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καί ή Νομική επιστήμη, είς το University College, έν Λονδίνω, το 
'Ρωμαϊκόν δίκαιον, Πολιτική Οικονομία, Γεωλογία, Λογική, ανω- 
τέρα σειρά μχθηματικώ·*, κλπ., είναι προσιτά εΐ; τάς βουλομένας Ικ 
τών γυναικών νά έπιδοθώσιν εις τήν σπουδήν τούτων. Ή  τελευταία 
άναφερομένη τάξις συνίσταται έπί τοΰ παρο’ντος έκ πέντε καθηγη
τών, πέντε νεανίδων, καί πέντε νέων· καί εις το τέλος τής παρελ- 
θούσης συνο'δου 187G— 77 ή μονη νέα Κυρία, διά τήν όποιαν δύνα- 
ται αληθώς νά έναβρύνηται τό τμήμα τών άνωτέρων μαθηματικών 
τοΰ Πανεπιστημίου, έκέρδησε τό βραβεΐον, κατά πολύ ύπερτερήσασα, 
τούς άρρενας αύτής συναγωνιστάς· άλλά τοΰτο δεν ήτο τό πρώτον 
παράδειγμα, μεταξύ πολλών, καθ’ δ αί σπουδάζουσαι έν Ηανεπις·ημί- 
ο:ς νεάνιδες υπήρξαν ένοχοι τοιαύχης έθελοκακίας προς τούς συσπου» 
δαστάς αύτών. Είς τάς μικτάς ταύτας τάξεις έξ άρρένων καί θηλέων, 
δι’ ών λύεται τό δυσκολώτερον πρόβλημα τής ανατροφής, προσθετέον 
τά ύπό τών καθηγητών τοΟ University College διδόμενα μαθήματα 
ή άναγνώσματα (lectures) έν τή ύπέρ τής άνατροφής τών Κυριών 
Εταιρία· τά αναγνώσματα καί τά τακτικά μαθήμ,ατα τής Εταιρίας 
πρός έπέκτασιν τής Πανεπιστημιακής διδασκαλίας έν Λονδίνω, τά 
αναγνώσματα τής έν Κανταβριγία εταιρίας ύπέρ τής προαγωγής καί 
ένισχύσεως τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως τών γυναικών, τά αναγνώ
σματα τής Εταιρίας έπί τής άνατροφής τών Ευριώ ν έν Έδιμβούρ- 
γω, ώς καί τά άναγνώσματα τά διδόμενα ύπό τών καθηγητών του 
Trinity College είς Alexandra Gollege έν Δουβλίνω.

Άλλά καί διά τάς γυναίκας τάς μή δυνα[/ένας νά κατατανθώσιν
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είς τα σχολεία τά συστηθέντα προς έκπαίδευσιν αύτών, (τάς εγγά
μους φερ’ είπεΐν κλπ.) καί έν τούτοις έπιθυμούσας νά άπαλλαγώσι 
τής άμαθείας, ήν το παρελθόν έγκατέλειψεν αύταΐς κληρονομιάν, 
διωργανίσθη έν Κανταβριγίοι εκπαιδευτικόν σύστημα δι’ άνταποκρί- 
σεως, καί προ τριετίας έν Έδιμβούργω, τεί βοήθεια τοΰ όποιου δι
δάσκεται άνά πΧσαν την ’Αγγλίαν (καί έν τώ έξωτερικώ άν ζητηθέ] 
παρά ένδιαφερομένης Κυρίας) πας κλάδος μαθημάτων δι’ αλληλο
γραφίας, προς τάς ζωηρώς έφιεμένας έκ τών Κυριών νά διαλύσωσι 
το περιβάλλον αύτάς σκότος της άμαθείας. Διηγοΰνται περί Κυρίας 
τίνος κατοικούσης είς άπόκεντρον μέρος τής Σκωτίας, ότι πικρώς 
θλιβομένη έκ τής συναισδήσεως τών ελλείψεων αύτής είς τάς άριθμη- 
τικάς γνώσεις, έπορεύθη είς σχολεΐον τών περιχώρων καί παρεκάλεσε 
Ίον διδάσκαλον νά έπιτρέψ/] αύτή νά μένε) ε’ς τήν παράδοσιν μετά τών 
τέκνων της, έωσοΰ τά μυστήρια τών κοινών κλασματικών πράξεων 
άποκαλυφθώσι πληρέστατα αύιεϊ. Είς τοιαύτας γυναίκας το σύστημα 
τής άνταποκρίσεως είναι άνεκτίμητον αγαθόν, καί βοηθεΐ τά μέγ ι
στα όπως βελτιώσει τήν τύχην τών θυμάτων τοΰ παρελθόντος. Ώ ς  
βλέπει ό αναγνώστης, ή μερίς τής κοινωνίας ή έιπθυμοΟσα τήν νέαν 
κατάστασιν τών πραγμάτων, κινεί πάντα λίθον πρός έδραίωσιν αύ- 
τής, καί ό θόρυβος τής σοβαρας σκέψεως, έν τφ εύρεΐ κύκλω τής 
ασκεψίας καί απρονοησίας ώς πρός τό άντικείμενον τοΰτο, γίνεται 
καταφανέστερος όσημέραι πανταχοΰ. «Μικρά ζύμη δλον το φύ
ραμα ζυμιοΐϊ.— 'Π  μέση έκπαίδευσις τών κορασίων προβαίνει βελ- 
τιουμένΥ) καθ’ έκάστην άναντιρρήτως, μεταβάλλουσα καί τό δημό
σιον φρόνημα ύπέρ αύτής· άλλ’ υπολείπεται είσέτι πολλή έργασία 
όπως έπεκταθή ό κύκλος τής ένεργείας της, διότι ή άνωτέρα έκπαί- 
δευσις αύτών διατελεΐ σχετικώς είς καλειτέραν κατάστασιν. Ή  
χορήγησις τών μέσων είναι ίση πρός τάς απαιτήσεις καί αί άπαιτή- 
σεις αύξάνουσι διά τής βελτιώσεως τής μέσης έκπαιδεύσεως, καί 
τής άμεσου ένισχύσεως τών Πανεπιστημίων έν ’Αγγλία.

Παραλείποντες έπί τοΰ παρόντος τήν περιγραφήν τών έκπαιδευτη- 
ρίων τών θηλέων έν Έλλάδι, ενεκα τής υπέρ τό δέον έκτάσεως τοΰ πα
ρόντος άρθρου, έπιφυλλαττόμεθα νά διαπραγματευθώμεν εν ίδιαιτέρω 
άρθρω περί τών έν Έλλάδι εκπαιδευτηρίων άμφοτέρων τών φύλων, 
περί τοΰ παρ’ ήμΐν έν χρήσει έκπαιδευτικοΰ συς·ήματος, καί περί τής
έν γένει διανοητικής g ηθικής ώφελείας τών έκπαιδευτηρίων τούτων.
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Έπιτραπήτω ήμΐν νά έκθέσωμεν τέλος έν βραχυλογία γενικάς 
τινάς σκέψεις έχούσας σχέσιν πρός τήν έκπαίδευσιν τών γυναικών.

Τό ζήτημα τής συμφοιτήσεως ή μή ιών φύλων, δύναται νά λυθεί 
τοσοΰτον εύκόλως, ώστε μόλις δύναται νά κάμ?] τις λόγον περί 
τούτου. Ά λ λ ω ς  τε δύναταί τις νά είπε) ότι Πανεπιστήμια άναγνω- 
ρίζοντα τήν αρχήν τής θρησκευτικής ελευθερίας, δέν θά άναβάλλωσιν 
έπί πλέον τήν απονομήν καί ίσων δικαιωμάτων πρός άμφότερα τά 
φΰλα. Τά έκπαιδευτήρια μάλιστα άτινα δέν εχουσιν άφθονα κε
φάλαια συντηρήσεως, πρέπει νά ίδρύσωσι τάξεις είς ας θά συ- 
σπουδάζωσι τά άρρενα μετά τών θηλέων, καθότι τοΰτο είναι τό 
άπλούστερον καί οίκονομικώτερον μέσον διά αύτά πρός ένίσχυσιν τής 
μέσης παιδείας.

Έρρέθη καί υποστηρίζεται παρά πολλών είσέτι, ότι επειδή αί γυ 
ναίκες είναι άσθενέστεραι τών άνδρών κατά τόν οργανισμόν, επεται 
ότι καί διανοητικώς είναι κατωτέραι αύτών κατά συνέπειαν ούδέ 
μεγάλους διανοητικούς άγώνας δύνανται νά ύποστώσι χωρίς νά έκ- 
θέσωσιν είς κίνδυνον τήν υγείαν αύτών. Τοΰτο δέν άπεδείχθη είσέτι. 
’Αληθώς έκ τών έν ’Αγγλία  καί ’Αμερική έν τοΐς Πανεπιστημίοις 
φοιτουσών νεανίδων, ούδεμία άναφέρεται παθουσά ενεκα διανοητικής 
εργασίας. Δύνανται νά άναιρέσωσι τοΰτο διά παραδειγμάτων οί άντι- 
φρονοΟντες; Βεβαίως ούχί. Παραλείποντες τούς ισχυρισμούς τών 
ΰπέρ καί κατά τής θεωρίας τής διανοητικής διαφορας τών γυναικών, 
άρκούμεθα νά παραπέμψωμεν τόν αναγνώστην είς τήν όγδόην σελίδα 
τοϋ πρώτου τεύχους, Ινθα διά βραχέων γίνεται λόγος περί τούτοι». 
’Αλλά μολαταύτα, όπως προφυλάξωσι τήν υγείαν τών σπουδαζουσών 
έξ ένδεχομένων, τά κυριώτερα έκπαιδευτήρια τών κορασίων έν ’Α γ 
γλία χορηγοΰσι πρός αύτά πίνακα, έν ώ είσίν έγγεγραμμέναι αι 
ώραι τής κατ’ οίκον μελέτης, καί τό πρός μελέτην έκαστου μαθή
ματος άπαιτούμενον χρονικόν διάστημα, προσδιωρισμένον ώς απα
ραίτητος όρος παραδοχής μαθήτριας τίνος έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις
τούτοις, απαιτείται ΐνα οί γονείς ή έπιτηρηίαί αύτής, λογίζωνται
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υπεύθυνοι διά τήν ύπέρβασιν τής έν τω πίνακι προσδιοριζόμενης 
ώρας τής κατ’ οίκον μελέτης, όφείλοντες νά προσέχωσι καλώς οπως 
μή λαμβάνη χώραν ή ελάχιστη ΰπέρβασις. Εις εν δέ των μεγαλει- 
τέρων και σπουδαιότερων παρθεναγωγείων τοΰ Λονδίνου, αι μαθη- 
τριαι είναι ύποχρεωμέναι νά παρουσιάζωσιν έκάστην πρωίαν, έπι 
εντύπου πίνακος, λογοδοσίαν ακριβή τής κατ’ οικον μελετης αυτών 
υπογεγραμμένων υπό τών ιδίων, ένθα σημειοΟται ή ώρα τής εναρ- 
ξεως κα'ι τοΰ πέρατος τής μελέτης, ώς και το σύνολον τοΰ χρονου 
τής ένασχολήσεως· ώς ανώτατος δ’ όρος τής κατ’ οίκον μελετης, 
επιτρέπονται τρεις ώραι καθ’ έκάστην είς τάς μάλλον ηλικιωμενας 
κόρας. Οΰτω δέ συμμορφούμεναι προς τάς ώρας τοΰ προγράμματος 
εντός του σχολείου, διατελοΰσιν υπό τάς διατάξεις αυτοΰ καί εις 
τήν κατ’ οίκον μελέτην, δπως διατηρήσωσι τό πολυτιμωτερον τών 
άγαθών, τήν υγείαν, διά τής έν ώρισμένω μέτρω χρησεως τοΰ χρο
νου αύτών. Άνατρεφόμεναι οΰτω καί άποκτώσαι γνώσεις τινας τών 
νο'μων τής φυσιολογίας, αί νεάνιδες τής μελλούσης γενεάς δέν θά 
αναγκάζονται νά παρορώσι τά πρός τό σώμα καθήκοντα, χαριν τής 
έκπληρώσεως τών διανοητικών αύτών καθηκόντων.

Κατά συνέπειαν ούδείς σπουδαίος λόγος δικαιολογεί τον περιο
ρισμόν τής άνατροφής τών κορασίων, ούτε τήν εις κατώτερον βαθμόν 
τοΰ τών άρρένων διανοητικήν άνάπτυξιν αύτών, έπί τή προφάσει τής 
άσθενείας του όργανισμοΰ. Ά λ λ ω ;  τε είναι γνωστόν οτι εις οιον» 
δήποτε μέρος τόΰ κόσμου καί άν έπεδόθηααν ιις τήν σπουδήν επι
στημονικής παιδείας αί γυναΐκ'ες, ούδέποτε έμειναν εις τας τελευ
ταίας αύτής βαθμίδας.

Πολλάκις συμβαίνει ΐνα οί γονείς καί φίλοι νεανίδων, αΐτινες 
σπουδάζουσι Χημείαν καί Τριγωνομετρίαν, καταλαμβανο'μενοι ύπό 
θαυμασμοΰ ένεκα τοϋ ασυνήθους τής σπουδής τών μαθημάτων 
τούτων υπό κορασίων, έπιδαψιλεύουσι πρδς αύτά θωπείας καί έπαί- 
νους· ενεκα τούτου διεγείρεται παρά ταΐς μαθητρίαις ταύταις αίσθη
μα έπάρσεως καί άνοήτου ύψηλοφροσύνης, οπερ σπουδαίως έπιδρών 
έπί τής ηθικής άναπτύξεως, διαστρέφει καί τήν διανοητικήν τω 
δντι είναι πρόδηλον, οτι τό κύριον έλχτήριον τοιαύτης σπουδής είναι 
η έπίδειξις διανοητικών τινων προτερημάτων πρός τους άλλους, 
όπως δι’ αύτών ο μαθητής ή ή μαθήτρια άρυσθώσι νέους έπαίνους
■παρά τών θαυμαστών αύτων. Ή  υπό τό πρίσμα τοιούτων αίσθημά·
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των προβαίνουσα ανατροφή καί έκπαίδευσις, έχει πάντοτε πραγμα
τικήν συνέπειαν ού μόνον τήν έλλειψιν σπουδαιότητος περί τήν δια
νοητικήν άνάπτυξιν παρ’ άμφοτέροις τοίς φυλοις, άλλά καί τήν 
βεβϊίαν καταοτροφήν τής ηθικής άναπτύξεως, ής αί άρχαί καταπνί
γονται υπό τής άνοήτου άλαζονείας, τής κενοδοξίας, τής έπιδείξεως, 
καί τοΰ φθόνου, ύφ’ ών καταπολιορκουμένη κατά πρώτον ή άγνή 
καρδία τοΰ σπουδαστοΰ, κατακυριεύεται βαθμηδόν γινομένη ελεεινόν 
ερμαιον αύτών έπί τέλους. Ή  εύγενής άνατροφή καί αληθής δια
νοητική άνάπτυξις έχει άναπόφευκτον συνέπειαν τήν ταπείνωσιν καί 
μετριοφροσύνην, πρό πάντων διότι ο μύστης αύτών γινώσκει καλώς 
ότι ύπάρ/ει υψηλότερος βαθμός άνατροφής καί παιδείας μέχρι τοΰ 
οποίου ήδύνατο νά φθάση άν είχε τήν ικανότητα. Έντεΰθεν Ιπεται 
ότι ούδέποτε ό έπιστήμων δικαιοΰται νά γαυρια διά τό πλήθος τών 
γνώσεων αύτοΰ, καθότι πρέπει νά ένθυμήται πάντοτε ότι τό ποσόν 
τών έπιστημονικών γνώσεων, αΐτινες περικαλύπτονται ετι καί νΰν 
ύπό μυστηρίου, καί κατά συνέπειαν άγνοοΰνται ύπ’ αύτοΰ, ώς καί τό 
τής ηθικής τελειότητος ήν ήδύνατο νά έχη, είναι πάντοτε άνώτερον 
του ποσοΰ τών γνώσεων άς κέκτηται νΰν, ώς καί τής παρούσης 
αύτοΰ ηθικής τελειότητος. Ό  συναγωνισμός έπιφέρει τήν ταπείνω- 
σιν καί μετριοφροσύνην έπίσης, ιδίως όταν ούτος δέν περιορίζηται 
εις ώρισμένην σειράν μαθημάτων ή είς ενα μόνον φΰλον. Όποιαν 
ηθικήν ώφέλειαν Οά έπορίζοντο γυναίκες τινές, άν, ενεκα ελλείψεων 
κατά τήν νεαράν αύτών ηλικίαν, είχον τό εύτύχημα νά στερηθώσι 
τών έπαίνων καί θωπειών τών φίλων καί συγγενών αύτών !

