεύει νά χάση ταχύτερον.

ς ) Δέν ύπάρχει τίποτε σκληρότερον άπό τήν κατάστασιν, είς 
ήν περιπίπτει ή ψυχή μας, δταν τό ώραϊον έκεϊνο πτηνόν, τό 
ρποϊον όνομάζομεν ευτυχίαν, άφΐπταται έκ τών χειρών μας, πτε
ρυγίζει δέ πέριξ τοϋ κλωβοϋ του, χωρίς νά φαίνεται διατεθειμένου 
νά είσέλθη πλέον έν αύτώ.

ζ ) Εάν ό Θεός ήγάπα καθ ’ ήν στιγμήν επλαττε τον Άδάμ, 
άντι νά τον πλάση τοιοϋτον, θά επλαττε μόνον μίαν γιγαντώδη 
καρδίαν^ καί άνωθεν αύτής θά προσεκόλλα μίαν παράδοξον καί 
τερατωοη κεφαλήν άνευ έγκεφάλου, καί έχουσαν μόνον οφθαλμούς 
διά νά θαυμάζη καί χείλη διά νά φιλή !

η’ ) Ο καταπίπτων είς τόν βόρβορον άδάμας, καί δ άνυψού- 
μενος είς τον άέρα κονιορτός, ούδέποτε κατώρθωσαν ν ’ άλλάζωσιν 
ονόματα, ούτε νά παραμείνωσιν έπί πολύ έκεϊ, δπου δ μοιραίος 
άνεμος τους έξώθησεν δ πρώτος ύετός τοϋ ούρανοϋ έκπλύνει τόν 
αοαμαντα εκ τοϋ βορβόρου, καί μεταβάλλει τόν ύψωθέντα κονιορ- 
τον είς βόρβορον έκ νέου, δ άνατέλλων δέ ήλιος κατά τήν έπομέ
νην, ευρίσκει συνήθως πολύ διαφορετικά τά πράγματα τής προτε
ραίας.

θ ) Διά νά ελκύσης τήν εύνοιαν τοϋ κλέπτου, πρέπει νά ησαι, 
ή δεξιός περί τό κλέπτειν, ή δεξιός περί τό κλέπτεσθαι.

θ εΡω« e‘v£ ή *ΰγή τής ψυχής, ή φιλία είνε ή ήμέρα της 
καί τό μϊσος ή νύξ της.

ιά) Η κεφαλή τοϋ μεθύσου είνε δπως καί τό ποτήριον διά τοϋ 
όποιου πίνει, έχει μόνον στόμα· ώτα, οφθαλμούς καί έγκέφαλον 
ούτε ειχον ποτέ, οΰτε θά εχωσιν άμφότερα, έφ ’ δσον ή μέν λέγεται 
«κεφαλή μεθύσου», τό δέ «ποτήριον».

ιο ) Οταν κινείται μόνον ή γλώσσα τοϋ άνθρώπου, .άκινητοϋσι 
δέ αί χεϊρες καί οί πόδες, δ χρόνος παρέρχεται ματαίως, ή δέ 
τύχη ανοίγει τότε τούς οφθαλμούς της καί καρφώνει τήν σφαίραν 
της.

„ ΠΟΛΥΒΙΟΣ Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
III

άν τό πουλϊ σιά νύχια τοΰ πετρίτη, 
Παράδερνες, αγάπη uou ακριβή· 

Καλά δέ ο είχε άκόμα ό ήλιος ’δή, 
Πώλαιιπες σάν τόν ήλιο μέσ ’στό ’σπίτι, 
Καϊ μπλέχτηκες στά. νύχια τοΰ πετρίτη, 
’Αγάπη μου, αγάπη μου ακριβή.

Καϊ πέσανε τά ρόδα σεν τά πρώτα, 
Ταγγελικά σου ρόδα τά ξανθά, 
Χλωμά καϊ μαραμένα, άπό τά χνώτα, 
Τά γέρικα, τά τρισόαρμακερά· 
Πώς πέσανε τά ρόδα οου τά ποώτα 
Τάγγελικά σου ρόδα τά ξανθά !

Καϊ σείδα, μιά ομορφιά σαβανωμένη, 
Νά λυώνης μέσ’ στό φώς, σάν τό κερί, 
Κι’ ώϊμενά, μοΰ σπαρτάρησε ή ψυχή, 
Ψυχή, γιά τήν αγάπη διώασμένη 
Καϊ σείδα, μιά ομορφιά σαβανωμένη, 
Καϊ σκλάβωσες τή μαύρη μου ΰυχή.

Καϊ σάνοιξα θερμή τήν αγκαλιά μου 
Καϊ τή ζωή μου σοΰδωσα πνοή· 
Σέ κοίμιζαν, θυμάσαι, τά φιλιά μου 
Κ<·ϊ σέ γλυκοξυπνοΰσαν τήν αΰγή, 
Θερμή, μέσ’στή θερμή τήν αγκαλιά μου, 
11οΰ τή ζωή μου σοΰδινε πνοή !

Σάνάστησα καϊ ρόδισεν ή νιότη 
Πάλι τό πρόσωπό σου τό χλωιιο· 
Πανέμνοστη, γλυκειά, καθώε ή πρώτη. 
Ποΰ τόν παληό σοΰ έχάθηκε καιρό, 
Σάνάστιισα· καϊ ρόδισεν ή νιότη 
Πάλι τό πρόσωπό σου τό χλωμό.

Καϊ ζήτησα, δταν σείδα σ'ναστημένη, 
Νά σοΰ ξυπνήσω άκόμα, τήν καρδιά- 
Κείδα- λαχτάρα δ,τ’είδα, συμφορά ! 
Κοιμότανε βαρεία, σαβανωμένη, 
Σά ζήτησα, δταν σείδα άναστημένη, 
Νά σού αναστήσω άκόμα τήν καρδιά !

Τοΰ κάκου ή φλογερή μου αγάπη έχύθη 
Σέ λόγια, σέ τραγούδια, σέ σιωπή· 
Τά δάκρυά μου, κιάν πέφτανε βροχή, 
Δέ σού ξυπνούσαν τίποτε στά στήθη· 
Τού κάκου ή φλογερή μου αγάπη έχύθη 
Σέ δάκρυα, σέ τραγούδια, σέ σιωπή.

Κ’ ύπόμενα στά πόδια σου νά λυώνω 
Χωρϊς έλπίδ ’ άπόκονφη κασαιά· 
Κι’ώς μ’ έβλεπες, λυωμένο άπό τόν πόνο, 
Καινούρια σοΰ νενιοΰσα επιθυμία...
Κ ’ ύπόμενα στά πόδια σου νά λυώνω 
Χωρϊς έλπίδ’ απόκρυψη καμμιά.

Καϊ τόοα ποΰ είσαι αλλού παοα·”ωιιένην ν υ
Κι' έγώ μακρυά σου σβύνω, ξεψυχώ, 
Κάτι μού λέει, νά ζήσω, μή σέ δώ 
Κι' άλλη φορά χλωμή καϊ μαραμένη, 
Καϊ τόρα ποΰ είσαι αλλού παραδωμένη 
Κι’ έγώ μακρυά σου σβύνω, ξεψυχώ.

Καϊ περιμένω, περιμένω πάλι, 
Νά σοΰ ξαναχαρίσω τή ζωή.
Κι’ έκεϊ, γυρτός στά ποώτά σου τά κάλλη, 
ΝάΦίσω τή στεονή uou τήν πνοή,
Δίχως νά νοιώσης, τίποτε καϊ πάλι, 
Τίποτε, άπ' τήχαμένη μου ζωή !

Μ. Λ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΙΣ

ΜΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ
Ε ί κ ώ ν

Ο Γεώργιος Άνδρεάδης είναι έκ τού κύκλου τών πτωχών τώ 
πνεύματι—ύποψήφιος δηλαδή τοϋ Παραδείσου. —Έχει αραιόν 
μύστακα, φαλάκραν, ρϊνα προμήκη, σώμα κοντόχονδρον καί πεν- 

τήκοντα οκτώ χρόνια είς τήν ράχιν του. Δέν είνε άσχημος, είναι 
δέ έμπορος αποικιακών μέ σεβαστήν περιουσίαν.

Ποτέ δέν ένυμφεύθη καϊ φαίνεται ότι τώρα, οτε έπέρασε πλέον 
ό καιρός μετενόησεν. Άφοϋ καί ό Θεός είπεν άλλως τε : «Δέν 
είνε καλόν νά ζή δ άνθρωπος μόνος».

Άπεφάσισε λοιπόν μαζύ μέ ενα ύπηρέΐην μαύρο·?, τόν όποιον 
πρό πολλού είχε, νά πάρη καί μίαν νέαν, ήτις διττώς νά τον 
ύπηρετή. Καί πράγματι τοιαύτη γυνή δέν έβράδυνε νά εύρεθή.

’Ητο ξανθή, ώραϊα πολύ, σωστή Αφροδίτη,—ώς τήν άπεκά- 
λει— άναστήματος μέτριου, ροδοκόκκινη, μέ δύο σειράς μαργαρω
δών όδόντων, μέ στήθος ποϋ θά έτρέλλαινε καί μαθητήν τοϋ Μα- 
κράκη.

Ό ήρως μας κατείχετο ύπό ερωτομανίας τώρα στά γεράματα· 
Τήν ήγάπησε πολύ, τήν έκαμεν οικοκυράν καί συνέζη μετ' αύ
τής. Δέν έφαίνετο πλέον ούτε είς τά καφενεία, ούτε είς συνανα- 
στροφάς, οΰτε καί είς καμμίαν διασκέδασιν. Προετίμα άντί νά 
παίζη τάβ.ΐι. νκ γυμνάζεται είς τό σφαιριστήριο·? τής Αφροδίτης 
του. Έγινε τέλος πάντων οικογενειάρχης. Προσεπάθει οίκονομών 
νά αύξηση τό ποσό·? -ό όποιον θά άφηνε·? είς τόν μέλλοντα κλη
ρονόμον του.

Καί πράγματι ή Λιλή,—ούτως όνομάζεταιή Αφροδίτη του — 
ήτο άπό τίνος έγκυος. Ό Άνδρεάδης έγινε τρελλός άπό τήν χα
ράν του. Άνεκοίνωσε δέ τό χαρμόσυνον γεγονός μεθ’ ύπερηφανείας 
είς τούς φίλους του.

— Λοιπόν σκέπτεσαι νά τήν πάρης γυναίκα σου ; τόν ήρώτη
σεν είς φίλος του.

— Βεβαιότατα, φίλε μου. Μόλις γεννήση.
Καί ό έπί τοσαϋτα έτη ζήσας άνευ συζύγου, άνευ οικογε

νειακής γαλήνης, δ μή γνωρίσας πατρικόν αίσθημα μέσα του, 
μετά χαρά; ένηγκαλίζετο τήν γυναίκα έκείνην, ήτις μετ' ού πο
λύ θά τοϋ έχάριζε τήν οικογενειακήν ευδαιμονίαν, τήν έσφιγγε·? 
έπί πολλάς ώρας είς τά; άγκάλας του, καί ό ψυχρό; καί σκυθρω
πός γέρων μετεβλήθη εϊ; φλογερόν έρωτόληπτον νεανίαν.

Τήν ήμέραν καθ ' ήν έμελλε νά γεννήση ή Λ'.λή, ό φίλος μα? 
Άνδρεάδης έκλεισε τό κατάστημά του καί μετέβη είς τήν οικίαν 
του αγωνιών νά μάθη πότε θά έλευθερωθή ; Πότε θ’ άκούση τή 
φωνή του ; Πότε θά τό σφίγξη είς τά; άγκάλας του ;

Τάς ώρας αύτάς τής αγωνίας του διεσκέδαζον όνειρα, όνειρα 
μέλλοντος.

Θά έχει τέλος πάντων έν τέκνον—άδιάφορον άν ήνε άρρεν ή θή
λυ—ήρκει ότι θά τό σφίγγει είς τά; άγκάλα; του, θά τό Οωπεύη 
μέ τά; γεροντικά; καί ρυτιδομένας χεϊρας του. Όταν θά έμεγά- 
λωνε θά τό έπερνε μαζύ του, θά τοϋ έδιδε γλυκύσματα. Καϊ ή 
σιωπηλή οικία του θά άντήχει τώρα πλέον άπό τά; φωνάς τοϋ 
παιδιού, όπερ έγεννήθη έκ τοϋ γεροντικού—άλλά καί πρώτου — 
έρωτός του.

Καί έπερίμενεν, έπερίμενεν άγωνιωδώ:.
Άλλ ’ ή μαία τήν όποιαν προσεκάλεσε τόν έβεβαίωσεν ότι θά 

έγέννα μετά τρεις ή τέσσαρα; ώρας, ϊσω; καί κατά τό μεσονύ- 
ον.
Ή ήμέρα είχε παοέλθη χωρίς νά τήν έ·?νοήση. Αί σκέψεις του 

συνεκρούοντο έν τη παραφόρω άντιθέσει τή; ανυπομονησία; του ότε 
τό σκότος τοϋ έχρησίμευσε ώ; φώ; καί έγερθεί; ήναψε μία? λάμ
παν καί έκάθησε παρά τήν τράπεζαν. Έλαβε·? έν βιβλίο·? τό όποιον 
εύρε πρόχειρον. Ήτο ή Άγια Γραφή. "Ηνοιξε τήν σελίδα ή 
όποια λέγει περί τή: όνου τοϋ Βαλαάμ ήτι; ώμ.’ιλει.

— Περίεργον πράγμα, σάν νά πώ οτι ή γυναίκα μ.ου θά γεν
νήση μίαν γάταν.

Καί μέ αύτήν τήν σκέψιν έξηκολούθει βλέπων έν τώ β'.βλίω ή 
άναγινώσκων. Αίφνης είς τό γειτονικόν δωμάτιο·?—όπου εύρίσκετο 

ή Λιλή—ήκούσθησαν φω-.-α’. ώδύνης, θόρυβο;· έπηκολούθησαν -Ζαϊ 
βήματα ταχέα.

Ήγέρθη άσυνειδήτω;. Διασκελίζει σχεδόν τά πρό αύτοϋ, όρμά 
πρός τήν θύραν, δτε έπιφαίνεται ή μαϊα.

— ?\οιπόν τί παιδί είνε ;... έρωτά αγωνιών.
— Ένα άραπάκη, αποκρίνεται μετά προσεποιημένης θλίψεως 

•I _αυτή.
— "Α ! έφώνησεν, καί έπεσε·? είς τάς αίματομένας σχεδόν χεϊ

ρα; της.
Άπέβαλεν άμφοτέρου; τής οικίας του. Έχασε·? όλους τούς πό

θους του, όλα τά όνειρά του. Άλλά δέν άρκεί τούτο μόνον 
Έχει καί τού; αστεϊσμού; τών φίλων του, οί όποιοι τοΰ λέγουν 
ότι τά ενρήχε πο.ΐν σχοΰρα. Τό κατηραμένον αύτο χρώμα, βλέ
πετε, προδίδει τά πάντα.

Σωστά λέγει καί ό άρχαϊος φιλόσοφο; «Μηδένα πρό τυϋ τέλους 
μακάριζε».

——---------

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

Καθώς πάσα πράξι; έχει τό leit-motif της, πάν πρόσωπόν τήν 
μετάπτωσίν του, οΰτω πάσα ιστορική περίοδος έχει τό άντικείμενόν 
τη;, τό πνεϋμά της, τό όποιον ουδέποτε λησμονεί, τό είδωλό·? της, 
εί; τό όποιον δέν κουράζεται νά καίη τόν λιβανωτόν τής δόξης.

Είνε ή συνέπεα άρά γε έξεως, είνε ή άηδία τής παρούσης γε
νική; μετριότητος, ήτι; δέν επιδεικνύει έ·? άστρο·?, έπι τοϋ όποιου 
ν ’ άτενίζη κανείς, ή είνε ή άναγέννησις θαυμασμού, όστις έφαί
νετο τελείως έσβεσμένος ;

Αγνοώ. Είνε όμω; γεγονός—καί ώ; τοιοϋτον άρκεί νά το πα- 
ραδεχθώμεν χωρίς νά τό ύποβάλωμεν εί; άνάλυσιν — έπιζητοϋντε; 
τά αίτια.

