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ΙΙΡΟΕΙΪΑΓΩΓΗ.

Εκπλήττεται τις άναλογιζο'μενος οτι προ εικοσαετίας ετι το ώ- 
ραϊον φΰλον έν τή Δυτική Εύρώπτ) η τον ήναγκασμένον νά π^ριορίζη 
τον κύκλον των γνώσεών τοι> εις τά έν τοις κατωτε’ροις έκπαιδευτη- 
ρίοις άτελώς διδασκόμενα μαθήματα, ενεκεν τής παντελούς ολιγω
ρίας των Κυβερνήσεων όπερ τής έκπαιδεύσεως των γυναικών.



Συνέπεια δέ τής τοιαύτης ολιγωρίας η τον ότι ή ουτω έλλιπώς κχί 
έπιπολαίως καταρτιζόμενη έν αύτοΐς γυνή, ήδυνάτει νά έκπληροί 
δεόντως τά ΰπδ τοϋ δημιουργού επιβεβλημένα αύτή ύψ^λά καθή
κοντα, της κατ’ οίκον έπιβλέφεως καί ανατροφής των τέκνων της· 
ή γυνή αΰτη δεν ήτο δυνατόν νά εύημερή εις τάς μετά της κοινω
νίας σχέσεις αύτής, διατελοΰσα άμοιρος έπιστημονικής παιδείας, ά
μοιρος φιλοσοφικών και ηθικών άρχών, άμοιρος τέλος των τοσούτων 
καί ποικίλων γνώσεων, δι’ ών καί πεπροικισμένη, αδυνατεί πολλάκις 
νά σώσν) εαυτήν άπό τοϋ άνά πασαν στιγμήν έπαπειλοΰντος το αν
θρώπινον γένος ηθικού ναυαγίου* άλλ* ές·ερημένη των τοιούτων γνώ 
σεων ή νεανις ή γυνή, πως ήδύνατο νά ρ^θμίσγ] τον βίον αυτής έπί 
των έν γένει άνεγνωρισμένων ηθικών άρχών της φιλοσοφίας καί θρη
σκείας, έφαρμόζουσα ταύτας εις τον πρακτικόν βίον, ως σύζυγος, ώς 
μήτηρ, καί ώς μέλος τής κοινωνίας;

Ειπομβν των άρχών της θρησκείας, διότι είναι γνωστόν οτι καί 
at 0ρησκευτικαί των γυναικών γνώσεις, πλήν δλιγίστων εξαιρέσεων, 
περιωρίζοντο είς την έξΙτασιν καί μέριμναν τών εξωτερικών ταύτη; 
τύπων, (*) ών τήν κεκρυμμένην καί άλληγορικήν έννοιαν ήδυνάτει νά 
άποκαλύψϊ] αύταΐς ανατροφή τοιαύτη· διά τών πρακτικών δέ τού
των γνώσεων μή δυνάμεναι νά φθάσωσιν ε?ς τήν κατάληψιν τών υψη
λών άρχών τοϋ Ευαγγελίου, άνίκανοι διετέλουν εις τήν έστω καί 
κατ’ έλάχιστον εφαρμογήν τών άρχών τούτων έπΐ της κατ’ οίκον άνα 
τροφές τών τέκνων των. ’Ανατροφή καί άνάπτυξις τοιαύτη, επιφέρει 
τήν παντελή άγνοιαν του ήθικοΰ βίου, άναγκάζει το άτομον νά καλ
λιεργώ, περιπαθώς οδτως είπεΐν, μόνον τον υλικόν, καί νά κυμαίνηται 
άκαταπαύστως εις τον κλύδωνα τούτου. Εύγενής καί θεωρητικός βίος, 
ιδεώδες επιστημονικόν ή θρησκευτικόν, ήτο καί θά ήναι πραγμα 
άγνωστον έν γένει είς τήν έπιπολαίως καί έλλιπώς έκπαιδευομένην 
νεολαίαν άμφοτέρων τών φύλων. Ά λλά  περί τούτου θά λαλήσωμεν 
κατόπιν έν έκτάσει.

Τάς παρομαρτούοας εις τήν άτελή έκπαίδευσιν οίκτράς συνέ
πειας, τά πεπολιτισμένα έθνη τής Ευρώπης άπεφάσισαν νά θερα- 
πεύσωσι διά τής ίδρύσεως άνωτέρων Παρθεναγωγείων, καί τής π α 
ραδοχής τών γυναικών προς φοίτησιν είς τά Πανεπιστήμια. Ά πό

(*) Ό π ω ς  ί τ ι  xat νΰν παρ’ ήμϊν.

τής έποψής ταύτης ήρξαντο αύται άνυφούμεναι βαθμηδόν εις τήν 
ύφηλοτέραν τών επιστημών σφαίραν, καί κατέστησαν έφάμιλλοι τών 
άνδρών έξασκουσαι τά αυτά έπαγγέλματα, ώς ιατροί, δικηγόροι, κλπ.

Περί τής καθ’ εκαστα έκπαιδεύσεως τοϋ ωραίου φύλου, ώς καί 
περί τών συνεπειών αυτής, έρχόμεθα νά πραγματευθώμεν, διερχό- 
μενοι κατά σειράν άρχαιότητος τά διάφορα τοΰ παλαιού καί νέου 
κόσμου Κράτη, άτινα έχειραφέτησαν πρώτα τάς γυναίκας άπό τοΰ 
εξευτελιστικού περί τήν έκπαίδευσιν περιορισμού ύφ’ δν διετέλουν μέ- 
γ ρις εσχάτως, άποκλειόμεναι τής τε μέσης καί άνωτέρας έκπαιδεύ- 
σεως. Θέλομεν προς τόύτοις περιγράφει τήν εύγενή άμιλλαν καί τάς 
προσπαθείας τών γυναικών έν ’Αμερική καί Ευρώπη, οπως έπιτραπή 
αύταΐς νά άποκτώσιν επιστημονικήν παιδείαν, καί φθάσωσιν ούτω 
μέχρι τών άνωτάτων τής επιστήμης σταδίων έναμίλλως πρός τους 
άνδρας.

Ή  θεωρία τής ίσοτητος καί άφομοιώσεως τής άνατροφής τών 
άρρένων καί θηλέων, συνεζητήθη καί έπραγματοποιήθη τό πρώτον 
έν Αμερική προ πεντήκοντα τριών ετών. Κατά τό έτος 1826 μεγά- 
λαι κατεβλήθησαν προσπάθειαι πρός ΐδρυσιν άνωτέρου σχολείου τών 
κορασίων κατά τό σχέδιον τών ήδη υπαρχόντων τών άρρένων 286  — 
νεάνιδες παρουσιάσθησαν πρός έξέτασιν καί έγγραφήν, ένώ τό τών 
άρρένων ουδέποτε περιείχε πλείονας τών 90  μαθητών. Ή  προθυμία 
αύτη πρός άπόκτησιν γνώσεων, πρωτοφανής είς τό θήλυ φΰλον, έ· 
ξέπληξε τους άφελεϊς κατοίκους τής Βοστώνης, καί κατά τό 1854 
ή έπιτροπή ανήγγειλε τήν έπιιυχίαν τοϋ σχολείου τούτου διά τών 
λέξεων a Alarming Success» α επίφοβος επιτυχία». Συνεπεία τούτου 
μετά δεκαοκτάμηνον δοκιμήν τό σχολεΐον διελύθη.

"Οθεν υπήρξεν έποχή καθ’ ήν ή ’Αμερική κατελήφθη ύπό πανικού 
διά τον υπερβολικόν πρός τήν επιστημονικήν παιδείαν τοΰ γυναικείου 
φύλου ζήλον.

Κατά τό 1833 όμως ίδρύΟη είς τά δυτικά Κράτη ή σχολή Obcrlin 
παρέχουσα τά αύτά πλεονεκτήματα άνατροφη; πρός άμφότερα τα



φυλα· και αληθώς άμφότερα τά φΰλα έπωφελήβησαν, διότι μέχρι του 
1873 έτους έξήλθον έξ αυτής φοιτηταί πτυχιοΰχοι, 579 άρρενες, 
και 620  θήλεις. Κατά τό 1837  ίδρύθη τό Mount Holyoke εκκλη
σιαστικόν σχολεΐον, άποκλειστικώς δια κοράσια· κατα δέ τό 1852  αί 
σχολαί A»li°ch διά τά άρρενα και θήλεα, και Vassar μόνον διά τά 
κοράσια κατά τό 1865.

Άναφέρομεν ολίγα έκ τών πολυαρίθμων εκπαιδευτικών καταστη
μάτων άτινα είσί διεσπαρμένα ννν καθ’ όλας τάς 'Ηνωμένας πολι
τείας της ’Αμερικής, καί ίδρυθέντων επί τϊ) βάσει της αρχής, καί- 
τοι διαφιλονεικουμένης είσέτι, ότι ή όμοιότης τής διανοητικής άνα* 
πτύξεως άμφοτέρων τών φύλων κατά μέσον όρον λ^μβανομένης, 
είναι έχι μεγαλειτέρα της διαφορας (άν ύπάρχτ) τοιαύτη), ή ας, (δηλ. 
ή υποτιθεμένη αΰτη διαφορά), διχ λόγους ανατροφής δύναται νά Οεω- 
ρήθή ώς έκλείπουσα.

Τό Πανεπιστήμιον τής Michigan ήνοιξε τάς θύρας του κατά τό 
1870. Τό δε έν Βοστώνϊ) ίδρυθέν τό 1 8 7 1 — 72 παρεδέξατο είς 
έγγραφήν κοράσια άπό τής αρχής τής συστάσεώς του, ώς καί τό 
Πανεπιστημιον CORNELL κατά τό 1875 . Έ ν τούτοις τά δύο μεγα- 
λείτερα Πανεπιστήμια τής Αμερικής Harvard και Yale, άνθίστανται 
είσέτι κατά τών αιτήσεων καί παρακλήσεων τών γυναικών, ίσως δέ 
τοϋτο είναι τό πικρότερον παράπονον τών ’Αμερικανίδων, καίτοι άπό 
του 1873 τό έν Harvard Πανεπιστημιον συγκατένευσε νά έπιτρέπ/) 
έπιτοπίους έξετάσεις είς τάς κόρας. ’Αλλά μέ όλα ταΰτα όταν άνα- 
χωρήσωμεν άπό τής κατά τό 1826 ίδρύίεως τής άνωτέρας σχολής 
εν Βοστώνγ), και παρατηρήσωμεν οτι κατά τό 1867  υπήρχον 
εις τάς ’Ηνωμένας πολιτείας 22 Γυμνάσια άνοικτά πρός άμφο- 
τερα τά φΰλα, καί κατά τό 1873, κατά τήν έκθεσιν τοϋ επί τών έκ- 
παιδευτικών καταστημάτων επιθεωρητοΰ, 97 τοιαΰτα· όταν λαβωμεν 
υπ’ οψιν ότι ή Βοστώνη έπιδείκνοται ΰπερηφάνως Πανεπιστημιον 
έν ω έφοίτων κατά τήν τοΰ 1876 έτησίαν έκθεσιν του, 483  νέοι 
καί 144  νεάνιδες, βλέπομεν ότι ή αύξησις τών εγγραφών ιών άρρε- 
νων κατά τό 1 877, είναι 28 Ο/ο, ή δέ τών θηλέων 4 ΐ  τοΐς εκατόν* 
ουτω δε φθάνομεν άναγκαίως είς ευνοϊκόν συμπέρασμα περί τε τής 
ελευθεριοτητος τών άνδρώ'ν χ*ί τής δραστηριότητος τών γυναικών έν 
’Αμερικϊ).

Ήθελε τις ΰποθέσα ότι ή πρός τά γράμματα καί τάς έπιστήμας 
ζέσις τών ’Αμερικανών έψυχράνΟη διά τοϋτο. Ό  Πρύτανις τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Michigan λέγει περί τούτου είς τήν κατά τό 
1873 έκθεσίν του. « Ά ν  τις έφοβείτο μήπως ή παραδοχή τών γυ 
ναικών περιορίαγ τον άριθμόν τών άρρένων φοιτητών τοΰ Πανεπιστη*. 
μίου, δύναται να λάβν] ΰπ’ οψιν του τήν άπό τής τελευταίας τριετίας 
αύξουσαν αίτησιν πρ6ς έγγραφήν, καί τήν βαθμιαίαν έπέκτασιν τοΰ 
κύκλου τών διδασκομένων μαθημάτων». ’Αλλά καί κατά 1872 έλεγε.

« Ή  φοίτησις τών κορασίων μετά τών άρρένων ούτε νέον νόμον 
προύκάλεσεν, ούτε τήν έλαχίστην μεταβολήν περί τήν διοίκησιν η 
εργασίαν τοΰ Πανεπιστημίου». Αί αύταί διαβεβαιώσεις έρχονται έξ 
όλων τών λοιπών Πανεπις·ημίων τής ’Αμερικής. Ή  εκθεσις τοΰ τής 
Βοστώνης τό 1876, λέγει ότι «είςπολλάς περιπτώσεις ή παρουσία 
τοΰ ωραίου φύλου άνύψωσε τό πρός τήν παιδείαν αίσθημα*· ότι «πάν
τοτε ή έπιρροή αύτοΰ προύκάλεσε τάξιν, έπιμέλειαν, καί αληθή 
κοινωνικήν ανατροφήν».

Τό ισχυρόν τοϋτο πρός τήν παιδείαν αίσδημα τοΰ ωραίου φύλου, 
ήγαγεν αύτό είς τήν έπιθυμίαν άποκτήσεως έπιστημονικοΰ σταδίου. 
’Εκείνο δ’ όπερ έπέσυρε τήν προσοχήν τών κυριών άπ’ άρχής έν ’Α
μερική, ήτον ή ’Ιατρική αύτών έκπαίδευσις. Κατά τήν πρώτηνΤετάρ* 
την τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1848, ή πρώτη διά γυναίκας ’Ιατρική 
σχολή τοΰ κόσμου, ήνοιξε τάς θύρας της έν Βοστώνν). Ή  δημοσία 
γνώμη έδέχθη τήν είδησιν ταύτην ψυχρώς έν τϊί πόλει ταύτγ). Ά / λ ά  
δώδεκα γυναίκες έδείχθησαν αρκούντως γενναϊαι ώστε νά άντιμετω- 
πίσωσι τήν καταιγίδα, καί νά άποτελέσωσι τήν πρώτην κλάσιν τών 
θηλέων σπουδαστών τής ’Ιατρικής. Τό ΰπαγορεΰσαν τήν πραξιν ταύ
την αίσθημα μετεδόθ/] ταχέως άνά πάσαν τήν ’Αμερικήν και τήν 
Εύρώπην. Κατά τό 1830, ήνα'χθη ή ’Ιατρική σχολή τών θηλεων 
έν Φιλαδελφία, δύο τοιαΰται είς Νέαν Ύόρκην ων η μια τό 1863, 
ή δε ετέρα τό 1868. Τήν συνέπειαν δεικνύει ή άπαρίθμησις τών 
κατοίκων τοΰ 1870 , ήτις αναφέρει 525  κυρίις διδάκτβρας τής 
’Ιατρικής, καί μετερχομένας τό ’Ιατρικόν έπάγγελμα είς τάς Η ν ω 
μένας πολιτείας, ένφ κατά τό 1848 ούδεμία τοιαύτη υπήρχε. 
Πολλά! τούτων είσί Καθηγηταί είς τά ’Ιατρικά εκπαιδευτήρια, η 
Ιχουσι δημοσίας θέσεις. Τά καθαρώς ’Ιατρικά εκπαιδευτικά κατα·
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στήματα των άρρένων, άνεγνώρισαν βραδέως τάςάδελφάς αυτών. Τό 
έν Πενσυλβανία σχολείον της όδοντοχειρουργικής, ήνΰΐξε τάς θύρας 
του είς τάς γυναίκας μόνον κατά τ© 1873  και ή παραχθείσα ω 
φέλεια έγένετο κατάδηλος ταχέως διά της έξετάσεως δύο κυριών, ή 
πρώτη της οποίας έλαβε το πτυχίον της τον ’Ιούνιον τοϋ 1874. —  
Ή  πρώτη γυνή ητις έγένετο δεκτή εις ’Ιατρικήν Εταιρίαν έν Νέα 
‘ϊόρκ·/), ήτον ή διδάκτωρ Mary Green, ιατρός τής έπ'ι των γυναικείων 
φυλακών Εταιρίας τής πόλεως ταύτης, καί ητις έξελέχθη μέλος 
τής Ιατροδικαστικής Εταιρίας τής αυτής πόλεως κατά τό 1871.

Ίστέον ότι καθ’ δλον τούτο το διάστημα, αί γυναίκες έσπούδαζον 
την Ιατρικήν εις τά Πανεπιστήμια είς ά ήσαν δεκταϊ, ούχί έν ίδιαι- 
τέροις δωματίοις άλλα φοιτώσαι μετά των άρρένων. Ή  έκθεσις τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Βοστώνης λέγει. «Ά  π’ άρχής ούδεμία δυσκολία 
ή ένόχλησις έλαβε χώραν ενεκα τής έν τοίς αύτοίς θαλάμοις φοιτή- 
σεως τών δύο φύλων. Ούδέν μάθημα, ούδεμία έγχείρησις έγένετο 
κατ’ ιδίαν είς τά άρρενα, ή δέ συμφοίτησις τών δύο φύλων υπήρξε 
σωτήριον μέσον συστολής και ταχείας προόδου πρδς άμοότερα».

Προ ολίγων μόνον έτών αί ’Αμερικανίδες έστρεψαν τήν προσοχήν 
των είς τά νομικά, ως έπάγγελμα. Ά λ λ ’ αμέσως έκτοτε ή νομική 
σχολή έπίσης έπέσυρε χδ ώραΐον φΰλον εις τά Πανεπιστήμια. Έπα- 
νειλημμένως δε αί κυρίαι άπηύθυναν αιτήσεις προς παραδοχήν αυτών 
είς τά δικας·ήρια όπως έκγυμνασθώσι g πρακτικώς. Ή  πόλις Chicago, 
ειχε την τιμήν νά άποκτήσν) πρώτη κυρίαν έξασκοΰσαν το έπάγγελμα 
τοϋ Δικηγόρου. Κατά το 1870 ύπήρχον πέντε δικηγόροι Κυρίαι 
είς τάς Ηνωμένας πολιτείας τής ’Αμερικής, έκτοτε δέ ο άριθμδς 
αυτών έπολλαπλασιάσθη. Κατά το 1873 έγένοντο δεκταί δύο Κυ* 
ρίαι είς Utah, όπως έξασκώσι το έπάγγελμα τοΰ Δικηγόρου μετά 
πολλών επαίνων. Κατά τδ αυτό έτος ώρκίσθη είς την πόλιν Iowa 
ή πρώτη δικηγόρος κυρία, έτέρα δέ νέα έδωκε τάς καλλίστας έξετά- 
σεις, καί έγένετο δεκτή νά παρίσταται ως δικηγόρος είς τδ άνώτα- 
τον δικαστήριον τοϋ Illinois, ‘ϊπάρχουσι προσέτι πολλά παραδείγ
ματα δικηγόρων, οΐτινες ένυμφεύθησαν νεάνιδας δικηγόρους καί έξα- 
σκβυσας τδ δικηγορικδν έπάγγελμα συντροφικώς μετά τοΰ συζύγου 
των. Κυρία τις διωρίσθη Είρηνοδίκης κατά τδ έτος 1871 είς New 
Hampshire.

Στρέφοντες τδ βλέμμα άπό τής Νομικής είς ϊήν θεολογίαν, ά- 
παντώμεν ούχί σπανίως γυναίκας ώς λειτουργούς τής θρησκείας, 
διότι ή έν τή θεολογική σχολή τών Πανεπιστημίων παραδοχή αύτών, 
άγει βεβαίως είς του το, και δεν άκούομεν οτι ή δημοσία γνώμη έν 
Άμνρική θεωρεί δύσκολον ΐνα αί γυναίκες γίνωνται έπίσης δεκταί 
καί είς την έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τούτου- πιστεύομεν μάλι
στα ότι ή ιδέα αύτη θά γείν7) δεκτή καί είς τήν ’Αγγλίαν καί είς τά 
λοιπά μέρη τής Ευρώπης. Τώ όντι κατά τήν άπαρίθμησιν τοΰ πλη
θυσμού έν Αμερική τδ 1870 έτος, 67 γυναίκες ένεγράφησαν ώς 
έξασκοΰσαι τδ έπάγγελμα τοΟ Ίεροκήρυκος.

’Αλλά καί έκτος τούτων, εΰρίσκομεν τινά παραδείγματα γυ 
ναικών έίς άς ένεπιστεύθησαν άλλας Εργασίας. Κατά τδ 1871 ύπήρ- 
χεν έν Ohio γυνή διωρισμένη ώς είσπράκτωρ τών φόρων· είς δέ Cedar 
Rapids, της Iowa, κυρία τις διωρίσθη αρχιμηχανικός τοΰ σώματος τών 
πυροσβεστώ ν, καί είς τδ New Hampshire κυρία τις έπίσης συνήψε 
συμβόλαιον νά κατασκευάσω τμήμα τοΰ Valley σιδηροδρόμου.

Εντούτοις  δύναταί τις είπείν ότι η ’Αμερική δεν είναι είσέτι ή 
γή  τής έντελοΰς έλευθερίας. Τοΰτο δέ άποδεικνύουσιν ή μικρά άντι- 
μισθία ή διδομένη προς τάς γυναίκας τάς έπιδοθείσας είς τδ έπάγ
γελμα τοΰ διδασκάλου, είς δ καίτοι αί γυναίκες υπερβαίνουσι τά μέ
γιστα κατά τον αριθμόν τους άνδρας, οί μισθοί εκείνων είναι ελάχι
στοι παραβαλλόμενοι προς τούς τών άνδρών-. Τοΰτο προέρχεται 
έκ τής μεγίστης άντιδράσεως, ήν αύται άπαντώσι κατά τήν έξάσκη- 
σιν τών άλλων έπαγγελμάτων παρά τής κοινωνίας, ητις άναγκάζουσα 
αύϊάς νά έπιδίδωνται είς τδ τοΰ διδασκάλου, είς ο άπαντώσιν όλι- 
γωτέραν άντίδρασιν, διατηρεί τδ σύστημα τής άνίσου πληρωμής τών 
διδάκτρων. Ά λ λ ’ έν ’Αγγλία, όταν κυρία τις λάβη πτυχίον προς έξά- 
σκησιν οιχσδήποτε έπιστήμης, ούδεμίαν άπαντα· άντίδρασιν κατά τήν 
πρακτικήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματος της καθ’ όλον τδ κράτος.