Περαίνοντες τόν λόγον, προσθέτομεν ότι· «Πάσα μόρφωσι; άτε- 
λής, μαστιζόμενη μάλιστα ύπό τών άνω έκτεθέντων μειονεκτημάτων, 
έχει άναπόφευκτον καρπόν αύτής τήν βλάβην τοΰ πλησίον άντί ώρε- 
λείας. Άνάπτυξις διανοητική άνευ ηθικής άναπτύξεως, γίνεται 
συνηθέστερον πρόξενος ολέθρου καί έρημώσεως παρά τή κοινωνία, 
ή σωτηρίας καί προόδου αύτής».



ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.

i ) .  Έκ πάντων τών θεσμών τών άπαρτιζόντων τον σκελετόν τοΰ 
νεωτέρου κοινωΜκοΰ σώματος, ούδείς ύπαρχε: σπουδαιότερος τοΰ 
γάμου, άλλά και ούδείς άλλος είναι βεβαιότατον οτι Θά ύποστή έν τώ 
μέλλοντι μεταρρύθμισή γιγαντιαίοις βήμασι προσεγγίζουσαν. Είς 
πολλά άλλα ζητήματα ή πορεία τοΰ μέλλοντος πολιτισμού δυνατόν 
να φαίνηται αμφίβολος· άλλ’ είς το ζήτημα τοΰτο ή τοΰ μέλλοντος 
πολιτισμοΰ πορεία φαίνεται σαφέςατα διαγεγραμμένη. Ή  ύπεξουσιό- 
της τοΰ άσθενεστέρου φύλου, ητις ητο φυσική κατά τάς περιόδου; 
τοΰ παγκοσμίου και αδιάλειπτου πολέμου, κατέστη νΰν αδικαιολο · 
γητο;, και ή άντικατάστασις αύτής είναι μόνον ζήτημα χρόνου. Ή  
ήμερα δέν είναι μακράν καθ’ ήν ή γυνή θά άπελευθερωθή διά τών 
νόμων, δ,τε θά έπιτραπή αύτή ή διαχείρισις τών κτημάτων της, ή 
διάθεσις τών κερδών της, ό μετά τών άνδρών συναγωνισμός αύτής 
είς πάντα κλάδον εργασίας δι’ ήν δύναται νά 3) κατάλληλος, και · 
τέλος ή ψήφος αύτής είς τά τής κοινότητος. νΟταν ή ημέρα αυτη 
άνατείλ^, όταν παραχωρηθώσιν είς τάς γυναίκας τά προνόμια εκείνα 
άτινα καί έν ’Αμερική καί έν Εύρώπγι είναι προ πολλοΰ τά εκ γενε
τής δικαιώματα τοΰ άρρενος, είναι προφανές ότι καί οί όροι τής 
μετά τών άνδρών ένώσεως αύτών θά έπηρεασθώσιν άμοιβαίως, και 
ότι τότε ή εύλογία τής Εκκλησίας δέν θά ήναι άναγκαία τοΰ λοι- 
ποΰ πρός ένωσιν καθ’ ?)ν τό πλεονέκτημα τής γυναικός είναι ή ύπα> 
κοή είς τόν ά^δρα αύτής. Περιεργείας χάριν άναφέρομεν περικοπήν 
άρθρου τινός Ά γ γ λ ο υ  συγγραφέως έν ε| επιφέρει τάς εξής σκέψεις 
έπί τούτου. «Έ ν ’Αγγλία! λέγει ουτος, έ περί συνοικεσίων Κώδηξ 
eivat ή άποθήκη τών αγρίων έθίμων καί τυραννικών προνομίων, ά
τινα πρό πολλοΰ κατηργήθησαν είς άλλα μέρη, καί άτινα καί έν
ταΰθα έν τώ τελευταίω αύτών καταφυγίω διατελοΰσιν είς παράδο
ξον άντίθεσιν πρός τό δημόσιον φρόνημα, ύπό τοΰ οποίου είσίν είσέτι 
άνεκτά. Ό  στρατιώτης δέν εχει τοΰ λοιποΰ δικαίωμα παρά τοΰ νόμου 
νά ξυλίσε) τόν χωρικόν ή νά κλέψει τά χρήματα αύτοΰ· άλλ’ έν τούτοις 
ό νόμος επιτρέπει είς αύτόν νά ξυλίζ^ τήν σύζυγόν του νά διαρπάζη
τήν περιουσίαν αύτής. Ού μόνον δύναται ούτος νά παίξη ή νά κατασπα-
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ταλήσε) είς άσωτείας τό είς αύτόν έμπιστευθέν κεφάλαιον προς σίτΐ- 
σιν τής οικογενείας του (ούτω δέ γίνεται ένοχος έλλείψεως έμπιστο- 
ούνης τιμωρηιέας είς άλλας περιπτώσεις), άλλά καί όταν ή σύζυγος 
του, περιελθοΰσα είς πτωχείαν, προσπαθή δι’ επιπόνου εργασίας νά 
κερδίσε) τά πρός τό ζήν άναγκαία, ουτος δύναται νά πορευθή πρός 
αύτήν καί νά τήν άπογυμνώσε; έκ νέου. Είναι αληθές ότι κατά 
νεωτέρας τροποποιήσεις τοΰ νόμου, ή σύζυγος, έν τοιαύτε) περιπτώ- 
σει, δύναται νά ζητήσει προς·ασίαν παρά δικαστικοΰ άρχοντος, ο£ις άν 
ό σύζυγος αύτής καταδικασθή, δύναται νά διατάξει ινα τά κέρδη αύ
τής έπιφυλαχθώσι μόνον πρί>ς χρήσιν αύτής· άλλ’ ή άρχή τοΰ νομού, 
ότι ό σύζυγος είναι κύριος τής έργασίας τής συζύγου του, καί κατά 
συνέπειαν, τών έξ αύτής προερχομένων κερδών, υφίξαται πάντοτε. Ό  
σύζυγος δύναται νά τύπτε) αύτήν «μετρίως» καί τότε ή δικαστική 
άρχή δέν δύναται νά έπέμβε)· καί άν μέν συντρίψε) τόν βραχίονά της, 
ή  έκβάλε) τόν οφθαλμόν της, καίτοι ούτος θά φυλακισθή διά τήν προ
σβολήν, όταν άναλάβη τήν ιδίαν έλευθερίαν, δύναται νά απαιτήσει 
τήν σύζυγόν του έκ νέου καί νά τήν τιμωρήσει διότι κατήγγειλε τάς 
κτηνώδεις έπιθέσεις του. αΌ  σύζυγος έχει δικαίωμα έπί τοΰ άτόμου 
της» ούτος δύναται νά τήν άναγκάσε] νά τόν άκολουθήσε) πανταχοΰ, 
ώς εί ήτον ό κύων αύτοΰ* ’Αλλά καί μετ’ αύτοΰ τοΰ κα?*ώς άνατε- 
θραμμένου καί καλήν έχοντος πρόθεσιν συζύγου, αί δυσαρέσκειαι είς 
ά; αΰτη δύναται νά έκτεθή άνευ τής συγκαταθε'σεώς της, ένεκα τής 
άγνοιας ή  άφροντισιας έκείνου, δν ό νόμος κατέςησε κάτοχον αύτής, 
καί είς 8ν ή εκκλησία διατάττει αύτήν νά ύπακούε), είναι πολυάριθμοι 
καί άξιοθρήνητοι αρκούντως». Ταΰτα λέγει ό Ά γ γ λ ο ς  άρθρογράφος, 
θέλων νά δώσε) ιδέαν τινά τών δικαιιομάτων άτινα ό νόμος χορηγεί 
είς τόν σύζυγον έν ’Αγγλία, καί νά περιγράψτρ τήν βέσιν τής γυ*· 
ναικός τοιαύτην έχούσης παρά τών νόμων προστασίαν.

Ό  σκοπός ήμών έν τούτοις είναι νά περιγράψωμεν τόν θεσμόν

τοΰ γάμου έν Γαλλία ένθα καταχρήσεις τοιαΰται ώς αί άνω περι-
γραφεΐσαι, έξηλειφθησαν κατά μέγα μέρος έκ τοΰ κωδικός· θελομεν
προσπαθήσει νά περιγράψωμεν τήν άνάπτυξιν Γαλλίδος υψηλής
περιωπής, τήν πρώτην αύτής άνατροφήν ώς προπαρασκευαστικήν
τής μελλούσης αύτής άποκαταστάσεως, τό είδος τοΰ συζυγου τον
όποιον είναι πιθανόν νά συναντήσει, τά τής μνηστευσεως αυτής,
καί τήν μέλλουσσαν αύτής ειμαρμένην ώς σύζυγος. Θέλομεν έπω-
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φεληθή προς τον σκοπόν τοΰτον έξ όσων έγράφησαν έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου ύπ’ αυτών των Γάλλων, συγκρίνοντες τας μαρ
τυρίας των κπλειτέρο)ν αύτών παρατηρητών, είτε έν τη μυθιστοριο
γραφία, είτε έν εώ δράματι, καί άντιγράφοντες αυτολεξεί το κείμε
νον, προς καλεΐτέραν παράστασιν της ιδέας ήμών. Θίλομεν δέ ουτω 
προσπαθήσει να καταστήσωμεν την εικόνα ήμών ζωηράν κα! ακριβή 
όσον ενες-ι. Ά λ λ ’ ή είκών αυ:η, ούχ'ήιτον ώς τοιαύτη, θέλει εχει τήν 
φιλοσοφικήν αυτής σημασίαν. Το μέρος οπερ είναι προσδιωρχσμένον 
είς τήν γυναίκα ύπό των νεωτέρων κοινωνιών, ό περιορισμός ό έπιβε- 
βλημμένος έπί τής φυσικής αυτής διαχύσεως, ή ανατροφή ήτις κατά 
τόν κύριον Mill, τίθησι πάγον έπί τής μιας πλευράς τοΰ φυτοΰ καί 
θερμόν πάγον έπί τής έτέοας· ταΰτα πάντα άπαρτίζουσι τήν βάσιν 
τών κυριωτέρων ταραχών καί διενέξεων, αΐτινες συναντώνται εις τους 
γάμους. Αναφαίνονται δ’ ύπό μίαν ή ύπό άλλην μορφήν, συμφώνως 
προς τάς διαφοράς τοΰ κλίματος τοΰ εδάφους καί τής (ουλής· είς 
τινα χώραν τοΰτο περιορίζει τάς συζύγους είς τάς οίκιακάς έργασίας, 
και αποκλείει αύτάς άπό τής συναναστροφής τών άνδρών, οίτινες 
συνεπώς ζητοΰσι τάς διασκεδάσεις αύτών είς τά ζυθοπωλεία καί 
τά καφενεία* είς άλλα μέρη ώΟεΐ αύτάς εις παράβασιν τών συ
ζυγικών αύτών καθηκο'ντων. Έ ν Γαλλία ό νο'μος ώς πρός τάς 
γυναίκας είναι πολύ καλείτερος ή έν ’Αγγλία. Ή  σύζυγος άληδώς 
δέν είναι μέν ίση πρός τόν άνδρα, άλλ’ άναγνωρίζεται τούλάχιστον 
ώς χωριστόν άτομον έχον απαιτήσεις καί άνάγκας ιδίας· ή ιδιοκτη
σία της είναι κεχωρισμέν/;, καί ό σύζυγος έπιμελούμενος αύτής, εί
ναι υποχρεωμένος νά δώση άκριβή λογαριασμόν τής διαχειρίσεώς 
του. Έ χ ε ι  δικαίωμα έπιτηρήσεως έπί τών τέκνων της (δικαίωμα 
οπερ παύει έν ’Αγγλία, όταν τά τέκνα φΟάσωσιν είς το έβδομον έτος 
τής ηλικίας των)· καί, τέλος, αυτη δύναται νά χωρισθή άπό τόν σύ
ζυγόν της, άν άποδειχΟή ότι ουτος Σιεπράξατο κατ’ αυτής σκληρό
τητας, ή βιαιοπραγίας. Καί ή κοινωνική αύτής έπίσης θέσις είναι 
άναλόγως άνωτέρα* αυτη είναι συνειθισμένη νά λαμβάνη μέρος εις 
τάς έργασίας τοϋ συζύγου της, όστις συμβουλεύεται αύτήν είς τάς 
σπουδαίας εργασίας* αυτη κρίνεται περισσοτέρας προσοχής καί σε
βασμού άξία. ‘Υπήρξε δ’ εποχή, καθ’ ήν αί Γαλλίδες ήσαν τό κέν- 
τρον παντός φιλολογικοΰ συλλόγου, καί όταν ή έπιρροή αύτών είς 
τά κοινωνικά— καί είς αυτά τά πολιτικά μάλιστα— ζη;ήματα ήτο

‘ ίΟ

μεγίστη. Ά λ λ ’ έν Γαλλία, χώρα έν η υπερισχύει συγκριτική ίσό- 
της μεταξύ τών φύλων, τά παρομαρτοΰντα τω συστήματι τοΰ γάμου 
ελαττώματα εσονται διάφορα, άν ούχί ήττον δυσάρεστα, εκείνων 
άτινα άναφαίνονταί έν ’Αγγλία, καί ή σπουδή τών ελλείψεων 
εκείνων δά παρουσιάση νέον ενδιαφέρον, καί πιθανώς Οά διδάςη ήμας 
νέον μάθημα.

2). Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν μετάφρασιν τών άπσσπασμάτων, 
δέον νά είπωμεν μίαν λέξιν περί τοΰ έπί κεεαλής τοΰ παρόντος άρ
θρου τεθειμένου τίτλου. Ό  τίτλος πρέπει νά ήναι πάντοτε σύντομος* 
κατά συνέπειαν ό ήμέτερος «Μνηστεία καί Γάμος έν Γαλλία» δέν 
ορίζει ακριβώς τόν σκοπόν τής παρούσης διατριβής. Σκοποΰμεν νά πε- 
ριγράψοιμεν τά έν Γαλλία συνοικέσια, μόνον τά λαμβάνοντα χώραν 
είς τάς εύπορους τάξεις, έν αίς περιλαμβάνονται πασαι έκεΐναι αί γυ 
ναίκες ών ή περιουσία άπαλλάττει ταύτας τών φροντίδων των οικια
κών καθηκόντων, άτινα είσί λίαν επίπονα, ή τής συμμετοχής είς τήν 
εργασίαν τών συζύγων αυτών, Ο Bolzsc υπολογίζει (είναι αληθές 
ότι αί τιμαί έδιπλασιάσΟησαν άπό τής έποχής καθ’ ήν έγραψε καί ε
φεξής) ότι εισόδημα 20 ,000  φράγ. εν Παρισίοις ή 6 ,000 φρ. εις τάς 
επαρχίας, άρκεΐ νά έξασφαλίση αύταΐς τήν θέσιν ταύτην. Οί άναγνώ- 
σται ήμών δέν πρέπει νά θεωρήσωσι γενικήν καί εθνικήν τήν περιγρα
φήν ταύτην, ήτις είναι ή άληΟής είκών ώρισμένης τάξεως άνθρώπων. 
Όρθώς ή έσφαλμένως, ο πολιτισμός κρίνεται συνήθως έκ τών δαπα
νηρότερων αύτοΰ καρπών, διότι καίτοι τήν πραγματικήν ισχυν καί 
τήν άληθήμερίδα οίουδήποτε έθνους άπαρτίζουσιν αί έργατικαί αύτοΰ 
τάξεις, ή της υψηλής περιωπής τάξις άντιπροσωπεύει καί χαρακτη
ρίζει βέλτιον τόν ιδιαίτερον βαθμόν τής πνευματικής αύτοΰ καλ
λιέργειας, καί έπιδείκνυται τάς άρετας καί τά έλλατώματα αύτοΰ 
I n  καταφανέστεοον τών λοιπών τάξεων.

Τελευταΐον, επειδή τά γενικά αί’τια, τά έπιδρώντα έπί τών γάμων 
έν Γαλλία, άρχονται έπηρεάζοντα τό άτομον έκ μικρας ηλικίας, έκρί- 
ναμεν αρμόδιον ΐνα σχετίσωμεν τους άναγνώστας ήμών πρός είδος 
τί νεανίδων έν Γαλλία, καί νά περιγράψωμεν τάς τάσεις τής άνα
τροφής, τήν όποιαν αυται λαμβάνουσι, τούλάχιστον καθ’ οσον αι 
τάσεις αυται σχετίζονται πρός τον γάμον. 'Η  πρώτη ημών συλλογή 
έγένετο έκ συγγράμματος τινδς, εχοντος τίτλον «ο βιος και τά
ορονήαατα τοΰ Κ. Graiodorge». Ό  Κύριος Graindorgc είναι Γάλλος 
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διανύσας το μεγαλείτερον μέρος τοΰ βίου του είς τάς 'Ηνωμένας πολι
τείας τής ’Αμερικής, ένθα έκέρδησε περιουσίαν, άποφέρουσαν 3 ,000 
λίρας κατ’ έτος, έμπορευόμενος έλαιον καί τεταριχευμένα χοίρεια 
κρέατα. Άποσυρδείς δέ τοϋ εμπορίου έπανέκαμψεν είς ΙΙαρισίους καί 
άρχισε νά έξετάζη τάς αδυναμίας τών συμπατριωτών του, μετά τής 
ζωηρές εκείνης ευθυκρισίας Γάλλου, μή επηρεαζόμενου ύπό τών
προλήψεων τής γαλλικής άνατροφής και έθιμοταξίας, καί μή επη-
ρεασθέντος είσέτι εκ μακρας οίκειότητος πρός τά περί αυτόν συμ- 
βαίνοντα* ίδου απόσπασμα τοϋ ημερολογίου του.

«’Ιουνίου 15. ΈπεσκΙφθην τόν φίλον μου Σ. είς Ville d’ Avray,
τμήματάρχην εν τινι ύπουργείω, καί δαπανώντα 30000 φρ. κατ’
ετος. Έ χ ε ι  μεγαλοπρεπή Ιπαυλιν κειμένην επί λειμώνος είκοσι καί 
δύο τετραγωνικών μέτρων περιφερείας, καί καταφύτου άπό δένδρα. 
Δύο θυγατέρες αύτοΰ— δεκαπέντε καί δέκα εξ έτών ηλικίας— άπο· 
λαύουσι τής εύεργετικής δρο'σου τοΰ άέρος τής εξοχής, φέρουσαι 
προσφάτους χειρίδας, ενδυμασίαν τοϋ συρμοΰ, καί υποδήματα στενά· 
αδται εγείρονται τήν 8ην πρωϊνήν ώραν. Με άγαπώσι καθ’ υπερ
βολήν* έχω τά θυλάκιά μ,ου πάντοτε πλήρη γλυκυσμάτων καί άθυρ-

r y > rματων ot αυτας,
«Πώς ! άλλ’ είναι ό κύριος Graindorge,» λέγει ή Κυρία Σ. Καλήν

ημέραν  ε ύ χ ο μ α ι  ύμι^ πρ ο σ φ ιλ έσ τα τέ  μ ο ι  κύριε* πόσον εΐ30ε καλός

έλθών είς έπίσκεψιν ημών τοσοΰτον τα χέω ς! Συγχωρήσατε νά
σ£ς δείξωμεν τήν έπαυλίν μας. Ω ! αληθής επαυλις. "Εχομεν ολίγα
θαλερά δενδρύλλια περί ήμδς* δέν ήδυνάμεθα, βλέπετε, νά κάμωμεν
χωρίς νά έχωμεν όλίγην χλο'ην. Τά αγαπητά μας τέκνα έπεθύμουν
ζωηρώς τόν αέρα τής εξοχής. Καί βλέπετε ότι ώφελήθησαν έξ
αύτοΰ τόσον ! Ιίάντοτε βαδίζουσι άκροποδητεΐ έπί τών χόρτων. Ού-
δεμίχ στενοχώρια είς τά ενδύματα— φέρουσιν άπλας έσθήτας,
άπλδ επανωφόρια, ακριβώς, ώς όταν ήσαν επτά έτών ηλιαίας. Αύται
είνε νήπια είσέτι* δέν δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον είνε νήπια. Θά
πιστεύσητε ότι χθες ή Jenny μοί είπεν, ένώ Ιμελέτα τήν ιστορίαν
της περί τοϋ Λουδοβίκου XIV. «Άλλά, μαμμά, πώς ήδύνατο ουτος
νά άγαπ2 τήν δεσποινίδα La ValliSre, άφοΰ ήτο νυμφευμένος; Διέ*
πραξεν άρα διγαμίαν;# Δάκρυ* έρρευσαν έκ τών οφθαλμών μου* δέν
έξεφράσθη μετ’ άθωότητος ; Αύτή είνε ή ιις  μοί εί/ιεν, ό;«ν ήτο
τριών έτών ηλικίας α’Εάν ό Θεός ζή είς τούς ούρανούς, μαμμά, ου·
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τος πρέπει νά ήνε ώς πτηνόν* εχει αρά γε ράμφος;* Ή  δύναμις 
τής κρίσεώς της είχε σχεδόν άναπτυχθή.

« Ά  ! άγαπητέ μου, κ. Greindorge, πόσον ή μήτηρ είνε εύδαίμων 1 
οι άνδρες, οΐτινες μ,ένουσιν άγαμοι, ώς σείς, δέν γνωρίζουσι τίνος 
άγαδοΰ στερούνται, Ό  σύζυγός μου έλεγε τοΰτο σήμερον τήν πρωίαν 
ουτος είνε είσέτι πλήρης φιλοφρονήσεων πρός με. Ά λλά καί υμείς 
εισδε λίαν περιποιητικός, καί χαίρομεν ύπερβάλλοντως βλέπουσα* 
ύμας. Όποία θερμότης σήμερον ! Σας παρακαλώ, καθήσατε.— Έποί- 
ησα ύπόκλισιν. Καίτοι προ Ιπταετίας διαμένων έν Γαλλία, δέν έ
μαθα είσέτι νά έκτελώ μετ’ άκριβείας τάς υποκλίσεις τάς άποατου* 
μένας είς τήν ραγδαίαν ταύτην βροχήν τών Παρισινών φιλοφρονή

σεων. Κατακλυσμός τρυλλισμών (irilles) καί μουσικών τόνων έξήλ- 
θον αίφνης έκ τής μικρδς αιθούσης τής ύποδοχής.

β Ή  παίζουσα είναι ή Jenny. Είναι καί αί δύω είς τήν μικράν αύ
τών φωλεάν ήν διηυθέτησαν πρό μικροΰ. Ά ς  είσέλθωμεν θά 
μας είπήτε άν σας άρέσκη. Αυται εχουσι μεγίστην φιλοκαλίαν.

«’Αληθώς ούδέποτε είδον κομψοτέραν, θελκτικωτέραν φωλεάν· 
ολόκληρον τό δωμάπον ήτο κεκαλυμμένον έκ κυανολεύκου υφάσμα
τος· στενή χρυσή ταινία άνερχομένη έλικοειδώς έπί τοΰ τοίχου π ε 
ριέβαλε τά κάτοπτρα. ’Εντός μ εγάλων σινικών αγγείων ύπήρχον 
άνθη έκλεκτά άπαστράπτοντα έτι έκ τής έπ’ αύτών πρωινής δρόσου.

«Τδ γλυκύ φως τής ημέρας είσδύον ήρεμα έντός τοΰ δωματίου, έσ- 
χημάτιζεν έπί τήςτραπέζης, έφ* ής έκειτο, ζεΰγος λευκωμάτων δια
τεθειμένων μετά έπιτετηδευμένης άτημελησίας, ταινίαν φωτεινήν 
περιβαλλομένην ύπό ομίχλης· μία μόνη ύπήρχεν είκών τής Marie 
Antoinette. Όποία δ’ αφθονία χαριεντων γυναικείων άθυρμάτων !

« Ή  Jenny έκάθητο έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου, καί ή Μάρθα ΐστατο 
πλησίον αύτής. Άμφότερα τά ονόματα είναι τοΰ ουρμοΰ. Ή  
Μάρθα μέ τό ισχνόν αύτής σώμα καί τόν κυρτούμενον αύτής λαι
μόν, φαίνεται ώς λεπτός μελισσουργός. Ή  Jenny κινεΐ έλαφρως 
τούς δακτύλους έπί τών έλεφαντίνων πλήκτρων τοΰ κλειδοκυμβάλου, 
έπί τοΰ κατηφοΰς χείλους τής οποίας έπεφαίνετο μειδίαμα. Άμφό- 
τεραι ήσαν ένδεδυμέναι ?>ευκάς έσθήτας. Ό  καιρός είναι θερμός, καί 
είμεθα είς τήν έξοχήν. Έ ν τούτοις αύται είσί μετριόφρονες— δειλαί 
ενώπιον τών ξε'νων, συνεσταλμέναι όταν λαλώσι* αύται έρυθριώσιν 
ολίγον, Sv πρός στιγμήν ΰψώσωσι τόν τόνον τής φωνής αυτών αύται



άποτολμώσιν οίκείαν χειρονομίας καί τότε αίφνης, διστάζουσαί, 
διακόπτουσιν αυτήν. Αισθάνομαι έν αύταΐς εσωτερικόν πυρ, τρέμου- 
σαν ευαισθησίαν, διά παντός δύσπιστον και πρός έ αυτήν— την 
λεπτότητα και την ζωηρότητα τοΰ πτηνού. Τό ώραΐον πλάσμα είναι 
τοσοΰτον λεπτοκαμωμένον, ώστε διατελοΰμεν διηνεκώς φοβούμενοι 
μήπως τό συντρίψωμεν τοσαύτην ζωηρότητα κεκτημένον, ώστε 
περιμένομεν πάντοτε νά ίδωμεν αύτό άφιπτάμενον. Τά άκρα τής 
έσθήτος κυματίζουσι, αί επί τών κροτάφων μικροί βόστρυχοι άνακι- 
νοΰνται, ή φωνή άρχεται ΰποτρέμουσα ήδέως κατα τήν πρώτην 
αύτής απόπειραν να καταστη σταθερά . . . ‘Ortoia ταραχή ψυχής, 
όποιοι παλμοί καρδίας ΰπάρχουσιν έντός αύτών !

«Graindorge, άγαπητέ μοι φίλε, θά εισθε πεντήκοντα τριών ετών 
κατά τήν 21ην. του προσεχούς ’Ιουλίου.

«’Αρκούντως αληθές, άγαπητέ μοι Κύριε* τοΰτο είναι ετι μεγα- 
λείτερος λόγος νά τε'ρπω τους οφθαλμούς μου διά τών άνθεων τοΰ υ- 
ελοφράκτου φυτοκοκομείου. Ναί, διά τών άνθέων, διότι τοιαύτη είναι 
ακριβώς ή  ένταΰθα έντύπωσίς μου. Έννοοϋμεν ότι τό θέλγητρον τής 
όράσεως έγκειται εις τό άπροσδόκητον, είς τήν  οπτικήν λεγομενην 
απάτην, είς τόν αϊφνίδιον νεωτερισμόν, είς τήν ήμετέραν φαντασίαν, 
ήτις σπεύδει όπως κατοικίσιρ άγνώστους χώρας διά τών φαντασιο
πληξιών αύτής.

«Βαθμηδόν ή συνδιάλεξις ήρξατο νά γίνεται έπίτό οικειοτερον, καί 
η Μάρθα ειπε— θά έλθητε είς τό μάθημα τοΰ κ* δ Έριστάλ αύριον; 
*Ώ ! σχεδόν εύγενής κύριος— φέρων ταινίαν επί τής κομβιοδόχης 
του. Ή μ α μ μ ά  λέγει ότι ουτος έχει πατρικούς τρόπους. Πάντες με- 
ταβαίνουσι παρ’ αύτώ τώρα* συναντώ πάσας τάς φίλαςμου έκεΐ. Ου- 
τος απαγγέλλει μικράς ομιλίας περί τής εύδαιμονίας τών γυναι
κών . . . . "Ω ! έρχονται τά δάκρυα είς τους οφθαλμούς ! Είναι τοσον 
καλός, τοσοΰτον ά£ιαγάπητος ! Ούδέποτε επιπλήττει· οταν τό θέμα 
δέν ήναι καλόν, σας παρηγορεΐ* λέγει υμΐν ότι τό προσεχές θελει 
είσθαι καλείτερον. Είναι πάντοτε καλώς ένδεδυμένος, δέν είναι άλη·· 
θές Jenny; φέρει κυανοΰν επενδυτήν μ ε τ ά  χρυσών κομβίων, και υπο· 
κάμισον τοσοΰτον λευκόν ! Τόν περιπαίζομεν ολίγον διότι παρατη
ρεί συνεχώς τους όνυχάς του, καί εξάγει μετ’ έρωτοτροπίας τό ρινο- 
μακτρον έκ τών θυλακίων τοο. Ή  δεσποινίς Volant, ή παρ’ αύτώ κα- 
θημένη, λέγει ότι αρωματίζει αύτό. Έν βραχυλογία ουτος περιτ

ποιείται εαυτόν ώς εί ήτο κυρία. Είμεθα λίαν εύχαριστημέναι διότι 
πορευόμεθα παρ’ αύτώ· ή παιδαγωγός ήμών ήτο τοσοΰτον οξύ
θυμος ! Ένθυμ εΐσθε αύτήν; Τήν δεσποινίδα Εύδοξίαν, έννοεΐτε. 
Είχε τήν ρίνα έρυθράν καί τοσοΰτον μεγάλους όνυχας !