Ό Ναπολέων βασιλεύει είσέτι έπί τής φιλολογίας, άφοϋ τοσοϋ- 
τον έκυριάρχησεν έπί τή; πολιτική;. Καί ίσως έν τή ύποταγή τών 
νέων αύτοϋ πιστών ύπάρχει λόγος, τόν όποιον ή παρούσα θλιβερά 
κατάστασι; καθορίζει : Ό Ναπολέων είνε βεβαίω; μέγας, έπίθε- 
τον, όπερ δέν δύναται τι; ν ' άποδώση είς οίονδήποτε, είνε δεσπό
τη;, άλλά δεσπότη; μεγαλοφυής, πρό; δν στρέφουσι μελαγχολι- 
κώ; τήν διάνοιαν έκεΐνοι, οϊτινε; πρό τοϋ σ-ημερινοϋ κοινοβουλευ
τισμού (parlementarisme; έπαναλαμβάνουσι τήν φράσιν τοϋ Ca
st! : κάλλιον μεταξύ τών γαμψονύχων ένό; λέοντος ή μεταξύ τών 
όνύνων γιλίων ποντικών.

Μέχρι τή; έποχή; μας ή κολοσσιαία τοϋ Ναπολέοντος μορφή 
είχε μελετηθή πρό παντός ύπό τήν ιστορικήν αύτή; έποψιν, καί 
τό άνεκδοτικόν καί στρατιωτικόν αύτή; μέρος, τοσούτον εύρύ καί 
ελκυστικόν, είχε καταλάβη σχεδόν ολόκληρον τήν βιογραφίαν τοϋ 
μοναδικού εκείνου άνόρό;.

Όχι ότι κκθ ’ ολοκληρίαν παρημελήθη ή ψυχολογική τοϋ άν
δρός μελέτη. Άρκούσι τά έργα τής τελευταίας δεκαετηοίδος, πρό 
πάντων γαλλικά, όπως άποδείξωσι τούτο. Άλλ’ έν πάσι το 
ιστορικόν μέρος ύπερτερεϊ, καί πρό παντός ύπερτέρει το αίσθημα 
τή; μεροληψία:, ό αμαυρό; ούτο; φακό;, όστις καλύπτει διά τοϋ 
αύτοϋ χρώματος τά γεγονότα, τά; πράξεις, τά; διηγήσεις, τά; 
μάλλον διαφόρου; καί αντιθέτους.

Διαπρεπή; Ιταλό: έπιστήμων, ό καθηγητής τοϋ πανεπιστη
μίου τής Παδούη; Αύγουστο; Tebaldi ήθέλησε νά οοκιμάση οπω; 
μελετήσ-η τόν υ.ή επηρεαζόμενος, μή φροντίζω·? ούτε
περί τού στρατηλάτου, οΰτε περί τοϋ νομοθέτου, ούτε περί του 
διπλωμάτου,—ήθέλησε νά ζητήση όποϊκι ένέργειαι κληρονομικαι 
ή προσωπικαί, παθολογικά· ή φυσιολογικαί, έπέδρασαν έπί του 
παραδόξου εκείνου οργανισμού—ήθέλησε, δηλονότι, νά έκτείνη έπι 
τή; άνατομικής —ψυχολογική; τραπέζης τό σώμα έκεϊνο άπό του 
οποίου έπί τοσούτον χρόνον έξηρτώντο αί τύχαι συμπάση; τή; 
Εύρώπης. Καί ή προσπάθειά του έδημιούργησε μίαν σελίδα ένδια- 
φέρουσαν τή; ψυχολογία:, τή; μεγαλοφυικς, κεφάλαιον ώ; επί το 
πλεϊστον νέον τό όποιον προσετέθη είς τού; άπειρους εκείνου; τό- 

7· ** · “ t \ 'μου; οϊτινε; εινε το παγκόσμιόν μνημειον του περιοοζου του Αου- 
στερλιτ; νικητοϋ.
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Ή άρχή τής οικογένειας τοϋ Ναπολέοντος έξζφανίζεται είς ~χ 
σκότη τοϋ Μεσαίωνος, ζαί μόνον άπό τοϋ πάππου αύτοϋ ε’χομεν 
μερικά; πληροφορίας. Μεταζύ όμως τών διαφόρων ζαί άγνωστων 
αντιπροσώπων τής γενεάς εκείνης, βασιλεύει προεξάρχων δ νόμος 
της κληρονομιζότητος, μετά της εναλλάξ έπανελεύσεως τών ψυ
χοφυσικών χαρακτήρων οϊτινες έπικυριαρχοϋσι έπί τοϋ καθόλου 
οίκου.

Συναθροίζοντες τάς χαραζτηριστικάς ταύτας σημειώσεις εύρί
σζομεν· την υπερβολικήν φιλοδοξίαν έν τώ 'Ιωσήφ, τό πάθος, τό 
δικηγορικόν εύμετάβολον, τόν εγωισμόν, τήν φιλοχρηματίαν έν 
τώ Λουκιανφ, τό θάρρος ήνωμένον μετά τής φιλοδοξίας έν τώ 
Λουδοβικω, τήν άσωτίαν, τήν άνοσιότητα καί τήν φιληδονίαν έν 
τώ Ίερωνύμω, τήν αλαζονείαν καί τήν συμπάθειαν έν τή Έλί- 
ζα καί τήν κουφότητα καί την οϊησιν έν τή Παυλίνα.

Εις τούς πολυαρίθμους τών Ναπολεοντιδών απογόνους, αί αύ- 
ταί μορφαί άναπαράγωνται, αί αύταί σειραί επαναλαμβάνονται.

Ό Ναπολέων τάς συνενοΐ ολας καί μερικάς μάλιστα τάς ύπερ- 
βαίνει. Έχει λίαν άνεπτυγμένα τήν δύναμιν τής θελήσεως ζαί 
τό ένστικτον τοϋ μεγαλείου, άρετάς τάς όποιας μετά τοϋ έρωτος 
τής τάξεως καί τοϋ ένστικτου τοϋ έπιτάγματος, έκληρονόμησε 
απευθείας παρά τής μητρός του· παρά τοΰ πατρός του έ'σχε τό 
πνεϋμα τής άνάγζης, τό εύμετάβολον τοϋ πνεύματος, καί πρό 
παντός, την νόσον τοϋ σώματος καί τήν προδιάθεσιν αύτοϋ πρός 
τόν καρκίνον.

Ό Ναπολέων έσυνείθιζε νά άστειεύεται διά τήν μανίαν πρός 
τά γράμματα καί τάς τέχνας τών συγγενών του· άλλ ’ έάν παρα- 
τηρήσωμεν τάς διανοητικά; διεγέρσεις αύτοϋ εύρίσζομεν ότι πολύ 
δικαιότερον έπρεπε ν’ άστειεύηται περί εαυτού. 'Αναφαίνεται άπό 
νεαρά; ηλικίας συγγραφεύς διά τή; Ιστορίας τή; Κορσική,-, φίλο; 
πάντοτε τών έπιστημών, κριτικός τραγωδιών οτε ήτο ύπατος, 
ζαί είς τό «Αιγυπτιακόν δελτίον» τόν βλέπομεν θέτοντα μεταξύ 
τών τίτλων καί τόν τίτλον τοϋ Μέλους τού Καλ. Ινστιτούτου.

Ό υιός του θά κληρονομήση χαρακτηριστικά τινά τοϋ πατρός 
του ; Είς τάς φλέβας τοϋ βασιλεως τής Ρώμης έρρεε χείμαρρος 
αίματος διαφόρου, ξένου καί άλλως τε συχνότατα τήν μεγαλοφυΐαν 
διαδέχεται μετριότης. Έζ τοϋ άτυχους, άλλως τε, νεανίου δέν 
μας απομένει άλλο τίποτε είμ.ή έν βάλσερ καί μία λέξις—πολύ 
όλίγα τεκμήρια πρός σχηματισμόν οίασδήποτε κρίσεως.

Ό Ναπολέων ήτο επιληπτικός ;
’Ιδού τό μέγα πρόβλημα, περί τοϋ όποιου, ούχί ίσως δ όχλος, 

άλλ ’ ή επιστήμη ένδιαφέρεται ύπέρ πά·/ άλλο.
Ήτο βεβαίως δ Ναπολέων νευρικού συστήματος είς τό έπαζρον 

εύαισθήτου. Απειρία γεγονότων τό έπιβεβαιοϊ. Ό Constant, δ 
προσφιλής αύτοϋ θαλαμηπόλος, μάς παρέχει άφθονα τοιαύτα. 
Εζέσταινε τήν κλίνην του μέχρι τοϋ ’Ιουλίου, έκαμνε θερμόν 

λουτρόν εις θερμοκρασίαν -οσοϋτον ύψωμένην, ώστε ένόμιζέ τις ότι 
εύρίσκετο εντός δωματίου πλήρους άτμοϋ. Έφόρει πίλον λεπτό
τατο·/, περιβαλλόμενου έσωτεοικώς άπό satin λεπτόν καί συχνό
τατα πεπασμένον γύρω άπο βάμβαζα Δέν ήδύνατο νά ύποφέρη 
όξεΐαν ή βαρεϊαν οσμήν — καί τό έγνώριζε τούτο γυνή τι; ήτ'.ς 
είσελθοϋσα εις τά δωμάτια τοϋ αύτοκράτορο; φέρουσα βαρεϊαν 
οσμήν άπεμακρύνθη άμέσω; ύπ ’ αύτοϋ Ή μεταβολή τής ατμό
σφαιρα; καί αί ύγραί ήμέραι τόν καθιστων άργιλον. Ζωηρά ζίνη- 
σις τοϋ εταραττε τούς μυώνας. Έπασχε προσέτι άπό σπασμούς 
(tic), υψωνεν ελαφρώς τόν δεξιόν ώμον, καί έκίνει σπασμωδικώς 
τά χείλη.

Ταύτα πάντα όμως, δέν έπισημοποιοϋσι τήν ΰπαρξιν έν αύτώ 
τής επιληψίας. Άλλ' ύπάρχουσιν άποδείξεις πολύ σπουδαιότεραι.

"Οτε ούτο; ένεγράφη έν τή στρατιωτική σχολή τών Παρισίων, 
ένεκα μικρά; άπειθείας έτιμωρήθη νά φορέση άπειρόκαλα ένδύαατα 
καί νά γευματίση γονυπετής έπί τοϋ ούδού τοϋ εστιατορίου. Έλ· 
θούσης τής πρός έζτέλεσιν τής τιμωρίας στιγμής κατελήφθη ύπό 
νευρικής ζαταστάσεως τοσοϋτον σφοδρά;, ώστε ήνάγκασε τόν διευ
θυντήν νά τόν μεταχειρίζηται μετέπειτα εύπειθώς καί μετριο- 
παθώς.

Έν τφ ήμερολογίω τοϋ είς Magenza έν ε’τει 1804 ταξειδίου 
του αναφέρεται, οτι τήν 10 7)βρίου δ Ναπολέων κατελήφθη «ϋπό 

κευριχοΰ η έπι.Ιηψίας» ζαί προσθέτει, ότι ή Ιωσηφίνα έκάλεσεν 
εί; βοήθειαν τούς ύπασπιστάς του.

Ο Constant, νύκτα τινά, κατελήφθη ύπό τρόμου άκούσας κραυ- 
γάς βαρείας καί παράπονα έκ τοϋ δωματίου τοϋ Αύτοκράτορος. 
Έδραμεν έκεϊ καί τόν εύρεν εξηπλωμένον έπί τή; κλίνης του, συ
νεσταλμένου, μέ τό στόμα άνοικτόν, άπό τό όποιον έξήρχοντο 
άναρθροι φθόγγοι, μέ τήν μίαν χεϊρα έπί τοϋ στομάχου. 'Αφού 
πολλάκις τοϋ έφώναξεν δ Constant, άφυπνίσθη τέλο; καί φωνά
ζω·/ ό Ναπολέων τόν έρωτά. Τί είνε ;

Συνέβη εί; τόν βαρώνον Lalleyrand νά είνε παρών είς μίαν 
νευρικήν προσβολήν. Κατά τό 1805 ούτο; συνώδευσε τόν αύτοκρά- 
τορα εί; Στρασβούργον, ζαί τόν είδε ημέραν τινα, μετά τό γεύμα 
εισερχόμενων εί; τήν αίθουσαν τή; Ίωσηφίνης, ζαί έξερχόμενον 
ταχέως. Έσπευσεν όθεν νά τοϋ προσφέρη τόν βραχίονα, ζαί ένώ 
είσελθόντων εί; δωμάτιό·/ τι, ό Lalleyrand μετέβη νά κλείση τήν 
θύραν, άκούσας αίφνης κρότον ζαί στραφείς βλέπει τόν κύριόν του 
χαμαί ύπτιον. Ήτο παρών προσέτι καί δ πρώτος αύτοϋ κλειδοϋ- 
χος Rdmusat. Έπηκολούθησαν στραβισμοί τών οφθαλμών, τούς 
όποιου; περιγράφει δ Lalleyrand αυτολεξεί ώς έξης :

«II gemissait et bavait, il avait des especes de convulsions qui 
cesserent au bout d’un quart d’heure»...

Ήτοι :
« Έστέναζε, καί έσιέλιζεν, είχεν είδό; τι σπασμών, οϊτινε; 

έπαυσαν μετά πάροδον ένός τετάρτου τή; ώρας».
Καί κατόπιν γράφει :
«II commenca A parler, se dehabilla, nous recommanda le si

lence et une demi-heure apres il etait sur le chemin de Carl- 
sruhe».

Ήτοι :
«Ήρχισε νά δμιλή, επανήλθε·. εί; τήν προτέραν κατάστασιν, 

μάς έπέβαλε σιγήν καί μετά ήμίσειαν ώραν εύρίσκετο έπί τής δδοϋ 
τοϋ Carlsruhe».

Έν όλίγαις γραμμαϊς ε’χομεν τήν περιγραφήν επιληπτική; προ
σβολή; καί ούδεί; δύναται ν' άμφισβητήση τήν έν τώ Ναπολέοντι 
ΰπαρξι/ τοιαύτη; νόσου.

Τί μάς ενδιαφέρει, έάν τινες τών οικείων του τήν άρνοϋνται, 
έάν οί ιατροί του Corvisart O-Meara καί Antonmarci ούδόλω; 
ποιούνται περί τούτου λόγον ;

Σήμερον, ή επιληψία δέν έχει ανάγκην τών κλασικών αυτής 
μορφών, όπως άναγνωρισθή καί διαγνωσθή. Αΰτη είνε νευρική 
κατάστασις, ήτις έχει τό εύρύ αύτή; πεδίο·/ τή; διαγνώσεώς τη; 
έπί συμπάση; τή; νευρικής λειτουργίας καί ούναται ν ’ άναγνωρι- 
σθή, ε“τε ύπό τή; σπασμωδικής ζαταστάσεως, είτε έκ τών βαθυ
τήτων μεταβολών τών χαρακτήρων, είτε έξ ηθικών τινών γεγο
νότων, άτινα άποτελοϋσι τήν ψυχικήν έπιληψίαν (epilessia psi- 
chica). Αΰτη πλησιάζει, ζατά τόν Λομπρόζον πρός τήν ήθικην 
παραφροσύνην, ήτι; ένοϊ τήν άφθονίαν τή; μεγαλοφυ'.α; με την 
τάσι·, πρό; τήν παραφροσύνην.

Ό Ναπολέων κατά τούτο είνε δ έξοχώτερος τύπος, διότι ϊσω; 
εί; ούδένα άλλον δύναται τις νά εΰρη πληρεστέραν έλλειψιν ηθι
κού πνεύματος ήνωμένην μεθ ύψηλοτέρας μεγαλοφυίας.

*
• ♦

Μελετωμένη ύπό τό φώ; τής συνήθους ψυχολογίας, ή μορφή 
τοϋ ήττημένου τοΰ Βατερλώ, αδύνατον νά έννοηθή.

Ό άνήρ έκεϊνος «πληβήιο; μέ ψυχήν βασιλεως, επαναστατικός 
μέ βραχίονα καταζτητοϋ, Καϊσαρ μέ άγωγήν Βρούτου, Κάρολος 
Μέγα; μέ σκεπτικισμόν Βολταίρου, Κόρσος τό αίμα, ’Ιταλός τό 
πνεύμα, Γάλλος τον ύπολογισμόν. κοσμοπολίτη; τήν φιλοδοξίαν, 
ζοφερός, μυστηριώδης, τρομερός», παρουσιάζει πλείστας άντιθέσει; 
καϊ τέλματα είς τήν άναζήτησιν τοϋ άγνώστυυ X, τοϋ ήθικού 
καί διανοητικού άγνωστου.

