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κ Πρέπει να μανθάνης να έννοής τήν μουσικήν άναγινώσκων αύτήν. 
Ουδέποτε πρέπει να παίζτ;ς τεμάχιον μουσικής πριν ή άναγνώστ,ς 
αύτό.— "Οταν προχωρήοτ] ή ήλικία σου, δέν πρέπει νά παίζτις ποτέ 
μουσικά τεμάχια τοΰ συρμού. Ό  χρόνος είναι πολύτιμος· μόνη η 
σπουδή τών κλασσικών μουσικών συνθέσεων άρκεΐ νά άπασχολήσν] 
ολόκληρον τον βίον έκατοντάδος εραστών τής Μουσικής.

«Μή οιαδίδης κακήν μουσικήν· τουναντίον κατάβαλε πασαν προσ
πάθειαν, να εμποδίζεις τήν διάδοσιν αΰτής.

«Ουδέποτε πρέπει οΰμόνον νά παίζ^ς κακήν μουσικήν ό ίδιος> 
άλλ’ ούτε νά καταδέχεσαι νά άκού^ς τοιαύτην, έκτος άν ησαι ήνα- 
γκασμένος εις τοΰτο ύπο τών περιστάσεων,

«Άογίζου τήν παράλειψιν οίωνδήποτε μουσικών φθόγγων έκ τών 
συνθέσεων τών κλασσικών σ υ γ γ ρ α φ έω ν ,  είτε τήν εισαγωγήν είς αύ- 
τάς οίωνδήποτε καινοφανών ώραϊσμάτων, ώς τήν φρικτοτέραν βε· 
βήλωσιν. Μεγαλειτέρα ΰβρις ταύτης ούδεμία δύναται νά γίν-yj είς τάς 
ώραίας τέχνας.

βΖήτει τήν συναναστροφήν έκείνων μεταξύ τ&ν φίλων σου οΐτι
νες εχουσι περισσοτέρας Μουσικάς γνώσεις σου.

αΟί κανόνες τής ηθικής, είναι επίσης οί κανόνες τών ώραίων 
τεχνών.

αΔιεύθυνε έαυτόν ασφαλώς, έπιμελώς έν τώ βίω ώς καί έν r/j 
μελέτη τών τεχνών καί έπιστημών.

«'Υπάρχει πάντοτε τι όπερ είναι άναγκαΐον νά μάθτι τις.
c Αύται έχασμήθησαν μεθ’ όλης τής δυνάμεως αύτών. «Άλ*· 

λά, άγαπητέ μοι κ. Graindorge, τοΰτο έχει τήν φαιδρότητα κη-



δείας ! Ό  γράψας τοΰ; κανόνας τούτους ώφειλε νά πρόσθεση. Ά  δ ε λ- 
© έ, μ έ λ λ ο μ ε ν  ν ά  ά π ο θ ά ν ω μ ε ν :  'Ημείς δέν κάμνομεν
τοσοΰτον θόρυβον κατά την σπουδήν τής μουσικής. Μανθάνομεν νά 
ύψώμεν και νά καταβιβάζωμεν τους δακτύλους τών χειρών έπί 
τών πλήκτρων διαδοχικώς— οΰτω do re mi fa sol· μετά ταΰτα σπου~ 
δάζομεν διαγράμματα (σκάλες), είτα γυμνάσματα τοΰ Cramer, Czerny, 
Doebler, κα'ι λοιπών τοιούτων. Έπροχώρησα μέχρι τών τοΰ Czeroy. 
Ή  Louise Volant είναι είσέτι εις τά τοΰ Cramer. Τότε δέ οί δάκτυλοι 
τρέχουσιν έπί τών πλήκτρων ταχέως— παρατήρησον, ουτω». 01 λευ
κοί δάκτυλοι αυτή; ήρχισαν τότε νά έκτελώσιν έπι τών πλήκτρων 
τοΰ κλειδοκυμβάλου τά ωραιότερα μουσικά προανακρούσματα (flou
rishes ή preludes). «Λαμβάνετε θεσιν κατάλληλον, δίδετε είς τό πρό- 
σωπόν σας τήν σοβαρωτέραν έκφρασιν . . . Ουτω, παρατηρήσατε.» 
Και εδωκεν είς τήν φυσιογνωμίαν αυτής τήν γελοιωδεστέραν αισθη
ματικήν έκφρασιν. «Στρέφετε όπισθεν τήν κεφαλήν πρός τήν οροφήν 
οπως εμπνευσθήτε, ουτω». Διεθεσε βόστρυχόν έπι τοΰ κροτάφου της 
χαριέντως μή έχοντα ανάγκην διευθετήσεως. «Τότε δέ άφίνετε τούς 
δακτύλους, πλήττετε βαρύν τόνον κα'ι προχωρείτε. ’Ακούσατε, εΐ/αι 
ή ά έ ν ν α ο ς κ ί ν η σ ι ς».

Τοιοΰτος τ:ο όντι ήτον ό τίτλος τοΰ παιζομένου μουσικοΰ μέλους, 
διαρκεσαντος έπί δέκα λεπτά. Ή  μελωδία άπηρτίζετο έκ μουσικών 
διαγραμμάτων, διηρημένων είς τρίτονα (trioietsj κατα πρώτον, καί 
τέλος κατέληγεν είς τόνους άπομιμουμένους τόν ήχον άτμαμάξης 
έπί τών σιδηρών έλασμάτων. Αί παρειαί αύτής ήσαν καταπόρφυροι, 
οί οφθαλμοί λάμποντες— αληθής ίππος ιπποδρομίου. Ή  άδελφή της 
έκρότησε τάς χεϊρας· έκρότησα τάς ίδικάς μου· ό πατήρ καί ή μήτηρ 
εισερχόμενοι έκρότησαν τάς έαυτών. Ώρκίσθημεν οτι θά ήτον ή 
πρώτη είς τήν προσεχή μουσικήν εσπερίδα τής κ. d’ H0ristal, καί 
πράγματιεϊ'ίαι άξια τής τιμής ταύτης.

«Αυτη ήτον εύθυμος, καί όταν τήν άπεχαιρέτησα βίς τό άνω μ έ 
ρος τών βαθμιδών τής κλίμακος τοΰ κήπου, μοί ειπεν, άφοΰ έφίλησα 
τήν χεΐρα,τής μητρός της κατά τήν άρχαίαν έθιμοταξίαν. « Ά  δ ε λ- 
φ έ  μ έ λ λ ο μ ε ν  ν ά  ά π ο θ ά ν ω μ ε ν » .

«Επανερχόμενος οίκαδε έσκέφθην βαθέως έπί τής τύχης ήτις
περιμένει τόν μέλλοντα σύζυγον αύτής. Ό  εύτυχής σύζυγος ! Ά ν
ί,ηάρχτ) ανατροφή προτιθεμένη νά διεγείρη τό νευρικόν σύστημίά καί
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νά άναπτύσστ} τό αίσθημα τής κενοδοξίας είς τάς κόρας, βεβαίως ε ί 
ναι ή τής Jenny και Marthe ένταΰθα περιγραφομένη.»

Ούδέποτε έρρίθη αλήθεια μετά περισσοτέρας ειλικρίνειας. 'Η α
νατροφή τών Γαλλίδων ήν τοσοϋτοι περιέγραψαν λεπτομερώς, δέν 
αποκτάται μόνον έκ τών τελείων μαθημάτων τοΰ περί τήν λεπτήν 
ανατροφήν πεπειραμένου κ. d’ Heristal, άλλ’ άρχεται σχεδόν άπό τής 
κοιτίδος. Τώ όντι παρατηρήσατε μετά προσοχής τάς μικράς κόρας 
άς θά ϊδητε παιζούσας, κατά τάς ώραίας ημέρας, είς τούς κήπους τοΰ 
Tuileries, καί θέλετε άνεύρει είς τόν τρόπον αύτών, είς τάς ώραιας 
έρωτοτρόπους μικράς αύτών χειρονομίας, εις προς τους παρευρισκο- 
μένους περιποιήσεις αύτών, πάντα τά τεχνάσματα καί τήν δεξιότη. 
τα εξευγενισμένης κοινωνίας. Αύταί δέν είναι πράγματι παιδια φέρον. 
τα παιδικάς έσθήτας καί κολοβια, εχοντα ποΟον ακρατητον προς τό 
τρέ^ειν, τό ποιεΐν χαριεντας διασκελισμούς, και θόρυβόν* αλλ αι μΐ" 
κραί αυται κόραι είναι τό μικρογράφημα τών τέλεον ανεπτυγμένων 
κυριών, ένδεδυμέναι ώς έκεΐναι μετά πο>λής έπιμελείας, προφυλάτ- 
τουσαι, ώς έκεΐναι, μετά προσοχής μεγάλης, τά ενδύματα καί κοσμή
ματα αύτών, άποκλειστικαί, ώς έκεΐναι, είς τήν εκλογήν τών σ χέ
σεων αύτών, καί τέλος κολακευτικαί ή πανούργοι, ώς έκεΐναι, είς τάς 
μικράς αύτών συνδιαλέξεις.

Ά ν  συγκρίνωμεν αύτάς ήδη προς τάς μικράς Αγγλίδας, οποίαν 
άντίθεσιν άνευρίσκομεν έν τή σκαιΧ ούτως είπεΐν αμηχανία τών 
μικρών τούτων πλασμάτων, ατινα μετα μεγάλης δυσκολίας μονον 
δύνανται νά καταπεισθώσιν οπως ειπωσι μιαν λεξιν προς του; ξένους, 
άτινα είσίν οτέ μέν θορυβώδη, οτε δε επιφυλακτικά, ατινα κλινουσι 
τήν κεφαλήν, κινοϋσι τούς βραχίονας, καί τών όποιων ή μόνη σκέψις, 
ενώπιον πολυαρίθμου συναναστροφής, είναι νά φύγωσι λάθρα όπως 
έπανεύρωα τήν ζωηρότητα έπί τοΰ τόπου τών διασκεδάσεων αύτών ! 
‘Η  μικρά Γαλλίς δέν περιωρίζετο είς ιδιαίτερον δωμάτιον κατά τήν 
ανατροφήν αύτής ώ ς ή Ά γ γ λ ί ς  πάντοτε, άλλ έαυνείθισεν εκ νεα- 
ρας ηλικίας νά γευματίζη μετά τών γονέων αύτής, νά άκούη τήν 
συνδιάλεξιν αύτών, καί τάς ύπέρ αύτής συστάσεις τών συγγενών προς 
πάντας τούς φίλους τής οίκογενείας. Αυτη έδιδάχθη νά άπαγγέλλη 
έκ στήθους τούς μικρούς αύτής μυΟους μετά χειρονομιών και λυγι
σμάτων τής φωνής, νά προφέρη καθαρώς, νά ποιή υποκλίσεις, νά 
κάμνν) μικράς φιλοφρονήσεις, καί νά εχφοαζιρ τήν ε· γ'>ωμο<>υνην