«Όποιον μελίχρουν πρόσωπον είχε, δέν είναι αληθές Jenny ; «Κο- 
ρήτσια, εύαρεστηθήτ,ε νά έπαναλάβητε τήν άνάλυσίν σας, ελεγεν 
αυτη. Κορήτσια, έγερθήτε αμέσως. Κορήτσια, αί καλοανατεθραμ- 
μέναι Κυρίαι, δέν πρέπει νά βαδίζωσιν ουτω. Κορήτσια, δέν πρε- 
πει νά ομιλήτε είς τήν τράπεζαν.» Αυτη τέλος ήτο κακή ώς θύρα 
ουλακής* δέν ήθελε νά μας άφήστ) νά άνοίξωμεν τό στόμα ΐνα φά- 
γωμεν. Καί ποιον τρόπον &ΐχε νά μόϊς ένθαρρύντρ όταν επαίζομεν τό 
κλειδοκύμβαλον ένώπιον ξένων ! Καί αί άρχαί της ! Είχε τό στόμα 
πάντοτε πλήρες άρ/ών. Ή  Louise Volant διϊσχυριζεται ότι αύται 
κατέστησαν μελανούς τους όδόντας της. ’Αρχας ειχεν εις τό στόμα, 
καί ούδέν άλλο ή άρχάς. Αΰτη τάς πωλεΐ, καί δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου 
κερδίζει τά πρός τό ζήν άναγκαΐα. Τέλος ή Κυρία Volant ειπεν είς 
τήν μαμμά, ότι τά μαθήματα τοΰ κ. d ' Ileristal ήσαν τερνότατα, καί 
οΰτω μετέβημεν έκεΐ πρό εξ μηνών.»

«Καί τί κάμνετε έκεΐ
«Τά πάντα* θέματα. Είχομεν τόν θάνατον τής ’Ιωάννας τής *Αρ· 

κης.— Τήν συνδιάλεξιν δύω άγγέλων συγκινηθέντων έκ τής δυστυ
χίας τοΰ κόσμου— Μητέρα γονυπετοΰσαν ένώπιον λέοντος μέλλον
τος νά καταβρο^θίσγ) τό τέκνον της— Τον Ιωσήφ πωληΟεντα υπο 
τών άδελφών του— ΰμνον είς τόν ήλιον. "Ω, είναι έπίπονον τό έρ’ 
γον, δύναμαι νά σας τό είπω. “Ιμνος εις τδν ήλιον! Τι νομίζετε 
περί τούτου·, Κατά πρώτον δέν ήδυνάμην νά εΰρω τίποτε νά είπω 
ούτε έγώ ούτε ή Jenny, έκλαίομεν καί ένομίζομεν έαυτάς ηλιθίους. Ό  
κ. d ’ H0ristal ειπεν ήμΐν ότι πρέπει να ύψώνομεν τόν νοΰν καί νά 
προσπαθώμεν νά διεγείρωμεν τήν φαντασίαν ήμών. ΊΙρχισαμεν οθεν 
νά βαδίζωμεν ταχέως έντός τής αιθούσης, νά άσπαζώμεθα άλλήλας 
περιπαθώς. Έστρέψαμεν τό βλέμμα πρός τόν ούρανόν, ώς οί ΰποκρι- 
ταί τοΰ θεάτρου, καί αμέσως ένεπνεύσθημεν τά πάντα. Κατά πρώτον 
ήδυνάμεθα νά συνθέτωμεν ήμίσειαν σελίδα* νΰν συνθέτομεν πλείονας 
τών Ιξ μετ’ ευκολίας. Θά συνθέσωμεν τόν ΰμνον αύριον τήν πρωίαν 
πρότοΰ προγεύματος.— Καί τι θά ειπητε — Ω ! δεν γνωρ ιζομεν εί
σέτι· πρέπει πρώτον νά περι^είλωμεν τον νουν ημών, και τοτε εκπεμ- 

1 45



πομεν όξείαν κραυγήν, δέν είναι άλεθες Jenny; Καί τότε τό παν έξαρ- 
τάται εκ τών περιστάσεων. Ή  Jenny ευαρεστείται νά λαλή περί μι
κρών αρνιών, περί ανθισμένων λειβαδιών, περί παιδίων γονυπετούν- 
των έπί των εκ £όδων κλινών αύτών κατά τήν νύκτα, όπως ζητήσωσι 
την εύλογίαν τοΰ ύψίστου, Έ γώ , τουναντίον, λαλώ περί τοΰ άρματος 
της βροντής, περί αστραπών, περί τών άγγέλων τοΰ Δημιουργοΰ—  
περί κεραυνοΰ, τής φωνής τοΟ ύψίστου. Ό  κ. d Heristal είναι πάν* 
τοτε εύχαριστημένος. Λέγει ότι εχομεν χαρακτήρα λόγου άνώτερον 
τών λοιπών, καί μέλλει νά δώσε) ήμΐν τό βραβίίον της τιμής.

«Άναγινώσκετε ταΰτα πάντα ύψηλοφώνως:
ί Ά !  έχετε δίκαιον τοΰτο είναι δυσκολώτατον. Φαντασθήτε μόνον, 

οτι τήν πρώτην φοράν ή Jenny δέν ήΒυνήθη νά άπαγγείλε) καλώς 
καί ήρχισε νά κλαίε]. ’Εγώ ένομισα ότι ή φωνή μου ήτο προσκεκολ- 
λημένη εντός τοΰ λαιμοΰ μου. Έγενόμην καταπόρφυρος ώς . . . άλλ’ 
ή μαμμά μοί ενευσε, καί τότε άνέγνων χωρίς νά γνωρίζω τί άναγι- 
νώσκω· τό παν μοί έφαίνετο ώς όνειρον. Ό  κ. d’ Heristal μοί άπέ- 
τεινε φιλοφρονήσεις, καί τότε ηοχισα νά λαμβάνω θάρρος. Κατέπιον 
ολίγας σταγόνας ύβατος σακχαρωμένου, καί οΰτω ανέκτησα τήν 
φωνήν μου καί τάς δυνάμεις μου ! Είναι ώς αίθουσα χοροΰ· ή όρασις 
καταθαμβοΰται ΰπό τών φώτων, ή ακοή ταράττεται ύπό τής μουσι
κής, καί έν τούτοις δύνασθε νά στροβιλίζητε μετά ταχύτητος μέχρι 
τής πέμπτης πρωινής ώρας. Ιΐροχθές ούτος είπεν είς νεωστί έλθοΰ- 
σαν μαθήτριαν ότι άνεγίνωσκε πολύ σιγά· αυτη κατελήφθη ύπό λυγ
μ ώ ν  ή μήτηρ της τήν περιέβαλε διά τών χειρών καί οδτω συνήλθε 
βαθμηδόν. ’Αληθώς είναι τρομερόν, γνωρίζετε· τα βλέμματα πάντων 
εΐσίν έστραμμένα πρός ύμας. Αί μητέρες, αΐ θεΐαι, παρευρίσκονται 
έκεΐ, ενίοτε οί πατέρες έπίσης, φέροντες τά δίοπτρα αύτών. ’Επιθυμεί 
τις νά ήδύνατο νά κρυφθή έντός οπής ώς μΰς. ’Αλλ’ύπάρχουσιν έπίσης 
καί -σκηναί διασκεδαστικαί, πρόσωπα τοσοΰτον κωμικά! ’Εσχάτως 
ήλθεν Ά γ γ λ ίς ,  ή δεσποινίς Flamborough, έρυΟρά ώς μήκων (παπα
ρούνα) μέ έρυθροΰν σάλιον όπερ θά καθίστα ταΰρον μανιώδη. Δέν έ- 
τόλμησε νά ύψώσε] τούς οφθαλμούς αύτής— άλλ’ έβλεπε τό βιβλίον 
τής αντιγραφής καί τούς πόδας της· αΰτη θά καταστή λίαν εργατική. 
Τήν ημέραν ταύτην ή μαμμά έσκανδαλίσθη· θά πιστεύσητε οτι ή δεσ
ποινίς d ’ Estaing έφερε βαρύτιμον ύφασμα (σάλι); Ούδέποτε ήκούσθη 
τοιοΰτον. Τά υφάσματα ταΰτα φέρουσιν μόνον υπανδροι κυρίαι· άλλ’
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αΰτη e lm  μιγας, ij δέν έννοεΐ τά τοιαΰτα. Σας δίαβεόαιώ οτι^ρ!» θέα
μα είναι ώραΐον, φαίνεται σχεδόν ώς εσπερίς : Έντός τών σινικών α γ 

γ ε ίω ν  ύπάρχουσι σπάνια άνθη* ύπηρέται φέροντες οικόσημα, καί πλού
σια ένδύματα, ιστανται πρό τών θυρών όπως άναγγέλλωσι τούς εισερ
χόμενους· αί κυρίαι φέρουσιν ένδύματα πολυτελή, καί πλούσια κασ · 
μήματα έπί τής κεφαλής. Έκεΐ μανθάνετε πλείονα ή είς τάς έφη- 
μερίδας τοΰ συρμοΰ. Ή  δεσποινίς d ’ Estaing έφερεν ένώτια μετά 
σμαράγδων. Ή  δεσποινίς fleric εχει αδελφόν ζωγράφον, σχεδιά- 
ζοντα τά χειμερινά ένδύματα αύτής.

« Ή  δεσποινίς d ’ Argdles εχει τόν λαιμόν καί τό πρόσωπον έπι- 
μήκη, διό και περιβάλλει τήν κόμην αύτής μετά διαδήματος, καί έ- 
πειδή είναι μελάγχρους ώς 'ίσπανίς Μαυριτανή, φέρει ένδύ μ α τα  χρώ
ματος κυανοΰ, καί ταινίας έκ μετάξης έπί τών πλεξίδων, τρίχαπτα 
(δαντέλλες) έπί τών άκρων τών ένδυμάτων αύτής, θύσσανον περί τόν 
στηθόδεσμον αύτής. *Ω ! θά έλθ/) ταχέως ή Τετάρτη· είναι τό μό· 
νον ονειροπόλημά μου Jenny  προσφιλής μοι, έλθέ νά σέ άσπ<*σ0ώ.

«Έπί τούτω ή Jenny ώρμησεν είς τ ις  άγκάλος τής αδελφής της, 
καί περιήρχοντο δι’ άλμάτων τήν αίθουσαν ώς δύω έριφοι τήν πεδιά
δα— νευρική διάχυσις. Δύω έτη βραδύτερον θά «σπάζονται άλλή- 
λας πρός τό θεαθήναι Τέσσαρα έτη μετά ταΰτα, άν δέν ήναι είσέτι 
έγγαμοι, θά λαμβάνωσι τά μικρά παιδία έπί τών γονάτων αύτών 
ένώπιον πολυαρίθμου συναναστροφής, καί θά τά καταφιλώσι, 0ά τά 
θωπεύουσιν άποτείνουσαι πρός αύτά τά τρυφερώ tpa ονόματα, όπως 
δείξωσι πόσον καλαί μητέρες θέλουσι γείνει. Νευρικήν κατάσιασιν, 
ερωτοτροπίας, αισθήματα μητρός— ούδέν άλλο ευρίσκει τις είς τάς 
γυναίκας.

«Καί τό προσφιλές παλαιόν κλειδοκύμβαλο ν ; ήρώτησα αίφνης.
Αυται διερράγησαν είς γέλωτα.
Ώ !  τοΰτο είναι πολύ άδικον ήξεύρετε ότιδιέμεινα είς Γερμανίαν 

χατά συνέπειαν λατρεύω τήν μουσικήν.
«'Οποίον όργανον; ίσως τήν σάλπιγγα ; ήρώτησαν
Τρομερόν ! ούδέν σέβεσθε. Καί έγώ όστις έλάλουν πρός ύμδς έπί 

καλϊ) π ίπ τε ι! Έφερον μάλιστα μετ’ έμοΰ μ·κρ5ν βιβλίον τοΰ Schu
mann. Τί θά κάμω τώρα; Θεέ μου ! Τί θά πράξω τώρα ;

«Βιβλίον ! όποιον βιβλίον ; Είς ποιαν γλώσσαν ; Γερμανικήν ; Καί
δύναμαι νά έρωτήσω τί λέγει τό Γερμανικόν σου βιβλίον;— Παραγ-
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γέλματα καί όυμ'ουλάς,— είδος κατηχτ,σεως προωρισμενης οιά τας 
άρχαρί u; μαθήτριας τής Μουσικής.

αΚατηχησις ! -Λρέπει νά ήναι τερπνή ! Ώ  ! κ. Graindorge, εύαρε- 
στηθήτενά φανήτε αρκούντως εύγενής ώστε νά μας μεταφράσατε τήν 
Μ οο σικήν ταύτην κχτηχησιν. . .  .

Τά κυριώτερα παραγγέλματα είναι τα εξής®·—  Ενώ α^εγινωσκον 
τά πρ ό σ ω π α  αύτών έλαβον σοβαρόν υφος· αύται προσηΛωσαν 

τους οφθαλμούς αύτών πρός με- ίσως διότι τά παραγγέλματα ταΰτα 
έκφράζουσι τήν σοβαρότητα, τήν β ι̂Οεΐαν πεποίθησιν, καί τήν ενδό
μυχον συγκίνησιν τήν χαρακτηρίζουσαν τήν μουσικήν ανατροφήν εν 
Γερμανία.—

κΤό κυριώτερον πραγμα τοΰ σπουδαστοΰ τής Μουσικής είναι η 
άνα,τροφή τοΰ ώτός. Αί προσπάθειαι του πρεπει νά τεινωσιν εξ αρ
χής ΐνα διακρίνγ) τον μείζονα καί έλ^άσσονα τό'<ον (major and minor), 
καί τάς διαφόρους κλείδας. Πρός τοΰτο πρέπει νά οιδη «ροσοχήν εις 
τόν ηχον τοϋ ώρολογίου, τοΰ κώδωνος, τής υελου τών παραθύρων 
πληττομένων διά τής χειρός, καί νά προσπιθή νά συγκρ'-vr) τους 
έκπεμπομτνους ύπ’ αύτών ήχους.

ϊ'Τπάρχουσι σπουδαοταί φανταζόμενοι οτι τά πάντα εξαρτώνται 
εκ τής μεγάλης ταχύτητος τών δακτύλων, καί οίτινες καταναλι- 
σκουσι πολλάς καθ’ έκάστην ώρας, κ ίί  έν προκεχωρηκυΐα έτι ηλι
κία, εις μηχανικάς ασκήσεις. Είναι τό αύτό πράγμα ώς έάν τις ένη- 
σχολεΐτο καθ’ έκάστην προφέρων A, Β, Γ, όσον τό δυνατόν ταχύ
τατα. Ποιείτε καλειτέραν χρήσιν τών ώρών τής ασχολίας σας.

«Καθ’ οσον άφορα τήν διαίρεσιν τοΰ χρόνου τής Μουσικής, ή ακρι
βής έκτέλεσις τών χρονικών διαστημάτοιν τών μουσικών τόνων ύτό 
πολλών εύφυοτεχνών (virtuosi), ομοιάζει τό βάδισμα τών έν με'Οϊ] δια· 
τελούντων. Ούδέποτε λάμβανε τoιoύτo'Jς καλλιτέχνας ώς υπόδειγμα. 

«Όταν παίζνις, μή φρόντιζες περί τών άκουόντων σε.
8ΙΙαΐζε πάντοτε ώς νά ησαι ένιόπιον διδασκάλου. 
κΔέν άρκιί νά γνώριζες τά μουσικά ταμάχια διά τών δακτύλων 

σου· πρέπει νά τισαι ικανός νά τά τερετίζ^ς (νά τά ψάλλ^ς άνευ λέ
ξεων^. Έξάσκησον τήν φαντασίαν σου ούτως ώστε νά ενθυμείσαι 
ού μόνον τήν μελωδίαν, άλλά καί τήν αρμονίαν έκαστος μουσικής 
ουνθέσεως.