Άλλά μελετήσατέ τον όπω; μελετώνται οί παράφρονες έν τώ 
φρενοκομείω, ή οί άσθενεϊς έν τή κλινική, ύποβάλετε καί αύτόν 
— τό πνεύμα όπερ δέν ύπόκειται εί; νόμους καί οπερ έπιστεύετο 
ύπεράνω πάντων τούτων εύρισκόμενον — είς τον αιώνιον καί δη
μοκρατικόν νόμον τής φύσεως, όστις δέν ύποφέρει έςαιρέσεις, προ- 
φέρατε τάς λέξεις « Επιληπτική κατάστασις» καί ή πλήρη: σκιών 

καί λάμψεω; έκείνη ζωή, καί δ άνθρωπο; έκεϊνος δ γενναίος ώς 
λέων καί άπιστος ώς ύαινα, όστις δμοίαζεν, ύπατος ήδη ών, μέ 
τού; ήρωας τοϋ Άριόστου, διότι αί ήμέραι του ήσαν ποιήματα 
πολεμική; διεγέρσεως καί ερωτική; φρενίτιδος, καί άνεβίου, αύτο- 
κράτωρ ήδη ών, τά; ψυχροτέρα; καί μάλλον κυνικάς τοϋ Μεσαί- 
ωνος μορφάς — δ άκατανόητο; έκεϊνος άνθρωπο; γίνεται κατα
ληπτός, καθίσταται σΰμπτωσις—περιφανής καί σπανιωτάτη — 
άλλ’ άπλουστάτη σύμπιωσιη, ήν οί ψυχίατροι δύνανται νά προ- 
σπαθήσωσιν όπως καταριθμήσωσιν εί; ώρισμένην τάξιν.

Ό Ναπολέων δεν είνε παράφρων, ούτε έγκληματίας- άλλ’ είνε 
μεγαλοφυΐα μετέχουσα, ώ; όλαι αί μεγαλοφυΐαι, άμφοτέρων. 
Μεγαλοφυΐα άνατραφεϊσα έν μέσω τής περιβαλούση; θέρμη; τών 
συγκινήσεων, ήτι; μέ τήν ψυχολογικήν αΰξησιν τής γαλλική; 
έπαναστάσεως, τόν ήκολούθησεν έν τώ μέσω τοϋ κεραυνοβριθοϋ; 
ένδοξου σταδίου του, καί τόν έγκατέλειπεν ύπό τόν θόρυβον τών 
κεραυνών καί έν μέσω όλου τοϋ σκότους οπερ διεδέχθη τού; κεραυ
νού;. Τόν έγκατέλειπεν όπω; βιφθή εί; τήν άξενον τή; Άγια; 
Έλενη; νήσον ή μεγαλοφυΐα εκείνη, ήτις μετέχει καί πολύ φρονή- 
σεω; καί πολύ παραφροσύνη;.

(Έζ τού ΊταλιχοΟ). ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΤΑΑΣ

ΕΙΖΑΓΠΓΗ SIS TAS NEfSAAS TOT AHSTOWS
two

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. ΦΛΟΓΑΪΤΟΤ

Τά ένδεκα ταύτα οράματα τοϋ Άριστοφάνου; δύνανται νά 
διαιρεθώσι ζατά τά περιεχόμενα εί; τρεις τάξεις. Τά πλεϊστα 
είναι πολιτικά, διότι δΓ αύτών έχορήγει δ ’Αριστοφάνη; τήν ψή

φον αύτοϋ εί; τόν δήμον. Έξαιρέτω; είς τούτο έχρησίμευεν ή 
παράβασις, μέρος τής κωμωδίας, δι ’ ού δ ποιητής έλάλει εί; τό 
κοινόν.

1. Εί; τήν πρώτην τάξιν (τήν τών πολιτικών) άνάγονται έξαι- 
οέτω; οί Όρνιθες, οί Ίππεϊς, αί Έζκλησιάζουσαι, ή Ειρήνη, οί 
Άχάρνεϊς, ή Αυσιστράτη.

2. Ή δεύτερα τάξι; περιέχει τά άναφερόμενα έξαιρέτω; εί; τά 
γράμματα, εί; τήν φιλοσοφίαν, άγωγήν κτλ. 'Ενταύθα ζατα- 
τακτέαι αί Νεφέλαι, είδος σχολική; κωμωδίας, ένθα διασύρονται 
αί ύπό τών νεωτέρων καινοτομίαι είς τά τής άγωγής. 'Επίσης ζαί 
οί Βάτραχοι, εί καί έν αύτοϊς πολλά πολιτικά. Κατά τινα λόγον 
ένταϋθα άναφέρονται ζαί αί Θεσμοφοριάζουσαι διά τόν Άγάθωνα 
*αί Εύριπίδην.

3. Ή τρίτη τάξις περιέχει μικτόν τι είδος. Είς αύτήν ύπα- 
ζτέοι οί Σφήκες, κωμωδία κατά τής κακή; δικαιοσύνη;, καί δ 
Πλούτο;.

1'. Περί Φύσεως· τραγωδίας- καϊ κωμωδίας.
Τό σπουδαίου ζαί τό εΰθυμον είναι αί δύο όψεις, ύφ’άς παοί- 

σταται ήμίν δ άνθρώπινος βίος ώς πρός τήν ποίησιν. Τό σπου- 
δαϊον είναι ή διεύθυνσις τών ψυχικών δυνάμεων πρός τινα σκοπόν, 
όστις, προβάλλω·/ τινά; δυσκολίας, άπασχολεϊ αύτάς, φέρει αυτά; 
εί; άγώνα καί δέν παρέχει αύταϊ; καιρόν νά στραφώσι προ; άλλο. 
Όσον μείζονε; είναι αί δυσκολίαι, τοσοϋτο μάλλον άπορροφώσι τήν 
προσοχήν. Τό εύθυμο·/ είναι άδιαφορία προ; τοιούτους σκοπούς, 
λήθη τών δεινών τοϋ βίου, καί κατάστασις, εί; ήν το εύάρεστον 
αίσθημα τοϋ παρόντος άφαιρεϊ ημάς πάσας τά; θλιβερά; ιδέα;.

Ό άνθρωπος δύναται νά τείνη τήν προσοχήν αύτοϋ πρός τήν 
μίαν ή τήν άλλην όψιν δύναται νά έξετάζη τό έν ή τό άλλο· 
δύναται κατά τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ φύσιν ή έξιν νά σπουδάζη ή νά 
παίζη έν οσω ζή. Σκέπτεται τις τά; καθημερινάς αύτοϋ πράξεις 
καί δίδωσι λόγον αύτών, παραβάλλει τά; ένεστώσα; προ; τά; πα- 
ρελθούσας καί κρίνει πιθανώς τά μέλλοντα έξ αύτών παραβάλλει 
τήν τύχην αύτοϋ πρό; τά; τύχας τών άλλων καί ζυγίζει άμφο- 
τέρα; καί βλέπει τήν διαφοράν. ’Ανέρχεται εις τήν θεωρίαν τών 
άνθρ ώπων, έρευνα τήν φύσιν αύτών πόσον είναι ολισθηρά- πόσα 
βασίλεια, πόσα ε"θνη έξέλιπον άπό τοϋ προσώπου τής γής καί 
πόσα άνεφάνησαν νέα· ύψοϋται εί; τήν έξέτασιν τών ύπερκοσμίων, 
ί'/α θαυμάση τήν δύναμιν τή; δημιουργίας. Ταύτα είναι σπουδαιο- 
λογία. Έπιλανθάνεται έξ εναντίας τοϋ παρελθόντος, άοιαφορεϊ

ενθουσιασμού συντιθεμένη, όνομά- 
ή τραγωδία· είς ταύτην δέ 

ή έξέτασι; τών δεινών, εις & ύπόκειται δ άν- 
.;. Όταν δέ ή ψυχή μεταβαίνουσα έκ τής τών 
τών γεγονότων έζέτασιν παρατηρή τά μεγάλα 

■α, τά τρομερά παραδείγματα τών άνθρω- 
, ένα πρώην τύραννον τών Συρακουσών Διονύ- 
έν Κορίνθω γράμματα πρός πορισμόν τών πρός 

τροπαιοΰχον νικητην τοϋ ύπερηφάνου τών Ρωμαίων 
, Ιταλίας δαμάστορα, τόν τρόμον τή; ύψηλόφρο- 
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περί τοϋ μέλλοντος, καί άσχολεϊται μόνον είς τήν στιγμήν τοϋ πα
ρόντος, ήτις,ούδεμΐαν δυσκολίαν παράγουσα, ούδεμϊαν δυσαρέσκειαν 
προξενούσα, τέρπει αύτόν. Τοϋτο είναι ευθυμία καί παιδιά.

Έν τών χαρακτηριζόντων τόν άνθρωπον είναι ή προμελέτη 
σκοπού τίνος καί ή εΰρεσι; τών μέσων πρός έπίτευξιν αύτοϋ. Καί 
τοσοϋτον νοημονέστερος είναι τις όσον είναι σκοπιμώτερος. "ϊνα 
συμβάλ.η έκαστον πράγμα είς ένα σκοπόν, άπαιτεϊται νόησις- άλ
λως είναι ποίησις τυχαία καί άσκοπο; ώς ή περιφορά τών ατό
μων. Άς λάβωμεν ήδη ύπ ’ δψει άνθρωπον σπουδαιολογοϋντα, 
6στις ούδεμϊαν έκ τών πράξεων αύτοϋ, ούδέν έκ τών κινημάτων 
αύτοϋ, καταλιμπάνει άνεξέταστον πανταχοϋ εξετάζει τό αίτιον 
καί τόν σκοπόν. Ποϋ λοιπόν θέλει φθάσει δ τοιοϋτο; ; Άπό σκο
πού εις σκοπόν μεταβαίνων, θέλει φθάσει βέβαια είς τόν γενικόν 
σκοπον τής έπί γή; ύπάρξεως τοϋ άνθρώπου. Τότε μετά τρόμου 
βλέπει ένώπιον αύτοϋ τό βάραθρον, εί: Ο άκατασχέτω; φέρεται· 
βλέπει ότι μετά τά επίγεια άγαθά, μετά τά μεγαλεπήβολα σχέ
δια, τρομερά καί άναπόφευκτο; στιγμή έπίκειται, άναιροϋσα 
πάντα τά άγαθά, άνατρέπουσα πάντα τά σχέδια, στιγμή καθ ην 
άναγκάζεται νά έγκαταλίπη όσα ζαθιστώσι τόν βίον γοητευτικόν, 
στιγμή καθ' ήν πρέπει νά λυθή πά; άνθρώπινος δεσμός. Έν τώ 
τέλει τών ήμετέρων πράξεων καί μετά τήν έπιτυχίαν διαφόρων 
ήμών σκοπών δ θάνατο; περιμένει ήμάς άδυσώτπητος έζάστοθεν.

ΤΙ άντίθεσις μεταξύ τών επιγείων αγαθών καί τής αιφνίδιας 
αύτών διά τής απώλειας τοϋ βίου στερήσεως, ή ίναντιότη; μεταξύ 
τώ·/ μελετωμένων σχεδίων καί τής διά μιά; αύτών άνατροπης 
γεννά άναγκαίως έν τή εύαισθήτω ψυχή μελαγχολίαν άνέζφρα- 
στον, καθ'ή; άλλο καταφύγιο·/ δέν ύπάρχει παρά τήν άνακουφι- 
οτικήν πληροφορίαν, ότι καλούμεθα διά τοϋ θανάτου εις τι άνώ- 
τερον τής έπί γής ειμαρμένη:. Αυτή τής ψυχής ή διάθεσις, έκ βα- 
θεϊας μελαγχολίας καί ύψηλοϋ ί 
ζεται τραγική, είς ήν έπιστηρίζετάι 
τήν διάθεσιν φέρει 
θρωπο; έπί τής γή 
δυνατών εις την - 
τής ιστορίας συμ-βεβηκότ: 
πίνων μεταβολών, 
σιον διόάσκοντα ι 
τό ζήν, ένα · 
έθνους, όλη; τής 
νος 'Ρώμης, τόν περιώνυμον 'Αννίβαν άναγκαζόμενον νά πίη τό 
κώνειον, ϊνα σωθή άπο τών χειρών τού έχθροϋ, ον τοσάκις κατε- 
τρόπωσεν, ένα πεφιλημένον στρατιώτην τή; τύχης, ήτις άνεβίβα- 
σεν αύτόν είς τόν ΰψιστον βαθμόν, ϊνα ^ίψη αύτόν εί; τόν ζατώ- 
τατον, 
'Αγία Ελένη· 
διά ~· 
ξως 
καί 
ύπό 
καί 
γαλεπηβολία ανθρώπων.

Οΰτω λοιπόν ή τραγωδία στηρίζεται εί; τήν άνθρωπίνην φύσιν. 
Έκ τούτου προέρχεται, οτι φυσικώτατα θεωρούμε·/ τά ύπ' αύτής 
παριστανόμενα τρομερά θεάματα, άλλ’ ένταύτώ εύρίσζομεν παρα- 
δόξω; έν αύτή τι, ο παρηγορεϊ ζαί άνυψοϊ ήμάς. Τοϋτο δ’ άπο- 
τελεϊ τήν ηδονήν, ήν αΐσθανόμεθα ζατά τήν παράστασιν τραγω
δίας. Έν ω γινώσκομεν, ότι μέλλομεν νά λυπηθώμεν ζαί νά κλαύ- 
σωμεν, τρέχομεν, δαπανώμεν, καί διαπληκτιζόμεθα, ϊνα καταλά- 
βπμεν θέσιν. Τοϋτο προέρχεται έζ τοϋ θαυμασμού, δν δ άνθρωπο; 
αισθάνεται πρό; τά έζταζτχ καί ασυνήθη. Βλέπων άνθρωπον πα- 
λαίοντα κατά τής τύχης, άνυψοϋται παρατηρών μέγα τι έν τή 
φύσει αύτοϋ. Καί ώ; έλέχθη άρχή dripa delxrvai, ρητέον ζαί 
ύνπτνχία drdpa δείχννσι.

Διαγνόντες τήν τής τραγωδίας, εΰκολον νά νοήσωμεν καί την 
τής κωμωδίας φύσιν. Τό κατά πάντα άντίθετον είναι ή κωμωοία. 
’Αποφεύγει τις τού; έργώδει; σκοπού; τοϋ σπουδαίου, λησμονεί εί; 
πόσα δεινά ύπόκ.ειται ό βίο; δ άνθρώπινος, άδιαφορεϊ άν έν τελεί 
δ θάνατος έρχηται νά κόψη αύτοϋ πάντα δεσμόν, νά άφαιρέση 
αύτόν πάσαν ηδονήν. Τούναντίον μάλιστα σπεύδει νά άπολαύση

ένα έξουσιαστήν τής ήπειρωτικής Εύρώπης έγκλειόμενον έν 
' · όταν έκκαλή έκ τών τάφων τούς ήρωας, οΐτινες

τής καρτερίας αύτών έθριάμβευσαν κατά τής τύχης ή ένδό- 
ε"πεσον ύπό τάς προσβολά; αύτής, τότε βλέπει τήν γέννησιν 
τήν φύσιν ένταύτφ τής τραγωδίας, ήτι; διά τοϋτο δρίζεται 
τών συγγραφέων θεατρική παράστασις τών δυστυχημάτων 

τών παθών τών πρότερον διαπρεψάντων έπί εύδαιμονία ή με -
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τής παρούση; στιγμής, διότι άγνοεϊ άν αΰριον Θέλει ζή ή ού· «σπά
ζεται τό άξίωμα «φάγωμεν καϊ πίωμεν, αΰριον γάρ άποθνήσκο- 
μβν»* λαμβάνει τά πάντα πρός παιδιάν· δέν επιτρέπει νά κατα- 
λάβωσιν αύτόν βαθεϊαι σκέψεις, δυνάμεναι νά έμποιήσωσιν αύτώ 
έντύπωσιν, άλλ ' άφίησι νά όλισθαίνη ευκόλως καθέκαστον πράγμα 
είς τήν επιφάνειαν τής ψυχής αύτοϋ· αύτός εύρίσκεται είς διάθεσιν 
εΰθυμον.