Έ ν  Κ αλλ ιφ ορν ία  ίδρύθη πρό ολίγων έτών Πανεπιστήμιον δεχό- 
μενον προς φοίτησιν άμφότερα τά φΰλα· αί δέ νέαι αυται άρχαί έγέ
νοντο δεκταί μέχρι τής άρχαίας πρωτευούσης τών Incas.

Νέα τις έκ Κούσκου (Cusco) έζήτησε παρά τοΰ ‘Υπουργείου τήν 
άδειαν νά καταταχθή φοιτητής τής Νομικής έν τώ ΙΙανεπιστημίω, ό
πως έξασχγί τδ έπάγγελμα τοΰ δικηγόρου· ό δέ έν Ιίεροοβία-υπουργός



τής Δικαιοσύνης άπήνχησεν οτι οί νομοί τής Δημοκρατίας δεν άνε- 
γνώριζον διαφοράν χινα μεταξύ τών δύο φύλων, κωλύουσαν την 
νε'αν νά σπουδάστ) ΐνα γίνγ) δικηγόρος. Ή  άπάντησις αύτη λύει 
ίο  πρόβλημα τοϋτο· «οίαδήπ-οτε διανοητική διαφορά καί άν ύπάρχγ) 
μεταξύ τών δύο φύλων, δεν είναι τοιαύτη ώστε νά δικαιολογώ τον πε
ριορισμόν της ελευθερίας τοΰ άχο'μου, καί τούς τεχνητούς περιορισμούς 
της ανθρώπινης διανοίας, οττινες ύπάρχουσιν έν τώ Πεπολιτισμένω 
κόσμω διά τά δύο φΰλα. Τότε μο'νον δύναται νά δικαιολογηθώ έν μέ- 
ρει όταν άποδειχθή (όπερ δυσκολώτατον), οτι η ύπάρχουσα διανοη
τική διαφορά μεταξύ τών δύο φύλων, είναι τοιαύτη, ώστε άποκλείει 
τάς γυναίκας έκ τοιούτων η τοιούτων επαγγελμάτων, άτινα ένεκα 
τής διαφορας ταύτης μένουσιν άποκλεις-ικόν προνόμιον τφν άνδρών».

Έ νώ ή ’Αμερική κατεγίνεχο είς τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τής 
ανατροφής τών γυναικών συμφώνως πρός τους δημοκρατικούς καί ο
μοσπονδιακούς νόμους· οτε τό παράδειγμά της έξήσκει εύεργετικήν 
επιρροήν έπί τών σκέψεων καί τών προθέσεων μερίδος τίνος έν ’Α γ
γλία, ή ανατολική Εύρώπη έλαβεν υπ’ οψιν της τό αύτό πρόβλημα 
υπό τό πνεΰμα και τάς σκέψεις δεσποτικής κυβερνήσεως.

Αί προγενέστεραι' Αύτοκράτειραι τής 'Ρωσσίας έλαβον μέγιστον 
ενδιαφέρον υπέρ τής ανατροφής τών κορασίων τής αριστοκρατίας, και 
τά ύπ’ αυτών, χάριν τών εύγενών κορασίων, ίδρυθέντα σχολεία κατέ
στησαν πρότυπα τών αύτοβούλων προσπαθειών τής μεσαίας τάξεως. 
Ή  νΰν Αύτοκράτειρα όμως, θελήσασα νά ευρύν^ τον κύκλον τής 
εκπαιδεύσεως, ίδρυσε κατά τό 185ο σύστημα γυμνασίων διά κορά
σια όλων τών τάξεων τής κοινωνίας σχηματισθέντα κατά σχέδιον 
επιμελώς έξετασθέν καί ληφθέν έκ Γερμανίας καί ’Ελβετίας. Έ ν βρα
χύτατα» χρόνω, ήνοίχθησαν 186 τοιαΰτα γυμνάσια περιλαμβάνοντα 
23 ,400  μαθήτριας· καί πρός ταΰτα προσετέθησαν εκτοτε ετερα, ε 
νεκα τής άθρόας προσελεύσεως μαθητριών. Διά τοιοΰτον κολοσσαΐον 
εογον ή συνδρομή τοΰ κράτους ήτον αναπόφευκτος, καί τοΰτο ήτον

εύκολώτατον, καθότι τά κυριώτερα κεφάλαια προήρχοντο έκ τής 
έλευθεριότητος προγενεστέρας αύτοκρατείρας, τής Μαρίας Φεοδο- 
ροβνας, χήρας τοΰ Παύλου Α \ ήτις έγκατέλιπε μεγίστην περιουσίαν 
πρός έκπαίδευσιν τών νεανίδων. Τό πρόγραμμα τών νέων σχολείων 
περιελάμβανε τήν'Ρωσσικήν γλώσσαν μετά τής φιλολογίας της, τήν 
Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν, γεωγραφίαν, άριθμητικήν, γεωμετρίαν, 
άλγεβραν, στοιχειώδη φυσικήν καί φυσικήν ιστορίαν, παιδαγωγίαν, 
χορόν, άτμα, ιχνογραφίαν καί ζωγραφικήν. Τοιοΰτον πρόγραμμα 
δεν ύπήρχεν ούτε εί; τά ’Αγγλικά σχολεία τών κορασίων προ εικο
σαετίας, πολλά δέ τούτων δύνανται καί σήμερον έτι νά προσθέοωσιν 
είς τοΰτο, μόνον τήν σπουδήν τής Λατινικής γλώσσης. ’Αλλά πρός 
ορθήν έκτίμησιν τοΰ οργανισμού τών σχολείων τών κορασίων έν 
'Ρωσσία, πρέπει νά ένθυμηθώμεν, ότι πρό ολίγων ετών καί αύτή 
ή έκπαίδευσις τών άρρένων ήτο γενικώς παρημελημένη είς τήν χ ώ 
ραν ταύτην. Ή  ώθησις πρός τήν μέσην έκπαίδευσιν άμφοτερων τών 
φύλων έδόθη συγχρόνως σχεδόν.

'Γπήρξαν επίσης άντίθετα ρεύματα δημοσίας γνώμης ώς πρός 
τήν άνατροφήν τών γυναικών έν ‘Ρωσσία πρό εικοσαετίας, ώς καί 
δυσκολίαι έκ μέρους τής άριστοκρατίας διά τήν έν τώ αύτώ γυρνασίω 
έκπαίδευσιν τών θυγατέρων των μετά τών τών ξυλουργών κλπ. 
’Αλλά τά νέα σχολεία έδήλωσαν σαφώς ώς άρχήν τής ένεργείας των 
ό τ ι .—  «Ηάσα γυνή δεν είναι έξ άνάγκ^ς καί άποκλειστικώς σύ
ζυγος, μήτηρ, καί οικοδέσποινα· καθότι πριν ή καταστή κατάλληλος 
δι' οίονδήποτε προορισμόν, είναι έκ τών ών ούκ άνευ νά άναπτυθχή 
όσον ένεστι ηθικώς καί διανοητικώς». Ούτως ή ανατροφή τών νεα- 
νίδο)ν κατέστη δ,τι άριστον, καί αί εύγενεΐς κυρίαι έπωφελήθησαν α
μέσως έξ αυτής.

Έκπαίδευσον τάς γυναίκας, καί θά ζητήσωσιν αμέσως ερ
γασίαν. Τώ όντι αί πρώιαι μαθήτριαι τών γυμνασίων έπεδόθησαν 
μετά τό πέρας τών σπουδών των είς τό διδάσκειν. Μετά τινα χρόνον 
σπουδής είς τόν Παιδαγωγικόν έκπαιδευτήριον, πολλαί νεάνιδες έγέ- 
νοντο διδασκάλισσαι είς τά γυμνάσια είς ά έσπούδασαν, ούτω δε ή 
διδασκαλία περιήλθε βαθμηδόν είς τάς χειρας τών γυναικών, καί 
μόνον ή διδασκαλία τών άνωτέρων τάξεων άνετέθη κατ’ ανάγκην 
είς άνδρας. Τότε αί διδασκάλισσαι ηύξησαν, καί ή τιμή τών δι



δάκτρων ήλαττώθη κζχά πολύ. Είναι γενικώς άποδεδειγμένον οτι 
αί γυναίκες οίααδηποτε χώρ*ς έθεώρησαν ώ; μόνον έπάγγελμα επ ι
θυμητόν τήν ιατρικήν επιστήμην. Έν 'Ρωσσία έζητοϋντο καί ζητούν
ται υπό τινων φυλών τής Άσίας, είς τά άπόκεντρα μέρη τοϋ κράτους 
γενικώς, γυναίκες ιατροί κεκτημέναι έπιδεξιότητα καί τινας γνώσεις 
έπιστημονικάς. Δια τοΰτο ισως αι γυναίκες ησαν μεν δεκται net 
σπουδάζωσι τήν Ιατρικήν εν 'Ρωσσια, άλλα δέν εοιΰοντο αυταΐς πτυ
χία. Ένω δε ο αριθμός τών φοιτουσοον εις τα εκπαιδευτήρια τής Ια
τρικής ηύζανε, καί νεάνιδες εξερχομεναι τών γυμνάσιων κατετατ- 
τοντο έπίσης είς τάς σχολάς τής Ιατρικής, αίφνης η Κυβ^ρνησις 
άπηγόρευαε τήν φοίτησι» τώνγυναικώ» εις τήν Ιατρικήν σχολ/jv 
έκ φόβου ΐνα μή αΰται ζητήσωσι πτυχία μετά τό πέρας τών σπου
δών των.

Μία 'Ρωσσίς μαθήτρια, ή δεσποινίς Suslova, άπήλθεν εις Ελβετίαν, 
yai φθάσασα είς Ζυρίχην, έγένετο δέκτη εις το εν αυττ] Πανεπιστη- 
μ ιονκατάτό 1864, αμέσως δέ μετά ταΰτα κατετάχθη έν αύτώ και 
Ιτέρ ζ  ρωσσίς. Ό  αριθμός τών μαθητριών πασης εΟνικοτητος ηυςτ,σεν 
1ν τώ Πανεπις·ημίω τούτιο τό δεχομενον αυτας. Κατά το 18./1 II. X* 
έφοίτων 5 είς τήν φιλοσοφικήν, και 15 εις την ιατρικήν σχολήν. Τό 
επόμενον έτος ό αριθμός ούτος άνεβη εις 63. Ι ό  1873 ομως εφοι- 
τησαν έν μεν τή Ίατρικϊί 88, εν δε τ yj Φιλοσοφική σχολή 25 . 
Έ κ  τούτων αί 100 ήσαν ρωσσίδες, και τό γεγονός τοΰτο προήρχετο, 
διότι αί ρωσσίδες έξεπαιδεύοντο καλώς είς τά γυμνάσια τής πατρίδος 
των, καί επομένως μετά τας άναγκαΐας εξετάσεις εν τώ Πανεπιστή
μια), έγίνοντο άμέσως δεκταί. «Είναι γνωςόν ότι ή Πανεπιστημιακή 
έκπαίδευσις είναι ματαία έπίδειξις, άνευ μέσης έκπαιδεύσεως, κα
λώς κατηρτισμένης, καί άνατιθειμενης εις καθηγητας δεδοκιμασμε- 
νης πείρας και ίκανότητος, ο'ίτινες σεβομενοι τήν παιδείαν και εαυ- 
τους βαθμολογοΰσιν αύστηοως xat δικαίως τους άπολυομενους υπ 
αυτών».

Τούτου ενεκεν όλίγαι Έλβετίδες έφοίτων είς τά Πανεπιστήμια, 
καθότι ή μέση παιδεία διά τάς γυναίκας ενταύθα είναι λιαν περιωρι- 
σμενου κύκλου. Έ ν  τούτοις υπάρχει νυν εν Ζυριχϊ) Ελβετις κυρία, 
οιδάκτωρ τής Ιατρικής, Marie Heim VOgtlem καλούμενη, ητις άρξα· 
μένη τών σπουδών της κατά τό 1868 , έξασκεϊ πρό πολλοΰ λίαν έπι-

τυχώς το Ιατρικόν επάγγελμα, ενώ κατ’ άρχάς ένομίσθη υπό πολ
λών Ελβετών ότι π  έν Ελβετία έπαγγελο'μεναι τήν ’Ιατρικήν γ υ 
ναίκες ουδέποτε ήθελον ευδοκιμήσει.

Κατά 1873 έδημοσιεύθη αύτοκρατορικόν Ούκάζιον δι’ ου αί 'Ρωσ
σίδες διετάττοντο νά έγκαταλείψωπι τάς σπουδάς των έν Ζυρίχη έπί 
ποινή τοΰ νά μή γίνωνται δεκταί κατά τήν είς 'Ρωσσίαν έπάνοδον 
αυτών, είς οίανδήποτε έξέτασιν, εις παιδαγωγικόν κατάστημα, ή είς 
οημοσίακ υπηρεσίαν υπό τής Κυβερνη3εως. Ό  σπουδαιότερος λόγος ο 
αποδιδόμενος είς τό διάβημα τοΰτο, ή το διότι ή Ζυρίχη ειχε κατα- 
στη κεντρον Ιταιριών έπαναστατικών, έν αίς ένείχοντο αί φοιτώσαι, 
τινές τών οποίων έπέστρεφον «δίς ή τρις τοΰ έτους, έν'Ρωσσία καί 
πάλιν εις Ελβετίαν, φέρουσαι μεθ’ εαυτών έπαναστατικάς έπιστολάς 
και προκηρύξεις». Τό διάταγμα ελεγεν έπίσης, οτι όσαι τών νεανί- 
δων επεθύμουν τήν πράγματι έπιστημονικήν παιδείαν, ειχον πάντα 
τά προς τοΰτο μέσα έν 'Ρωσσία, ενθα αδται ήδύναντο νά φοιτώσιν είς 
τάς έκεϊ Ίατρικας σχολάς καί είς άλλα εκπαιδευτικά καταστήματα 
άτινα ειχον τάς 6ύρας των ανοικτάς προς τοΰτο.

Αί πλεΐσται τών ‘Ρωσσίδων ύπήκουσαν εις τήν διαταγήν τή< 
Κυβερνήσεώς των καί έπές·ρεψαν είς τήν'Ρωσσίαν 12, διέμειναν είς 
Ζυρίχην έπί νή προθέσει νά μή έπιστρέψωσι πλέον είς τήν πατρίδα 
των· 21 δέ άπετάθησαν πρός τήν  πρυτανείαν τοΰ έν Βέρνη Πανεπι· 
στημιου όπως γίνωσι δεχταί έν αύτώ. Τό δικαίωμα τοΰτο παρεχω- 
ρηθη αύταΐς άνευ δυσκολίας, και κατά τήν περίοδον τοΰ 1 8 7 4 — 75, 
έφοίτων έν Βέρνη 32 κυρίαι, 28 είς τήν ’Ια τρ ική ν ,  3 είς τήν Φιλο
σοφίαν, καί μία είς τήν Νομικήν σχολήν. Κατά τον χρόνον τοΰτον 
αι γυναίκες ήσαν έπίσης δεκταί είς τό έν Βέρνη Πολυτεχνικόν οχο- 
λεΐον, είς τό έν Ζυρίχη Πολυτεχνεΐον, καί είς τάς δημοσίας έξετά- 
σεις, μετά τάς οποίας ήδύναντο νά έξασκώσι τό έπάγγελμα των &ίς 
τά έπαρχιακά τμήματα τής Ελβετίας.

Καί τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης (έν Έλβϊτία) ήκολούθησε τό 
παράδειγμα τή; Ζυρίχης. ’Εντεύθεν αί παρά τήν Γαλλίαν οίκοϋσαι 
Ελβετίδες άπήλαυσαν τών αύτών προνομίων οΐων καί αί παρά τήν 

Γερμανίαν άδελφαί αυτών. Νϋν σπουδάζουσι τήν ’Ιατρικήν δύο νεά
νιδες είς τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης.

Αί είς τό Πανεπιστήμιον τής Ζυρίχης φοιτώσαι νυν, άριθμοΰνταί



εις εξ μόνον έν Bspvr, όμως φοιτώοι περισσότερο», 'II έλάττωσις 
αύιη προέρχεται βεβαίως ένεκα τής παραδοχής τών γυναικών εις τά 
Πανεπιστήμια τών άλλων μερών, καί ίδιους εις τό τών Παριαιων, 
άτινα έγένοντο φυσικώς το χυριώτερον κέντρον τής ’Ιατρικής έκπαι- 
δεύσεως διά τάς γυναίκας.

Ώ ς  προς τήν διανοητικήν ικανότητα τών γυναικών διά τάς έπι- 
στήμας, οί καθηγηταί της Ζυρίχης και Βέρνης, συμφωνοΰν μετά τών 
συναδέλφων των είς Michigan and Boston τής ’Αμερικής, ότι η δια
νοητική ίκανότης τών γυναικών δεν είναι άσθενεστέρα τής τών άν
δρών. Μέχρι τοΰδε ΐ 4  έλαβον διπλώματα εις τήν Ζυρίχην.

"Αν δε υπολάβ^ τις τον αριθμόν τοΰ:ον μΓκρόν, παρατηροΰμεν 
αύτώ ότι πολλαί τών φοιτουσών 'Ρωσσίδων μή σκοποΰσαι νά περά- 
νωσι τάς σπουδάς των, άνεχώρησαν χωρίς νά ΰποστώσι τάς οφειλο- 
μένας εξετάσεις.

Ή  πρώτη 'Ρωσσίς, ή λαβοΰσα πτυχίον, έπέστρεψεν είς ΙΙετρού- 
πολιν, καί δοΰσα τάς έπιτοπίους Ίατρικάς εξετάσεις, ας ο είς ξένον 
Πανεπιστημιον σπουδάσας υφίσταται, έλαβε τήν άδειαν τοΰ μετέρ· 
χεσθαι τον ιατρόν. Τότε δς μείνασα χρόνον τινά είς τά νοσοκομέΐ* 
τής Πράγας καί Βιέννης, έπανήλθεν είς τήν 'Ρωσσικήν πρωτεύουσαν, 
ένθα έξασκεΐ, νϋν λίαν έπιτυχώς τδ επάγγελμα τοΰ Ί<*τροΰ.

Συγχρόνως δέ ή προθυμία μεθ’ ής ήρχοντο είς Ελβετίαν όπως 
σπουδάσωσι, κατέστησε πρόδηλον οτι αί 'Ρωσσίδες επεθΰμουν καθ’ 
υπερβολήν νά σπουδάσωσι τήν ’Ιατρικήν· διό κατά τδ 1872  —-  αύτο- 
κρατορικόν διάταγμα, έπέτρεπεν αύταΐς νά φοιτώσιν είς τάς Ίατρι
κάς τής 'Ρωσσίας σχολάς υπό τινας όρους. Είς τήν έν Πετρουπόλει 
’Ακαδημίαν τής Ιατρικής έσχηματίσθησαν τον 9/βριον τοΰ αύτοΰ 
έτους, τάξεις όιά γυναίκας, διδασκόμεναι ύπο τών αυτών καθηγητών 
τών διδασκόντων τους άρρενας φοιτητάς. ’Αλλά αι εξετάσεις αύτών 
διέφερον, καί τά διδόμενα αύταΐς πτυχία, ώνομάζοντο πτυχία, διά 
νοσήματα τών παίδων καί γυναικών. Καίτοι ΰποχρεωμεναι νά φοι· 
τώσιν είς τά μαθήματα τής Ίατρικοδικαστικής, δεν έξητάζοντο έπί 
τοιούτων αντικειμένων, ούτε, όπερ λίαν περίεργον, έπί τών νευρικών 
παθήσεων, άλλ’ ύπετίθετο ότι έξεΐχον κατά τήν σπουδήν τών ιδιαι
τέρων νοσημάτων δι’ α έλάμβανον τά πτυχία των· επίσης δε καί ή 
περίοδος τής φοιτήσεως αύτών είς τά Πανεπιστήμια, περιωρίσθη είς

τετραετίαν αντί τής συνήθους πενταετίας. Μεγάλαι κατεβλήθησαν 
προσπάθεια! συγχρόνως όπως κατορθωθή γενικώς άνωτέρα έκπαί- 
δευσις διά τάς γυναίκας, πρόσθετος εις τήν ήδη ύπάρχουσαν άρίστην 
μέσην έκπαίδευσιν.

Κατά τό 1873 ήνοιχθη Αύκειον έν Μόσχα άποκλειστικώς διά τάς 
γυναίκας, προπαρασκεύαζαν αύτάς πρός εισαγωγήν είς τό έν τή αύτϊ) 
πόλει ύπάρχον Πανεπιστήμιον. Έ ν τώΛυκείω έδίδασκον τάς τάξεις 
οί κυριώτεροι καθηγηΐαί τοΰ Πανεπιστημίου τούτου. ΠαρετηρήΟη 
δέ ότι κατά τήν ημέραν τών γάμων τής θυγατρός τοΰ αύτοκράτορος 
αί 'Ρωσσικαί καί δημοτικαί άρχαί, .{ψήφισαν αριθμόν τινα υποτρο
φιών, καί τήν 'ίδρυσιν πλείστων έκπαιδευτικών καταστημάτων, πρός 
άνάμνησιν τών γάμων τής θυγατρός τοΰ αύτοκράτορος των.

Στρέφοντες τό βλέμμα πρός τήν Γαλλίαν, εΰρίσκομεν άφ’ ένός 
ΙΙανεπιστήμια χορηγοΰντα πτυχία είς τάς γυναίκας· άφ’ ετέρου δέ 
διαφοράν τής έκπαιδεύσεως τών άρρένων καί θηλέων, καθότι ή μέν 
διδασκαλία τών άρρένων έκτελείται έντός καταστημάτων υπό τήν  

παντελή έπίβλεψιν καί προστασίαν τής Κυβερνήσεως διατελούντων, 
ένώ διά τά θήλεα δεν υπάρχει σύστημα σχολείων διοργανισμένων 
υπό τής Κυβερνήσεως, έξαιρέσει όλιγίστων δημοτικών, άφιεμένης 
οΰτω τής μέσης έκπαιδεύσεως είς τήν φροντίδα τών μοναστηρίων, ή 
τήν ιδιαιτέραν μέριμναν τών κακώς διατεθειμένων πρός τήν έν ταίς 
μοναΐς διδασκαλίαν. "Οταν ή Κυβέρν/ισις είναι τοσ:ΰτον πατρική 
ώστε νά φροντίζν- περί τών άρρένων, φαίνεται σκληρόν νά παραμε- 
λήται ύπ’ αυτής ή τύχη τών θηλέων. Είναι δέ περίεργον, ότι ινα 
προστατευθϊ) ή νεολαία τής Γαλλίας άπό τής ψευδοπαιδείας καί ά- 
γυρτίας, έκαστος διδάσκαλος είναι υποχρεωμένος νά ύποστ5ί έξετά- 
σεις καί νά λάβγι άποδεικτικόν τής ίκανότητός του, ένώ οί καλόγηροι 
ούδεμίαν ύποχρεοΰνται νά ΰποστώσιν έξέτασιν, καί έπιτρέπεται αύ- 
τοϊς νά διδάσκωσι τάς νέας, διατελοΰντες διδάσκαλοι αύτών ι^έχρι 
τοΰδε.