της δια τάς περιποιήσεις ας λαμβάνει παρ’ άλλων. 'I I  περί το άπομί- 
μεισθαι ίκανότης αυτής ύποστηρίζεται παρά τών συγγενών βύτής 
εις τον ΰψιστον βαθμόν. Όσον εγγύτερον κατορθώνει νά άπομιμήται 
τούς κατά το μάλλον και ηττον τεχνητούς τρόπους τοϋ φέρεσθαι καί 
συνδιαλέγεσθαι τής μητρος αυτής, τοσούτω μάλλον επικροτείται 
παρά πάντων. Αί μικραί αύτής πρόοδοι καί παρατηρήσεις εκτίθεν
ται πρός τούς ξένους ενώπιον αύτής, καί η μεγάλη σπουδαίότης τής 
δημοσίας περί αύτής γνώμης, έ έπαινος η ψόγος τών άλλων, άφίνει 
διαρκώς εντυπώσει; έπί τοϋ πνεύματος αύτής. ΙΙρό πάντων τό ήθος 
ειτε ό -τρόπος τοΰ φέρεσθαι! τοΰτο αποτελεί τήν μεγαλειτέραν 
σπουδήν τής Γαλλίδος. «Comme te νοϊΐίι faile, comme tu te liens mal». 
τοιαϋταί είναι αί σοβαρώτεραι τής μητρος αύτής έπιπλήξεις. Είναι 
σημεΐον κακής άνατροφής λέγοοσι πρός αύτάς, νά χοροπηδώσιν αί μι- 
κραί κόραι, g νά παίζωσιν ούτως ώστε νά γίνηται το πρόσωπον αύτών 
έρυθροΰν, καί νά προκαλήται έφίδρωσις έπί τοΰ σώματος. Είναι ίδιον 
κακής άνατροφής νά λαλώσι μεγαλοφώνως αί νέαι* άλλά πρό πάντων 
είναι ίδιον κακής άνατροφής νά στερώνται αύται, Ιστω καί πρός στιγ
μήν, τοΰ αισθήματος τοΰ ένδύεσθαι μετά έξιδίασμένης φιλοκαλίας καί 
πολλή; μερίμνης. Ό  έκ Παρισίων διαβαίνων, άν έπισκεφθή τόν 
κήπον de Tuileries, θέλει ίδει τάς έκεΐ καθημένας κυρίας καλούσας 
πρός έαυτάς τά έκεΐ παίζοντα τέκνα των μόνον όπως διορθςόσωσι 
βόστρυχον, ταινίαν, η τινάξωσιν τό άκρον τής έσθήτος αύτών· έν ενί 
λόγω, όπως άνακαλέσωσιν είς τόν νοΰν τοΰ παιδίου τό σπουδαιότατον 
πάντων. Είναι λοιπόν απορίας άξιον, μετά τοιαύτην άνατροφήν 
οιαν περιεγράψαμεν, ότι ή Μάρθα, ήν ανωτέρω άνεφέριμεν, ήδύνατο 
νά έννοήστι έκ τής θρησκευτικής διδαχής τοΰ Monsieur Γ Abbe 
μόνον ότι ώφειλε νά εύρ7) τήν περίστασιν νά ύπερτερήσνι τάς συμ* 
μαθήτριας αύτής, όπως δυσαρεστήστ] τάς μητέρας αύτών, ή ότι έ
πρεπε νά φοιτ5 είς τά μαθήματα τοΰ κ. d ’ II6ristal, μόνον διότι έκεΐ 
■ηδυνατο νά ιδϊ] τούς νεωτάτους συρμούς, καί νά eupyj τοιαΰτα κω 
μικά πρόσωπα νά εμπαίζω ;

Ό  κ. preybst Parado], είς τό ΰπό τόν τίτλον «La France noavelle»
σύγγρά£φ.ά του, βέβαιοι ότι ή έκουσία υπαγωγή τών ιδιαιτέρων
συμφερόντων πρός τό κοινόν συμφέρον, (ήτις υπαγωγή είναι ή βάσις
παντός κοινωνικού βίου), δύναται νά έχϊ] τρεις πηγάς —  τήν
Θρησκείαν, τδ Καθήκον, καί τήν Τιμήν. α'ΙΙ Θρησκεία, λέγει ού·
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τος, είναι συγχρόνως ή άπλους·έρα καί ή άποτελεσματικωτερα έκ τών 
τριών, καί όταν ή επιρροή αύτής δέν υποσκάπτεται υπό τής έπι- 
κρίσεως, ούδέν άλλο ίσχυρώτερον όργανον υπάρχει όπως έπιτευ- 
χθώσι παρ’ ανθρώπων ζώντων έντή κοινωνία, πάντατά διάφορα είδη 
τής θυσίας, άτινα ή κοινή πάντων εύδαιμονία άπαιτεΐ. Έ ν  τούτοις ή 
έπί τής κοινωνίας έπιρροή τής θρησκείας τείνει σταθερώς είς παρακ
μήν ενεκα τής άναπτύξεως τής κρίσεως, τής διαδόσεως τών επι
στημών, καί τών διηνεκών κατ’ αύτής έπιθέσεων τής φιλοσοφίας. 
'H  θρησκεία άπόλλυσι πρώτον τήν άρωγήν τών έκπαιδευομένων τά
ξεων τής κοινωνίας· (1) οΐαδήποτε δέ καί άν ήναι ή ενέργεια τής άντι· 
στάσεως αύτής, μέλλομεν νά ίδωμεν τήν στιγμήν καθ’ ήν ή διοικοΰσα 
μερίς τοΰ έθνους δέν θά εχει πλέον ταύτην ύπ* όψιν της, ή άν άπο* 
διδ1/) αυτή σέβας έρριζωμένον έν τή εξει, δέν θά παραδέχηται τοΰ 
λοιποΰ τήν διδασκαλίαν της, ούτε θά ύφίσταται τήν επιρροήν αυτής. 
‘Η μεταβολή αύχη δεν θά έμ-ποδίσγι τό πολιτικον σώμα να υφισταται, 
άλλ’ ούτε καί θά άποκ^είστ) ιό πνεΰμα τής εύλαβείας καί αυτοπροαί
ρετου θυσίας. Τοΰ πρώτου τούτου προτειχίσματος τής πειθαρχίας 
καί τυφλής ύπακοής καταστραφέντος, άναφαινεται έτερόν. II  εύγε* 
νής δηλαδή άντίληψις τοΰ καθήκοντος. ’Αλλά τό καθήκον, προϋπο* 
6έτον βαθμόν τινά φιλοσοφικής έκπαιδεύσεως, ούδεμίαν έχει επιρ
ροήν έπί τών ανθρώπων έκείνων οΐτινες έννοοΰσι μόνον τούς άπλοΰς 
κανόνας τής θρησκείας. Ή  θρησκεία δεικνύει έπί τούτου τήν υπερο
χήν αύτής, διότι δέν άπαιτεΐ προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν παρά τών 
άκροατών της, ούτε άγώνα διανοητικόν, ούτε ικανότητα περί τό άνα- 
λύειν- αυτη λέγει απλώς, Τοΰτο έστί τό θέλημα τοΰ θεοΰ. ’Επειδή 
δέ όπως ύπομέντ] τις έκουσίως τήν άνισότητα τής κοινωνικής θέσεως, 
τάς χειρωνακτικάς έργασίας, τήν πτωχείαν, ΐνα προφυλάξϊ) τήν κοι
νωνίαν άπό τών δεινών τής άναρχίας . * . .  ’Επειδή, όπως άψηφή τις

(1) TV ένταΰθα έκφερομένην γνώμην περί θρησκείας '̂το'ϋ κ. P^vost Pa
rasol δέν συρμεριζομεθα—Τουναντίον φρονοϋντες ότι άλτ,Οης έπιβτημονικνι 
έκπαίδευσις δέν υπάρχει άνευ ήΟιχής άναπτύξεως, πρεοβεύομεν,δτι ε<ρ’ όβον 
h ήθικη άνάπτυξις είναι τελειότερα, κατά τοσοΰτον καί τό θρησκευτικόν αί> 
σθημα είναι τελειότερον καί μάλλον άνεπτυγμένον άτόμω. ’Αλλ’ ό Κύ
ριος Paradol λαλεϊ περί αϋτ/,ς σχετικώς προς τ^ τό τε  κατάίτασιν τ?,ς κοι
νωνίας έν Γαλλία. JJOJ. · A COVJOX

, 2 . Σ . Μ , Ε.
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τον θάνατον έπί τοΰ πεδίου της μάχη;, ίνα σώση τοΰ; συμπολίτας 
αύτοΰ άπδ της καταστροφής καί τοΰ ξένου ζυγοΰ,. .  . , αληθώς, ταΰτα 
πάντα συνυπονοοΰσιν άγώνα σκέψεως καί κρίσεως, καί διανοητικοΰ 
ήοωϊσμοΰ μέχρι βαθμοΰ ούτινος ή ανθρώπινη φύσις είναι σπανίως 
ικανή, ανάγκη αναπόφευκτος τρίτου ελατηρίου, δπερ καλείται Τιμή· 
καί τοΰτο είναι το έσχατον καί ίσχυρώτατον προπύργιον των κοινω
νιών, α'ίτινες προσεγγίζουσι το στάδιον τοΰ γήρατος, καί ίδια τ ή ς  