( ή σ ννέχε ια  είς τό επόμενον φ υ.Ι.Ιάδίον],
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’Αμέσως μετά ταΰτα αναφαίνονται έν 'Ρώμη ανάμικτοι μετά τών 
έκ Ταρταρικών φυλών Έτρούσκων, καί τών ισχυρών Κελτικών φυ
λών τή ς  ’Ι τ α λ ία ς  (1 ). Τό αποτέλεσμα τής ένώσεως ταύτης είναι 
γνωστόν πρός πάντας. Ά λ λ ’ όταν οί Άριοι ήλθον εις έπαφήν μετά 
βαρβάρων φυλών, διέμβιναν καί ουτοι εις κατάστασιν βαρβαρότητος, 
μάλιστα είς τοιαύτην εις ήν ό Ιούλιος Καΐσαρ εύρε τούς Βρεττα- 
νούς, οίτινες καίτοι ειχον κατά τήν έποχήν εκείνην είς τήν κατοχήν 
αύτών δπλα επιθετικά κατεσκευασμένα έκ σιδήρου, καί έγνώριζον 
τήν χρήσιν τοΰ ορειχάλκου πρό 500 η 600 ετών τούλάχιστον κατά 
τόν κ. Evans, ησαν είσέτι ολίγον, είμή ούδόλως, άνώτεροι κατά τόν 
πολιτισμόν άπό τους κατοίκους τής Νέας Ζηλανδίας τής παρούσης 
εποχής.

Είναι γνωστόν είς πάντας ότι αί εφευρέσεις καί άνακαλύψεις εί
ναι ώς έπί τό πλεΐστον τυχαΐαι. Ή  προσοχή ανθρώπου κεκτημένου 
νουν εφευρετικόν, ελκεται υπό φαινομένου λαβόντος ίσως χώραν χ ι
λιάδας φοράς πρότερον, χωρίς νά φέρϊ] ούδέν πρακτικόν άποτέ- 
λεσμα. Ά λ λ ’ ό άνήρ ουτος δράττεται τής εύκαιρίας, έξετάζει τίνι 
τρόπω δύναται νά τό καταστήσ·/) επωφελές καί νά τό χρησιμοποιήσω, 
καί καθίσταται κοινός πάντων εύεργέτης. Κατά τούς άρχαιοτέρους 
χρόνους ό άνθρωπος ουτος Οά έγίνετο Θεός, τό δέ έκλεχθέν ύπ* 
αύτοΰ σύμβολον Οά ητο σεβαστόν παρά πασιν ώς άποτελοΰν μέρος 
κατά τινα τρόπον αύτοΰ τοΰ ίδίου ανθρώπου, καί μετά ταΰτα θά έ» 
λατρεύετο ώς καταφύγιον τής ψυχής τοϋ άποθανόντος. Κατά τούς 
νΰν χρόνους ήμεΐς οί νεώτεροι γράφομεν μόνον περί αύτοΰ και τδν 
έκθειάζομεν, καί ίσως έγείρομεν άγαλμα τα πρός τιμήν αύτοϋ, πε- 
ριβεβλημένα διά τών οικογενειακών οικοσήμων— ή νεωτέρα άντικα- 
τάστασις τών συμβόλων τής άρχαιότητος—  καί δίδομεν τό όνομά 
του είς τούς οπαδούς του. Ά λ λ ’ ή έφεύρεσις, έν νηπιώδει καταστά- 
σει κατά πρώτον, τελειοποιείται βαθμηδόν· διαβαίνει τόν ’Ωκεανόν, 
φθάνει εις τήν Αμερικήν, έκεΐ δέ είς νέας χεΐρας παραδιδομένη, 
καθίσταται κάτι τι σχεδόν διάφορον άπό τήν πρώτην έφεύρεσιν· ά- 
ναμφιβόλως δέ τό αύτό συνέβαινε καί κατά τούς άρχαίους χρόνους. 
Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πολεμιστήν αρχηγόν ώπλισμένον μέ λόγ. 
χην καί βέλη έκ χαλίκων καί φέροντα μέγαν λίθον άντί σφυράς, ός-ις

(4) ' l i t  «'Ιστορίαν ΆρχιτΕχτονιχής» τόμον Α’.



—  i l l —

ίδών αίφνης λαμπρόν τινα κίτρινον όγκον κείμενον έντός κοιλώ
ματος σπηλαίου έ'·τός τοΰ οποίου ίσως καταδιώκει θανατηφόρον τινά 
όφιν, τον λαμβάνει εχ τοΰ εδάφους και καταλαμβάνεται ύπό της επι
θυμίας νά τον θραύση. Ή  σφύρα κατέρχεται, άλλ' ιδού το περίεργον! 
Ινα θαΰμα λαμβάνει χώραν, ό λίθος δέν θραύεται άλλά συμ,πιέζε- 
ταί. Ή  σφύρα εξακολουθεί πλήττουσα τον κίτρινον όγκον οστις συμ
πιέζεται πάντοτε* άλλά τοΰτο είναι γεγονός όπερ δέν δύναται νά 
έννοήστ)* αναγκάζεται νά τον λάβη μεθ’ έαυτοΰ πρός εύχαρίστη- 
σιν τών τέκνων του* ενώ δέ πορεύεται πρός την οικίαν του εέ- 
ρων εν τή χειρί του .τόν βαρΰν συμπεπιεσμένον λίθον, σκέπτεται ώς 
εξής. « Ό  λίθος ουτος δν δύναταί τις νά σφυρηλατήση τοσοΰτον 
περιε’ργως, είναι δυνατόν νά καταστή χρήσιμος ; Είναι μέν πολύ 
μαλακός ώστε νά χρησιμεύση διά την κατασκευήν οπλών, άλλά του
λάχιστον δύναται νά μετατραπή είς κοσμήματα». ’Αγνοεί δέ άν 
ύπαρχωσιν άλλοι λίθοι δμοιοι πρός τοΰτον. ’Αρχίζει νά ερευνδ, ανα
ζητεί πανταχο'θεν, καί έπί τέλους ευρίσκει ολίγον χαλκο'ν* είναι 
σκληρότερος άπό τόν χρυσόν, καί δύναται νά καταστή χρήσιμος. Κα
τασκευάζει έξ αύτοΰ αίχμάς β ελώ ν ,  καί ευρίσκει οτι εύκολώτερον 
δύναταί τις νά κατεργασθή αύτόν παρά τόν λίθον, καί οτι είναι μάλ
λον εύμάλακτος.

Αύτός κάμνει λόγον περί τής άνακαλύψεώς του είς τούς ανθρώ
πους τής φυλής του. Ουτοι θαυμάζουσι, καί δοκιμάζουσι τόν νε’ον 
τοΰτον λίθον* πιθανόν δέ είς έξ αύτών εχων μόνον μικρά τμήματα 
μετάλλου, προσεπάθησε νά ένώση αύτά* πρός μεγάλην δ’αύτοΰ εκπλη- 
ξιν, σφυρηλατήσας ταΰτα, ευρίσκει οτι τό κατασκευασθέν έξ αυτών 
δπλον είναι τοσοΰτον σκληρόν όσον καί τό έκ λίθου, καί όλιγώτερον 
υποκείμενον είς θραΰσιν* ουτω δέ η έφεύρεσις τελειοποιείται* καί 
εκείνο τό όποιον πρώτον έγένετο αίτία τής έφευρέσεως— ό όφις—  
θεωρείται ώς εύεργετικός οδηγός, καί γίνεται δεκτός ώς σύμβολον 
ύπ’ εκείνων οΐτινες ποιούνται χρήσιν τοΰ νέου δπλου- άν δέ συνέπεσε 
νά ?)ναι σύμβολον τής φυλής ταύτης προηγουμένως, τότε γίνεται 
Άγαθοδαίμων καί είσάγεται ύπό τήν ιδιότητα ταύτην είς όλας τάς 
χώρας είς ας ή νέα αυτη έφεύρεσις έρχεται, μεχρισοΰ βαθμηδόν ό 
σεβασμός μεταβληθή είς λατρείαν. Πα!ν ό,τι υπήρξε τό σύμβολον 
τοΰ αρχαίου προγόνου, θεωρείται ώς ό ίδιος πρόγονος, καί πιστεύ
εται οτι εχει πάσας τάς καλάς ιδιότητας αύτοΰ, εωσου ξένη φυλή,
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υποτάξαιία τους λατρεύοντας αύτόν, άποδώστ) είς αύτόν τόν κακο
ποιόν χαρακτήρα τοΰ ζώου, δν είχε καί πρό τής παραδοχής αύτοΰ 
ώς αγαθόν σύμβολον.

Ά λ λ ’ έν τούτοις αί άρχαΐαι παραδόσεις είναι είσέτι προσφιλείς 
είς τήν κατακτηθείσαν φυλήν* καί μέ τόν καιρόν γίνονται δεκταί, 
μετά τροποποιήσεων, ΰπό τών κατακτητών, οΐτινες συμμορφοΰνται 
μετά παρέλευσιν αιώνων πρές τά έθιμα καί τήν θρησκείαν τοΰ ’Ιθα
γενούς πληθυσμοΰ. Όσοι έγραψαν περί τής λατρείας τοΰ όφεως, 
φαίνονται παραλείψαντες τήν έξέτασιν τής παραδόξου καί άνεξηγή- 
του σχέσεως τής ύπαρχούσης μεταξύ τής λατρείας αύτοΰ καί τής 
μεταλλουργίας, ητις φαίνεται είσέτι τοσοΰτον καταφανής όταν λάβω- 
μεν ΰπ’ όψιν τόν παγκόσμιον συνδοασμόν τοΰ όφεως μετά τοϋ πλού
του καί τών κεκρυμμένων θησαυρών ών είναι πάντοτε ο φυλαξ, ως 
έπίσης καί τάς παγκοσμίους παραδόσεις αιτινες παριστώσι πάντας 
τους έχοντας σύμβολον τόν όφιν Θεοΰς, ώς διδασκάλους τής άνθρω- 
πότητος είς ιε τήν μεταλλουργίαν καί τήν γεωργίαν καί τό πραγ
ματικόν γεγονός ότι έκεΐ ένθα ή λατρεία τοΰ όφεως, ώς καλοΰ και 
εύεργέτου Θεοΰ, δύναται νά άνευρεθή, εκεί έπίσης θά καταδειχθή 
ότι οί Ιθαγενείς, καίτοι.ΰπό άλλην εποψιν ολίγον άφισ:άμενοι τής 
βαρβάρου καταστάσεως, έχουσιν είσέτι γνώσιν τινά, καί έστιν ότε, ως 
έν Ashanlee, έντελή τής Μεταλλουργίας. Βεβαίως έκεΐνο όπερ ύπο· 
στηρίζομεν ώς πιθανήν άρχήν τής σχέσεως ταύτης, δυνατόν νά συ
νέβη έν οίαδήποτε χώρα έν γι τό μέταλλον εΰρίσκετο είς καθαράν 
κατάστασιν, καί είς πολλάς χώρας κατά διαφόρους έποχάς· άλλ’ ότι 
πράγματι ήτον ή άνακάλυψις μιας μόνης φυλής, διαδοθεΐια υπο τής 
φυλής ταύτης είς πάσας έκείνας τάς χώρας, είς ας ήτο γνωστόν 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους, άποδεικνύεται πιστεύομεν ΰπο 
τής όμοιότητος τών μνημείων καί τών παραδόσεων αιτινες συνο* 
δεύουσι τήν περί τούτου γνώσιν πάντοτε, ώς καί ύπό τής παρού- 
σης άγνοιας τής χρήσεως τών μετάλλων ύπό τών κατοίκων πολ
λών χωρών έν αίς είσίν <ίφΟονώτατα. Πλεΐστα σχέσιν εχοντα πρός 
τήν εύ^ύτατα διακεχυμένην ταύτην λατρείαν τοΰ όφεως, δυναμεθα 
νά θίξωμεν μόλις έν τώ άρθρω τούτω. Κυκλώπεια έργα, γεωργία, 
άρχαία άστρονομία, θαλασσοπλοΐα, ώ; καί μεταλλουργία, φαίνονται 
πάντοτε παρακολουθήσασαι τήν πρώτην ά ρ χ ή ν  τής λατρείας ταύτης*
άλλά τό σκοτεινότερον μέρος τής εικονος ταυτης, είναι τά απαντώ-
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μενα αναμφισβήτητα ιχνη της άνθρωποθυσίας ΰπό τών .οπαδών τής 
λατοείας τόΰ όφεως, ώς καί τής παραδόξου και μυστηριώδους έκεί
νης λατρείας τών Φαλλικών, ητις ήγαγεν είς τοσαΰτα αλλόκοτα και 
αξιόμεμπτα έν τοΐς θρησκευτικοΐς μυστηρίοις τής Αίγυπτου, 'Ελλά
δος, και 'Ρώμης, και ητις εχει είσέτι τους οπαδούς αΰτής έν Ίν . 
δική. 'Ο κ. Fergusson προστίθησιν καί τήν ί  δενδρολατρείαν» εις 
την άνω κατηγορίαν· άλλα ταύτης τα ιχνη, εις λίαν αρχαιότατους 
χρόνους, είναι ασθενέστατα. Νομίζομεν δέ ότι τδ άντικείμενον προς 
δ ή λατρεία τών οπαδών τής δενδρολατρείας έγίνετο, ητον ούχΐ τδ 
δένδρον, άλλά οί κάτωθεν αυτοί» τιθέμενοι δύω λίθοι, ών ο εις κυ
κλοτερής η μδλλον ώοειδής, και δ έτερος κωνικός, οΐτινες ησαν 
παγκόσμια άντικείμενα λατρείας, καί οΐτινες έτι καί σήμερον τίθεν
ται ούτως ΰπδ δένδρον, καί λατρεύονται ΰπδ τών κατοίκων τής νή
σου Μαδαγασκάρης. Ό  κ, Phene νομίζει οτι τά «όρη» έΟεωροΰντο 
ώς θεοί μεταξύ τών φυλών τών λατρευοντων τον οφιν, και είναι 
τοσοΰτον βέβαιος περί τής θεωρίας του, ώστε διαβεβαιοΐ ότι α! πυ
ραμίδες ήγείροντο δπως άναπληρώσωσι τά ορη άτινα ελειπον εν 
Αϊγύπτω. ‘ϊπά ρχε ι  πιθανώς άλήθειά τις έν τή θεωρία ταύτγ;, άλλά 
δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν ότι πολλά Δρυί2ικά έρείπια ΰπάρχουσιν 
έκεΐ ένθα δέν ΰπάρχουσιν όρη, καί τάνάπαλιν, καί κατά συνεπειαν το 
όρος δέν ητον άναγκαΐον παράρτημα τοΰ σμεγαλου κυκλου», η 
ατών λίθινων Δρυίδικών ιδρυμάτων» καί τών τούτοις όμοιων οικο. 
δομημάτων. Νομίζομεν οτι τδ όρος, ώς ανΟρος» θεωρούμενον, ητον 
άντικείμενον λατρείας, μόνον ενεκα τής δμοιότητος αύτοΰ πρδς τδν 
κώνον, όστις ήτον δ κατ’ έκλογήν τύπος πρδς παράστασιν τοΰ 
ήλίου ή τοΰ πυρός· άλλ’ ίσως καί διότι έπίσης περιεΐχεν έντδς αύτοΰ 
σπήλαια κατάλληλα πρδς κατοικίαν τών όφεων ους έσέβοντο ώς 
θεοϋς, καί φλέβας τών πολυτίμων μετάλλων μεθ’ ών ή δοξασία τής 
θεότητος τοΰ όφεως ητο πάντοτε συνδεδεμένη. Τήν σκέψιν ταύτην 
ενισχύει τό γεγονδς ότι ή αυτή λέξις nog η naga, ή σημαίνουσα τδν 
α όφιν» σημαίνει έπίσηςα'Ορος». "Ο,τι έπίσης φαίνεται έντελως βέβαιον 
είναι ότι αί τήν θεότητα τοΰ όφεως πρεσβεύουσαι Ταρταρικαί φυλαί, 
αί έργαζόμεναι τά μέταλλα, έθεώρουν ίεράν τήν λατρείαν τών προ
γόνων πρδς ους ησαν τά μέγιστα άφοσιωμένοι· τούτου ενεκα κατέ- 
βαλλον τοσούτους άγώνας καί κόπους όπως έγείρωσι τοσοΰτον γι-
γαντιαΐα τεμένη πρδς τιμήν τών τεθνεώτων αύτών αρχηγών· άλλά
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καί τά σχήματα τά διδόμενα εις τά οικοδομήματα ταΰτα ήσαν έν 
αρμονία πρός τινα ;<αλώς γνωστήν συμβολικήν παράστασιν άληθώς 
τδ μέν σχήμα τής πυραμίδος ήτον άφιερωμένον είς τόν ήλιον, τδ δέ 
ωοειδές είς τήν γήν— πρδς άμφοτέρας δέ τό̂ ς θεότητας δ σεβασμός 
ήτον ίσος. Ό  κ. Hyde Clarke περιγράφει αξιόλογα σ*μεΐα δμοιότη
τος μεταξύ τών μνημείων τής Cambodia και Pegu έν ’Ασία άφ’ ενός, 
καί τών τοϋ Μεξικοΰ καί τής Νοτίου ’Αμερικής άφ’ ετέρου, ώς καί 
μεγάλην συγγένειαν τών έν ταΐς χώραις ταύταις λαλουμένων γλωσ
σών· ταΰτα δέ πάντα συνδυαζόμενα μετά τής λατρείας τοΰ όφεως, 
τών δοξασιών καί τών ηθών καί εθίμων, τοσούτων πολυαρίθμων πρδς 
περιγραφήν, άλλά κοινών πρδς άμφότερα τά μέρη, ώς καί μετά τής 
έξασκήσεως τής μεταλλουργίας, άποδεικνύουσι καθαρώς αν ούχί κοι
νήν κ α τ α γ ω γ ή ν ,  τούλάχιστον μακράν καί στενήν σχέσιν κατά τι\ια 
προϊς-ορικήν έποχήν, μεταξύ τοΰ νΰν παλαιοί) καί νέου κόσμου. "Οτι ή 
μεταλλουργία άνεκαλύφθη κατά πρώτον καί έκαλλιεργήθη ΰπδ φυ
λής λατρευούσης τδν όφιν, καταγωγής Ταρταρικής, μόλις είναι δυ
νατόν νά άμφιβάλλωμεν, όταν άκολουθήσωμεν τά τεκμήρια άτινα 
προσεπαθήσαμεν νά σημειώσωμεν περί τής παρουσίας αΰτών είς 
πολλάς χώρας. "Οτι δέ ή μεταλλουργία ήτον ή κυριωτέρα αιτία τοΰ 
έκτακτου σεβζσμοΰ πρδς τδν όφιν, θεωρούμενον ώς άγοθοποιάν θεό
τητα, καί τής παραδόξου καί άπαραδειγματίστου άναπτύξεως τοΰ 
πολιτισμοΰ κατά λίαν πανάρχαιον έποχήν, είναι δυνατόν, νομίζομεν, 
νά άποδειχθή· πρός τούτοις δέ καί ή πρόοδος αύτής άπό τοΰ χαλκοϋ 
είς τδν ορείχαλκον, καί άπδ τοΰ ορειχάλκου εις τδν σίδηρον, δύναται 
νά άποδοθή εις τήν σχέσιν καί συγκοινωνίαν έκείνην τήν ΰπάρξασαν 
μεταξύ άπομεμακρυσμένων έθνών είς άρχαιοτάτους χρόνους, καί τήν 
κατά συνέπειαν άνταλλαγήν τών ιδεών καί έφευρέσεων, ας βραδέως 
άναγνωρίζομεν ώς δυνατάς, καίτοι τό δυνατόν τής ΰπάρξεως αύτών 
άποδεικνύεται ΰπδ άναριθμήτων γεγονότων. Ά νευ τής ύπάρξεως 
τούτων δ όφις ήθελε μένει ή ηλίθιος ήμιαναίσθητος θεότης τής Αύ- 