To κράτος καίτοι μεριμνούν τοσοΰτον περί τοΰ ήμίσεως τών τέ- 
κνων του, ούτε προνοει υπέρ τοΰ ετέρου ήμίσεως ούτε προστατεύει 
αύτό άπό της άγυρτίας. . , . Ούτως ένώ οι νέοι άνατρέφονται έπι- 
στημονικώς, το πνεϋμα των νεανίδων περιβάλλεται ύπό προλήψεων 
και δεισειδαιμονιών, και μοναι αι έπιπολαιαι γνώσ,εις αύτών άναπλη- 
ροΰσι την αληθή καί επιστημονικήν έκπαίδευσιν. Μεθ’ όλα ταΰτα 
οί άνδρες έν Γαλλία, ώς καί εις άλλα μέρη, εκπλήττονται διότι αί 
γυναίκες εΐσίν άνεπίδεκτοι εμβριθών σκέψεων καί κρίσεων.

Προς πιστωσιν δε τών λ,εγομένων, άναφέρομεν απόσπασμα τής 
περιγραφής τοΰ τρόπου τής ανατροφής καί έκπαιδεύσεως τών νεα” 
νίίων έν Γαλλία ύπό τοΰ κ. Leon Richer, εχον ώς έξης.

α Η εν τοίς ιδιωτικοίς έκπαιδευτηρίοις σπουδή, εΐ.αι ο,τι ήτο 
δυνατόν νά fjvoti, τούτέστι, λίαν έπιπόλαιος. Γραμματική, ’Αριθμη
τική, Γεωγραφία, 'Ιστορία, ιδιαιτε'ρως Ιερά  ιστορία, ολίγα μαθή
ματα βοτανικής καί αστρονομίας, άποτελοϋσι τη* βάσιν αύτών.

Ά λ λ ’η εν αύτοΐς εισαγωγή τής διδασκαλίας τών νεκρών γλωσσών, 
τών μαθηματικών, τής γοωμετρίας, της χημείας, τής φυσικής, τής 
φιλοσοφίας— πρό πάντων τής φιλοσοφίας! έν ένί λόγω πάσης μα- 
θήσεως ευρυνουσης τον ορίζοντα ήμώ.», καί άναπτυσσούσης τήν διά
νοιαν, πασης ασκησεως άναπτυσσούσης τήν κρίσιν ημών, προξενεί 
μεγίστην αποστροφήν εις τά εκπαιδευτήρια ταΰτα.

Οι ανδρες εχουσι Λύκεια, αι γυναίκες έχουσι μοναστήρια· οί άν
δρες εχουσι δημόσια μαθήματα νομικής, φιλολογίας, ιστορίας, φυ
σιολογίας, άνατομίας, καί ’Ιατρικής. . . . Έχουσιν αί γυναίχες άν- 
τχξιον τών γνώσεων τούτων έχπαιδευτήριον ; Ό ν  »·

Εν τουτοις μεγισται προσπάθειαι καταβάλλονται νά θεραπεύσω- 
πιν εν Γαλλία την ελλειψιν ταύτην. Καίτοι δέ ίδιωτικαί μόνον ένέρ- 
γειαι γίνονται οπως άποτρ»πνί τό δήμόσιον φρόνημα άπό τής έν ταίς 
μοναίς έκπαιδεύσεως τών κορασίων, ώς κατά τό παρελθόν, έλπίζεται 
οτι η γενική εν Εύρώπη ώθησις πρός άνωτέραν έκπαίδευσιν τοΰ 
ωραίου φύλου, θά φίρ-rj εύάρεστα άποτελέσματα έπίσης έν Γαλλία.

Σχολεία ιδιωτικά, καλώς ωργανισμένα, ήρχισαν νά ιδρύωνται πρό 
ολίγου διά τάς κόρας, καί έχομεν πεποίθησιν οτι αί νέαι ϊδέαι θά 
είσχωρήσωσι καί είς τήν μίσην έκπαίδευσιν, ώς τοΰτο έγένετο διά

τήν έν τοίς Πανεπιστημίοις τής Γαλλίας επιστημονικήν έκπαί- 
δευσιν. (*)

Ή  πρώτη απόπειρα πρός παραδοχήν εί; τάς Πανεπιστημιακές 
σπουδας, έγένετο ύπό τής δεσποινίδος Daubre είς Λούγδουνον (Lyon) 
κατά τό 1861. Αυτη παρουσιασθεΐσα ενώπιον τών καθηγητών τής φ ι
λοσοφικής σχολής, εζήτησε νά έΕετασθή, πρός μεγάλην έκπληξιν τοΰ 
συλλόγου, όστις έπί τέλους έδέξατο αύτήν πρός έξέτασιν, άλλ’ απε- 
ποίήθη νά δώσγ) αύτ?) τό πτυχίον, άφοΰ άπετάνθη πρός τον τότε υ
πουργόν τής παιδείας· ή δεσποινίς Daubre, διηγήθη τό γεγονός εις 
τόν κ. Arles Dufour, όστις άναχωρήσας τήν αύτήν νύκτα εις Παρισϊ- 
ους, έπέστρεψε μετά τρεις ήμέρας φέρων τό πτυχίον μεθ’ έαυτοΰ. 
Ούτω τοϋ πρώτου βήματος γενομένου, έτέρα νέα έξητάσθη τό 1869 
ετος, ήτις έσχε πολλάς άλλας μιμηθείσας τό παράδειγμά της, 
’Αλλά καί τό πανεπιστημιον τοΰ Montpellier, έδωκε πτυχίον είς Κυ
ρίαν τό 18G5.

Κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος, ύπήρχον έν 
Γαλλία κυρίαι διακεκριμμέναι είς τήν Ιατρικήν· ή κ. Boivin άποθα- 
νοΰσα τό 1841 ετος, ήτο μέλος τών ’Ιατρικών εταιριών έν Παρι- 
σιοις, Βορδιγάλλοις, Βίρολινι»* Βρυξέλλαις καί Βρύγ^, χαίρουσ* 
φήμην Εύρωπαϊκήν ώς συγγραφεύς εγχειριδίου έπί τής μαιευτικής. 
Ειχε τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπό τήν έπωνυμίαν Maison Royole de Sant6 
καταστήματος, ώς καί τοΰ Hospice de la Maternit6. Πρό αύτής ήτον 
ή κ. Lachapelle, ή διδάσκαλός της, έκτιμωμένη ώς ή ίκανωτέρα διδά
σκαλος τής Μαιευτικές κατά τό τέλος τής τελευταίας έκατονταετη- 
ρίδος. Αΰτη άπέθανε τό 1821. Αί γυναίκες αυται έξέχουσαι είς τό 
επάγγελμά των, έθεωροΰντο ώς έξαιρέσεις καί ούχί ώς παραδείγ
ματα. Α λλά  μεταξύ τοΰ 1860 καί τοΰ 1870, ή δεσποινίς Μαρία 
Putnam ελαβε τήν άδειαν τοΰ ύπουργοΰ ινα σπουδάσν] εις τήν έν Πα- 
ρισίοις ’Ιατρικήν σχολήν. 'Η  δεσποινίς Garrett Anderson, άκολοοθή- 
σασα τό παράδειγμά της, ελαβε τό πτυχίον της τό 1870 μετ’ έπαί-

(*) A t έκφραζόμεναι itpo διετίας ελπίδες τοΰ "Αγγλου άρθρογρα’φοί) έξεπληρωθηααν. 
Ό *. Ferrj, ° νϋν ΰποοργος τής έχπαιδεΰσεως έν Γαλλία, ύκ'βαλε Νομοσχέδιον άπα- 
γορεΰον τήν διδασκαλίαν είς τούς Ίησοιιίτας καί έν γενει είς τ έ  σχολεία τά  μ η  εχοντα 
τήν άπαιτουμενην άδειαν τοΰ 'ϊπουργείου. Το νομοσχεϊιον ««εψΤ,φίσθη itαρα της 
Βουλής δ ιά  μεγάλης πλειονοψηφίας προ μικροΰ, περιμένεται δ* καί ή  παρα τη ς 
Γερουσίας έπιχύρνσις αύτοΰ.



νων ώια τήν επιτυχίαν τών εξετάσεών της, ώς και η δεσποινίς Pulnom 
το 1871 μετά πολλών επίσης επαίνων.

Η. πόλις των ΙΙαρισιων κατέστη μετ’ ολίγον χέντρον των τήν 
Ιατρικήν σπουδαζουσών γυναικών· διό κατά τό 1874 ήσαν 20 νεά
νιζες φοιτώσαι είς τήν ’Ιατρικήν σχολήν τών ΙΙαρισίων, άλλ’ έκαστη 
τούτων ειχε, ως οφείλει να εχη και σήμερον, ιδιαιτέραν προς τοΟτο 
αδβίαν τοΰ υπουργοί). Ουχι προ πολλοΰ επίσης, νέα Άμερικανίς επέ
τυχε τον βαθμόν δοκίμου τής φιλολογίας, καί έτέρα 'Ρωσσίς σπου
δάζει είσέτι εις τήν νομικήν σχολήν.

Εις το τέλος του έτους 1 8 7 6 — 77 υπήρχον 22 γυναίκες ©οιτώσαι 
εις τήν ’Ιατρικήν σχολήν, 5 Γαλλίδες, 6 Ά γγλ ίδες , καί 11 'Ρωσ- 
σιδες. Κατα το αυτο ετος 5 γυναίκες άνεκηρύχθησαν διδάκτορες τής 
’Ιατρικής, τούτέστι 2  Ά γγλίδες ,.  2 'Ρωσσίδες, καί 1 Γερμανίς. Τό 
προπαρελθόν έτος ΰπήρχον 14 Ά γγλ ίδες  έν Παρισίοις σπουδάζουσαι 
τήν ’Ιατρικήν. Οΰτω δέ βλέπομεν οτι ή πόλις τών Παρισίων άνέ- 
λαβε νά χορηγήση Ιατρικήν ανατροφήν εις τάς γυναίκας, οΰχϊ ώς 
πρωτεύουσα τής Γαλλίας, άλλά μάλλον ώς πρωτεύουσα τοΰ κόσμου. 
Έ ν  Παρισίοις καί Ελβετία, το Πανεπις-ήμιον ήνοίχθη είς τάς γυναί
κας κατ’ αιτησιν τών ξένων, άλλά καί εις αύτάς παρέχει είσέτι τά 
μεγαλείτερα αύτοΰ ευεργετήματα.

II ανατροφή τών Γερμανίδων δυνατόν νά ηναι καλή, άλλ’ ή άνα* 
τροφή τών άρρένων έν Γερμα\ία είναι κατά μέγα μέρος καλειτέρα. 
1ά κοράσια ιών Γερμανών άνατρέφονται ινα ώσι Γερμανίδες· καί 
αι Γερμανίδες είναι προσδιωρισμέναι, άν ούχί ΰπό τής φύσεως, του
λάχιστον υπό τοΰ άνθρώπου, είς τήν οικιακήν οικονομίαν υπό τήν 
στενωτέραν σημασίαν τής λέξεως. Ή  μερίς ητις άποτελεΐ έξαίρεσιν 
του κανονος τουτου, στρεφει το βλέμμα προς τήν Α γγλ ίαν  ΐνα ά« 
ρυσθή τό πρόγραμμα τής μέσης έχπαιδεύσεως παρά ταύτης.

(ΐκολουθέΐ).

01 ΠΡΩΤΟΙ Μ Ε Ί Μ Α Ο Ϊ Ρ Γ Ο Ι  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Ό ρισ μ ός  τής 'Α νθ ρ ω π ολογία ς .— ’Ινδ ικ ή  Μ υ θ ο λο γία .—  Ο π λ α  τώ ν  
άγρ ιω ν τής Α υσ τρ α λία ς .— "Ερευνα επ ί τοΰ π ο λ ιτ  ισμοΰ τώ ν ά ρχα ιο-  

τάτω ν κατοίκων τοΰ κόσμου.— Κ α τοικ ία  αυτώ ν, ε ρ γ α λ ε ία  χα ι ό π λα  

— Μ ετανάστευσή  Κι  ίώ ν  άπό ηπείρου είς ή π ειρ ο ν .— Η  Α υσ τρ α λία  

χω ρισθεΐαα  π ιθανώ ς άπό τής 'Α σιατικής Η π είρ ο υ .— Ό μ οιότη ς τώ ν  

ζώων χαί ιρντών αυτής μ ετά  ά λλω ν  Η π είρω ν .—  Η  Α ύ ο τρ α λ ια  γεω - 
λυγ ιχώ ς έζεταζομένη, ε ίνα ι ή άρχα ιοταζη  ύπ α ρ χονοα  έπ ί ΐή ς  γής  

*Η πειρος .—  Ό  τύπος τώ ν ά γρ ιω ν τής Α υ σ τρ α λία ς , δυνα ζα ι να  θεω · 
ρηθή ώς ύ φυσικός και διανοητικός τύπος τώ ν πρώτων α π ογόνω ν τοΰ 

Ά δ ά μ  ; — Ό  Ά δ ά μ  έμορφώθη πρότυπον δλω ν τώ ν έπ ισ τη μώ ν , —  

Α ια τ ι τ ιν ίς  τω ν ά π ο γό κ ο ν  αύτοΰ χα τή λθον είς τήν χατω τάτην τον  

πολιτ ισ μ ού β α θ μ ίδ α ;— Πρώτη ά νακ άλυψ ις τοΰ πυρός κατά Κ ιν έ (ο υ ς . 

— ΙΙο ΐο ν  τ ό  α ίτιον τής άναπτύζεω ς τοΰ άρχα ίου πολιτ ισ μ ού;— Τ εκ 

μήρια  αύτοΰ. 1 )  « ’Α ρ χ α ία  ερείπ ια . » Ί )  «Γ λώ σ σα ν. 3 J  « Μ υθολο
γ ία  χα ϊ επ ιγρ α φ α ί» .— Σ υμ π έρ α σ μ α ’ ή υπερβολική άρχα ιΰτης και τό 

ίη α ϊο ν  τής ανθρώ πινης φυλής.

Μια τών μάλλον επαγωγών επιστημών τής παρούσης εποχής, 
εΐναι ή τής ’Ανθρωπολογίας, ής ό ορισμός έδόθη υπό τοϋ κ. Wiide 
έν τώ έναρκτηρίω αύτοΰ πρός τό Βιολογικόν τμήμα τής Βρεττανικής 
Εταιρίας λόγω, είς Belfast τής ’Αγγλίας, ώ; έξης·

« ’Ανθρωπολογία λέγεται ή επιστήμη τοΰ άνθρώπου, ή καταγωγή 
του, ή ηλικία του, ή έπί τοΰ πλανήτου ημών διασπορά χου, ή φυ
σική αύτοΰ μόρφωσις καί ή πρός βελτίωσιν έπιδεκτικότης* αύτοΰ, o't 
διάφοροι τύποι τής γλώσσης του, οί νόμοι, έξεις, τρόποι, ήθη, όπλα, 
καί εργαλεία του· τά άρχαΐα αύτοΰ τών τεχνών έργα, καί τά τής 
ζωγραφικής λείψανα· οΐ τάφοι, ή φωνητική ή αλφαβητική αύτοΰ



—  IS —

γραφή, άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τής παρούσης αύτοΰ δια
νοητικές άναπτύξεως εις τάς διαφόρους χώρας* τά βιομηχανικά αύ- 
τοΰ προϊόντα, η προς τάς τέχνας αύτοΰ πρόοδος, καί οί βαθμοί της 
διανοητικής αύτοΰ άναπτύξεως κατά τάς διαφόρους φάσεις τοΰ βίου 
του, είς όλα τά μέρη της γης».

Ό  ορισμός ούτος αληθώς διανοίγει εύρΰ στάδιον άναζητήσεων, 
καί επισύρει τήν προσοχήν μεγάλης μερίδος τοΰ ανθρωπίνου γένους 
επιστημόνων καί μη επιστημόνων.

Ό  βιομήχανος καί Ιμπορος τώ οντι θά άναγ;ώση μετά ενδιαφέ
ροντος το τελευταΐον μέρος τοΰ όρισμοΰ, καί προσπαθήσει νά 
γνωρίστ) την παροΰσαν κατάστασιν τής άνθρωπότητος έπί τώ σκοπώ 
της αυξησεως τοΰ εμπορίου του. Ό  αρχαιολόγος, ό αστρονόμος, ό γεω
λόγος, καί ό φιλόλογός, θά εΰρωσι τουναντίον μεγαλείτερον ενδια
φέρον εις τδ πρώτον μέρος τοΰ όρισμοΰ τής άνθρωπολογίας, καί έ- 
ρευνώντ&ς μετ’ έπιμελείας την παρελθοΰσαν τοΰ ανθρώπου ιστο
ρίαν, θά προσθέσωσι κρίκον επί κρίκου είς τήν χρυσήν ταύτην 
άλυσσον της μεθοδικές αλληλουχίας τών διαφόρων εποχών, δι’ ών 
0ά Ιζέλθη τυχαίως ό κόσμος εκ τοϋ ζοφερού χάους τοΰ προϊστορικοΰ 
σκότους, καί θά είσέλθη είς το καθαρόν φώς τής ιστορικής άληθέίας. 
Καί έπί τών νΰν χρόνων ώς κατά τους αρχαίους, είς τήν ’Ινδικήν 
μυθολογίαν, οί Soors καί Assoors ένααχολοΰνται είς τό νά ά ν α κ ι- 
ν ώ σ ι  σ φ ο δ ρ ώ ς  τον τεθολωμένον ’Ωκεανόν, όπως παράξωσι τήν 
Anireeta— τούτέστι τδ υδωρ τής ζωής. Καί νΰν, ώς τότε, τό πρός 
παραγωγήν τοΰ ΰδατος τής ζωής μηχάνημα— τό ισχυρόν τής έρεύ- 
νης όρος— περιστρέφεται μετά ταχύτατος έπί τών οπισθίων τής 
’Ανατολικής Χελώνης* καί νΰν, ώς καί τότε, δύο τάξεις ανθρώπων, 
οί Soors καί Assoors, έδωκαν κίνησιν είς τήν θαυμασίαν μηχανήν, υφ* 
ης μάλιστα, πράγματα μή έξαρτώμενα έκ τής σφοδρας άνακινήσεως 
παρήχθ<]σαν, ώς Π. X. «ή σελήνη μετά ευάρεστου μορφής, 
αι θεαί τοΰ πλούτου καί τοΰ οίνου, ό έπτακέφαλος ίππος, τό 
άδαμάντινον κόσμημα τοΰ Naraycn, τό δένδρον τής αφθονίας, 
ή άγελάς και ο έλέφας (ίδε ιστορίαν τών ’Ινδιών ύπό Maurice), καί 
ταΰτα πάντα καταλήγοντα εις ίσχυράν άνάφλεξιν καί πυρκαϊάν· 
ςΰτω καί νΰν, εκ τής έργασίας τής επιστημονικής έρεύνης, παρά- 
γονται παράδοξα καί απροσδόκητα άπότελέσμαια, άναφερόμενα πρός
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πάσας τάς έπιστήμας, ένώ ζητοΰμεν νά διαΓαφήσωμεν, νά εξηγήσω* 
μεν μόνον ε ν  καί τά αποτελέσματα ιαΰτα παράγουσιν επίσης άνελ- 
λιπώς πυρχα ίάν ,  όταν βλέπωμεν ότι ταΰτα συνηγοροΰσιν υπέρ τής 
ανατροπής δοξασιών έπί μακρόν χρόνον θεωρουμένων ιερών, καί οτι 
καταρρίπτουσι προλήψεις αίτινες έρριζοβόλησαν υπό τήν ατάραχον 
άλληλου^ίαν τών αιώνων. ’Αλλ’ οπως τοτε το υδωρ τής ζωής εφανη 
τέλος,'καί κρουνοί ρέοντες έκ τοΰ Indrar, έσβεσαν τήν καταβιβρώ- 
σκουσαν φλόγα, άς έλπίσωμεν ότι καί νΰν δια τών νεωτερων ερευ
νών, ή αλήθεια, ή καθαρά καί άκαταμάχητος, θά προελθη εις φώς 
έπί τέλους λαμπρα καί θριαμβευτική, καί οτι θά άναγκάση τους αν
τιπάλους της νά ύποχωρήοωσι νικημένοι και έκθαμβοι, ούτως ωστε 
νά μή έγείρωσι τάς κεφαλάς αύτών τοΰ λοιποϋ.

*Εν τών προϊόντων τής περίφημου τών Άνατολιτών δοξασίας περι 
τής σφοδρας άνακινήσεως, 5ιτον ή τήξις τών μετάλλων άτινα τακεντα 
έκ τής θερμότητος τής παραχθείσης ύπό τής γενικής άναφλέξεως, 
κατηλθον εντός τοΰ Ώκεανοΰ' είναι δέ ή σπουδαιοτέρα τών άνθρωπο- 
λογχκών έρευνών ή άναφερομένη είς τήν άνακάλοψιν τών μετάλλων 
καί τής αρχαίας αύτών χρήσεως ΰπδ τοΰ άνθρώπου, διότι αΰτη ήτον 
ισχυρόν βήμα βελτιώ^εως καί διαφορας άπό τοΰ άρχικοΰ εκείνου 
βαρβαρισμοΰ, είς δν τά μόνα όπλα καί εργαλεία έν χρήσει ήσαν έκ 
λίθου και όστέων.