Γαλλικής κοινωνίας,»
Παραλείποντες τήν συζήτησιν ταύτης τής παραγράφου, προσθέ- 

τομεν μο'νον οτι οίαιδήποτε σημειώσεις καί άν άπητοΰντο πρδς διόρ- 
θωσιν η συμπλήρωσιν τοΰ θέματος περί ου λαλεί, ούδείς έν τούτοις δύ- 
ναται νά άρνηθήοτι τδ συμπέρασμα αύτοΰ είναι υπερβαλλόντωςάληθές. 
Οί Γάλλοι είναι οι μάλλον εύκοινώνητοι μεταξύ τών πεπολιτισμέ- 
νων εθνών, εχοντες τά πλεονεκτήματα, και βεβαίως τά ελαττώματα, 
τά προερχομενα έκ τοΰ κλάδου τούτου τοΰ πολιτισμού. ‘II μ ε γ ί 
στη αυτών στοργή πρδς τήν επιδοκιμασίαν (ήτις είναι τδ κ α τ ’ 
ε ξ α ί ρ ε σ ι ν κοινωνικδν προτέρημα) καθιστά αύτοΰ; Ιτι μάλλον 
περιποιητικούς καί καταλληλοτέρους πρδς τδ άρεσκειν, άλλά καί τού- 
ναντίον τά μέγιστα αίσθανομένους τήν έλλειψιν τών περιποιήσεων καί 
φιλοφρονήσεων έκ μέρους τών άλλων. Τούτου ένεκα ό έν Γαλλία 
παραδεδεγμένος κοινωνικδς τύπος είναι έντελέστερος καί μάλλον 
ύποχρεωτικδς ή δ τύπος οΐουδήποτε άλλου μέρους. ΤΙ ιδιοτροπία 
θεωρείται παρά τω λαώ έπιπληκτικδς δρος δταν άποδίδηται εί; πρό- 
σωπον. Γαλλίς καλής τάξεως παρεπονεΐτο συνεχώς διότι ό μικρός 
υιός της δέν ήτον ώς τά άλλα παιδία· sMon Dicu, s’ il pouvait etre 
conome (out le monde I j> ήτον ή συνήθης αύτής έκφρασις. Έ ν ’Α γ
γλία, τουναντίον το νά ηναι τις δμοιος πρδς άλλους δέν θεωρείται, 
ως έπί τό πλεΐστον, λδγος δι’ δν δύναταί τις νά συγχαρή τόν άλλον 
Έ ν  Γαλλία δ νο'μος τών εθίμων είναι απρόσβλητος. «Telle chose ne 
se fait pas» είναι άπόφασις μή υποκείμενη είς ούδεμίαν έφεσιν, καί ή 
ισχυρότερα εκφρασις πρδς δήλωσιν άμετακλήτου άπαγορεύσεως. Τά 
παραγγέλματα τής θρησκείας δυνατόν νά ύποβληθώσιν εις συζήτη- 
σ ιν  η άφηρημενη γνώσις τοΰ καθήκοντος δέν εχει ίσχυράν έπιρροήν 
επί τής κοινής γνώμης· άλλά τδ αίσθημα τής τιμής (τούτέστι μ ε '  
θερμηνευόμενον, τδ αίσθημα τή; δφειλομένης ήμΐν ύπολήψεως, τδ
αίσθημα τής έχτιμήσεως τών συμπολιτών καί επιστήθιων φίλων
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ήμών) διαμένει, ώς δ κ. Prevost Paradol λέγει, τδ προπύργιον τής 
κοινωνίας, δπερ παρέχει μεγίστην πεποιθησιν και ελπίδα.

Δύω συνέπειαι έξάγονται έκ τής ανωτέρω περιγραφείσης κατα- 
στάσεως. 'II πρώτη είναι ή μεγίστη σπουδαιότης ή μέλλουσα νά 
άποδοθή είς τδ εξωτερικόν, δηλ. είς τάς έξωτερικάς ένδείξεις. Ένώ 
αί άμοιβαί αι παρά τής θρησκείας ύπισχνούμεναι έξαρτώνται έκ τής 
άγνο'τητος τών προθέσεων ήμών, Ινώ ή ιδέα τοΰ καθήκοντος άρύε- 
ται πασαν αύτής τήν δύναμιν άπδ τής καθαρας συνειοήσεως, η περι 
τιμής έκτίμησις, καί κατά μέγα μέρος, ή εσωτερική εύχαρίστησις 
ήν άρυο'μεθα έξ αύτής, έξαρτάται άπδ τής κοινής γνώμης, ήτις κοινή 
γνώμη δύναται μόνον νά βασισθή έπί τής συμπεριφοράς ήμών είτε 
έπί τής φαίνομένης ήμών αγωγής. Ή  κοινωνία ούτε καιρόν εχει 
ούτε εύκολίαν νά έξετάσ/j έ/ιισταμένως τάς λεπτότητας τοΰ χαρα- 
κτήρος· ή κατ’ έκτίμησιν κρίσις αύτής πρέπει κατ’ άνάγκην νά στη- 
ρίζηται έπί ολίγων φανερών γεγονο'των άν δέ τδ άτομον δυνηθή νά 
άνταποκριθή κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τάς προσδοκίας τάς άφορώ- 
σας ταΰτα, δ τίτλος τοΰ σεβασμοΰ άποδίδεται αύτώ άνευ περαιτέρω 
δυσκολίας. Έντεΰθεν επεται οτι είς χώραν έν 7) δ πρδς τδ δημόσιον 
φρόνημα σεβασμδς κατέχει τήν πρώτην θέσιν, τα ήθη καί έθιμα θέ- 
λουσι τείνει νά έπικρατήσωσι πρδ παντδς άλλου. 'II δευτέρα συνέπεια 
είναι ότι, άναλόγως τοΰ βαθμοΰ καθ’ δν ή προσοχή τοΰ έθνους ελκε- 
ται ύπδ τών εξωτερικών ένδείξεων (externals), δ άνεγνωρισμένος κοι
νωνικός τύπος τοΰ ένΕύεσθαι, τοΰ φέρεσθαι, καί ουτω καθεξής, θά 
καταστή ού μόνον ύποχρεωτικδς, άλλά θά τελειοποιηθή έπι μάλλον 
καί μάλλον καί κατά τάς μικροτέρας λεπτότητας, έωσοΰ ή έλαχιστη 
απ’ αύτοΰ διαφορά νά δύναται νά προσβάλη τήν ορασιν καί νά 
•προκαλήτήν Ιπίκρισιν. Τούτου ενεκα μετά καταπληκτικής αλλεπαλ
ληλίας ή προσοχή τοϋ Γάλλου επηρεάζεται ύπδ τοΰ αισθήμα
τος τοΰ γελοίου· τρόμος δέ κατέχει αύτδν μήπως παράξη τδ 
αίσθημα τοΰτο παρά τοίς άλλοις. Ό  Stendhal (Γάλλος συγγρα- 
φεΰς, δστις είναι άδύσώπητος είς τας άδυναμίας τών συμπολιτών 
τ ο υ )  λέγει δτι δύναται νά φαντασθή Γάλλον πίπτοντα άπδ παραθυ- 
ρον τετάρτου πατώματος, καί άνησυχοΰντα μόνον μήπως κατά 
τδ τέλος τής πτώσεως τδ σώμα αύτοΰ λάβη γελοίαν τινά θεσιν επί 
τοΰ έδάφους. Άπόδειξις τής ισχύος τοΰ φοβου τοΰ γελοίου εν I αλ-
λία είναι δτι οί σύζυγοι τών τήν συζυγικήν πίση* παραβιαζουσων
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γυναικών, έθεωρήθησαν πολλάκις κγελοΐου, άναμφιβόλως διά τί'.ν 
ένστικτον κοινήν ιδέαν οτι το έπίθετον τοΰτο Οά συντελέση περισ
σότερον παντός άλλου μέσου προς τιμωρίαν χαί περιστολήν της 
μοιχείας. Ό ταν ο σύζυγος καταστη έν Γαλλία γελοίος, μονήν εκ
λογήν εχει, δπως έξαλειψτ) το έπίθετον α γελοίος» άπο τοϋ άτό- 
μου του, τήν διά μονομαχίας ίκανοποίησιν της υπολήψεώς του.

Ήναγκάσθημεν νά κάμωμεν τήν παρέκβασιν ταύτην, άναγκαίαν 
προς περιγραφήν των ηθών καί έθίμων δι’ ών άνατρέφεται ή Γαλλίς. 
Άναλάβωμεν ήδη τήν διήγησιν της νέας ήρωΐδος, τής οποίας τήν 
ειμαρμένην άπεφασίσαμεν νά παρακολουθήσωμεν. Είδομεν οτι ή 
πρώτη αύτής ανατροφή είναι τοιαύτη ώστε νά διεγείρη έν αυτή τήν 
κενοδοξίαν, τήν προς το ένδύεσθαι καλαισθησίαν, καί το προς τήν ευ
πρέπειαν καί τήν κοινήν γνώμην σέβας· βεβαίως είναι άπίθανον ότι 
ή ανατροφή αυτη θά άναπτύξη έν αύτ-7) οίονδήποτε πνευματικόν ένδια" 
φέρον, καί εύγενή φιλοδοξίαν δυναμένην νά καταστ?) το στήριγμα 
καί ή παρηγορία αύτής κατά τον βίον, σεβαστόν τι αίσθημα, ή ευσυ
νείδητοι τινα υψηλήν άρ^ήν. Θέλει αφήσει αύτήν  τά μέγιστα άμαθή» 
καί τά μέγιστα καλλιεργημένην, κομψήν και έμπειρον εις τά άφο- 
ρώντα τήν ευπρέπειαν καί έθιμοταξίαν, καί πλήρη καλαισθησίας5 
άλλ’ ανίκανον νά κάμτ) χρήσιν σοβαροΰ βιβλίου ή νά ένασχοληθή 
σπουδαίως έπί αντικειμένου τίνος, είτε ν’ ακολουθήσω σειράν συλ
λογισμών άλλ’έν τούτοις ύπερβαλλόντως κατάλληλον νά μάθτρ δια τής 
συναναστροφής, νά συμμορφωθεί προς το ύφος καί τά φρονήματα τοΰ 
κοινωνίκοΰ κύκλου έν ώ κινείται, ζωηραν είς ?ό νά συλλέξτ] τάς Ορυλ- 
λουμένας ειδήσεις έπί διαφόρων αντικειμένων, καί νά άναπαραστήσϊ] 
αύτάς παρουσιασθείσης ευκαιρίας, μετά χαρίεντος φωνής καί αδίστα
κτου τόνου αύτοπεποιθήσεως. *Ας άκούσωμεν τον κ. Graindorge λα- 
λοΰντα περί αυτών έν νέου.

«Άφαιρέσατε τον κεφαλόδεσμον, τδν κο'σμον τών ενδυμάτων, τά 
εξωτερικά περικοσμήματα, καί ρίψατε βλέμμα εις το εσωτερικόν. Το 
εσωτερικόν δν ένταΰθα είναι μικρός τις ούσσάρος, οξύνους, πλήρης πε· 
ρισκέψεως, εν ώ το αίσθημα τοϋ σεβασμού είναι μηδέν, καί ός·ις λογ ί
ζεται εαυτόν ίσον προς ό,τι υπάρχει κάλλιστον. Πληρώνομεν ιδιαιτέ
ρους καθηγητάς όπως διδάξωσι κατ’ οίκον τάς κόρας ημών τήν συ
στολήν· αυται λαμβάνουσι μόνον τήν προσωπίδα ταύτης, προσωπίδα
ην άποσπώσι τρεΐς μήνας μετά τον γάμον καί μετά τήν εισάγω*
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γην «ύτών εις τάς συναναστροφάς. Αι ΐδέαι αύτών ΙκφέρονταΙ 
λίαν όρμητικώς, λίαν ζωηρώς· έν ριπή όφθχλμοΰ ή θέλησίς σχημα
τίζεται, καί ή έκτέλεσις προβαίνει . . . .  Έν Γερμανία ή γυνή φαί
νεται διαφέρουσα τοΰ άνδρός· έν Γαλλία ουδόλως· αυτη εινε άνήο 
λεπτοτέρας ούσίας* είναι πεπροικισμένη μέ νεΰρα μεγαλειτε’ρας έρεθι- 
στικότητος, άλλά κατέχεται ύπό τών αύτών στρατιωτικών ένστικτων, 
ύπό τοϋ αύτοΰ προς ηδονήν έρωτος, ύπό τής αύτής δίψης πρός τά 
ισχυρά συναισθήματα. Αυτη θέλει είσθαι ό επιστήθιος φίλος τοΰ άν- 
δρος έν περιπτώσει ανάγκης, ό ίσος αύτοΰ πάντοτε, ό κύριος αύτοΰ 
άν δυνηθή. Τό βαθύ αίσδημα τοΰ ύψηλοΰ, καί ή φυσική έκείνη άπλότης 
ή παράγουσα τήν Ικουσίαν ύποταγήν, έλλείπουσι παρ’ αύταις, διότι 
είναι άνίκανοι νά δεχθώσι διαταγάς ή νά άναγνωρίσωσιν ά.ώτερον.