καί τών νήσων Fiji, άντί τής θεότητος έκείνης ής τά ίχνη 
άνευρίσκομεν νΰν άνά μέσον τοϋ κόσμου ώς χρυσήν ταινίαν περι- 
λαμβάνουσαν έν έαυτή μεταλλουργίαν, γεωργίαν, άρχιτεκτονικήν, 
άστρονομίαν, θαλασσοπλοΐαν, γλυπτικήν, καί τελευταΐον έκεΐνο όπερ 
παρήγαγε τόν πολιτισμόν τής 19ης έκατονταετηρίδος, καί άνευ τοΰ
όποιου θά ήτον άδύνατος— τήν τέχνην τούτέστι τοΰ γράφειν. Άνα·

37



φέρομεν έκ νέου οτι σχεδόν πασαι αί άρχαιόταται έπιγραφαί τής 
Άσίας, άπεδείχθησιον ουσαι Ταρταρικής καταγωγές. Ό  Κύριος 
Hyde Clarke άνακαλύπτει ομοιότητα ΰπάρχουσαν μεταξύ τών άρ- 
χαιοτάτοτν εκ τούτων έν Μεσοποταμία, και τών αρχαίων αλφαβητι· 
κών χαρακτήρων τοΰ Περού· ένφ ο Κύριος Lenormant αναγγελει 
ώς τό σπουδαιότατον κα'ι μάλλον απροσδοκητον αποτελεσμα των 
ερευνών του, τήν άνακάλυψιν ανεπτυγμένου Ταρταρικοϋ πολιτισμού 
εν τή Κεντρική Άσία, ώς την πτιγήν άφ’ ής παρήχθη κυρίως ο πο
λιτισμός τών γειτνιαζόντων Ασιανών και Σημιτικών εθνών, και 
άπέδειξεν ότι ή μεταλλουργική έπιδεξ'.ότης, καθ’ ήν οί Έτροϋσκοι 
διεκρίνοντο τοσοΰτον, εσχε τήν άρχήν της κατά χρονικήν περίοδον 
μεγίστης άρχαιότητος μεταξύ Ταρταρικοϋ λαοΰ κατοικοΰντος την 
μεταξύ Ούραλίων και Altai όρέων χώραν είς τήν αυτήν δέ Ταρτα- 
ρικήν φυλήν ό Κύριος Lenormant αποδίδει τήν έφεύρεσιν τής γρα
φής, καί τήν εισαγωγήν αυτής μεταξύ τών ήττον άνεπτυγμένων 
Άριανών καί Σημητικών φυλών, αΐτινες κατεΐχον τάς κοιλάδας τοΰ 
Εύφράτου καί Τίγριδος.

Τις δύναται νά ύπολογίστ) τήν μεγίστην αρχαιότητα τής χρήσεως 
των μετάλλων; ΙΙολύν χρόνον πριν ή κτισθώσιν αί πυραμίδες καί 
πριν ή ό Μήν αναδείξη τό μέγα εκείνο έθνος οπερ αποτελεί έτι καί· 
•νΰν τόν θαυμασμόν του κόσμου, ή τέχνη τής μεταλλουργίας ού 
μόνον ήτο γνωστή, άλλά και έκαλλιεργεΐτο έντε τω παλαιώ καί νεω 
κόσμω. Τό ’Αγγλικόν «Άθήναιον» τής 17 η ς ’Οκτωβρίου 1874 , ποι
είται λόγον περί άνακα/ύψεως έργων έκ κατειργασμενου μετάλλου 
μεγίστης άρχαιότητος, εύρεθέντω·* έντός λίμνης άποξηρχνθείσης πλη
σίον τής πόλεως Bogota, έξ ών άποδεικνύεται ότι οί άγνωστοι οδτοι 
μεταλλουργοί ήααν εντελώς μεμυημένοι τά τής τέχνης αύτών, καί 
ότι ήννόουν την χρήσιν τής μίξεως τών μετάλλων. Πότε καί πόθεν 
τά έθνη ταΰτα τής Κεντρικής καί Νοτίου ’Αμερικής έδιδάχθησαν τήν 
μεταλλουργίαν, διατελεΐ είσέτι άλυτον προ'βλημα· πιθανόν κατά χρο
νικόν διάστημα καθ’ δ ό εξωτερικός σχηματισμός τής επιφάνειας τής 
γης διεφερεν ούσιωδώς άπό τόν νΰν υπάρχοντα. Πολλά πράγματα 
τείνουσι νά καταδείξωσιν ότι ό έν Μεξικω πολιτισμός μετεδόθη έκεΐ 
διά τής Εύρώπης.

Ί δ ε  τό ύπό τόν τίτλον <ιMythic Aspects of Ancintt Chronology» 
άρθρον τής εθνολογική; Ιφημερ. (Ethnological journal) τοΰ 1865».

Τπάρχουσι τινες είσέτι πιστεύοντες είς τήν ΰπαρξιν τής Άτλαν- 
τιοος, ώς πιθανού μέσου συγκοινωνίας μεταξύ τών ημισφαιρίων γεω 
λογικά! δ’ Ιρευναι δύνανται είσέτι νά άποδείξωσιν οτι τοΰτο δέν ήτο 
μΰθος. Αλλ ο πολιτισμος τοΰ Περοΰ καί άλλων πεπολιτισμένων 
εθνών τής Νοιίου ’Αμερικής, μετέβ /5 προφανώς άπό τής "Ανατολι
κής Ασιας διά τών ισχυρών ρευμάτων τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ. Ά ν  
εις το μέρος τοϋτο υπήρχεν επίσης σειρά νήσων διευκολύνουσα τήν 
συγκοινωνίαν, τοΰτο δύναται είσέτι νά άποκαλύψ·/] ή βολίς· άλλ’ εί
ναι βέβαιον ότι τά ρεύματα τοΰ ’Ωκεανού διευθυνόμενα ακριβώς πρός 
τό μέρος τοΰτο, έπαυξάνουσι τά μέγιστα τήν πιθανότητα τής διά θα
λάσσης συγκοινωνίας. Ά λ λ ’ είναι βέβαιον ότι μεγις·αι μεταβολαί έπί 
τοΰ εξωτερικού σχηματισμοϋ τής έπιφανείας τής γης έλαβον χώραν 
καί άπό αύτής τής γεννήσεως τής κατά παράδοσιν γεωγραφίας. Είς 
τον 5 Ιστορικόν Άτλαντα τής Αρχαίας Γεωγραφίας» του δόκτορος 
Smith, πολλοί χάρται τούτου παριστώσι τήν Αφρικήν κά(υπτουσαν 
κοκλοτερώς πρός τήν ’Ινδικήν, τοϋ θ’ όπερ δυνατόν νά 7) γεωλογικόν 
γεγονός έκ παραδόσεως μεταδοθέν ύπήρχον περίεργοι τινές Πορτο- 
γαλλικοί χάρται δημοσιευθέντες πρό τινων έτών, είς ους αί πηγαί 
τοΰ Νείλου ήσαν άκριβώς σχεδιογραφημέναι έντός τών δύο μεγάλων 
λιμνών τών άνιχνευθέντων έκτοτε υπό του Livingstone· άλλ’ άν αί 
πηγαί τοΰ Νείλου έχαράχθησαν έν αύτοΐς έν γνώσει, είτε κατά πα- 
ράδοσιν, άγνοοΰμεν γνωρίζομεν μόνον ότι ήσαν ακριβείς. Ό  κ. Stokes 
δοξάζει ότι τό κεντρικόν μέρος τής Αύστραλίας είναι, υπό γεω λογι
κήν έποψιν, γη  νεωστί άνυψωθεΐσα έκ τοΰ Ωκεανού, πιθανώς συνέ
πεια τής πιέσεως έκείνης ήτις έπροξένησε τόν χωρισμόν τής παρα
λίας άπό τής πλησιεστάτης ηπείρου· φαίνεται δέ ότι ή παρούσα κα- 
ταστασις τών κατοίκων τών νήσων τοϋ Είρηνικοΰ Ωκεανοΰ, παριστα 
πιστώς τήν κατάστασιν τών κατοίκων τής ηπείρου έκείνης άφ’ ής 
βαθμηδόν έχωρίσθησαν διά τής εΰρύνσεως τών πορθμών. Ά λλά  τις 
δύναται νά υπολογίσγ) πόσα έκατομ.μύρια αιώνων έχρειάσθ^σαν όπως 
αι μεγαλαι αυται μεταβολαί λάβωσι χώραν, καί τάς οποίας ήδύνατό 
τις νά υπόθεση συμβάσας πρό τής γνώσεως τής μεταλλουργίας; άλλ ά  

τότε, άφοϋ ήτον άδύνατον νά γίνγ) πλήρης χρήσις τών μ ε τ ά λ λ ω ν  

διά μιας, πρέπει νά ύπολογίσωμεν πόσα εκατομμύρια αιώνων άπη- 
Tr-uvTo άπό τοΰ χρόνου καθ' 8ν ό πρώτος μέγας προπάτωρ τής λα»
τρευούσης τόν όφιν φυλής, έπληξε διά τής εκ λίθου σφυράς αύτοϋ τό
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πρώτον καΐειργαβμενον χρυσοϋν τεμάχιον, μέχρι του χρόνου καθ’ δν 
η τέχνη δια βραδείας άναπτύξεως έτελειοποιήθη αρκούντως ώστε νά 
έκτελήται δι’ αυτής η τομή των μεγίστων λίθων τών άπαιτουμένων 
πρός κτίσιν τών πυραμίδων. -—Ούτω δε μόνον δυναμεθα να φθασωμεν 
εί; οίανδήποτε κατά προσέγγισιν γνώσιν περί τή; άρχαιότητος τής 
τέχνης ταύτης.

Πασα όθεν άνθρωπολογική ερευνά φαίνεται δεικνύουσα έπι μάλλον 
και μάλλον τήν άπειρον αρχαιότητα καί το ένιαΐαν τής ανθρώπινης 
φυλής· τήν άνύψωσιν και άνάπτυξιν ιδιαιτέρου τύπου πολιτισμού, τά 
χαρακτηριςΊκά τοΰ οποίου είναι κυκλώπεια έργα, ή χρήσις τών μετάλ
λων, καί ό σεβασμός πρός τον οφιν ΰπό Ταρταρικοϋ λαοΰ τής κεντρι
κής Άσίας, και έντεΰθεν άκτινοβολήσαντος βαθμηδόν έπί εύρείας 
καλώς ώρισμένης ζώνης, έκτεινομένης περί τόν κόσμον* καί τέλος 
τήν παρακμήν καί κατάπτωσιν του πολιτισμού εκείνου, συνεπεία τών 
επιδρομών βαρβάρων ορδών Άοίων φυλών, αιτινες, έν τούτοις, παρε- 
δέχθησαν βαθμηδόν τά ήθη καί έθιμα τών φυλών άς άντικατέστησαν, 
και ά/έπτυξαν έν καιρώ κατά πολύ άνώτερον πολιτισμον.

