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Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΡΩ.ΜΑ1ΚΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. (1;

(Έχ τής ΈπιΟεωρήσεως των δύο Κόσμων).

'Υπάρχει έν σατύρα τινί τοϋ Πετρωνίου εικών 
τις άστειοτάτη ενός τών έν ταίς μικροπόλεσι δυ- 
σηρεστημένων τούτων" ή εικών έλήφθη ζωηρώς, 
καί σήμερον ετι αληθεύει. Παριστάνει ένα τών αν
θρώπων εκείνων τήν εξουσίαν κατηγορούντων διά 
παν τό κακόν αΰτοίς συμβαΧνόν. *Εάν  είναι ακρι
βός δ άρτος, έάν δ βίος είναι δύσκολος, έάν δ και
ρός είναι κακός, έάν ξηρασία ύπάρχη ή βοέχη, 
τό σφάλμα είναι τοϋ άγορανόμου ή τοϋ δυάρχο’υ, 
άναμφιβόλως συνεννοούμενου μετά τών προμηθευ
τών" πωλοϋσιν εις τούς μονοπώλας, παραμελοϋσι 
τάς προσευχάς ή τάς λιτανείας, είναι λησται ή 
ασεβείς. « ’Επιθυμώ πολύ νά έχω εις χεϊοάς μου, 
λέγει δ συνδαιτυμών τοϋ Τριμαλκίωνος ίν τή 
δημώδει γλώσση του, τούς αθλίους τούτους άγο- 

ρανόμους, οίτινες, συμφωνοϋντες μετά τών αρτο
ποιών, συνωμοτούσαν ίνα έκ πείνης άποθάνω-

(ί) Συνέχεια άπόφυλλαί. 8β. 

μεν. —Εις εσέ! εις εμέ ! —λέγουσι μεταξύ των, 
και δ πτωχός μικρός λαός υποφέρει, ενώ αί με- 
γάλαι αύταί σιαγόνες είναι εις κίνησιν πάντοτε. 
Διατί νά μή .χωμεν ακόμη άρχοντας τούς φοβε
ρούς εκείνους, όδς εύρον κατά την ενταύθα έλευ- 
σίν μου ; Τότε καλώς έζώμεν ! ’Ενθυμούμαι τον 
Ξεφίνιον" εΐξεύρετε, εκείνον, τον κατοικοϋντα 
παρά την άρχαίαν αψίδα . . . Επρεπε νά τόν ιδή- 
τε πώς άνεποδογύριζε τούς συναδέλφους του έν 
τή φρατρία, πώς τοΐς ώμίλει κατά πρόσωπον καί 
άνευ επιτηδεύσεων ! Οταν έπ'ι τής άγοράς ήγό- 
ρευεν, ή φωνή του έγίνετο ισχυρά ώς σάλπιγξ κ’ 
εντούτοις, έχαιρέτα τούς πάντας εύπρεπώς, προ- 
σεκάλει έκαστον κατ όνομα, καί ήθέλετε εΐπεΧ, 
δταν σάς ώμίλει, ότι, ητο άθλιός τις ώς ημείς. 
Διά τούτο δά καί δ σίτος διά μικρά πράγματα 
έδίδετο. Δι*  Sv άσσάριον (νόμισμα ρωμαϊκόν) έ~ 
λάμβανέ τις άρτον τοσούτον, ώστε μόλις δύο 
άνθρωποι ήδύναντο νά τόν άποτελειώσωσιν" οί 
άρτοι τούς οποίους μάς πωλούσι σήμερον εί
ναι ολιγώτερον πλατείς οφθαλμού βοός. Τό παν 
υπάγει άπό κακού εις χειρότερον. Είναι σφάλ
μα μας όμως" διατί έξελέξαμεν κακόν άγο- 
ρανόμον καί ουτιδανόν, όστις δύναται νά μάς 
πώληση αντί ενός άσσαρίου; Ευωχείται έν τή 
οικία του, λαμβάνει άπό πάσας, τάς χεϊρας, »«’·
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τήν τιμήν ήν τώ έποίουν, άπήλλαττε τής δαπάνης 
τούς συμπολίτας αύτοϋ’ honore conlentus, im— 
ponsam retnisit, ήτο ή έκφρασις. Οπερ δηλοϊ 
οτι άνύψου έξ ιδίων τά δύο αγάλματα καί έτι- 
μάτο δι’ ιδίων έξόδων’ τής ήμέρας δέ τής άφιε- 
ρώσεως άφικνουμένης, δέν ήδύνατο νά απαλλαγή 
τής προσφοράς δημοσίων εστιάσεων καί λαμπρών 
εορτών τοϊ; δεκαδάρχοι; καί τώ λαώ, οΐτινες, 
μηδέν δαπανώντες, εύρισκον ούτω μέσον εύγνώ- 
μονες νά έπιδεικνύωνται, καί μάλιστα ν άπο- 
λαμβάνωσι τίμιον κέρδος έκ τής ευγνωμοσύνης 
των.

'Αλλά τότε, θά είπη τις, διατί μετά τοσαύτης 
ζέσεως έπεζήτουν τιμάς τοσοϋτον πολυδαπά-

V0U; ’
Δύσκολου νά τδ έννοήση τις μή γνωρίζων τήν 

αγάπην, ήν είχον διά τά; μικρά; εκείνα; πόλεις, 
έξ ών οϋδόλω: έξήρχοντο. 'Γώ καιρώ έκείνω, καθ’ 

«ν αί σχέσεις ήσαν ούχί τόσον εύκολοι καί ό όρί- 
ζων μάλλον περιωρισμένος, ή αγάπη διεσκορπί- 
ζετο ήττον ή σήμερον, καί φυσικώς υπήρχε πε
ρισσότερα διά τά μέρη εκείνα, τά δποία δέν έγκα- 
τελίμπανον.

Κατά φιλοσοφικήν μ,όνον άφαίρεσιν οι στω'ί- 
κοί έπεκαλοΰντο πολϊται τής ύφηλίου, ώς ημείς 
πάντες άνευ κόπου έγενόμεθα, σήμερον διά τών 
ταξειδίων καί τών ταχειών έκείνων συγκοινωνιών, 
αίτινες ένοΰσι τού; λαούς πάντας. ύ βίο; ήμών 
έξετάθη παραδόξως έν τώ διαστήματι τούτς-». Α- 
φίνομεν μέρος αύτοϋ κατά τά; χώρας άς έπισκε- 

' πτόμεθα’ εννοεί δέ πά; τις, ότι μένει έλάσσων 
μερίς διά τδν τόπον, έν <ο έγεννήθημεν. Ανα- 
γνώσαντε; πολλά, πολλά δ’ ίδόντες, συγκοί- 
νομεν’ ούδέν δέ βλάπτει μάλλον τά; ήδονά;, ών 
άπολαμβάνομεν, καί τά μέρη, έν οί; κατοικοΰμεν, 
όσςυ τδ σκέπτεσθαι είς ήδονάς, άς έν όνειρο» μό
νον είδομεν, ή εί; μέρη, τά όποια δρομαίο»; μό

νον διήλθομεν.
'Εν τή άρχαιότητι όμως, καθ ήν εύχαριστό- 

τερον οϊκαδε έμενε τις, αί αναμνήσεις πάσαι, αί 
συυ.πάθειαι έπί μιας μόνης πόλεως συνεκεντροϋντο. 
ΙΙγάπων δ’ αυτήν έπί τοσοϋτον μάλλον, έφ*  όσον 
αύτήν είχον μόνην πρδς αγάπην’ καί εκείνοι έ-t, 
οΰ; ή φιλοδοξία ώθει νά τήν έγκαταλείπωσι, καί 
οίτινες είς Ρώμην έπορεύοντο τύχην ζητοΰντες, 
δέν έλησμόνουν αύτήν. ό Κικέρων, γερουσιαστή;

δστις αμέσως ά-

γνωρίζω τινά, δστις τώ έδωκε χίλια δηνάρια, 
ίϊ ! άν ειχομεν καρδίαν, ήθελε μά; κάμει όλιγώ- 
τεοον τόν ύπερήφανον' άλλ εϊμεθα ανδρείοι ώς 
λέοντες παρ’ ήμϊν, δειλοί δέ ώς άλώπεκε; εκτός. 
Εφαγα ήδη τά πάντα, άν δέ τδ πράγμα έςα- 
κολουθήση οΰτω, Οά πωλήσω καί τδ εργαστη
ρών μου. Ας άποθάνω ! Οί θεοί μά; στέλλουν 
δλα; ταύτας τάς δυστυχίας ! διότι ούδείς πλέον 
πιστεύει τι, ούδείς κρατεί πλέον τάς νηστείας’ 
ολοι περιγελώσι τδν Δία. II μόνη ένασχόλησις εί
ναι νά μετρά τις τ’ αργύριά του. Αλλοτε, κατά 
τάς ξηρασίας, αί νέαι έπήγαινον είς λιτανείαν 
γυμνόποδε; καί λευκώς ένδεδυμέναι, μέ τά μαλ- 
λία κυματοϋντα καί καθαράν τήν ψυχήν, ίνα ζη- 

τήσωσιν ύδωρ άπδ τδν Δία, 
πέστελλε βροχήν πολλήν, αί δέ νεάνιδες έπέστρε- 
φΟ,ν ώς ποντικοί βεβρεγμέναι. Σήμερον, προκει- 
μένου νά σπευσωσιν εις βοήθειάν μας, οί θεοί έ
χουσι δεδεμένου; τούς πόδας, διότι ήμί; δέν τούς 
τιμώμεν πλέον, 'ΐδού διατί οί αγροί ούδέν παρά- 

γουσι πλέον ! »
Ευτυχώς οί δυσηρεστημένοι δέν ήσαν οι πλειο- 

ψηφοϋντες. At πόλεις άπεδέχοντο συνήθως μετ 
ευγνωμοσύνη; τάς ελευθεριότητας τών αρχόντων 
των, αί δέ έπιγραφαί δεικνύουσιν ήμϊν, ότι ή 
ευγνωμοσύνη αύτη έξεφράζετο ενίοτε μετά πολ
λή; ζέσεως. ’Απέτιον διά τιμών καί προσρήσεων 
τά· γεύματα καί τά θεάματα άπερ έλάμβανον. 
Ζώντο; τοΰ άρχοντος, δέν έφείδοντο τών επαί
νων’ μετά δέ τδν θάνατόν του, έτέλουν αύτώ δη
μοσίαν κηδείαν, έν τ, έκαιον ενίοτε δέκα σχεδόν 
μύρων λίτρα;, έδιδον δέ τή όί/.ογενεία του πό
δας τινα; γής έπί τοΰ χείλους δημοσίου όδοϋ. 
ίνα μνημείου τώ κατασκευάση. II ευγνωμοσύνη 
άλλοτε ήτο μείζων. Μετά γενναιοδωρίαν τινά 
ήττον συνήθη δυάρχου τινδς ή xirxirra.UoO, οί 
δεκάδαρχοι συνηθροίζοντο είς ναόν τινα, δπως 
ψηφίσοισι τώ γενναίο» άρχοντι έφιππον άγαλμα’ 
ό λαός δέ προσήρχετο συγχρόνως έν τή αγορά 
καί έψήφιζε πεζόν άγαλμα. ΙΪ διπλή αύτη άπό- 
φασις συνωδεύετο ύπδ υπερβολικών έπαίνων, καί 
συνέθετον ψηφίσματα έν τή πομπώδει έκείνη καί 
έπισήμο» γλώσση, ήν έν τή φρατρία τών μικρό 
πόλεων ώμίλουν, ώ; καί έν τή τής Ρώμης γε
ρουσία. ,

Αλλά καί ταύτα πάντα πρδ; τδ βαλάντιον 
τοΰ 
ξιν, γενναίος μέχρι τέλους, δέν έδέχετο τάς δη- 

ιϋ δυστυχούς άρχοντος άπέβλ’επον. Κατά τά- ' ών χαι ύπατικδς, μετά συμπαθούς μερίμνης έφρόν

τδ τέλος δέ τοϋ βίου του, έλεγε τώ φίλω του 
Αττικώ, δεικνύων αύτώ τδ Αρπινον. « ίδού ή 
έμή καί ή τοΰ αδελφού μου αληθής πατρίς’ έδώ 
έγεννήθημεν έξ αρχαίας οικογένειας’ έδώ οί εφέ
στιοι θεοί μα; καί αί αναμνήσεις τών προγόνων 
ήμών. Βλέπεις τήν οικίαν έκείνην ; ό πατήρ μου 
κατεσκεύασεν αύτήν και έζησεν έν αύτή, περί τά 
γράμματα ένασχολουμενος. Είς τδ ίδιον έκεϊνο 
μέρος, ύπήρχεν άλλοτε άλλη μικρότερα, άπλου- 
στέρα, ώς ή τοϋ Κουρίου παρά τοϊ; Σαβίνοις’ ό 
πάππο; μου κατώκει αύτήν, οτε έν αύτή έγεν- 
νήθην. Ενεκα τούτου, οσάκις έπαναβλέπω τον 
τόπον τούτον, αγνού» όποια μυστηριώδη αισθή
ματα διεγείρονται έν τή ψυχή μου, ποιοΰντά μοι, 
αύτδν ακριβέστερου τών άλλων πάντων. »

Κατά μείζονα λοιπόν λόγον προσεκολλάτό τι; I 
συμπαθώ; τή εαυτού ίσοπόλει, όσιο μικρά, δσω 
ταπεινή καί άν ητο, όπόταν ούδέποτε έγκατέ 
λιπεν αύτήν, όπόταν περιόρισε τήν φιλοδοξίαν 
του πάσαν είς τά μικρά αξιώματα, άπερ ήδύ
νατο νά δώση αυτή. Επεζήτει πάς τις τήν υπό- 
ληψιν καί τήν δημοτικότητα, εύτυχή; δέ ύπήρ
χεν ό ποιων θόρυβον. Οί τής ί*ώμης  κάτοικοι έγέ- 
λων εύχαρίστως διά τούς τών μικρών πόλεων 
άρχοντας καί διά τούς ύπερηφάνους τρόπούς, οΰς 
έλάμβκνον’ άλλά καί ούτοι δέν ήσαν ήττον υπε
ρήφανοι, ώ; ύπατοι, όπόταν διήοχοντο τάς οδούς 
τήν περιπόρφυρον ή τήν πλατύσημον βουλευτικήν 
έσθήτα φέροντες. Καί ό άπλοΰστερο; sevir τών 
αύγουστιανών, δηλαδή είδος τι προέδρου οιλε- 
λεήμονος εταιρίας, μέγα ένομίζετο πρόσωπον κε- 
καλυμμένος ών διά τού λευκού ενδύματος καί 
ακολουθών τδν ραβδούχον αυτού. ΙΪ επιθυμία τής 
κατοχής τή; πρώτης τάξεως, τού είναι τι πλειό- 
τερον τών άλλων, έπί τοσοϋτον ζωηρά είς τάς 
μεγάλα; πόλεις, είναι ίσως έτι μάλλον εί; τάς 
μικρά;. Αί σχέσεις έν αύται; είσι πλειότερον εκ
τεταμένοι, διά τούτο δέ καϊ αί αποκτώμενα·, 
διακρίσεις προξενούσι χαράν έπαισθητοτέραν, 
προστίθεται τή ήδονή τού άρχειν ή εύχαοίστη- 
σις διότι τού διεγείρειν έν γνώσει τήν ζυλοτυπίαν 
τών άλλων. 11 εβχαρίστησι; αύτη αντί πολλοΰ 
βτιμάτο τότε’ είναι δέ γνωστόν ότι ή ματαιοδο- 
ζίο πληρώνει έδρώ; τάς ήδονάς της.

Η ματαιοδοξία, άλλως τε, δέν ήτο μόνη ή 
εθρίσκουσο τδ συμφέρον τη; είς τά πολιτικά αξιώ
ματα, έξ ών ήδύνατό τις σοβαρώτερα ώφελή- 
ματα νά ίξαγάγη. Τά αξιώματα ταϋτα ήσαν διά 
’οΰς φιλοδόξους, τούς μεγάλα; τόχας ένειροπο- 

λούντας, ή πρώτη βαθμι; πρδς τιμάς άξιολο- 
γωτέρας, καθότι τδ είναι τινα πρώτον έν τή εαυ
τού ίσοπόλει έπέφερεν ένίοτε τδ πρωτεύειν έν 
τή επικράτεια- Γνωστόν ότι, έναντίον τών συνη
θειών τών πλειοτέρων αρχαίων έθνών, ή Ρώμη 
δέν έκλεισε πώποτε τάς πύλας της είς τδν ξένον, 
αντί δέ ν άπομονούται έν ζηλοτύπω έθνικότητι, 
προσεκάλει τουναντίον παρ εαυτή τδ άνθος τών 
νικηθέντων λαών. Καί κατ’ αυτούς έτι τούς πρώ
του; χρόνους, καθ’ οΰ; δυσηοεστείτο νά ίπεκτεί- 
νη τδ πολιτικόν δικαίωμα, παρεχώρει εύχερέ- 
στερον τό λατινικόν λεγόμενον δικαίωμα πρδς 
τού; έπιθυμ-ούντα; νά πλησιάσωσιν αύτή. Τδ πρώ
τον ύε προνόμιον τών άπολαμ.βανουσών τού δι
καιώματος τούτου πόλεων ήτο, ότι πάντες οί 
έξασκήσαντες τάς πρώτα; λειτουργία; είς έκέίνας 
τάς πόλεις, έγίνοντο πολϊται ρωμαίοι άμα ώ; 
έξήρχοντο τής υπηρεσίας. Κατά τοιοϋτον τινα 
τρόπον ή Ρώμη έπλουτίζετο διά παντός τοϋ τί
μιου καί διακεκριμένου, δπερ εύρίσκετο έν ταίς 
χώραις, ά; υπέταξε, τήν τρύγα μή λαμβάνουσα’ 
οΰτω δέ έπληροϋντο παρ’ αύτή τά κενά τά ύπδ 
τών πολέμων έπιφερόμενα, αντί δέ τών σβεννυ- 
μένων αρχαίων οικογενειών, νέαι οίκογένειαι ήρ- 
χοντο άκαταπαύστως, δπως άνανεώσωσι τδν κα- 
τεσκληκότα έκεϊνον κορμόν.

Κατά τά τέλη τής δημοκρατίας, οί ’Ιταλοί 
έπλήοουν τήν γερουσίαν. Τοϋ δέ Αντωνίου, έν τή 
τού παλαιού Ρωμαίου άγερωχία του, περιγελά- 
σαντός ποτέ τόν όκτάβιον, οδτινος ή μήτηο ήτο 
έξ Αρικίας*  « Θά έλεγε τις, άπεκρίθη ό Κικέρων, 
οτι όμιλεϊ περί τώνΤράλλων ή τής ’Εφέσου. Βλέ
πετε μετά πόση; περιφρονήσεω; όμιλεϊ περί τών 
κατά τάς ίσοπόλει; γεννηθέντων, δηλαδή περί 
πάντων σχεδόν τών γερουσιαστών ! διότι όπόσοι 
είναι οί έκ ϊ’ώμης; »

Γερουσιασταί, καθ’ αύτδ ‘Ρωμαίοι, ήσαν έτι 
όλιγώτεροι ύπδ τήν αύτοκοατορίαν. Η απόλυτο; 
έξουσία είναι έν τή εαυτή; φύσει μέγας ίσοπεδω- 
τής’ έκ τού ύψους, έν ένιδρύεται, ούδεμίαν πλέον 
διακρίνει διαφοράν μεταξύ πάντων τών ύποτε- 
ταγμένων αύτή’ αί διακρίσεις τή άπαρέσκουσι, 
ζητεί δέ πάντοτε νά έπιβάλλη παντοίιρ τρόπς> 
τήν ισότητα έν τή ύπακοή. Πρδς τοϋτο έτεινεν 
ή ρωμαϊκή αύτοκοατορία, καί πρδς τοϋτο τεί- 
νουσι πάσαι αί δεσποτικαί κυβερνήσεις, ό κόσμο; 
δ’ ώφελήθη*  διότι, άρεσκομένων τών αύτοκοατό- 
ρω» κατά τδν αύτδν νά μεταχειρίζονται τρόπον 
τού; ύπτ,κόους των πάντας, τά προνόμια κατ c-

. ■ γΒνναϊος μέχρι τέλους, δέν έδέχετο τά; δη ■ : τιζε νά τακτοποιή τάς υποθέσει; τής μικρά; ίσο*
μ.οτιχάς ταύτας ελευθεριότητας' ευτυχής δέ διά , πόλεως, έξ ής κατήγετο ή οικογένεια του, πρδ;
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ς τήν 
ήναγκάζετο νά 

ι, ινα τάς ποοσ- 
:αραφροσύνης

ίνα, άκουσίως εαυτών, άρχοντες γίχωσιν. Ηρ- 
χιζόν οθεν νά εύρίβκωβιν έπαχθεϊ; κατά τι τάς 
υπουργίας έκείνας, καί κατανοεί τις ευκόλως, έκ 
τοϋ τόνου επιταφίων τινών, ότι τόσφ έπεβαρύ- 
νοντο, όσςο καί έτιμώντο (omnibus bonoribus 
alque oneritus in republics sua lunclus).

At πόλεις μανιωδώ; ήρέσκοντο εις τάς έορτάς, 
κατέστρεφον δέ τούς εαυτών άρχοντας διά τών 
απαιτήσεων των, συγκαταστρεφόμεναι, ει μή έ- 
πήρκουν τά βαλάντια τών αρχόντων νά δίόωσιν 
αΰταϊς δ,τι ήθελον ποθήσει. Διά τών άσωτειών 
των καί τών σπαταλών έπέσυρον έφ’ έαυτά 
έπιτήρησιν τοϋ Καίσαρος, όστις 
παρεμβαίνη εις τάς υποθέσεις των, 
τατεύση κατά τών ορμών καί τής 
αυτών.

Από τοϋ Γριανοϋ, οί αΰτοκράτορες άναμίγνυν- 
ται μάλλον τή τών ίσοπόλεων διοικήσει, όπεο 
ήτο εΰεργέτημα κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, έπι- 
διορθούντων πολλάς καταχρήσεις, άλλ’ ήτο κίν
δυνος μέγας διά τό μέλλον. 11 κεντρική εζουσία 
είναι φύση ορμητική, έτοιμος πρός εισβολήν, 
ποοσκαλών δέ τις αυτήν άνοήτω; παρ έαυτώ, ό- 
φείλει καί νά ΰπομείνη νά μή άρχη πλέον αΰ- 
τός. Οι αΰτοκράτορες ήρξαντο έμποδίζοντες τάς 

1 έορτάς καί τήν έπιχείρησιν έργων μεγάλων άνευ 
τής άδειας των, ίνα δέ δύαρχός τις προσφέρη μο
νομάχων θέαμα, λιθόστρωση μίαν οδόν ή έπα- 
νοικοδομήση ναόν, ώφειλε πρός τόν Καίσαρα 
ν’ άποτανθή. Οί αΰτοκράτορες άπέστειλαν κατό
πιν έπιθεωοητάς (curatures) επιφορτισμένους τήν 
έπίβλεψιν τών δαπανών διά τούς οίκοδομουμέ*  
νους ναούς καί τήν τακτοποίησιν τών περιπε
πλεγμένων οικονομικών τών πόλεων. Οι έπι- 
Οεωρηταί ούτοι έγένοντο ολίγον κατ ολίγον έπί- 
στ.αα πρόσωπα, ενώπιον τών οποίων αί έκλε- 

πόλεως άρχαί έμηδενίσθησαν 
Μετ’ οΰ πολύ δέ αί τοϋ λαοΰ έκλογαί καττ.ργή- 
θησαν κατά τάς ίσοπόλεις, έν αίς έπαισθητο- 
τέρα έγένετο ή ενέργεια τής κεντρικής έςουσίας. 
0 ΐδιαί τερος τών ίσοπόλεων βίος έπαυσεν, ιεραρ
χία δέ εμβριθής υπαλλήλων έπήλθε φέρουσα μεθ 
έαυτής τήν αΰτοκρατοριχήν εξουσίαν μέχρι τών 
άφανεστέρων κωμοπόλεων.

ί’πήρξι δέ τοϋτο μεγάλη διά τόν κόσμον δυ
στυχία καί μάλιστα διά τούς αΰτοκράτορας. Η 
απόλυτος εξουσία, καταναλίσκει πολλούς άνδρας, 
παράγει δ’ όλιγίστους. Ινα δέ σχηματισθώσιν οδ- 
το*  έχουσιν ανάγκην κέντρου έλευθεριωτέρου, διότι 

λίγον έμηδενίσθησαν, δέν υπήρξε δέ εις τό εξής 1 
απαραίτητος ή έκ ϊ’ώμης ή έκ τών περιχώρων ; 
απ’ ευθείας καταγωγή, ίν άνέλθη τις εις τά πρώ- ι 
τα αξιώματα.