«Παρατηρήσατε νΰν πώς ή νεωτέρα άνατροφή έπιβεβαιοΐ τόν έπιτα- 
κτικόν καί ιδιόρρυθμον .τοΰτον χαρακτήρα. Ό  πατήρ καί ή μήτηρ συ
νήψαν έμπορικόν γάμο,», τούτέστι ψυχρόν καί άνευ αισθήματος συ» 
νοικέσιον, καί αί τραχύτητες τών δύο χαρακτήρων συνεκρούσθησαν 
κατ’ άλλήλων χωρίς νά διαλυθώσι· κατ’ άρχάς έβασάνισαν άλλη- 
λους, καί ήνέχθησαν άλλήλους μετά ταΰτα διά τής αύταπαρνήσεως 
καί τής ισχύος τής έξεως. Κατόπιν ήλθον τα τέκνα— μικρά κόρη—  
καί ή άπεριόριστος δίψα τής λατρείας, έπί τοσοΰτον χρόνον περιω- 
ρισμένη, κατεπλημμύρησε τά στήθη αύτών.

Ή  κορη αυτη έχει τάς παρειάς ροδινας καί ώραίαν τήν κόμην’ 
είναι όνειρον χάριτος καί ιδανική ώραιότης, έγκλείουσα έν έαυτή 
πασαν τήν θερμώς καί άγνώς όνειροποληθεΐσαν ποίησιν ύπό τών 
εύαισθήτων νέων· τό ιδανικόν αίσθημα τοΰ ώραίου, τό τής χάριτος 
καί τής ποιήσεως διεγείρονται εις τήν καρδίαν τοΰ πατρςς, καί τήν 
φοράν ταύτην ούδέν άλλοιοΐ ή διαφθείρει τούς ρεμβασμούς του. Αυτη 
δεΐται μόνον άληθοΰς ευδαιμονίας ΐνα μή καταστή αχάριστος πρός 
αύτόν έν τώ μέλλοντι· όποιαν επιθυμίαν αυτής ήδύνατο νά τή άπο- 
ποι/;0ή, καί πώς ήτο δυνατόν νά μή άρέσκη ; Ούδέν άπαιτεΐ παρ’ αύ
τής ό πατήρ της, άλλ’ έκπληροϊ άμέσως, είς αντάλλαγμα, πάσας 
τας έπιθυμίας αύτής. Λύτη θεωρείται ώς νέος πώλος, άφειμένος ε
λεύθερος έντός λειμωνος. «Φάγε, άγαπητόν όν, φάγε· πόσον εύγε- 
νές καί άξιολάτρέυτον είσαι διότι αισθάνεσαι τοσαύτην πείναν !s Αΐ 
άνοησιαι αύτής προκαλοΰσι τήν ίλαρότητα, καί τό άχαρι τών τρό
πων της θεωρείται ώς σπανία χάρις· υπάρχει τί ώραιότερον, πώλου
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λακτίζοντος ·, Καθόσον προχωρεί ή ηλικία της διέρχεται τοΰ; φρά 
κτας δι’ αλμάτων, εισέρχεται εντός τώ; άγρών, καί σύρει τρέχουσα 
όπισθεν αύτής τόν γηραιόν και κεκμηκότα πατέρα της. « Ό  Παπα- 
κης καί εγώ, λέγει μία των εύθυμων τούτων νεανίδων, ό πατήρ μου 
κα'ι εγώ ποιοϋμεν ακριβώς ο,τι μοι αρεσκει».

Θα ήτον έν τούτοις μεγίστη πλάνη να ύποθέση τις οτι η μεγάλη 
ελευθερία, τής οποίας απολαύει η Γαλλίς κορη, είναι ομοια κατα το 
είδος πρός την φυσικήν έλευθεριαν ής άπολαύουσιν αι Ά γγλ ιδες  η 
αι ’Αμερικανίδες. ‘Η  Γαλλίς κο'ρη πρό τοΰ γάμου αύ\ής διατελει 
ύπό διηνεκή έπιτήρησιν τήν έπιτηροΰσιν δε οΰτως ώς έαν πάντες 
ήσαν πεπεισμ,ένοι δτι τήν στιγμήν καθ’ ήν θά άφίετο ελεύθερα ή 
θελε βεβαίως διαπράξει κακόν. Νέοι καί γέροντες επιτρέπεται νά 
λαλώσι πρός αύτήν έπί παρουσία τών συγγενών της. Γενικώς ειπεΐν 
αυτη έρ/εται είς τάς συναναστροφας ύπό περιορισμον τινα. Ουτω 
π. χ. δυνατόν νά έπιτραπή αύτή νά χορεύσιρ, άλλ’ ούχί νά συνδια- 
λέγηται μετά τοΰ συγχορευτοΰ της.

Τά πρός άνάγνωσιν διδόμενα αυτή βιβλία, είναι ώς έπί τό πλεί- 
στον χαρακτήρος θρησκευτικοΰ, λαμβανομένης ΰπ’ οψιν καί τής έκ- 
δόσεως αύτών* ούδέν δράμα θεωρείται αρκούντως ηθικόν δι’ αύτήν. 
Λύτη είναι τό άντικείμενον τοΰ ιδιαιτέρου σεβασμού, δίκην 'Ρωμαίας 
‘Εστιάδος* καί οί άνδρες οίτινες δύνανται νά συνδιαλέγωνται ερωτι- 
κώς μετ’ α ύ ι ή ς  άφοΰ συζευχΟή, φέρονται μετά μεγίστου σεβασμοΰ 
ενώπιον τής παρθένου ώς εί ίσταντο εις ιερόν τόπον, και θά ήσχύ* 
νοντο προφέροντες λέξιν τινά τήν οποίαν «νέα )ςόρη δέν είναι πρέ- 
πον νά άκούστ)». Γνωρίζομεν καλώς δτι ή περιγραφή αυτη θά ήτον 
έτι γενικώτερον αληθής πρό πεντηκονταετίας ή έν τοίς νΰν χρόνοις* 
δτι αί νεάνιδες τής σημερινής εποχής έχειραφετήθησαν κατά τό μάλ
λον καί ήττον* έν Γαλλία, δπως καί άλλαχίΰ, ό τύπος τής «στα- 
θερας κόρης®, τούτέστι τής εντελώς γινωσκούσης κόρης τά τοΰ 
γάμου δι’ αύτήν επακόλουθα καί ήτις, είτε υποβάλλεται μέν είς τήν 
θέλησιν τών γονέων αύτής χάριν τής άποκαταστάσεώς της, πράτ
τει δέ κατά βούλησιν μετά τόν γάμον, είτε περιμένει ήσύχως 
τό εικοστόν πρώτον έτος τής ηλικίας της δπως δυνηθή τότε 
νά κάμη τήν έκλογήν τοΰ συζύγου της καί άνευ τής συναΐνέσεως 
τών γονέων τη;, ήρχισε νά διαδίδηται* άλλ’ δσον καί άν έγένοντο
πολυάριθμοι αί εξαιρέσεις αόται, έ τύπος τής έν μοναστηρίω περιωρι*
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σθείσης πρός έκπαίδευσιν παρθένου, χαίρει σχεδόν είσέτι τήν εύνοιαν 
του δημοσίου, καί είναι πιθανώς ό καλείτερος πρός συνοικέσιον 
παντο; άλλου. 'Η συνήθης εκφρασις Γαλλίδος μητρός πρός τόν μέλ
λοντα γαμβρόν αύτής έναβρυνομένης διά τήν ανατροφήν τής κόρης 
της, είναι είσέτι «ίδοΰ ή κόρη μου· είναι εικοσαετής τήν ηλικίαν, 
άλλ’ ούδέποτε, έστω καί έπί πέντε λεπτά, έν καιρώ ημέρας ή νυκτός 
έστερήθη τής έπιτηρήσεώς μου». Αληθώς πολύτιμος έγγύησις διά 
μέλλουσαν καλήν διαγωγήν ! Ό  περιορισμός καί ή διηνεκής έπίτή- 
ρησις τών παρθένων έπρεπε νά σκοπή μάλλον τήν διατήρησιν τής 
άγνότητος αύτών. ’Ίνα δέ γίνωμεν καταληπτοί δίδωμεν ένταΰθα τόν 
χαρακτηρισμόν τής άληθοΰς άγνότητος κατά τοΰς Ά γ γ λ ο υ ς  συγ» 
γραφείς. « Ή  ηθική άγνότης, λέγουσιν ουτοι, εγείρει μόνον τον σε
βασμόν τών άλλων ούχί δέ καί τήν ένθουσιώδη αύτών λατρείαν· ή 
ηθική άγνότης δύναται νά ύίτάρχτ) εν τε τή έγγάμω και τή παρθένω, 
άλλ’ είναι κατά πολΰ σπουδαιοτέρα είς τήν πρώτην ή είς τήν τελευ- 
ταίαν». Αύτό τοΰτο καί δ Balzac λέγει εις τό υπό τόν τίτλον «Φυσιο
λογία τοΰ γάμου» σύγγραμμα αύτοϋ, διά τών έξης λέξεων. α’Απωλε- 
σθήτω ή άρετή δέκα παρθένων μάλλον ή ή ιερά άγνότης συζύγου καί 
μητρός ! Νέα κόρη έγκαταλειφθεΐσα ΰπό τοΰ έξαπατήσαντος αύτήν 
έραστοϋ, δύναται νά ή είσέτι αξία τοΰ σεβασμοΰ καί τής συμπαθείας 
ήμών· ο ά/τατεών παρεβίασε τοΰς δρκους, κατεχράσθη τής έμπιστο·»· 
σύνης τής νέας κόρης· τό δυστυχές θϋμα είναι είσέτι άθώον· τοΰτο 
δύναται είσέτι νά γίν-yj πιστή σύζυγος, έρώσα μήτηρ· άν δέ τό πα
ρελθόν αύτής επισκιάζεται ύπό νεφών, τούλάχιστον τό μέλλον αύτής 
δύναται νά vj λαμ,πρόν καί άγνόν. Ά λλά  ποιον, άφ’ ετέρου, είναι τό 
μέλλον άπιστου συζύγου ; Όσον παραδειγματική καί άν r, ή μετά 
ταΰτα διαγωγή αύτής, οί καρποί τών παραπτωμάτων της διατε- 
λοϋσιν άνεξάλειπτοΐϊ.