Μυρίας άτελείας σωματικά;, μυρίας ηθικά;, [κυρίας μωρίας έχει 
ό ανθρώπινος βίος. Είναι τις χωλό:, κωφός, παοαβλώψ, αόμματος, 
ψεδνός, είναι Θερσίτης. Τούτο είναι άτέλεια σωματική Είναι άμ- 
βλύς, άφυής, παοάφρων, μωρός. Τούτο είναι άτέλεια ηθική ή 
νοερά. Φαντάζεται τις, ότι είναι “Αδωνις τό κάλλος, έν ώ έχει 
πήχεω; τήν ρίνα, ώς λέγει δ αστειότατος Λουκιανός ; Τούτο εί
ναι μωρία, ήτις καλείται είοικώτερον οίησις. Δέν -/.χτχύίγ^ετχί τις 
ούτε τόν αδελφόν αύτού ή τον πατέρα νά χαιρέτισα,, διότι έμαθε 
γλώσσαν πρό τρισχιλίων ετών λαλουμενην, υπολαμβάνω* εαυτόν 
σοφώτερον καί τού ’Απόλλωνος, ώς μ.αθών καί άλλην γλώσσαν 
άγνωστον είς εκείνον ή είς τάς Μούσας , Τούτο είναι μωρία, ήτις 
καλείται όοχηησογ/ία Ύπεροπτικώς διαβαίνει ό πανυπερευγενέ- 
στατο: Άνσέλμος, μή παρατηρών κατά γής, 'ίνα μ.ή μολύνη τά 
εύγενικά αύτού όμματα· πολύ κατωτέρας φύσεως θεωρεί τούς άλ
λους ανθρώπους- δαπανά, άν ήναι δυνατόν, νά εύρεθή άλλο τι άν- 
τίγραφον τής Παλαιάς Διαθήκης, περιέχον, δτι πρό τοϋ Αδάμ. δ 
Θεός έ'πλασεν άλλον ύπερσχώτερον άνθρωπον καί έζ αύτού κατά
γεται αύτός, μ.ή συγχεομένης τής άρχής αύτού πρό: τήν τού λοιπού 
όχλου. Τούτο είναι μωρία, καλούμενη είοικώτερον xerdnjc, εν εί
δος δηλονότι τής πολυειοεστάτης ταύτης μωρίας, ήτις ύπό πολλά 
σχήματα ώς Πρωτεύς έν πολλοΐς άνθρωποι; φωλεύει. 'Αλλος πε
νιχρός, ρακένδυτος, προς τά κάτω βλέπων σοβεί διά τής άγυιά;· 
δέν έγείρει τά δμματα αύτοϋ, ΐνα μή σκανδαλισθώσιν ύπό τίνος 
ακαθάρτου πνεύματος· δέν πατεϊ μετά δυνάμεως κατά γής, ΐνα 
μή φονεύση εντομον · οέν γελά, διότι αμαρτάνει· δέν άπτεται άρ- 
γυοίων, διότι αύτά έπώλησαν τόν Ίησοϋν Χριστόν, δέν έγγίζει 
τήν σάρκα αύτοϋ, διότι παροργίζεται ό θεός. Τούτο είναι μω
ρία, ήτις καλείται θεοβ.Ιάβεια, ή κακία μετά μωρίας ηνωμένη, 
καλούμενη τότε ύπόκριοίζ.

Βλέπει: τόν ρυπαροφυλάργυρον, τόν τοϋ Μολιέρου Harpagon, 
τόν προσφυέστατα έπιζληθέντα παρ’ ήμίν 'Εξ,ηνταβε.ΐόχηχ. Δέν 
έξέρχεται τής οικίας, ΐνα μή τρίψη τά ύποδήματα αύτοϋ· δέν 
χαιρετίζει τούς φίλους, ΐνα μή φθείρη τόν πίλον αύτοϋ· έκτίθεται 
γυμνός, "να μή βλάψη τόν ιματισμό" αύτοϋ. Εύχεται νά θάψη 
τούς υιούς καί τούς έγγόνους αύτοϋ, ί'να μ.ή δαπανηθή είς διατρο
φήν αύτών. 'Αριθμεί τούς κόκκους τοΰ όρυζίου, ο χορηγεί είς τήν 
σύμβιον αύτοϋ ί'να μαγειρεύση· άναπληροΐ δι' ΰδατα; δσον οίνον 
πίνει, "ίνα μηδέποτε χρειασθή νά άγοράση άλλον συνάγει διά τοϋ 
πτερού τόν έκ τής ταβακοθήκης χυθέντα ταβάκον καί, ίνα μη
δέν άπολεσθή, πίπτει κατά γής καί ροφα διά τών ρωθώνων αύτού.

Πάσαι αύται αί άτέλειαι καί μωρίαι φέρουσι μελαγχολίαν και 
θλϊψιν είς τον σπουδάζοντα. Τούναντίον είς τούς οφθαλμούς τοϋ 
εύθύμου δέν παριστάνουσι λύπης ή μομφής αντικείμενα, άλλά το- 
σηϋτα προσωπεία αλλόκοτα τέρποντα τόν νοϋν, εύφραίνοντα την 
φαντασίαν καί κινοϋντα είς ■ 
καί λυπηρά ένασχόλησι καί τρέφει
τής ψυχής, είς ήν, ώς στηρίζεται
περϊ τό γελοϊον έκδοτον γεννά καί τρέφει 
εις ήν στηρίζεται ή κωμωδία. "Ο--. ·, 
παράστασι: τών στρεβλών καί γελοίων τοϋ ανθρωπίνου βίου,ήτοι, 
συντομώτερον, 
πειράται νά μεταδώση καί είς τους Ίεατάς την τραγικήν 
ή κωμωδία τήν κωμικήν διάθεσιν καί ώς δ ποιητης τοσοϋ· 
ναι τραγικώτερος, δσον έπιτηδειότερος είς την πρόκλησίν 
της, οΰτω πάλιν τοσούτον κωμικώτερος είναι δσον άπ 
τικώτερον κινεί τήν δευτέραν· καί έάν ήθελεν είναι γελοϊον νά 
έξέλθωμεν τραγικού θεάτρου γελώντες, ήθελεν είναι πολύ γελοιό- 
τερον νά έξέλθωμεν κλαίοντε; θεάτρου κωμωδιών.

Καϊ ούχί μόνον λύπην, άλλ’ ούδέ ηθικήν άγανάκτησιν καί αλη
θινήν συμπάθειαν δέν πρέπει νά έγείρη ήμίν δ κωμικός, διότι καί 
τά δύο ταϋτα αισθήματα εϊσάγουσιν ημάς είς τό σπουδαϊον. 
('Αλλά παρά τοϊς νεωτέροις δέν θεωρείται άτοπος ή εισαγωγή 

γέλωτα. Καί ώς ή περί τά σπουδαία 
την τραγικήν διάθεσιν 
ή τραγωδία, ουτω το 

την κωμ.ικήν διάθεσιν, 
Όθεν ή κωμφδία είναι ή θεατρική 

ρεβλών καί γελοίων
ή όιαδραμάτισι; τοϋ γελοίου. Καί ώς ή τραγωδία 

ού: θεατά: την τραγικήν, ούτως 
καί ώς δ ποιητής τοσούτον εί- 

δσον έπιτηδειότερος είς τήν πρόκλησίν τής πρώ- 
τοσοϋτον κωμικώτερος είναι δσον άποτελεσμα- 
■ήν δευτέραν· καί έάν

καί σπουδαιολογίας είς τήν κωμωδίαν). 'Αστεϊσμός καί χλευασιά 
δυνατόν νά ληφθώσι πρός παιδιάν ! και τούτο τό ίδιάζον τής κω
μωδίας. Δυνατόν όμως νά συνενωθώσι και πρός σπουδαιότερον σκο
πόν. Τοιαϋναι ήσαν αί σάτυραι τών "Ρωμαίων καί οί πνλαιοί 
ίαμβοι τών "Ελλήνων, ένθα δ σκοπός ήν ή έγερσις άγανακτήσεως 
καί μίσους. Διά τούτων τών ιάμβων κατώρθωσεν δ ’Αρχίλοχος 
νά ώθηση είς αύτοκτονίαν Λυκάμβην καί τάς θυγατέρας αύτοϋ. 
'Εντεύθεν ή λέξις ισμόί'ίε η έθεωρήθη συνώνυμος τή λέξει ψέγειι· 
«ώσπερ δή και τά σπουδαία κτλ. ( Άριστοτ. ΙΙοιητ. δ").

’Αναφύονται ήδη δύο ζητήματα, τά ακόλουθα :
α' . Πάντα τά ανθρώπινα πράγματα είναι τοσούτον ακριβώς 

άπ’ άλλήλων κεχωρισμένα, ώστε ούτε τό φύσει κωμικόν νά γί- 
νηται τραγικόν, ούτε τάνάπαλιν; Άναντιόόήτως είναι έπίσης άόύ- 
νατον νά κωμωοηθή το φύσει τραγικόν καί νά τραγωδηθη το φύ
σει κωμικόν. Ύποθέσωμεν άνδρα εξηκοντούτη, φαλακρόν, τρέ- 
μ.οντα τάς χεϊρα;, μονόφθαλμ.ον, έχοντα τόν ένα πόδα ξύλινον. 
την μίαν χεϊρα παράλυτον κτλ., καί όμως όδυρόμενον έπί σκηνής 
και κοπτόμενον έπί τώ μεγάλω αύτού δυστυχήματι, ότι ήπα- 
τήθη ύπό τής έρωμένης αύτοϋ. Ύποθέσωμεν δτι δ Θερσίτης πα- 
ρίσταται έπί σκηνή; τραγικώτκτα έσκευασμένος καί τραγωδών, 
δτι έτραυμάτισεν αύτόν δ Άχιλλευ: διά τής πυγμής αύτοϋ. 
Αγνοώ όποιοι Αβδηριτικοί θεαταί δέν ήθελον γελάσει εις τοιαύ- 
την τραγωδίαν. Ωσαύτως έκ τού εναντίου ολόκληρος πόλις βυ- 
θιζομένη μετά τών κατοίκων αύτής ύπό σεισμού ! Πλήθος ανθρώ
πων γινόμενον πυρός άνάλωμα έν τινι πυρκαϊά· έν έθνος δλόκλη- 
ρον παλαιόν πρός τόν βίαιον θάνατον, ή καί μονος δ χ^εωνίδα: 
θυσιαζόμενος οικεία θελήσει ύπέρ τής πατρίδο; αύτού κτλ. δέν δύ
νανται νά καταστώσιν άν-ικείμενον κωμωδίας καί ένώπιον έτι 
θεατών, οίοςδΝέρων, όστις έκαιε τήν "Ρώμην, ίνα Ιδη τήν εικόνα 
τής καιομένη: Τροίας, ή δ Φάλαρες, οστις έ'καιε τούς ανθρώπους 
είς ταύρον χάλκινον, ίνα μηδέν είπωμεν περί τής άπανθρωπίας τών 
αίμοβόρων εκείνων "Ισπανών, ο’ίτινες καίοντες τούς άθλιους’Αμερι
κανούς έσφράγιζον τά στόματα αύτών, ίνα μ.ή δύνωνται νά έκ- 
βάλλωσι κραυγήν, καί οΰτω τέρπωνται εις τήν στενοχώριαν αύτών.

Είναι άρα φύσει διακεκριμένο·/ τό τραγικόν καί τό κωμικόνάπ" 
άλλήλων. Ύπάρχουσιν δρια έν τώ μεταξύ, μή παραβαινόμενα 
άποινεί. Καί αύτός δ ’Αριστοφάνης, δστις κατά τό φαινόμενο·/ 
ούδενός έφείδετο, είχε καί αύτός τά όρια αύτοϋ. Άλλ' οί άνθρω
ποι διά τών διαφόρων αύτών πράξεων καί ένεργειών καϊ διά τοϋ 
έν γένει αύτών βίου προβάλλουσιν δψΐν σπουδαίαν και όψιν κωμι
κήν ! Όθεν ε’ργον τού κωμικού είναι νά κρύψη δσον τό δυνατόν 
τήν σπουδαίαν καί νά άναδείξη είς τούς θεατάς τήν κωμικήν όψιν. 
Ό Αριστοφάνης λ. χ. ήθελεν είναι άγαν άφυής. έάν, θέλων νά 
κωμφοήση τον Σωκράτη, παρίστανεν αύτόν έπί σκηνής, ώς πα- 
ρίστησιν αύτον δ άπολογητής αύτού Ξενοφών καί, έάν πάλιν 
ύποθέσωμεν, ότι δ Σωκράτης ήν τώ δντι ώ; διαγράφει αύτόν δ 
κωμικός, είναι τών αδυνάτων νά υ.ή ύπολάβωμεν αύτόν κωμω- 
δήσεως άξιον. Ούδεμία άμφιβολία, δτι, άν τις, ούδεμίαν έχων 
περί Σωκράτους γνώμην, γινώσκη τά κατ' αύτόν παρά τούΆρι
στοφάνους, θέλει θεωρήσει αύτόν πρόσωπο·/ όντως γελοϊον.

Όθεν τό πρώτον έ'ργον τοϋ κωμικού είναι νά εύρη πράξιν κω
μικήν ή γελοίαν. Άλλως, άν άποπειραθή νά εϊσαγάγη τό γε
λοϊον όπου δέν εισέρχεται, είναι άφευκτος ή αποτυχία αύτοϋ. 'Εάν 
φέρ ' εΐπεϊν ήθελεν ούτος κωμωδήσει τόν δεσμόν τού ύμεναίου αύ
τόν καθ' εαυτόν, ή άποτυχία αύτού είναι βέβαια, διότι δ γάμος 
έθεωρήθη άνέκκθεν ώς ή μόνη καί εδραία βάσις τή: κοινωνικής 
ύπάρζεως. Τούναντίον, έάν κωυ.ωδήση τάς ζηλοτυπία: καί τάς 
λοιπάς άτυχίας, οσαι ένδέχονται εί: τούς γάμου;. Το γελοϊον ορ- 
θώς έφηρμοσμένον εϊς τά έλαττώματα είναι τό δπλον τοϋ φιλοσό
φου· καί είς τούτο εύκολώτατα δύναται νά οώση λαβήν καί δ 
έναρετώτατος, ώς καί δ σοοώτατος, όταν οέρ ’ εΐπεϊν γίνηται έπι- 
τηδευτής έν τή ομιλία αύτού ή έν τώ ίματισμώ κτλ.

β' . Ό ποιητής δύναται άδιαφόρω; νά έπιδοθή εϊς τήν τραγω
δίαν ή κωμωδίαν ;

Εϊ καϊ ή μελέτη καί ή σπουδή κατορθοϊ έν τούτω τώ κόσμω 
άναμ.φισβητήτως πολλά, δ δέ Σωκοάτης έκ τούτου άγόμενος έδό- 
»· γ ,· 7 » * * **—ζαςεν, οτι του αυτου εργον είναι να και να τραγωοη,
καί εύρέθησαν άνθρωποι άμφότερα δοκιμάσαντες, ούχ ήττον ή 
πείρα μαρτυρεί, δτι τούτο άρτάται άπό ιδιαιτέρας τινός φυσική;

χής ψυχής διαθέσεως πρός τούτο ή έκεινο, ήτις τραφεϊσα έπειτα 
διά τής πολυχρονίου έ’ξεως γίνεται φύσις ακαταμάχητος. Τά περί 
Σωκράτους εύρίσκονται είς τά τέλη τού Πλατωνικού συμποσίου, 
ένθα άναγκάζει μέν τούς άλλους νά συνταχθώσιν αύτώ· καί φαί
νεται δτι σκοπόν προύτίθετο νάποδείξη τήν ένδόμυχον φύσιν τοϋ 
πράγματος, οτι τό έν είναι τό δλως αντίθετον τοΰ άλλου- άλλ’ 
έν τή πράξει δέν αληθεύει. Τό γελάν π. χ. είναι άναντιρρήτως 
τό αντίθετον τοϋ κλαίειν, άλλ ’ έκ τούτου δέν έπεται, οτι δ δυνά- 
μενος έμποιήσαι γέλωτα δύναται καί δάκρυα προξενήσαι.