11 δημοκρατία άφήκε τούς Ιταλούς νά είσέλ- 
θωσιν έν τή γερουσία’ ή δέ αυτοκρατορία έδέ- 
χθη καί τούς έπαρχιώτας. Οΰδέν έκώλυε τούς 
υιούς τών δυάρχων τών μικρών πόλεων, έν οϊα 
δήποτε καί άν έγεννήθησαν χώρα, μεγάλας νά 
συλλαμ-βάνωσιν ελπίδας’ οί αισθανόμενοι δέ τήν 
φιλοδοξίαν έν έαυτοϊς καί τήν αξίαν νά προοδεύ- 
σωσι πλειότερον τών πατέρων αυτών, ήδύναντο 
νά δοκιμάσωσι’ συχνάκις δέ έπετύγχανον. Συ- 
νωθοϋντο ταχέως εις τάς λεγεώνας, προπάντων 
έάν άνήκον εις αρχαίας καί ύποληπτομένα; οικο
γένειας’ ανδρείοι δέ οντες καί ευφυείς, άπέκτων 
τήν στρατιωτικήν δημαρχίαν, έξ ής έπέρων είν 
τάς πολιτικά; ή οικονομικά; λειτουργίας’ ί.τίτρο- 
ποι procuratores τοϋ Καίσαρος έγίνοντο ή εί- 
σήρ/οντο έν τή τών έπαρχιών διοικήσει. Ουτω ό 
Νόνιος Βάλβος εκείνος, ό πλήρωσα; τό Ηράκλειον 
έξ επιγραφών καί άγαλμάτων, διώκησ» τήν Κρή
την καί τήν Κυρηναϊκήν. Οι ευτυχέστεροι επε- 
τύγχανον τής υπατείας, ώς δ Αγρικόλας, όστις 
έκ τής αποικίας τοϋ Φρεΐου (Frejus) κατήγετο’ 
ύπήρξαν δέ οί καί αΰτοκράτορες γενόμενοι, ώ 
ο έξ ’Ισπανίας Τραϊανός.

Πά»τα τ’ ανωτέρω βοηθοϋσι νά έννοήσωμεν ό 
πόσον έπεζητοϋντο τά αξιώματα κατά τάς ίσο- 
πόλεις, άτινα λαμβάνων τις ΰπ δψιν, απορεί ολι- 
γ-ώτερον βλέπων, ότι έν Πομπηία, λόγου χάριν, 
αί έκλογαί έγίνοντο πρόξενοι σκηνών επί τοσοϋ- 
το ζωηρών’ ό δέ θρίαμβος τοϋ όλκονίου ή τοϋ 
Πάνσα ώς μέγα έθεωρεϊτο σύμβχμα, περί ού έπί 
πολύ ώμίλουν έν τή μικροπόλει. Πανταχοϋ τοι
ουτοτρόπως συνέβαινε, καί, δυνατόν είπεΐν, ή 
εκλογή τών αρχών, αί αποφάσεις τών δεκαδάρ- γόμεναι υπό τής 
χων, αί υποθέσεις τής πόλεως, είχον πολύ τό εν
διαφέρον έν τώ έπαρχιακώ βίςο.

Δυστυχώς τό ενδιαφέρον τούτο καθίσταται 
μετ’ οΰ πολύ ολίγον κατ ολίγον μικρότερον 
Καθ' ήν στιγμήν ή Πομπηία άφαντος γίνεται, ό 
τών ίσοπόλεων θεσμός υπάρχει έν όλη αύτοϋ ττ, 
λαμπηδόνι, πλήν άλλ’ όμως έκ διαφόρων δύνα- 
ταί τις σημείων νά προαισθανθή τήν μέλλουσαν 
παοακμήν. ό τής Μαλάγ ας νόμος προβλέπει τήν 
περίπτωσιν, καθ ήν δέν ήθελον υποψήφιοι παρου- 
σιασθή διά τήν αγορανομίαν καί δυαρχίαν, καί 
καθ’ ήν πρέπει νά καταδικασθώσιν οί πλούσιοι,

ή ψυχή δέν ένισχύεται, τό πνεϋμα δέν έπεκτείνε- 
ται, δέν αποκτά ό άνήρ τήν έαυτοϋ αξίαν, είμή 
οπόταν αίσθάνηται έχων πλήρη τήν ευθύνην τών 
πράξεων του. Απ’ έναντίας, ών τις τό δργανον 
μόνον ξένη; θελήσεως, δέν ζητεί πλέον άλλην 
αρετήν ν άποκτήση, ή τήν υπακοήν, άλλο προ
τέρημα, ή τήν τάξιν- Αί καταργοϋσαι πάσαν 
προσωπικήν πρωτοβουλίαν κυβερνήσει; υπαλλή
λους μόνον παράγουσιν, όπερ δέν αρκεί νά σώση 
αύτάς. II Ρωμαϊκή αΰτοκρατορία διετηρήθη έπί 
τοσοϋτο υ. όλα; τά; τόσα; τή; καταστροφής αι
τίας, διά τή; αφθονία; εκείνη; τών νέων άνδρών, 
ο’ΰ; τή έχορήγουν άδιχλείπτω; αί επαρχία'., οί 
δ’άνδρες ούτοι ήσαν τά μείναντα λείψανα τή; 
ανεξαρτησία; τών ίσοπόλεων, ήσαν αί έκλογικαί 
έκεϊναι σκιαί, al ir ποτηρίω τριχυμίαι, έκεϊναι 
άς έσκωπταν οί ευφυείς τής Ρώμης. 'Εν τώ σκό- 
τει τών μικρών αΰτών πόλεων καί υπό ελευθέρους 
θεσμούς έγομνάζοντο κατά τά; άρετάς, ας έμελ
λαν βραδύτερου νά έξχσκήσωσιν έπί άλλου θεά
τρου, καί κατ οΰδέν άπορον έάν, τή; ανεξαρτη
σίας ταύτης-άπολεσθείσης, έγένοντο ούτοι σπα- 
νιώτεροι. Ινα πλάσή τις δυνάμεις ζώσας προ; 
άντίδρασ-.ν κοινών κινδύνων καί ϊνα άντικρούσν, 
προσβολά; βαρβάρων, κατ οΰδέν όφελεϊ αΰτον 
ή κατασκευή τών μεγάλων εκείνων καί τακτικών 
μηχανών, α’ίτινες τά δμματα θέλγουσι διά τή; 
φαινομένη; άπλότητος τών έλατηρίων καί τή; 
επιδέξιου συναρμογή; τών τροχιών, καθ ά; ή 
χειρ ενός μόνου δίδει τήν κίνησιν, καθ’ ά; αί θε
λήσεις πάσαι τακτοποιούνται κατά μίαν θέλησιν.

Βεβαιότεοον μέσον πρός απώλειαν ενός κράτους 
είναι ή κατά τ άνω συγκϊντρωσι; αύτοϋ' ή Ρω
μαϊκή αΰτοκρατορία έπλήγη άφ’ έαυτής σλεθριώ- 
τατα, καταστρέψασα τάς τελευταίας ελευθερίας 
τών ίσοπόλεων της.

Κ. I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΤΣ.

(Τ Ε Α Ο Σ.)

ΚΥΝΗΓ1ΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ-

(Εκ τών τοΰ Alexandre Dumas.) (I)

Δ'.
— ’Απομακρυνθέντες τέταρτον λεύγη; άπό τοϋ 

θεάτρου τοϋ συμβάντος εκείνου, έξηκολ.ούθησεν ό

(1) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 86.

Οράτιος, είσήλθομεν εις φυτείαν καφφέ. Τό μέ
ρος δ’ έκεϊνο έξελέχθη δ-.ά πρώτον σταθμόν.

Οικοδομή τι; μεγάλη ύψοϋτο έν τώ μέσω τής 
φυτείας.

Επλησιάσαμεν πρός αυτήν’ έφαίνετο έρημος.
0 οδηγός ημών έχειροκρότησεν, ώ; πράττει τις 

εί; τά θέατρα τών Παρισίων, καί ιδιαιτέρως εις 
τήν Opera — Comique.

Μαύρος πάραυτα έξήλθε.
« —■ Εις ποϊον ανήκει ή οικία ; ήρώτησεν ό σϊρ 

Williams.
«— Εις τόν σίρ Andrews. « — είναι οϊκαδε ;
«— όχι. — Ετοίμασον ήμΐν τό πρόγευμα.
«— Επ-.θυμοϋσι τι, έν τώ μεταξύ, οί κύριο: ;
«—Θέλομεν λάβει ποτήριον μαδέρας ή ξερές. 
Είσήλθομεν έν τή οικία: καί δ:εμείναμεν μέχρι 

τής έπκύριον διατάττοντες ώ; άν ήμεθα οϊκαδε.
Ημεθα, σά; είπον, ένδεκα κύριοι καί έπέκεινα 

τών πεντήκοντα υπηρετών.
"Επίομεν, έφάγομεν, έπί καθαρών σινδονών 

έκοιμήθημεν, καί άνεχωρήσαμεν τήν επαύριον.
Οΰδε'ις δ ήμών έγνώριζε τόν ιδιοκτήτην.
Ουτω πω; ένεργεϊται ή φιλοξενία εις Κεϋλάνην.
Εις απόστασή τετάρτου λεύγ-ης άπό τής φυ

τείας, ή τοποθεσία άλλάσσει δψιν, καθ’ όσον δέ 
οδεύει τι; διά μέσου τών λοχμών, (jungles) ή 
θερμοκρασία δροσίζεται καί ήθελεν έκλάβει τις 
τοϋτο ώς ευρωπαϊκόν κλίμα. Τώ δντι, ευρίσκεταί 
τι; επτά ή όκτόυ χιλιάδα; πόδας ύπεράνω τής 
έπιφανεία; τή; θαλάσσης.

Δέν έμείνομεν εις Nuera — Lilia, είμή όπως 
προγευματίσωμεν, καί άνεχωρήσαμεν ακολούθως 
διευθυνόμενοι προς Elephants-plain, όδεύοντες 

| πάντοτε διά μέσου τών λοχμών.
Η οδό; ωραία’ όδεύουσι δέ τρϊ; κατά μέτω- 

πον καί έπί εδάφους έξ έρυθοπλίνθων τή; αυτή; 
ουσία; μέ εκείνα; ά; άπαντά τι έξεοχόμενος τοϋ 
Κολόμβου.

’Αφιχθέντε; εί; Elep'alantS-Plain,. εΰρομεν μι
κρόν όμιλον πέντε ή έξ κυνηγών έκεϊ έλθόντω» 
νά κυνηγήσωσι τήν αλκήν.

Μεγάλη όπήρξεν η χαρά ήμών ίδόντων αυτούς’ 
διότι άμελήσαντε; νά προσλάβωμεν τροφάς άπό 
τήν Nuera-EIlia, μόνην ελπίδα εΐχομεν εί; τού
τους, οΰς πρώτον ένετυγχάνομεν, ϊνα αδελφικώς 
μεθ’ ήμών διαμοιρασθώσιν, έάν ειχον ζωοτροφίας.

Πλήν καί ούτοι, δυστυχώς, σάς είχον τελειώσει.
Η φυτεία τοϋσίρ Andrews, καί ό τρόπος μεθ’

8ν έφέρθημεν μάς είχε καταστήσει άμερίμνους.
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θί πάντες εΐμεθα πεζοί' ή λόχμη σχηματί
ζει Θαμνώνα τόσον πυκνόν, ώστε αδύνατον απο
βαίνει νά εισχώρηση τις άμέσως

Εκυνηγοϋμεν ταύτοχρόνως μέ αγγλικούς κύ
νας καί μέ λαγωνικού; της Αφρικής.

Μετά παρέλευσιν πέντε λεπτών ; οί αγγλικοί 
κύνες ήρχισαν ύλαζ.τοΰντες, χωρίς όμ.ως νά κινη- 
θώσιν έκ τίς θεσεώς των. Δήλον δθεν, δτι τδ 
ζώον είτε δέν ήθελε νά εγκατάλειψη τήν φω- 
λεάν του καί άνθίστατο, εϊτε δτι κατελήφθη καϊ 
συνελήφθη έκ τών ώτίων ύπδ τών κυνών πρδ 
τού νά λάβη καιρόν νά φύγη.

Οί κύνες άπετέλουν δεινόν θόρυβον.
II σκηνή, οίαδήποτε καί ά ν ήτο, καί οιοιδη-

άλλ’ έκεϊ αντί πάσης οικοδομής ξενοδοχείου, ύ ■ 
πίρχί μόνον παράπηγμά τι έγείγερμένον δι’ ε
ξόδων τή; κυβερνήσεως εΐ: τδ όποιον σταματώ- 
βιν οί οδοιπόροι' αί καλύβαι δ αύται κατασκευά
ζονται διά ξηρών φύλλων κορύφων, έξ ών τριά
κοντα έξαρκοϋσι προς σχηματισμόν καλύβης, £ν 

δε πρδς κατασκευήν Θύρας.
Ηναγκάσθημεν δθεν νά δειπνησωμεν μέ τά λεί

ψανα διπύρων άτινα είχομεν προσλάβει. Σχε- 
δδν έλυπούμην δτι -ήλευθέρωσα τδν πίθηκόν μου' 
ήτο νέος, καί επομένως θά ήτο καί τρυφερός, 
καί ομολογώ δτι, μ’ δλην τήν άπαίτησίν του δτι 
είναι δμοιός μου ή κατά τι σχεδόν, ήθελον κα- 
ταφάγει αύτδν και μέχρι τών ποκκάλων του έάν 

ήδυνάμην.
Πρδς έπίμετρον δέ χαράς, διαρκούσης δλη; τίς 

νυκτδς έβρόντα, κα'. περί τήν ίνδεκάτην ώραν άρ
χισε τρομέρά καταιγΐς.

Λ ! άγαπητέ μοι ούδεμίαν ιδέαν έχετε καται- 
γίδος ύπδ τοδς τροπικούς ’.

Ένθυμεϊσθε τ’ όνομα τοϋ τυράννου έκείνου — 
έγώ δέν τδ ενθυμούμαι πλέον, άλλ υμείς πρεπει 
νά τδ γνωοίζητε, ώς δεινός περί τά τοιαύτα — 
έκείνου τοΰ τυράννου, λέγω, τού κατασκευασαν*  
τος γέφυραν άπδ ορείχαλκον κα'ι άρμα χάλκινου 
καί μιμούμενου τδν κρότον τίς βροντής οσάκις 
αρματηλατών διηρχετο έπ έκείνης τίς γεφύ- 
ρας, καί δντινα ό Ζευς έκεραυνοβόλησεν, οπερ 
άποδεικνύει, έκ μέρους τού κυριάρχου τού Ο
λυμπου, τδ λίαν ευερέθιστου αύτού ; Φαντα- 
σθητε δέ τδν Οαρσαλέον έκεΐνον έκτελούντα, έπι 
πέντε ή έξ ώρας, τδν περίπατόν του είκοσι πέντε 
πόδας άνωθεν τίς κεφαλής μ.ας, καί τότε μόνον 
δύνασθε νά συλλάβητε ιδέαν τινα της νυκτδς ήν 
διήλθομεν.

Οί κύνες καί οί ίπποι ημών ήσαν, οί μ.έν εις 
τά δεξιά οί δέ εις τά άριστερά μας' καί οί μέν 
πρώτοι ύλάκτουν, οί δέ έχοεμέτιζον ποδοβολοΰν- 
τες. Ούδείς ημών, καθ ίλην τήν νύκτα, έκλεισεν 
όφθαλμόν.

Τήν δέ πρωίαν, η στέρησις υπνβυ καί η πείνα 
εϊχε καταστήσει ήμάς λυσσαμένους' άπεφασίσα- 
μεν δθεν νά κυνηγήσωμεν, όχι πλέον πρδς εύχα- 
ρίστησιν, άλλά πρδς τροφήν ήμών.

Επομένως λαβόντες έπ' ώμων τά πυροβόλα, 
τάς δέ κυνηγητικάς μαχαίρας άνά χεΐρας έχον- 
πες, άπελύσαμεν τοδς κύνας, όθήσαντες τους 
μαύρους έντδς τών λοχμών, καΐ μετά τούτους 
είσήλθομεν καΐ ημίϊς. 

ποτε καί άν ήσαν οί ύποκριταί, έλάμβανε χώραν 
είκοσι βήματα μακράν εμού.

« — ΓΙροφυλάχθητε ! άνέκραξεν δ σίρ Wil
liams, ιδού μία τίγρις, »

όμολογώ δτι η προειδοποίησις μ.’ έκάρφωσεν 
είς τήν θέσιν μου. Είχον ακούσει περί τών τίγρεων 
τάς έπισφαλεστέρας διηγήσεις. Έπί τινα στιγμήν, 
δθεν, έδίστασα. Πλήν πάραυτα ήκροάσθην τά 
βήματα τών οπαδών μου, προχωρούντων έντδς 
της λόχμης καί άνοιγόν.των διάβσσιν διά τών κυ
νηγετικών των μαχα ιρών. Ηδυνάμην κάλλιστα 
μετ’ αύτού; νά φθάσω δτε δ κίνδυνος θά διεσκε- 
δάζετο. Τίς εϊδε, τίς ήθελεν εϊπει δτι ήμην πλη- 
σιέστερον αύτών τοΰ θηρίου ; Ούδείς.

Έλλ’δμως γνωρίζετε τόν χαρακτήρά μ.ου. Μό
λις αί άντιφατικαΐ αύται ιδέα·., ταχεΐαι ώς άστρα- 
παί, διεστρώθησαν έν τώ πνεύματί μου, καί πά
ραυτα δ ίδρώς της αισχύνης άνέβη έπί τού μετώ
που μου, ώστε άνεφώνησα ώς δ Ερρίκος δ Δ*.

« — Α ! σκέλεθρου, τρέμεις; Εστω, θά σέ 
κάμω υά τρέμης τούλάχιστον έλλόγως, καί έρρί- 
φθην πρδς τά πρόσω ϊνα πρώτος φθάσω. Ημην 
δέκα βήματα μακράν τού θηρίου καί τών κυνών 
καί μ’δλα ταΰτα δέν έγνώριζον δ, τι συνέβαινε. 
Αλλως, αί ΰλακαί ήδύναντο νά μέ πείσωσιν ότι 
ήμην εϊς μακροτέραν άπόστασιν άπ έκείνης ητις 
μ’ έχώριζε της τίγριδος.

Πάραυτα εόρέθην ένώπιόν της.
Έκινήθη δπως ριφθή κατ’ εμού' ευτυχώς δμως, 

δύο μεγάλοι λαγωνικό! τήν έκράτουν, δ μέν εϊς 
άπδ τού λαιμού, δ δ’ έτερος άπδ τδ ούς, καΐ 
προσκεκολλημένοι έπί τού σώματός της, προφυ- 
λαττόμενοι δέ άπδ τών προσβολών της, έμπόδι- 
ζον αύτήν νά κινηθή.

Τρις ή τέσσαρες άλλοι λαγωνϊκοί, τήν εϊχον

καταλάβει έκ διαφόρων μερών τοϋ σώματός της. 
θί δέ αγγλικοί κύνες, συνηθροισμένοι καί συνο- 

θούμενοι οί μέν έπί τών δέ, ύλάκτουν δέκα βή
ματα όπισθέν της.

ΐδού τίνι τρόπφ «ί φωναι μ εϊχον άπατήσει 
καί ένόμιζον δτι εύριβκόμην πολύ μακρύτερον 
τοϋ θηρίου, ή δτι ήμην πραγματικώς' οί λαγωνι
κό1. δέν ύλάκτουν ποσώς.

Εύρισκόμην δθεν κατά ποόσοιπον τού θηρίου.
Ητο δέ τούτο, (cliillor) αΐλουρόπαρδος (ja

guar) έκ τών μεγαλητέρων.
II κεφαλή της, ήστινος τδ δέρμα ήτο πρδς τά 

όπισθεν συρμένον ύπδ τοΰ δήγματος τών δύο λα
γωνικών, έστρέφετο πρός με, ώ; άν τδ Θηρίου εί
χεν έκμαντεύσει δτι άπδ -μ,έρο; τοϋ ανθρώπου 
προήρχετο δ μεγαλητεοός του κίνδυνος.

Οί υπόξανθοι δφθαλμ.οί της έλαμπον ώς δύο 
άνημμένοι άνθρακες, λυσσώδη; δέ σίελος έέρεεν 
έκ τοΰ ήμιηνεφγμένου στόματός τη;, δεικνύοντος 
διπλήν σειράν λευκών κα! οξέων δδόντών. Ηοχι- 
σα προσηλόνων τδ βλέμμα μου έπί τοϋ ίδικού της.

Έγνώριζον δέ, οτι καθ’ δσον δ άνθρωπος εχει 
τδ θάρρος νά προσηλώση τδ βλέμμα του έπί 
τοϋ λέοντος, τη; τίγριδος, τού πάνθηρος τίς αί- 
λουροπάρδου, τδ θά^ίος τούτο έπιβάλλει φόβον 
εις τδ θηρίου, δσον θηριώδες καί άν εϊναι.

Πλήν ίάν δ παραμικρότερος δυσταγμδς επι
φανή έν τώ βλέμματι τοϋ ανθρώπου, έάν τδ 
βλέμμα τούτο ταλαντεύηται καί άποστρέφηται, 
δ άνθρωπος άπώλλυται! διά μια; τδ θηρίου δρμά 
έπ’ αύτού, δι’ ένδς, δήγματος δ άνθρωπος απο
θνήσκει.

Έκτδς τούτου, ήρκει νά φωνάξω καί είχον 
βοήθειαν.

’ΐίδυνάμην νά κενώσω τδ πυρόβολόν μου 
νά θραύσω τήν κεφαλήν της αίλουροπάρδου 
μιά; βολή;' ήμην δε αρκούντως βέβαιο; διά 
βολήν μου, ώστε νά μή φονεύσω ή καν νά πλη
γώσω τους κύνας' άλλ’ έγνώριζον δτι κυνηγοί 
τινες περιφρονοϋσι τδν τρόπον τούτον τοϋ νά φο 
νεύση τις τήν αίλουρόπαρδον, άποτελειοϋσι δέ 

• ταύτην ίμπηγνόοντες απλούστκτα τήν κυνηγε
τικήν των μάχαιραν έντδς τού ώμου.

Εκράτουν εις χεΐρα; τήν κυνηγετικήν μου μά· 
χαιοαν' διδ καΐ διευθύνθην κατ ευθείαν πρδ; τήν 
αίλουρόπαρδον, χωρίς ού»έ στιγμήν ν’ άποστοέψω 
τδ βλέμμα μου άπ’ αύτή;' εϊτα, με τήν γαλήνην 
εκείνην, ητις χαρακτηρ μου ίδιος γίνεται άπαξ άφ’ 
ού άπιφάσισά τι, έγονυπέτησα κατά γής καί ένέ·

και 
διά 
τήν

πηξα τήν κυνηγετικήν μου μάχαιραν μέχρι της 
λαβής είς τδν λαγώνα τοΰ «μου.

Τδ δέ θηρίου τοιοϋτον βίαιου κίνημα έκαμεν, 
ώστε μοί άπέσπασε τήν μάχαιραν έκ τή; χειρός, 
πλήν εγω έρρίφθην πάραυτα εΐ; τδ απέναντι 
μέρος.

Η αΐλουρόπαρδος ώρμησε, κρατουμένη πλήν 
πάντοτε ύπδ τών δύο λαγωνικών, καί έκυλίσθη, 
δμοϋ μέ αύτούς, τέσσαρα βήματα μακράν τοϋ 
μέρους ένθα τήν εϊχον κτυπήσει·

Ελαβον ακολούθως τδ πυροβόλου έκ τών ώ
μων καί ώπλισα ταχέως τάς δυο μου κάννα; ϊνα 
είμαι έτοιμο; διά πάν ενδεχόμενον.

Αλλ’ αί λαγωνικαί δέν ειχον εγκατάλειψη τδ 
θηρίου, τδ όποιου ητο πάντοτε δέσμιου καί εϊχε 
δώδεκα έως δεκαπέντε δακτύλους σιδήρου έντδς 
τοϋ σώματός του.

Αναμφιλέκτω; δέη αιχμή της μαχαίρας προσ
έβαλε τήν καρδίαν, καθότι στιγμιαία ύπήρξεν η 
αγωνία.