3. Μεταβαίνοντες ήδη άπό τοΰ σοβαροΰ είς τό γελοΐον, δεΰτε έξε- 
τάσωμεν όποιαν έλαβεν άποκατάστασιν τό νέον πλάσμα, δπερ ήτο 
τό άντικείμενον τοσοΰτον διαρκοΰς έπιτηρήσεώς, παρά τών γονέων 
τοΰ. Χάριν τ ί ν ο ς  περιωρίσθηή έλευθερία αύτής, κατεςάλη ό θερ
μός αύτής ζήλος δπως ίδη καί διδαχθή; χάριν συζύγου τής εκλο
γής της, ανθρώπου προωρισμένου νά η ό οδηγός αύτής έν τή πείρα 
ταύτη τοΰ βίου, ήν οί γονείς της έκριναν πρέπον νά έμποδίσωσιν αύ-
ιήν νά λάβη*, Ούδαμώς· χάριν ξένου ! χάριν άγνώστου αυτή ! Ό ταν
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ο καιρός τη; έκ τής μονή; αΰτής έξοδοι» έλθν), οί συγγενείς Οέλουσκ 
προσπαθήσει νά εΰρωσι κατάλληλον συνοικέσιον υπέρ αύτής, τοΰτέ- 
στι, συνοικέσιον έν ω ή τε περιουσία καί κοινωνική θέσι; άμφοτέρων 
των μερών λογίζεται ίσοδυναμοΰσα. Έστιν οτε ό σύζυγος εΰρίοκεται 
έντός τοΰ κύκλου των ύπαρχουσών σχεσεων· άλλοτε 2ε αναγκη να 
ζητήσωσιν αύτον έκτος αύτοΰ. Ό  κλήρος, δια τών αναρίθμητων αύ- . 
τοΰ σ/έσεων έν τή κοινωνία, είναι ανεκτίμητος βοηθος εις την ερευ
νάν ταύτην· ή περίστασις ο αυτη συντελεί ουχι μικρόν εις την επιρ
ροήν αύτοΰ. Καί οι συμβολαιογράφοι δέ έπίσης είναι πολλάκις ωφέ
λιμοι μεσΐχαι.

Ά ς  άκούσωμεν τόν Κύριον Graindorge λαλοΰντα περί τούτου.
« Ό  νεαρός ιδιοκτήτης τής οικίας έν ή κατώκουν», λεγει ουτος, 

«ύπεγριψΐ πληρεξούσιον δικηγορικον, συνταχθεν ύπο τοΰ συμβο
λαιογράφου του, οστις έμπνευσθεις αίφνης υπο ιΟεας παραΟοζου, ατε
νίζει προς αύτόν, καί βλέπει οτι δέν είναι είσέτι φαλακρός, άριΟμεΐ 
κατά νοΰν τά εισοδήματα τών κτημάτων του, καί λέγει πρδς αύτόν, 
«Parbleu. mon cher Monsieur, ήλθατε ένταΰθα έν λίαν καταλλήλω 
ypovto Τί φρονείτε περί νέας μόλις είκοσχετοΰς, ωραίας, ξανθής, 
καλής κράσεως, καλής οίκογενείας, έχούσης κτήματα εις γαίας, 
200 ,000  φράγκων εις μετρητά, καί 300 ,000  φράγκων έκ προσδο- 
κωμένης κληρονομιάς, ίσως πλείονα, και επαυλιν κειμενην εις θεσιν 
έφ’ ής πρόκειται νά διέλΟτρ σιδηροδρομική γραμμή; Ο γάμος ελαβε 
χώραν. Ό  γέρων φίλος μου Β. έπεσκέφθη πρό ήμερων έξαδέλφην 
τοΟ έλθοΰσαν έκ τών έπαρχιών εις Παρισίους δι’ υποθεσεις της. Ό  κ. 
Β. είναι τά μέγις·α φιλόφρων, καί ή έξαδέλφη του πληροφορείται ότι 
ή θυγάτηρ του είναι έν ώρα γάμου· άμέσως προτείνει αύτω ώς γαμ
βρόν νέον τινά εισαγγελέα έν τή έπαρχια-/ή πόλει έν rj κατοικεί, 
νέον ίκανώτατον εις τό είδος του, λέγει αΰτη, οστις μεταξύ δώδεκα 
δικών τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων καθ’ άς ήγόρευσε, τό παρελθόν 
έτος, κατώρθωσε νά έπιτύχν) τήν καταδίκην καί τών δώδεκα, ων 
τρεις κατεδικάσθησαν είς θάνατον διό τό προσεχές έτος πρόκειται 
νά λάβϊΐ τό παράσημον τής Λεγεώνος τής Τιμής. Ό  γάμος έλαβε 
χώραν®.

Ή δ η  διέλθωμεν διά βραχέων τά μετά τήν πρότασιν καί πρδ του
γάμου συνήθης συμβαίνοντα. "Οταν ό μελλόνυμφος έκφράσν) τήν
συγχατάθεσιν αύτοΰ όπως άνταλλάξη τήν εύδαίμονα αύτοΰ έλευθε 
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ρίαν αντί τοιαύι'ας καί τοιαύτης προικός κλπ., αίρεται ό πε'πλος 
αρκούντως ώστε νά έπιτρέψη τήν πρώτην αύτοΰ έμφάνισιν πρός τήν 
νε'αν. Ή  περίστασις αΰτη είναι πάντοτε δύσκολος, καθότι, έν πε- 
ριπτώσει καθ’ ήν ή συνεντευξις άπίβαινε δυσάρεστος, έκάτερον τών 
μερών πρέπει νά δύναται νά άποσυρθή άνευ προσβολής τής φιλοτι·* 
μίας τοΰ ετέρου. Συνέντευξις άρα είς θύραν έκκλησίας δέν θεωρείται 
απρόσφορος περίστασις. ’Αληθώς νέα έξερχομένη τοΰ τόπου τής 
έκτελεσεω; τών θρησκευτικών αύτής καθηκόντων, μετά τής ψυχικής 
εκείνης γαλήνης ητις είναι τό σημειον ήσυχου συνειδήσεως, θά προ- 
ξενήοτί έν γένει καλήν έντύπωσιν. Επειδή  δέ £/ τών τελευταίων μυ
θιστορημάτων τοΰ Octive Feuillct ΰπό τόν χίτλον «Un Mariage dans 
]e Monde®, περιγράφει έν έκτάσει τά τών συνεντεύξεων τούτων, 
άναφέρομεν χωρία τινά έξ αύτοΰ όπως δείξωμεν καταφανέστερον τά 
πρός τοΰτο Γαλλικά ήθη καί έθιμα, Έ ν τώ μυθιστορήματι τούιω ό 
ήοως είναι ό κ. Μ. de Rias, οστις είσάγεται είς τήν οικίαν τής κ. 
Fitz Gerald έχούσης θυγατέρα πρός γάμον, ΰπό τής φίλης του κ. de 
la Veyle. *11 κ. Fitz Gerald, ητις είχε πληροφορηθεϊ περί τών εύμε- 
νών προθέσεων αύτοΰ, έπιθυμεΐ νά διευθετήσ/) τήν έλευσίν του οΰ
τως ώστε νά μή έγείργ  ΰποψίαν είς τό πνεϋμ* τής κόρης της. Κατά 
συνέπειαν μικρά τις κωμωδία έπαίχδη ΰπό τών δύω κυριών. Ή  
de la Veyle ποσκληθε^α είς τήν έξοχικήν οικίαν τής κ. Fitz Ge
rald, άρνεϊται νά πορευθή προφασιζομένη ότι ό άναδεκτός αύτής 
κ. Lionel de Rias, ήλθε πρός έπισκεψίν της· τέλος μετά μιχράν άλ- 
ληλογραφίαν, ή κ. de la Veyle δέχεται και αναγγέλλει ότι αΰτη μέν 
θά πορευθή πρός έπισκεψίν της τήν 3 Μ. Μ. ό δέ κ. Rias, τήν έκτην, 
έφιππος. Αίέπιστολαί αύται δίδονται πρός άνάγνωσίν είς τήν δεσ
ποινίδα Μαρίαν, ΰπό τής έπιδεξίας αύτής μητρός, ητις κολακεύεται 
ότι αί προφυλάξεις της έσονται καθ’ ολοκληρίαν επιτυχείς. *Ας άνα- 
γνώσωμεν τά σχετικά πρός τοΰτο χωρία τοΰ συγγραφέως τοΟ {('Ημε
ρολογίου άπορου νέου».

«Τήν πέμπτην ώραν Μ. Μ. έφαίνετο περιπατούσα νέα κόρη μόνη 
έντός τοΰ μέρους τοΰ άλσοος τοΰ κειμένου παρά τήν όδόν τήν άγου
σαν άπό Melun εις Fontainebleau. Κατά διαλείμματα έτεινε προσε
κτικόν ους πρδς πάντα άπομεμακρυσμένον ή^ον, καί προέκυπτεν έπί 
τής όδοϋ, όπως ρίψτ] έπ’ αύτής λαθραΐον βλέμμα, καί πάλιν άνε-
λάμβανε τό Ιρρυθμον αύτής και ελαφρόν βήμα, ώ; γυνή έτοι-
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μχζομέ;η ν’ άπίλΟν) εις χορόν ή άλλην εύχάριστον διασκέδασιν.ιι,
« Αίφνης ένώ παρετήρει προς τήν οδόν λαΟραίως, έ^πευσε ν* 

οπισθοχώρησή μετα ταχύτητος, ψιθυρίζουσα λεξεις τινας έντός των 
χειλέων της, ελαφρώς κινούμενων ύπο άρχίζοντος μειδιάματος. Ο 
Οο'ρυβος τών ποδών έλαφροΰ ίππου φεροντος ευγενή ιππέα, ηκού- 
σΟη έπί τής όδοΰ- ‘II νέα κόρη, μειδιωσα είσέτι, έκρύβη όπισθεν 
πυκνοϋ φυλλώματος προς κατασκοπείαν. Ό  ίππεΰς διέβη. Μετά 
τοσούτου δέ ενδιαφέροντος ήτένιζεν αύτον, ώστε εκράτησε τήν ανα
πνοήν της. Ό  Κύριος Rias έφάνη εις αύτήν τότε καθ’ ολην αύτοΰ 
τήν κομψότητα, τήν αρρενωπήν αύτοΰ χάριν, τά υπερήφανα καί 
λεπτά αύτοΰ χοΓρακτηρηστιχά, ολίγον ώχρός ενεκα συγκινήσεως.