Φυσικήν δεξιότητα πρέπει νά έχη τις, ί'να άνευρίσκή τήν κω
μικήν όψιν παντός πράγματος, καί φυσικήν χάριν, ΐνα έκτιθή αύ
τήν προσηκόντως· καί πάλιν φυσικόν ύψος νοϋ πρέπει νά έχη, ί'να 
άποχωρισθεις τών άξιοκωμωδήτων τούτων κατ’ αύτόν μικρών ζαί 
παιδαριωδών έρευνήση ποιον τό αίτιον καί ποιον τό αΐτιατό-/. 
Παραβάλωμεν τήν δμιλίαν δύο ανθρώπων, ενός φύσει αστείου καί 
χαρίεντος καί ενός ξηρού καί άλυγίστου. Οί άστεϊσμοί, αί χαριτο
λογίας τά λεγάμενα bons mots άπαραβίαστα καί μετ’ άφελείας 
χαριεστάτης έξέρχονται τοϋ στόματος τοϋ πρώτου, έν ω φαίνεται 
ότι Όσσα καί Όλυμπος μετακινούνται εϊς τήν στενοχώριαν τού 
δευτέρου. Ή φυσική εύφυία τοϋ κωμικού ού μόνον τήν κωμικήν 
όψιν άνευρίσκει, άλλά καί τήν σπουδαίαν δύναται κατά πολλούς 
τρόπους νά άντιστρέψη" καί είς τούτο συνίσταται ή παρωδία, περί 
ής ^ητέον ήδη ολίγα τινά.

(Ακολουθεί)

ΝΕΕΡΑΑΝΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΒΡΑΔΕΙΑ
[Ή ηΒραδειά» είναι σονέτο τον Willems Kloos, ένά{ τδ>ν αστέρων τής νεερ- 

λανδιχής πλε'άδος, περί ής έχομε* ομιλήσει. Ό Βϊ·λεμ Κλοός έγεννήθη έν Άμ- 
στελοδαμω τή 6 Μα'ου 1859, ίδρυσε δέ χαΐ διευθύνει νΰν τό περιοδικόν De 
Nicuwe Gids. Ιδού ή εις πεζόν μετάφρασις τοϋ σονέτου τής «Βραοειζςν :]

Όπως μακρυά έκεΐ, ’ς τόν ήρεμο χρυσίζοντα γαλάζιο ούρανό 
άνθεϊ σάν λούλουδο παράξενο, σάν λούλουδο χωρίς καρπό, σάν 
λούλουδο μισάνοικτο ή σελήνη,πού τά χλωμά τά φύλλα τη; ’ς τό 
άπειρο σκορπιούνται.

Έτσι σέ είδα μιά φορά μ’ ανέκφραστη γλυκειά χαρά μέ πέ
πλο μισοσκέπαστη νά ύψουτ ’ εμπρός μου ή είκών σου, καί μέ χα
μόγελο γλυκό καί στεναγμό νά χάνετ’ υστέρα άπ ’ τά μάτια μου 
τήν είδα κατάπληκτος τή θεία καί ούράνιά σου μορφή.

Σ ’ άγαπώ, σάν όνειρο νυκτερινό, πού μιά στιγμ-ή ουράνια 
μάς χαιρετά καί φεύγ ’ άγύριστο ’ς τήν πρώτη χαραυγή.

Σ’ άγαπώ σάν τή ροδοδάκτυλο αύγή καί τήν ώχρόλευκη τών 
άστρων λάμψι, σάν κάτι μυριάκριβο ποϋ χάνεται καί πειά δέ βρί
σκεται ’ς τή γή, σάν κάθε τι πεντάμορφο, άπιαστο, μακρυνό.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ή λήξασα έβδομάς ύπηρξεν έβδομα; πυρετού φιλανθρωπίας 

έν Άθήναις καί καθ ’ όλον τό ελληνικόν. ’Ανώμαλοι πολίτικα· 
περιστάσεις,άναφανεϊσαι άπό τοϋ τέλους τής προπαρελθούση; έβδο- 
μάδος κατέκλυσαν τά; νήσου; τοϋ Αιγαίου, τόν Πειραιά καί τά; 
Αθήνας άπό πρόσφυγας τών πάντων δεόμενους, καί άρτου, καϊ 
περιβολής καί οίκήσεως. Σωματεία καί κυβέρνησις, δήμοι καί 
ϊδιώται πάντες έτέθησαν εί; κίνησιν, πάντες ήνοιξαν τά βαλάν
τιά των, πάντες τείνουσι τόν δίσκον τής φιλανθρωπίας, όπως 
δοθή άρτος καί ίμάτιον καί στέγη εις τούς δυστήνους πρόσφυγας. 
ΓΙεντακοσίων χιλιάδων πίστωσιν έζήτησεν ή κυβέρνησις παρά τή; 
Βουλή; διά τό φιλάνθρωπον τούτο έ'ργον, καί ό στόλος αύτής εί
ναι είς κίνησιν, όπως μεταφέρη άπό πόλεως είς πόλιν καί άπό νή
σου εις νήσον τούς άναριθμήτους δυστυχεί:. Οί δήμοι άνοίγουσιν 
άσυλα καί φιλοξενούσι τούς πρόσφυγας, καί τά παρθεναγωγεία 
τών Αθηνών, παρασκευάζουσι κλινοστρωμνά; καί ένδύματα διά 
τούς προσφιλείς αστέγους καί γυμνητεύοντας. Ειδική φιλανθρω
πική τών κυριών τών Αθηνών έπιτροπή έζήτησε τήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τή; Βασιλίσσης είς τό φιλάνθρωπον έ'ργον της, καί ή 
φιλάνθρωπος ήμών Άνασσα ε"σπευσεν ου μόνον τήν ήθικήν προσ
τασίαν της νά χορηγήση εϊς τήν επιτροπήν, άλλά καί άμεσώτερον

σύνη οφείλεται εις έκεΐνον. 
ναιοδωρίας άνεκαίνισε το 
τέλεσιν τών

« Άλλά

νά επιληφθή τού φιλάνθρωπου αύτής έργου. Ή άρτισύστατος 
« Ενωσις τών Ελληνίοων» ή τοσούτων σχολίων άφορμή γενο- 
μενη έπ ’ εσχάτων έτέθη είς πυρετώδη κίνησιν πρός συλλογήν ερά
νων ύπερ τών προσφύγων. Λυτό τό Οικονομικόν Συσσίτιον, τό πρό 
τινων εβδομάδων συστηθέν έν τώ καταστήματι τών Απόρων Γυ
ναικών άπεδείχθη σωτήριος θεσμός κατά τάς σκληράς αύτά; περι
στάσεις, καί ή A. I*. ή ήγεμονίς Σοφία, ή προστάτρια τοϋ ιδρύ
ματος εύρεν ευρύ στάδιον φιλανθρώπου ένεργείας έν Άθήναις τε 
καί έν Πειραιεϊ.

Ή προθυμία αΰτη είς τήν έπιτέλεσιν τοϋ έργου τής φιλανθρω
πίας είναι παρήγορον φαινόμενον τής ελληνικής κοινωνίας, ή όποια 
δυστυχώ; καθ ’ ύπερβολήν συχνά; λαμβάνει άφορμάς εϊς έπίδειξιν 
τής ούρανίας ταύτης άρετής της. Άλλ’ ά; έλπίσωμεν ότι γενι- 
κώτερα μέτρα θέλουσι προλάβει παρόμοιας άφορμάς τής έπιδείξεως 
τής άρετής ταύτης τής ήμετέρας κοινωνίας. Διότι δσον παρήγο
ρον είναι τό φαινόμενο·/ τής ύπό τής ελληνική; κοινωνίας άσκου- 
μένης φιλανθρωπίας τόσον λυπηραί είναι αί άφορμαϊ αί προκαλοϋ- 
σαι τήν άσκησιν τής θείας ταύτη; άρετής.

Άλλ’ ή έβδομά; αΰτη έχει νά έπιδείξη καϊ έτερον μέγα γε
γονός διά τό όποιον έξαιρετικήν έχουσι χαράν τά « ’Ολύμπια». 
Κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τής παρελθούσης Πέμπτης ό 
έπί τών ’Εσωτερικών ύπουόγός κ. Κ. Μαυρομιχάλης ύπέβαλεν 
είς αύτην νομοσχέδιο·/ περί ’Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά τό 
νομοσχέδιο·/ τούτο θέλουσι τελεϊσθαι έν τώ έν Άθήναις Παναθα- 
ναϊκώ Σταδίω κατά τετραετίαν άρχομένην άπό τού έαρος τού 
προσεχούς έτους 1898 αγώνες άθλητικοί καλούμενοι «’Ολυμπια
κοί έν Άθήναις Αγώνες». Μετά τών άγώνων τούτων θά επιτρέ
πεται νά τελεσθώσι καί άλλοι οίουδήποτε άγώνες οίον ναυτικοί, 
ποδηλατικοί, όπλομαχικοί, ιππικοί, άγώνες έπί σκοπόν βολής, 
άθλητικαί παιδιαί καί άγώνες γυμναστικής. Τών άγώνων τούτων 
μετέχουσι μόνον φίλαθλοι. Διά τοΰ νομοσχεδίου τούτου συνιστά- 
ται δεκαμελής έπιτροπή ύπό τήν προεδρεία·/ τοϋ Διαδόχου Κων
σταντίνου ή κωλυόμενο·/ ή άπόντα θ ’ άναπληροϊ ό βασιλόπαις Γε
ώργιος ή δ βασιλόπαις Νικόλαος, είς τήν έπιτροπήν δέ ταύτην 
άνατίθετα: ή παρασκευή καί διοίκησις τών άγώνων.

Ό κ. ύπουργός τών "Εσωτερικών ύποβάλλων τό νομοσχέδιον 
τούτο είς τήν Βουλήν έδήλωσεν, δτι ή Κυβέρνησις αποδίδει μεγί
στη* εϊς αύτό σημασίαν καί προσέθηκε περίπου τά εξής· «Δέν 
πιστεύω νά ύπάρχη τις έν τή αιθούση ταύτη δ όποιος νά μή φρο- 
νή ότι ή τέλεσις έν Άθήναις τών ’Ολυμπιακών άγώνων προσεπό- 
ρισε τή ΓΙατρίοι ήμών κέρδος ηθικόν άνυπολόγιστον. Ή 'Ελλάς 
παρέστη πρό τών όμμάτων τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου ύπό νέαν 
δλως καί άγνωστον μορφήν. Διά τού μεγαλείου τών ’Ολυμπια
κών άγώνων, διά τής μοναδικής τάξεως, ήτις έπεκράτησε κατά 
τήν τέλεσιν αύτών, ή πατρίς ήμών έπεσφράγισε τό ένδοξον αύτής 
παρελθόν και κατέδειξεν δποία σημεία προόδου καί πολιτισμού 
εγκλείει έν τοϊς κόλποις αύτής. Ή "Ελλάς ή μικρά καί παρορω- 
μένη κατήλθεν εϊς τήν κονίστραν τών ’Ολυμπιακών άγώνων πλή
ρη; θάρρους καί πεποιθήσεω; έπί τούς αύτοσχεδίους καί βραχυσώ- 
μους αύτής άθλητάς, άλλ’ οί αυτοσχέδιοι καί βραχύσωμοι αυτοί 
άθληταί, έσχον τήν εύτυχίαν νά άντιμετρηθώσι πρός τά μεγάλα 
καί γεγυμνασμένα σώματα τοϋ παλαιού καί νέου κόσμου, έπί τέ
λους δέ άπεκόμισαν καί τό έπαθλον διά τή; Μαραθωνείου νίκης. 
Τοιοϋτον έν συντομία ύπήρξε τό κέρδος τό προκύψαν έκ τών ’Ο
λυμπιακών άγώνων. Τιμή άρα καί δόξα οφείλεται είς τούς κα- 
τορθώσαντας διά τή; ύψηλή; αύτών προστασία; νά έπιστεφθή διά 
πλήρου; έπιτυχίας ή πρώτη αΰτη δοκιμή.

«Ό Διάδοχος τοϋ "Ελληνικού Θρόνου δύναται νά κα^χηθή, 
οτι έσωσε πολλάκις τήν ύπυθεσιν άπέναντι τών κωλυμάτων, πρό 
τών όποιων άνά πάν βήμα εύρίσκετο. Έπίσης δόξα καί εύγνωμο- 
σύνη οφείλεται εί; έκεΐνον, δ όποιο; διά τής πατρικής αύτοϋ γεν- 

Στάδιον καί διηυκόλυνε τήν έν αύτφ 
’Ολυμπιακών άγώνων.

τά πλεονεκτήματα ταϋτα ήθελον βεβαίως μείωθή, ή 
δρμή του Έθνους ήθελε βεβαίως προσκόψη, έάν έλησμονοϋμεν 
έστω καί πρό; στιγμήν, δτι κατ’ έξοχήν μήτηρ τοϋ άθλητισμοϋ 
ύπήρξεν ή "Ελλάς. Τόν άναφαίρετον τούτον τίτλον, κύριοι, πρέπει 
νά περισώσωμεν καί νά ένισχύσωμεν πάση δυνάμει.

Καϊ τοιοϋτος είνε δ σκοπός τοϋ νομοσχεδίου, τό όποιον λαμ.-
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βάνω ττ,ν τψ.τ,ν νά υποβάλω εί: την ύ-ζετεραν ψήφον καί νά συ
στήσω εις ύιχας, νομοσχεδίου, διά τοΰ όποιου εξασφαλίζεται πλέον 
καί καΟιεροϋται δριστικώς ή άνά τετραετίαν τελεσι; έν Άθήναις 
'Ολυμπιακών άγώνων. Ύποβάλλων τό νομοσχέδιου τοΰτο κύριοι 
πεποιθα οτι ανταποκρίνομαι είς ευχήν ολοκλήρου τή; Βουλής καί 
συνεπώς καί ολοκλήρου τοΰ Έθνους».

Είς τούς ύψηλόφρονας τούτους λόγους τοΰ κ. ύπούργοΰ δέν 
εχει τις νά πρόσθεση άλλο σχόλιου είμτ τό σχόλιου τής έκθύμου 
έπικροτήσεως αύτών.

PC1S0S ΑΓΟΡΗΤΗΖ ΕΝ TAIS ΜΕΝΑΙ2 ΠΟΑΙΤΕΙΑΙΖ

Η Αμερική δέν είναι μόνον ή μεγάλη χώρα τής παραγωγής 
γεωργικών καί βιομηχανικών ειδών, άλλά καί ή μεγάλη 

αγορά τής καταναλώσεως τών πνευματικών προϊόντων τής γη- 
ραιάς Εύρώπης.

Είναι γνωστόν, ότι οί παντός είδους καλλιτέχναι τοΰ παλαιού 
κόσρ-ου συχνά διαπλέουσι τόν ’Ατλαντικόν καί έπιστρέφουσιν έξ 
’Αμερικής είς τήν Εύρώπην κατάφορτοι μέ έκατομμύρια συγκομι- 
ζόμενα είς τάς σκηνάς τών θεάτρων καί τάς αίθούσας τών συν
αυλιών τής Νέας Ί’όρκης καί τών άλλων μεγαλοπόλεων τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών. Τό πράγμα μάλιστα έλαβε τοσαύτα: δια
στάσεις, ώστε πολλοί έξηγέρθησαν έν 'Αμερική κατά τής ευκο
λία:, τήν όποιαν εύρίσκουσι παρ’ αυτοί: οί καλλιτέχναι τής Εύ
ρώπης είς κατανάλωσιν — άνευ έξαντλήσεως — τών άυλων καί 
ασυλληπτών καλλιτεχνημάτων των. Έχομεν ικανήν καλλιτε
χνικήν παραγωγήν, φω/άζουσι, καί δέν είναι άνάγκη νά μάς έρ- 
χωνται έξ Εύρώπης καλλιτέχναι καί νά μάς άρπάζωσι --ά έκα- 
τομμύριά μας. Καί έπί τέλους ήρ.ποροΰμεν ύπό καλλιτεχνικήν έπο- 
ψιν ν’ άρκεσθώμεν είς Ο,τι έχομεν και είς ο,τι δέν έχομεν.