Δέον νά άναμνησθώμεν ότι τά δύο υλικά ταΰτα, λίθοι καί όστα, 
φαίνονται ότι ήσαν είς πάγκοινον χρήσιν άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων τής ιστορίας τοΰ άνθρώπου, κατά τε τον άρχαΐον πολιτι
σμόν τής \ίγύπτου, καί τον νεώτερον τής Ευρώπης. Ύπό τάς εύ~ 
ρωτιώσας πυραμίδας καί οβελίσκους τής Αίγυπτου, καί ύπό τους στα- 
λακτίτας τοΰ άντρου τής Κέ^τ (Kent), άνευρίσκομεν τον αύτόν τύπον 
τών έπιθετικών όπλων ών ποιούνται χρήσιν σήμερον Ιτ ι  οί τοΰ κα- 
τωτάτοι» τύπου άγριοι, οίον αιχμάς βελών, καί σφυριά εκ σκληροΰ 
λίθου (τσακμακόπετρας), κάμακας, καί βελόνας έξ όστέων καί έν 
γενει τοιαΰτα οία άπαρτίζουσι νΰν τήν περίεργον Εθνολογικήν 
τής ’Αγγλίας συλλογήν τό Boomerang δπερ οί άγριοι τής Αύ- 
στραλίας ρίπτουσι τοσοΰτον έπιτηδείως, καί όπερ έθεωρεΐτο έπί 
πολΰ ιδιαίτερον όπλον τής Αύστραλίας, άνευρίσκεται είς τά μνη
μεία τής Αίγυπτου, Ά ν  "λοιπόν βλέπωμεν σήμερον άγρίοως



ποιοϋντας χρήσιν του αύτοΰ άρχαϊκοΰ τύπου τών επιθετικών ο
πλών, άτινα μετεχειρίζοντο προ πολλών χιλιάδων έτών |ν  Εύρώπη, 
ένθα εΰρίσκομεν τά ίχνη τοΰ άρχαιοτέρου γνωστού πολιτισμού, πρί- 
πει άρα γε νά ύποθέσωμεν οτι αί τέχναι τοΰ πολιτισμού ήσαν ιθα
γενείς είς διαφόρους φυλάς, ή αύτο'ματος έμφάνισις, είς πλεΐστας 
χώρας, μεγαλοφυίας διατελούσης ετι καί νυν είς κατάστασιν-έμβρύου 
παρά τοϊς άγρίοις ; η μήπως αί τέχναι άνεπτύχθησαν μο'νον είς !ν 
μέρος, έκεΐθεν δε διεχύθησαν δίκην διακυμάνσεων φωτός, εις βαθ
μηδόν εύρυνομένους κύκλους, οΐτινες δεν έφθασαν είσέτι τό έσχατον 
ό'ριον αυτών, άλλ’ οΐτινες επί τέλους θά συμπεριλάβωσιν ολόκληρόν 
το ανθρώπινον γένος εντός της φωτεινής αυτών επιρροής ;

Πολλοί τών εξοχωτάτων έθνολο'γων τοΰ αίώνος ημών ΰποστηρί- 
ζουσιν, οτι επειδή ό άνθρωπος είναι πανταχοΰ όμοιομόρφως κατε- 
σκευασμένος, πάντοτε υπό τάς αύτάς περιστάσεις θά έκτελή ακριβώς 
τά αύτά πράγματα— οτι επειδή είναι προοδευτικόν ζώον, θέλει α
ναπτύσσει πάντοτε . τοιοΰτον βαθμόν πολιτισμού, οίος είναι σύμφω
νος πρός τάς έκτος εαυτοΰ περιστάσεις* έντεΰθεν δήλον ότι ου rot άρ- 
νοΰνται η άγνοοΰσι τήν προφανεστάτ/ιν αλήθειαν, δτι όπου εΰρίσκο- 
μεν ίχνη μεγίστης προόδου πολιτισμοΰ κατά τους προϊστορικούς 
χρόνους, έκεΐ εΰρίσκομεν έπίσης ίχνη μίξεως φυλής, δύο ή πλειόνων 
διακεκριμμένων τύπων, οΐτινες ίσως άνεμίχθησαν βαθμηδόν.

Αί νεώταται ανιχνεύσεις καί άνερευνήσεις είς διάφορα σπήλαια, 
δίδουσιν άπασαι τήν αύτήν ιστορίαν αΰται δεικνύουσιν ήμΐν τόν 
πανάρχαιον άνθρωπον κατοικοϋντα μετά τών έκλιπόντων ήδη μα^ 
στοφόρων, θηρεύοντα καί φονεύοντα ταΰτα χάριν τροφής δι’ όπλων 
κατεσκευασμένων έκ σκληροΰ καί άκατεργάστου λίθου (πυροβολόπε- 
τρας), καί τοΰτο είναι παν ό,τι γινώσκομεν είσέτι περί τοΰ παναρ
χαίου άνθρώπου. 'Αν άλλα τινά λείψανα τοΰ αρχαίου τούτου κάτοικου 
τών σπηλαίων, τοϋ θηρευτού τούτου ζώων προ χιλιάδων ετών έξα- 
φανισθέντων άπό τής γής, τοΰ άλιέως τούτου έπί θαλασσών καί 
λιμνών, αΐιινες πρό πολλών αιώνων μετεσχηματίσθηταν εις ξη· 
ράν γήν, ύπάρχουσι, είναι ώς έπί τό πλεΐστον άμφίβολα ώστε νά 
χρησιμεύσωσιν ώς αυθεντικός εθνολογικός οδηγός. *Αν ουίος κα
τείχε μάλιστα τήν τέχνην τοϋ παράγειν πϋρ, δεν είναι βέβαιον άλλά 
τό.β*€αιον είναι* ότι όταν έρχώμεθα εις νεωτέρους χρόνους,

εΰρίσκομεν ού μ-ίνον μεγίστην πρόοδον εις τόν πολιτισμόν, είς τήν 
χρήσιν τών έκ κατειργασμένου σκληροϋ λίθου εργαλείων ού μόνον 
άφθονα ίχνη π^ρός, άφθονα ίχνη γεωργίας, άγγειοπλαστείας ή κερα- 
μιδουργίας, υφαντικής καί καλλιεργείας τών τεχνών, αλλ εΰρίσκομεν 
έπίσης ίχνη δύο διακεκριμμένων φυλών, τά λείψανα τών οποίων εισι 
γνωστά είς τους άρχαιολόγους ύπό τό ονομα Δολιχοκεφαλοι κ»ί Βρο:- 
χυκέφαλοι. Έν γένει δ’ υποτίθεται ότι ή φυλή τών Δολιχοκεφάλων ή 
μακρυκεφάλων ήτον ή άρχαιοτάτη. Ούτοι άρα γε ήσαν οί αύτόχθονες 
κατασκευασταί τών άρχαιοτάτων εργαλείων, εξαχθεντες εκ τών 
σπηλαίων των καί διδαχθέντες τινάς τών πεπολιτισμένων τεχνών 
ΰπό Βραχυκεφάλου φυλής έρχομένης άπό άπομεμακρυσμένης χώρας; 
‘Χπάρχουσι πολλοί λόγοι νά ύ’τοθέσωμξ.ν ουτω* πρόςτούτοις εχομεν 
λόγους νά πιστεύωμεν οτι ή αυτή φυλή— ή τών Βραχυκεφάλων—  
είσήγαγεν ολίγον βραδύτερον τήν χρήσιν τών μετάλλων— τούτέστι 
ιήν τοΰ ^ρυσοΰ καί χαλκοϋ, διότι ό χρυσός άναμφιβόλως ευρέθη είς 
άρχαιότατα μίγματα σκωριών καί μετάλλων έντός χωνευτηρίων, καί 
ό χαλκός έλατομεΐτο μέ έργαλεία έκ λίθου, ού μόνον έν Ευρώπη 
άλλά καί είς τό Περοΰ, κατά ποίαν εποχήν, τίς δύναται νά είπη μετά 
βεβαιότητος; "Οτι ύπήρξεν έποχή καθ’ ήν μετεχειρίζοντο τόν χαλκόν 
πρός κατασκευήν έργαλείων πρό τής εισαγωγής τοΰ ορειχάλκου, είναι 
ού μόνον λογική ΰπόθεσις, άλλ’ έπιβεβαιοϋται διά τής άνακαλύψεως 

πολλών έκ χαλκοϋ έργαλείων εΰρεθέντων είς διαφόρους τόπους. 'Ο 
Wilson άναλύσας τινά τών έργαλείων τών εΰρεθέντων είς Σκωτίαν, 
ευρεν ότι τά πλεΐστα ήσαν έκ χαλκοϋ καθαροΰ: Τά έκ χαλκοϋ εργα
λεία εΰρέθησαν έπίσης είς τάς ’Ινδίας, και είς τήν Δανίαν.— Τότε 
εθαπτον τους νεκρούς αύτών ΰπό μέγαν σωρόν γής, καί έθετον 
τό πτώμα πλαγίως είς γωνίαν τινά έντός δωματίων έκ μεγάλων λί
θων κατεσκευασμένων. Κατά τήν  περίοδον τοΰ ορειχάλκου εΰρίσκο
μεν οτι έκαιον τά πτώματα* άλλά τοΰτο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην 
τήν έμφάνισιν νέας φυλής, διότι ό σωρός τής γής έπί τών τάφων διε- 
τηρεΐτο έτι, καί τά κεκαυμένα οστά κεκλεισμένα έντός κάλπης, έθά- 
πτοντο έντός εύρυτάτου τάφου. Είναι πιθανόν ότι ή άνακάλυψις τής 
δυνάμεως τοΰ πυρός πρός άνάλυσιν μετάλλων, ΰπέδειξε τήν νέαν μέ
θοδον τοΰ καίειν τους νεκρούς, ητις ίσως προυκάλεσε μεγίστην κ*~ 
τακραυγήν κατά τήν πρώτην αύτής εφαρμογήν είς τους παναρχαίο'.·*



εκείνους χρόνους, ο'ίζν καί σήμερον είς τινα μέρη της ’Ιταλίας και 
Γερμανίας. Ή  έξέτασις τών κρανίων υποδεικνύει ότι οί άρχαΐοι κα· 
τασκευασταί των έκ χαλκοϋ αγγείων καί Ιργαλείων, κα ίο ί μεταγε
νέστεροι οί καίοντες τους νεκρούς αύτών, δέν άνήκον είς διαφόρους 
φυλάς, άλλ’ είς μίαν ^  τήν αυτήν· άλλ’ είς Ιτι μεταγενεξέρας έποχάς 
είναι δύσκολον νά άπαντήσγ] τις χώραν είς τόν κόσμον είς ήν νά μή 
εύρίσκωνται ίχνη τής υπάρξεως δύω ή περισσοτέρων φυλών. Ιίαι είς 
αυτήν τήν Αύς·ραλίαν ή διαφορά τών νομαδι.ιών φυλών είναι μεγίς·η, 
καθότι οί κάτοικοι τής Τασμανίας όμοιάζουσι τά μέγιστα πρός τους 
Μαύρους ή Νέγρους (Negro), Ινώ άλλοι φαίνονται Ιλκοντες προφανώς 
τήν καταγωγήν αύτών έκ τής Μαλασίας. Ή  δέ διαφορά αύιη δεν 
περιορίζετα,ι μόνον είς φυσικάς λεπτομερείας, αλλά καταφαίνεται 
επίσης τά μέγιστα καί κατά τήν γλώσσαν, έπί τοσοΰτον ώστε νά 
μή δύνανται νάέννοήσωσιν άλλήλους· άλλά καί κατά τους τρόπους καί 
τά ήθη διαφέρουσι κατ’άνάλογον βαθμόν. Μεταξύ τούτων δύνανται νά 
ευρεθώσιν οί τής κατωτάτης βαδμίδος τύποι τής άνθρωπότητος. Ε ν 
ταύθα δέ παρίσταται περίεργον πρόβλημα. Φαίνεται άδύνατον εκ 
πρώτης όψεως ότι αί φυλαί αυται αί τήν κατωτάτην τοΰ πολιτισμοί» 
βαθμίδα κατέχουσαι, ήδύναντο ποτέ νά διαβώσι τόν ’Ωκεανόν όπως 
καταλάβωσι τάς σημερινάς αύτών κατοικίας. Είς τήν βορειοΒυτικήν 
παραλίαν κατά τόν χρόνον τής άνακαλύψεως αύτών, ούδέν πλοιάριον, 
ούδεμία ’Ινδική λέμβος, ούδέν μονόξυλον υπήρχε, άλλά μόνον σχε- 
δίαι κακώς κατεσκευασμέναι. Πώς λοιπόν έφθασαν ούτοι είς τήν απο» 
μεμακρυσμενην ταύτην γην ; Είναι καταφανές ότι κατά τινα εποχήν 
τής ιστορίας τοϋ κόσμου, ή Αυστραλία πρέπει νά ήτο συνηνωμένη 
μετά μιας τών άλλων ’Ηπείρων, καί ό κ. Wallace, εις τό «Μαλαίον 
’Αρχιπέλαγος του» καταδεικνύει τήν παράδοξον ομοιότητα τήν ύ- 

πάρχουσαν μεταξύ τών ζώων καί τών φυτών τοΰ ανατολικού μέρους 
του "Ανατολικού ’Αρχιπελάγους, καί τής Αύστραλίας, καί τής Νέας 
Γουινέας, ένώ τά προϊόντα τών δυτικών νήσων όμοιάζουσι πρός τά 
τής ’Ασιατικής Ηπείρου· έντεΰθεν δέ συμπεραίνει ότι αί δυτικαί 
νήσοι έχωρίσθησαν άπό τής Άύίας κατά τόν χρόνον τής άναπτύξεως 
τών νΰν υπαρχόντων ειδών, ένώ πιθανώς τό ’Ανατολικόν μέρος τοΰ 
’Αρχιπελάγους ήτον άλλοτε συνηνωμένον μετά τής Αυστραλίας· κα· 
ταδεικνύει πρός τούτοις ότι οί κάτοικοι δυνατόν νά καταταχθώσιν είς
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δύο αντιστοίχους διαιρέσεις, τούς Μαλαίους καί τους Παπούας —  
τών Μαλαίων όντων άναντιρρήτως ’Ασιατικής καταγωγής, ώς καί 
τά μαστοφόρα μεθ’ ών ζώσι. Ό  κ. John Lubbok (είς τό Μαλαίον ’Αρ
χιπέλαγος) παρατηρεί έπί τών σκέψεων τούτων τά εξής. « Έ χ ω  
πεποίθησιν ότι όπως οί Μαλαϊοι ήλθον έξ Άσιας, ούτως οι Πα- 
ποϋαι εχουσι σχέσιν, καίτοι μάλλον άπομεμακρυσμένην, μετά τής 
’Αφρικής, ένώ οί κάτοικοι τής Αύστραλίας κατώκησαν πιθανώς τήν 
παροΰααν αύτών εκτασιν επί περισσότερον χρόνον ή όσον έκατέρα 
τών δύο άλλων φυλών. Ή  Μαλα'-κή φυλή υπερισχύει βαθμηδόν κατά 
τών Παπούων, ώς οί Παποΰαι ίσως υπερίαχυον πρό πολλών εκατον
ταετηρίδων έπί τών είσέτι κατωτέρων Αύστραλιωτών».

"Ηδη είναι σχεδόν κοινώς παραδεδεγμένον υπό τών γεωλόγων 
ότι ή Αυστραλία είναι ή αρχαιότατη ύπάρχουσα έπί τοΰ κόσμου 
ξηρά, καθότι τά ιδιαίτερα αυτής ζώα καί φυτά άνήκουσιν εις 
γεωλογικά στρώματα άρχαιοτάτης έποχής, προ πολλών αιώνων κα- 
λυφθέντα ύπό νεωτέρου τύπου γεωλογικών στρωμάτων είς άλλα 
μέρη τοΰ κόσμου. "Αν λοιπόν εύρίσκωμεν έκεΐ συνυπάρχοντα μετά 
τών ζώων καί τών φυτών τούτων, τόν κατώτατον τύπον τών ανθρώ
πων όμοιάζοντα πρός εκείνον τόν όποιον αί εντός τών σπηλαίων 
ημών ερευναι άποκαλύπτουσιν ύπάρξαντα άλλοτε όμοΰ μετά ζώων 
ών τό είοος έξελιπε νΰν, δυνάμεθα άραγε νά συμπεράνωμεν ότι ό τύπος 
τών άγριων τούτων τής Αύστραλίας δεικνύει ήμΐν τόν τύπον τοΰ 
πρώτου καί άρχικοΰ άνθρώπου, τουτές·ι τοΰ όμοιου κατά τήν φυσικήν 
καί διανοητικήν άνάπτυξιν πρός τούς πρώτους απογόνους τοΰ Ά δάμ ; 
(*) καί άν ούτω, έγεννήθησαν άραγε εις τήν άρχαίαν ταύτην γην, 
έντεΰθεν διεσπάρησαν βαθμηδόν έπί τοϋ κόσμου διά μέσων συγκοι
νωνίας υπαρχόντων κατά τήν εποχήν έκείνην μετά τής ’Αφρικής; 
ή υποθέτοντες ότι ή ’Ασία ΰπήρξεν ή γενέθλιας γή τοϋ πρώτου άν
θρώπου, ώ; είναι κοινώς παραδεδεγμένον, πρόκειται νά συμπεράνω
μεν ότι οί απόγονοι αύτοΰ διεσπάρησαν έντεΰθεν διά τής ’Αφρικής 
είς τήν Αύσταλίαν, καί τότε, συνεπεία χωρισμθϋ αυτής άπό τής

(*) Ό  Καθηγητής "Οουεν λεγει' αΖωολογιχα'ι χα1 Γίωλογιχαΐ ενίίίξεις συντρεχουοι νά 
άποίείξωσι τήν ΰπαρξιν προϊστορική; φυλής ανθρώπων, ζώσης χατά γ»νεαλογικήν α λ 
ληλουχίαν ίπ  1 ήπίίρου ήτις διά βαθμιαίας, ούχι χαταχλυαμιαίας, γεωλογικής μ«τ«- 
δολής, ίχωρίσθη είς τμήματα  νήσων».
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’Αφρικής, ο! κάτοικοι τής Αυστραλίας έμειναν στάσιμοι, με^ρισοΰ 
ένεκα ίσχυρας δονήσεως τής γης, ή νοτία ήπειρος έπλησίασε τοσοΰ- 
τον τήν ’Ασίαν, ώς·ε νά χ χ τζ ς γ  προσιτή είς κακοσχηματισμένα μονό
ξυλα κα'ι σχεδίας τοιουτοτρόπως; άραγε ή Αός·ραλία έοέχθη εις τούς 
κόλπους της τήν νέαν φυλήν, τροποποιηθεΐσαν υπό τοϋ χρο'νου, της 
τροφής, τοΰ κλίματος, κα'ι τοΰ εδάφους, έν τή κοινή τής άνθρωπότητος 
κοιτίδι, εις τύπον όμοιάζοντα προς τον Μαλαϊκόν ; Έ ν  πραγμα φαί
νεται πρόδηλον, οτι άφότου ή μετά τής ’Ασιατικής ηπείρου σχέσις 
τών κατοίκων τής Αυστραλίας έπαυσε, ου:οι διέμ&ιναν στάσιμοι. 
Μετά παρέλευσιν πολλών χιλιάδων έτών ούτοι ουδέποτε παρήγαγον 
φιλόσοφον ή αρχιτέκτονα ή καί γεωργόν καί είς γήν βρίθουσαν χρυ- 
σοΰ, ουδέποτε οί Αύστραλιώται φαίνονται οτι Ικαμον χρήσιν αύτοϋ 
Ις·ω καί στολισμοϋ χάριν. Ά λ λ ’ ούτε φαίνεται έπελθόν μεταξύ αυτών 
ίχνος καταπτώσεως— διότι ούτε έγκαταλελειμμένη πόλις ούτε έργα 
τέχνης, ώς έν Αμερική, ύπάρχουσι είς τήν χώραν αυτών έπιμαρ- 