H αΐλουρόπαρδος, αίματόφυρτος, έκυλίσθη, δίς 
ή τρις, έφ· έαυτής, καταξεσχίσασα διά τών ονύ
χων ένα τών λαγωνικών τδν εύρεθέντα ύπδ τούς 
πόδας της, δστις όμως δέν άφήκεν αύτήν τδ πα- 
ράπαν.

Οι άγγλικοί δέ κύνες βλέποντες τδ ζώον πλη
γωμένου ελαβον μέρος καί αύτοΐ.

Καθ’ δν δέ καιρόν οί άλλοι κυνηγοί έφθανον 
πλησίον μου, ηγουμένων αύτών τοΰ σίρ Williams 
η αΐλουρόπαρδος είχε γίνει άφαντος ύπδ σωρόν 
κινούμενου καί βοώντα κεχρωματισμένον δέ ποι- 
κιλοειδώς.

0 σίρ Williams λαβών τήν μάστιγά του, ηρ- 
χισε κτυπών έπ' έκείνης τής άμορφου πυραμίδος 
τής όμοιαζούσης πολυκέρκω ζώω, οί δέ κύνες ά- 
πεσύρθησαν καί άφϋ,κον έλευθέραν τήν αΐλουρό- 
παρδον.

ίϊ; δέ φαίνεται, διά τών άγώνων της κατόρ- 
θωσεν ϊνα η μάχαιρα έξέλθη τού στήθους κατά 
τά τρία τέταρτα-

« Εί; ποιον άνήκει ί μάχαιρα ; ήρώτησεν ό 
σίρ Williams, άποσπών αύτήν έκ τής πληγή;.

« — Είς έμέ, σίρ, άπεκρίθην. « — Εύγε διά
πρώτην φοράν.

« — Συγχωρήσατε δμως τά σφάλματα τού
κυνηγού.

Εσπόγγισα τή,ν κυνηγετικήν μου μάχαιραν διά
τού μανδυλίου καί άπέθεσα σύτήν έντδς τή; θή

κης·
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— Πιθανόν...........δότε μοι κύμ&ιν τεΐου.
— Καϊ υμείς τδ τέλος τοϋ κυνηγίου.
— ί 2! μή φοβεϊσθε ούδέν, καθότι δέν θέλω 

σάς παραλείψει ούδέ μίαν άγριογαλήν. — Εδω. 
καν λοιπδν τήν αίλούρόπαρδον είς τούς μαύρους 
δπως τήν έκδάρωσι, καϊ έκ νέου ήρέθησαν άπο- 
λύσαντε; τού; κύνας. Οσην δμω; πείναν καϊ αν 
ειχομεν δέν ήδυνάμεθα πλήν νά γευθώμεν τίγρ·.- 
δος καϊ μ’ δλα ταϋτα ειχομεν απόλυτον άνάγ- 
κην όπωςδήποτε άλλου ζώου, δπως ευχάριστή- 
σωμεν τού; όδόντας ημών καί καταδαμάσωμεν 
τήν καταλαβοΰσαν ημάς πείναν.

Πέντε λεπτά δέν είχον ' παρέλθει, δτε οί κύνε; 
ήοχισαν έκ νέου ύλακτοϋντες. Τήν φοράν δέ ταύ
την δ θόρυβο; τών υλακών άπεμακρύνθη ταχέως.

«— Μία αλκή, κύριοι, άνέκραξεν δ σίρ Wil
liams, προσοχή εϊναι τδ πρόγευμά μας, δπερ οί 
κύνες μά; φέρουσιν. Ετοιμάσωμεν τάς έσχάρας 
καϊ τού; οβελού;" άρκετή θά ύπάρξη διά πάντα;.

Πάραυτα δ θόρυβο; έπαυσε.
«— Καλώς! έξηκολούθησεν δ σϊρ Williams, 

ιδού αύτήν συλληφθείσαν" τί σκληροί είναι οί λα- 
γωνικοί μα;, αγαπητέ μοι όράτιε' πιστεύω δτι 
ήθελον υπάγει νά συλλάβωσι καί ιπποπόταμον 
εί; τδ βάθος τοΰ Γάγγου. — Εΐ; τδ ζώον κύριοι., 
εί; τδ ζώον ! . .

Τήν φοράν ταύτην, δ πρώτο; άφιχθείς ήτο ό 
σϊρ Willianis, δτε δέ τδν έπροφθάσαμεν, αύτδς 
ήδη έσπόγγισε τήν κυνηγετικήν του μάχαιραν. 
Γιγάντειος έλαφο; έκειτο πρδ τών ποδών του, 
σφαδάζουσα. θί δέ μαύροι ήμών Koulis άνέδω- 
κον φωνάς χαρά;, ίΐ; εϊχε προειπεί ό σϊρ Wil
liams, υπήρχε διά τούς πάντας μερίδιον. όθεν 
έξήλθομεν έκ τών λοχμών, ένθα ούδέν μάς έκρά- 

τει, τοΰ κυνηγίου ήμών τελεσθέντος.
’Αλλ , δσον ταχέως καϊ άν έσπεύσαμεν, μ.’ δλα 

ταϋτα οί μαύροι ποοεπορεύθησαν ήμών καϊ δτε 
άφίχθημεν είς τήν άκρα τών λοχμών, εΰρομεν 
τήν άλκήν μας έγδεδαρμένην καϊ διαμεμελισμέ- 
νην. Τέσσαρες έκ τών μαύρων ένησχολοΰντο εις τήν 
έργασίαν ταύτην οκτώ δ’ έτεροι έσκαπτον λάκ
κον έν τή γή, οί δέ λοιποί ήναπτον πυράν καί 
ήτοίμαζον έβελούς έκ σιδηροξύλου.

Δέν εϊχαμεν, ώς βλέπετε, μεγάλην ποικιλίαν 
έργαλείων ϊνα ιψήσωμεν τήν αλκήν' εΐ; τδν δβε- 
λδν καϊ τδν κλίβανον συνίσταντο δλα τά βοη
θήματα μας. έθεντο τά τάσσαρα μηρία είς γι- 
γαντώδη δβελδν, εί; τά πλάγια ουτινος ήναψαν

Ταϋτα δέ πάντα διεπράχθήσαν μέ τοιαύτην 
απλότητα, ώστε έπέσυρα όμοθυμαδόν τούς έπαί

νου; τής ολομέλειας.
— ίί ! μή άμφιβάλλη;, αν σύ είσαι καλό; 

δραματουργό; καϊ έγώ δμω; είμαι καλό; υπο
κριτή; !

Καϊ ό όράτιος ηρχισε γελών διά τρυγμώοου; 
καί νευρώδους "γέλωτος, δπερ εϊχε τι τδ φοβερόν.

Ε'.

Ηδυνατό τι; νά έννοήση άπδ τδν γέλωτά του 
εκείνον, δποίόν τι θάρρος τώ έχρειάσθη "να έμπή- 
ξη τήν μάχαιράν του εις τδ στήθος τή; αΐλουρο- 
πάρδου έκείνη;, άν. καϊ έκρατείτο υπδ τών κυνών.

Διά τοϋτο κάγώ άποκρινόμενος μάλλον εις τδν 
γέλωτα εκείνον καϊ είς τήν σκέψιν του ταύτην ή 
εΐ; δ,τι μοϊ διηγήθη, προσέθηκα.

•—· Τδ κυνήγιόν τή; αίλουροπάοδου έχει πολ

λά; συγκινήσεις.
— Κατ’ άρχάς, ναι, προσείπεν ό όράτιος' άλ

λά μέ τδν καιρδν καϊ τήν πράξιν, συνηθίζει τι; 
εί; πάντα. Εκτοτε, είς Βεγγάλην, παρίυρέθην εί; 
κυνήγια καθ’ ά έφονεύοντο, δέκα, δώδεκα καί 
δέκα πέντε τίγρεις, καϊ ή καρδία μου ούδόλω; 
επαλλε. ΙΙλήν αληθώς έφόνευέ τι; αύτάς διά πυ

ροβολισμών άπδ τής £άχεως τοΰ έλέφαντος.
— Λ ! τί άληθεία θά μοϊ διηγηθήτε ίν εκεί

νων τών κυνηγίων ;
— Εγώ ; — Ναί υμείς.
0 όράτιος έκίνησε τήν κεφαλήν.
— όχι. — Πώς, δχι;
—Εοωτήσατε περί τούτου τδν φίλον σας Mery 

δστις ένοικίασε τά κυνήγια τών ’Ινδιών, άπδ 
Βομβάην μέχρι Κασεμηρίου καϊ άπδ Σενδεναχώ" 
ρην μέχρι Νέπολις, ώς ό Bertrand ένοικίασε τδ 
τοϋ Rambouillet. ’Εάν δ’ έπληροφορεΐτο δτι τοϋ 
έφόνευσα μίαν τών τίγρεών του, ήθελε μ’ ένάξει 

είς δίκην.
— θά ζητήσω" παρά τοΰ Mery τήν διήγησιν.
— Καϊ έστέ βέβαιο; δτι θέλει σάς διηγηθή τδ 

κυνήγιόν τοϋτο κάλλιον έμοϋ δστις τδ γνωρίζω έκ 
πείρας, ό άντιβασιλεύ; τής Αίγυπτου δέν σάς 
συνέχαρη, καθ δσον αφορά τήν Ύ/άοεπορΖαχ σας 
εΐ; ΐό όρος Σιτΰ, δτι υπήρξατε ό οδοιπόρος 
ό καλλίτερου έπισκεφθεϊς τήν Αίγυπτον, ε»θα υ
μείς ούδέ τδν πόδα ποτέ εθίσατε ;

— ’Αληθές τοϋτο, άλλ’ είχον μετ’ έμοϋ τδν 
Dauzat, έπισκεφθέντα αυτήν ώ; ζωγράφος, πα
ρατηρητής καϊ «ύφυής άνήρ.

υπερμεγέθη πυράν" ό δ οβελός εκείνος έτέθη έπϊ 
δύο X κατεσκευασμένα έκ σιδηροξύλου ώς αύτός" 
εϊ; δέ μαύρος είς τδ άκρον ευρισκόμενο; έγύριζεν 
αύτόν. Μ δλην τήν άκαυστον ιδιότητα τοϋ ξύλου, 
ήτο τι; υπόχοεως ν άνανεώνη, τδ κρατευτήοιον 
άνά πάντα πέντε λεπτά.

Η ράχες άπασα κεκαλυμμένη ύπδ τοϋ δέρμα
τός της έρδίφθη έντδς τοΰ κλιβάνου καϊ έπεσεν 
έπϊ μεγάλης πυράς" έκάλυψαν δέ αύτήν διά ξηρών 
κλόνων. οΐτινες εις σλιγίστα; στιγμάς άπεκατε- 
στάθησαν άνθρακες. Περικα/.ύψαντες αύτήν ύπό 
τοΰ διπλού έκείνου -στρώματος τών ανθράκων οί 
μάγειροι ήμών, καϊ εύχαριστηθέντε; νά πευικλεί- 
σωσι τό άνοιγμα τού κλιβάνου διά χονδρών λί
θων, άφησαν ίνα ήσύχως τά νώτα τή; άλκή; 
έψηθώσιν έντδς τοϋ χυμού των.

Παρελθούση; δέ μιάς ώρας, έκαθέσΟημεν εις 
τήν τράπεζαν, καταβροχθίζοντε; ώς πειναλέοι 
λύκοι τδ δυστυχές ζώον, δπερ πρδ μιάς ώρας δέν 
ήλπιζεν δτι ή-.ο τόσον πλησίον τοϋ θανάτου αύτού.

— ΙΙτο καλόν ; — Δέν ήξεύρω έάν ητο καλδν, 
δέν ήξεύρω έάν μας τδ παρίστα τοιοϋτον ή πείνα" 
άλλά χθέ; άκόμη έλεγον πρδς τδν Verdicr, δστις 
μοϊ προσέφερε ψητόν κακώς έψημένον' « Υπάγε
τε, άγαπητέ μοι, εί; Κεϋλάνην, καί, δ,τι καϊ άν 
λέγει ό Brillut-Savarin, σας βεβαιώ θέλετε 
στρέψει έμπειροι εί; τάς έψητά.

— Εν τελεί; — Ητο έξαίρετον ! ιδού 
δ,τι ενθυμούμαι. Οίνοι, ορύζιον καϊ δίπυρα, 
τα πάντα κομισθέντα ύπδ τών μαύρων ήμών, συ- 
νεπλήρωσαν έν τών καλλίτερων προγευμάτων, 
άπερ έγεύθην έν τή ζωή μου,

Μετά δέ τδ πρόγευμα, έφιππεύσαντες, φαιδροί 
καϊ εύδιάθετοι, διευθύνθημεν πρό; τήν Binteune.

Χ’άπαντήση τις ελέφαντας δύναται μόνον με
ταξύ Binteune καϊ Badula.

Εί; τέταρτον λεύγης τοϋ μέρους ένθα ποοε- 
γεύθημεν, ή οδός λαμβάνει άπότομον στροφήν. 
Πλησιάσαντε; πρδ; τήν στροφήν ταύτην οί ίπ
ποι ήμών ήρχισαν δίοοντε; σημεία ανησυχίας.

Τήν στιγμήν δέ καθ’ ήν έμέλλομεν νά διέλθω- 
μεν ταύτην, ό 'ίππο; μου, δστις προηγείτο τών 
άλλων, ώρθώθη.

— ό horse-Keeper μου (ίππαγωγδ;) — ούτως 
δνομάζουσι τδν μαύρον τδν ύποβαλλόμενον νά 
κρατή τδν χαλινόν τών ίππων — μοϊ προσέθηκεν 
δτι ό ίππο; μου άναμφιβόλω; ήσθάνθη οσμήν 
ελέφαντας. Μετεχειρίσθην άπαντα τά μέσα πτερ
νιστήρας, ραβδισμού;, ϊνα αναγκάσω αύτδν νά
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έξακολουθήση τήν πορείαν, πλήν άπεποιήθη όλο-
τελώς νά κάμη βήμα, ό ίππαγωγός μου, συ*
νέλαβεν αύτδν άπό τοϋ χαλινού' έγώ δ’ £ πή
δησα, καί, τό πυροβόλου κρατών εΐ; χείρας,
διήλθον τήν καμπήν τής όδοϋ.

ό μαύρος μου κατ’ ούδέν έλανθάσθη' εϊδον είς 
άπόστασιν εκατόν βημάτων άπ’ έμοϋ, ένα έξ 
έκείνων τών όδοφυλάκων ελεφάντων, οΰ; μετα
χειρίζονται εκεί πρδ; επιμέλειαν τών οδών. Ού
τος έσυρε, διά τοϋ ήσύχου καϊ τακτικού βαδί
σματος του, ένα τών μεγίστων έκείνων σιδηρών 
κυλίνδρων τών μεταχειριζομένων παρ ήμϊν ϊνα 
όμαλίνωσι τά χαλίκια τών βουλεβαρίων ή τήν 
γήν τών δημοσίων κήπων. Εχβειάζοντο οκτώ ή 
καί δέκα ίπποι όπως σύρωσι τήν βαρείαν μη
χανήν, ·?,ν ούτος μόνο; έσυρε χωρίς ποσώς νά αισ
θανθώ δτι ήτο έζευγμένος είς τι. Αλλο; δέ τις 
έλέφα; οδηγούμενο; ύπδ τοϋ έλεφαντηγοϋ, έκύλιε 
λίθους κεκομμένου; χονδρικώς, καϊ τούς έστάθ- 
μιζεν εις τήν άκραν κρημνού τίνος, ούτινος ήνα- 
σχολεΐτο νά σχηματίση τδν φραγμόν.

Είς τήν θέαν τών "ίππων οί δύο ελέφαντες 
έξιππάσθησαν, διότι πρέπει νά δμολογήση τι; 
αλήθειαν, ήτι; δέν διεδόθη είσέτι αρκούντως, καϊ 
έκ τής όποια; ο: έπερχόμενοι Βυφώνε; δύναν- 
ται νά ωφεληθώσιν, δτι οί έλέφαντε; έπίση; φο
βούνται τούς ίππους, ώς ούτοι τούς ελέφαντας, 
καϊ έξ άλλου, έάν οί μέν έλεφαντηγοϊ δέν εκρά" 
τουν τούς ελέφαντας, οί δέ ίππαγωγοΐ τούς ίπ
πους, οί μέν ήθελον, αναμφίλεκτοι;, έπιστρέψει 
μέχρι τή; Ntiera E’.lia, έν ω οί δέ ήθελον τρέξει 
μέχρι Binteune.

Τόσον ό όδοφύλαξ δσον καϊ ό κτίστη; έλέφας, 
εϊχον προκαταλάβει τό πνεύμα μου, διότι ούδέ
ποτε είχον ΐδεί ζώον ένασχολούμενον, οΰτω; ει- 
πείν, εις ανθρώπινον έργασίαν Εκτοτε, είς Βομ
βάην, έκαμον εύρυτέραν γνωριμίαν μέ τήν αγ
χίνοια τούτων τών ζώοιν.

Εί; Βομβάην μεταχειρίζονται αύτού; ε·; τα 
νεώρια ένθα εργάζονται, άπό τά; έξ τή; προ/ίας 
μέχρι τών £ξ τή; εσπέρας, έπισωρεύοντε; στε
λέχη δένδρων παντός είδους καί χόνδρους- ϊνα δέ 
τεθώσι τά στελέχη ταϋτα τών δένδρων ει; τήν 
οίκείαν των θέσιν, θά άπητεϊτο, είτε ή δύναμι; 
εΐκοσιπέντε άνδρών είτε ή δύναμι; μια; μηχα
νής. 0 έλέφας λαμβάνων τδ στέλεχος τοϋ δέν
δρου διά τή; προβοσκίδο; του, υψώνει αύτδ ώς 
τεμάχιον άχύρου, θέτει τούτο εΐ; τήν θέοςν του, 
καϊ, είς σημείου υπό τοΰ «λεφαντηγοΰ δοθέντο;»

44

η;
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σύρει αΰτδ δεξιά ή αριστερά, ωθεί αύτδ πρδς τά 
εμπρός ή όπίσω. Κατά διάρκειαν εξ ώρας τδ πρωί 
καί πέντε τδ εσπέρας εργάζεται, τήν εργασίαν 
ως έγγιστα πεντήκοντα άνδρών έκτελών.

Τήν μεσημβρίαν καί κατά τάς έξ μετά, γεύε
ται, κατά δέ τήν μίαν ώραν επανέρχεται εις τήν 
εργασίαν, καί εις τάς επτά κατακλίνεται.

Μόλις σημάναντος τοϋ πρώτου κτύπου τής 
μεσημβρίας ή τών έξ ωρών, δ έλέφας παύει 
τήν εργασίαν’ τότε δέ οΰδέν ε’ν τώ κόσμω, ούτε 
άπειλαί ούτε θωπεϊαι, δύνανται νά κατορθώσω- 

σιν αΰτδν νά έργασθή.
'Εάν μέν έμελλε τότε νά όψώση τδ βάρος, δέν 

τδ υψώνει, έάν δέ κατά τδ ήμισυ είτε τά τρία 
τέταρτα ήγειρεν αυτό, τδ εναποθέτει κατά γής. 
Τήν δ’ επαύριον, μετά μεσημβρίαν, θέλει έπανα- 
λάβει τδ ίδιον τεμάχιον ξύλου, ουδέποτε δέ άλλο, 
καί θέλει θέσει αΰτδ εις τήν θέσιν ένθα ώφειλε

νά τοποθετήσω αΰτδ τήν προτεραίαν.
Εάν δέ ό έλέφας καταλειφθή ϋπδ μικράς αδια

θεσίας — όπερ παρ’ ήμΐν είναι βάρος στομάχου ή 
ημικρανία — γίνεται άφαντος, μένει απών μίαν, 
δύο, τρεις ημέρας, επιστρέφει είτα υγιής καί έπα
ναλαμβάνει τδ έργον του. Η μεγαλειτέρα του α
πουσία, λογίζεται έξ ή επτά ήμερων’ έάν δ' 
αύτη ύπερβή τάς οκτώ, οΰδέποτε πλέον επανέρ
χεται, διότι κατέστη άγριος, ή άπεβίωσε.

Ιΐξεύρετε πώς νεοσυλλεκτοϋσι τους ελέφαν
τας ; προσάγουσιν αυτούς έπιδεξίως εις είδος τι 
παραδείσου (pare) κεκλεισμένου υπδ μεγίστων 
δυφράκτων, έκεϊ άφίνουσιν αΰτούς έπί δύο ή τρεις 
ήμέρας χωρίς νά παραβάλλωσιν εις αΰτούς τρο- 
φάς. II πείνα άρχεται τής οικιακής των ανα
τροφής. ίνα δέ άποτελειώσωσι ταύτην, εΐσάγουσι 
δύο τιθασευμένους ελέφαντας, οϊτινες (έρχονται 
κτυπώντες τδν άγριον ελέφαντα δια τής προ 
βοσκίδος των έωσού ούτος ένδώσζι.

Απαξ ένδώσας, έτιθασεύθη καί συμβάλλεται 
καί αΰτδς εις τδ νά ΐσοπεδοϊ τάς οδούς, νά κα
τασκευάζω περιφράγματα, νά επισωρεύω ξύλα

καί νά τιθασεύω, τούς άλλους.
Συναπαντώμενοι έν συνοδεία: οί έλέφαντες 

σπανίως είναι επικίνδυνοι καί δέν προσβάλλουσι 
ποσώς τόν άνθρωπον. Τί θά ωφελούντο ; δέν εί
ναι σαρκοβόροι’ μόνον δέ ό άνθρωπος καί ό πί-
θηξ καταστρέφουσι ίνα καταστρίφωσιν’ ό μέν άν
θρωπος, διότι είναι άνθρωπος, ό δέ πίθηξ, διότι 

είναι παρωδία του ανθρώπου.
Τούς παρία; πρέπει τι; νά φοβήται.

— Συγγνώμην ! ύπάρχουσι λοιπήν καί έλέ

φαντες παρίαι;
— Οί έλέφαντες οί διαπράξαντες κακούργη

μά τι ενάντιοι τής άγνωστου νομοθεσίας τής διε- 
πούση; τούς έλέφαντας, άποδιώκονται τής κοι
νωνίας τών έλεφάντων, εξορίζονται, έξοστρακί- 
ζονται. Απαξ δέ έξορισθέντες, έξοστρακισθέν- 
τες, τέτελεσται — ά; ώσιν μακράν δύο, είκοσι, 
πεντήκοντα λεύγας, άς υπάγωσιν άπδ Κεϋλάνην 
εις τήν Ινδικήν Χερσόννησον διαπερώντες τδν 
πορθμ-δν τοΰ ΙΙόλη’ άπδ Μαδράς εις Νέπολιν, 
άπδ Νέπολιν εις Βεγγάλην’ — παντού, αναγνω
ρίζονται, άπωθούνται. άπορίπτονται, άποδιώ
κονται / Διά πίνων δέ σημείων οί επίλοιποι έ
λέφαντες άναγνωρίζουσιν αΰτούς ; οΰδείς γνωρί
ζει’ άλλ’ ίπκζ /.τ,ί'Γ/ύίντε; παρίαι, μένουσι παρίαι 
διά παντδς, δέν έχουσιν ούτε θήλεα, ούτε μικρά 
και οΰδέ πλέον παρίαι πρδς παρίας βιβάζονται. 

ίΐ; δ’ έκ τούτου, ή μόνωσις αύτη καθιστά αΰ- 
τούς μισάνθρωπους, θηριώδεις. Εκδικούνται δ- 
θεν, δ,τι δήποτε άπαντήσωσιν, ανθρώπους και 
ζώα, μέ τήν αύτήν έκδίκησιν, ήν ή τών έλεφάν
των κοινωνία έξήσκησεν έπ' αΰτών. Πεζός ή έ
φιππος, μαύρος ή λευκός, οπλισμένος ή άοπλος, 
ό άνθρωπος ό εΰοεθείς έπί τής διαβάσεώς των, 
έκτδς άνωτέρας τύχης, είναι άνθρωπος απολωλός.

Καθότι μόλις ίδεϊ αΰτδν, δ έλέφας τρέχει κα
τόπιν αΰτού, τδν προφθάνει, συλλαμβάνει αΰ
τδν διά τής προβοσκίδος του, στρέφει αύτδν δίς 
ή τρις, ώς σφενδονιστής μέλλων νά έκσφενδονίση 
λίθον, ρίπτει αύτδν κατά γής, θέτει έπί τού 
στήθους του τδν πόδα, ό άνθρωπος άναβοά ούάχ, 
καί τδ πάν τετέλεσται. Ουτω τδ Αριστούργημα 
τής πλάσεως ήφάνισται . . .