Έν τοσούτω ή άμερικανική άγορά δέν έκλείσθη εις τήν εύοω- 
παϊκήν καλλιτεχνίαν, ούδέ ύπάρχει φόβος δτι θζ ψηφισθώσιν απα
γορευτικοί νόμοι καί έπ ’ αύτής τής προεδρεία; τού νέου Προέδρου 
τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας, τοΰ προστατευτικωτάτου κ. 
Μάκ Κίνλεϋ. Τούναντίον είς τούς καλλιτέχνας τή: σκηνής, δρα
ματικούς ή μουσικούς αύτοί ούτοι οί 'Αμερικανοί προσθέτουσι 
καί καλλιτέχνας τοΰ λόγου, ζητοΰντες παρ ’ αύτών διαλέξεις περί 
τής ιστορίας τή; πνευματικής άναπτύξεως τών ευρωπαϊκών εθνών. 
Οΰτω τόν παρελθόντα χειμώνα τό ινστιτούτου Lowell τή; Βο- 
στώνης προσεκάλεσε τόν ρώσσον πρίγκηπα Σέργιον Βολκόνσκην, 
οπω; κάμη σειράν οκτώ άχαγχωσμάτωζ περί τή; ιστορία; τή; πο
λιτικής καί φιλολογικής άναπτύξεως τής Ρωσσίας.

Ό πρίγκηψ Βολκόνσκης, νεαρό; συγγραφεύς γνωστός έκ τινων 
διηγημάτων καί έκ πραγματεία; τινό; περί «τή; Τέχνη; καί τής 
’Ηθική:» έδέχθη τήν πρόσκλησιν καί μετέβη πέρυσιν εις Βοστώ- 
νην. Γινώσκων, ώς πάντες σχεδόν οί Ρώσσοι πρίγκηπες τήν αγ
γλικήν, εί; τήν γλώσσαν ταύτην έγραψε καί απήγγειλε τά μα- 
θήματά του, ή δέ επιτυχία του ύπήρξε τοσαύτη, ώστε μετά τό 
ινστιτούτου τοΰ Λόουελλ τρία πανεπιστήμια καί οκτώ άλλα 
άνώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έξέφοασαν πρός αύτόν τήν επι
θυμίαν δπως τόν άκούσωσιν. Άπό τής 5 δέ Φεβρουάριου μέχρι τής 
4 Μαίου τοΰ 1896 (ν. χ.) διέτρεξεν δ πρίγκηψ άγορητή; τάς 
Ηνωμένα; Πολιτείας,διδάσκων τά οκτώ μαθήματα του περί τή; 

ιστορίας τής πατρίδο; του. Τά μαθήματα ταϋτα έξεδόθησαν ήδη 
ρωσσιστί καί προσεχώς έκδίδονται καί άγγλιστί.

Έν τώ προλόγω τής ρωσσική; έκδόσεως δ πρίγκηψ ζητεί τήν 
επιείκειαν καί τήν συγγνώμην τών συμπολιτών του,δτι παρουσιάζει 
εί; αύτού; πράγματα γνωστά. Παρουσιάζει έν τούτοι; ή ρωσσι
κή έκδοσις ένδιαφέρον τι καί είς αύτούς τού; Ρώσσους, λέγει ό 
πρίγκηψ. Διότι έ'χουσι νά μάθωσιν ούτοι πώ; κατανοοΰνται, πώ; 
εξηγούνται καί πώ; παρουσιάζονται καί μεταδίδονται είς τού; 
ξένου; τά πράγματα ταϋτα. Καί τφ όντι καί δ οίκειότερος πρό; 
την πολιτικήν καί φιλολογικήν ιστορίαν τή: Ρωσσίας επωφελώς 
ήθελεν άναγνώσει τά μαθήματα τού Βολκόνσκη διά τήν υ.εθοδι- 
κότητα καί τήν χάριν μεθ ’ ής έγράφησαν ταύτα, καί διά τάς κρί
σεις δι’ ών έπλούτισε τό θέμα ή οξύνοια καί εύθυκρισία τού συγ
γραφέα»;.

Άπο τών πρώτων γραμμών μέχρι τών περί Τολστόη σκέψεων 
αϊτενες άποτελρϋσι τό συμπέρασμα τή; ό'λως σειράς διεξερχόμεθα. 
άπροσκόπτω; τά μεγάλα πολιτικά, κοινωνικά καί καλλιτεχνικά 
γεγονότα τά άποτελούντα τήν ιστορίαν τής έθνικής έξελίξεω; τοϋ 
ρωσσικοϋ λαού.

Τά πέντε τελευταία ίδίω; μαθήματα είναι άξια ιδιαιτέρα; 
προσοχή; καί μελέτης, διότι έν αύτοί; δ συγγραφεύς συνοψίζει 
και κρίνει μετά σαφήνειας καί εύθυκρισία; άξιολόγου τά; μετα- 
βολά; τά; έπελθούσα: έν τώ κοινωνικω, πολιτικώ καί πνευμα
τικοί βίω τή; Ρωσσίας άπό τής βασιλείας Πέτρου τού Μεγάλου 
Ι-'-ίχΡ1 «πελευθερώσεω; τών δούλων ύπό Αλεξάνδρου τοϋ Α' . 
Πέτρος δ Μέγα; καταλαμβάνει έν δλόκληρον μάθημα· τό έπόμενον 
είναι άφιερωμενον εί; τήν Αικατερίνην· τό έκτου μάθημα έχει ώ: 
θέμα, τήν βασιλείαν Παύλου τοϋ Α’ . καί Αλεξάνδρου τού Α' . 
Απο τού έκτου οέ τούτου μαθήματος ή πνευματική άνάπτυξίς 

είναι το οεσποζον θέμα. Ο Πούσκιν καί δ πρόδρομο; αύτου Γιου- 
κόβσκη; καταλαμβάνουσιν έν αύτώ έπικοατεστέραν θέσιν τής τών 
ηγεμόνων. Εν τώ προσώπω αύτών πραγματοποιείται ήόη είς τόν 
ύπατον βαθμόν ή συνείδησις τής φυλής των. Καί πάλιν δμως ή 
πολίτικη κατεχει ίκανώς σπουδαίαν θέσιν έν τώ έκτω τούτω μα- 
θήματι, διότι είς τά δύο τελευταία τείνει είς έξαφάνισιν, τού κ. 
Βολκόνσκη έςετάζοντ:; μάλλον τήν ταχεϊαν όσον καί λαμπράν 
εξελιςιν τής ποιήσεως καί τοΰ μυθιστορήματος έν Ρωσσία κατά 
τόν παρόντα αιώνα.

Ο Γόγολ. δ Λερμοντόφ, δ δημοφιλής ποιητή: Κόλτζοφ, καί ό 
κριτικός Βιελίνσκης άποτελούσι τό κέντρου τού έβδομου μαθή
ματος.

Τό δέ τελευταίου είναι αφιερωμένου είς τού; τρεις νεωτέρους 
Ρώσσους συγγραφείς, τούς μεγαλειτέρους καί διασημοτέρους πάν- 
τωυ, τήν Τουργέυιεφ, τόν Δοστοϊέβσκην καί τόν κόμητα Τολ 
στόην.

Ό Τουργέυιεφ κατά τόυ συγγραφέα τών μαθημάτων τούτων 
είναι πρό παντός καλλιτέχνης. Είναι οΰτω; είπεϊν ό Ρώσσο; Μυσ- 
σέ, ποιητη; δηλονότι πικρό: άμα καί Θελκτικό:, τοϋ οποίου τά 
έργα είναι κυρίως προαιρεσμένα δπως συγκινώσι τήν νεολαίαν. Ό 
Δοστοϊέβσκη; είναι καί αύτός καλλιτέχνης, άλλ ’ ή τέχνη αύτοϋ 
έξυπηρε-.εϊ τήν φιλοσοφίαν ή μάλλον τήν ηθικήν τής ζωής. Διότι 
πρέπει νά σημειώσωμεν δτι δ νεοχρις-ιανισμός τόν όποιον άπό δεκαε
τίας μάς οιόάσκει ό κόμ.ης Τολστόης είς τά Θεωρητικά συγγράμ- 
ματά του, δ χριστιανισμό: ούτος τής έγκαρτερήσεως καί τή; αυ
τοθυσίας είναι ή βάσις όλων τών μυθιστορημάτων τοΰ Δοστοϊέβ
σκη άπο των «Πτωχών» μέχρι τών «’Αδελφών Καραμάζοφ».

Περί τοΰ Τολστόη ιδιαιτέρως δ πρίγκηψ Βολκό· σκη; άνέπτυξεν 
εις τού: άμερικανους άκροατά; του οτι πάντοτε ύπήρχον παρ’ αύ- 
τφ δύο διακεκριμένοι καί οΰτω; είπεϊν έχθρικώς πρός άλλήλου; δια- 
κείμενοι άνθρωποι, δ εί; καλλιτέχνη; και δ άλλος φιλόσοφο:, καί 
οτι οί ούο ούτοι άνθρωποι ούδέποτε κατόρθωσαν νά ένωθώσι πρό: 
έπιτελεσιν ένο; καί τοΰ αύτοϋ έργου. Έκαστο; έξ αύτών εργάζε
ται ουτω; είπεϊν κατ’ ιδίαν, καί εί: αύτά τά μεγάλα μυθιστο
ρήματα οπού καί οί δύο συμπράττουσι νομίζει τις οτι έκαστο; ερ
γάζεται εις διάφορα κεφάλαια. Ούδέποτε ό εί; διεισδύει εις τόν 
έτερον. Ούτω δύναται τις έν τοϊ; μυθιστορήμασι «Πόλεμο; καί Ει
ρήνη» καί «Άννα Κάρενιν» νά άποκόψη τά φιλοσοφικά κεφάλαια 
χωρίς νά πάθη τι ή ύψίστη καλλιτεχνική άξια τών έργων τούτων.

Καί τοιαΰτα μέν ό πρίγκηψ Βολκόνσκη; περί τή; ιστορίας καί 
τής φιλολογίας τή; πατρίδο; του άνέπτυξεν εί; τό μέγα αφρι
κανικόν κοινόν. Άλλά δέν νομίζετε δτι παρόμοιόν τι ήδύνατο νά 
"Ρ^ζ'ζι καί τι;ήμετερος έν ’Αμερική; Ούδείς δύναται νά ίσχυρισθή 
ότι το ένοιαφέρον τών Αμερικανών είναι μεγαλείοερον διά τήν 
Ρωσσίαν παρά διά τήν Ελλάδα. Καί άν είναι γνωστά τά έλλη- 
νικά πράγματα τά άρχαϊα παρά τοϊ; λογίοις τή; ’Αμερική;, 
τά βυζαντινά δμω; καί τά νεώτερα είιαι τόσον άγνωστα δσον καί 
διαφέροντα, καί διά τοΰτο ή ιδέα διαλέξεων έν Άαεοική ύπό Έλ
ληνος αγγλομαθούς περί τών νεωτερων έλληνικών πραγμάτων 
ήδύνατο νά πραγματοποιηθώ. Άπόκειται δέ είς τού; έν' Αμερική 
ήμετέρου; λογίους νά ύποβάλωσι τήν ιδέαν δπου δει, καί άναμφι- 
βόλω; Θά τύχη αΰτη τή; δεούσης ύποδοχής.

A. Α.
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Έπιστολαι Χάί άποστολαί -χρημάτων απευθύνονται :
Πρός τό περιοδικόν Τλ Ολυμπία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ

■ρπΐ τη είσόδω είς τά; άπόκρεω δημοσιεύομε» τήν καλλιτεχνικωτάτην ταύτην εί- 
[j χόνα τοϋ Γουσταύου Βρύο», παριστώσαν Άλσατού; χορεύοντας τόν εθνικόν 
αύτών χορόν τοϋ πετεινόν. Εινε συγκινητική άνάμνησι; τή; 'Αλσατίας, τή; οποία; 
ή κατήφεια φαίνεται αντανακλώμενη έπί τή; μορφής τών διασκεδαζόντων τέ

κνων τη:.

Ηχατάσχεσις τοϋ παρε.Ιθόντος φύΛ-Ιου τοϋ εΡωμηοϋ“.— Ο .-τοιηη'/c Σου- 
ρής. "Εκπληξιν καί ειλικρινή άγανάκτησιν προύξένηεεν εϊ; πάντα; ή πορεμ- 

ποδισι; τή; κυκλοφορία; τοϋ «Ρωμηοϋ» τοϋ π. Σαββάτου καί ή καταδίωξι; τοϋ 
ποιητοΰ Σουρή. Ούδέποτε ήδύνατο τις νά φαντασδή δτι ή δικαστική εξουσία ήΟε- 
λεν επίθεση χεϊρα έπί τοϋ κατ' εξοχήν έθνικοϋ ποιητοΰ, τοϋ μοναδικού τούτου βάρ
δου τοΰ νεοελληνικοί εθνους,ουτινος ή διάβασις διά τή; ήμετέρα; έποχή; προωρι- 
σται νά καταλίτη ϊ/,νη ανεξίτηλα, ίχνη άστραπηβόλα έπί του γλυκύτατου τή; 
'Ελλάδος όρίζοντο; καί ποδηγετήση τά; έπερχομένα; γενεάς, ώ; ό άστήρ τή; 
Βηθλεέμ. είς τήν γήν τή; επαγγελίας. Ό μοιραίο; σταθμός τή; άναπαύσεω; τοϋ 
ποιητοΰ Σουρή οΰτε ή Εισαγγελία είνε, ούτε ή φυλακή τοϋ Παλαιού Στρατώνο;· 
τό έδώλων, οπερ αναμένει αύτόν, δέν ε’νε τό άτιρον έδώλιον τοϋ κατηγορουμέ
νου- ό σταθμό; τή; άναπαύλα; αύτοϋ Οά ήνε ό “Ολυμπο; τή; α-.οΟεώσεως, και τό 
εδώλιον του Ο'α ήνε θρόνο; περιλαμπή;, θρόνο; εύγενή;, δεχόμ να; παντοχόΟεν 
ώ; θυμίαμα τα; επευφημία; πάση; εύ .ενοϋ; κυί ενθουσιώδους έλληνική; καρδία;, 
καί έμπνέον πάσαν πατριώτου ψυχήν εϊ; τά γλυκύτερα όνειρα.

Πρέπει να έννοήσωμεν καλώς,δτι ή έποχή τών έινομαρτύρεον παρήλΟε,καταλι- 
ποΰσα εί; τά; καρδία; ήμών δύο αισθήματα αντίθετα καί βαίνοντα πάντοτε παραλλή- 
λως· τήν φρίκην διά τόν Ουσιάζοντα καί τόν θαυμασμόν δια τόν Ουιιαζόμενον. 
Πρέπει νά έννοήσωμεν χαλώ;, οτι τό μεγαλείου τή; διανοία; εινε τόσον ΰπερφυε;, 
τόσον έπιβάλλον κα! τόσον υψηλά ίσταται, ώστε ούδεμία ανθρώπινη δύναμι; εινε 
ικανή νά τό φθάση ποτέ καϊ τό κινήση καν έκ τοϋ θρόνου του. Έξ εναντίας, φρονώ, 
οτι πάσα πρό; τούτο απόπειρα, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν, άνύψωσεν αυτό πλειό- 
τερον, καί τό περιέβαλε μέ μεγαλειτέραν αϊγλην πάντοτε

Ημείς άναγνόντε; μετά προσοχή; τό κατασχεΟέν φύλλου τοϋ «Ρωμηοϋ» ούδέν 
έν αύτώ τό έπιλήψιμου εΰρομεν’ εϊκάζομεν δέ δτι κατεδ.ώχΟη τό φύλλου τούτο διά 
τόν διάλογον τοϋ Φασουλή, ύπ*1 τό ονομα τού όποιου κρύπτεται και διερμηνεύει 
τά; ίδια; ιδέας ό ποιητή;—πρός τήν σύζυγον αύτοϋ, ήτοι τήν κυρίαν Γεωργίου 
Σουρή.

Ποϋ έγκειται εί; τούτο τό έπιλήψιμου καί κατά τίνος δύναται νά ύποτεβή οτι 
εκφράζεται ό ποητής, άγνοοΰμεν "Εν μόνον γνωρίζομεν, οτι διά τών μέσων τού
των καθίσταται αίωνία καί αναμφισβήτητος ή αλήθεια τοϋ όιραίου τούτου δίστι
χου τοϋ αειμνήστου ποιητοΰ Όρφανίδου, ότι

όπόταν τά άνθροίπινα καταρασθή ή μοίρα, 
λαμβάνει καί τό πήδημα τοϋ ψύλλου χαρακτήρα !