Όλίγαι είσέτι άκριβεΐς ερευναι έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, θά 
συντελέσωσιν εις τήν όσον ένεστι τελεto τέραν διασάφησιν καί άποκά- 
λυψιν πάντων τούτων. Τά πυκνά νέφη καί τό βαθύ σκοτος τά καλυ· 
πτοντα μέχρι τοΰδε καί άποκρύπτοντα τήν τοπογραφίαν, άρχονται 
ήδη διαλυόμενα. Μετ’ ολίγον δέ έξαφανισθησονται καθ’ ολοκληρίαν 
ένώπιον τοΰ λαμπροΰ φωτός τοΰ άνατέλλοντος ήλίου, καί πάντες οί 
λειτουργοί τής άληθοΰς έπιστήμης, σκιρτήσουσιν ύπό χαράς διά τήν 
επιτυχή έκβασιν τών πόνων αύτών.

ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α  Π Ε Ρ Ι  Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Α Σ

('ISk σ υ νέχεια  φυ.ΙΜύιογ Β .)

μετά τοΰ σοβαρού υφους ύποδεεστέρου αξιωματικού πρός τόν άνώ. 
τερόν του. Κατά τήν ημέραν βλέπομεν άλλήλους μόνον κατά τήν 
ώραν τοΰ γεύματος. Μετά τήν τράπεζαν άναπαυόμεθα ολίγον· κα- 
πνίζομεν, άναγινώσκομεν τάς Εφημερίδας, σφαφίζομεν καί διασκε- 
δάζωμεν διά τής έπί σκοπόν βολής διά πιστολίων. Τό εσπέρας μετά 
τό πέρας τής έργασίας μας, λαμβάνομεν τό τέϊον, καί μετά ταΰτα 
λαλοΰμεν, άναγινώσκομεν, ή καί μένομεν ρεμβάζοντες, τής Μαρκέλ. 
λας στηριζούσης τήν κεφαλήν έπί τοΰ ώμου μου> Ενίοτε αΰτη απο
κοιμάται, καί τότε τήν φέρω είς τόν κοιτώνα τή; κλίνης της.

Τελειώνω ένταΰθα* ή σύζυγός μου έχει άνάγκην έμοΰ. Έννόη- 
σας, δέν είναι αληθές, οτι άπό τίνος χρόνου έγκατελεί^αμεν ολίγον 
τάς έργασίας μας διότι αυτη οφείλει νά άποφεύγγ] τον κόπον; Ά λλά  
τούναντίον άναγινώσκομεν πολύ.

‘Γγίαινε. Μή μάς λησμονείς. «Αλέξανδρος».

Λ ιανόν 14 Αυτούσιου 1858.
'Η  σύζυγός μου έτεκεν άρρεν. Χθες τό έσπέρας αΰτη έκάθητο 

μετ έμοΰ επι τοΰ εξώστου, εγέλα καί συ.διελέγετο* αίφνης έγείρε- 
ται καί εισέρχεται είς τό δωμάτιόν της* μίαν ώραν μετά ταΰτα τό 
παιδίον διερράγη είς κραυγάς ώς άληθής απόγονος χωρικών. Αυτη 
έχει καλώς καί τό γαλουχεΐ ή ιδία· βλέπω αύτό θηλάζον άνευ ζη
λοτυπίας, τό μιαρόν τ σ ακ  π ί ν ι, είς τόν ώραΐον τοΰτον κόλπον, 
δι’ δ θά έζηλοτύπουν είς πάντα άλλον ή είς τόν κληρονόμον μου. 
Καί ο γέρων πατήρ της, καί ή τροφός μου, πάσα ή οικογένεια είναι 
έδώ. Αληθώς θά έλεγέ τις ότι τό θαΰμα τής Βηθλεέμ έπανελήφθη 
σήμερον* οί χωρικοί φθάνουσιν έκ τών χω ρ ίω ν  των μετά δώρων, καί 
ζητοΰσι νά ίδωσι τό παιδίον— καί ή Μαρκέλλα δέν άποκάμνει δει·
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κνύουβα αύτό, μειδιώαα μετά μητρικής υπερηφάνειας g εύδαιμονίας.
Κατά το βάπτισμα, το νήπιον Οά λάβη το όνομά μου και το ίδι- 

κόν σου, διοτε θά ήσαί άνάδοχος, και έ σύζυγος της Εύας, ό γυναι- 
κάδελφός μου, θά το κράτηση έπί της κολυμβήθρας άντί σου.

"Α ! φίλε μου ! Εϊμι ευτυχέστατος.

Σ ΐ άσπάζομαι ά.τό χαρδίας 
«■Ά.Ιέζανδροζν.

Μετά το πέρας τών έν Πολωνία! ταραχών, κατά το φθινο'πωρον 
του 1853 , έπανεΐδον τον κο'μητα Κομαρώφ είς Αεμβέργην.

Λοιπόν, μοί είπε, σκέπτομαι οτι αί περί γάμου θεωρίαι μου 
Ισχον τόν άπαιτούμενον χρόνον όπως δοκιμασθώσιν υπό πρακτικήν 
Ιποψιν. Μετ’ ολίγον θά συμπληρωθώσιν εξ έτη άφ’ ότου είδον τήν 
Μαρκέλλαν κατά πρώτον, καί δύναμαι νά σοί είπω ότι ό Ιρως ήμών 
αυξάνει άπό ημέρας είς ημέραν. Έάν έβλεπες πώς η κόμησσα 
Κομαρώφ ήξεύρει νά κρατήση την αξιοπρέπειαν τοϋ βαθμού της έν 
τω μέσω τών εύγενών κυριών ! Είναι αληθές ότι είναι μόλις 24ων 
ετών, έν τούτοις εχομεν ήδη τρία τέκνα . . .

Πώς είναι τά τέκνα σου ;
Ό  πρωτότοκος πενταετές τήν ηλικίαν, είναι ομοιότατος πρός 

τήν μητέρα του· ό Κωνσταντίνος, όστις καί αυτός περιπατεΐ μόνος, 
ομοιάζει πρός τούς γονείς τής Μαρκέλλας, καί ή Ό λ γ α ,  ήτις μετ’ 
ολίγον θά είναι ενός έτους, μοί όμοιάζει ώς λέγουσι. 'Εχομεν τώρα 
πολλήν εργασίαν εις τήν οικίαν, πρό πάντων ενεκα τών παιδιών* 
άλλως τε δέν δύναμαι πλέον νά χωρισθώ άπό τήν σύζυγόν μου, είς 
τρόπον ώστε ούδεμίαν έχω πεποίθησιν είς οίονδήποτε σχέδιον πριν 
λάβω τήν σκγκατάθεσίν της· άλλά καί αΰτη ούδεμίαν κάμνει έκλο- 
γήν σχεδίου, κεντήματος, χωρίς νά λάβη τήν γνώμην μου. Ή ^αγ- 
κάσθην λοιπόν νά παραλάβω είς τήν οικίαν μου γραΐαν παιδαγω
γόν, εν έκ τών πλασμάτων εκείνων τοϋ παναγάθου Θεοΰ, άτινα φαί
νονται ζώντα μόνον διά τούς άλλους, τήν δεσποινίδα Babetle, ήτις 
έδωκεν είς τήν Μαρκέλλαν μαθήματα κλειδοκύμβαλού καί φωνητικής 
μουσικής. Ό  κο'μης διέκοψε τήν ομιλίαν διά νά άνάψη νέον σιγάρον.

Και ό Κύριος Τσορνοχιέγκος, ζη πάντοτε ;
Ζώσι πάντες καί εχουσι καλώς. Έπισκεπτόμεθα αύτούς συνεχώς 

μετά τών παιδιών, και ουτοι άνταποδίδουσιν ήμΐν τάς επισκέψεις.
31

Σοί ομολογώ, είπον αύτώ, ότι άπό τίνος χρόνου αί ιδέαί μου ήρ- 
χισαν νά συμφωνώσι πρός τάς ίδικάς σου.

Σπεύδω νά σέ διαβεβαιώσω ότι άφ’ ότου άνεχώρησας έκαμα 
είσέτι προόδους. Δέν δύνασαι νά φαντασθΤίς πόσον ό γάμος συντελεί 
είς τήν άνάπτυξιν ήμών. ’Οφείλω πολύ πρός τήν Μαρκέλλαν ύπό 
τήν έποψιν ταύτην.

Καί ποΐαι είναι αί νέαι ίδέαι άς άπέκτησα;;
Δέν είναι νέαι, ειπεν ό κόμης μειδιών άλλ’ είσίν όρθαί. Έμαθον 

π. χ. ποιαν εύχαρίστησιν αισθάνεται τις είς τήν έκτέλεσιν τοΰ καθή
κοντος. Μή νομίζεις ότι έρχομαι νά σέ διδάξω στοιχεία ηθικής. Γνω- 
ρίζων μόνον Ινα νόμον ηθικόν α ο σύ μισείς ετέρω μή ποιήσεις» 
γνωρίζω έπίσης ενα μόνον καθήκον ύπέρτατην, τούτέστι τήν ευγνω
μοσύνην. Πίστευσόν μοι ότι τό συμμερίζεσθαι μετ’ άλλου τήν χα 
ράν καί τήν θλίψιν καθ’ έκάστην, καί χορηγεΐν ΰποστήριξιν, παρη- 
γορίαν, καί βοήθειαν άμοιβαίαν, παράγει έπί τέλους άμοιβαΐον αίσ
θημα οίκτου συνδέον άμφοτέρους καί όταν έτι αί φρεναπάται έκλεί- 
ψωσι . . . .

*Α ί ομολογείς άρα ότι είχες φρεναπάτας άς άπώλεσας ;
Εννοείται, άπεκρίθη ό φίλος μου. ’Εκείνο τό όποιον υπάρχει ώ- 

ραιότατον έν τώ γάμω, είναι ότι συνενοΐ τούς δύω παράγοντας τής 
άληθοΰς εύδαιμονίας, τήν άπόλαυσιν καί τήν αύταπάρνησιν. Ό  ερως 
όστις είναι ή έγκατάλειψις ήμών αύτών, παύει νά ήναι κίνδυνος έν 
τΰ  γάμω, διόιι ή έγκατάλειψις είναι αμοιβαία· όποία μεγαλειτέρα 
εύχαρίστησις έκείνης ήν αισθάνεται τις οταν νομίζη ότι θυσιάζεται 
ύπέρ τής εύδαιμονίας προσώπου τά μέγιστα άγαπητοΰ*, Ά λλω ς τε 
οφείλω νά είπω ότι ή ειμαρμένη συνετέλεσε τά μέγιστα όπως μοί 
καταστήση τό καθήκον εύκολον ............

Έξακολούθησον! ειπον αύτώ· χαίρω βλέπων σε τοσοΰτον εύχα* 
ριστημένον.

"Ω! φίλε μου, ή γυνή είναι ή σωτηρία· άπό τίνος δέν δύναται 
άρά γε  νά μ2ς σώση; Μας σώζει έκ του θανάτου συντελοΰσα ν’ άνα* 
γεννηθώμεν έν τ ώ  άτόμω τών τέκνων μας. Εσπέραν τινά εισέρχο
μαι είς τό δωμάτιόν της απαρατήρητος. Ό  π ρ ω τό το κ ο ς  ήτο μόλις 
δεκαοκτώ μηνών ίστατο όρθιος έπί έδρας, φορ&ν τόν μικρόν αύτοΰ 
χιτώνα, γελών καί πηδών έκ χαρδς* ή σύζυγός μου ήτο γονυπετής
ενώπιον αύτοΰ, μέ χεΐρας έσταυρωμένας, και παρετήρει αύτόν άχτι·
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νοβολουσα έκ χαράς. Τούτο ΰπήρξεν άποκάλυψις δι* εμέ· έφαντάσδην 
αίφνης την Παναγίαν, ητις λατρεύει το παιδίον ή θαυμασία αΰτη 
είκών κατέστη δι* εμέ τδ άγνότερον τής άνΟρωπότητος σύμβολον. 
Αληθώς, τί φιλανθρωπότερον καί τί θελκτικώτερον μητρος λα· 
τρευούοης τδ τέκνον αύτής ; Ίδοΰ τά αινίγματα τοΰ βίου λελυμένα : 
Ύπάρχομεν και ζώμεν όπως μεταδώσωμεν τήν ζωήν εις άλλα 
όντα. Διδ ούδείς τρο'μος, ούδεμία λυπη, δύναται νά συγκριθή πρδς 
τήν λύπην μητρος ής τδ τέκνον αποθνήσκει.— Ό  κο'μης έσιώπησε 
και έβυθίσθη είς σκέψεις.

Είμεθα τοσοΰτον εύτυχεΐς έχοντες τέκνα καί περιποιούμενοι αύτά! 
είπεν δ κο'μης μετά τινα σιωπήν. Ουδέποτε ή μικρότερα δυσαρέσκεια 
διετάραζε τήν ησυχίαν ημών. Έν τούτοις δ άγγελος τοΰ θανάτου 
ήπείλησεν ήμδς ημέραν τινά, δτε ή σύζυγο'ς μου παρ’ ολίγον νά ά- 
ποθάνΥ] χα'ριν έμοΰ. Ή  περίστασις αυτη ΰπήρξε δι* ήμας προειδο- 
ποίησις, άναμιμνήσκουσα ήμΐν τδ εύμετάβλητον τής έπί γής εύδαι- 
μονίας. Ημέραν τινά, κατά τάς ταραχώδεις εκείνα; ημέρας τής ΙΙο- 
λωνικής έπαναστάσεως, ό κ. -’Ιορδάνης, κτηματίας, μετ’ άλλου τίνος 
Πολωνού κτηματίου έπίσης, παρουσιάσθησαν εις τήν οικίαν μου ζη- 
τοΰντες τήν πληρωμήν φο'ρου έν όνόματι τής ’Εθνικής ’Επιτροπής. 
Βεβαίως άδιαφο'ρουν διά τά χρήματα άτινα μοί έζήτουν, άλλ' δ λδγος 
έφ’ δν έστήριζον τήν άπαίτησιν αύτών μοί άπήρεσκε· διδ διέταξα αύ- 
τοΰς νά άναχωρήσωσιν έκ τής οικίας μου. Μέ ήπείλησαν; άλλά τους 
άπήντησα οτι δέν ήμην Πολωνός, άλλά πολίτης έλευθέρου κράτους, 
άπαρτιζομένου έκ πολλών έθνικοτήτων, καί εις τδ όποιον έκαστος 
εχαιρε τά αύτά δικαιώματα, Ούδένα ανέχομαι καταναγκασμο'ν. ’Ε
πικαλούμαι τδν νο'μον πρδς ΰπεράσπισίν μου— καί έπειδή είδον αύ- 
τοΰς μυκτηρίζοντάς με,— έν άνάγκη μάλιστα, προσέθηκα διά φωνής 
σταθερας, έχω τά μέσα νά καταστήσω σεβαστήν τήν ατομικήν έλευ- 
θερίαν μου καί τά δικαιώματα μου μέ τά όπλα άνά χεΐρας.

Έ π ί τούτοις άνεχώρησαν καί κατά τήν αύτήν στιγμήν ήλθεν ή 
Μαρκέλλα.— Δέν ήξεύρω, τή είπον, άν έπιδοκιμάζ^ς τά λεχθέντα 
παρ’ έμοΰ.— Ίΐκουσα τά πάντα, άπήντησε.— *Αν έκαστος είχε τδ 
θάρρος καί τήν σταθερότητά σου, ή δυστυχία καί αί ταραχαί του 
τόποϋ θά κατέπαυον μετ’ ολίγον. Λαβοΰσα δέ τάς χεΐρας μου μοί έ- 
πεβεβαίωσεν ότι έπραξα τδ καθήκον μου.