— Άλλ.’ αγαπητέ μοι, διέκοψεν ό όοάτιος, 
βλέπω δτι σάς δίδω μάθημα τής φυσικής ιστο
ρίας, έγώ δστις δεν είμαι ούτε Ακαδημαϊκός, ούτε 
έπίτιμον μέλος τής ’Ακαδημίας, άλλ.’ οΰδέ καν 

άντεπιστέλλον αύτής μέρος’ παράλογον τώ δντι 

τούτο !
— Οχι τόσον ....
— Εστω ! Πού είμεθα μέ τδ κυνήγιόν μας ;
—Δεν είχετε φθάσει εΐσέτι εις τδ κυνήγιόν σας*  

ώιιιλεΐτΐ περί τού όδοφύλακος καί τού κτίστου 

έλέφαντος
— Εχει καλώς . . Εξακολουθήσωμεν τήν οδόν 

μας. Φθάνων εις Βεντέννην, εγκαταλείπει τις τούς 

ίππους, εισδύω? έντδς τών λοχμών — έργασί» 
ευχάριστος, τώ δντι, μικρά τις δδδς θελκτική, 
ήν υποχρεωμένος είναι τις νά άνοιξη, έκαστος εις 
τδ μέρος του, διά κυνηγετικών μαχαιρώ».

Τδ μέρος ένθα έμέλ.λαμεν νά παραδοθώμεν εις 
τήν έργασιαν ταύτην, έγνωστοποιήθη πρδς η
μάς ύπδ τών μαύρων, πρδ τριών ημερών στα- 
λέντων καί ανακαλυψάντων τά ίχνη άγέλης έλε
φάντων. ’Αλλ’ έπρεπέ τις νά όδευση δέκα λεύγας 
πεζή διανοίγων δίοδον άνά μέσων τών λοχμών.

Προεπορεύετο ήμών ό οδηγός, ή μάλλον έν 
τώ μέσω τής γραμμής ήμών εΰρίσκετο. Εκαστος 
δ ήμών έτρύπα δσον τδ κατά δύναμιν.

Αγέλαι επίχρυσων φασιανών διήρχοντο άνά 
μέσον τών ποδών μας. Ηρώτησα έάν μοί έπε- 
τρέπετο να εκκενώσω τό Sv τών πυροβόλων μου, 
τδ διά μικρών χαλύβων, καί νά φονεύσω δύο ή 
τρία έκείνων τών θαυμάσιων πτηνών.

Η άδεια μοί άπεποιήθη, διότι δέν έπρεπέ τις 
νά προειδοποίηση τούς έλέφαντας.

Καθ’ δσον δ’ έπροχωροΰμεν πρδς τδ μέρος 
ένθα έμέλλομεν νά συναντήσωμεν τούς έχθρούς 
ήμών, ό σίρ Williams συνίστα ήμΐν τήν μεγα- 
λητέραν ησυχίαν, έάν δέ όμιλώμεν, έπρεπε χα- 
μιλοφώνως.

Μετά δύο ώς έγγιστα ωρών οδοιπορίαν, διαρ- 
κουσών τών όποιων έξετελέσαμεν αληθή εργασίαν 
σκαπανέων, άφίχθημεν εις μέρος στρογγυλόν, 
καί άνεγνωρίσαμεν δτι τδ μέρος εκείνο πρδ ολί
γου είχεν έγκαταλειφθή ύπδ τών έλεφάντων.

’Επί εκατόν σχεδόν ποδών διαμέτρου, σιδη- 
ρόδενδρα, κόρυφοι, φοίνικες βανανέαι, ταύτα 
πάντα ήσαν έρόιμένα ώς ό σίτος εις τδ άλως’ τδ 
γιγαντώδες θέρος είχε συντριβή, θλιβή, σχε
δόν καταπατηθή, διότι ή άγέλη τών κολοσσών 
είχε κατασκευάσει δι αΰτού υπόστρωμα διά δέν
δρων πεντήκοντα ποδών ύψους.

Δύο αύλακες είχον άνοιχθή έν τή λόχμη — δ- 
μοιαι μέ δύο υπογείους διαβάσεις (tunnels) πλά
τος έχουσα έκάστη τριάκοντα ποδών —— Η ά
γέλη, διαιρεθεϊσχ εις δύο μοίρας, είχεν άπομα- 
κρυνθή κατά δύο διάφορα μέρη.

Εμεινον έκπληκτος, τ’ ομολογώ, εις τήν θέαν 
τοιαύτης δυνάμεως καταστροφής, καί ήρώτων 
έμαυτδν τί έσκέπτετο ό άνθρωπος, ό πυγμαίος, 
ούτος, τδ βήμα ούτινος μόλις κάμπτει τδ χόρ- 
τον, δπερ πάλιν ανυψοΰται άμα αύτοϋ διελθόν- 
'’··» 4ρΧ’,* Α*'*®ί  προσβάλλη τέρατα, άτινα υπό 

τούς πόόας των κάμπτουσι δάση, άτινα άπαξ 
καμφθέντα, οΰδέποτε άνεγείροντο.

Εστάθημεν’ εΐχαμεν άφιχθή.
Ο σίρ Williams, ώς οικειότερος πάντων ή

μών μέ τοιούτον είδος κυνηγίου, έδωκεν ήμΐν τάς 
τελευταίας του οδηγίας.

Καί αί όδηγίαι εκείνοι άπευΟύνοντο, πάντως, 
εις έμέ, δντα δόκιμον έν τή ποάξει.

ΐδού αί κυριώτεραι άς -ηχούσα μέ βόμβον τών 
αιτίων, (άστε είπον έμαυτώ δτι τδ αίμα δεν ήτο 
παντάπασιν έν τή οικεία του καταστάσει.

Οΰδέν όμως προξενούν τδν φόβον’ αΰτδς ό σίρ 
Williams είχε φονεύσει έξακοσίους μέχρις έπτα- 
σίων ελέφαντας — καί μέχρι μέν τών πεντακο- 
κοσίων ήρίθμει αυτούς, παύσας ακολούθως—καθ’ 
δλον δέ τδ διάστημα τούτο, άπαξ μόνον τώ 
συνέβη άπευκταϊόν τ·., δπερ τέλ.ος δέν έσχε δυ
σάρεστα επακόλουθα.

Διαπράξαντος ήμέραν τινα τήν απερισκεψίαν νά 
έκκενώση τάς δύο του βολάς έπί έλεφαντισκίου, 
ή μήτηρ τούτου έφώρμησε κατ αΰτού’ καί έστρά- 
φη μέν όπως λάβη τδ δεύτερόν του πυροβόλον, 
άλλ’ ό μαύρός του, έξιππασθεις, έφυγε παραλα
βών τδ πυροβόλον.

Δέν συνέλαβε τήν ιδέαν, άλλ.’ ούτε καιρόν είχε, 
νά φύγη’ ό έλέφας περιεκάλ.υψεν αΰτδν διά τής 
προβοσκίδος του καί άνύψωσεν αΰτδν άπδ τής 

γίΐ;.,
Εΰτυχώς, χάρις εις τήν υψηλήν θέσιν, εις ήν ύ- 

ψωσεν αύτδν τδ ζώον, οί συνέταιροί του έσχον 
τήν εΰκολίαν νά πυροβολήσωσι κατά τού έλέ
φαντος.

0 έλέφας, μανιώδης, ϊνα εΰκολώτερον προσβάλ- 
λη τούς άδικούντας αΰτδν, έρριψε τδν W illiaius 
είκοσι βήματα μακράν του, διευθυνθεϊς, κεκυφυΐα 
τή κεφαλή, κατά τής όμάδος τών κυνηγών.

ό σίρ Williams ολίγου δεΐν άπέθνησκε, πλήν 
όχι έκ τοϋ πεσίματος, αλλά έκ τής στιγμαίας 
συνθλίψεως, ήν ή προβοσκίς προΰξένησε πέριξ 
τών πλευρών του.

’Επί πλέον τοϋ ενός μηνδς γ,σθμαινε μή δυνά- 
μενος ν’ άναλάβη τήν τακτικήν τού αναπνοήν.

Διδ καί πρώτη αΰτού πρός με οδηγία υπήρξε
τού νά μή πυροβολ.ήσω έπί έλεφαντισκίου, διότι ή
απερισκεψία αΰτη συνεπιφέρει ώς σ-ΰνηθες Αποτέ
λεσμα τήν εναντίον προσβολήν όλης τής άγέλης.
Αί δ’ άλλαι όδηγίαι ήσαν νά μή πυροβολήσω
κατ’ έλεφάντων χαυλιοδόντων ή κατά λευκών ε
λεφάντων’ τά όπλα εκείνα καί τδ χρώμα είναι·
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σημεία υψηλής περιωπή; καϊ μεγίστη; άξιοπρε- 
ττείας.

Πά; χαυλιόδου; έλέφα; είναι βασιλεύς, πάς δ 

έλέφας λευκός θεός.
Οί μαύροι εΐ-tv ττ,ς γνώμης ότι οί ελέφαντες 

οί παριαί εϊσίν κακοανατεθρ αμμένοι ελέφαντες j 
διωχθέντες τής κοινωνίας, δ·.’ έλλειψιν σέβας πρός 
τήν εξουσίαν καΐ εύλαβείας πρός τήν θρησκείαν.

ίίστε, έάν ή έλλειψις σεβασμού ή εύλαβείας 
τιμωρείται δι’ εξορίας, σκεφθήτε λοιπόν οποίας 
τιμωρίας γίνεται άξιον, πρό τών οφθαλμών τών 
ελεφάντων, οίονδήποτε ον, εις οίονδήποτε είδος 
καΐ αν άνήκη, πυροβόλων κατά βασιλέω; ή Θεού!

Εξαιρέσει δέ τών έλεφκντισκίων τών χαυλιο
δόντων καϊ τών λευκών ελεφάντων, ήτο θεμιτόν 
νά πυροβόληση τις κατά τών λοιπών.

ίΐστε, πλέον, δέν ήτο είμή ζήτημα έπιδεξιό- 
τητος. Εις Sv καί μόνον σημεΐον εϊναι ο: ελέφαν
τες τρωτοί.

Εν τώ μέσω τού μετώπου, τό κρανίου αύτών 
υπέχει λεπτήν θλίψιν (depression)· εις τήν διά
μετρον δ’ έκείνης τής θλίψεως, εύρεία; ώ; τό 
βάθος πίλου, απαιτείται νά διευθόνη τις τήν βο 
λήν. Εάν τις επιτυχή, συμβαίνει ένίοτε νά φο
νεύση τό ζώον εύθύς.

’Εάν δέ τάνάπαλιν δέν φονευθή έν άκαρεΐ, ε
πανέρχεται ανυπερθέτως εναντίον τού πυροβολή- 
σαντος, άναγνωρίζων αύτόν, όντα καϊ έν τώ μέ
σω είκοσι κυνηγών, καί είκοσι βολαΐ πυροβόλων 
έάν ήθελον διευθυνθή κατ αύτού.

Πρέπει δέτις ν’ άφήση αύτόν νά έπανέλθη, καΐ 
καθ’ ήν στιγμήν δέν απέχει αύτοΰ πορά δύο ή τρία 
βήυ.ατα. νά πηδήση εϊ; τό αντίθετον μέρος, καΐ 
νά τού διευθόνη, καθ ήν στιγμήν ούτος παρα
φέρεται ύπό τής ταχύτητος τού δρόμου αύτοΰ, 
δευτέραν βολήν εντός τοΰ ώτϊου του.

Κατά τό λέγειν δέ τοΰ σίρ Williams, οι έξε- 
λιγμοΐ ούτοι πάντες ήσαν πράγματα εύκολώτατα.

ΙΙκουον δ-αύτόν μετά προσοχής, φζινομένη; 
αύτώ, άναμφιβόλω:, βασιμότατης, ώστε μοΐ 
ποοσέθηκε μειδιών.

α— Βλέπο» όράτιε, οτι δέν θά λάβω άνάγκην 
νά σοΐ έπαναλάβω δΐς τάς οδηγίας. »

ϊ’πεμειδίασα, άν καΐ ήσθάνθη» τά χείλη μου 
τρέμοντα καΐ κατασταθέντα ωχρά-

e—Θέλετε κρίνει » άπεκρίθην αύτώ.
Καΐ άποκριθεΐς ταύτα, εϊχον τήν άπόφασιν, 

έάν ύπήρχεν έν τή άγέλη, εϊτε έλεφκντ'σκιον εϊτε

χαυλιόδους έλέφας ή λευκός, νά πυροβολήσω κατ’ 
αύτού.

Δέν είπον όμως ούδενϊ ούδέν, θέλων νά έκπλή- 
ξω τούς συνεταίρους μου.

Εν ώ δέ ό Willia ms έτελείωνε δίδων ήμϊν 
τάς οδηγίας του, ήκούσαμεν δυνατάς κραυγάς.

θί μαύροι ήμών, οΐτινες διαστρέψαντε; τούς 
ελέφαντας, προσεπάθουν νά τού; πείσωσι να φύ- 
γωσιν, αύρλίαζον ώς μ,αινόμενοι.

Λέγουσιτόν έλέφαντα μελομανή’ πιστεύω τοΰ
το έκ τής εύρΰτητος τών ώτίων του. ό φρικτός 
θόρυβος τών κραυγών άς άνέδιδον οί μαύροι, θά 
έπενήργησε τά μέγιστα είς τήν άπόφασιν ήν εφά- 
νησαν λαβόντε; οί έλέφαντες πάραυτα νά διευ- 
θυνθώσιν όσον τό δυνατόν ταχύτερον πρός τό μέ
ρος ήμών, κρατουντών, τουναντίον βαθυτάτην 
σιγήν.

Εύθύς ήκούσαμέν τι ώς κατεγίδα καΐ ήσθάνθη- 
μεν τήν γήν τρέμουσαν καΐ ρίγωσαν, ύπό τούς 
πόδας ήμών.

Είκοσάς ελεφάντων ήρχετο καλπάζουσα διά 
αίας τών δύο υπογείων διαβάσεων (tunnels), τρεις 
δέ μόνον διά τή; έτέρας’ ό θήλυς δ άρρην αύτή; 
•και τό έλεφαντίσκιόν των.

«— Σίρ Williams, έφώνησα αγγλιστί, άφίνω 
ύμϊν καΐ τοϊ; κυρίοις τήν άγέλην, πλήν ζητώ νά 
μοΐ άφήσωσι τού; τρεις έκείνους. »

Στραφείς δ’ εϊτα πρό; τού; άππο; μου’ « Ελ
θετε, μετ έμοΰ σείς ! ”

Καί, λαβών ένα τών τριών πυροβόλων, έρρί
φθην ένώπιον τών τριών ελεφάντων.

ϊίδυνάμην νά ζητήσω καταφύγιου, όπισθεν οί
ουδήποτε δένδρου’ πλήν έτοποθετήθην έν τώ μέ
σω τή; όδοΰ. Δυο έκ τών μαύρων μου έτρεμον 
ψυχή τε καΐ σώμα-·., μεταβαλλόμενοι έκ τοΰ με
λανός τής έβένου εις τό φαιόν τού μυός.

Εί; δέ μόνον έφαίνετο αποφασισμένος.
« — θί φοβούμενοι άπομακρυνθήτωσαν! « — 

Μένω έγώ, προσέθηκεν είς τούτων.
δτε οί δύο δέν άπεΐχον πλέον ήμών είμή κατά 

τριάκοντα βήματα, ήρχισα εύθυβολών τό έλε— 
φαντίσκιον. Εβάδιζε καλπάζον μεταξύ τοϋ πατρός 
καϊ τή; μητρός του.

Είς άπόστασιν είκοσι βημάτων έπυροβόλησα.
Τό έλεφαντίσκιόν. έξαίφνη; έστάθη, έκλονίσθη 

έπρ τών κνημών του, ώς άν ήτο οίνοβαρέ; καΐ 
έπεσεν ώ; όγκος.

0 δέ θήλυ; έξέβαλε κραυγήν·—κραυγήν μητρός 
σπαρακτικήν καϊ απειλητικήν ένταυτώ —καϊ

έστάθη προσπαθούν ν άνασηκώση τό έλεφαντί
σκιόν του.

Ταΰτα βλέπων ό άρρην, ώομησε κατ’ εύθεΐαν 
εναντίον μου. Είςέξ βημάτων άπόστασιν τώ διεύ 
θυνα βολήν έν τώ μέσιυ τοΰ μετώπου.

Παραφερθεΐς ύπό τού δρόμου του, έξέστη έμού. 
Επήδησα είς τό άπέναντι μέρος, καΐ πηδών, 

έλαοόμην δευτέρου πυροβόλου έκ τών χειρών τού 
μαύρου τοΰ άκολουθήσαντός με.

Περιστρεφόμενο; δ’ ϊνα εναντίον κατέλθη ό 
έλέφας, έκλινε πεσών έπΐ τών γονάτων.

Ούδόλως ανησύχησα’ εί; τούς οφθαλμούς του, 
διεΐδον, ότι δέν ήθελεν άνασηκωθή πλέον.

Εξέβαλε τελευταίαν κραυγήν. Τρομερά τό κατ’ 
άρχάς ή κραυγή έξησθένησεν ώ; στεναγμός τό 
τελευταϊόν.

Ακούσας τήν κραυγήν ταύτην, ό θήλυς έλέ
φας ύπέστρεψε πρός με έγκαταλείψας τό έλεφαν- 
τίσκιον.του έν αγωνία.

Τότε συνέλαβον τήν ιδέαν νά μή ωφεληθώ τή; 
εύκαιρία; καθ ήν μοΐ παρουσίαζε τό μέτωπον 
ό. θήλυς άλλ ότε δύο βήματα μόλις έμοΰ απείχε, 
έπήδησα είς τό αντίθετον μέρος, καί, έκ τοΰ 
σύνεγγυς, στηρίζων τού; δύο μου δακτύλου; έπΐ 
τών δύο σφυρών έκίνωσα τάς δύο μου βολάς εν
τός τοΰ ώτίου του. Μόλυβδος δέ χάρτη; καϊ πυ- 
ρίϊΐς — έπελθόντα κατέσκαψαν λάκκον !

«— Μά τήν πίστιν μου ' προσέθηκον, έκαστο; 

άς πράξη τό αύτό’ τρεις ελέφαντας διά τεσσά

ρων βολών νά φονεύση τις, μοΐ φαίνεται αρκετόν.

Καϊ καθήσα; έπ1. τοΰ έλεφαντισκίου όντο; 

αναστήματος ίππου, έξέβαλον τά πυρεκβόλα μου 

καΐ ήναψα τό σιγάρον μου.
’Επανεφέρομεν πέντε ούρά; ελεφάντων, τρό

παια τή; νίκης.
Ελαβον είς μερίδιόν μου τρεις.

Είς μαύρος έφονεύθη, άλλο; δέ τι; ριφθείς υ

ψηλότατα ύπό ελέφαντες καϊ κατά δένδρου πε
σών συνετρίβη. Ούδείς δ έξ ήμών τήν παραμι

κρό τέραν αμυχήν έσχε.

— Τοιαύτη τι; ή δήγησι; ·?,ν μοΐ έζητήσατε’ 

δέν είναι τόσον ενδιαφέρουσα, άλλ εΐναι άλη-

XJt'

Γ. I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥ.

Β I Ο Γ Ρ Α Φ I Α.

VAETANOS ΔΟ.ΜΖΕΤΤΗΣ.
Ύπό

(Adolphe Adam.)

Τώ 1815 νεανίας τις διευθύνετο πεζή έπΐ τής 
οδού τή; Βολωνίας, άπό καιρόν δέ εί; καιρόν έ- 
στρέφετο, ϊνα ρίψη τελευταϊόν βλέμμα έπΐ τών 
τειχών τής Βεργάμης, τή; πατρίδος του, έξ ής 
απεμακρύνετο κατά πρώτον. Εάν δ’ ε'νίοτε δά
κρυ έβρεχε τά βλέφαρά του, άναπολοΰντος αγα
πητόν πατέρα καΐ πεφιλημένην αύτώ μητέρα, έξ 
ών άηεχωρίζετο, μ’ όλον τοΰτο πάραυτα μειδία
μά τι έπέλαμπεν έπΐ τοΰ προσώπου του, τό δέ 
μειδίαμα έκεϊνο, τό τή; έλπίδος, ήτο φυσι
κή έμπνευσι; νεαρά; ψυχής, φερομένης πρό; τό- 
άγνωστον. Αλλως τε, ό ήλιο; τή; Ιταλία; εί
ναι τόσον ώραϊος, ό άήρ τόσον καθαρό; διά δε- 
καπενταέτην νέον ! ή δέ έλευθερία φαίνεται τό
σον ώραία, όταν τις κατά πρώτον χραται αύτής ? 
πάντα δέ ταΰτα δεν άποτελοΰσιν άρα τήν εύτυ-- 
χίαν ; Ουτω καΐ ό οδοιπόρος ήμών ήτο εύτυχής,. 
ώ ! πολύ εύτυχής ! διότι ήτο νέος, ώραϊος, 
καϊ ώνειροπώλει’ 
καί 
ευτυχίαν, 
εκτίμηση’ έπέβλεπεν αύ

υγιής 
ώνειροπώλει δέ δόξαν τιμάς, 

ιλούτη ! Καϊ έν τούτοις, τήν πραγματικήν 
ήν κατείχε τότε, μακράν ήτο νά τήν 

ήν μόνον έν τώ μέλλοντι
καϊ έν τή πραγματοποιήσει τών ένείρων του_ 

Τώ 1847 αμαξά τις έπιμελώ; κεκλεισμένη 
είσήρχετο εί; Βεργάμην έμπεριέχουσκ άνθρωπον 
κατά τό φαινόμενον σκυθρωπόν καί μελαγχολι- 
κόν’ τό πεπλανημένον βλέμμα του έπρόδιδε βα- 
θείαν λύπην, μ.ή έμφαϊνον τήν παραμικροτέρα*  
άγχίνοιαν. Το έμψυχον δ έκεϊνο πτώμα, τό έν 
Βεογάμη εισερχόμενο·», ήτο το τοΰ νεανίου τού. 
πρό τριάκοντα καί τριών έτών άναχωρήσαντος 
πλήρους μέλλοντος καΐ ελπίδων. Καϊ μ’ όλα ταΰ
τα οί ονειροί του πάντες είχον πραγματοποιεθή" 
δόξαν, τιμάς, πλούτη, τά πάντα ειχεν άπολαύ- 

[ σει’ ή φήμη σοΰ ονόματος του ένέπλησε τόν κό- 
' σμον άπαντα, οί κυρίαρχοι διημφισβήτουν την 
τιμήν, νά κοσμ.ήσωσιν αύτόν Οιά τών παρασήμ.ων 
των, νά τόν έμπλήσωσι διά τής εύνοια; των. Διά 
δέ τήν άξίαν τών μελωδιών του, τά μέρη άπαν
τα τώ εϊχον προσφέρει χρυσίον καΐ στεφάνους" 
δέν συνίστατο είς ταΰτα ή εύτυχία ήν ώνειρο- 
πώλει; Αλλά ποία θυσία έξηγόροοε ταύτην!
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κατέστρεψε τήν ζωήν του καί τήν ψυχήν του 
έδωκεν εΐ; αντάλλαγμα. II διάνοια ύπέκυψεν ώ; 
έκ τών άκαταπαύστων νυχθημερινών εργασιών, 
καί ό Δονιζέττη; έτιμωρεϊτο ίν ύλική αγωνία, 
ήν ούδεμία πλέον λάαψι; νοδ; ένεψύχωνε, διά τά; 
τέρψεις, ά; έπι τριακονταετίαν παρέσχεν εΐ; τόν 
νοήμονα καί πεπολιτισμένον κόσμον.

Τδ στάδιον τών μελοποιών (compositeurs) 

είναι, ίσως, τδ μόνον τδ παρέχον τά σπανιότερα 
παραδείγματα μακροβιότατο;, ό Mozart, Ci- 
marosa, L’eber, Herold, Bellini και Moppa, 
πείθουσι, διά τοϋ προώρου αυτών θανάτου, πό
σον ή τέχνη τοΰ μελοποιοϋ, ή τόσον φρούδο; εί; 
τ’ αποτελέσματα, είναι εμβριθή; έν τή πράςει. 
Τώ όντι, έξ δλων τών τεχνών, εΐ; ταύτην ό καλ
λιτέχνη; οφείλει νά παρέξη έξ ιδίων' ή εφεύρε· 
σι; είναι τδ πάν’ καθότι δέν ύπάρχει χειρ, ώ; εί; 
τδν ζωγράφον καί τδν γλύπτην' τδ νά γνωρίζη 
νά συνθέτη, ταυτδν είναι τώ ώφελιμοποιεΐν τδν 
πυρετόν καί έφαρμόζειν αυτόν τή μουσική' δέν εί
ναι κοινόν κτήμα παντός βουλομένου. ’Εάν δέν 
εχητε πυρετόν δέν συνθέτετε, αί ίδέαι σά; έλλεί· 
πούσι, νομίζετε δτι συνθέτετε, πλήν μιμεϊσθε, ή 
ψηφιδοΰτε' (vous faites de la mosaique) έάν δέ 
ούτο; σά; καταλαμβάνη συχνάκις, σά; φονεύει, 
αποθνήσκετε τριακονταετή; ή τεσσαρακονταετή;’ 
συνεγράψατε εϊκοσιν ή τριάκοντα μελοδράματα ; 
θαυμασίως υπηρετήσατε τήν μουσικήν καί θεωρεϊ- 
σθε μέγα; ύπδ τών συγχρόνων σα;.