Αιεθνΐς άρχαιοΛογιχότ συνίόριον εν ' ‘ θήναιι;. 'Επ' εύκαιρϊα τών εορτών τή; 
πεντηκονταετηρίδο; τή; Γαλλικής Σχολής 'Αθηνών τών γενησομέ/ων κατά 

τό προσεχές έαρ, θέλει συγκροτηθή έν 'Αθήνα·.; διεθνές αρχαιολογικόν συνέδριου 
έπιμελ.εία τής έορταζούσης Σχολής. Τό συνέδρων τούτο Οέκει διαρκέσει έπ! τρεις 
ημέρας, ήτοι άπό τής 14 μέχρι τής 16 'Απριλίου ή καί έπί περισσοτίρα; ημέ
ρας, έαν έκ τών γενησομένων συζητήσεων άποδειχθή αναγκαία ή παράτασι; αύ
τοϋ καί το άπαιτήσωσι καί τά παρόντα μέλη. Τό συνέδριου θά συνεδριάζω δί; τή; 
ήμέρα; είτε έν τή Γαλλική Σχολή είτε έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω, θά εϊνα· 
δέ αί συνεδριάσει; γενικαί. έκτό; έάν τό συνέδριου άποφασίση νά διαιρεθή εϊ; έπι- 
τροπάς. Έν ταϊ; συνεδριάσει» ταύταις τό μέν Οά γίνωνται επιστημονικά! διαλέ
ξει;, τό δέ Οά συζητώνται τεχνικά ζητήματα Αί διαλέξει; θα περιστρέφονται ει< 
θέματα γενικά προτιμωμένων εκείνων, άτι·*α ώς έκ τής σημερινή; χαταστάσεως 
τής αρχαιολογίας καί τών αρχαιολογικών ανακαλύψεων παρουσιάζομαι μείζονα 
οπουδαιότητα. Συνιστάται δέ εις τά έθνη, όσα μέλλουσι νά μετάσχωσι τοϋ Συνε
δρίου, οπω; άντιπροσωπευθώσιν ύπό ένό; μόνον ρήτορο;. Οΐ διάφοροι ρήτορες 

θέλουσι συνεννοηθή έκ τών προτέοων μετά τής διοργανωτικής τοΰ Συνεδρίου έπιι 
τροπή; περί τή; ήμερησία; διατάξεως, θά έκλέξοισι δέ οϊαν δήποτε προτιμώσ- 
γλώσσαν διά τήν διάλεξιν. Εί; τάς συνεδριάσει; τών τεχνικών ζητημάτων Οέλουσ 
συζητηθή τά περί μεθόδων, οργανισμού έργασίας, διδασκαλία; κλπ. Πρός διευχό- 
λυνσιν τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου συνιστάται εϊ; ,ούς μέλλοντας νά μετάσ/ωσ 
τών συζητήσεων δπως πέμψωσι 15 ημέρας προ τή; ένάρξεως τών έργασιών εγ
γράφους τά; περί έκάστου ζητήματος γνώμας των. ΑΓ έκαστον ζήτημα θέλει τα- 
χθή είς εισηγητής. Αί έγγραφοι γνώμαι, αί έζθέσει; τών εισηγητών, καί αί συζη
τήσεις έν συνάψει θ' άποτελέσωσι μετά τών λόγων καί διαλέξεων τά πρακτικά τοϋ 
Συνεδρίου, τά όποια θέλ .υσι δημοσιευθή κατά τά; ληφθησομένας αποφάσεις.

Οΐ ιστορικοί των ' ·>θηνών Λόφοι. Μετ’ άκρα; χαρα; άναγράφομεν, ότι ό Διευ
θυντή; τή; Αστυνομίας 'Αθηνών χαί Πειραιώς έξέδωκε διαταγήν πρό; τού; 
αστυνόμους τών τμημάτων, δΓ ής απαγορεύει τήν άνευ άδεια; τοϋ ύπουργείου τών 

Εσωτερικών λατομίαν εί; τοΰ; πέριξ τών 'Αθηνών και Πειραιώς ιστορικούς λό
φους. Ευχής δέ έργον νά μή παρέχωνται άδειαι πρός λατομίαν έκ τών ιστορικών 
λόφων, τού; όποιους εξαφανίζει καί άσχημίζει ή δυναμϊτι; τού λατόμου.

Ηοιοχ-ειρισιη τής Άρχαεο.έοχεΛίής Έταιρίας. Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 
έγένετο ή τακτική Συνέλευσι; εταίρων τή; 'Αρχαιολογικής Έταιρίας πρύις 
έξέλεγξιν τής διαχειρίσεως τοϋ παρελθόντος έτους. Κατά τήν άναγνωσθεϊσαν ύπό, 

τοϋ είσηγητοΰ τής έξελεγζτικής έπιτροπή; εκθεσιν τά έσοδα τή; Έταιρίας κατά 
τό έτος 1896 άνήλ'ίον είς δραχ 470,0(10 περίπου ύπερτερήσαντα κατά δραχ · 
Γ.0,000 τά έσοδα τοΰ έτους 1895. Ή αΰ'ξησι; αύτη οφείλεται είςτήν αϋξησιν το'ΰ 
άριθμοΰ τών γραμματίων τοΰ λαχείου τή; Έταιρίας άναβιβασθέντων διά τοΰ άπό 
20 'Ιανουάριου 1896 Β. Διατάγματος άπό Ι5(),000 εί; 225,000, άτινα διττέ- 
Οησαν πάντα μέχρι; ένός. Τα έξοδα τή; έταιρίας άνήλθον εί; δραχ. 449,000 πε
ρίπου, έξ ών τό σπουδαιότερου ποσόν έκ δραχ. 85,000 διετέθη εί; τά έργα τοδ 
ΓΙαρθενώνο.. Τό δλον τών συντελεαθέντων ύπό τή; Έταιρίας έργων άνήλθον εϊς 
δραχ- 195,000. Εζ τή; όλης δισχειρίσεω; τοΰ 1896 έμεινε περίσσευμα έκ δραχ. 
21,000, όπερ προσετέθη εϊ; τό κεφάλαιον τής Έταιρίας. Ή έκθεσις τής έξελεγ- 
κτιζή; έπεκυρώθη ύπό τή; συνελεύσεως, ήτι; ζαί έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν τη; 
εί; τόν Αντιπρόεδρον, τό Διοικητικόν Συμβούλων ζαί άπαν τό προσωπικόν τή; 
Έταιρίας διά τήν μετά ζήλου ζαί άφοσιώσεως έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
αυτών.

Αί όια.ΙέΓ,εις τοϋ χ. Κ. ΠαΛαμά. Αί έν τώ Συλλόγω Παρνασσώ γινόμενοι δια
λέξεις τοΰ ζ. Κ. Παλαμα περί τής δημοτικής ήμών ποιήσεως έξαχολουθοΰσι.

Τό παρελθόν Σάββατον ώμίλησε περί τοΰ ν'Ερωτοχρίτου», τόν όποιον έθεώρησεν 
ώ; έργον τοΰ Κορνάρου, έκίνησε δέ εί; άκρου τό ένδιαφέρον τοΰ άκροατηοίου του. 

Ηόιαχείρισις της Επιστημονικής Έταιρίας. Καί τή; Έταιρίας ταύτης συν- 
ηλθεν ή συνέλευσι; πρό τινων ήμερών, όπως άζούση τήν έκθεσιν τή; Εξε

λεγκτική; Έπιτροπή; τή; διαχειρίσεω; τοΰ Συμβουλίου. Ή έχθεσι; αϋτη ένε- 
ζρίθη ύπό τή; συνελεύσεω;.

Ανακα.1ύό·εις έν τώ Άστεροσχοπείω 'Αθηνών. ' ) διευθυντή; τοΰ 'Αστερο
σκοπείου τών Παρισίων άνεχοίνωσε πρό τινων ήμερών εί; τήν 'Ακαδημίαν 

τών Επιστημών, ότι έν τώ ήμετέρω Άστεροσχοπείω άνεχαλύφθη ύπό τοΰ διε-υ- 
θυντοΰ αύτοϋ κ. Αϊγινήτου έν τώ άστερ-.σμώ τοΰ Ώρίωνος νέον κοσμικόν σμήνο; 
κληθέν κατά τήν έπιζρατοΰσαν άστρονομικήν συνήθειαν Ώριωνΐδαι. Ό χ. Αϊγι- 
νήτης καί προηγουμένως είχε ποιήσει εί; τήν έν Παρισίοι; 'Ακαδημίαν τών Επι
στημών μελέτην του «περί τής ήμερησία; πορεία; τή; ύγρασία;» καί έτέραν 
«περί τή; βροχή;» έν'Α'ήναι;. Αί μελέτα: αύται τοδ κ. Αϊγινήτου ένεποιησαν 
άρίστην έν Εύρώπη έντύπωσιν εϊς τοϋ; έπιστημονικού; κύχλους.

Μία παγκόσμιος γ.Ιώεσα είναι δυνατή ; Τήν έρώτησιν ταύτην φέοει ώ; τίτλον 
ή άρτι έκδοθεΐσι μονογραφία τοΰ χ. A. Β. Liptay, δι' ή; πειρατχι ούτος νά 

δημιουργήση τεχνητώ; γλώσσαν παγκόσμιον. Ούδείς έλησμόνησε βεβαίως τήν βο- 
λαπύχ, τήν τεχνητήν γ/ώ σαν τού άββΐ Sehlcyer. ή όποια άν δέν κατώρθωσε νά 
όμιλήται, έκαμε τούλάχιστον άλλοτε τόν κόσμον έπί πολύ νά όμιλή περί αύτής. 
Ό κ. Liptay φρονών ότι ή άπόπειρα τοΰ Schlcycr άπέτυχε, διότι έλαόεν ούτος 
ρίζας λατινικά; καί γερμανικά; πρό; δημιουργίαν τοΰ τεχνητοΰ γλωσσιχοΰ ιδιώ
ματος του, ώ; εκ τοΰ όποιου τά μέν λατινικά έθνη δέν ήννόουν τά; γερμανικά; 
ρίζας, τά δέ γερμανικά τα; λατινικά;,έκρινε φρονιμώτερον νά λάβη τά; ρίζας τοΰ 
ίδικοΰ του γλωσσιχοΰ ιδιώματος έκ τής λατινική; καί μόνη;, σκεπτόμενος ότι ύπάρ- 
χουσιν έπί τή; γή; 560 περίπου έκατομμύρια άνθρωπο» όμιλούντων γλώσσας, 
προίχθούσα: έκ τή; λατινικής, καϊ ότι οί άνθρωποι ουτοι θά ήδύναντο εύκό- 
λω; νά έχμάθωσι λατινογενή τεχνητήν γλώσσαν λαμβάνουσαν τά; ρίζα; της έχ 
τών δεκακισχιλίων περίπου λατινικών λέξεων, αί όποίαι ύπάρ-χουσι κοινά! είς τά; 
λαλουμένα; νΰν λατινογενείς γλώσσας. 'Ιδού παραδείγματα σχηματισμού λέξεων 
τή; παγκοσμίου γλώσσης τού Liptay. Έκ τής λατινικής λεξεως homo (άνθρω
πο;) λαμβάνει τήν ρίζαν h ο m καί διά μέν τό αρσενικόν άνήρ προσθέτιι τήν χα- 
τάληξιν ο, διά δέ τό θηλυκόν γυνή τήν χατάληξιν a.καί οΰτω έχει homo χαΐ homa. 
Τό amo (άγαπώ) ύπάρχει εί; όλα; τάς λατινογενείς λέξεις· κρατεί έξ αύτοϋ τήν 
ρίζαν a m, προσθέτει τάς προσωπικός του άντωνυμία; co (έγώ) tu Ισύ) καί elo 
ela (αύτός αύτήΐ, καί σχηματίζει οΰτω τά πρόσωπα χωρίς νάπροσθέτη άλλο τι εις 
τήν ρίζαν am.

Άλλά τό σύστημα τοΰ Liptay δέν φαίνεται προωρισμένον νά κινήση τόν εν
θουσιασμόν τών λατινικών έθνών. Μετά τήν άποτυχίαν τής βολαπύκ τό ζήτημα 
τή; τεχνητή; γλώσσης έμελετήθη έμβοιθέστερον καί έκρίθη άλυτου. Τό μόνον μέ-
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σον ν’ άποκτήσωμεν παγκόσμιον γλώσσαν θά ήτο ή παραδοχή <ί>ς τοιαύτη; μιας 
τών λάλο μενών. Τό εργον τούτο έξεπλήρωσεν έν μεγάλο/ μέτρω ή λατινική μέ
χρι τοΰ 17ου αίώνος ζαί βραδύτερου ή γαλλική. Άλλ' ή ιδέα τοΰ έθνισμοΰ άνε- 
πτύχθη τοσοϋτον ζατά τόν αιώνα τούτον, καί μετ’ αυτής χαί ή τής ιδιαιτέρα; 
έκαστου έθνους γλώσσης, ώστε τό ζήτημα τής αναγνωρίσει»; μιά, γλώσσης ώς 
κοινής πάντων γλώσσης άπδη δυσχερέστερο'/ παρά ποτέ. ΙΙολλοι θεωροΰσι τήν 
παγκόσμιον γλώσσαν άληθή ουτοπίαν.

"Ας σημειώσωμεν έν τούτο ς ένταΰθα. οτι ή ιδέα τή; καθιερώσει*/; τής νεοελ
ληνική; γλώσσης ό>; παγκοσμίου έχει ούκ ολίγους θιασώτας.

Επιστο.έαί τοΰ ιρι.Ιο.ίόχοί! ΡςίσκΙον. Ό έν Βρεσλαυία καθηγητής Φέρστερ 
έδημοσίευσεν εσχάτως, άναλώμασι τής έν Λειψία Ακαδημίας τώ£,'Επιστη

μών, ογκωδέστατο» τόμον, περιέχοντα τάς έπιστολάς τοΰ μεγαλώνυμου φιλολόγου 
1’εϊσκίου, δν μετά θαυμασμού μνημονεύει πολλαχού καί ό ήμέτερας Κοραής. Ό 
Ρείσκιο; ήτο έντριδέστατο; περί τήν φιλολογίαν τών άρχαίων έθνών, καί μάλιστα 
περί τήν ελληνικήν και άραβικήν, ήτο δέ ωσαύτως βαθύ; γνώστης τών βυζαντι
νών γραμμάτων, αί δέ πολλαί >.α! διάφοροι ύπ' αύτοΰ γενόμεναι έκδόοεις έπι- 
σπώνται έτι καί σήμερον τόν θαυμασμόν τών φιλολόγων. Γεννηθείς τώ 1746, έγέ- 
νετο τώ 1748 έν Λειψίφ γυμνασιάρχης καί ζ.αθηγηή; τή; άραδικής γλώσσης 
έν τώ αύτόθι πανεπιστημ’ω’ ’τελεύτησε δέ τή 14 Αύγουστου 1774. Ίκ τών έχ- 
δόσεων αύτοΰ ζεριιόνυμο; είναι ή τής εΒασιλείου Τάξεω;» Κωνσταντίνου τοΰ 
Ιίορφυρογεννήτου έν δυσί τόμοι; μετά θαυμάσιων σημειώσεων καί έρμηνειών, ή 
τών ειδυλλίων τού Θεόκριτόν, τών 'Αττικών Ρητόρων έν IV τ< μοες, τής Έ/ζ.η- 
νιχής 'Ανθολογίας, τών Παραλλήλων Βίων καί Ηθικών του Πλουτάρχου έν 12 
τόμοι;, τών σωζομένων ποιημάτων Διονυσίου τοΰ "Λλικαρνασσίως έν έξ τόμοι;, 
τών Διατριβών Μαξίμου τοΰ Τυριού, τών λόγων Διωνος τοΰ Χρυσοστόμου καί 
τών Μελετών τού Λιβανιού εί; τόμους τέσσαρα;. Προς τούτοι; μετέφρασεν εί; τήν 
γερμανικήν μετ' άπαραμίλλου άκριδεία; τού; λόγου; τοϋ Δημοσβένου; καί τοΰ 
Αϊσχίνου είς πέν·ε τόμους, τήν συγγραφήν τού Θουκυδίδου καί λατινιστί άλλους 
ίλληνας πεζογράφους. Έν τή αραβική φιλολογία διέπρεψεν ό Ρείσκιος ύπέρ πχντα 
άλλον διά τής έπεξεργασίας τών «Ίσλαμιτικών Χρονικών» τοΰ Άλδουυέδου έν 
πέντε τόμοις Αί νύν έκδιδόμεναι έπιστολαΐ τοΰ μεγάλου τούτου φιλολ,όγου καί 
πολυίστορος είναι αύτόχρηυα θησαυρός. Τόν πρός τήν έλλ.ηνικήν άρχαιότητα διά
πυρου ένθουσιασμόν μετέδωκεν δ Ρ ίσκιος καί είς τήν μουσοτραφή αύτοΰ σύμ- 
διον, Έρνεστίναν, ήτι; ύπήρξεν άκάματο; αύτού συνεργάτις, ρεταφράσασα γλα- 
φυρώ; πολλά άποσπάσματα άρχαίων Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων.