τυροϋντα μεγαλεΐον προ πολλοΰ λησμονηθέν ούτοι φαίνονται απλώς 
ότι διέμειναν ήσυχοι ενεκα τής υπό φυσικών μεταβολών διακοπής 
τής συγκοινωνίας αύτών μετά τών πεπολιτισμένων φυλών. Είναι παρά
δοξον ότι σχεδόν πασαι αί κατώταται φυλαΐ τοϋ ανθρωπίνου γένους 
εΰρίσκονται βίς τό νότιον ήμισφαίριον, πρό πάντων κάτωθεν τής 30° 
μοίρας νοτίου πλάτους, οίον οι κάτοικοι τής Τασμανίας, οί τής Γής 
τών Φουέγων, οί Bushmen τής νοτίου Αφρικής, άναφαινόμενοι είς 
τάς Άνδαμανικάς νήσους, καί ίσως είς τινάς τών μάλλον άπομεμα- 
κρυσμένων φυλών έν τώ έσωτερικώ τής Αφρικής, τής Άσίας, καί 
τής Αμερικής, μακράν διατελουσών άπό πάση; έπιρροής τοΰ πο- 
λιτισμοϋ. Λυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι έκ τοιαύτης φυλής άνθρώ- 
πων κατάγ:νται οί φιλόσοφοι ημών, οί ποιηταί ημών, καί οί καλλι- 
τέχναι ήμών; Έ ν τούτοις ύπάρχουσι μέρη τοΰ κόσμου κατεχόμενα υπό 
τών φυλών τούτων άπό κοινοΰ μετά μάλλον πεπολιτισμενων φυλών. 
Έ ν Αύςραλία καί είς τό Άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος, εύρίσκον- 
ται σπήλαια έχοντα ζωγραφήματα κακοσχηματισμένα, άνευρισκό- 
μενα έπίσης είς τήν νήσον τοϋ Πάσχα καί τήν Κεντρικήν Αμερικήν 
ταΰτα δέ παραβαλλόμενα πρός άλλα έθιμα δεικνύοντα συγγένειαν τινά 
πρός τά τής Άσίας g Αφρικής, δύνανται ίσως νά διαχύσωσι φώς έπί 
τής καταγωγής τών τελειότατων δειγμάτων τοΰ αύτοΰ είδους έν Αί-
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γύπτω, Έτρουρία καί Ίνδίαις. Ά ν  ημείς παραδεχθώμεν συμφώνως 
πρός τήν ΙΙχλαιάν Γραφήν, καί σχεδόν τήν παγκόσμιον παράδοσιν, ότι 
πάσα ή άνθρωπότης παρήχθη έξ ένδς ζεύγους— δοξασία ητις ένίσχύε- 
ται έτι μάλλον υπό τής θεωρίας τοϋ Darwin, τοσοΰτον άπίθανον πραγ
μα φαίνεται ότι τά ανθρώπινα όντα τοσοΰτο/ ομοια κατά τό σχ?,μα 
καί τάς εξεις τής σκέψεως, άνεπτύχθησαν οιά τής ένεργειας τής 
φυσικής μεταβολής άπό τίνος κατωτέρου τύπου (απο τοϋ πίθηκος π.χ.) 
ούχί άπαξ, άλλά πολλάκις έν τή ί~ορί$ τοΰ κόσμου— επεται όιι είτε 
ό πρώτος άνθρωπος έμορφώθη πρότυπον ολων τών έπιστημών, τινές 
δέ τών απογόνων του κατήλθον ε;ς τήν κατωτατην τοΰ πολιτισμού 
βαθμίδα, ή ότι ο υ τ ο ς  έδημιουργήθη μέν ολίγον τι καλείτερος άπό τά 
κτήνη, άλλ’ άνεπτύχθη βαθμηδόν είς τό τήν υψίστην τοϋ πολιτισμοΰ 
βαθμίδα κατέχον δν, ώς βλέπομεν αύτόν είς τινας τόπους, ενώ εις ά λ 
λους τόπους μένει σχεδόν είς τήν αρχικήν τοΰ βαρβαρισμοΰ κατάξασιν 
αύτοΰ. Τινές τών μεγάλων αύτοΰ προοδων τών γενομενων εις ιδιαιτε. 
ρας χώρας, δέον άναριφιβόλως νά άποδοθώσιν είς τό κλίμα, τ6 έδαφος, 
καί τήν άνωτέραν τροφήν, ώς ό κ. Buckle υποστηρίζει* άλλ’ άλλαι 
έπίσης, είς άνακαλύψεις τυχαίας, ή πρώτη τών οποίων ήτον άναμφι- 
£όλως ή άνακάλυψις τοΰ πυρός, ήν Κινεζικός μΰθος αποδίδει εις 
πτηνόν πλήττον διά τοΰ ράμφους του τόν ξηρόν κλάδον δένδρου. ΤΙ 
τέχνη τής γεωργίας ήτον άλλη μεγάλη άνακάλυψις, τοσοΰτον σπου
δαία είς τά άποτελέσματ* αύτής, ώστε άπεδόθη γενικώς εις τήν 
διδασκαλίαν τών Θεών άλλ’ έκεΐνο όπερ έτι μάλλον, παρά πάσας εκ 
τών άνω μνημονευομένων ανακαλύψεων, έτεινεν είς τήν άνύψωσιν τοΰ 
πολιτισμού, ήτον ή τέχνη τοϋ έργάζεσθαι τά μέταλλα, καί οιαδήποτε 
φυλή δύναται νά έχτρ τήν άξίωσιν τής τιμής τής άνακαλύψεως ταύτης, 
δύναται έπίσης νά θεωρηΟή ώς σκαπανεΰς τοϋ πολιτισμοΰ. Υπάρχει τι 
δυνάμενον νά μας οδήγησή είς τήν έρευναν τών άρχαιοτάτων τούτων 
μβταλλουργών; Νομίζομεν ότι ύπάρχουσι διάφοροι ένδείξεις, τείνου- 
σαι πρός μίαν καί τήν αύτήν διεύθυνσιν, άγουσαι ημας κατ’ευθεΐαν 
πρός τήν κοιτίδα τής επιστήμης. Άκολουθήσωμεν τρεις τών αληθών 
τούτων βασιλέων «ιής Ανατολής, φέροντας μεθ’ εαυτών άπειρον 
πλοΰτον, κοί ίδωμεν ποϋ διευθύνονται καί ποΰ συναντώνται τά ίχνη 
αύτών. .

*
1)  'Αρχαία ΐρΐίπια.— 2J ΓΑώσσα.— Ζ ) Mbdci xal ixiypayai.
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APXAIV ΕΡΕΙΠΙΑ.

Άναχωρουντες εκ τής ’Αγγλίας εΰρίσκομεν άρχαίχ ερείπια ιδιαί
τερου τύπου, η καταγωγή τών όποιων χάνεται είς το βαθύ σκότος' 
τοϋ παρελθοντος· ταΰτα συνί-ανται εις μεγάλους έκ χο!>ματος γη- 
φους έπισυσσο::ρευμένου; επί τύμβων έσχηματισμένων έκ με- 
γαλιθων, είτε έγκλειόντων το πτώμα κείμενον κατά θέσιν πλαγίαν 
η επιμήκη, είτε περιεχόντων πήλινον κάλπην ή άγγεΐον πλήρες 
κεκαυμένων οστών. ’Ενίοτε οί γήλοφοι ουτοι περιέχουσι δύο ή και 
πλειότερα πτώματα διαφόρων περιόδων, άλλά καί είς τους αρ
χαιότερους αύτών ευρέθησαν τεθαμμένοι μετά τοΰ σκελετού, κόκ- 
χοι ήλεκτρου (κεχλιμπάρι) καί γαγάτου (άσφαλτώδης ουσία μέ- 
χρωματος), καί κοσμήματα χρυσά. 'Τπάρχουσιν είτα οί μεγάλοι 
έκ λίθων κύκλοι της Avebury, κλπ. ιδρύματα Δρυϊδικά (Cromlechs) 
εκ μεγαλιθων διαφόρων σχημάτων κχί μεγέθους —  τινά τώ* ό
ποιων ήσαν πιθανώς κεχαλυμμένα κατ’ άρχάς διά χώματος —  
και τινες λίαν περίεργοι διατετρημμένοι λίθοι, είτε άποτελοΰντες 
μέρος μνημείου, είτε ίστάμενοι κατά σειράς άνευ φαινομένου τινός 
σκοποΰ. Είς ταύτας δυνατόν νά προστεθή έν Σκωτί^, τουλάχιστον 
περίεργος περίβολος οφιοειδής νεωστί άνακαλυφθείς ύπό τοΰ κ. 
Φεν?, καί έν Ιρλανδία περίεργοι τινές κυκλοτερείς πύργοι, Νΰν 
παντα σχεόον ταΰτα δύνανται νά εύρεθώοι άπό τής Βορείου Εύρώ- 
πης καί ’Ασίας μέχρι τής Βορείου ’Ινδικής καί τής Κίνας· έντεΰθεν 
δέ διαβαίνοντα τόν Ωκεανόν, τινά τούτων, ιδίως όμως οί περίβολοι, 
αναφαίνονται είς τήν Κεντρικήν ’Αμερικήν. Πάλιν, στρεφόμενοι 
έξ Ινδιών, πρός δυσμάς, εΰρίσκομεν τού$ έκ χώματος περίβολους 
τροποποιούμενους εις λιθίνας πυραμίδας καί είς έτέρας έκ πλίνθων 
«ίς τήν Χαλδαίαν, τήν Αίγυπτον, καί τήν Άβυσσινίαν· καί πάλιν ή 
αυτή τροποποίησις αναφαίνεται είς τό Μεξικόν* καί κατά τήν πρό 
μικροΰ γενομένην άνακάλυψιν (1873j είς τάς νήσους Ladrone, m i 
τών μικρών νήσων Rota and Tinian, εΰρέθησαν δύο σειραί οκτώ 
πυραμίδων λιθίνων, ίσταμέ<ων κατά διαλείματα δώδεκα «οδών 
καί έχουσών βάσιν δώδεκα τετραγωνικών ποδών, *αί δφος 
τριάκοντα εξ. Εύρύ κύπελλον, έχον τήν διάμετρον ίσην πρός τήν 
διαγώνιον τής βάσεως, υπέρκειται τής κορυφής αύτών. Στενήν 
σχέσιν έχοντας πρός τάς πυραμίδας, εΰρίσκομεν παμμεγέθεις
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ναούς καί τάφους λελ&ξευμένους εντός βράχων έν Αίγύπτω, Έ~ 
τρουρία, καί ’Ινδική, άξιοσημειώτοος διά τά έν αύτοΐς καθωραισ- 
ματα τή; γλυπτικής καί ζ'ογραφικής. Έ τ 3ρον δέ άξιοσημειω- 
τον χαρακτηριστικόν τών χωρών τών περιεχουσών τους λαξευτούς 
τούτους τάφους καί τάς πυραμίδας, είναι αι θαυμάσιαι κρηπίδες η 
προχώματα, καί τό άπέραντον σύς·ημα τών 'Τδραγωγειων, ατινα πε· 
ριέχουσι. Πάντα τά κτίρια είς τάς χώρας ταύτας φαίνεται ότι εγ ι-  
νοντο γιγαντιαΐα, τοΰτο δ’ έδωκεν άφορμήν είς τήν πληθύν τών περί 
γιγάνιων μύθων, οϊτινες διετηρήθησαν είς τήν κοσμογονίαν πολλών 
χωρών. Ταΰτα μαρτυροΰσι τήν ταυτότητα τής φυλής καί τον υψηλόν 
βαθμόν τοΰ πολιτισμού είς δν ή φυλή αΰτη έφθασε κατά λίαν άρχαιο- 
τάτους προϊστορικούς αιώνας· τά μνημεία ταΰτα άποδεικνύουσιν ε
πίσης τήν αρχαιότητα τής μεταλλουργικής τέχνης, διότι άνευ τής 
γνώσεως ταύτης, ή κατασκευή πυραμιοων και τάφων λελατομημενων 
εντός βράχων, θά ήχον αδύνατος. Τά αρχαιότατα εν Βρεττανια καί 
είς άλλας χώρας βορειοτέρου πλάτους του τής Ινδικής καί τής Αί
γυπτου λείψανα, καίτοι άκομψώτερα τό σχήμα, εχουσι σημεία ο*> 
μοιότητος τής αύτής οίκογενείας άτινα παρατηροΰνταί εκ πρώτης 
αφετηρίας. Τό πρώτον είναι ό Κυκλώπειος χαρακτήρ τών λίθων ους 
μεταχειρίζονται· είτα δέ ή μεγίστη προσοχή όπως ή είσοδος εις 
πυραμίδας, τάφους, ή μεγάλους κύκλους, βλέπη πρός βορράν 
ή τά βορειοανατολικά, τοΰθ’ όπερ δεικνύει δεισιδαίμονα σεβα
σμόν πρός τό μέρος τοϋτο τών ούρανών, καί μικράν τινα γνώσιν 
’Αστρονομίας καί Μαθηματικών. Έξαίρεσις τοΰ κανόνος τούτου, έν 
τούτοις, εΰρίσκεται είς τάς έν Nerhagi και Sepolture dei giganti, (τά
φους τών Γιγάντων) είς Σαρδινίαν, αιτινες άμεταβλήτως βλεπουσι 
πρός τά βορειοδυτικά καί νοτιοανατολικά· (ίδε Tyndall «Σαρδινια»). 
'Υπάρχει έτέρα τάξις μνημείων έκ μεγαλιθων, ή τις έκ πρώτης όψεως 
φαίνεται ΐδιάζουσα είς τήν Αίγυπτον έννοοΰμεν τούς ’Οβελίσκους- 

άλλά καί ουτοι επίσης εχουσι τούς άκομψοτέρου σχήματος πρωτοτύ
πους αύτών, σχεδόν είς ολον τόν κόσμον, g τοιούτους καλοϋμεν τούς 
κωνικούς λίθους τής Βαβυλώνος, τής ’Ινδική;, καί τούς Perdas fittas 
τής Σαρδηνίας, καί τάς μονολίθους στήλας είς πολλάς χώραζ, 
καί είς αύτάς έτι τάς νήσους τής Πολυνησίας. Πανταχοΰ δέ αι στή- 
λαι αύται, φαίνΟΝται έχουσαι σχέσιν πρός τήν λατρείαν του Ηλιου.
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, . ί τους χατά τον 19ον a 
μεγάλων κύκλων της Βρεττανίας, καί των οβελίσκων καί κωνικά / 
λίθων της Αίγυπτου καί Βαβυλώνος, πρέπει νά υπάγωμεν είς την Κί
ναν, όπως ίδωμεν αύτους είς τόν μέγ αν Ναον τοΰ Ουρανού, ώς φαί
νεται είς τά εικονογραφημένα νέα τοΰ Λονδίνου (Illustrated London 
News)· ουτοι ει^αι μεγάλοι λίθοι άνεγερθέντες πρός τιμήν αύτοκρα- 
τόρων, Μανδαρίνων, καί έξοχων συμβάντων. Οί μονόλιθοι ουτοι 
φαίνονται όντες τροποποιήσεις τών κωνικών λίθων, του άρχαιοτάτου 
τούτου τόπου τής είδωλολατρείας, τών εγειρόμενων έν γένει ύπό τών 
Ταρταρικών λαών, ώς σύμβολα τής παραγωγικής δυνάμεως τοΰ 
ήλίοο, πολλάκις δέ συνωδευομένων υπό ώοειδών λίθων παραστατικών 
τής γής η της Θε2ς τής γής, καί ών ή συμβολική παράστασις δηλοΐ 
τό ώον τοΰ κόσμου· εις άμφοτέρους δέ τους τύπους τούτους αποδί
δεται καταγωγή φαλλιχή (εορτή ’Αθηνών) καί δικαίως ίσως. Οί πε
ρίεργοι τρυπητοί λίθοι, εύρεθέντες είς πολλάς χώρας καί αποτελούν- 
τες μέρος μεγάλων κύκλων, ή σχηματίζοντες τήν θύραν τών λιθί- 
νων Δρυιδικών μνημείων κλπ., έχουσιν ίσως συγγένειαν τινά μετά 
άλλων ιερών λίθων· άλλ’ ουτοι φαίνονται έχοντες μυστηριώδη 
τινά σημασίαν σχετικήν πιθανώς πρός τήν άρχαιοτάτην δοξασίαν 
τής Μετεμψυχώσεως καί πρός τήν δοξασίαν νέας τινός γεννήσεως, 
έπικρατοΰσαν είσέτι εν ’Ινδική (ίδε Maurice, llindostan), καί έπιζώ- 
σαν έτι είς μέρη τινά τής Α γγλ ία ς ,  IvGa διαπερώσι παιδία δι* έσχι* 
σμένων κλάδων, ή τεθραυσμένων ράβδων ή λίθων, πρός θεραπείαν 
αύτών άπό άαθενειών. Είς τά λίθινα ιδρύματα τών Δρυϊδών (cromlechs) 
αί έπαί αύται πιθανόν νά έγίνοντο διά τήν διάβασιν του πνεύματος 
υπό τό σχήμα όφεως, δστις είναι 6 μάλλον πιστευόμενος υπό 
πασών τών Ταρταρικών φυλών, ώς παριστών τεθνεώτα πρόγονον.

2). Γ Λ Ω Σ Σ Α.
Νομίζομεν ότι δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ασφαλώς, οτι έκεΐ 

ένθα τά ανωτέρω μνημεία ύπάρχουσι, εύρίσκονται έπίσης Ταρταρικά 
στοιχεία είτε έν τή λαλουμένη νΰν είς τάς χώρας ταύτας, είτε 
έν τή σωζομέν») έν έπιγραφαίς γλώσστ), φυλής ητις άρχαιο’τερον 
κατείχε ταύτας. Ό  Max Muller διαιρεί τήν Ταρταρικήν οικογένειαν 
τών γλωσσών είς βόρειον καί νότιον· ή βόρειος, ένίοτε καλούμενη 
Άλταική ή Ούγγρο-Ταρταρική (Altaic ίι Ugro Tartaric), διαιρείται
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έίς πέντε τμήματα.— Τήν Τουγγουσικήν, Μογγολικήν, Τουρκικήν, 
Φ ινν ικήν , καί Σαμογεδικήν (Tungusic, Mongolic, Turkic, Finnic Sa- 
moyidic). *Η νότιος, ή εις τήν νότιον ’Ασίαν λαλουμένη, διαιρείται είς 
τέσσαρα τμήματα— τήν Tamulic ή τάς γλώσσας τοΰ Deccan· τήν 
Bhotiga, ή διαλέκτους τοϋ Bhotan- τήν Taic ή διαλέκτους τοϋ Σιάμ, 
καί τήν Malaic ή τάς Μαλαϊκάς καί τάς τής Πολυνησίας διαλεχτούς. 
Δέν έχομεν άνάγκην νά καταόείξωμεν κατά πόσον ώς έγγιστα αί 
διαιρέσεις αύται παριστώσι τους χαρακτήρας τών άρχαιοτάτων λει
ψάνων τών περίγραφομένων ύπό τών αρχαιολόγων· άλλ’ είς τους 
προϊστορικούς χρόνους ή βόρειος διαίρεσις άναμφιβόλως συμπεριε- 
λάμβανε κατ’ άνάγκην τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, τήν Γαλατίαν καί 
τήν Κεντρικήν ’Αμερικήν. Ή  νότιος δέ πρέπει νά περιείχε τήν Βα
βυλωνίαν, τήν Αίγυπτον, καί πιθανώς τήν Ελλάδα, τήν Μελιτην, τήν 
Σαρδηνίαν, τήν Έτρουρίαν, καί έπίσης τό Μεξικόν καί τό Περοϋ. 
Χαρακτηριστικά τής βορείου διαιρέσεως είναι τύμβοι ή γεώλο- 
φοι, λίθινα ιδρύματα και θρησκευτικά μνημεία τών Δρυϊδών, 
(tumuli, earth— mounds, cromlechs, and dolmen). Χαρακτηριστικά δέ 
τής νοτίου διαιρέσεως είναι, πυραμίδες έκ λίθων ή πλίνθων, στήλαι 
κχί οβελίσκοι, σπήλαια λελαζευμένα έντός βράχων, καί εκτεταμένα 
προχώματα καί υδραγωγεία. Παρατηρητέον ότι είς άμφοτέρας τάς 
διαιρέσεις τών μνημείων επικρατεί έν γενει κυκλώπειος χαρακτήρ. 
Είς πάσας ταύτας τάς χώρας δυνατόν, ώς πιστεύεται, νά εύρεθώσιν 
ίχνη Ταρταρικής καταγωγής, καίτοι είς πολλάς περιπτώσεις άσθε- 
νέστατα, έχοντα σχέσιν πρός τάς νΰν λ α λ ο υ μ έ να ς  γλώσσας. Ή  δο
ξασία αΰτη ένισχύετοκ καί εκ τών άποφάσεων τοΰ τελευταίου 
συνεδρίου τοΰ περί τά τής ’Ανατολής άσχολουμένου, καθότι 
οί εν αύτώ φιλολόγοι φαίνονται όμοφώνως άποδίδοντες Ταρταρικήν 
βάσιν είς πάσας σχεδόν τάς νεωστί άνακαλυφθείσας έπιγραφάς. Οί 
Άκαδιανοί [Accadian), ή Σουμιριανοί, οί Μήδοι, ή δεύτερα γλώσσα 
τών Περσικών επιγραφών, καί τελευταϊον, οί Έτροΰσκοι, δύνανται 
πάντες νά καταταχθώσιν ύπό τό κεφάλαιον τοΰτο. Κρίνοντες έκ τών 
προϊστορικών λειψάνων τών Έτρούσκων, βλέπομεν ότι 5έν υπάρχει 
λόγος ν’άμφισβητώμεν τήν Ταρταρικήν αυτών καταγωγήν· καίτοι δέ ο 
Δόχτωρ Corssen φαίνεται άποδεικνύων ότι ή γλώσσα τών Έτρούσκων 
ήϊο γλ&σσα Άριανής καταγωγής, δέν δυνάμεθα όμως νά μή σκε-
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τττώμεθα όχι ή λίαν διαμφισβητουμένη θεωρία τοΰ κ. Taylor, δύνα-at 
νά ά\α.γνωρισθ5ί ένΒεχομένως ότι κατ’ ουσίαν είναι ορθή. 'Η αλήθεια 
ισ^ς είναι, ott ουτοι ήσαν μικτή φυλή, και ότι ή γλωσσά των φυ- 
σικώς θα ήτον ανάμικτος επίσης, κρατούσα έν τούτοις μεγαλειτέραν 
μερίδα λέξεων άναλόγως, άνηκουσών εις τους αύχόχθονας, ή λέξεων 
είσαχθεισών υπό τών κατακτητών· διότι είναι καλώς γνωστόν ότι εύ· 
κολώτερον νά κατακτήσ^ τις έθνος τι παρά νά μεταβάλτ] τήν γλώσσαν 
του. Ούχ’ ήττον, ή τών επιγραφών γλώσσα θά ήτο ή τής ιερατικής 
τάξεως— τούτέστιν ή τών κατακτηχών. 'Η «’Ακαδημία» εις τό φύλ- 
λον τής 3ης ’Οκτωβρίου 1874, άναφέρει τήν δοξασίαν τοϋ κόμητος 
Conestabile, ότι ή ύπαρξις τών είς τους τάφους τών Έτρούσκων 
πλησίον άλλήλων εύρεθέντων τεκμηρίων, τοΰ ενταφιασμού και τής 
άποτεφρώσεως τών νεκρών (Cremation), δεικνύει τήν παρουσίαν φυ
λής κατακτησάσης-—τών Τούσκων— έν τώ μέσω Ιθαγενούς πληθυ. 
σμοϋ· δοξάζει δέ ότι οί μεν ιθαγενείς έσυνείθιζον τήν άποτέφρωσιν, 
(Cremation), Ινώ οι κατακτηταί έθαπτον τούς τεθνεώχας αύτών. "Αν 
τούτο άποδειχθή θέλει καταστήσει καταφανές ότι είς τήν Έτρουρίαν 
καί είς πολλάς άλλας χώρας, άριστοκρατία, γενικώς ξένης καταγω
γής, ευρε τδ μέσον νά ύποτάξιρ, οΰχί διά τοΰ ξίφους, άλλά δι’ άνω· 
τέρου πολιτισμού, ιθαγενή πληθυσμόν, και νά άποτελή μεταξύ αΰτου 
ιδιαιτέραν τάξιν έν γένει, τήν τών ιερέων καί νομοθετών τοΰ λαοΰ. 
Οί Μάγοι τών ΙΙερσών, οί έν Βρεττανία Δρυίδαι, οί Περουβιανοί 
Ίνκας, φαίνονται παραδείγματα τής κυριαρχίας ταύτης ύπό μικρας 
μέν, άλλά κάλλιστα ώργανισμένης όμάδος, κρατούσης είς ύποταγήν, 
κυρίως διά δεισιδαίμονος τρόμου, μέγαν ιθαγενή πληθυσμόν παρα- 
τηρητέον προς τούτοις ότι είς πάσας ταύτας τάς περιπτώσεις, ή 
γλώσσα τών ιερέων διέφερε τά μέγιστα άπό τής του κοιν®ΰ λαοΰ, 
τοΰθ’ όπερ δεικνύει ότι ούτος άνήκεν είς άλλην φυλήν, ώς τώ οντι 
ή παγκόσμιος παράδοσις θεωρεί αυτούς. Ό  κ. Darwin συμπεραίνει 
εκ τής μικρ2ς έπιτυχίας ήχις στέφει σήμερον τάς προσπαθειας τών 
ιεραποστόλων, ότι θά ήτον άδύνατον ολίγοι τχλάνητες να φερωσι τον 
πολιτισμόν έκ τής Άσίας είς τούς ιθαγενείς τοΰ Περοΰ και τοΰ Με
ξικού. ΙΙαρχτηρητέον όμως οτι αί κατακτήσεις τών ’Ισπανών έν Με- 
ξικψ καί ΙΙεροΰ διηυκολύνθησαν τά μέγιςα  έκ τής τών Ιθαγενών πε- 
ποιθήσεως περί τής εκ Θεοϋ άποςολής τών καταχτητών των. Ή  μή