«Μόλις b\ έγένετο άφαντος, αυτη εξέβαλε μακρόν στεναγμόν, 
και έθλιψε τήν χεΐρα έπί τής παλλούσης καρδίας της. Αΰτη προσή
λωσε πρός στιγμήν ρεμβάζουσα, τοΰς λαμπρούς αύτής κυανοΰς ό· 

ΰς έπί τοΰ εδάφους, καί ειπε μετά φωνής μόλις άκουομένης. 
«Ό  σύζυγός μου» ! Μόλις εΐποΰσα τοΰτο, το αίμα έρρευσεν είς τάς 
παρειάς της, καί καλύψασα το πρόσωπον διά τών χειρών, εμεινεν 
ακίνητος έπί τινα λεπτά. Είτα δέ άναλαβοΰσα τήν πορειών της 
διηυθύνθη προς τήν έπαυλιν.

«Άνεμένετο έκε: μετά μεγίστης άνυπομονησίας, διότι ό Κύριος 
de Rias είχε σχεδόν είσέλθει εις τήν αύλήν πρός μεγάλην δυσα
ρέσκειαν τής γηραιας Μαρκησίας.

«’Αλλά ποΰ λοιπόν είναι ή Μαρία ·, ειπεν αυτη είς τήν Κυρίαν 
Fitzgerald, ήτις ήτο πλησίον της. « Ό  Lionel είναι ωραιότατος επι 
τοΰ ίππου». Διώρθωσα τά πράγματα ούτως ώστε νά τόν ίδτ] κατά 
πρώτον έν πάσν] τή δοξγι του, *χί τοΰτο διότι αί πρώται εντυπώσεις 
έ/ουσι μεγίστην σπουδαιότητα. . . Ίδοΰ έρχεται κατ’ εύθεΐαν προς 
ήμ2ς και τό μικρόν ώραΐον τοΰτο πλάσμα νά μή ήναι ένταΰθα! 
Είναι άληθής αποτυχία !

ΐ ’Αγαπητή μοι Μαρκησία, ειπεν ή Κυρία Fitzgerald, γνωρίζετε 
ότι ή κυριωτέρα ήμών επιθυμία, πρό παντός άλλου, ήτον ίνα ή Μα
ρία ούδεμίαν περί τούτου λάβϊ) υπόνοιαν. Ά λ λ ω ς  τε ό άναδεκτός σας 
μοί φαίνεται ώραΐος, είτε έφιππος διατελει είτε πεζός· κατά συνέ- 
πειαν ούδένα εχομεν λόγον νά παραπονώμεθα.

«Όταν ή δεσποινίς Μαρία ένεφανίσθη βραδύτερον εις τήν αί
θουσαν τής υποδοχής, ολίγα λεπτά προ τοΰ γεύματος, ευρε τόν

Κύριον de Kins καθήμενον μετά τών γονέων της. Όνέος τότε έσπευσε 
νά κάμτι πρός αύτήν βαθεΐαν υπόκλισιν πρός ήν αυτη άπήντησε μετά 
ψυχρότητος, ήτις ένέβαλεν αύτόν εις αμηχανίαν. ’Επειδή δέ ή Κυρία 
de Ι.ι Vejle είχε δείξει αύτή τήν μετά τής οίκογενείας ταύτης αλ
ληλογραφίαν της, έν 7] άνέφερεν ότι ουτος έφερε μεθ' έαυτοΰ μόνον 
ενδύματα επισκεψεως, έσκεφθη ότι ή δεσποινίς Μαρία δυσηρεστήθη, 
ώς έμπειρος είς πάντα τά ζητήματα τής εύπρεπείας, διότι ή ιδέα 
τοΰ ότι νέος τις μεταβαίνει άπό μιας είς άλλην οικίαν άνευ εσπερι
νού ενδύματος, εφάνη φυσικώς πρός αύτήν αρκετά γελοίον πραγμα.

Τό κατά τό παρελθόν σχηματισ&έν ίνδαλμα τής θελκτικής εί- 
κονος τής δεσποινιδος Μαρίας, περί ής είχε πρό πολλοϋ γίνει λό
γος είς αύτόν, συνέτεινε νά καταληφθή ουτος εύκόλως ύπό έρω
τος υπέρ αύτής, ήτις τω έφάνη εύάρεστός ένσάρκωσις τών ονείρων 
του. Τίτον αληθώς · ώραιοτάτη καί χαρίεσσα, έχουσα κατά τι τό 
ήθος αύστηρας Νύμφης μετά τών μεγαλοπρεπών αύτής κυα\ών 
οφθαλμών. Ή  μόνη ένδόμυχος δυσαρέσκεια τοΰ Lionel, ήτον ότι 
αυτη ψυχρά ώς μάρμαρον, δέν έζωογονεΐτσ τοσοΰτον ταχέως όσον 
ουτος ήλπιζε. Ή  διαγωγή τής δεσποινίδος Μαρίας κατά τό γεΰμα, 
συνεπλήρωσε τήν ήτταν του. Καί άν ήτον ό ίερεΰς τής ένορίας, δέν 
θά έφαίνετο ήττον συναισθανόμενη τήν παρουσίαν του. Έφαίνετο 
ήσυχος καί αδιάφορος, καί άπήντα είς τάς έρωτήσεις τοΰ Lionel μετά 
τής συνήθως ψύχρας φιλοφροσύνης.

« II στασις αυτη ενεβαλε τέλος είς μεγάλην ανησυχίαν τήν γη- 
ραιάν Μαρκησίαν, έξοικειωμένην ήδη πρός πάντα τά στρατηγήματα 
τοΰ φίλου της. Μετά τό πέρας τοΰ γεύματος λαβοΰσα κατά μέρος 
τήν Κυρίαν de Lorris.

«’Αγαπητή μου, τή e k e ,  τά πάντα έχουσι καλώς άφ’ ενός. Ό  
Lionel διατελει προφανώς ύπό τό θέλγητρον τοΰ έρωτος, άλλ’ ή 
νεα μέ καθιστα αν^συχον. Προσπάθησον νά διακρίνεις τάς έντυπώ- 
σεις της— χωρίς νά έννοήστ] βεβαίως τάς προσπαθείας σου.

«Μετα τινα λεπτά αι δύω έξαδέλφαι έφάνησαν τρέχουσαι είς τον 
κήπον μεταξύ τών άνΟεων άτινα ήσαν άπέναντι τής οικίας. Αίφνης 
ή Κυρία Lorris πλησιάσασα ένα τών ήνεωγμένων παραθύρων τής αι
θούσης απνευστί, ένευσε πρός τήν γηραιάν Μαρκησίαν.

α’Αποβάλετε πάντα φόβον, ειπεν α υ τ η . . .  Ούδέν μοί εί πε· 
άλλ’ είμαι βεβαία όχι έμάντευσε τά πάντα, καί ότι ό Κύριος de Ilins



άρέδκει αύτ?, ΰπερβαλλό\τως, διότι με έναγκαλίζεται χκαταπαύςωςί.
Μετά τινας εβδομάδας παράδοξόν τι πρόσωπον ήλθεν εις τήν έ* 

παυλιν Fresncs. Ήτον ή κόμισα Jules de Bruce, θεία τοΰ μ α 
καρίτου Fitz Gerald. Αυτη κατώχει πλησίον τοΰ Cherbourg παρά τήν 
Θάλασσαν, έντό; παλαιοΰ πύργου, ένθα διήρχετο τόν βίον εις έλεημο- 
σύνας. Ούδέποτε άνεχώρησεν Ικεΐθεν ή κατά τά; ιδιαιτέρα; οίκο- 
γενειακάς περιστάσεις. Ή  άφ'ξι; αυτή;, ω; έλεγεν, ή;ο τό ασφαλές 
σημεΐον γάμου, βαπιίσματος, ή κηδείας.

Ή  κόμησσα Jules ήτον εβδομηκοντούτης τήν ηλικίαν ή και πλέον. 
Φαντασθήτε μικρόσωμον γραίαν, αυστηρότατα και μετά μονα
στικής άπλότητος ένδεδυμένην, και χήραν διατελοΰσαν ήδη απο ημι· 
σείας έκατονταεττ,ρίδος ώς έγγιστα. Ήτον άδύνατον νά μαντεύοη τίς 
όποιος ήτον ό κόμη;, Jules de Bruce, διότι ούδέποτε αυτη έλάλησε περί 
αύτοΰ. Ό τ ε δ έ  οί φίλοι τη; έΟαύμαζον διότι έπέμεινεν εί; τοσαύτην 
μακράν χηρείαν, άπεκρίνετο. Διετέλεσα έγγαμος έπί πεντε μήνας· 
άλλά τό διάστημα τοΰτο ήτον αρκετόν νά μέ καταπείσ^ περί τής 
έπιπολαιότητος τοιαύτης διατκεδάσεως.

Οΰδέν πλειον τούτου ήτο γνωστόν περί τοΰ Κ,όμητος.
Αΰτη έψθασε τήν πρωίαν τής προτεραίας τής προσδιορισμένης 

διά τούς γάμους τής έγγονής της μετά τοΰ Lionel de Rias. Ό  Lionel, 
όστις κατώκει παρά τ?; άναδόχω του (δύο μίλια μακράν τής Fresnes), 
ήλθεν είς τήν έπαυλιν τήν πρωίαν τής ημέρας έκείνης. ’Αμέσως δέ 
παρουσιάσθη πρός τήν κόμησσαν Jules, ητις, ρίψασα βλέμμα ατενές 
έπ’ αύτοΰ, τώ είπε μετά τραχύτητος.

Είμαι ταπεινή δούλη σας, Κύριε. "Εχετε ώραΐον πρόσωπον. Μοί 
άρέσκει τά μέγιστα τό πρόσωπόν σας· τά πράγματα έχουσι καλώς 
de pardieu !.

«Μετά ταΰτα έστρεψε τά νώτα πρός αύτόν, Ικάθισεν έπί μαλακής 
έδρας, καί άνελίξασα ύπερμέγεΟες τεμάχιον πλεκτοΰ, ήρξατο μετ’ 
άποφάσεως νά έργάζηται. Έ ν τούτοις ή Κυρία Fitz Gerald κατα- 
ληφθεΐσα ύπό πολλών δυσχερειών ήναγκάσθ/j νά έξηγηθϊί αύτάς έμ- 
πιστευτικώς πρός τήν κόμησαν Jules.

( ή σ ν κ ’χ ι ι α  ί ίς  ιό  πρόσεχες”. y v .lM d io r ) .