Επιστο.ίοί τοϋ .Ιόρόου Βύρωτοη. Έν Λονδίνο· έξεδόθη άρτίω; έν πολυτελεί έκ- 
δόσει ό πρώτος τόμος τιΛν επιστολών τοΰ λόρδου Βύρωνος, περιλαμβάνουν 

τά; άπό 1804—1813 γραφε'σας.Έν τή χρονική ταύτη περιόδω περιλαμβάνεται τό 
εις τήν 'Ανατολήν ταξείδιον τοΰ Βύρωνος, αί δ'έξ έλληνικών χωρών έπιστολαΐ του 
είναι άληθή; θησαυρός πρός κατανόησιν τών αισθημάτων τοΰ μεγάλου ποιητοΰ καί 
διαφώτιση/ τής έθνιχής μας ιστορίας τών χρόνων έκείνων. Αί έξ Ηπείρου, αί έκ 
ΙΙατρών, αϊ έξ ’Αθηνών έπιστολαΐ του πρός τήν μητέρα του η εις φίλους παρέ- 
χουσι λίαν ένδιαφερούσας πληροφορίας λαογραφικάς και πολιτικά;. Ή άφέλεια δέ, 
ή χάρις καί τό ανεπιτήδευτο» καί άτημέλητον μεθ' ου γράφονται αί έπιστολαΐ 
αϊται άναδεικνύουσιν αύτά; καί ανάγνωσμα καλαισθητικής άπολαύσεως. Είναι 
πολύ ένθουσιασμένο; ό Βύρων άπό τόν'Αλή πασάν διά τάς περιποιήσεις,ας τώ έπε- 
δαψίλευσεν ουτος,θαυμάζει δέ τά; άρετάς τών'Αλβανών. β ΊΙ φιλοξενία είναι άναγ- 
καία έδώ, γράφει έκ ΙΙατρών, διότι δέν υπάρχουν ξενοδοχεία. Κατέλυσα είς τα; 
οικίας 'Ελλήνων, Τούρκων, Ίταλ.ών καί "Αγγλων, σήμερον εί; παλάτιον καί αυ- 
ριον εί; σταΰλον’ τήν μίαν ημέραν μέ ένα πασάν, τήν άλλην μέ ένα βοσκόν». 
Καί έν τή πρώτη τών έξ Αθηνών επιστολών του έγραφε ; »Κατοικώ μόνο; εις τό 
φραγκισκανό» μοναστή?Όν,[Σ.Ο. Ήτο τό -ότε παρά τό μνημείον τυΰ Λυσικρά- 
του; μονασ-.ήριον] μέ ένα καλόγηρον χαπουχΐνον καί μ'ένα μάγειρον Τούρκον, 
δύο ’Αλβανού; άγριους, ένα Τάρταρον χαί έ.α διερμηνέα.. ΙΙροχθές ό βοεβόδας ή 
διοικητή; τών 'Αθηνών χαί ό μουφτή; τών Θηδών, είδος μουσουλμάνου έπισκό- 
πτου, έδείπνησαν έδώ χαί άπεχτηνώθησαν μέ δυνατόν ρούμι, καί έπειδή ό χαπου- 
κίνο; έπιεν όσον και ήμείς. τό αττικόν μου συμπόσιο» διεξήχθη έν μεγάλω θο- 
ρύδιρ». Καί κατωτέρω : α’Ηλθον εϊ; έριν μέ ένα 'ΛθηναΙον ταχυδρόμον, έχω φι
λίαν μέ τόν Γάλλον πρόξενον καί ένα 'Ιταλόν ζωγράφον, καϊ τά έχω καλά μέ 
πέντε Τεύτονας καί Κίμβρους, Δανού; καί Γερμανού;, οϊτινε; ταξειδεύουν ώς άν- 
τιπρόσωποι μιά; Ακαδημίας». Ωραιότατα δέ είναι κ' έχεΐνα πού γράφει ίκ τή; 
φρεγάτα; «Σαλπέτ-.ηςο πρό; ένα φίλον του. «Δέν βλέπω διαφοράν μεταξύ ήμών 
καί τών Τούρκων, έκτός ότι αύτοΐ φορούν μαχρυά καί ημείς κοντά, καί ήμείς μέν 
όμιλούμεν πολύ, αύτοΐ δέ ολίγον. Είναι γνωστικοί άνθρωποι». Καί κατωτέρω : 
«'Αγαπώ τού; 'Έλληνας, οϊτινε; είναι εύτρόσωποι απατεώνες μέ όλα; τας τουρ
κικά; κακίας χωρίς τό θάρρος των. Μερικοί έν τοσούτω είναι ανδρείοι,πολύ όμοιά- 
ζοντες μέ τήν προτομήν τού Άλχιβιάδου. Αί γυναίκες δέν είναι τόσον ευειδείς». 
Δέν είχε γνωρίσει άχόμη βέβαια τήν Ζωήμ τήν «Κόρην τών Αθηνών», τήν ό
ποιαν τοσοϋτον έξύμνησε».

Ή πενιχρά αΰτη σταχυολογία άποδεικνύει επαρκώ; τό ενδιαφέρον, όπερ πα
ρουσιάζουν αί έπιστολαΐ αυται τού Βύρωνος

Epic iittaiv Ιψιν και Βγιόρνσον. Εί; προηγούμενου φύλλο» τών «’Ολυμ
πίων» έδώσαμε» εύρεΐαν άνάλνσι» τού νέου έργου τοΰ Ίψεν,τοΰ «Ίωάννου Γα

βριήλ Βόρζμαν». Τό έργον τούτο έγένετο αφορμή σφοδρά; έριδος μεταξύ ’Ίψεν 
κκί τοΰ έτέρου μεγάλου τής Νορβηγία; ποιητοΰ τοΰ Βγιόρνσον. Διότι ό τελευταίο; 
ούτο; έν ταϊς σχεσεσι τοΰ δικηγόρου Χίγκε). πρός τόν Βορκμαν διαβλέπει ύπχι- 

νιγμού; τής μεταξύ αύτοΰ χαί τοΰ άποθανόντος Νορβηγού ύπουργοΰ Ρίχτερ έρι- 
δος. Ού μόνον δέ έν τούτω ΰπάρχουσιν υπαινιγμοί ζατά τοΰ Βγιόρνσον, άλλά ζαί 
ί· τοϊ; προσώποι; τοΰ Έράρδου, υιού τοΰ Βορκμαν, καί τής κυρίας Ούίλτον ό 
Βγιόρνσον διαβλέπει υπαινιγμού; ζαί έπιθέσεις ζατά τοΰ ιδιωτικού του βίου. Ση
μειωτέου ότι οί δύο ποιηταί συγγενεύουν έκ κηδεστίας, διότι ό υιό; τοΰ Ίψεν, ό 
Ρίγουρδ, ένυμφεύθη θυγατέρα τού Βγιόρνσον. ’Αναμένεται σφοδρά άντεπίθεσι; τού 
Βγιόρνσον ζατά τοΰ "Ιψεν. 1Ιροσθετέον έν τούτοι; οτι ό Ίψεν διαψεύδει τά; άπο- 
διδομένας αύτώ έπιθέσε , κατά τοΰ συναδέλφου ζαί συμπεθέρου του Ουδέποτε έν 
τοϊ; εργ.ι; του ΰπηνίχθη. λέγει, πρόσωπον τι ζών, ούδέ έν τώ μέλλοντί ποτέ Οά 
τό πράξη.

Ενθουσιασμός [ΊασιΛίως ΰπΐρ μουσουργοί). 'Έν τινι περιοδικώ τοΰ Βερολίνου 
έδημοσιεύθη επιστολή άυέζδοτος τού βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Β 

άπευθυνομίνη πρό; τόν φίλον του Ι'ιχάρδον Βάγνερ, τόν μέγαν ποιητήν καί με- 
λοποιόν τών νεωτέρων χρόνων, τήν επαύριον τη; πρώτη; παραστάσεω; τού έργου 
του ν'Γρισταν καί Ίζέλτ». ΊΙ παράστασις αΰτη έγένετο κατά τόν 'Ιούνιον τοΰ 
1865 έν τώ θίάτρω τοΰ Μελοδράματος τοΰ Μονάχου. Ό Λουδοβίκος Β". ήτο 
τότε εικοσαετής, ή δέ επιστολή αύτοΰ άποδεικνύει ένθουσιασμόν, συνορεύοντα πρό; 
τήν παραφροσύνην.

ΊΙ έπιστολη αΰτη, μεγίστην έμποιήσασα έντύπωσιν ίν Εύριόπη, έχει ιό; έξή; ; 
Προς τον ποιητχν τοϋ λόγου καϊ τ-ή; ιζουσικη: 'Ρεχάρδον Βάγνεε 

ΕΙ; Μονάχον.
'Ί'πίρογς και Bett rpiJtμου,

Δέ» ήμπο.ώ νά περιμένω έω; αΰ-.ιον βράδυ. ’ \πό τοΰδε ανυπομονώ, ποθώ» 
τήν δευτέραν παράστασιν. Έγράψατε είς τόν I Ιφίστερμάιστερ έκφράζοντε; τόν 
φόβον μήπως ό ενθουσιασμό; μου διά τό έργον σας έλαττωθή, ώ; έκ τοϋ τρόπου 
καθ’ον παίζει τό πρόσωπον τοΰ Κουρβενάλ ό Μ'ττερβοΰργερ Είναι άληθέ; ότι 
ή έπιτυχία αύτοΰ είναι μετρία. Άλλα, φίλτατε, πώς ήδυνήθητε νά συλλάβητε 
τοιοΰτον ενδοιασμόν ; Είμαι καταμαγευμένος, είμαι τελείως ΰποχείριος. Τήχομαι 
άναμένων τήν προσεχή παράστασιν. Τό θαυμάσιου μεγαλείου έργον, τό όποιον 
παρήγαγε» ή μεγαλοφυΐα σου τις ήδύνατο νά τό ι'δη χωρίς νά συγκινηθή βαθύ
τατα ύπ’ αυτού χαί νά γίνη θιασώτη; του ; "Εργον ύπέροχον, τό όποιον δροσίζει 
τήν ψυχή» μου ! — Ι· υγε εί; έκεϊνον όστις τό έπλασε, καί ά; τόν λατοεύουσ 
πάντε; εί; τή» διάδασί» του |—Λάβετε τή» καλωσύνη», φίλτατε. νά εί’πητε εί; 
τούς δύο λαμπρού; καλλιτέχνας, οϊτινε; διηρμήνευσαν τά δύο κυρ-.ώτερα πρόσωπα 
τοΰ έργου σας, πόσην χαράν μοί έπροξένησαν. Διαβιβάσατε εϊ; αύτού. τά; εγκαρ
δίου; ευχαριστία; μου. Σας ικετεύω, κάμετε’ μοι τήν χάριν νά μοί γράψητί προ
σεχώς ! Πιστεύω, φίλτατε, ότι τό θάρρος τή; δημιουργίας καί άλλοιν παρομοίων 
έργων δεν θα σά; έγκαταλίπη ποτέ. Σά; ικετεύω νά μή παραιτηθήτε τού έργου 
σας. Απευθύνομαι πρό; ύμά; έν όνόματι εκείνων οϋ; πληροντε χαρά;, παρόμοια; 
πρό; έκεινην, ήν ό Θεό; παρέχει είς τού; έκλεχτού; του. Σεί; χαί ό Θεό;!

Θά μείνω μέχρι θανάτου, μέχρι τή; έξαφανίσεώς μου, έν τώ βασιλεύ·/ τοΰ 
σκότους.

Ζ.αΙ

"Ο-ίωη «φοσιω/χέχος πρός υμάς ΛΟΓΔΟΒΙΚΟΣ
Εν τοΐς άναζτόροι; τής Μπϊργ τή 12 'Ιουνίου 1865.

Γτρακοσιυνηρίς rot· βάσκου Je Γαμα «'·' ΠορτογαΛ,Ιία. Κατά τόν Ιούλιον τοΰ 
1897 συμπλη οΰνται τετρακόσια έτη, άφ' ή; ή μέρα; ό τολμηρό; θαλασσοπό

ρο; Vaseo di Gama, ακολουθούμενο; άπό ολίγους ψυχρού; ναύτας. έπεχείρει τήν 
άνακάλυψιν τής διά θαλάσσης πρό; τά; ’Ινδία; όδοϋ.

’Εφαρμόζω» τό Οάρρο; του. τήν μελέτην του καί τήν πείράν του. ό Βάσκο; 
Δε Γαμα, άφοΰ παρέζαμψεν αισίως τό θυελλώδες άκρωτήριον, οπερ έχτοτε έπω- 
νομάσθη Άκρωτήριον τή; Καλής Ελπίδας, ίπέτυχε τήν άνακάλυψιν εκείνην, 
ήτις έμελλε να τόν άποθανατίση.

II άνάμνησι; συμβάντος τοιουτου διά τό έθνος του καί τόν κόσμον ολόκληρον 
θά έορτασθή μετά πρωτοφανούς μεγαλείου.

Θα προσκληθώσι να λάδωσι μέρος εί; τά; έορτά; όλοι οί πεπολιτισμένοε κά
τοικοι τοΰ κόσμου Τό πρόγραμμα είνε πλουσιώτατον. Ή έχθεσι; θά είνε γενική. 
Θά κοπώσιν εξεπίτηδες νομίσματα, μετάλλια, γραμματόσημα. ΊΙ Λισόόνη δια
θέτει μεγακοπρεπέ; μέγαρο» διά τήν έζθεσιν ταύτην. ήτι; θα πιριλαμβάνη παντός 
είδους προϊόντα. Ιϊρός τούτο θά συναΟροισθο'/σιν εί; Ταγοτ πολεμικά πλοία όλων 
τών εθνών ζαί εμπορικά πλοία όλων τών ίταιριών.

προ; το ιστόριζαν μέρος προετοιμάζονται μονογραφίαι έπί τών έξοχωτέ- 
ρων φαινομένων τής 11 ορτογαλλικής ζωή; καί τή; ναυτικής αύτή; έξελίξεω;. Τό 
εθνικόν τυπογρασειον Λιοβόνη; ετοιμάζει μεγαλοπρεπή έκδο ιν τών .Ιοοπεαόών, 
τοϋ έξοχου ποιήματος τοΰ Κάμπενς, ουτινο; ήρω; είναι ό Βάσκο; Δέ Γάμα. 
ΙΙοιηταί, μουσικοί, καλλιτέχναι έν γίνει θά προσκληθώσι, θά παρασταθώσι δέ 
και παλαιά Πορτογαλλικά δράματα. Άπό τή; 8—10 'Ιουλίου 1897 ήΐίορτογαλ- 
λία όλοζληρο; θα πανηγυρίζη. "Αμα τή; άνατολή; τοΰ ήλιου τής 8 Ιουλίου όλα 
τχ πολεμικά πλοία θ' ανυψώσουν τήν Πορτογαλλικήν σημαίαν καί θά τήν χαιρε
τίσουν μέ 1011 κανονιοβολισμούς καί οί κιόδωνε; όλων τών ναών θά κτυπώσι πα- 
νήγυρικώ;. Στρατιωτικά·. κα· ναντικαί επιθεωρήσει; θά επακολουθήσουν τα; έορτάς. 

Τό Κεντρικό» Κομιτάτου τών εορτών έχει έπί κεφαλής ώ; πρόεδρον τόν κ. 
Φραγκίσκον 'Ιωακείμ Ferreira de Amasa!.

Έζ τοΰ Βασιλικού τυπογραφείου Ν. Γ. Ίγγλίοη.
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