Είμεθα ένταΰθα έν τώ μέσω Πολωνών, είπον αύτή, ώς οί ’Αμερι»
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κανοί κυνηγοί έν τώ μέσω τών Ινδών. Τήν επαύριον περί τά χαράγ
ματα δ γέρων ύπηρέτης ήλθε προ'ς με κάτωχρος καί πεφοβιομίνος.

Είς τήν θύραν τής έπαύλεώς μου ήτο τοιχοκολλημένη ή είς θάνα
τον καταδίκη μου, ύπογεγραμμένη ΰπδ τής έπαναστατικής Κυβερνή- 
σεως. Κατήλθον, καί άναγνοΰς τδ έκθεμα, τδ άπέσπασα όπως τδ 
δείξω πρδς τήν σύζυγο'ν μου. Είναι προτιμώτερον, τή είπον, ν’ άπο- 
μακρυνθής παραλαμβάνουσα μεθ’ έαυτής τά παιδία. Αΰτη δέ περι- 
βίλοΰσα με διά τών χειρών άπεκρι'θ/) μετά φωνής σταθερας : * 0 / ι—  
Πράγματι έμεινε, καί είς αύτήν οφείλω τήν σωτηρίαν μου.

Προητοίμασα αμέσως τά δύο μου πολύκροτα, ών τό εν εδωκα πρδς 
τήν Μαρκέλλαν, τδ δέ άλλο έκράτησα δι’ έμαυτο'ν.

’Αγνοεί τις τί δύναται νά συμβή, είπεν αυτη» Ιίάντες οί ύπηρεται 
μου ήσαν'ένοπλοι, καί έλαβον όλας τάς προφυλάξεις. Καί έν τούτοις 
τδ εσπέρας έκαθήμεθα έπί τοΰ προαυλίου τής θύρας, λαμβάνοντες τδ 
τέϊον, ότε διέβησαν κατά τύχην τρεις χωρικοί έπί τής όδοΰ, οΐτινες 
άφαιρέσαντες τους πίλους μας έχαιρέτησαν λέγοντες.— Δο'ξα τώ 
Κυρίω Ιησού Χριστώ !— Είς τοΰς αιώνας τών αιώνων αμήν ! άπήν
τησα αύτοΐς. ’Αμέσως ό είς έκ τών τριών έρμα κατ’ έμοΰ, καί ζητεί 
νά μέ πλή£γ) έκ τών οπισθίων διά τοΰ έγχειριδίου του* άλλ’ ή Μαρ
κέλλα ρίπτεται ενώπιον αύτοΰ καί λαμβάνει τδ κτύπημα έπί τοΰ αρι
στερού αύτής βραχίονος· κατορθώνω νά άφοπλίσω τδν δολοφο'νον καί 
νά τδν ριψω κατά γής. Κατά τδ διάστημα τοΰτο οί δύο άλλοι διευ- 
θύνουσι τά πολύκροτα κατ’ έμοΰ— δύο σφαίραι συρίζουσι ταύτοχρο- 
νως, ή μία διέρχεται πλησίον μου συρίζουσα, χωρίς νά έπιτύχ'/] τοϋ 
σκοποΰ, ή έτέρα φονεύει ενα τών χωρικών, προερχομένη έκ τοΰ πολυ- 
κρο'του τής συζύγου μου, ητις όρμα κατά τοϋ ετέρου καί στηρίζουσα 
τδ πολύκροτον έπί τοΰ στήθους του, τδν άναγκάζει νά παραδοθή.

Οί ύπηρέται μου άκούσαντες τοΰς πυροβολισμούς καταφθάνουσι 
και συλλαμβάνουσι τοΰς «χωροφύλακας τής άγ^όνης», ώς έκαλοΰντο 
τά όργανα τής έπαναστατικής κυβερνήσεως, όπως παραδώσωσιν αυ
τούς βραδύτερον είς τά δικαστήρια. Κατά τήν στιγμήν ταύτην βλέπω 
τήν Μαρκέλλαν καταστάσαν ώχράν τό πολύκροτον έκφεύγει τών 
χειρών αύτής, καί καταπίπτει ΰπτία. Τήν λαμβάνω είς τάς άγκάλας 
μου· τδ αίμα αύτής ρέει επ’ έμοΰ· τότε μο'νον παρατηρώ ότι αΰτη 
είναι πληγωμένη. Ζητώ ΰδωρ μεγαλοφώνως. Τά παιδία έρχονται
καί κρεμώνται έκ τών φορεμάτων της κλαίονται. Τέλος ανοίγει τοΰς
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οφθαλμού; και to βλέμμα τη; συναντα τό (δικόν μου* άνέπνευσχ καί 
ήρχισα νά ολολύζω.

Ευτυχώς τό δυστύχημα δέν έσχε δυσαρέστους συνεπείας. Ά πε-  
φάσισα νά εκδικηθώ. Τά έπί τών Πολωνών εύρεθέντα έγγραφα, μοί 
εχορήγησαν πολυτίμους πληροφορίας, τη βοηθεία τών οποίων μετά 
οκτώ ημέρας ήδυνήθην νά πολιορκήσω κατά την νύκτα την επαυλιν 
Zavale, μετά τών χωρικών της Lesno *αι Zolobad, και νά συλλάβω 
την επαναστατικήν έπιτροπήν μετά τών έγγρα'φων, τοΰ ταμείου της 
καί μεγάλης ποσο'τητος οπλών, καί νά παραδώσω τους άνθρώπους 
τούτους είς τά δικαστήρια.

6
Έπανεΐδον τήν Μαρκέλλαν καί τον σύζυγον αύτής, έτη τινά 

μετά τά συμβάντα άτινα διηγήθην ανωτέρω, κατά το φθινόπωρον. 
'Ημέραν τινά διηύθυνα τδν ίππον μου προς τό Lesno, ενθα φθάσας 
διηυθύνθην πρός τήν κατοικίαν του κο'μητος.

Ή  αρχαία αριστοκρατική επαυλις έκρύπτετο έντός φυλλώματος 
έκ κισσοΰ Iρποντος περί τόν εξώστην καί περιβάλλοντος τους πύρ
γους. Αί άκτΐνες τοΰ ήλίου έδιδον είς τους φαιούς τοίχους χρώμα 
έπίχρυσον διατελοΰν έν πλήρει αρμονία πρός τόν Σλαβο-βυζαντινόν 
χαρακτήρα τοΰ οικοδομήματος. Τό προαύλιον περιεβάλλετο ύπό κλη
μάτων έφ’ ών ελαμπον αί σταφυλαί. Τά πάντα άνήγγελλον τήν ευ
δαιμονίαν καί τήν ευζωίαν τών κατοίκων.

Ό  ’Αλέξανδρος ήλθεν είς τό προαύλιον πρός υποδοχήν μου* με 
έθλιψεν είς τάς έγκάλας του μετά διαχύσεως καί δέν έζήτησε νά 
κρύψ/) τά δάκρυα άτινα ελαμπον είς τούς οφθαλμούς του έκ τής 
συγκινήσεως· είτα δέ μέ είσήγαγεν έντός αιθούσης έστρωμένη^ έξ 
έρυθροΰ δαμασκηνοΰ καί ταπήτων τής Περσίας διαχρύσων, δηλούν- 
των φιλο'καλον πολυτέλειαν. Καί τοι ί  κόμης 5)το τεσσαροκονταε
τής, έφαίνετο νεώτερος τό σώμα, τό πνεΰμα καί τήν καρδίαν.

Ιδού ή σύζυγος μου, ανέκραξε μετά τινα λεπτά. ‘Η  Μαρκέλλα 
είσήλθε μέ βημα Ιλαφρόν, τείνουσα μοι άμφοτέρας τάς χεϊρας ας 
κατεφίλησα μετά προθυμίας.

Μένεις μεθ’ ήμών ; ήρώτησεν ό ’Αλέξανδρος.
’Εννοείται άπήντησεν ή Μαρκέλλα. Πρέπει νά μείνητε.
Ό χ ι ,  είπον, πρέτει νά άναχωρήσω.
Ά  ! καί διατί σας παρακαλώ; ήρώτησεν αυτη ζωηρώς.

’Αληθώς είσθε πολύ ωραία, κυρία μου, έπανέλαβον μειδιών.
Αυτη ήτον ώραία ιώ όντι, άλλά πεπροικισμένη μέ έξοδον ώραιο’- 

τητα· παρθένος καί γυνή συγχρο’νως, άν δυνχται νά λεχθη τοΰτο, 
τήν ρώμην πρός τήν χάριν, κ?.ί τήν παιδικήν αφέλειαν πρός τό ύπε- 
ρήφανον ήθος κυρίας υψηλή; περιωπής συνενοΰσα, ανέπτυσσε τοιοΰ· 
τον ύψος ιδεών οίον είναι σπάνιον νά συνάντηση τις είς τάς γυναίκας.

Καί οί κληρονο'μοι σας ποΰ είναι; ήρώτησα·
Ή  Μαρκέλλα έξελθοΰσα τής αιθούσης, έπανήλθε μετ’ έλίγον πε· 

ριστοιχουμένη ύπό τών ώραίων αύτής τέκνων, τεσσάρων άρρένων 
ύπομιμνησκόντων κατά τό μάλλον g ήττον τήν μητέρα των— ό πρω
τότοκος Sacha, ήτον ένδεκαετής, ο δέ υστερότοκος, ό Ίουλιανός, 
τριετής— καί τής μικρας Ό λ γ α ς  οκταετούς τήν ηλικίαν, έχούσης 
τά αυστηρά χαρακτηριστικά κ*ί τούς έκφραστικούς καί πλήρης σκέ- 
ψεως οφθαλμούς τοΰ πατρο'ς της. Μοί ετειναν τήν /εΐρα άνευ δει
λίας, καί τό ειλικρινές βλέμμα των έξεφραζε τήν πεποίθησιν.

Διά τοΰ χωρικοΰ τούτου αίματος άνεγεννήθη ή οικογένεια μου, 
μοί ειπεν ό ’Αλέξανδρος. ΙΙαρατήρησον τά τέκνα μοι>· οποία γενεά 
εύρωστος ! Ά λ λ ’ έλθέ πρέπει νά άπέλθωμεν πρός έπίσκεψιν τής 
ιδιοκτησίας.

'Η  κο'μησσα έβαλε μικρόν ’Ιταλικόν πέτασσον μετά πρασίνων ται
νιών καί ίππεύσαντες, έπεσκέφθημεν τού; άγρούς, τούς αρδευομένους 
λειμώνας κατά τδ 'Ολλανδικόν σύστημα, τό δάσος, τά λατομεία, 
τό έργοστάσιον πρός κατασκευήν ζακχάρεως κλπ. ΙΙανταχοΰ έπε- 
κράτει εντελής τάξις, πάντοτε ή υπεροχή τοΰ πνεύματος έπί τής 
ύλης, καί οίονεί καταφανής εύλογία τοΰ Δημιουργοΰ έπί πάντων τών 
άντικειμένων.

Περί τήν μεσημβρίαν έπιστρέψαντες έγευματίσαμεν είτα δέ διε- 
σκεδάσαμεν έν τώ σφαιριστηρίφ. Έξήλθον άκολούθως μετά τοΰ κό- 
μη:ος εις τά δάση, καί τό εσπέρας έπανελθο'ντες εκαθήσαμεν παρά 
τήν εστίαν, ενθα περιέμενεν ήμας τό τέϊον. Τά παιδία ήλθον νά κα- 
θήσωσι μετά οίκειότητος έπί τών γονάτων ήμών. Ή  Μαρκέλλα ήλθε 
μετ’ ολίγον φέρουσχ μεταξίνην έσθήτα καί έπανοφώριον έκ βελούδου 
διαχρύσου. Αύτη έπλήρωσε τά κύπελλα ήμών, προσέφερεν ήμΐν 
σιγαρέτα, είτα δ’ έκάθισεν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού.

Καλώς ! μοί είπεν ό Αλέξανδρος μετά τινα σιωπήν τί σκέπτε- 
οθε λοιπόν!



—  128 —
Έσκεφθην πολϋ έπι τοΰ προβλήματος τής ευδαιμονίας, άπεκρί- 

θην· αΰτη έγκειται μο'νον είς τάς προσπαθείας άς καταβάλλει τις 
προς άπο'κτησιν αύτής. Έκαστος ©έρει έν Ιαυτώ τό μέτρον της ευ
δαιμονίας ήν 8ύ;αται νά έχη, καί ζϊί είς ιδιαίτερον κοσμον αμαυρόν 
καί πτωχόν η πλούσιον καί πλήρη χρωμάτων, άναλόγως τοΰ πρί
σματος ύπό τό όποιον τόν βλέπει. Διά τοΰτο έκαστος οφείλει νά 
περιορίζει την «πόλαυσιν τών εξωτερικών αγαθών, νά ΐσταται εγ
καίρως, και νά ένασ^ολήται μόνον όπως έπωφεληθή έξ έκείνων άτιν* 
έχει υπό τήν εξουσίαν του, η άτινα δύναταΐνά διάθεσή. Διό ο μόνος 
διαρκής δεσμός είναι έκεΐνος ος-ις προέρχεται έκ τής συμφωνίας τών 
ψυχών· άν τά αντίθετα έλκονται πολλάκις, ή αρμονία μο'νη δύναται 
νά διατηρήσ^ τήν ένωσιν.

Ή  ήμετέρα διαρκεϊ άπό δωδεκαετίας, ειπεν ο ’Αλέξανδρος· διότι 
άντί να διέλΟωμεν τήν σελτινην τοΰ μέλιτος άποτείνοντες άλλήλοις 
έρωτολογίας, ένησχολούμεθα είς τήν μελέτην και τήν έργα- 
σίαν όμοΰ.

’Ενώ δέ συνδιελεγόμεθα, ό κόμης πρ,οσήλωσε τούς οφθαλμούς 
έπι είκόνος παριστώσης τήν Μαρκέλλαν, ήν έΟεώρει μετά άφώνου 
ρεμβασμοΰ.— Νομίζω αληθώς, είπον αύτώ, οτι έρασαι είσέτι τής γ υ 
ναίκας σου;

Ά λλά βεβαίως, άπεκρίθη, και ανακαλύπτω καθ’ έκάστην νέα θέλ
γητρα είς αύτήν. Μή λησμονείς τοΰτο· ούδέποτε ή  γυνή γηράσκει 
δι’ έκεινον όστις ήξεύρει νά τήν άγαπα.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή μικρά Ό λ γ α  είσήλΟε μετά τής λευκής 
αύτής γαλής, κρατούσα άτρακτον ήν έτεινε πρός τήν μητέρα της· 
Ή  Μαρκέλλα έγκαταλείψασα τό κλειδοκύμβαλον, έκάθησε πλησίον 
τοΰ πυρδς καί ήρξατο νήθουσα, ένώ ή μικρά Ό λ γ α  παρετήρει αύτήν 
μετά προσοχής. Μετ’ ολίγον τά παιδία συνήχΟησαν πάντα περί τήν 
έδραν αύτής, καί ήρξαντο παίζοντα τά αθώα αύτών παιγνίδια.·

ΙΙαρατήρησον ! ειπεν ό Αλέξανδρος μετά ηρεμίας, δεικνύων μοι 
τό σύμπλεγμα' τών παιδίων μετά τής μητρος, ίδου τό περί ευδαι
μονίας όνειρόν μου κατέστη πραγματικοί. Αναγνωρίζεις νΰν τήν 
χρυσήν έχουσαν κο'μην Ευδαιμονίαν μου;

( ’Ελεύθερα μετάφραβις εκ τών τοΰ S ach e r—-M asoch),