[Μ ελεττ ,  επ ι  τοϋ οπο τ ο ν  τ ί τ λ ο ν  « Ό  πόλεμός  κ α τ α  τ ί ς  ε π ^ τ ^ μ η ς »  συγ

γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τοΰ κυρίου Andrew D. White, (Προέδρου τοϋ  sv Cornell Π ανε

π ιστημ ίου)  έκδοθέντος έν Λονδίνω τό  1876 μ ε τ ά  Προεισαγωγί,ς ύπο τοΰ  Κα- 
θ /ιγπτοϋ Tyndall],

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ .

Wahrheits liebe zeigt sicli darin,
Dass man uberoll das Gute zu linden und iu  schatzen weiss.

G 0 t h e.

Πάντοτε έφάνη ήμΐν άξιον απορία; πώς έ άνθρωπο; δεικνύει 
μέν τοσοΰτον μέγα ενδιαφέρον υπέρ τών εύτελών συμβάντων οίασ- 
δηποτε άτομική; δυστυχοΰ; ανθρώπινης ύπάρξεω;, έχει δέ τούναν- 
τιον το προ; την δυναστείαν τών ιδεών εύγενέ; ένδιαφέρον τοσοΰτον 
μικρόν, παραβαλλόμενον πρός τό πρώτον ! Είναι απορίας άξιον πώς 
ο άνθρωπος μένει ευχαριστημένος νά φ^είρη τήν όρασιν αύτοΰ είς 
την αναγνωσιν πολύτομων μωρολόγων διηγήσεων περί τών ερώτων 
και άπεχθειών κουφονόων άνδρών καί γυναικών· είναι άπορίας άξιον, 
λέγομε^, πώς ό άνθρωπος δύναται νά καταθέλγηται είς τάς λεπτο- 
τέρας αύτοΰ συγκινήσεις διά τής παραστάσεως τής πέμπτης πρά- 
ξεως θρηνωδούς μελοδράματος, νά διατελη όμως αδιάφορος πρός 
το γιγάντειον δραμα Ί?ϊς άληθείας, έν ώ ή μονάς τοΰ τόπου είναι ό 
κόσμος, η μονάς τοϋ χρόνου είναι οί αιώνες, καί οί επί τ>5ς σκηνης 
ΰποκριταί είναι εύεργετικαί άλήθειαι, ή κακόβουλοι πλάναι! Διατί 
οι άνθρωποι είναι άδιάφοροι ε ΐς τά  στιγμιαία ταΰτα συμβάντα τοΰ 
παρελθόντος, τά άπαρτίζοντα τήν ιστορίαν τής επιστήμης, τήν ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας, καί ΰπό τήν άληθεστάτην έννοιαν, τήν ιστορίαν
τής θρησκείας, καί έν τούτοις επιλαμβάνονται μετά τοσοΰτον σφο*
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δρας επιθυμίας τών συζητήσεων τής ήμέρχς καί τών κοινών πραγ
μάτων άτομικνίς άναμ,νήσεως, είναι δύσκολον να είπτ) τις. Διατί οί 
άνθρωποι είναι διαβάται τοϋ χωριδίου, δτε ήδύναντο νά ώσι πολΐται τοΰ 
μεγάλου βασιλείου της ζω'ύής Ιστορίας, δέν είναι εύκολον νά συμ- 
περάν·/) τις. Ά λλα, καίτοι δυνατδν νά γ  δύσκολον δπως ανακαλύψει 
τις το αίτιον τούτου, δέν εϊναι όμως δυνατόν νά άμφιβάλλνι τίς περι 
τοΰ γεγονότος. Έ νώ η άτορ-ική ιστορία τών άνθρώπων, τών έχόν- 
των σμικροτάτην άπαίτησιν επί τών καλλίστων ήμών συμπαθειών, 
άναγινώσκεται μετά απληστίας, ή άνευ προσώπων διήγησις (οίον 
φιλοσοφικαί, θρησκευτικά! ή ήθικαί άρχαί κλπ.) αληθειών έχουσών 
ύψίστας άπαιτήσεις έπί τών καρδιών καί τών σκέψεων ήμών, εξετά
ζονται μετά της παθητικές περιφρονήσ«ως της προερχόμενης έξ 
άμελείας. Τά πρόσωπα σημαίνουσι πολΰ προς ήμας, ένώ αί άρχαί 
καί αί θεωρίαι είναι μικροΰ λο'γου άξια. Έπιθυμοϋμεν νά έφαρμό- 
ζωμεν τάς άληθείας ήμών έν -xyj σρρκί· εΐμεθα δέ ακράτητοι, δταν 
εύρίσκωμεν δοξασίαν ένσαρκωθεΐσαν, νά παραμελί'μεν τήν ίεράν 
άποκάλυψιν καί νά λατρεύωμεν το πρόσωπον, νά μεταβιβάζωμεν τον 
σεβασμόν τδν όφειλόμενον προς τήν ίδέαν είς τδ άτομον δπερ είναι 
ο κομιστής αυτής. Ίδοΰ ή κατ’ επιτομήν ιστορία πολλών θρησ
κειών. Οί άνθρωποι θά λατρεύσωσι τήν άλήθειαν μετά περίφοβου 
σεβασμού, είτα δέ θά λατρεύσωσι τδν κομιστήν τής αλήθειας, θά 
παραβλέψωοι τήν αλήθειαν, χάριν τοΰ συμβόλου, καί θά λησμονή- 
σωσι τέλος τήν αλήθειαν ής ό κομιστής είναι το σημεΐον.

Ά λ λ ’ ή ιστορία τής επιστήμης δέν είναι γαλήνιος διήγησις ευ- 
δαιμόνων αποκαλύψεων, άλλά πολυτάραχος ιστορία πάλης καί δο- 
λοφονίας. Ένταΰθα ού μδνον οί συμπαΘουντες πρδς τήν ήσυχον ά- 
νέλιξιν τών μεγάλων σκέψεων θά μείνωσιν ευχαριστημένοι, άλλά 
καί δ εραστής τών ταραχωδών καί συγκινητικών συμβάντων τής 
σκληρας καταδιώξεως, τής γενναίας επιμονής, καί του άτρομήτου 
μαρτυρίου, θέλει εύρει έπίσης πολλήν τροφήν κατάλληλον πρδς τήν 
νοσώδη αύτοΰ καλαισθησίαν. Τά χρονικά τής έπιστήμης είσί τρο
μερά άλτ,θώς, καί αί διανοητικαί άλήθειαι αί περιέχουσαι τήν εύ· 
ρεΐαν ομοιότητα τής Φύσεως, δύνανται νά έπιδείκνυνται ύπερηφάνως 
τοσούτους μάρτυρας ώ; τάς ήθικάς αλήθειας αΐτινες -/τεριγρά- 
φουσι τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Ό  Δόκτωρ White έπιγραψχς τδν
τίτλον «δ πόλεμός κατά, ή ή πάλη, τής έπιστήμηςι είς τό ύπ' αύτοΰ
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Ουγγραφέν βιβλίον, έγραψεν έν αύτώ ακριβή έκθεσιν τών συμβάντων 
της μακρας εκστρατείας τοΰ πο/έμου τοΰ γενομένου μεταξύ τής 
όσημέραι αύξανούσης άποκαλύψεως τών γεγονότων τής επιστήμης, 
καί τής παρακμαζού^ης άποκαλύψεως τής δεισιδαιμονίας. Αληθώς, 
τδ αποτέλεσμα τής συγγραφής ταύτης, ώς δ καθηγητής Tyndall 
λέγει είς τήν προεισαγωγήν αύτοΰ, είναι οτι δ κ. White άποοεικνύει 
εδτι άπέναντι τών εύεργετημάτων άτινα τά θρησκευτικά σωματεία έ- 
προξένησαν είς τήν ανθρωπότητα, παρίσταται εύρεϊα οφειλή διαπρα_χ- 
θέντων αδικημάτων παρά τών σωματείων τούτων κατ’ αύτής τής 
άνθρωπότητος». Ά ν  δέ τό συμπέρασμα ήτον άλλοϊον τοΰ ρηθέντος, 
τότε καί ή ιστορία «τοΰ πολέμου» θά ήτον ακατάλληλος— καί τά 
γεγονότα θά έθεωροΰντο ήλλοιωμένα. Τώ δντι δ,τι. ήδύνατο νά ά- 
παιτήση τις παρά συγγραφέως άναλαβόντος νά πραγματεοθή περί 
του μεγάλου τούτου πολέμου του διεξαγομένου κατά τάς τελευ
ταίας ταύτας εκατονταετηρίδας, καί μή περαιωθέντος μάλιστα ει- 
σέτι, κατά τ?,ς επιστήμης, ήτο λεπτή οξύνοια δυναμένη νά άνεύρί] 
τήν έξαίρετον ώφέλειαν καί χρησιμοποίησιν καθ’ ήν, έν τή βαθμιαία 
ποοόδω τής άνθρωπότητος, αί θρησκεΐαι διετέθησαν ύπό τοΰ κλή
ρου υπέρ αύιής ταύτης της άνθρωπότητος, καί ήτις συγχρόνως, 
περιγράφουσα τάς προλήψεις μετά της έρεύνης ής αί έλλείψεις αυ- 
ται της διανοητικής καλλιεργείας χρήζουσι, ήθελεν έν τούτοις 
αναγνωρίσει καί άνεύρει τά αδικήματα καί τά δεινά τά διαπραχ» 
θέντα έν όνόματι τής θρησκείας, ί»π’ εκείνων οίτινες έπηγγέλλοντο 
δτι ή^αν οί προνομιούχοι κήρυκες καί διερμηνείς τής του Θεοΰ α
λήθειας, ένώ οδτοι αέπορεύοντο εν τή σκοτίαϊ καί έφοβουντο ύπερ- 
μέτρως τδ φώς δπερ ήσαν αρκούντως ποταποί νά σκοτίζωσιν έπί 
πολύν χρόνον. 0ά ήτον εύχολον είς τδν συγγραφέα νά κατακραυγάσ·/] 
έπί τοσοΰτον σπουδαίου άντικειμένου, άλλ’ ο Ιΐρύτανις τοΰ Πανεπι
στημίου Cornell, άρκεϊται μόνον νά έξηγήστ). Είιτομεν ήδη ότιό πό
λεμος κατά τής έπιστήμης δέν έπεραιώθη είσέτι, καί κατά συνέπειαν 
ή ιστορία της πάλης μεταξύ τοΰ κλήρου καί τής άληθείας φαίνεται 
ήμΐν άξία λόγου. Ό  Δόκτωρ Maudsley, έλάλησεν έν έκτάαει έν τώ 
έναρκτηρίω αύτοϋ μαθήμαιι είς τό University College, περί τών δυσκο
λιών τών παρεμβαλλόμενων έπί τής διαδόσεως τών επιστημονικών 
αληθειών ύπδ τοΰ κλήρου καί κατά τούς νΰν χρόνους. Είναι αληθές, 
λέγει οδτος, δτι ό νεώτερος έπις-ήμων δέν εχει νά παλαίσγι *ατ!* ''ής