Μ

επιτυχία τών νεωιέρων ιεραποστόλων, φαίνεται προερχομένη !κ τής 
σπουδαιότητος ήν ούτοι άπόδίδουσιν είς τό δόγμα. “Αν ήρκοΰντο' νά 
διδάσκωσιν είς τδν λαόν τήν γεωργίαν καί τήν χρήσιν τών δπλων, καί 
νά διασκεδάζωσι τούς δεισιδαίμονας αύτών φόβους, ή έπιτυχία αυτών 
θά ήτον άναμφιβόλως τοσοΰτον μεγάλη, όση πιστεύομ&ν ότι ήτον ή 
τών πρώτων καταχτητών τοΰ Μεξικού, τοΰ ΙΙεροΰ, τής Έχρουρί^ς και 
πολλών άλλων χωρών. Ά λ λ ’ οι ιεραπόστολοι καί οί έμ/τορευόμενοι των 
σημερινών χρόνων κατώρθωσαν νά είσάξωσιν είδος υποθετικής ή πα· 
ρεισάκτου (*) γλώίσης μεταξύ τών προσηλύΐων αύτών, g  μέ τόν καιρόν 
τινές τών παρεισάκτων τούτων ’Αγγλικών ή άλλων λέξεων, θά άνα- 
μιχθώσι μετά τής ιθαγενούς γλώσσης, ώς τοΰτο έγένετο ήδη, ούτως 
ώς·ε νά μεταβάλλωσι τό ίβίωμα αύτής είς βαθμόν έπαισθητόν. ’Αναν- 
τιρρήτως δέ ό τρο'πος καθ’ ον αί γλώσσαι έλάμβανον τροποποίησιν 
κατά τήν άρχαιότητα, ήτο τοιοΰτος- έπί τοσοΰτον δ’ έπηρεάζοντο 
εν γενει, ωστε εις γλώσσαν καθαρώς κατά τό φαινομενον Άριανήν, 
(Aryan έν Ινδική), θά εύρεθή Ταρταρικόν στρώμα, ποικίλλον άναλό- 
γως τοΰ μήκους τοΰ τής κατοχής χρόνου, τής μιδς ή τής άλλης φυ
λής* τοΰτο δε καΟιστοί τήν έξέτασιν μόνης τής γλώσσης πρός άνα- 
ζήτησιν τής καταγωγής ενός λαοΰ, έσφαλμένον οδηγόν. Ό  Δόκτωρ 
Birch, εις τόν έναρκτήριον αύτοΰ λόγον πρό:, τό συνέδριον τών περϊ 
τά ανατολικά άσχολουμένων, λέγει περί του αντικειμένου τούτον.

«Είς τήν έξέτασιν τής διαφοράς τών φυλών, ή ’Εθνογραφία επίσης 
χορηγεί άνεκτίμητον βοήθειαν εις τας φιλολογικάς σκέψεις, αΐχ^ες 
μας όδήγουσιν είς τόν προσδιορισμόν τών σχετικών περιόδων τών 
άρχαιοτάτων φάσεων τοϋ πολιτισμού τής ’Ανατολής. Ή  γλώσσα 
μόνη δεν είναι έπαρκές κριτήριον πρός λύσιν ζητήματος τοσοΰχον 
άπομεμακρυσμένου άπό τής παρατηρήσεως, καί τοσοΰτον λεπτού, 
διότι ή μεταβολή τής γλώσσης δεν συνεπάγεται πάντοτε τήν διαφο
ράν τής φυλής. Είς τε τήν έθνολογίαν καί άρχαιολογίαν καί φιλολο
γίαν πρέπει νά άποτανθώμεν προς λύσιν τών εξής ζητημάτων : ποθεν 
ήλθον οί πρώτοι κάτοικοι τής κοιλάδος τοΰ Νείλου, τών πεδιάδων 
τής Μεσοποταμίας, τών κοιλάδων τών 'Ιμαλαίων όρέων, καί τών οχ-

(*) Παράδειγμα εστω ή δπ& τοΰ ’Επισκόπου Colenso είσαχθεϊσα εί; τήν γλώσσαν 
των Καφφρων λεζις Udio—Θεο:, προς άναπλήοωσιν τοιαύτη; έλλειπούσης πάντη 
παρ’ αΰτοϊς χαΐ ής ή χρήσι; νΰν είναι πάγκοινος.
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Φών τοϋ Yangfs Zekiang, τών Ιαπωνικών νήσων, των οχθών τής Ιν
δοκίνας, μετά τών έσωτίρικών αύτών ποικιλιών ·, πόθεν ήλθον ο! 
ιθαγενείς τών Άνδαμανικών νήσων (Andaman Islands) ; —  Έ ν 4vi 
λόγω δι' αύτών θέλομεν σαφηνίσει την γενικήν θέσιν τοϋ ζητήματος 
τών παναρχαίων άποικισμών τών γενομένων προ της συγγρ/φής 
τής Ιστορίας, η πρ'ιν η η παράδοσις άρχίσ/j να μεταβιβάζη ήμίν ώ- 
ρισμενως τον τρόπον καθ δν έγί^οντο οί άποικισμοί outots.

Το σημεΐαν άρ» οπερ, συνουαζόμενον μετά τών υπαρχόντων μνη
μείων και της γλώσσης, ήθελε θεωρηθή ώς ισχυρός κρίκος συνδέων 
ομοΰ πάντα ταΰτα τά έθνη τής άρχαιότητος, άτινα φαίνονται σχόνια, 
«ν μή κοινήν τήν καταγωγήν, τουλάχιστον συνοχήν τινά και συνά
φειαν πρό; άλληλα κατά τοΰς προϊστορικούς χρόνους· τδ σημεΐον 
τοΰτο, λέγομεν, δεικνύει τήν ταύτότητα αύτών.

3). ΜΓΘ01 ΚΛΙ ΙϋΠΙΓΡΛΦΑί.

Νομίζομεν εύχερες νά βεβαίοιΟή κατ’ έκτασιν, ότι αν κατατά- 
ξωμεν τδ ανθρώπινον γένος είς τάς καλώς γνωστάς τρεις διαι
ρέσεις τήν Ταρταρικήν, τ ή ν  2 > , μ η τ ι κ ή ν ,  καί τήν Άριανήν, Οά ευρωμεν 
οτι αί κυριώτεραι θεότητες τών Ταρτάρων ήσαν, δ "Ηλιος καί ή Γη» 
Τά έκλεχθέντα σύμβολα προς nafaoTaatv τής Οεότητος τοϋ ήλιου, 
ήσαν δ 'Γαύρος, δ Κριός, καί δ Φοΐνιξ· ενώ τά τής γής ήσαν δ νΟφις 
καί ή Χήν. Οί Σημϊτα: έλάτρευον κυρίως τήν σελήνην ,  τά σύμβολα 
τής δποίας ήσαν ή άγελάς, ή περιστερά, καί ό ιχθύς* ένώ αι θεό“ 
τητες τών Άριανών (έν ’Ινδική) ήσαν τά Στοιχεία, καί τά σύμβολα 
αύτών δ Λέων, δ ’Αετός, καί δ "Ιππος. Είναι φυσικόν νά ΰποδέστ, τις 
ότι διά τών μεταναστεύσεων καί τών κατακτήσεων, αί θρησκεΐαι 
αυται ήδύναντο νά άναμιχθώσιν ούτως, ώστε νά έπιφέρωσι τήν σύγ- 
χυσιν άλλ’ είναι φανερόν άναντιρρήτως ότι ή υπεροχή τής μι2ς 
ή τής άλλης τών μεγάλων φυλών, έπρεπε νά έπκρέρτ) τήν υπεροχήν  

τής θρησκείας χαί τών συμβόλων τής φυλής ταύτης, κατά τών 
λοιπών ώς έρρέθ/) άνωτέρω. Λυσκόλως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν 
ότι πάντα τά σύμβολα εκάσχης φυλής έγένοντο δεκτά ταύιοχρονως,

(ακολουθεί)
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σθησίαν. Καίτοι δέ νεώτατος, έλέγετο ότι περιφρονεϊ τάς γυναίκας· 
τόν άπεκάλουν μάλιστα μισάνθρωπον.

Εσπέραν τινά ένώ έλαμβάνομεν τό τέιον, άφοΰ ήλλάξαμεν τά κα« 
τάβρεκτα ένδύματά μας μετά τήν επάνοδον ημών έκ τής Θήρας, τόν 
ήρώτησα περί τούτου* είναι άπλούστατον, μοί είπε μειδιών. Ά ντί νά 
παραδίδωμαι εις τό χαρτοπαίγνιου καί νά περιποιώμ,αι φιλοφρόνως 
ώραίαν γυναίκα άγνωστον, εργάζομαι ώς χωρικός, ΐνα καταστήσω 
προσοδοφόρους τας έφθαρμένας ιδιοκτησίας μου. Άντί νά υποπίπτω 
εις νέα χρέη, πληρώνω τά τοϋ πατρός μου. Ά λλω ς τε τοσοΰτον ο
λίγον περιφρονώ τάς γυναίκας, ώ^τε σκέπτομαι σπουδαίως νά νυμ- 
φευθώ. —  Σ ύ ; —  Ναί έγώ άπήντησε* ή τάξις θά ελλείπει έντεΰθεν 
ενόσω δεν υπάρχει καλή οικονόμος είς τήν οικίαν μου. —  Κάλλιστ* ! 
και ποϋ θά εΰρης δ,τι σου χρειάζεται; —  ’Επιθυμώ νά ευροί, άπήν- 
τησεν ο φίλος μου μετά τής συνήθους αταραξίας του, και θά εδρω.

Τότε θαυμάζω δ π  έχεις τήν γενναιότητα νά νυμφευθής είς· τάς 
σημερινας περιστάσεις. Κ α ίδ ια τ ίό χ ι ;  ειπεν ό κόμης. Δεν φοβού
μαι μήπως μέ άπατήστ) ή σύζυγός μου, διότι έν άνάγκν) Οά δύναμαι 
ν ά  ή μ α ι  βό ιατρός τής τιμής μου». Δεν άρκεΐ τοϋτο θέλω νά ζήσω 
ευδαίμων καί νά ίδω τήν σύζυγόν μου εύδαίμονα πλησίον μου· θά 
σοί εΐπω άλλοτε πώς σκέπτομαι νά πράξω. Έ χ ω  τάς Ιδέας μου έπί 
τούτου· άλλα τήν εσπέραν ταύτην εισε κεκμηκώς, και κατειλημμέ
νος υπό τοΰ ΰπνου. —  Ουδόλως . . .  Μέ συγχωρειτε. Μάθε λοιπόν 
ότι δέν θά φέρω είς τήν οικίαν μου έκ τής τάξεως τών γυναικών έ- 
κείνων αΐτινες ονομάζονται τοΰ συρμοΰ, διότι πρό πολλοΰ έλαβον 
πείραν τοΰ είδους τούτου.

Λέγουσιν οτι έχαιρες πάντοτε τήν εύνοιαν τών γυναικών, τφ είπον.
Ώ ς  λέγουσι τώρα οτι είμαι μισάνθρωπος· ειπεν ό κόμης. Πιστευ- 

σόν μοι, διετήρησα τήν καρδίαν άγνήν έν τώ μέσω θυελλώδους βίου, 
δν έζησα μεγαλοπρεπώς. Εικοσαετής, μετέβην είς τό έξωτερικόν, 
έφοίτησα είς t i  Πανεπιστήμια τής Γερμανίας καί τά γεωργικά αυτής 
σχολεία· έπεσκέφθην τ ή ν ’Ιταλίαν, Γαλλίαν, Α γγλ ία ν ,  'Ρωσσίαν, 
’Αμερικήν καί τ ή ν ’Ανατολήν. Εΐδον πολλά πράγματα, καί μοί συ · 
νέβησαν πολλά. Ή γάπησα καί ήγαπήθην, ύπέφερα καί έκαμα νά ύ* 
ποφέρωσι. Τέλος ό κόσμος μοι ένέπνευσεν αποστροφήν, καί έπεθύ. 
μησα ζωηρώς νά έπανεύρω τήν άπλόιητα τοΰ βίου καί τήν γενέθλιον
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γήν. Νύ/.τα τινά, έκαθήμην παρά τους πόδας τής παραδόξου γυναι- 
κός ήτις μοί ένέπνευσε τδν τελευταίοι έρωτα, είς τόν έξώστην του 
έξοχικοΰ μεγάρου της, κειμένου έπί τών οχθών τοϋ Βοσπόρου, ύπό 
ούρανόν πλήρη αστέρων. Ή  δέσποινα Άραβέλλα, παρετήρει τήν θά
λασσαν, ένώ δούλη αίθιοπίς άέριζεν αύτήν διά ριπιδίου κατεσχευα- 
σμένου έκ φύλλων φοίνικος. Α γνοώ διατί μοί ήλθεν αίφνης είς τόν 
νοΰν τό παραμύθι τής τροφοΰ μου· τό γνωρίζεις άναμφιβόλως —  είναι 
τό διήγημα τής άληθοϋς εύδαιμονίας. Δέν τό ένθυμοΰμαι, άπήντησα. 
‘Ακουσον αύτό μοί ειπεν. «'Τπήρχον ποτέ τρεις άδελφοί κατοικοΰντες 
εντός μεγάλου σκιεροΰ δάσους, ούχί μακράν τής κυανής θαλάσσης, 
ζώντες εκεΐ μονοί. 'Ημέραν τινά ό πρωτότοκος ε ίπεν  όπισθεν τοϋ δά· 
σους, υπάρχει υψηλόν δρος, καί όπισθεν τοΰ ύψηλοΰ όρους, υπάρχει 
τόπος ευρύς καί εύκαρπος. Ό  δεύτερος ειπεν· όπισθεν τοΰ δάσους υ
πάρχει είσέτι ή κυανή θάλασσα, καί πέραν ταύτης πλούσιαι πόλεις. 
Καί ό τρίτος ε ιπεν  ό Θεός γινώσκει άν έκεΐ εύρίσκωνται επίσης δέν
δρα ώς τά τοΰ δάσους μας, καί πτηνά άδοντα τοσοΰτον ήδέως ώς τά 
τοΰ δάσους μας ! Ά λ λ ’ ό πρωτότοκος έπανέλαβε. Ά ς  άναχωρήσω- 
μεν πρός άναζήτησιν τής ευδαιμονίας. Ό  δεύτερος είπε. Ναί άς άνα- 
χωρήσωμεν πρός άναζήτησιν τής ευδαιμονίας, καί ό τρίτος δέν είπε 
τίποτε. Καί λαβόντες τούς καλούς μέλανας αύτών ίππους, καί τάς 
βαρείας αύτών λόγχας, άνεχώρησαν άπαντες πρός άναζήτησιν τής 
εύδαιμονίας. Ό  πρωτότοκος διέβη τά όρη καί είσήλθεν είς τόν εύρύν 
καί εύκαρπον τόπον ό δεύτερος διέβη τήν κυανήν θάλασσαν έπί 
πλοίου όπως έπισκεφθϊ) τάς πλούσιας πόλεις, καί έζήτησαν παντα- 
χοΰ τήν εύδαιμονίαν, καί δέν ευρον αύτήν. Ό  νεώτερος δμως δέν έ- 
πορεύθη μακράν, άλλά μόνον μέχρι τών άκρων τοΰ δάσους· έκεΐ δέ 
έλυπήθη ή καρδία του, καί είπε πρός τόν ρ,έλανα ίππον του. —  Προ. 
τιμώτερον είναι νά έπιστρέψωμεν είς τόν οικον μας, είς τήν οικίαν 
τοΰ μεγάλου δάσους. —  Καί έστρεψε τόν ίππον του πρός τήν διεύ- 
βυνσιν ταύτην.

Τότε τά δένδρα ήρχισαν νά ψιθυρίζωσιν ήδέως καί προσέκλιναν 
ένώπιόν του δπως τδν χαιρετισωσι, καί τά πτηνά ήκολούθουν αύτόν 
πηδώντα άπό κλάδου είς κλάδον, καί αδοντα, τό δέ δάσος έφαίνετο 
λέγων αύτώ* έκαμες καλά νά έπανέλθ/)ς! Καί δτε έφθασεν ενώ
πιον τής οικίας του, είδε νέαν γυναίκα μέ χρυσήν κόμην ήτις έκά-
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θητο έπί τοΰ κατωφλιού και ένηθε. Ήρώτησε δέ τήν γυναίκα μέ 
τήν χρυσήν κόμην : Ποια είσαι; Αΰτη τον παρετήρησε μέ τους με
γάλους αυτής γλυκείς οφθαλμούς, οϊτινες έμειδίων καί άπήντησε : 
Είμαι ή Ευδαιμονία».

Είναι ωραία ή ιστορία σου, ανέκραξα.
Τήν ένθυμήθην, άπεκρίθη ό φίλος μου, καταλλήλως· ή νοσταλγία 

μέ κατέλαβε. Άνεπαύθην μόνον τήν ημέραν καθ’ ήν έπανεΐδον το ξύ- 
λινον κωδονοστάσιον μετά τοϋ ξυλίνου Έλληνικοΰ σταυρού του, κα'ι 
δτε ό πατήρ μου, είς τήν πρώτην ταραχήν τής τρυφερας αύτοΰ συγ- 
κινήσεως, άφγιρει εύγενώς τδ κασκέτον του ώσανεί έχαιρέτα επίση
μον ξένον, δπως μετά ταΰτα ριφθή £τ.ι τοϋ τραχήλου μου κλαίων.

Εύρον πολλάς μεταβολάς εις τήν οικίαν. Ή  μήτηρ μου ειχεν ά- 
ποθάνει. Ή  μόνωσις έπεκράτει είς τον πύργον, καί αί ιδιοκτησία» 
εύρισκοντο είς άθλίαν κατάστασιν· άλλ’ ήμην είς τήν οικίαν μου. Έ -  
ξηγήδην μετά τοΰ πατρός μου όστις μοί έγκατέλειψε τήν διεύθυνσιν 
τής οικίας. 'Εκτατέ έμεινα ένταΰθα ούδένα έπισκεφθείς είσέτι, ούτε 
γονεΐς, ούτε φίλους, ούτε γείτονας, ούτε αύτήν τήν γραΐαν τροφο'ν 
μου, διαμένουσαν είς Ζολοβάδην. Κατέπνιξα έν έμοί παν ο,τι καλεί
ται αίσθημα όπως διάγω ένταΰθα τήν Ειδυλλιακήν ύτταρξιν μηχανής 
καθαριζούσης τον σίτον. Τά κτήματά μας ήσαν ού μόνον παρημελη- 
μένα, άλλά κα'ι βεβαρυμμένα, ύπό χρεών. Άπεφάσισα νά τακτο
ποιήσω τάς υποθέσεις τοΰ πατρός μου, όπερ και κατώρθωσα διά μό
νης τής θελήσεώς μου.

Ό  πατήρ μου έσχεν είσέτι τον καιρόν νά ίδτ) διορθούμενα τά 
πάντα ολίγον κατ’ ολίγον, είτα δέ άπέθανε* άπώλεσα αύτδν είναι 
ήδη Ιξ μήνες. Έκτοτε έμεινα μόνος μετά τοΰ γέροντος Γενδρ'ικ, ό- 
στις έχει ηλικίαν άνω των 70 έτώ ν ήξεύρω όμως ότι δέν θά είμε 
παάντοτε μόνος. ‘Οσάκις είσέλθω τό έσπέρας, κεκαλυμμένος ύπό κο· 
νιορκτοϋ, και κεκαυμένος υπό τοΰ ήλιου, μοί φαίνεται ότι θά εΰρω 
έπί τοΰ κατωφλιού μου τήν γυναίκα τήν έχουσαν τήν χρυσήν κόμην, 
άλλ’ ευρίσκω μόνον τον γηραιόν κύνα τόν τυφλόν καί χωλόν όστις 
άνακινεΐ τήν ούράν άμα άναγνωρίσν) τά βήματά μου.

 Άπετόλμησα νά έρωτήσω αύτόν περί τών προτερημάτων τά
όποια  έπεθύμει νά ί χ γ  ή σύζυγός του.