Μετά δεκαετίαν πλήν άπδ τοΰ θανάτου ύμών 
ουδεμίαν μουσικήν σα; σύνθεσιν άκούουσι' μετά 
είκοσι δ’ έτη γελώσι τού; τολμώντας νά σάς άνα- 
φέρωσι, καί δέν ένασχολοΰνται πλέον είμή διά τούς 
διαδόχου; σας, ο'ύ; ταχέως λησμονήσουσι. Δέν έχε- 
ται άληθεία;, δτι τοιαύτη είναι ή ιστορία σχεδόν 
όλων τών μελοποιών καί πρδ πάντων τών Ιταλών ; 
Εν Γαλλία είμεθα κατά τι σταθερότεροι έπί τών 
ηδονών μα;' συχνάκι; πορευόμεθα ν’ άκροασθώμεν 
μελιοδίαν, μέ μόνην τήν ιδέαν τών αναμνήσεων, 
ά; θέλει διεγείρει έν ήμϊν η έκτέλεσι; μουσικής, 
άλλοτε καταθελξάση; τήν τε νηπιότητα καί νεό
τητα ήμών. Έν δέ τή Γερμανία, ένθα ή μουσική 
σοβαρότερου εκλαμβάνεται, σύνΟεσις σπουδαία 
καί άπολαύσασα φήμη; κλασικής, τυγχάνει πα
ραστάσεων καθ' έκαστον έτος, οί δέ έρασταΐ χρέος 
αύτών νομίζουσι νά «αρευρϊσκωνται, οσάκις έκτε- 
λεϊιαι,.μετά σιωπηλόΰ θαυμασμού καί σχεδόν θρη
σκευτικού σεβασμού.

0 Δονιζέττη; δέν θέλει λησμονηθή τόσον τα

χέως έν Γαλλία, ένθα συνέθετο τήν Favorite, 
τήν Fille du Regiment, τδν Don Sebastien, 
τδν Marino Faliero καί Don Pasquale. Εΰ- 
τυχεστέρα τή; Anna Bolena, τής Lucrezia 
Borgia καί άλλων τινων έκ τών ιταλικών του 
συνθέσεων, ή Lucia di Lamermoor κατεριθμή· 
θη έν τώ καταλήγω (repertoire) τών γαλλικών 
μελοδραμάτων καί έπί πολύ ψαλλήσεται μετά 
τήν λήθην, έν ή θέλουσι περιέλθει τά μέλλοντα 
ν άντικαταστήσωσιν αύτήν μελοδράματα έν ’Ι
ταλία. Αρκετά έπραξεν ό Δονιζέττη; ύπέρ τή; 
Γαλλίας, ώστε νά συγκαταριθμήται μεταξύ τών 
γάλλων μελοποιών' διότι τοιούτου; πρέπει νά 
Οεωρή τις πάντα; τού; συνθέσαντας διά τδ θέα- 
τρόν μας. Ούδ’ εί;, αληθώς, ό μή τροποποιήσα; τό 
ΰφο; καί τδν τρόπον συμφώνως μέ τάς απαιτή
σει; τής σκηνή; μα;' καί πάν-.ες έκέρδισαν κατα- 
σταθέντε; δραματικότεροι, έπαναφέροντε; τήν 
γαλλικήν σχολήν έν τή μελωδία, ήν προσπαθεί 
νά Ουσιάση διά τήν απαγγελίαν.

0 Ι'αετάνο; Δονιζέττη; έγεννήθη εί; Βεργάμην 
έν έτει 1798. ό πατήρ του έντιμο; ύπάλληλος, 
έν τινι διοικητικό κλάδςο τή; πόλεως, έσκόπεε- 

νά καταστήση αυτόν νομικόν, πλήν έπέπρωτο ό 
νέο; Ι'αετάνο; νά γίνη καλλιτέχνη;, αί δέ πρώ- 
ται αυτού όρμαΐ ωθούν αυτόν πρδ; τήν ζωγρα
φικήν' άλλ ό πατήρ του μακράν ήτο νά έπιδοκι- 
μάσρ τά σχέδιά του' ό υίδ; άνθίστατο εί; τάς 
θελήσεις τοϋ πατρός, θέλοντο; νά καταστήση 
αυτόν δικηγόρον, δ δέ πατήρ άνθίστατο είς τά 
σχέδια τού υιού, θέλοντο; νά καταστή άρχι- 
τέκτων' έν τελεί συνεβιβάσθησαν καί δ μέν εί; 
παρητήθη τοΰ βήματος, δ δ’ έτερο; τή; Αρχι
τεκτονική;' συνεφωνήθη δ έκ συμφώνου, ίνα 
δ Γαετάνο; καταστή μουσικός. Τά; πρώτα; 
δ’ αυτού σπουδάς έλαβε παρά τού Mayr κα- 
τοικοϋντο; τότε είς Βεργάμην. Αν καί δ Ροσ- 
σίνη; έσχε βεβαίας τινα; έπιτυχίας, μ’ όλον τού
το είσέτι δέν είχε καθέςει τδ σκήπτρου τή; δη- 
μοτικότητος, δπερ διεμοιράζοντο τότε δ Paer καί 
δ Mayr. Τώ όντι εύτυχή; ύπήρξεν δ νέος Δονι
ζέττη; λαβών μαθήματα παρ ένδ; τών πρώτων 
διδασκάλων τή; ίποχή; έκείνη;. ό Mayr δέν 
έβράδυνε ποσώ; ν’ αναγνώριση τά; έξοχου; κλί
σεις τοΰ μαθητου αυτού, πρδ; 8ν συνέλαβε τοιαυ- 
την φιλίαν, ώστε ώνόμαζεν αυτόν πάντοτε αγα
πητόν υιόν. Έπεθύμει νά ένδυναμωθή είσέτι διά 
σοβαρών σπουδών, διό καί έπέτυχε παρά τής οι
κογένειας του vat τόν πέμψωσιν είς Βολωνίαν όπως 

λάβη μαθήματα παρά τοΰ πατρός Mattei, τοΰ 
σοφού μουσικοσυνθέτου μαθητου και διαδόχου 
τοΰπατρδ; Martini.

Μετά τριετή σπουδήν δ Δονιζέττη; έπεδόθη 
είς τδ στάδιον, όπεο έμελλε τόσον ένδόξως νά 
διατρέξη. Προκατήρξατο έν Βενετία, έν έτει 1818 
διά τού Enrico di Burgogno, δπερ άρκετήν ά- 
πήλαυσεν έπιτυχίαν, ώστε καί δεύτερον αυτού 
ίργον έπεθύμει νά ΐδη ή Βενετία κατά τδ ακό
λουθον έτος. Τδ δέ 1822 έδωκεν εΐ; Ρώμην τήν 
Zoraide di Granata, ένεκα τή; δποία; άπηλλά- 
γη τή; στρατολογία; καί άπήλαυσε τήν τιμήν 
νά φέρωσιν αυτόν έν Οριάμβω καί εστεμμένου εΐ; 
τδ Καπιτώλιον.

Τά μελοδράματα διεδέχοντο άνευ διακοπή; 
τινο; τά μέν τά δέ, άναδείξαντα τήν πρώτην 
περίοδον τη; ευφυΐας τοΰ Δονιζέττη, καθ ήν έ
φάνη έπιτυχή; μιμητής τοΰ Ροσσίνη. Κατά δέ 
τδ έτο; 1830, πρώτον, ήρχισε νά έπιφαίνηται 
ή άτομικότη; αύτού είς έν τών αριστουργημάτων 
του, ώ/ ήκούσαμεν έν Γαλλία;, έν τή Anna Bo
lena, παραστηθεϊσαν έν Μεδιολάνοις μετά τή; με- 
γαλητέρα; έπιτυχίας. Τώ 1835, κατά πρώτον, 
άφίκετο δ Δονιζέττη; είς Παρισιού;, ένθα συνέθεσε 
τδν Marian Faliero, μή άπολαύσαντα πάσαν τήν 
άομόζουσαν επιτυχίαν, ό Δονιζέττη; δι’ ένδς μό 
νου άλματος εΰρίσκεται είς Νεάπολιν, ένθα συγ
γράφει τδ αυτό έτος 1835 τήν θελκτικήν έκεί
νην Lucia, τήν μέλλουσαν τήν ύφήλιον άπασαν 
νά περιέλθη- Έκείθεν έπανήλθεν είς Παρισιού; τώ 
1840, ένθα έδωκεν έν διαστήματι ένδ; καί μό- I 
νου έτους τού; Martyrs, τήν Fille du Regi
ment τήν Favorite. Παράδοξον 1 έξ δλων τών 
έργων τούτων ούδέν έπέτυχεν εντελώς' οί Mar
tyrs, ών αί λέξεις ήσαν παρςοδία τοΰ Πολυεύκτου, 
3ν συνέθετο έν Νεαπόλει χάριν τοΰ Nonrrit, καί 
δν τινα οί λογοκριταί είχον εμποδίσει, έσχον μι- 
κράν μόνον επιτυχίαν εις τδ Μελόδραμα. Ουδό
λως δ’έπιτυχες-ίρκύπήρξεν ή Fille du Regiment, 
είς τήν Opera—Comique' ώς φαίνεται, έπρεπε 
τδ δράμα νά μεταφρασθή εΐ; άπάσα; τά; γλώσ
σας καί έπιτύχη είς πάσας τάς πόλεις, ίνα πεί- 
σωσι τδν Δονιζέτην. δτι τδ κοινόν τών Παοισίων

εν άδικον. Η άφήγησις τής Favorite είναι έκ ί 
τών περιεργοτέρων.

Τδ έτος 1839 — 1840 είχεν ίδή γεννώμενον 
καί άποθνήσκον τδ θέατρον τής Renaissance, ώς 
■ίδ έτος 1847 —1848 είδε γεννωμένην καί ά- 
ποθνήσκουσαν τήν Opera—'National, ώς ήθελον

άπολεσθή άπαντα τά λυρικά θέατρα, άν δέν ύ- 
πεστηοίζοντο διά πλουσίων επιχορηγήσεων. Η ε
φήμερος εύτυχία τής Renaissance έσχε πρό πάν
των ώς βάσιν τήν μετάφοασιν τής Lucia. Οί 
διευθυνταί έζήτουν παρά τού Δονιζέττη νέον με
λόδραμα, ούτος δέ πρδ ολίγου είχε τελειώσει 
τδν Ange de Nigida, δτε αίφνης τδ θέατρον 
έκλεισε τάς Ουράς ίου·

Η άχαόημία— τότε βασιλική — τή; μουσι
κής, είχε ζητήσει έργον τι παρά τοΰ Δονιζέττη, 
δστις καί συνέθεσε πρδς τούτο τδν Due d’ Albe. 
Η ύπόθεσι; άπήοεσε τώ διευθυντή. 81’ όλον τούτο 
ό χειμών έπλησίαζε, κ’ έχρειάζετο νέον τι μελό
δραμα, έζήτουν δθεν παρά τοΰ Δονιζέττη τδν An
ge de Ntgida, έχοντα μόνον τρεις πράξεις' ήναγ- 
κάσθη ν άναγράψη όλον τδ μέρος τής γυναικδς, 
συντεθέν διά τήν λεπτήν καί κατά τι όζείαν φω
νήν τής κυρίας Thiilon, καί νά τροποποιήση αύ
τδ συμφώνω; μέ τά; απαιτήσεις τής αρρενωπής 
καί ένεργητικής φωνής τής κυρία; Ilolze, καί έ- 
χρειάσθη νά προστεθή ολόκληρος πράξις, ή τετάρ- 
τη, πλήν πάντα ταϋτα ύπήρξαν παιδιά διά τδν 
ένδοξον διδάσκαλον. Τδ πόνημα έδόθη εΐ; έπανά- 
ληψιν σχεδόν πριν έτι αρχίσει ή διόρθωσε;,καί έτε- 
λείωσεν έν δλιγωτέρω διαστήματι ή όσον έχρειά- 
σθη διά νά τδ μάθωσιν.

Ιδού πώς συνετέθη ή τέταρτη αΰτη πρά- 
ξις, ήτις είναι αριστούργημα, ό Δονιζέττη; τέως 
είχε γευματίσει εϊς τινα τών καλλιτέρων του φί
λων' έδοκίμαζε δέ μεθ ηδονής κύπελον καφέ, κα
θότι έμμανώ; ήγάπα τδ ποτδν τοϋτο, ούτινος 
αδύνατον ήτο νά στερηθή, καί έξ ού έπινε κατά 
πάσαν ώραν τή; ημέρα;, ψυχρόν, ζεστόν, έν είδη 
μελικράτου, ύπδ πάν σχήμα έντέλει, ύπδ τδ ό
ποιον ήδύνατο νά έγκλεισθή τό άρωμα τοϋ πολυ
τίμου τούτου κόκου.

— Αγαπητέ μοι, Γαετάνε, είπε πρδ; αύτδν ό 
φίλος του, πολύ λυπούμαι νά φανώ πρδ; ύμάς ά- 
πολίτευτος, πλήν ή σύζυγό; μου καί έγώ Οέλο- 
μεν διέλθει τήν εσπέραν έκτδ; τής οικία;, ώς έκ 
τούτου εϊυ.εθα ήναγκασμένοι νά ύπεκφύγωμεν τήν 
συντροφιάν σας. Λοιπόν είς αυριον.

— £1 ! μέ αποπέμπετε, προσέθηκεν δ Δονιζέτ
τη; ; εύρίσκομαι ενταύθα τόσον καλά, έχετε δέ 
τόσον καλόν καφέ ’. ’Ακούσατε, ύπάγετε είς τή., 
εσπερίδα σα; καί αφήσατέ με ένταΰθα εί; τήν 
γωνίαν τή; εστία;' αισθάνομαι έμαυτδν εύδιάθε- 
τον νά έργασθώ, μοί έπέδωκαν τήν τετάρτην μου 
πράξιν καί είμαι βέβαιο; ότι άρκούντω; θα έχω 
αύτή» προωδευμένην όπόταν άποσυρθώ.
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— Εστω, προβείπεν ό φίλος, πράξετε ώς ήθέ·

λετε πράξει οΐκαδε. λάβετε πάντα τ άναγκαιοϋν-
τα ύμϊν προς γραφήν' ύγειάίνετε, εις αύριο·/, διό
τι πολύ αργά μετά τήν άναχώρησίν σας θελομεν
επιστρέφει.

Δεκάτη εσπερινή ώρα ήτο’ ό Δονιζέττη; ήρχισε 
νά έργάζηται, όπόταν δέ ό φίλος του έπανήλθε, 
κατά τήν μίαν μετά το μεσονύκτιον. — Ιόατε, 
είπε πρδς αύτδν, έάν καλώς μετεχειρίθχν τ»ς 
ώρας μου, έτελείωσα τήν τετάρτην μου πράξιν. 
Εκτος τής cavatine Ange s i p u r, άνήκουσαν 
εις τδν Due d’ Albe, καί τοϋ andante τής διφω
νίας (duo) έκτελεσθέντος κατά τήν έπανάληψιν, 
ή πράξι; ολόκληρος είχε συντεθή καί γραφή έντδς 
τριών ωρών! Οί τυχδν συλλαβόντες ιδέαν τής 
επιτυχίας τής πρώτηςπαραστάσεως τής Favorite 
κατ’ αναλογίαν ής απολαμβάνει σήμερον, ήθελον 
μεγάλως άπατηθή. Η τόσον άπλή αδτ*  μουσική 
ίφάνη ευτελής, αί δέ τόσον φυσικαί μελωδίαι, 
έφάνη.σαν πτωχαί, καί έκτδς τή; τέταρτη; πρά- 
ξεω; τή; έκ πρώτης οψεως θεωρηθείσης, ώς αρι
στούργημα, ή επιτυχία δέν άπεδόθη τή αξία τοϋ 
πονήαατος, αλλά μάλλον τή συμμετοχή τοϋ 
Dtiprez, τοϋ Baroilhet πρωτοεμφανιζομένου έν 
έκείνω τώ μελοδράματι, καί τής κυρίας Ilolz 
άνυψωθείσης εις τοσούτον βαθμόν, εις 8ν ακολού
θως ουδέποτε ήδυνήθη νά φθάση. Η Favorite 
είχεν έπιτύχει, πλήν ήσύχως, άνευ κρότου, καί, 
κατ’ έκφρασιν χυδαίαν, δέν έκαμνε χρήματα, 
έωσού χορεύτρια άγνωστος μέχρι τής έποχής 
έκείνης, ή τις είχεν άναφανή έπί τοϋ θεάτρου τή; ' 
Renainssance, δθεν προήρχετο έπίσης καί ή 
Favorite, έξετέλεσε κατά πρώτον τδν έν τή 
δευτέρα πράξει παρεμβληθέντα χορόν. Η έπι- 
τυχία τή; χορεύτρια; υπήρξεν άπειρος, ή δέ τού 
μελοδράματος κατέστη κολοσσαία*  καί τδ κατ’ 
άρχάς μέν ήρχοντο διά τδν χορδν μόνον, άλλ έ- 
ςεπλάγησαν ακολούθως καταθελχθέντε; ύπδ τή; 
μουσικής. II όρμή τή; επιτυχίας είχε δοθή εΐ; 
τήν Favorite, καί σήμερον δ’ έτι, είναι τδ έπα- 
γωγότερον τών μελοδραμάτων τή; αΰτοκρατορι- 
κής ακαδημίας τή; μουσικής.

Κατόπιν πλειοτέρων ταζειδίων εις ί’ώμην, εις 
Μεδιόλανα καί Βιέννην, καθ’ 8ν καιρόν. έγκατέ- 
λειπέν έν έκάστη εκείνων τών πόλεων άνά εν με
λόδραμα, ό Δονιζέττη; έπανήλθεν εις Παρισιού; 
έν έτει 18 ί 3, ένθα συνέθετο τδν Don Pasquale 
καί τδν Don Sebastien. Η άπειρος έπιτυχία τοϋ 
Doo Pasquale επαθεν έλάττωσιν ύπδ τή; σχεδόν

αρνητική; τοϋ Don Sebastien, ήν πρέπει ν’ ί- 
ποδώση τις εί; τήν δυστυχή ιδέαν τή; παρενθέ- 
σεω; έπί τή; σκηνή; νεκρική; πομπής, ήτις, ύπδ 
του; νεκρικού; της ιματισμούς, κατέστελλε τους 
τόνου; μουσική; καλλιτέρα; τύχης. Τδ μελόδρα
μα « ό Don Sebastien, » υπήρξε τδ τελευταίου 
έκ τών τοϋ Δονιζέττη. Παραστήσας εις Νεάπο- 
λιν τήν Caterina Cornaro, έπανήλθεν εις Βιέν
νην, ένθα προσεκάλουν αύτδν αι ύπηρεσίαι τού 
αρχιμουσικού τή; αυλής' έν Βιέννη συνέθετο Sv 
Miserere, άρκούντως έκτιμηθέν ύπδ τών είδότων, 
επανήλθε δέ εις Παρισίους περί τά μέσα τοϋ 
1846, φέρων ήδη μεθ εαυτού τδ σπέρμα τής 
άσθενείας, εις ήν έμελλε νά ΰποκύψη. ’Εν όλίγω 
χρόνςο οι πεφοβισμένοι φίλοι του παρετήρησαν 
μετά φόβου διατάραζίν τινα τού νοός του, μετ’ 
ού πολύ δέ, αί όρμα; έγένοντο συνεχέστεροι καί 
έπανελήφθησαν μετά τοσαύτη; έντάσεως, ώστε 
ήναγκάσΟησαν νά μεταφέρωσιν αΰτδν εϊς τι νοσο
κομείων. εις Ivry, περί τά τέλη ’ίανουαρίου I 847’ 
έντούτω διέμεινε μέχρι τού μηνδς Ιουνίου 1847, 
οθεν μετεφέρθη εις άλλην τινα κατοικίαν εΐ; Πα
ρισίους, έν τή συνοικία Chateaubriand. Η προ- 
σέγγισις τού χειμώνας έφόβισε τούς ιατρού; σκε- 
πτομένους ότι δέν θά ήδύνατο νά υποφέρη τήν 
έποχήν ταύτην, τήν τόσον δριμείαν κατά τά κλί
ματά μα;, καί ήλπιζον ότι ό γενέθλιας άήο έ- 
πιρροήν εΰνο'ίκήν θα είχεν έπί τή; υγεία; τοϋ εν
δόξου ασθενούς. Διό έγκατέλειύεν ό Δονιζέττη; 
τού; Παρισιού; κατά μήνα Σεπτέμβριον. Μόλις 
δέ φθάσας εί; Βρυςέλλας, κατελήθη υπό προσβο
λή; δριμυτάτη; παραλυσίας, καϊ ή μελαγχολία, 
ήτις έπλ,ήρου αΰτδν, έλαβε χαρακτήρα άπελπι- 
στικώτερον, τά δέ δάκρυα, άτινα «καταπαύστως 
είχε, έμαρτύρουν ότι μ’ εγκάρδιον λύπην άπε- 
μακρύνετο τή; αγαπητή; του Γαλλίας, ήν δέν 
έμελλε νά έπανίδη πλέον.

Εις Βεργάμην φθάσας, ύπεδέχθη ύπδ τοϋ ά- 
ςιολόγου αΰτού φίλου τοΰ διδασκάλου Dolci. 
Δυστυχώ; νέα προσβολή παραλυσίας άνεφάνη τήν 
I ’Απριλίου, καί με-ά τήν έπιπονωτέραν αγω
νίαν, έξεμέτρησε τδ ζήν τήν 8 ’Απριλίου, η
μερομηνία ολέθριο; διά τδν συγγραφέα τοΰ παρόν
τος άρθρου, βλέποντα έκπνέοντα μεταξύ τών 
βραχιόνων του τδν εαυτού πατέρα, μή φαντα- 
ζόμενον ποτέ δτι συγγρόνως έχανε ένα τών 
καλλιτέρων του φίλων *

Δέν έπιχειροϋμεν ποσώς τήν έξέτασιν τών έρ
γων του Δονιζέττη' συχνάκι; κατεχράσθη τή; 

θαυμασία; αυτού εΰφυίας' άπασα ή καλλιτεχνική 
αύτοϋ ιστορία πρέπει νά συμπεριληφθή έν τώ κα
ταλογή τών έοχων του' ή λήθη άπέδωκε δικαιο
σύνην εις τ’ ασθενέστερα του, οί δέ τίτλοι τών 
έπιλοίπων κατέστησαν δημώδεις, καί τ’ όνομά 
του τούντεϋθεν κατεκτήσατο τού; μεταγενεστέ
ρους, οϊτινες άναγνωρίσουσιν έν αΰτώ μίαν τών με- 
γαλητέρων μουσικών μεγαλοφυίών έκ τών τιμη- 
σασών τδν Ιθ . αιώνα.

Ιδού ό πλήρη; κατάλογος τών έργων του κατά 
χρονολογικήν τάξιν’
1818 έν Βενετία. Enrico di Burgogna
1819 » —■ 11 Falegname di Livonia.
4820 » Μαντουη Le Nozze in Villa.
4822 » Ρώμη Zoraide di Granata.
— » Νεαπόλει La Zingara.
•— » — La Leltera anonima
— » Μεδιολάν. Chiara e Serafina oi pirali.

4823 » Νεαπόλει II Fortunato Inganno.
— » — Aristea.
— » Βενετία Una Follia.
— » Νεαπόλει Alfredo il Grande.

4824 » Ρώμη L’ Ajo nel Imbarazzo.
— » Νεαπόλει Emiliaol’Erimitagio di Li

verpool
4826 » Παλέρμφ Alahor in Granata.
— » — 11 Castello degli invalid!.
— » Νεαπόλει Elvida.

4827 » ί’ώμη Olivio e Pasquale
— » Νεαπόλει 11 Borgomaestro di Sardam-
— » —■ Le Convenienze Teatrali.
— » — Otto mesi in due ore.

4828 » — L’ Esule di Roma.

— » Ι'ενούη La Regina di Golconda.
— » Νεαπόλει Gianni di Galais.
— » — Giovedi Grano.

4829 » — II Paria.
— » — II Castello di Kenilworth.
— » — II Diluvio Universale.
— » — I Pazzi per progetto.
— » — Francesca di Foix.
—· » — Smelda di Lambertazzi.
— » — La Romanziera.

1834 » ί’ώμη Anna Bolena.
— ■> Νεαπόλει Fausta.

4832 » Μεδιολάν. Ugo, conte di Parigi.
— » — L’ Elisir d’ Amore.
— · Νεαπόλει Sancia di CaStiglia. 

1833 » ί*ώμτ>·  II Furioso ο Γ Isola di S.
Domingo. .

4 832 έν Φλωρεν. Parisina.
— > ί’ώμη Torquato Tasso

4 834 » Μεδιολάν. Lucrezia Borgia.
— » Φλωρεν. Rosmonda d’ Ingbilterra.
— ’ Νεαπόλει Maria Stuarda.

1835 » Μεδιολάν. Gemma di Vergi.

— » Παρισίοι; Marino Faliero.
— » Νεαπόλει Lucia di Lamermoor.

4 836 » Βενετία Eelizario.

Νεαπόλει II Campanello di note.
— Belly.
— L’ Assedio di Calais. 

Βενετία Pia de Tolomei. 
Νεαπόλει Robert Devereux.

1838 » Βενετί^ Mia di Redeus.
1839 Μεδιολάν. Gianni di Parigi.
1840 η Παρισίοις La Fille du Regiment,

— » — Les Martyrs.
— » — La Favorite.

1841 » Ρώμη Adelia o la Figlia del Ar-
ciere.

4842 » Μεδιολάν. Maria Pudilia.
•— » Βιέννη Linda di Chamonnic.

4843 » Παρισίοι; Don Pasquale.
— » Βιέννη Maria di Rohan.
— » Παρισίοις Don Sebastien.

4844 » Νεαπόλει Caterina Cornaro.

— ’ — Le due <1 Albe (ανέκδοτον.)
Βεβαιοϋσι πρδς δέ, δτι υπάρχει μεταξύ τοΰ 

χαρτοφυλακίου τή; Opera Comique μία πραξις 
ανέκδοτος τού Δονιζέττη, ής τίνος δμως ό τίτλος 

αγνοείται. Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία δτι τδ πό- 
νημ.α εκείνο, ώς καί ό Due <Γ Albe παρασταθή- 
σονται έπί τών θεάτρων, δι’ άτινα καί προσδιω- 
ρισμένα ήσαν, δταν τυχόν· τά θέατρα ταϋτα ώσιν 
εϊς κατάστασιν άναγεννήσεως.

Εκτός τών ποομνησθέντων δραματικών έργων, 
ό Δονιζέττη; συνέγοαψεν έκκλησιαστικάς ακολου
θίας (messes), εσπερινού; vepres, ένα miserrere 
καί άλλα τινα εκκλησιαστικά τεμάχια' άσματα 
έκδοθέντα έν Παρισίοις ύπδ τόν τίτλον « Εσπερί
δες Παυσίλυπου, » ώδήν έπί τοϋ θανάτου τοϋ 
Ujjolin, καί δώδεκα τετραφωνίας (quatuors) 
δι’ έγχορδα όργανα, όμιλοΰντες περί τής Favo
rite άνεφέρομεν παράδειγμα τής εΰχερεία; τοϋ 
Δονιζέττη’ ιδού καί έτερον ανέκδοτον έμφαϊνον, δτι 

I ούτος συνήνου τήν γενναιότητα μετά τής εΰφυίας 

του. Τώ 483b, ευρισκόμενος έν Νεαπόλει, πληρο- 
ΙφαρεΙται δτι πτωχόν τι μικρόν θίατρον έκλείετο,

45
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• I μικρόν τι ξύστρον έχ λευκού κέρατο;, έπιμελώς 
εΐI τεθειμένο» πλησίον χάρτου, καί έξεπ'ληττόμην

οί δέ υποκριταΐ εύρίσκοντο είς φριχτήν πε
νίαν’ πάραυτα σπεύδει εις συνάντησίν των και 
δίδε: αύτοΐ; πάνθ’ δσα ειχεν έφ’ έαυτοΰ χρήματα, ’ 
οπω; ταΰτα έπαρκέσωσι διά τάς πρώτας των ά- | 
νάγκην.

— Λ ! προσεΐπεν εϊς έξ αύτών, Οά μά; έπλου- 
τεϊτε, έάν ήδύνασθε νά μά; δώσητε Sv μελόδραμα 

νέον.
— Μή άμφιβάλκτε περί τούτου, έπανέλαβεν 

δ διδάσκαλο;, έντδς οκτώ ημερών έχετε αύτό.
Ελε ίπετο ποίημά τι, ούδ’ εί; δέ ποιητή; συγκα I 

τετίθετο νά ποίηση διά τδ τέως κλεισθέν θέατρον’ 
δ Δονιζέττη; πλήν άναπολεϊ εί; τήν μνήμην του 
παράστασίν τινα, ήν ειδεν εΐ; Παρισιού;, τδν 
Νυκτερινόν κώδωνα « La sonnette du nuil » καί 
έν διαστήματι μιάς ήμέρας συνέθετο μετ,άφρα- 
σιν καθόσον ένεθυμεϊτο’ μετά δέ οκτώ ήμέρας τδ 
μελόδραμα τελειούται, μανθάνεται, παοιστάνε- 
ται και τό θέατρον σώζεται.

0 Δονιζέττη; έτύγχανεν άρκούντω; πεπαιδευ

μένος, καί εις δύο δ’ έτι παριστάσει; ήδυνήθη ν 
άποδείξη δτι ευκόλως ηνωνε τδ πλεονέκτημα 
ποιητού μετά τοΰ μουσικού’ ούτος δ’ αύτδς με
τέφρασε τά δύο ποιημάτια Fillo du Regiment 
καί Belly (Chalet).

0 Δονιζέττη; ένυμφεύΟή έν ϊ’ώμη τήν θυγα
τέρα δικηγόρου τής πόλεως έκείνης. Η ένωσες δ’ 
αύτη ύπήρξεν εύτυχεστάτη, πλήν μικρά; διάρ

κειας. ’λπώλεσε δύο τέκνα νήπια έτι δντα, καί 
ή σύζυγός του έγκυος ήτο όπόταν έτελεύτησεν 
έκ χολέρα; έν έτει 1835. Εθλίβετο διά ταύτην 
τήν άπροσδόκητον απώλειαν, πάσαν δέ τήν α
γάπην, ήν έτρεφε πρδς τήν σύζυγόν του, εϊς τδ 
έφεξή; έπεδαψίλευεν έπι τού αδελφού εκείνη;, 
κυρίου Varselli δικηγόρου, μεθ’ου δέν έπαύσατο 
διατηρών τά; στενωτέρα; σχέσεις.

0 Δονιζέττη; υψηλό; ήτο τδ ανάστημα, εϊχε 
τδ πρόσωπον ελεύθερον κα1. παρρησιαστικόν, ή δέ 
φυσιογνωμία αυτού ήτο ή ενδειζις τοΰ εξαιρέ
σου χαρακτήρα; του’ δέν ήδύνατό τι; νά πλη
σιάσω αύτόν χωρίς νά τδν άγαπήση, καθότι ά- 
καταπαύστως έδιδε λαβήν νά εκτίμηση τις τινά 
έκ τών εξαιρετικών πλεονεκτημάτων του.

Κατωκήσαμεν τήν αυτήν οικίαν κατά τήν όδδν. 
Louvois, τώ 1838, συνεχώς δ έπεσκεπτόμεθα 
άλλήλους. Εϊργάζετο άνευ κλειδοκυμβάλου, συνέ- 
γραφεν άνευ διακοπής, κα'ι τότε ήδύνατό τι; νά 
πιστεύση δτι συνέθεσεν, ότε έλειπε πάν είδος 
πρωτοσχεδίου. Μετά θαυμασμού παρετήρησα

βλέπων πάντοτε τδ έργάλεϊον έκεϊνο, ούτινος ’ 
μικράν χοήσιν Οά έποίει. « Τδ ξύστρον τοΰτο, μοΐ 
είπε, μοί έδόθη παρά τοϋ πατρός μου,— δταν μ.*  
έσυγχώρει καί συγκατετιθετο νά.γίνω μουσικός. ■· 
Πώποτε δέν έγκατέλε-.ψα αύτδ, καί μ’ δλον δτι 
μικράν χρήσιν αύτού ποιούμαι, άλλ’ όμως αγαπώ ' 
νά έχω αύτδ πλησίον μου, οσάκις συνθέτω’ μοΐ 
φαίνεται δτι μοΐ φέρει τήν ευλογίαν τοΰ πατρός 
μου. » Τοσούτον απλώς έλέχθησαν ταύτα κα! με
τά τοσαύτης ειλικρίνειας, ώστε πάραυτα ένόησα 
όποία τι; ευαίσθητος καρδία έμπεριείχετο έν τώ 

Δονιζέττη.
Μετά τινας δέ ήμέρας άπδ ταύτη; τής έπισκέ- · 

ψεως, παρεϊχον εις παράστασίν εί; τήν Opera- 
Comique, le Brasseur de Preston. Et; τών θεα
τών διεκρίνετο έν τή θυμέλη διά τοΰ ενθουσιασμού 
καί τών φρενητικών χειροκροτήσεων του’ ούτος δ’ 
ήτο ό Δονιζέττη;, καί όπόταν έπανεϊδον αύτδν, οί. 
κάδε έπιστρέφων, τδν εύρον ευτυχέστερου μου διά 
τήν επιτυχίαν μου, κα1. ήσθάνθη,ν έμαυτόν πλέον 
τετιμημένον ύπδ τή; φιλία; καϊ τή; γνώμή; του, 
ή υπό τή; επιτυχία; τού δράματό; μου. ότε δέ, 
ενεκεν τή; τρομερά; του άσθενείας, έθεσαν αύ
τδν έν τω νοσοκομείο» τή; Ivry, τώ έδωκαν ώς 
υπηρέτην άνθρωπόν τινα τού νοσοκομείου, δνό- 
ματι ’Αντώνιον. Καί μ’ δλον δτι τό λογικόν τοΰ 
Δονιζέττη ήτο ήδη τά μάλιστα 
.εντούτοις ήδυνήθη νά παράσχη αρκετά δείγ

ματα τή; αγαθότητά; του, εί; 
ό ’Αντώνιο; νά 
ώστε νά μή στέρξη πλέον νά τδν εγκατάλειψη’ 
καί ούτο; δ καλός άνθρωπος δέν έπαύσατο παοέ- 
χων τώ Δονιζέ ττη τά; περίπαθεστέρας "καί άφι- 
λοκερδεστέρα; περιποιήσει; μέχρι τών εσχάτων 
στιγμών. Εχο» πρό τών οφθαλμών επιστολήν, έν 
ή, διαγράφει τά; τελευταία; όδύνα; τοϋ περιδό- 

ξου διδασκάλου’ τδ μέρο; τοΰτο τή; έπιστολή; 
εϊναι τόσον λυπηρόν, ώστε αποφεύγω νά τδ έπα
ναλάβω καΐ ένταϋθα, άλλά δέν δύναμαι ν’ άν- 
τιστώ εις τήν εύχαρίστησιν τοϋ ν άναφέρω .τό 
μέρος, ένθα αναφέρει τά καθέκαστα τών νεκρι
κών τιμών τών έπιδαψιλευθέισών εις τήν μνή

μην του.
«ΙΪ κηδεία έγένετο; χθες. 0 εξαίρετο; κύ

ριος Dolci διατάξας τά πάντα, ούδενδ; ήμέλη- 
σεν ΐνα ή κηδεία. ·ή αξία τής δόξης τοϋ ενδόξου 
τούτου άνδρός. Πλέον τών τετρακισχιλίων π* “

τβταραγμένόν,

ρόπον ώστε
προσκολληθή αύτώ έπί τοσούτον.

Β
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ρευρίσκοντο. Η συνοδεία δέ συνίστατο ύπδ τοϋ πο
λυπληθούς κλήρου τή; Βεργάμης, τών τά μάλα 
διακεκριμένων προσώπων τή; πόλεως καί τών 
περιχώρων, καί ύπδ πάση; τή; πολιτοφυλακή; τή; 
πόλεως καί τών προαστείων- Τά πυροβόλα, άνα*  
μεμιγμένα έν τώ φωτΐ τών τριακοσίων ή τετρα- 
κοσίων πυρσών, ένεποίουν σέβας.. Πάντα δέ ταϋ- 
τα ένεψυχοΰντο υπό τριών σωμάτων στρατιωτ.ι; 
κή; μουσικής καΐ εύνοοϋντο ύπό τοϋ ώραιοτέρου 
καιρού. II νεκρική ακολουθία ήρξατο τήν 10 11 
Μ. ή δέ τελετή τέλος έλαβε τήν δευτέραν καΐ ή- 
μίσειαν Μ. Μ. Οι διακεκριμένοι δέ νέοι τής 
Βεργάμη; έφερον τδ λείψανου τοϋ ένδοξου αύτών 
συμπατριώτου, καίτοι ή άπόστασις μίχρι τοϋ 
κοιμητηρίου ύπερέβαινε τήν μίαν καί ήμίσειαν 
λεύγαν. Καθ δλον τδν δρόμον, τό πλήθος συνω- 
θεϊτο οπω; ΐδη δϊαβάίνουσαν τήν συνοδείαν, καί, 
κατά τδ λέγειν τών κατοίκων τή; Βεργάμης, ού
δέποτε ούτοι άπέδωκαν τοιαύτα; τιμά; εΐ; έτε

ρον τής πόλεως ®. Ο Δονιζέττη; έτύγχανε διευ
θυντής τοΰ δίδασκα λείου τή; μουσική; (Conscrva · 
toire) τή; Νεαπόλεως, αρχιμουσικό; τού αύτο
κράτορο; τής Αύστρίας, καί έφερε τό παράσημου 
τή; τιμ,ής, ώ; έπίσης καϊ πλεϊσθ' έτεοα. ’Εξ δ
λων τούτων τών ματαίων τιμών, έπιζήσει τι, ό 
θαυμασμός, λέγω, 8ν διεγείρουσι τά άοιστουργή- 
ματά του, καΐ ή ένθύμησις,· ήν διάφυλάττουσι 
πάντες έκεϊνοι οί γνωρίσαντε; καϊ οί δυνηθέντε; 
νά έκτιμήσωσι τόν καλόν καΐ εύγενή αύτοΰ χα
ρακτήρα.

!

Γ. 1. ΠΑΠΓιΑΖΟΓΔΟΤΣ.
Σημ. Με-.ay. Και αύτδ; δέ ό συγγραφρ; τοϋ 

παρόντο; άρθρου, Adolphe Adam, εί; έκ τών 
περιδοξοτέρων Γάλλων μουσικοσυνθετών άπεβίω 
σεν έξ απροόπτου θανάτου τήν 2 Μαΐου-1856, 
άγων μόλι; τό 53ον, εςο; τή; ήλικία; του, ώ; 
γεννηθεί; τδ 1803. Έγκατέλιπε δ’ ύπέρ.τά 30 
μελοδράματα, έξ ών τήν πρώτην κατέχουσι θέσιν 
τάέξή; le Chalet παρασταθέν τώ 1S34, Le pos
tilion de Lonjumeau καϊ τδ le Brasseur de 
Preston, . . .

IIOWE.X ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΡΒΑΡΟΣ.

Πολλοί έπρόφερον καί προφέρουσι τό ό'νομα 
Βάρβαρος “ άλλ’ ολίγοι, βέβαια, ήξευρον καϊ έ- 
ξεύρουσι τήν αληθή αύτοϋ σημασίαν’ περί τού
του τυχόντε; μικράν μέν τινα, άλλά περίεργον 
διατριβήν παρά τοϋ εύγενεστάτου Αρχοντος Αύ- 
λικοϋ συμβούλου καί ίππέω; Κυρίου Ιωσή.του 
άπδ 'Αμήρου (Joseph von Hamer) γεγραμμέ- 

νην, καΐ εί; τήν ένταϋθα έκδιδομένην έφημερίδα 
Arehiv fur Geographic, Historic, Staatsund 
Rriegskunde *Ap.  22. 23. καΐ 24. σελ. 92 κα- 
ταχωοισμένην, έκρίναμεν καλόν νά τήν μεταφρά- 
σωμεν καΐ καταχωρίσωμεν καί εϊ; τδν ήμέτερον 
Λ. Ερμήν.

» Τό όνομα Βάρβαρος (συμ.περαίνει δ Κύριος 
Ούμββ.ΙΑος, Humboldt), τό όποιον ελαβον τά 
άλλα έθνη παρά τών αρχαίων έκείνων νομαδικών 
καί άπαγριωμένων φυλών, Βαρβαρ (ή τελευταία 
συλλαβή με διπλοϋν ρ καΐ η πρώτη μέ μακρδν 
τδ α) σημαίνει εί; τήν Σημιτικήν γλώσσαν ό 
νιος της ίρήμον' τδ όποιον έσημείωσαν πολλοί 
πρδ πολλοϋ, έτι δέ και 'Ιωανπ/ς ί Μύ.Ι.Ιερος 
fob. ν. Miiller, Allgem. Ceschiehte ΤΗ. β. I. 
Cp.) To νομαδικόν δέ.έθνος έκεϊνο εϊ; τό όποιον 
αποδίδεται κατ’ εξοχήν τό όνομα τοΰτο » καΐ 
τό όποϊον ώς άρχική φυλή τή; Αρκτώα; ’Αφρι
κή; κατοικούν περί τόν Ατλαντα, ονομάζεται 
παρά τών ιστορικών καϊ περιηγητών ποτέ μέν 
Βερεβερ; (Berebers) ποτέ δέ Βερβερς (Berberes), 
καί άλλοτε Βαρεβρας (Barebras), παρά τών ’Α
ράβων δμω; πάντοτε ώνομάζετο κα1. έγράφετο 
Βαρβαρ (Barbar).

Τδ όνομα λοιπόν τών Βαρβάρων ήλθεν έκ τής 
Αρκτώα; ’.Αφρική; εΐ; τήν Μεσημβρινήν Ευρώ
πην, καί έκεϊθεν τό παρέλαβον οί Ελληνε; καΐ 
Ρωμαίοι καΐ έσήμαινον διά τούτου λαόν έκπαλαι 
καΐ έξ άρχή; άγριον, κα1. όχι λαόν άπαγριωμένον- 
Οι Αραβες καΐ ΙΙέρσα·., τήν έννοιαν αύτήν έσή- 
μαινον διά τών πρωτοτύπων όνομ.άτων ΒεύερΙ 
(Bederi) τ· ε. Λάεοιζοι τής τρήμου καΐ Σαρα- 
ησγι>· (Sahraniscliin) τ. ε. πίόιονομοι. Καί τά 
δύω ονόματα ταΰτα παρεδέχθη ή Εύρώπη λέ
γουσα Βεόυυϊ>·οί καί Σαραχηνοί. θί Τούρκοι, Οέ- 
λοντε; νά σημάνωσ-.ν άγριόν τι, ετερογενές, 
ίκαλλιέργητον, μεταχειρίζονται προσέτι καΐ 
λέξιν A d S c II e ni, τό όποϊον προφέρεται 
γράφεται παρά πολλών εσφαλμένης ΐ·>. 
S ell ο ιι> τ. ε. ΙΙέρση; (τοΰ πρώτου τ 
στοιχείου είναι Ελιφ, τοΰ δέ δευτέρου Αϊν). Ού
τως οί νεοστράτευτοι (Recruleii) τών Ιανιτσά- 
ρων ώνομάζοντο .Adschem oghlan τ. ε. άγρια α
παίδευτα παιδία, έπειδή έσυνίστατο έξ αρπαγμέ
νων παιδιών τών Χριστιανών. Εκ τούτου γίνε
ται δήλον, δτι καί ’Ασιάται καί Εύρωπαϊοι δέν 
έσήμαιναν έξ άρχή; καί άνωθεν διά τοϋ ονόμα
τος Βάρβαροι λαόν έκ πολιτισμού εις αγριότητα 
έκπεσόντα, άλλά τήν άρχαίαν και πρώτην κα
ι άστασιν ανθρωπίνου κοινωνίας, και τους κατοί
κου; τής ερήμου. »

(’Εκ τοϋ Λογίσυ Έρμου)
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Σώσις Σώσιδο; δήθεν ύπέρτών(συνεφήβω)ν άνέΟηκεν. 
άγαθή τύχηι τή; βουλή; καί τοΰ δήμου τοϋ Άθηναί(ων, επ’. Κ)«λλικρ(α)τίδου άρίχο- 
ντ)ος έπί τίς Αίαντίδο; τρ(ί)τη; πρυτανείας, Βο/δρομ(ιώνο;) τετράδι ίστ(αμένου, 
τ>τάρτηι τή; πρυτανείας, β)ουλή ίν τωϊ θεάτρω η (μεταχ ;)θεϊσα έκ τοΰ Πα(ναθη- 
ναϊκοΰ σταδίου’ τ(ών προέδρ)ων έπεψήφιζεν Δίων (.........................ο)υ; (κ αί συνπρόεδροι. Λΰσ(ι;
Λσκληπι(άδου Αλιμούσιο; εί)πεν’— ύπέρ ών άπαγ(γέλλε)ι,δ κοσμητής τών έφηβων 
όλυμπιόδωρος δλύμπου Αγνοό)σιο; ύπέρ τής θυσ{α(; ή;) έθυεν μετά τών εφήβων έν 
ταϊ; έγγραφαϊ; τώΔιονύσω καί τοϊ; άλλ)οι; Οεοϊ; οί; πάτρι(ο)ν τά ίσιτητήρι(α) ύπέρ τε τίς 
βουλή; καί τοΰ δή)μου κα(ί παίδων κ)αί γυναικών καί τών φίλων καί συμμάχων, καί γίγο- 
νεν αύτωϊ τά ί)εράκαλά κ(αί σωτή)ρια’ τυχηι ά(γαθηϊ, δ)εδόχθαι τηϊ βουληϊ, τά μ'έν αγα
θά δέχεσθαι τά)'γεγονότα έν....................... ιοι; απ? (. . . . · ίφ’ύγι)εί? καί σωτηρία τής βου(λή; καί
τοΰ δήμου καί) παίδων καί γυναικών καί τών φίλων καί συμμάχων’ έπαινέσαί δέ καί 
τδν κοσμητή)ν Ολυμπιόδω(ρον Ολύμπο)υ Α(γνούσιον καί) τού; έφήβου; και στεφάνω
σα·. έκαστον) αυτών Οαλ(λοΰ στεφάνφ έπί τί πρδ; τού; θεού; εύσεβ)είαι καί τηϊ παρ’ δλον τδν ίνιαυ- 
τδν σπουδη)ϊ καί φιλοπον(ία’ ϊνα τούτ)ων (συντελουμένω)ν ψαίνηται ή βουλή τειμώσα 
.......................τη; έπιβαλ(λο.............................τ)ιμής. Λ(ΰσι; Ασκληπιά)δου Αλιμοόσιο; εϊπεν’ έπιδή πρό
σοδον ποιησάαενοι π)ρδ; τή(ν βουλήν οί έφη)βεΰσαντε(; έν τώ έπί Μενάνδρου άρχοντο; ένιαυτωϊ ένφανίζου- 
σιν τδν κοσμητήν ’ολυμπιόδωρον ’θλυμπ)ου Αγνούσ(ιον................ φι)λότιμον εί; εαυτού; γεγονέναι καί πε-

. , . . . π)ροτρεπόμ.ε(νον έπί τά κάλλι)στα τών έπιτηδευμάτων καί παρακαθίζον-
τών φιλοσόφ<->ν καί τών γρα)μματικών σ(χολαϊ; έν ταϊ;) γίνομέναι; άκροάσεσι’ έπιμεμελίσθαι δέ 

. . ά)σκήσε(ω;), έτι δέ καί τής έ(ν τοϊ; δπλοι;) καί τή; τών ίππων γυμνασίας 
, . άγώσιν έν τε τοϊ; ©ησιήο(ι;, ύμοί)ω; δέ καί έν τοϊ; Άντωνιήοι; τοϊ; πανα- 

θηνάίκοϊ; Αντω)νίου Οεοΰ νέου Διονύσου.................ου Άνθεστηριώνο; τή έπτακαιδεκάτη
.............& κχί τετελεκέναι τήν πομπ(ήν.......................... ) ηκέναι, δμοίω; δέ καί τδν άγώνα ίπιμελώ; τδν 
........... έ)ν τ(οϊ; δπλοι; έπάνδρω; ήγω(ν!σθαι, τεθυκ)έναι δέ μετά τών έφηβων, παραστήσαντο; ΤΑΑ- 

θν............ ω; τοΰ γυμνασιαρ(χ............................)των έπί μήνα; δύο ταύρον ώ; δτι κάλλιστον
ΐρ.................. έφήβου; έν τώ γ(υμνασίφ τή)ν λαμπάδα έπάνδρω; ποιουμένων τήν πρδς άλλή-

λου; φιλίαν . . . · ϊ)σω;’ διατετη(ρηκέναι δέ αυτ)ού; καί έν ταϊ; βιοτικαϊ; δαπάναι; τού; μέν πρού
χοντα; συμπ)ροτρεψάμεν(ον εί; γυμν)ασιαρχίας, τού; δέ συνμίτρου; τώ βίωι κούφισαν- 
τα τί; εί; ταϋτα δαπάνη;, π?)ονενοήσΟα(ι δέ καί τών θ)υσιών, “ οίτε έθισμοί καί οί νόμοι προσέταττον Κ?. 
.... μ)ητρι I ( . . τ)εθυκέναι δ(έ) μ(ετά τών έφήβ)ων τή τε κληματίδι καί τή πομπή τοΰ Ελαφηβολιώ- 
νος, άν)εστράφθαι δέ καί δι’ δλου το(ΰ ίνιαυτοΰ καλώ; κ)αί πάντων αύτών τήν ίπιμέλειαν ποιούμενον καί πρός 
πάντα;) πατρικήν εύνοιαν προσφ(ερόμενον’ δι' 8 καί αύ)τοί βουλόμενοι εύχαριστεϊν αύτώ έςεφάνωσάν τε 
αύτδν χρυσώ στεφάνω καί τήν βουλήν παρακαλοΰσιν έπιχω)ρήσαι έαυτοϊ; ποιήσασθαι αύτοϋ χαλκή; είκό
νο; άνάθεσιν έν τή Λττάλου στ)οαϊ, (δμοίω); δέ καί γραπτή; είκόνο; άνάθ(ε)σιν έν δπλωι 

...............ται’—αγαθή τύχη, δεδόχθαι τή βουλί, ίπικε- 
χωρήσθαι τοϊ; έφήβοι;, άναθεϊναι τδν κοσμητήν αύτών ’θλυμ)πιόδωρον Όλυμπου Αγνοόσιον έπί 

πρός αύτού; σπουδή καί φ-.Χοτι^ί? χαλκοϋν ?) έν ζ> αίτοϋνται τόπφ, δμοίω; δέ καί
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• ! ! : J Γ . τΛν ίφή£ων( d)>-<lj>ffiv. 'Επειδή οί 2φη€ιίσαν-
τε; έν τώ έπί Μενάνδρου άρχοντος ίνι)αυτωτ καλώς(..............................τήν) άναστροφήν διά παντός τοΰ
ενιαυτού πεποίηνται, πειθόμεν<κ τώ τε) κοσμητηϊ καί τοϊ;'π(αιδευταϊ; καί ίν) ταϊς τών (φιλο)σόφων καί ψη(τό· 
ρων σχολαϊ; . . . ίν τοϊ; γυμν)ασίοι; τήν καθήκουσαν άνα(στροφήν.................. 'έπε)με(λήθησαν) κα’. τίς (γυμνι-
κής άσκήσεως καί τίς ίν το(ϊ; δπλοις φιλοπονία; παρ δλον τό)ν ενιαυτόν . .
. . , · . . Σοδους κατά τδ δυνατδν πάντα πράτ(τοντε; μεθ’ δμονοίας .