 Πρό παντός άλλου, άπήντησε, θέλω νά ήναι ωραία καί εύρωςος·

Ούοείς γάμος ευτυχής άνευ έντελοΰς ύγείας. Πρός τούτοις πρέπει νά 
έχ») νρΰν εύθύν, καρδίαν εύγενή καί άγαθήν, νά γνωρίζει νά έργάζηται, 
καί νά αίσθάνηται τήν λεπτότητα τής τιμής ώς οί άνδρες.— Τί έννοεΐς 
ταΰτα λέγων ; ήρώτησα. Εννοώ ότι ό κόσμος ούδέποτε θά ορθοπο
δήσει ένόσω έπιμένουσι νά θεωρώσι τήν έλλειψιν τής εύθύτητος παρά 
τή γυναικί άξιέραστον, καί νά τήν άποκαλώσι χαριέντως γ  υ ν α ι- 
κ ε ί α ν  ά δ υ ν α μ ί α ν .  Πρέπει νά συνειθίσωσιν αί γυναίκες νά 
έννοώσιν ότι οί νόμοι τής τιμής είναι οί αύτοί διά τά δύο φΰλα· τότε 
μόνον ή γυνή δύναται νά θεωρηθή ίση πρός τόν άνδρα κατά πάντα, 
ώς άνατρέφονται σήμερον (ό γράφων εννοεί τό 1870) δύναται τις νά 
άναγνωρίση αύταΐς τά αϋτά δικαιώματα ;

—  Καλώς ! άλλά τότε πρέπει συ αύτός νά άναθρέψ^ς τήν σύντρο
φόν σου ! Ό  κόμης μέ παρετήρησεν έκπληκτος.— "Ισως έχεις 
δίκαιον μοί είπε, άλλ’ ιδού είναι λίαν άργά ήδη. Καλήν νύκτα φίλε 
μου ! — Καλήν νύκτα. Έχωρίσθημεν. "Όταν τόν έπανεΐδον τήν πρωίαν 
κατά τήν ώραν τοΰ προγεύματος.— Τήν παρελθοΰσαν νύκτα, μοί είπε, 
ώνειρεύθην μέ άνοικτούς οφθαλμούς. Είδον τήν τροφόν μου καθη- 
μένην παρά τήν κλίνην μου g διηγουμένην μοι τό απαραμύθιόν» της, 
καί πρό τών ποδών αύτης τήν εύδαιμονίαν, νέαν καί ώραίαν. "Ο,τι 
μέ έξέπληξέν, είναι ότι ή κόμη της δέν ήτο ξανθή, άλλά καστανό- 
χρους* έκράτει είς τάς χεΐρας άτρακτον, και ενηθε* ς·ηριχθείς έπί τοΰ 
άγκώνος δπιος παρατηρήσω καλλείτερον τήν άγνωστον άλλά πλήρη 
χάριτος ταύτην νέαν, αΰτη ήγειρε τούς οφθαλμούς της πρός έμέ, 
καί έκ τών οφθαλμών της τήν άνεγνώρισα.

Μάλιστα, αΰτη έχει οφθαλμούς κυανοΰς, ειπεν ήσύχως ό γηραιός 
υπηρέτης. —  Τί έχε ις ;  είπεν αύτώ ό κόμης* περί τίνος όμιλεΐς ; 
τις έχει κυανοΰς οφθαλμούς ; —  Ή  Μαρκέλλα. — * Η Μαρκέλλα ; 
ποια είναι ή Μαρκέλλα αΰτη ; ειπεν ό κόμης έκπληκτος.— Ή  έγ- 
γονή τής γραίας "Ανια, ή κόρη τοΰ Νικήτα Ζορνοχέγκο, ή διαμέ- 
νσυσα είς Ζολοβάδην, άπεκρίθη μετά άπλότητος ό άγαΟός υπηρέτης, 
χωρίς νά έννοήση τήν έντύπωσιν ήν παρήγαγε.-— Ή  τροφός μου 
έχει έγγονήν, ειπεν ό κόμης, έχουσαν κόμην καστανόχρουν; —  
Καί οφθαλμούς κυανοΰς, άναμφιβόλως, κύριε κόμη, ειπεν ό ύπηρέ· 
της. —  Τήν γνωρίζεις ; —  Λέγουσιν ότι είναι ωραία, καλή καί ούχί 
ματαιόφρων. Ό  κόμης κατελήφθη ύπό. βχθεως ρεμβασμού. Είναι πε·



ρίεργον είπε τέλος. , . . . Προσεχώς πρέπει νά ΙπισχεφΟώμεν τήν 
τροφόν μου.

Ή τον ήδη νύξ δτε τήν έπαύρων έφθάσαμεν είς Ζολοβάδην. Τό 
χωρίον ήτον ήσυχον μόνον η θρηνώδης φωνή της γλαυκός ήκούετο, 
ή ροή ΰδάτων, ενίοτε δέ χα'ι ύλακαί κυνών, όταν ή ίσχυρά βοή τοϋ 
δάσους δέν κατάπνιγε ταύτας. Ό  κδμης μοί έδ&ιξεν έπαυλιν προς τά 
δεξιά της οδου, είς ήν μέγας κύων έχρησίμευεν ώ ;  φύλαξ. Έκϋΐ, 
ειπε, διαμενει ή τροφος μου· άλλά δέν βλέπω πλέον φώς· κατεκλί- 
θησαν ήδη άς μή έγείρωμεν αυτούς.

Μόλις προχωρήσαντες εκατόν βήματα, ή αύρα έφερε μέχρις 
ημών τούς φθογγους άσματος, όπερ έφαίνετο άποτεινόμενον προς 
ημάς· η μελωδία ητον αλλοκοτος, και ή φωνή μάλλον καταπληκτική 
είσέτι. Γνωρίζεις τον ήχον τοΰτον ; ήρώτησεν ό κόμης σταθείς,

Είναι το άσμα τοϋ 'Ρισιοΰ (1).
Κατά τήν στιγμήν ταύτην έπήλθεν ηρεμία, καί ήδυνήθψεν νά 

διακρίνωμεν τάς λέξεις τής περιπαθούς καί θρηνώδους μελωδίας 
ταύτης. ’Ιδού αί στροφα'ι τοΰ άσματος.

Μ ή επισκέπτεσαι τας καλύβας, τώ ν γρα ϊδ ίω ν τώ ν πονηρών,

Λ ιό τ ι κ ρά ζεις  καταχθονίους, δ ιενερ γο νο ιν  εντός αύτώ ν.
Φοβοϋ ά ν  ίδης £ν τί/ εστία , ψ λόγα ς νά, λά μ π ω σ ι κνκληδόν,

Ω I  σέ λυπ οϋμ α ι δ ιότ ι λ ε ία , θά ε ίν ’ ή ψτνχή σου τών μ α γισ σ ώ ν, 
Κ ΐν α ι άδύνατον π λ έ ο ν  τότε νά  διαφ ύγης χε ΐρ α ς  αύτών'

Έ κ ώ ν  και άχω ν α ιχμ ά λω τός τω ν, θά άκολοιθήσης ν α ι ! βαθμηδόν, 

Τ ά ς πα ρα λόγους αύτώ ν θελήσεις' θά είσαι δούλος άναισθηζών /

Είναι γυναικός φωνή, ειπεν ό κόμης, μία τών υψιφώνων εκείνων 
αΐτινες φαίνονται άδουσαι έκ τών μύχιων τής ψυχής. Έ κ  νέου δέ οι 
φθόγγοι έκυμαίνοντο πέριξ ήμών ώς πνεύματα φιλικά έπιθυμοΰντα 
νά ειδοποιήαωσιν ήμας περί του κινδύνου δν διατρέχομεν.

Απεπλανήθημεν είς το δάσος. Ό  ήλιος ήτον ήδη περί τήν δύσιν 
του, καί είσέτι δέν ήδυνάμεθα νά έξέλθωμεν τοΰ δάσους.

( Ί )  Ασμα ίημοτικον τών κατοίκων τής Γαλλικίας, i m p  ύπαινίττεται τάς εσπέρας 
καθ ας συνίρχονται όπως νήθωσι, όμιλήσωσι, διηγωνται ιστορίας, καθαρίζωσι τον άρα- 
βοο»τον, χα« παραϊοθώσιν (ϊς παν είϊος ίιισ ιϊαιμονίας,

Ήδυνάμην νά οργιαθώ, ειπεν ό κόμης, άν δέν ήμην ό αίτιο; τής 
άποπλανήσεώς μας· άλλ’ έχεις το δικαίωμα νά μέ επιπλήξ^ς.

Δέν σκέπτομαι νά πράξω τοιοΰτον τι, ειπον αυτώ γελώ ν ειμεθα 
πολύ καλά ένταΰθα· καί έκάθισα έπί τοΰ κορμοϋ δένδρου νεωστί 

κεκομμένου.
Το φρονιμώτερον είναι νά καθίσωμεν, ειπεν ό φίλος μου, νά φάγω- 

μεν τής ζωοτροφίας μας καί νά φωνάζωμεν κατά διαλείμματα. Θά 
διέλθη βεβαίως έντεΰθεν κυνηγός τις ή ξυλοκόπος, ή κόρη συλλέγο^υ- 
σα μύκητας (άμανίτες). Τϊρξατο δέ τοτε κραυγαζων ώ ! ώ ! ώ . ω . 
άπήντησε το δάσος. Άμφότεροι ήρξάμεθα κραυγάζοντες, άλλά μόνη 
ή ή /ώ  άνταπήντησεν ήμιν. Άπαυδήσαντες νά φωνάζωμεν εκ.αδήσαμεν 
έπί τών φύλλων Έλάτης, άτινα έκάλυπτον το έδαφος, όπως φάγωμεν 
τά λείψανα τών ζωοτροφιών μας. Μετά μίαν ώραν ή νύξ ήοχισε νά 
καλύπτει τά πέριξ ήμών άντικειμενα, ημείς δε πάντοτε ειμεθα εις 
τήν αυτήν θέσιν· ούδεμία φωνή φιλική ήρχετο πρός βοήθειαν ήμών. 
— Έλθέ, είπε τέλος ό κόμης* θά άποπεφαθώμεν είσέτι, διότι πρέ
πει επί τέλους να εξελθωμεν τ?ϊς φυλακές ταυτ^ς*

Μόλις ανήγγειλε τήν άπόφασιν του, και ο ηχος φωνής επληζε τα 
ώ τ α  μ α ς — ήτον ή γλυκεία καί χαρίεισα Ικείνη φωνή ήν εχομεν 
προηγουμένως άκούσει, ήτις επανελαμβανε τας αυτάς στροφας.

M?) επισκέπτεσαι τάς καλύβας τώ ν γρα ϊδ ίω ν τώ ν πονηρώ ν ,

Ώ  ! ώ ! άνέκραξα δι’ όλης τής ίσχύος τών πνευμόνων μου.
Λ ιό τ ι πράξεις καταχθονίους δ ιενεργούοιν  εντός αύτώ ν.

Φερομένη έπί τών διακυμάνσεων τής μελαγχολικής μελωδίας, ή
φωνή έφαίνετο πλησιάζουσα.

"Ω J μάγισσα! άνέκραξεν 6 κόμης. ΙΙοϋ είσαι j
Φοβοϋ μ η  ϊδης έν  τη εστία, γ λ ό γ α ς  νά  λάμπω σι κνκληδόν'

Ή  φωνή ήτον ήδη πλησιέστατα ήμών δταν έτελείωσε τήν επο-

μένην στροφήν.
Ώ  ! σ ΐ λυπ ούμ α ι δ ιότι λ ε ία , θά εΐν' ή ψ υχή σου τώ ν μαγισοώ ν.

Διεΐδον άναμέσον τών δένδρων τό υψηλόν άνάστημα νέας χωρικής 
διευθυνομένης πρός ήμδς. Τί θέλετε ; ειπεν αύτη διά τής γλυκείας 
αυτής φωνής, σταθεΐσα είςάπόστασιν τινά καί ρίπτουσα ήμΐν βλέμμα

ατενές, σχεδόν έχθρικόν.
Απεπλανήθημεν, τή ειπεν ο κόμης. Μή τρέχετε είς τά δάση,



άφοΰ δίν. γνωρίζει ε τόν δρόμον, άπήντησεν ή νέα μέ τόνον έπι- 
πλήξεως.

Έτήρησα σιωπήν, και στραφείς προς τον κόμητα είδον αύτον βε- 
βυδισμένον είς άφανον έκπληξιν ενώπιον της νέας ταύτης κόρης, 
ητις έτήρει στάσιν τολμηράν, σχεδόν υπεροπτικήν, ώς εάν είχε συ- 
νείδησίν τής παρθενικής αυτής βασιλείας. Λαμπρότης καθαριότητος 
ήκτινοβόλει έπί τοϋ χιτώνος καί έπί τοϋ ατόμου της. ’Ητον 
ώραία άναντιρρήτως άλλ’ ή ώραιότης αυτής δεν ήτον έξ έκει\ων αΐ- 
τινες άνάπτουσι τήν φλόγα τοΰ έρωτος έκ πρώτης όψεως, διεγείρου- 
σαι πάθη θυελλώδη· ήτον ώραιότης ύψηλοτέρας φύσεως, έξ έκείνης 
ων ή θέα τέρπει τήν καρδίαν. ’’Ητον ΰψηλοΰ αναστήματος, φέρουσα 
μετά μοναδικής χάριτος τήν τοσοΰτον χαρίεσσαν καί έρωτότροπον έν- 
δυμασίαν τοΰ χωρικοϋ μας. Ό  λαιμός καί οί γυμνοί βραχίονες αυτής 
ήσαν ήλιόκαυστοι, αί δέ χειρες έφερον τά ίχνη τής έργασίας. Τό 
πρόσωπον αυτής, ώοειδές, με χαρακτηριστικά αρμονικά, ήτον έπίσης 
ήλιόκαοστον, τά χείλη αυτής ροδινά. Μεταξωτή κόμη έκυμάτιζεν 
είς βοστρύχους μικρούς έπί μετώπου εύγενοϋς καί καθαρού, άλλ' ί-  
πανέπιπτον όπισθεν τής κεφαλής είς δύο μεγάλου; πλοκάμους περι- 
δεδεμένους υπό ερυθρών ταινιών. Οί μεγάλοι αύτης κυανοί οφθαλ
μοί έφαίνοντο είσέτι μεγαλείτεροι καί διαυγέστεροι έντός τοΰ μ ελ α 
νός των μικρών αυτής βλεφαρίδων.

Δεν είναι ό άληθής τύπος τής Μυλωθροΰ, (de la Fornarina έρωμέ- 
νης τοΰ Πετράρχου) μοί ειπεν ό κόμης γαλλιστί, χωρίς νά στρέψη 
τους οφθαλμούς,

Ή  νέα κόρη ήννόησεν ότι έπρόκειτο περί αυτής- χωρίς δέ νά μοί 
άφησν) τον καιρόν νά απαντήσω, ανέκραξε συνοφρυουμένη μετ’ άγα- 
νακτησεως. Τι μέ θέλετε τότε ; τί λέγετε μεταξύ σας ; έ χ ά σ α ·  
μ ε ν  τ ό ν  δ ρ ό μ ο ν ,  άπήντησεν ό κόμης θέλεις νά μας όδη· 
γ-τ,αγς ;

Δεν ήξεύρετε λοιπόν νά όδηγεΐσθε διά τοΰ ήλίου ή διά τών δέν
δρων ; ειπεν αΰτη μέ ΰφος σκεπτικόν. —  Πώς τοΰτο ;

Παρατηρήσατε, ειπεν αΰτη πλήττουσα διά τής χειρός τόν κορμόν 
τοΰ πλησιεστέρου δένδρου. Τί βλέπετε εδώ ; χόρτα. —  Καί εδώ; 
ειπεν αΰτη δεικνύουσχ τό αντίθετον μέρος τοϋ κορμοΰ τοΰ δένδρου. 
Εδώ δεν βλέπω τίποτε. Μάλιστα, ειπεν αΰτη. Εξετάσατε τά δένδρα
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ταΰτα· έχουσιν άπαντα χόρτα έπί τοΰ ενός μέρους μόνον καί πάν
τοτε έπί τοΰ αύτοΰ, καί έκεΐ ένθα εΰρίσκονται τά χόρτα είναι ό βορ
ράς. Μειδίαμα άπεκάλυψε τους λευκοτάτους όδόντας της.— Θέλεις νά 
μας δείξιρς τήν οδόν; ειπεν ό κόμης.— "Ινα ύπάγητε πον; —  Εις 
Λέτνον. Έ λθετε λοιπόν ειπεν αΰτη. —  Καί ήρξατο βαδι'ζουσα πρός 
τά έμπρός καί ήμεΐς τήν ήκουλουθήσαμεν.

Πώς ονομάζεσαι; ήρώτησεν-ό κόμης μετά τινα λεπτά. Ούδεμία 
άπάντησις. — Σε έρωτώ πώς ονομάζεσαι ; άπήντησεν ούτος μετά 
ΰψηλοφροσύνης.

Μήπως σέ έρωτώ τό όνομά σου ε γ ώ ; άπήντησεν αυτη μέ ψυχρό
τητα. —  Δεν στερείται λογικής ή μικρά μάγισσα, ειπεν ο κόμης. —- 
Πόθεν σοΰ έρχονται οί ώραΐοι ούτοι οφθαλμοί; έπρόσθεσεν υυτος 
αμέσως.

’Αντί νά άπαντήστ) αΰτη, έτάχυνε τό βήμα. Ό  κόμης τήν έπρό · 
φθασε καί έβάδιζε πλησίον αύτής. Μοί άρέσκεις, τ?ι είπε. —  Αΰτη 
τόν παρετήρησε μόλις χωρίς νά έκφέρτ) λέξιν.

Έλθέ είς τήν οικίαν μου, έπέμεινε λέγων ό φίλος μου- είμαι πλού
σιος, θά μείνγις είς τόν πϋργον μου, θά ένδύεσαί δι’ όλοσηρικοΰ καί 
βελούδου, θά έχης πολυτίμους λίθους, καί γουναρικά, θά έξέρχησαι 
δέ έφ’ άμάξης συρομένης υπό τεσσάρων ίππων λευκών ώς τό γάλα. 
—  Ή  δυστυχής κόρη έρυθριάσασα, άνέκραξε μετά φωνής διακοπτο- 
μένης υπό λυγμών.— Διατί μέ υβρίζετε ;— Δεν ήθέλησα νά σέ υβρί
σω, ειπεν ό κόμης. —- Έ ν τινι δικαιώματι μοί δμιλεΐτε οΰτω ; £πα- 
νέλαβεν αΰτη· ό Θεός έκαμε τους άνθρώπους πάντας κατά τόν αυτόν 
τρόπον είς μάτην εϊσθε κόμης· ένώπιον αύτοϋ είμαι άξία ύμών. Δι^τί 
λοιπόν μέ προσβάλλετε;

Ά λ λ ’ ίδέ σΰ αύτή, είπεν ό κόμης. Είσαι ώραία κόρη, μοί άρέσκεις· 
πώς νά πράξω ; Μήπως νομίζεις ότι πρέπει νά σέ νυμφευθώ ;

Δεν τό φρονώ, είπεν αΰτη διαρρηγνυμένη είς γέλωτα· πώς ήϊυ* 
νάμεθα νά ζήσωμεν όμοϋ * ώς ίππος καί γάτος έζευγμένοι είς 
τό αυτό φορεΐον. Ά λ λ ’ άν θέλ^ς νά είπης ότι δέν είμαι αρκούντως 
καλή ώστε νά γίνω σύζυγός σου, σοί απαντώ εγώ, ότι είμαι πολύ 
καλή ωστε νά γίνω ερωμενη σου. Είσαι καλή χόρη, είπεν ό κόμης 
μετά δέσεως· σέ αγαπώ ήδη έτι μάλλον. Δός μοι τήν χεΐρα σου. -— 
Αυτη έδιστασε. Δός μοι τήν χεϊρά σου—  έπανέλαβεν ούτος μετά
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τόνου επιτακτικού· αΰτη υπήκουσε. "Πρχίσαν νά βαδίζωσ: πλησίον 
άλλήλων έωσοϋ έξήλθομεν τοΰ δάσους· ήτο νυξ, οίαστέρες έλαμ- 
πον ήδη.

Ίδοΰ η άΐραπός, ειπεν η ν ία  έκτείνουσα τον βραχίονα ! δεν δύνα- 
σθε πλέον νά άποπλανηθήτε. Κύψασα δέ εδρεψεν άνθος, και εμει- 
νεν ακίνητος απέναντι ημών.

ΓΙου κατοικείς; ήρώτησεν αυτήν ό κόμης.
ούδ’ άπήντησεν, ούδ’ έκινήθη τής θέσεώς της.
Ποΰ δύναμαι νά σέ έπανίδω ; έπέμεινε λέγων ό φίλος μου.
Διατι θέλετί νά μέ έπανίδητε ; ειπεν αυτη ρίπτουσα προς αύτον 

βλέμμα παράδοξον.
Ε στω ! ειπεν ό κο’μης, θά δυν/,θώ νά σέ έπανεύρω. Έ π ί  του πα- 

ροντος ευχαριστώ και καλήν νύκτα. —  Έτεινβν αύτή τήν χεΐρα* 
βλε'πων δέ on  αυτη έκρυπτε τήν Ιαυτής, τήν έλαβε βιαίως καί άπε- 
χαιρέτισεν άφαιρών τον πίλον του· εΐσήλθομεν είς τήν άτραπόν 
τήν οποίαν αυτη προ ολίγου μδς ε ιχ εν  υποδείξει.

Καλήν νύκτα ! άνέκραξεν αΰτη όπισθεν ημών· είτα δέ ήρξατο βα- 
ϋδίζουσα και έγένετο άφαντος.

Ό  κο'μης τήν παρετήρησεν άπομακρυνομένην. Πρέπει ΐνα ή γυνή 
αΰτη καταστή ίδική μου, έψυθύρισε.

Και πώς ; τώ ειπον. —  Δέν ήξεύρω τίποτε ε ίσέτν  είπε· άλλ’ αί· 
σθάνομαι ότι αΰτη είναι ίδική μου, ότι αΰτη πρέπει νά γίνγ) ίδική μου.

Τήν επαύριον είσήλθεν είς το δωμάτιο’ν μου λίαν πρωί- είχε τό 
ήθος συγκεκινημένον, καί περιεφέρετο εντός του δωματίου· έπί τέ 
λους στάς ενώπιον τοϋ παραθύρου, είπε μετά φωνής άκουομένης μό
λις. —  Πιστεύεις είς τάς οπτασίας ; — Διατί ή έρώτησις αΰτη ; __
Έ γ ώ  πιστεύω, μοι ειπεν· ή μήτηρ μου έβλεπεν ενίοτε· αΰτη προη-
σθάνετο πράγματα μέλλοντα νά συμβώσι μετά πολΰν χρόνον. Θά
έλεγον ότι είσαι όνειροπόλος, άν δέ σέ έγνώριζον, τώ εϊπον. Δέν 
είμαι όνειροπόλος μοί είπε· άλλ’ έχω προαισθήματα άτινα έντυποΰν 
ται είς τόν νοΰν μου άκουσίως μοο, καί έπι τέλους γίνονται οράματα· 
πάντοτε δέ ταΰτα πραγματοποιούνται ακριβώς.

Καί ποιον είναι τό προαίσθημα όπερ σέ ταράττει τώρα ;— Σοί είπον 
οτι ήθελον νά νυμφευβώ, έπανέλαβεν ό κόμης. Ώνειρεύθην τήν τρο
φόν μου, καί πρό τών ποδών αυτής ήτον ή «Εύδαιμονία^ μέ

<0

χαρακτηριστικά γυναικος εχούσης κόμην καστανόχρουν, καί μεγάλους 
κυανοϋς οφθαλμούς· ή γυνή αΰιη είναι ή άγνωσιος τοΰ δάσους, και η 
άγνωστος αΰτη, είναι ή Μαρκέλλα, η έγγονη τής τροφοΰ μου, καί 
—  θά ίδής —  ή Μαρκέλλα αΰτη θέλει γίνει σύζυγός μου.