• . πρδς άλλήλου)ς φιλοτιμίας’ διαφυλάττοντε; δέ καί την t. . . 
τά; λειτουργία; έλεΐτοΰργησαν, έθυσαν δέ καί τοϊ; . .

• · · ώ); δτι κάλλιστα θύματα, έθυσαν δέ καί τοϊ; Διογεν(είοις · 
. · · καί έκαλλίέρησαν περί τε τί; βουλή; καί τοΰ δόμου 1 ■

. · · ■ εΐ; τήν έν Πτ)ολεμαίωι βυβλιοθήκην κατά τδ ψήφισμα 3 Μητροφά(νης είπεν’ 'ίνα ο3ν ή βουλή φαί-
νηται αποδεχόμενη τ)ήν τών εφήβων αρετήν καί τήν πρδς τά καλά φιλοτιμίαν, άγαθή τύχη δεδόχθαι τί) βου
λή, έπαινέσαί τού; έφ)ήβου; τού; έπί Μενάνδρου άρχοντο; καί στεφανώ(σαι έκαστον αυτών Οαλλοϋ 
στεφάνωι έπί τήι π)ερί τά κα(λ)ά τών επιτηδευμάτων σπουδή, καί άνειπε(ϊν τόν στέφανον Διονυσιών 
τε τών ίν άστει κ)αί Παναθηναίων καί ’Ελευσινίων έν το(ϊ; γυμνι’κοϊ; άγώσιν’ τί; δέ άναγορεύσέως 
τοΰ στεφάνου έπιμελ)ηθήναι τόν στρατηγόν καί τδν κήρυκα τί; έξ Αρείου πάγου βουλ(ής, έπαινέσαί δέ καί 
τόν γραμματέα Λτταλον) ’Αριστείδου Κυδαθηναιέα καί τδν παιδοτρίβην Θεόδωρον Δημητρίο(υ Στε'ιριέα καί 
τδν δπλομάχον *Λντιφάν)ην  Νικάδα Μελιτέα (το)ύ; παιδευτά;, καί στεφανώσαι έκαστον αύτών Οαλλο(ϋ στεφάνςβ 
έπί τή εύσχήμονι άνα)στροφή’ άναγράψαι δέ τόδε τδ ψήφισμα μετά τών άλλων εί; τήν αύτήν στήλην’ ίνα (τούτων 
συντελουμένω)ν η βουλή φαίνηται τιμώσα (το)ύ; άπό τίς πρώτη; ηλικία; τών νέων έπιδιδόντα; λυ
τούς έπί τά κάλλιστα τών επιτηδευμάτων, γίνωνται δε κ(αί έ)τεροι τών όμοιων ζηλωταί. — Κράτιππο; Φιλο*λ(ε·  
. . .................. είπεν’) έπειδή πρόσοδον ποιησάμ(ενοι πρό;) τήν βουλήν οί έφηβέόσαντεζ έν τώ έπί Μενάνδο(ου
άρχοντο; ένιαυτώ) καί δ κοσμητής αύτών 0λυμπιόδωρ(ο; 0λ·5μ)που Αγνούσιος έμφανίζουσιν Σώσιν ΣωΛιδο; 0(η- 
Οεν άκολουθ)οΰντα τή τοΰ πατρό; άρετή φιλοδόξ(ως κ)αί μεγαλομερώ; τά πρδ; ατού; άνεστράφθαι καί κοιν(ή 
πρός πάντα; καί ίδια πρ)ό; ένα καί έ'κας-ον, βουλόμενον δσον έφ (έαυτώ) τηρήσαι τού; συνεφήβου; άνεπιβαρήτου; καί άνεισ- 
φόρους, γυμ)νασιαρχήσαντά τε αύτδν καϊ φνλαρχήσαν(τα καί ποι)ησάμενον τήν χορηγίαν έπί τρεϊ; ημέρας, υπερτι· 
Οέμενόν τ)ε τήι μεγαλοψυχίαι άνατιθέναι καί τήν στ(ήλην τήν) έξουσαν τά τε ψηφίσματα καί τήν αναγραφήν 
τών έ)φήβο>ν, καί ταϋτα πάντα πεποαχέναι ε..............ν δύναμιν τοΰ βίου τήν φιλαγαθίαν έπιδικνύμενον’
διά ταΰ)τα παρακαλοΰσιν τήν βουλήν, έπιχω(οήσαι ποΐήσασθ)αι αύτού γραπτή; είκόνο; άνάθεσιν έν τή’Ατ*  
τάλου στ'οαΓ τύχη άγαθή δεδόχθαι (τή βουλή, έπαινέσαί Σώσιν Σώσι)δο; δήθεν έφ’ η έχει άπδ τή; πρώτης ηλικί
ας εις τ)ού; συνεφήβου; (εύνοια, έπικεχωρήσθαι δέ τοϊ; συνε)φήβοι; αύτοϋ καί τώ κοσμητή 0λυ(μ- 
πιοδώρ^ι) 0λύμπο(υ Αγνουσίω άναΟεϊναι Σώσιδο; εικόνα έ)χουσαν τήν επιγραφήν τήν δε’ δ(ί 
έφηβεύσαντε; έν τώ έπί Μενάνδρου άρχοντο; ένιαυτώ καί δ κοσμητής αύ)τών όλυμπιόδωρος 0λύμπο(υ Αγ- 
νούσιο; Σώσιν Σώσιδο; δήθεν τόν εαυτών εύεργέτην άνέθηκαν’ άνα)γράψαι δέ καί τόδε τό ψήφισ(μα είς 
τήν αύτήν στήλην)...........................

(Ολυμ-) 
π(ιόδω-) 
ρο(ν όλύμ) 
π(ου Άγ-) 
νούσ(ιον)

άνα)γράψαι δέ καί τόδε το ψήφισ(μα είς
. ΓΙ . . . . ητο; πρδς φιλαγαθίαν .·. , ,· .

(ή βου)λή ό δήμο(ς
τού;
έφη
βους.
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ρηθέν ύπδ Κρατίππου Φιλοκλ..., ,έν ώ ή βουλή: 
κατ’ αΐτησιν τών έπί Μενάνδρου έφήβων καί τοϋ 
κοσμητοϋ αυτών συγχωρεϊ τιμάς εις τδν άνω ρη- 
θέντα Σώσιν διά τήν γενναιοδωρίαν του, καί Ι
δίως επιτρέπει νά τώ άνατεθήγραπτή εικών έν 
τή ’Αττάλου στοά, (τή κειμένη έν άλλη δλως θέ
σει παρά τήν έν ή εύρέθη ή παρούσα στήλη') ή 
ύπδ τών έφήβων καί τοϋ κοσμητοϋ ποιηθεϊσα, καί 
νά συμπεριληφθή και τοϋτο τδ ψήφισμα ςΐς τήν 
αυτήν στήλην τήν έξουσαν καί τήν αναγραφήν 
τών έφήβων κατ’ δνομα. Αύτη δή ή αναγραφή, 
μετά άναγεγλ'υμμένους τινάς στεφάνους τιμητι
κούς επεται ώς nifixtor μέρος τοϋ περιεχομένου 
τής όλης στήλης, διακρίσεως γινόμένης έν αυτή, 
τών εγχωρίων καί τών ξένων έφηβων. Υέλός έ- 
πονται έτι στέφανοί τινες.·—Εδωκα τήν σύντομον 
ταύτην άνάλυσιν τοϋ δλου, όχι διά νά γεμίσω 
απλώς τδν χάρτην, αλλά διότι παρετήρησα, ότι 
τινες τών έν Ευρώπη άρχαιολογούντω» συγχέον 
ται άπδ τδ πλήθος τών πολλάκις προσομοίων 
λόγων καί πραγμάτων τών έν ταϊς τοιαύταις 
μακραϊ; στήλαις καί έκλαμβάνοντές τα ώς όλως 
τά αυτά καί σχεδόν άλόγως έπαναλαμβανόμενα, 
ούδέ περαίνουσι τήν όλην άνάγνωσίν των μετά 
τής δεούσης προσοχής, και όμως έπιβάλλονταε 
ταχέως εις ερμηνείαν αύτών ή γοϋν έκμε-ίάλλευ— 
σιν διά σκοπούς διαφόρους καί περίπίπτουσιν εις. 
άτοπώτατα σφάλματα, έκ τών οποίων τινα ή
θελα ένταϋθα καταδείξει, άν δεν έδυσωπούμην 
πρόσωπα, καί άφίνω πλέον τδν μακρδν χρόνον 
νά φέρη εις φώς τήν αλήθειαν.

Διαφέρουν δετά έν τή στήλη ταύτη ψηφίσμα- 
τα τών έν ταϊς 5 μεγάλαις έκείναις στήλαις, άς 
έν τή Πυργιωτίσση (= Αττάλου στοά) άνασκα- 
φείσας έξεδώκαμεν έν τώ Αί» τόμω τοϋ Φιλίστο- 

. ρος, κατ’ άλλα τε καθ’ όσον ταϋτα μεν τά νϋν 
, είναι τής βουλής, έκεϊνα δέ έψηφίσθησαν έν τή 

έκκλησία τοϋ δήμου.
Εχει δέ τδ Α” τών σήμερον έκδιδομένων ψη

φισμάτων καί φράσιν πρωτοφανή σχεδόν περί τοϋ 
ποϋ ή βουλή ίσυνεδρίασεν, ινα ψηφίση τδ ψήφι
σμα' διότι άναγινώσκομεν έν στίχω 4'— « βου
λή έν τώ Οέατρω ή (μεταχ ;) Οεϊσα έκ τοϋ Πα- 
(ναθη)ναϊκοϋ σταδίου. » ύμΰίαν τινά φράσιν ευ
ρίσκω μόνον έν τινι ψηφίσματι Αττικώ, έκδο- 
θέντι παρά Α. Ραγκαβή έν β’. τόμω τών Antiq. 
llcllen. άρ. 469, ένθα άναγινώσκονται τά εξής’ 
« βουλή έν (βουλευτηρίφ καί έκ τ)οϋ βουλευτη- 

i ρίου έ*  τώ Ελιυσινίφ. » Εκεί ό εκδότης λέγει τι

Οι άνω εκατόν τριάκοντα τέσσαρες στίχοι ά- ί 
ναγινώσκονται έπί στήλης όγκωδεστάτης λίθου : 
ϊμηττείου, έχούσης άνω γεϊσον, συντετριμμένης ; 
δέ ε?ς κομμάτια 37 άνίσου μεγέθους, άνασκαφέντα 11 
ύπδ τής αρχαιολογικής ήμών Εταιρίας ένταϋθα έν ι 
πήθέσει τοϋ άγιου Δημητρίου τοϋ Κατηφόρη, 300 
περίπου βήματα πρδς άνατολάς τοϋ ωρολογίου 1 
τοϋ 'Ανδρονίκου Κυρρήστου, πρδ έτών πέντε, ή
τοι τή 9 Μαρτίου 1861. Μνείαν αυτών έκάμα- 
μεν βραχεϊαν έν Φιλίστορος τόμου Aou σελ. 324 
καί 328. Τώρα κεϊνται ηνωμένα έν τινι δώμα- 
τίω τών ύπογείων τοϋ Βαρβακείου, τώ γωνιαίω 
βορειοδυτικώ. ϊψος τοϋ δλου, ώς συνηρμολογήθη, 
2 μέτρα περίπου, πλάτος 0,90, πάχος 0,26. 
Μετά τήν επίπονον συναρμολόγησιν, γενομένην 
δίς καί τρις ένεκα τών μετατοπίσεων πάντων I 

τών τή; Εταιρίας αρχαίων καί τήν έπειτα όχι 
εύκολον καθάρισιν καί αντιγραφήν, τήν διαρκέ- 
σασαν ολόκληρα έτη έκ διαλειμμάτων, βλέπο- 
μεν ότι έχομεν ένώπιόν μας έπί μιας καί τής αυ
τής στήλης άναγεγραμμένα διά δαπάνης τοϋ έ 
φήβου Σώσιδος Σώσιδος όηθεν ψηφίσματα εέσ- 

σαρα τή; βουλής τών ’Αθηναίων, γενόμενα έπί 
άρχοντος Καλλικρατίδου, όστις τώρα πρώτην φο
ράν, άν δέν σφάλλω, γνωρίζεται, διότι ό έκ συμ- 
πληρώσεως κολοβής τινδς έπιγραφής γνωρισθείς 
Καλλικρατίδη; αρχών (ϊδε άρχαιολογ. ’Αθην. έ- 
φημερ. ά. περιόδου άρ. 640) είναι πολύ νεωτέρας 
εποχής- Τδ .τρώΓΟΓ τών ύπ οψιν ημών ψηφισμά
των έρρέθη ύπό τίνος Αύσιδος Ασκληπιάδου Λ- 
λιμουσίου διά τδ καλά γεγονέναι τά ιερά τά 
ύπδ τοϋ κοσμητοϋ τών έφήβων Ολυμπιοδώρου 
Ολυμπου Αγνουσίου, έν ώ περιέχεται καί έπαινος 
συλλήβδην αύτοϋ τε τοϋ κοσμητοϋ καί τών ε
φήβων' τδ Jfiirfpor έέρέθη ύπδ τοϋ αύτοϋ Αύ
σιδος, έν ώ ιδίως ό εΐρημένος κοσμητής κατ’ αί- 
τησιν τών έπί Μενάνδρου άρχοντος έφηβευσάντων 
τιμάται καί συγχωρεϊται ή άνάθεσις είκονος αύ
τοϋ. ’Εδώ πρώτον άναφέρεται κατά τδν έπώνυ- 
μον άρχοντα τδ έτος τής εφηβείας, πιθ ανώτατα 
τδ άμέσως προηγούμενου. ό Μένανδρος δέ ούτος 
άρχων δευτέραν ταύτην φοράν τώρα γνωρίζεται 
έξ επιγραφής. Τό πρώτον ασφαλώς έγνώσθη έξ 
άναθηματικής έπιγραφής. τής τυπωθείσης έν Φι
λίστορος τόμ,ου Α®ν σελ. 328. Tpitor ψήφισμα 
ακολουθεί, άνευ δνόματος τοϋ εϊπόντος, δι’ ου 
ιδία επαινούνται καί τιμώνται οί έπί Μενάνδρου 
Εφηβοι, ώς καί ό γραμματεύς και ό παιδοτρίβης 
καί ό οπλομάχος οί παιδευταΐ αύτών. Tf'rapror, 

περί τής αιτίας τής αλλαγής τοϋ τόπου τής συνε
δριάσεις, ότι ήσαν τά ’Ελευσίνια μυστήρια, κα
θώς παρέδωκαν οί άρχαϊοι (Αυσίας κατά Ανδο- 
χίδου 4, καί 'Ανδοκίδης περί μυστηρίων 30.) κα< 
θεωρεί τήν ημερομηνίαν τοϋ ύπ δψιν του ψη
φίσματος συμφωνούσαν πω; τοϊ; παραδεδομένοις. 
θέλει δέ αυτήν ότι είναι ή τρίτη ίσταμένου Βοη- 
δρομιώνος, άν καί ό λίθος υποδεικνύει έκεϊ τε
τάρτων. Εγώ δέ εύρίσκων τούς λόγον; τοϋ κ. 
Ραγκαβή όπωσοϋν σκοτεινούς καί βλέπων μά
λιστα καί διαφοράν τών τόπων συνεδριάσεω; τών 
μνημονευόμενων έν τώ έδικώ του ψηφίσματι καί 
ίν τούτω τώ έδικώ μου, δέν επιβάλλομαι νά δια
φωτίσω τό σκοτεινόν πράγμα, άτε καί ού πάνυ 
χρονολογικό; καί μαθηματικό; ών, εφελκύω 8- 
μω; κατά χρέος τήν προσοχήν τών λογιών α
ναγνωστών εις τδ έξης, ότι πάνυ περιέργως τώ 
δντι αί ημερομηνία·, τοϋ τε παρά Ραγκαβή ψη
φίσματος καί τοϋ ύπ’ δψιν ήμών ένταϋθα είναι 
πολλά πλησιόχρονοι ή αί αύταί, έκεϊ μέν ή τρίτη 
ή τετάρτη ίσταμένου Βοηδρομιώνος, ώς είπα, 
έδώ δέ βεβαίως ή τετράς ίσταμένου Βοηδρο
μιώνος.

Αλλο λίαν περίεργον καί άπορον έν ταύτη τή 
επιγραφή είναι τδ οτι λείπει έν τώ καταλόγφ 
τών έφήβων ή Ατταλίς φυλή, πολλοί δέ τινες 
ύπδ τήν ’Αντιοχίδα έφηβοι αναγράφονται απλώς 
ώς ’Αθηναίοι. Οί δέ χρόνοι τής στήλης, ώ; έκ τών 
έν στίχω 22 καί 23 λεγομένων δήλον γίνεται, 
φαίνονται νά είναι οί τοϋ τριάρχον Μάρκου Αντω
νίου. Πρβλ. ΙΙλουτάρχου ’Αντώνιον 60. ό δέ ό>; 
παιδευτής άναγεγραμμένος 'λντιφάνη; Νικάδα 
Μελιτεύς φαίνεται υιός ή αδελφός τοϋ έν τή 45 έ*  
φηβική στήλη τή έπί Ληναίου άρχοντος, τή έκτυ- j 
πωθείση έν Φιλίστορος τόμω ά. μνηαονευομένου 
οπλομάχου Νικάδα Νικάδα Μελιτέως. Πολλά άλ
λα έξετάσεώς άξια άποσιωπών, οΐον τά περί εορ
τών τινών καί θυσιών λίαν περίεργα καί τά περί 
τών ξένων έκ Ρώμη; έφήβων, τοϋ Τερεντίου καί 
τοϋ 'Εππίου καί είτε τοιοΰτο άλλο, έρωτώ μό
νον μίαν έρώτησιν, δευτέραν δέ ταύτην φοράν 
μετά πέν-ε έτη πάλιν τήν αύτήν, διά τί άρα α
φού δεκατέσσαρε; περίπου έφηβικαί στήλαι έγνώ- 
σθησαν, ίκανώς πλησιόχρονοι (έξ ών αί τρεις ά- 
νέκδοτοι έτι) νά μή εύρεθώσιν έω; τώρα ψη
φίσματα τοιαϋτα τιμητικά έφήβων έψηφισμένα 
έπί δύο συνεχών αρχόντων ; Δέν μ’ έτυχε ν' ά- 
ναγνώσω που άπάντησίν τινα ή λύσιν εις ταύτην 
μου τήν όχι άσκοπον έρώτησιν καί απορίαν, τήν

οποίαν ανέγραψα πρώτον έν Φιλίστορος τόμ. ά.
σελ. 53—54, προσθείς τότε μίαν μου εικασίαν
περί τοϋ πράγματος, καλήν ή κακήν, δέν ήξεύοφ.

Επί τέλους ζητώ συγγνώμην, άν τινα είσέφρη- 
σαν εις τδ έργον τής αντιγραφής σφάλματα, ι
δίως δέ άν τά χαίνοντα διαστήματα δέν έσημειώ- 
θησαν έπί τδ ακριβέστατου κατά τήν έκτασίν των 
διά στιγμών ισαρίθμων τοϊς έλλείπουσι γράμ- 

μασι. Τδ ότι ή έπιγραφή δέν είναι στοιχηδόν 
γεγραμμένη καί έχει ανωτέρω μέν αραιότερα 
καί μείζονα τά γράμματα, κατωτέρω δέ πυκνό
τερα καί μικρότερα, ειτα δέ καί τδ πλήθος τών 
άνίσων τδ μέγεθος τεμαχίων αύτής, τών δυσκό- 
λως διά τοϋτο συναρμοζόμενων καί συγκρατου- 
μένων έν τή προσν.κούση εις συνεχή άνάγνωσίν 
θέσει, ταϋτα είναι, τών τυχόν γενομένων σφαλμά
των αιτία, όχι ή αμέλεια. Τελειότερα κατά τινα 
ολίγα μέρη έκδοσις δυνατόν ποτέ νά δοθή, αλλά 
μόνον μετά νέου; άλλους κόπους άκριβεστέρας 
συναρμογής καί συγκολλήσεω; αύτών τών τεμα
χίων καί μετά πανομοιότυπου αντιγραφήν, δπερ 
εύχόμεθα νά γίνη παρά τίνος τών ήμετέρων έν 
ού μακρώ χρόνω, όταν άποκτήσωμεν εφημερίδα 
αρχαιολογικήν·

'Εν ’Αθήνα·.;, τή 28 ’Ιουλίου 1866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΪΑΗΣ.

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΧΑΝΟΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΡΩΣΣΙΚΟΝ.

1.
Mia ζΰξ τού Αιχε{ΐβ(ίον.

ΙΙτον ή πρώτη δεκαπενθημερία τοϋ δεκεμβρίου 
τοϋ 1825, έποχή έξιομνημόνευτος, καθ’ ήν ή 
Ρωσσία άπολέσασα ένα τών δεσποτών τη;, διε- 
γείρετο πρδ; τήν ιδέαν τή; υποταγής εις τδν διά
δοχον 8ν άνεδείξατο έαυτώ ό άποθανών αύτο- 
κράτωρ. Οσον ξένοι καί άν ήσαν τών πολιτικών 
πραγμάτων οί δούλοι λαοί τών αγρών, καί ιδίως 
οί τών μεμακρυσμένων τής Μόσχας έπαρχιών, 
ήννόουν ότι έπνεεν έν τή ατμόσφαιρα πνοή ε
παναστατική, καί άνησύχουν, διότι έν τή πα
ναρχαία πείρα των, έγίνωσκον καλώς ότι παν 
συμβάν ερχόμενον άνωθεν, κατέληγε διά τούς ύ- 
ποτιλεϊ; εις αγγαρεία;, φόρους, καί κόπους πρδς 
έπανόρθωσιν τών ρηγμά-ων τής περιουσίας τών 
κυρίων των.
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’Επανελθών είς τδ χωρίον, έλαβεν άπδ τδν 
επιστάτην αύτού μίαν οικίαν κενήν κάί μέρος γής 
επίσης κακδν άλλά μεγαλείτερον τών άλλων, είς 
τήν χώραν αύτήν τήν γενικώς άγονον, ϊνα συμ
πληρώσει τέλος τήν κατάστασιν του, ό αυτός έ- 
πιστάτης τώ ώρισεν ότι κατά τάς άρχάς τοΰ 
Ιανουάριου ένυμφεύετο τήν ’Ελισάβετ ’ΐβανόβα·' 
τούτο ήτον ήδη μεγίστη εύνοια, διότι ή νέα αύτή 
κόρη εϊχεν ώς μ-ητέοα τήν Ανναν ’ΐβανόβα, μαίαν 
τοΰ χωρίου, καί ήτο ή ώραιοτέρα κόρη, ήτις έ
μενε πρδς γάμον.

Ηδύνατο νά φανή παράδοςον πώς ό επιστά
της δέν ώρισε τδν γάμον μετά έκτοι ήμέρας, ώς 
είχε τδ δικαίωμα νά τδ κάμη, άλλ’ άφήκεν είς 
τούς μελλονύμφους τρεις μήνας ίνα ϊδωσι καί γνω- 
ρίσωσιν άλλήλους, άλλ’ ό Σέργιος ούτε καν έσκέ- 
φθη τδ τοιοϋτον. 'Επειδή δμως ώς έκ τής δια
μονής του είς τήν πόλιν άπέκτησεν είδος τι έκ- 
παιδεύσεως, ήτις τδν καθίστα πολύ ανώτερου 
τών συμπατριωτών του, οργάνων άκινήτων καί 
παθητικών τής θελήσεως τοΰ Κ. έπιστάτου, υ
πουργού φοβερού τού μπογίάρου, ώφελήθη έκ τής 
προθεσμίας αύτής καί άπέκτησε τήν βεβαιότητα 
ότι δε άπήρεσκεν είς τήν μνηστήν του, καί δτι 
θά ύπήοχεν είς τήν ένωσίν των άντί παθητικής 
ύπακοής, πραγματική συμπάθεια.

Εντούτοις, καθόσον ή προσκόλλησις έκ μέρους 
τής ’Ελισάβετ ηύξανεν, ό Σέργιος ,παρετήρει έν 
αυτή περισσοτέραν έπιφύλαξιν' είδος βίας διεδέ- 
χετο τάς προσφιλείς όρμάς, άόριστος μελαγχο
λία έπεχέετο έπί τών χαρακτήρων της, καί πολ
λάκις κατά τήν έπάνοδον της έκ τής έπαύλεως 
δπου ύπήγαινε νά έργασθή διά τήν αδελφήν τοΰ 
κόμητος Μηχαήλ Βεστουζιέζ, τοΰ κυρίου των, 
παρετήρησεν ίχνη δακρύων είς τά βλέφαρά της. 
Αλλ’ είς μάτην μετεχειρίσθη δλα τά μέσα τής 
πειθοΰς όπως άνακαλύψη τδ αίτιον τής θλίψεώς 
της' δέν ήδυνήθη νά μάθη τίποτε.

Ταύτα έσκέπτετο είσέτι, δτε επανελθών είς τδ 
οίκημά του, μετά τήν άγγαρείαν, έόριψεν άγκα- 
λίδα ξύλων είς τήν εστίαν τής μεγάλης θερ
μάστρας, έν σχήματι φούρνου, έπί τής όποιας 
κατεκλήθη δλως ένδεδυμένος.

Τά έπιπλα τοΰ οικήματος τούτου, δπερ έμελ- 
λεν έντδς ολίγου νά περιέχη ολόκληρον οικογέ
νειαν, ήσαν άπλ.ούστατα. Συνέκειντο έκ μιάς τρα- 
πέζης καί ένδς βάρθρου χυδαίας κατασκευής, 
έξ ένδς μεγάλ.ου κιβωτίου χρησιμεύοντος άντί ΔΓ 
ψωφυλακείου, καί πεοιέχοντος παροψίδας τινάς. 

Διά τούς Μοσκοβίτας ύποτελεΐς ή ακινησία 
καί ό λήθαργος είναι τδ μεγαλείτερον τών καλών' 
διότι τότε μόνον ενθυμούνται αύτους οί κύριοι, 
όταν πρόκηται νά έπαυξήσωσι τάς δυστυχίας των.

Προς έπίμετρον τών δυστυχιών των έκτδς τών 
πολιτικών γεγονότων έπήλθε καί ψύχος τοσοϋ
τον δριμύ καί διαρκές, ώστε έξετάθη καί είς τά 
μάλλον μεσημβρινά μέρη τού κράτους.

όλόκληρα χωρία έκαλύφθησαν ύπδ τής χιό- 
νος, καί εις τδ χωρίον τοΰ Παλβγρδτ, τοΰ νομού 
τής Αικατερινολάβης, δπου αρχίζει η διήγησις 
ημών, πολλά·, κατοικία·, προσβαλ.λ.όμεναι ύπδ 
τοΰ βο^ρά, ήρξαντο ν’ άφανίζωνται έν τή χιόνι.

’Εν τούτοις αί αγγαρεία·, δέν έπαυον ποσώς, 
καί ό έφορος η ό δικαστής, ό έπιπεφορτισμένος 
τήν διοίκησιν, άπτ,τει πρδ πάντων, πρό τινων ή- 
^χερών, αύστηράν ακρίβειαν εις τάς περιπολίας 
τής νυκτδς, άτινας ώφειλον νά έκτελώσιν άνά 
δύω πρδς δύω οί άνθρωποι έκάστου χωρίου, πρδς 
κοινήν έπαγρύπνησιν.

Κατ’ έκείνην τήν νύκτα, τδ είδος αύτδ τής 
περιπολίας, τής οποίας οί άνθρωποι αντί δπλου 
εφερον μίαν ράβδον, ήτον έμπεπιστευμένον εις 
τδν Σέργιον Καωβίσκη καί είς ένα τών γειτόνων 
του. Ιίεριτετυλιγμένοι είς τδν δερμάτινον μανδύαν 
των καί τδ γούνινον αυτών κάλυμμα τδ πίπτον 
έπί τοΰ προσώπου καί τοΰ λαιμού, ταχέως έξετέ 
λεσαν τδν γύροντων, και έκλεισαν μετά προσο
χής τάς πύλας είς άς κατέληγεν έκαστη άκρα τής 
μόνης εύρείας οδού τού χωρίου. Είτα, έπευχη- 
θέντες άλλήλοις εύτυχή νύκτα, έπανήλθον ό είς 
έν τώ μέσω τής οικογένειας του, ό άλλος είς τήν 
μονήρη καλύβην του, άφοΰ όμως προηγουμένως 
έκρουσαν διά τής ράβδου των κατά τδν κα
νονισμόν, ώρισμένον άριθμδν κτυπημάτων έπί 
χάλκινης πλακδς, άνηρτημένης έπί πασσάλου, 
είς τήν είσοδον τοΰ χωρίου' προφύλαξις χρησι- 
μεύουσα ώς προειδοποίησις πρδς τούς κακοποιούς 
δτι άγρυπνώσιν έπ’ αύτών.

0 Σέργιος ήτον είσέτι άγαμος, πράγμα σπά
νιον είς τδν τόπον αύτδν, δπου οί κύριοι βιάζουσι 
τδν γάμ,ον τών νεωτέρων των υποτελών, ϊνα έ- 
παυξήσωσι διά τοΰ πληθυσμού τήν περιουσίαν 
των, ήτις υπολογίζεται έκ τών κεφαλών τών 
δούλων, ό νέος μουζίκος έπλησίαζε τδ εικοστόν 
έτος τής ήλικίας καί δέν είχεν υποβληθή είς τδν 
ζυγδν τοΰ γάμου διά τδν λόγον ότι εκμισθωθείς, 
παίς έτι, είς έογοστασιάρχην γείτονο; πόλεως, 
μόλις πρό τινων μηνών έξήλΟε τοΰ έργοστασίου.

έξ είδους φάτνης προκεκολλημένης εις τδν τοί
χον, δπου έναπετίθεντο ζωοτροφίαι, έξ ένδ; βα
ρελιού πρός άναβρασμδν τών ποτών, καί έκ δια
φόρων σκευών διαμεμοιρασμένων έπί σανίδων, 
καθ’ δλον τδ πλάτος τοΰ τοίχου, ί'ΐς πρδς τήν 
κλίνην, είπομεν ήδη δτι τδ ύψωμα τού κλιβάνου 
δστις εύρίσκετο είς τδ βάθος τοΰ δωματίου, καί 
έπί τοΰ όποιου ήτον σωρδς άχύρου, έπεϊχε τόπον 
αύτής. Τδ κατοίκημα αύτδ δέν ήτο αληθώς πολύ 
κακδν δι’ ένα είλωτα.

0 ήμέτερος ήρχιζεν ήδη νά ύποκύπτ-ij είς τήν 
κόπωσιν, χωρίς όμως ν’ άποσπάται ή προσοχή 
του, έν τώ μέσω τής συγχύσεως τών ιδεών του, 
άπ’ έκείνης ήτις τδν έπησχόλει ιδίως, δτε έλα- 
φρδς τριγμός τόν έξήγαγε τοΰ έγρηγοροΰντος αυ
τού υπνου' άνεκάθησεν, έξέβαλλε μίαν κραυγήν 
καί έκαμε τδ σημεΐον τοΰ σταυρού.

Είς μίαν τών διαφευγουσών έκ τής εστίας α
κτινών, παρετήρησεν άνακαθήμενον έπί τής έσ- 
κληρυμένης γής ήτις έχρησίμευεν ώς έδαφος τής 
καλύβης, πλάσμα άμορφον, φανταστικόν, όμοιον 
μέ καταχθονίαν έμφάνισιν.

ένώ έτελείωνε μετά τοΰ γείτονός του τήν πε
ριπολίαν καί ένόμιζε τήν έζοχήν έντελώς έρημον, 
τδ αλλόκοτου αύτδ όν άνε^όιχάτο, μετ’ εύκινη- 
σίας σκιούρου, τήν πύλην τοΰ χωρίου, διήρχετο 
ήσύχως τήν οδόν, ήνοιγε τήν θύραν τοΰ Σέργιου 
καί ένεκαθιδρύετο μέ τήν αύτήν αταραξίαν ένώ· 
πιον τού κλιβάνου του.

Θά γναι πολύ δύσκολου νά δώση τις τήν ακρι
βή άπεικόνισιν τοΰ ξένου τούτου, διότι αί έουθραί 
λάμψεις τής έλάτης, άντανακλώμεναι έπ αύτοϋ, 
έπηύξανον τήν δυσκολίαν τής άπεικονίσεως. Λνα- 
καθήμενος ώς ήτο, δέν παρεϊχεν είμή τήν κά- 
τοψιν μεγάλη; σφαίρας, έσκεπασμένης μέ τρίχας 
σκληοάς, πυόίάς καί μακοάς, πεφυτευμένα; έπ: 
παμμεγέθους κεφαλής, ήτις ούδέποτε έγνώρισεν 
άλλο τι είδος καλύμματος. Δέν ήσαν τρίχες κε
φαλή;, άλλά χαίτη ακαλλιέργητος, τήν όποίαν 
ούδέποτε έπλτ.σίασε κτένιον ή ψήκτρα. ’Εκεί ύπο- 
κάτω ύψοϋντο δύω ώτα έπίπεδα καί οξέα, ώ; 
τά τών αρχαίων φαύνων.

Τδ πρόσωπον του, υπερμέτρως πλατύ είς τδ 
άνώτερον μέρος, κατέληγεν άποτόμως είς οξύ δι’ 
αοράτου τίνος πώγωνος, έσχισμένου κατά τήν θέ 
σιν τοΰ στόματος ύφ’ ένδς άνοίγματος χαίνοντος, 
οθεν έξήρχετο ή άκρα πολυαρίθμων υποκίτρινων 
χαυλιοδόντων, δξέων ώς τούς κυνόδοντας αγρίων 
θηρίων.

Εις τήν κραυγήν τοϋ μουζίκου, τδ τέρας τούτο 
ήγέρθη έπί τών κοντών καί κάτισχνων κνημών 
του, αίτινες ύπέτρεμον ύπδ τδ ύπέρμετρον βάρος 
τής κεφαλής του' ίξέτεινε πρδς τδ έπάνω μέρος 
τοϋ κλιβάνου δύο μικρούς βραχίονας έτι ισχνότε
ρους, καί οίτινες κατέληγον είς δύω χείρας τρι- 
χώδεις, μέ όνυχας κυρτούς καί σκληρούς.

Αίαν περίεργος έπίση; έν αύτώ ήτο καί ή έν- 
δυμασία του, διότι δέν έφερε τδ ρυπαρόν ίμάτιον 
ή τήν γιΛίτχα τήν έκ τού χονδροειδούς ύφάσμα*  
τος τών χωρικών καί τών έπαιτών. Διά τού έκ 
λεπτού έρίου ένδύματός του τού κεκοσμημένου 
μέ πολυτίμους σισύοας έβλεπέ της πόρπας καί 
κομβία καχουσωμένα. ’Επί τοϋ έπανωφορίου του 
ήτο κεκεντημένον οίκόσημον, καί τά ύποδήματά 
του ήσαν πλουσιώτατα καί έπιμελημένα.

Τδ στόμα του ήνοίχθη, τδ λάμπον ύπδ σαρ- 
δονικής νοημοσύνης δμμα του, δπερ έπροξένε·. 
τρόμον, προσηλώθη έπί τοϋ νεανίου, καί άπεκρίθη 
είς τήν κραυγήν δι’ οξείας κριγής, ήτι; ήτον ό 
ίδιάζων αύτώ τρόπος τοΰ γέλωτός του δστις έ- 
προξένει άνατριχίασιν, διότι ώμοίαζε μέ βρυχηθ
μόν πάνθηρος.

— ίουοοδιβόη! . .. . άνέκραξεν ό Σέργιος με
τά φρίκης.

— Μέ άνεγνώρισας! άπήντησεν δ νάνος μετά 
νέου γέλωτος.

Πώμπρι-βέτσερ (Καλησπέρα)! Σέργιε Καώβ- 
σκη !

Καί άνεκάθησεν ώς πρότερον ενώπιον τής πυράς.
— Τί ζητείς έδώ, ήρώτησεν ό μουζίκος.
— Ερχομαι νά ζητήσω ένα άνθρωπον, άπήν

τησεν ό νάνος, τοξεύων κατ’ αύτού βλέμμα, τδ 
όποιον ήκτινοβόλει ώς άνθραξ.

— Δέν σέ καταλαμβάνω..............’Αλλ’ άν θέ-
λης, θά σοΰ δώσω μίαν καλήν συμβουλήν.

— Σύ ! . . .. {μυκτήρισε τδ έκτρωμα.
— ’ίουροδιβόη ! . . . ποτέ δέν σοΰ έκαμα κα

κό, ούτε σοΰ είπα τίποτε προσβλητικόν' σοΰ ορ
κίζομαι μάλιστα τήν Παναγία, δτι άν ήρχεσβ 
ποτέ νά μοΰ ζητήστ,; καμμίαν χάριν θά σοΰ τήν 
έκαμνα. ’Αλλά σύ δέν έχεις άνάγκην ένδς πτω- 
χοΰ νέου ώς έγώ, καί ή θέσις σου πλησίον τοΰ 
Κυρίου μας, δέν σέ άφίνει νά έπιθυμήσης τίποτε.

— 'Αλήθεια άπήντησε, μέ ήχον φωνής μεταλ
λικής καί ήχυράς, έκεϊνος 8ν άπεκάλουν ’ίουρο- 
διβόη, χαίρω μερικών προνομίων. 0 Κύριος εί
ναι γενναίος δι’ έμέ, καί όλίγοι γελωτοποιοί 
έχουν τύχην τόσον ευχάριστου δσον έγώ. ’Αλλά



361 ΧΡΤΣΑΛΑΙΧ

τί τά θέλεις, Σέργιε Καώβσκη, στενοχωροΰμ,αι ζαΐ 
δς*  αύτδ έφυγα άπδ ττ,ν φωλεάν μου 'ίνα σέ έπι- 
σκεφθώ, διότι άν σύ θέλης τδ καλόν μου, χαΐ έγώ 
εχω χαλά; διαθέσει; δι έσέ.

0 Σέργιο;, έντρομο; έζ τής διακηρύξεως ταύ- 
της, ήτις τώ έφαίνετο βέβαιον σημεΐον δυστυχία;, 
παρά τά; προσπάθεια; ά; χατέβαλλεν δ νάνο; 
ϊνα δώση εί; τήν φωνήν του ήχον ενθαρρυντικόν 
ζαΐ φιλικόν, έπήδησεν έζ τοΰ κλιβάνου καΐ διευ· 
θύνθη ένστίκτως πω; πρδ; τήν Εφνθράγ Γω- 
rlar. Οΰτω καλοΰσι μίαν γωνίαν έκαστου δωμα
τίου, ήν οί Ρώσσοι χωρικοί, λίαν δεισιδαίμονε; 
χρωματίζουν έρυθράν, ζαΐ κοσμοϋσι δι’ εικόνων 
καί εΰλογτ,θέντων κλάδων, ζαΐ ήν θεωροΰσιν α
πρόσβλητον άπδ τά; μαγεία; καΐ τά φαντάσματα-

Εν Ρωσσία, τόπω πλήρει προλήψεων ζαΐ άνοή- 
των πίστεων, δ λαδ; άποδίδει μυστηριώδη ζαΐ 
μαγικήν άρετήν εί; δλα τά όντα τά ήδικημένα 
ύπδ τή; φύσεως κατά τδ ηθικόν ή φυσικόν μέρος. 
Οί βλάκες, οί νάνοι είναι ά/τιζείμενα ιδιαιτέ
ρα; προσοχή;, ζαΐ τδ έλεος τδ μετέχον ολίγον 
φόβου, τδ όποιον έμπνέουσι μεταφράζεται διά 
τή; γενική; επωνυμία; 'Ιουφοδιβόη, ήν δίδουσιν 
αύτοΐς. Συγχωροϋσιν μέν είς αύτούς τά πάντα, 
άλλά κατά βάθος φοβούνται τήν έπήρειάν των καΐ 
τούς άποφεύγουσιν.

Εκείνο; 8ν παρουσιάζομεν τώ αναγνώστη δέν 
ήτο ή κατά τδ σώμα μόνον δυσειδή;" ενεργητική 
νοημοσύνη έθέρμαινε τδ πνεΰμά του" άλλά,προστα- 
τευόμενο; υπδ τοΰ μπογίάρου εΐ; 8> έχρησίμευεν 
ώ; γελωτοποιός, έγίνωσκεν εαυτόν ατιμώρητου 
ζαΐ ήρέσζετο παίζων διάφορά καζά παιγνίδια είς 
τού; δυστυχείς υποτελείς, οίτινε; τόν έθεώρουν 
ώ; μάγον.

— Μπά! είπε βλέπων τήν κίνησιν τοΰ ξένου 
του, ήπατήθην" ένόμιζα ότι έξεπαιδεύθη; εί; τήν 
πόλιν" φημίζεσαι είς τδ χωρίον διά τήν ικανό 
ττ.τα καΐ τά; γνώσεις σου, καΐ έντούτοις δέν εί
σαι ό άνθρωπο; δστι; μοΐ χρειάζεται ....

— ’Αλλ’ εξηγήσου τέλος.. ..
— Σέργιε Καώβσκη, είπεν ό νάνο; εγείρομε 

νοςμέ ΰφος σουαρδν, θέλε·.; νά ησαι χωρικός ε
λεύθερος, μέ ϊδικήν σου περιουσίαν, καί μέ γυ
ναίκα ήτι; νά μή άνήκεν εί; ούδένα πριν γενή 
ΐδική σου ;...

— Τί λέγει; ; .. .. άνέκραξεν ό Μουζίκο; νο- 
μ.ίζων δτι είναι εΐσέτι ύπδ τήν έπήρειάν τοΰ κακού

ένυπνίου, τδ δποΐον πρδ ένδς τετάρτου έβλεπε.
— Σοΐ προσφέρω δλα ταΰτα, έγώ δ ’Ερυθρός 

Νάνο; ! μέ τήν συμφωνίαν δτι θά διεγείρης τού; 
συντρόφους σου, τούς φίλου; σου, δλου; τού; νέου; 
τού χωρίου οίτινε; έχουν πεποίθησιν εί; σέ, κα; 
οίτινε; δέν θά σοΐ άντισταθώσιν, έάν μάλιστα δια· 
μοιρασθής μετ’ αύτών τοΰτο ! .. . .

ό γελωτοποιό; έδειξε σάκκον πλήρη χρυσοΰ 
έφ’ ου έκάθητο.

— 41! εΐναι όνειρον !... είναι κακή δπτα- 
σία! ... έπανελάμβανεν δ Σέργιο; άντιπαλαίων 
.... Αλλά διατί μοΐ προτείνει; τούτο ; ....

— Τί σέ μέλλει.’.... Δούλε, δέν είσαι συνει- 
θισμένο; νά υπακούη;; ί'πάκουσε διά τήν ελευ
θερίαν σου, σύ δστι; δέν είργάσθης μέχρι τοΰδ 
παρά διά τήν δουλείαν σου.

— Αύτό δποΰ μού προτείνεις, είναι στάσις 
κατά τού κυρίου μου ! ένώ μόνον καλόν γνωρίζω 
άπ αύτόν....

0 Ιουροδιβόη; έξέβαλε μίαν τών κριγών έκεί
νων τών αάλλον ειρωνικών.

— Διατί γελά;;. .. ήρώτησεν δ Σέργιος, 
δστις άκουσίως του έφρικία, ών έρμαιον δηκτικών 
προαισθήσεων.

— ’Ακούει;; .... είπεν δ Νάνος.
— Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διακεκριμμένα 

κτυπήματα κρουσθέντα έπΐ τή; προμνημονευ- 
θείσης πλακό; ειδοποίησαν τδν Μουζίκον, δτι συνέ- 
βαινεν έκτακτόν τι εί; τήν είσοδον τού χωρίου" 
καΐ επειδή ήτο φύλαξ κατ’ έκείνην τήν έσπέραν, 
ήναγκάσθη νά έξέλθη συμπαραλαβών τδν πέλε- 
κίν του ΐνα υπεράσπιση εαυτόν, έάν ή χρεία τδ 
έκάλει.

’Επανήλθε μετ’ όλίγον συνωδευμένο; ύπδ γραί
α; γυναικός, ής ή άτακτος κόμη, τδ άπεπλανη” 
μένον βλέμμα, αί διακεκομμέναι χειρονομία; έ- 
πρόδιδον πυρετώδη έξαψιν.

0 γελωτοποιός είχεν άποσηρθή έπΐ τοϋ κλι
βάνου, ζαΐ έζ τοΰ κατασκοπευτηρίου αύτοΰ ή- 
κολούθη δλα; τάς κινήσει; και άντελαμβάνετο 
καί τών ελάχιστων λέξεων τής γυναικός αύτής 
καΐ τού Σέργιου.

— Ελα, Αννα ΐβανόβα, έλεγεν δ Σέργιος, η
σύχασε πλησίασον είς τήν φωτίαν είπέ τί έτρεξε, 

’Αλλ’ αΰτη ριφθεΐσα γονυπετής εί; τήν έρυθράν 
γωνίαν έτυπτε κατά γής τδ μέτωπον της, έ- 
καμνεν έ τανειλημμίνως τδν σταυρόν της καΐ έ- 
πανελάμβανε μετά φωνή; διακοπτοαένης ύπό 
τών λυγμών.

— Αγία μου Παναγία ! θεοτόκε, δεήσου, πα- 
ρακάλεσε καΐ δι’ έμέ.

("Επεται ή συνεχεία).
Ν. Γ. Οί.
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