Μήπως έχασες τό λογικόν σου ;
—  Ήξεύρω τί λέγω. Προσθέτω δέ ότι θά είμαι εύδαίμων μετ αυ

τής ώς ουδέποτε θνητός υπήρξε.— Είσαι λοιποί αποφασισμένος ; —  
Μήπως πρόκειται περί άποφάσεως; είπεν ό κόμης. «Προβλέπω» έ- 
κεΐνο τό όποιον θά λάβ'/j χώραν. Εϊδον τήν ΜαρκελΛαν ουχι ένδεδυ- 
μένην ώς χωρικήν, άλλά φερουσαν εσθήτα εκ βελουδου, και περικυ- 
κλωμένην ΰπό τών τέκνων της . . . .  Μετά μεσημβρίαν θά υπάγωμεν 
είς τήν οικίαν τής τροοοΰ μου, καί ή Μαρκέλλα θά κάθηται έπί τοΰ 
κατωφλιού τής καλύβης της, άσχολουμένη είς τό νήθειν.

3.
Κατελήφθην ύπό συγκινήσεως ότε τό εσπέρας τής αυτής ημέρας, 

διερ/ομενοι τό χωρίον Ζολοβάδ, επλησιάζομεν εις τή» επαυλιν τοΰ 
Νικήτα Τσορνοτζέγκο. Ούδείς έφαίνετο είσέτι· ή θύρα τοΰ περιβόλου 
ήτον ήμιηνεωγμένη, καί ό φρουρών κύων ήτον άλυσσίδετος. ’Εντός 
τής αύλής ήτον άμαξίδιον χωρικόν έν ω ήσαν έζευγμένοι τρεις κά
τισχνοι 'ίπποι, έξ ών μία φορβάς θηλάζουσα τόν πώλον αυτής, 
φέροντα κωδωνίσκον έπί τοΰ λαιμού. Καθ’ ήν στιγμήν διηρχόμεθα 
πρό τοΰ άμαξιδίου, έφάνη ενώπιον μας ή ξυλίνη οικία λευκοτάτη 
καί άχυροοκεπής* έπί τοΰ κατωφλιού τής οικίας έκάθητο νέα κρα
τούσα άτρακτον, καί νήθουσα, καί παρ’ αύτήν λευκή γαλή τετα
μένη είς τόν ήλιον ή νέα ήγειρε τούς οφθαλμούς καί έσκίρτησε· 
ήτον ή άγνωστος τοϋ δάσους.

Σΰ είσαι ή Μαρκέλλα; ήρώτησεν ό κόμης.
Τί επιθυμείτε ; άπήντησεν αΰτη.
Ή  μάαμη σου εΰρίσκεται είς τήν οικίαν ; — Μάλιστα είναι εν

ταύθα, λάβετε τόν κόπον νά είσέλθητε.
Εΐσήλθομεν.
Έν τώ μέσω δωματίου καθαροΰ έκάθητο οκταετές παιίΐον έπί σκο- 

λυθρίου (σκαμνάκι) γυμνόπουν, φέρον έπί κεφαλής πηλινον άγγεΐον



αντι πίΛου· ανήρ ηλικιωμένος κατεγίνετο να χειρ?) τήν έκτος τοΰ 
αγγείου κρεμαμένην κόμην αύτοΰ.

ΙΙοΰ είναι η τροφός μου ; ήρώτησεν ό κόμης.— Τί τρέχε ι; ήρώτησε 
φωνη εκ τοΰ εσωτερικοΰ δωματίου· ποιος με ζη τε ί ; ’Αμέσως εφάνη 
έπί τής Ουράς σεβασμία γραία ύψηλοΰ άναστήματος καί λευκόθριξ.

Ιτηρίξασα δέ τό βλέμμα της έπί τοΰ κδμητος. — Θεέ μου, άνέ- 
κραξε μετά δισταγμού, είναι δυνατόν ; 1υ είσαι Σαχιά ;

Λλλ ο κόμης έκράτει αΰιήν ήδη είς τάς άγ*άλας του, καί ή 
γραΐα εκλαιε μετα λυγμών καί κατεφίλει το ήλιόκαυστον αύτοΰ προ'* 
σωπον. Σαχιά, τεκνον μου, προσφιλές μοι τέκνον ! έλεγε· δόξα τώ 
Θεώ πο'σον εύρωστος φαίνεσαι! καί ή γενειάς αΰτη τήν οποίαν φέ
ρεις, τωρα; Ελθετε λοιπόν πάντες, Μαρκέλλα, Νικήτα, Ευα, έλθε
τε ! Ίδοΰ τό τέκνον μου, ό Σαχιάς μου.

Εν ριπή οφθαλμού, ή καλυβη έπληρώθη, καί περίεργοι νέαι κε* 
φαλαί παρετήρουν ημάς,

Ιδου ο γαμβρός μου Νικήτας Τσορνοχέγκος, ειπεν ή τροφός· έλθέ 
λοιπόν νά χαιρέτησες τόν κ. Κόμητα.

Κύριε, τά σεβάσματά μου, ειπεν ό χωρικός μετά μικρας στενοχώ
ριας καί χωρίς νά άφήστ) τήν ψαλίδα ήν έκράτει έν τή χειρί αΰτοΰ. 
Καλώς ήλθατε. Ά λλά  ποΰ λοιπόν είναι ή Μαρκέλλα ;

Η  Μαρκέλλα έπλησίασε. Είναι ή δευτέρα μου κόρη, ειπεν ό Νι
κήτας· ίδοΰ ή πρωτότοκος. Νέα γυνή, ωραιότατη μέ μέλαιναν κόμην 
καί φυσιογνωμίαν ανατολικήν, κρατούσα παιδίον, έκαμεν ΰπόκλισιν 
μειδιώσα. Είναι η κορη μου Εύα, καί ίδοΰ ό σύζυγος αυτής Βοδάκ

έδειξε δια τοΰ δακτύλου νέον χωρικόν όστις τήν στιγμήν ταύτην 
ηλθε νά φιλήστ) τον ώμον τοΰ κόμητος·— εχουσι τρία τέκνα ήδη καί 
1α ιδικά μου είναι επίσης εδώ. Ιίλησίασον ολίγον Λίσκα! ήνάγκασε 
μικραν άγρίαν, δεκατετραετή νά ελθτ] μέχρις ήμών, άλλ’ ήδυνήθημεν 
νά ίδωμεν μόνον τόν ώραΐον στρογγύλον αυτής πώγωνα.

Η γραΐα έφαίνετο λίαν ευτυχής λαλοΰσα, καί έμειδία πρός τόν κό. 
μητα. Ποσον είσαι ωραίος καί ισχυρός ! ειπεν αΰτη τέλος. Καί έγει- 
νες χρηστός άνήρ· ήξεύρω τό πάν παρά τοΰ γέροντος Γενδρίκ· θά 
ήρχόμην ήδη νά σέ ϊδω, άλλά δέν έχω πλέον τάς εικοσαετείς κνήμας 
μου. Μαρκέλλα, φερε λοιπον κατι τι, ολίγον γαλα, αγαπητή μοι· 

Ή  Μαρκέλλα δέν άπήντησε. Οι μεγάλοι αΰτής 'οφθαλμοί διετέ-
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λουν προσηλωμένοι μετα περιέργου έκφράσεως περιεργείας καί θαυ- 
μασμοΰ έπί τοΰ προσώπου τοΰ κομητος.

Δ’:ν έ/ομεν μεγάλα πράγματα, άλλά νομίζω οτι εχομεν οξύγαλα 
(γιαγοΰρτι), βούτυρον, τυρόν, και άρτον ηξευρεις τεκνον μου πώς 
είναι τά πράγματα παρ’ ήμΐν.

"Εχετε τά χρειώδη, ειπεν ό κόμης. ’Αφήσατε τήν έΟιματαξίαν μέ 
ήμας. Ό  φίλος μου είναι έντόπιος.

'Η  γραΐα μάς ώδήγησεν είς τό δεύτερον δωμάτιον καί μας προ- 
σεκάλεσε νά λάβωμεν θέσεις έπί τοΰ μακροΰ θρανίου τοΰ εντός τοΰ 
δωματίου. Ό  Νικήτας έπλησίασε τήν τράπεζαν, ένώ ή τροφός λα- 
βοΰσα τήν Μαρκέλλαν έκ τής χειρός, ήγαγεν αυτήν ενώπιον τοΰ κό
μητος. —  Παρατήρησον αύτήν ,  ειπεν αΰτη. Είναι το χαδεμένον μου 
παιδίον, ώς σύ, σΰ έπίσης. Είναι καλή κόρη . . . δεκαοκταετής, και 
εύθεΐα ώς νέον δένδρον, καρδια άγαθή, ως συ ! Μαθε τεκνον μου 
ότι άν δέ ήσο κόμης, μέ ^ας άρχων, αΰτη δέ χωρική, θά ήτο σύζυγος 
αξία σοΰ.

Τί λέγεις μάμμη; διέκοψεν ή Μαρκέλλα, ητις ηρυθ^,ίασε καθ 
υπερβολήν ίδοΰσα ό'τι ό κόμης τήν παρετήρει.

Καλά ! δέν βλάπτει, ε'ίπεν ή γροΐα· φέρε πάντοτε τό όξύγαλά 
σου· φέρε έπίσης γλυκΰ γάλα διά τά παιδια.

Ή  Μαρκέλλα έξελθοΰσα έπανήλθεν άμέσως φέρουσα οξύγαλα 
πυκνότατον* παρηκολουθεΐτο δέ ΰπο της Λισκας φερουσης κιτρινον 
βούτυρον καί τυρόν έπί χλωρών εύρεων φύλλων, και μελανα άρτον. 
'Ο πατήρ τής Μαρκέλλας μας εδωκε δυο κοχλιάριά ξύλινα* ηρχισα- 
μεν νά τρώγωμεν πρός μεγάλην εύχαριστησιν τής οικογενειας υφ 
ής παρεκινούμεθα νά τιμήσωμεν τά προσφερΟεντα. Ο γαμβρός τής 
τροφοΰ, Νικήτας, ήλθεν έπειτα φέρων δοχεΐον πλτρες γαλακτος. 
Καλά, μήτερ, ειπε* ίδοΰ τό γάλα τών παιδιών. Καλά, ειπεν αΰτη, 
ποΰ είναι τά μικρά; Τά δύο παιδία ήλθον τέλος, καί λαβόντα τά 
ξύλινα κοχλιάρια αύτών, ήρχισαν νά τρώγωσι τό γάλα. Ό  ήλιος εί- 
σήρ/ετο έντός τοΰ δωματίου· αι χιλιδόνες έχουσαι τήν φωλέαν των 
έπί τής στέγης, ει’σήρχοντο καί έξήρχοντο δια τής άνοικτή; θύρας 
όπως φέρωσι τροφήν εις τά πειναλέα μικρά αύτών. Αίφνης έξηλθον 
κάτωθεν τής εστίας δύο μικροί όφεις διενθυνόμενοι πρός τά παιδία· 
ήγέρθην νομίζων ότι έκινδύνευον.



Μή δίδετε προσοχήν εις τά ερπετά ταΰτα, είπεν ή γραία τροφός* 
είναι οί οικογενειακοί ημών όφεις, έχοντες τήν φωλέαν των ύπό τήν 
εστίαν, κα'ι έξερχόμενοι άρια άκούσωσι τά παιδιά τρώγοντα μετ’ αύ
τών. Συντρώγουσι, καί πολλάκις άμφότεροι κατακλίνονταϊ είς τήν 
κοιτίδα τοΰ μικρότερου.

Ό  όφις είναι άθώον ζώον, προσέθηκεν ό κόμης, είς ον δέν πρέπει 
τις να Βυσπιστή· stvat ό φίλος τοΰ χωρικού καί ό σύντροφος τών 
τέκνων του* Οά τδν συνάντησές εις πολλάς οίκίΑς, καί λέγεται οτι 
φέρει εύτυχίαν.

Είναι αληθές, ειπεν ό Νικήτας.
Οι δυο όφεις άνωρθώθησαν, και έβύθισαν τάς μικράς λεπτάς αύτών 

γλωσσάς εντός τοΰ γάλακτος όπερ έτρωγον μετά τοσαύτης προθυτ 
μίας, ώστε τά μικρά ήρχιζον νά φοβώνται διά τό δειπνον το)ν. 'Ο 
πρωτότοκος ήγειρεν αποτομως το κοχλιάριον του καί έκτύπησε κατά 
κεφαλής τόν πλησίον αύτοΰ πίνοντα όφιν* ουτο; άπεσύρθη, παρετή- 
ρησε περί αύτδν διά τών μεστών πονηριάς μικρών αύτοΰ οφθαλμών, 
προσήλθε παρά τΰ  νεωτέρω, καί ήρξατο πίνων τό γάλα αύτοΰ.

‘Αληθές είδύλλιον ειπεν ό κόμης.
Δέν έκρυπτε τήν εύχαρίστησιν ήν είχεν ευρισκόμενος μεταξύ τών 

καλών τούτων ανθρώπων· καί έγώ αύτός υφιστάμην τήν επιρροήν 
τοΰ γαληνιαιου και άπηλλαγμένου καταιγίδων τούτου βίου* £oyον 
κατά τήν στιγμήν ταύτην οίονεΐ μεμακρυσμένην άποψιν τής άληθοΰς 
εύδαιμονίας.

Ή  Μαρκέλλα έκάθητο ολίγον παράμερα* ένηθε καί έφαίνετο μή 
προσέχουσα πρός ήμδς.

ΙΙαρατήρησον αύτήν τώρα μοί είπεν ό κόμης· δέν έννοώ πώς ήδυ- 
νήθην νά συγκρίνω πρός στιγμήν τήν ιδεώδη ταύτην ωραιότητα πρός 
τήν Fornarina· τότε ήτο σχεδόν νύξ. Σήμερον αΰτη μοί άναμιμνήσκει 
ετεραν εικόνα έκφράζουσαν θαύμασίως τήν ύψίστην αγιότητα γυναι- 
κείας φύσεως άγνής καί εύγενοΰς. Ά λ λ ’ είναι καιρός νά άναχωρή- 
σωμεν. Ήγέρθη, έφίλησε τήν γραίαν αύτοΰ τροφόν, έσφιξε τήν χεΐρα 
τών δύο χωρικών, είτα τήν τής Εύας καί Αίζας, έθώπευσε τά παιδία, 
καί τότε μόνον έπλησίασεν είς τήν Μαρκέλλαν.

‘ϊγιαινε ! είπεν αύττί. 'Ο Θεός νά δώστ) ύμϊν άληθή εύδαιμονίαν ! 
άπήντησεν αΰιη προσηλών τούς γαλήνιους αύτής οφθαλμούς επ’ αύ-
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τού. — Καί νά οέ διατηρήσ») τοιαύτην νΐχ είσαι! έπανέλασεν ό κόμης 
δίδων φίλημα έπί τοΰ μετώπου της. Αυτη άνεσκίρτησεν είς τήν έ* 
παφήν τών χειλέων του.

Καλήν νύκτα ! Καλήν νύκτα είπεν αυτη.
Διήλθομεν τό χωρίον σιωπώντες μέχρι τής άκρας τοΰ δάσους. 

Έκεΐ ό κόμης έκάθισε, καί οί οφθαλμοί του έζήτησαν τδν αγροτικόν 
ο ιβίσκον έντός τοΰ όποιου ή Μαρκέλλα έγεννήθη, καί ένθα διήρχετο 
βίον τοσοΰτον γαλήνιον, τοσοΰτον άπλοΰν καί τοσοΰτον άγνόν. Έ -  
μεινεν έπί πολύν χρόνον σιωπηλός, είτα δέ είπε χαμηλοφώνως. 
Τήν άγαπώ. —  ’Αλέξανδρε! είπον. Τί θέλεις νά κάμω, είπε, 
δέν δύναμαι νά πράξω τίποτε. —  Σΰ άνθρωπος ισχυρός καί δέν 
δύνασαι! Ό  αληθής έρως, μοί είπε, γενναται έκ τοΰ πρώτου βλέμ- 
μ-ατος όπερ άνταλλάσσουσι δύο ψυχαί. Τοιοϋτος έρως, είπον, είναι4 
μόνον πάθος τών αισθήσεων. Συμφωνώ, είπε- άλλ’ είναι ή βάσις παντός 
αισθήματος σοβαρού καί βαθέως* άνευ τούτου, δέν υπάρχει έρως, δέν 
υπάρχει ευδαιμονία !

Συγχωρήσατέ μοι* νομίζω ότι λέγω άνοησίας* δέν έχα> διάθεσιν 
νά φιλοσοφήσω τήν εσπέραν ταύτην.

Ήγέρθη, καί άχουσίως του ίσως έπανέλαβε τήν όδον τοΰ χωρίου, 
ώθούμενος ύπό τής μυστηριώδους έκείνης δυνάμεως τής δεσποζούσης 
τής θελήσεως. Ήκολούθησα αυτόν. Ή τ ο  ζοφερά νύξ. ό κόμης έστη 
καί μετ’ ολίγον ήκούσθη φωνή άδουσα τό γνωστόν ήμΐν ήδη άσμα·

Ά π ό  τής ημέρας έκείνης, ό κόμης έπεσκέπτετο καθ' Ικάστην έσ** 
πέραν τήν Μ αρκέλλαν .  Σπανίως μοί ώμίλει περί αύτής ιδιαιτέρως» 
Ό  έρως του ήτο δειλός καί άγνός.

Ημέραν τινά μοί είπε : «Χθές ήτον ή εορτή τών γενεθλίων της* 
είναι ακριβώς δεκαοκταετής. Τή προσέφερον περιδέραιον έκ κοραλίου, 
έλπίζων ότι θά τήν ευχαριστήσω* αΰτη άπεποιήθη τό δώρον ούχί 
άπό υπερηφάνειαν, άλλά άπό λύπην, καί ήθέλησε νά μέ επίπληξη ότι 
τήν ήννόησα κακώς.

Μήπως επιθυμείς άλλο τ ι ; τή είτον επίτηδες. Σέ άγαπώ πολύ 
καί έπιθυμώ νά σοί τό άποδείξω. Τί δύναμαι νά πράξω διά σέ ;

Αυτη έδίστασε προς στιγμήν, είτα δέ ότε ούτος έλαβε τήν χεΐρά 
της μετά συγκινήσεως —- Διδάξατε με. είπε. —  ΙΙώς τοΰτο; είπον, 
δέν ήννο'ουν κατά πρώτον.



Δια τής ωραίας αυτής χειρός μοι έδειξε τους άςέρας οΐτινες έλαμ- 
πον έπί τών κεφαλών μας. Είπε μοι τί είναι έκεΐ! ΙΙοΐος κρατεί τον 
ήλιον και την σελήνην εις τον ουρανόν; ’Εξηγήσατε μοι τα θαυμάσια 
■ταΰτα. Διατ'ι βλέπομεν τά φυτά φυόμενα καί μαραινόμενα κατόπιν ; 
Διατ'ι τά ζώα έρχονται εις τον κόσμον, και διατ'ι άποθνήσκουσι; 
IΙοία τύχη μας έπιφυλάττεται;

ΙΙαρετήρουν αύτήν κρατών τήν χεΐρά της έντός τών ίδικών μου, 
κα'ι δάκρυα ερρευσαν έκ τών οφθαλμών μου».

Ά π ό  τριών εβδομάδων ό κόμης δίδει μαθήματα εις τήν μαθή- 
τριάν του. Εργάζεται ώς συνήθως έπιμελώς· όταν δέ τελειώσ/j 
τήν εργασίαν του, ιππεύει καί διευθύνεται εις Ζολοβάδην, ένθα φθά
νει συνήθως περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου. ‘II Μαρκέλλα τόν περιμένει 
είς τήν θύραν, θωπεύει τόν ΐπτον του, καί τόν οδηγεί ή ιδία εις τόν 
σταΰλον οτχν ο κόμης άφιππεύστ).

Δέν είσθε πολύ κουρασμένος ; τον ΐρωτα καθ’ ήν στιγμήν πρό
κειται νά άρχίσγ) τό μάθημα.

Ουδέποτε είμαι κουρασμένος, άπαντα; μειδιών, καί αρχίζει.
Τήν διδάσκει γραφήν, άνάγνωσιν, καί άριθμητικήν, άλλ’ άποφεύ- 

γει να τήν χουράαγ. Δέν διδάσκει ώς διδάσκαλος τοΰ σχολείο.»· γνω
ρίζει νά δίδτ) ζωήν εις πάντα τά άντικείμενα περί ών λαλεΐ.

Προσηλωμένη έλοκλήρως είς τήν διδασκαλίαν του, ή αμαθής αΰτη 
κόρη, σχετίζεται μετά τών άρχαίων ήρώων, καί μανθάνει τά μυςηρια 
τής φύσεως. Ό  κόμης φέρει αύτή βιβλία, άρχήν ποιούμενος έκ τών 
άριστουργημάτων τής ρωσσικής ποιήσεως, τών ασμάτων του Κ,ολ- 
ζώφ, τών «’Απομνημονευμάτων κυνηγοΰ καί τήν Όνεγίνην».

Ό τα ν  ό κόμης ίππεύη έκ νέου, ή Μαρκέλλα κρατεί τόν αναβολέα 
καί ιόν εύχαριστεΐ μετά συγκινήσεως* μιαν φοράν μάλιστα αυτη έ- 
φίλησε τήν χεΐρά του.

Ιΐροχθές ευρίσκω τόν κόμητα άναγινώσκοντα τόν Faust. —  
Μήπως σκοπεύεις νά γράψεις Ιπίκρισιν ; είπον αΰτώ. —  Ό χ ι ,  μετα
φράζω, ειπε. Ί δ ω μ ε ν  έλαβον Ιν φύλλον χάρτου. —  Εις διάλεκτον 
τής ‘Ρωσσικης petit Rassien, καί εις πεζόν λόγον, εϊπον ! Μήπως 
προτίθεσαι νά δώστις πρός τύπωσιν ταύτην ; —- Ό χ ι  ειπεν, άλλ’ είναι 
διά τήν Μαρκέλλαν. —  Είναι λοιπόν σοβαρόν τό πράγμα; Είσαι πε
πεισμένος ότι θά έπωφεληδή τής διδασκαλίας σου; (Ακολουθεί).
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