'ΙερϋΕς εξετάσεως, ητις εκαμε τον Γαλιλαίον νά λέγν) διά της γλώσ- 
σης του λέξεις, αιτινες ήσαν αποστασία κατά της χαρδίας του, χαί 
άρνησις της άληθείας. Ά λ λ ’άν ουτος άνεγίνωσκε το βιβλίον τοϋ Δόκτο- 
ρος White, 6ά ευρισκεν άρκετά παραδείγματα αύτοΰ τοΰ διηνεκούς πο
λέμου τοΰ μχςίζοντος τήν έπις·ήμην g κατά τού; νΰν τη; ελευθερία; 
χρόνους. Είναι άληθές ότι ό πόλεμός γίνεται νΰν άσθενέστερον υπό 
των θρησκομανών παρ’ άλλοτε. Ουτοι άπισθοχωροΰσιν· ουτοι ά- 
πώλεσαν τήν κοσμικήν κυριαρχίαν αύτών, άλλ’ 'ίδρυσαν άντ’ αύτής 
τον πνευματικόν δεσποτισμόν τοΰ «άλα.θάστου». Ά λ λ ’ έν μικρο
γραφία βλέπομεν τήν αύτήν τυφλήν άγνοιαν άντιτασσομένην κατά 
τών επιστημονικών προόδων· όρώμεν τήν αύτήν άντίστασιν κατά 
τοΰ φωτός, ΰπ’ έκείνων οίτινες διϊσχυρίζονται ότι είναι καθήκον αύ* 
τών νά δώσωπν είς τόν "Ηλιον τής δικαιοσύνης πασαν αύτοΰ τήν 
λαμπρότητα, τήν αυτή; ελλειψιν τής άνεκτικότητος τής άληθείας 
ητις δέν διχάζεται όρθώς 6π’ αύτών, και ητις διηρμηνεύθη τοσοΰτον 
σατανικώς διά τής καταδιώξεως τοΰ Κοπερνίκου, τοΰ Γαλιλαίου, 
τοΰ Βάκωνος, τοΰ Βεσαλίου (Vesalius) και λοιπών. Έ ν τώ περί ου ο 
λόγος συγγράμματι τοΰ δόκτορος White, ύπάρχουσι πλεΐστα παρα
δείγματα τοΰ νεωτέρου κατά τής επιστήμης πολέμου. Άναφέρομεν 
παράδειγμα τής ψευδεηλαβοΰς κατακραυγής τών Κληρικών καί 
θεολόγων κατά τούς νεωτέρους χρόνους, οΐτινες είναι ό μέγας τής 
προόδου εχθρός. Κατά τό 1847 ό κύριος James Simpson συνηγό- 
ρησεν υπέρ τής χρήσεως τών άνχισθητιχών (anaesthctirs) φαρμάκων 
είς τάς χειρουργικάς έπί δυς·οκίας εγχειρήσεις. Ό  ικανός ουτος ιατρός 
ήτον, ώς γνωξόν, ού μόνον εύλαβής, άλλά φανατικός θρήσκος· άλλά 
τοΰτο δέν έπροστάτευσεν αύτόν άπό τής σφοδρότητος καταιγίδος θεο
λογ ικής άντιπράξεως και έπιθέσεως. Οί άμβωνες— ώ; μεγάλα θρη
σκευτικά σφαιροβόλα— ήρξαντο έξερευγόμενοι πΰρ διά τών εκρη
κτικών αύτών κειμένων τής Γραφής. ‘Η θεωρία αύτοΰ καί η πρα
κτική αύτής εφαρμογή κατηγγέλθησαν ώ; άπορρέουσαι έξ άσεβείας 
πρός την 'Ιεράν Γραφήν λέγουσαν πρός τήν γυναίκα «έν λύπαις 
τέξγ) τά τέκνα σου®· καί κατά συνέπειαν ή χρήσις τών άναισθητι- 
κών «ήτον άπόπειρχ πρός άποφυγήν μέρους τής αρχικής κατάρας 
έπί τής γυναικό;». Είς τά; εκφράσεις ταύτας, ένθα άναφαίνεται τό αύτό 
άρχαΐον όπλον άποσμηχθέν καί έκ νέου—όπως κατά τάς πολλάς 
εκατονταετηρίδα; τής άληθοΰς άμαθείας— έπιχειροΰν τόν πόλεμον

κατα τής επιστημης— εχομεν το επιχείρημα ότι ή παλαιά Δια
θήκη είναι ού μόνον έξιίρετος συλλογή σοφίας, καί, κατά τινας 
περιπτώσεις, δραματική; ποιήσεως, άλλά καί έγχειρίδιον έξ έμπνεύ- 
σεως, ού μόνον χημείας, άστρονομία;, μετεωρολογία;, καί γεωλο
γίας, άλλά καί μαιευτικής.

Ό  Κύριος James Simpson άπήντησεν εις τοΰ; αντιπάλου; του, καί 
κατωρθωσε μάλιστα νά στρέψ/) τά ίδια αύτών όπλα κατ’ αύτών, 
γράψα; εις ενα εκ των φυλλαδίων του, «Οί άντιφρονοΰντές μοι λη- 
σμονοΰσι τόν εικοστόν πρώτον στίχον τοΰ δευτέρου κεφαλαίου τής 
Γενέσεως. ’Εν αύτώ γίνεται μνεία τής πρώτης χειρουργικής έγ- 
χειρησεως ητις ελαβε χωράν εν τώ κοσμώ, καί το κείμενον τοΰτο 
άποδεικνύΐΐ οτι ο Δημιουργός τοΰ σύμπαντος, πριν ή λάβϊ] τήν 
πλευράν έκ τοΰ Ά δάμ πρός πλάσιν τής Εύας, ένέβαλον αύτόν 
τοΰτον τόν Άδάμ είς βαθΰν ύπνον».

Ά λ λ  οι φιλεριοε; Σκώτοι θεολογοι δέν έθεώρησαν εύκόλως έαυ- 
τοΰς ΰποχρέους να καια,ταύσωσι τήν συζήτησιν ενεκα κειμε'νου τ ί 
νος· αλλα προσηγαγον εις φώς άλλους στίχους πρός άναίρεσιν, καί 
τέλος άπεδοθη προθεσις προσβολής κατά τών Θείων είς τόν ιατρόν- 
οστις ήγωνίσθη τοσοΰτον όπως άνακουφίσ-/) τοΰς πόνους— όπως 
καίτιστήσΥ] τάς σκοτεινάς καί έπαχθείς ώρας τοΰ βίου ήττον φοβέρας 
καί μελαγχολικά;— όπως ύτοκλέψτ) άπό τή; άσθενεία; τά; βασάνου;, 
<αί άπό τοΰ θανάτου τήν παρομαρτοΰσαν αύτώ άγωνίαν. Μόνοι οί 
ρινώσκοντες τήν τερπνότητα τής θεολογικής εριδος τών Σκώτων, δύ
ονται νά έννοήσωσι τήν θέσιν τοΰ κυρίου James Simpson. Έ π ί  τέ
λους έν τούτοις ό Δόκτωρ Θωμάς Chalmers—σοφώτατος καί χρη
στός ανηρ— ελαβε μέρος υπερ τή; άνθρωπότητο; εί; τήν πάλην, 
και εξησφαλισεν υπερ τών πασχόντων αδελφών αύτοΰ εν τών μεγα- 
λειτερων ευεργετημάτων τών δοθέντων ποτέ υπό τή; έπιοτήμης 
πρός τήν άνθρωπότητα. Έ ν τούτοις οί νομίζοντες ότι έπήλθεν e?- 
ρήνη μετά τήν θεολογικήν ταύτην συζήτησιν, άγνοοϋσι πολλά γ ε 
γονότα τής νεωτέρας 'Ιστορίας.

Πρό μικροϋ ετι εύσυνείδητοι άνδρες εν τε τή Σουηδία καί ταΐς 
Ήνωμέναις τ?ίς Αμερική; Πολιτείαις, άντετάχθησαν κατά τής άπο- 
γραφής, διότι ή άπαρίθμησις τοΰ ’Ισραήλ καιεδικάσθη είς τήν Ηα- 
λαιάν Διαθήκην, καί ό Δαβίδ έτιμωρήθη διά τήν έπί τούτου άπεί· 
θειάν του. Είς τά συγγράμματα έπίσης τοΰ Επισκόπου Dupanloujp,
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ό Darwin, ό Huxley και ό Lyell στιγματίζονται ώς αυτουργοί «επο
νείδιστων θεωριών»· σφοδρά δε και αποφασιστική έπίθεσις εγένετο 
κατά τής άνωτέρας εν Γαλλία έκπαιδεύσεως εν τή Γερουσία υπό τοϋ 
Καρδιναλίου Bonnechose, ώς και έσχάτως παρ’ άλλων έντή Βουλτ].

Είναι αληθές δτι κατά τήν φιλονεικίαν ταύτην, ώς έσχάτως καί 
εις πάσας τάς λοιπάς, ή επιστήμη έφάνη νικητής, και οί ένεργητικοί 
άρχοντες της Εκκλησίας έγένοντο καταγέλαστοι μέ όλην τήν τρο- 
μεράν έπίθεσιν αυτών άλλά καί τοϋτο είναι ικανόν άφ’ έαυτοϋ νά 
καταδείξη δτι η πάλη δέν έπερατώθη είσέτι, καί οτι ή ιστορία 
αυτη «τοΰ πολε'μου τής επιστήμης» ενδιαφέρει ήμας ού μδνον 
κατά τήν άρχαιοτέραν αύτής έποψιν, άλλά διότι αυτη κέκτϊΐται τά 
μάλα κατεπείγουσαν σπουδαιο'τητα, διά πάντας οίτινες περί πολλοΰ 
ποιούνται τήν ύπεράσπισιν τής αλήθειας— υκερασπισιν Γ,τις δυνα- 
ται νά διεξαχέή ύπαρχούσης μόνον έλευθερίας, τήν οποίαν ή θρη
σκεία προσεπάθησε πάντοτε νά εμποδίσιρ. Αί άστρονομικαί φρεναπά- 
ται, αΐτινες έγένοντο τότε δεκται υπό τής Εκκλησίας, ήσαν παράλ
ληλοι πρός τοΰς Γεωγραφικούς παραλογισμους τούς υπ αυιής εκπο- 
νηθέντας πρός έπιστημονικήν έξήγησιν τών φαινομένων της φύσεως. 
Ούδέν περιεργότερον, έν τή ιστορία τών ιδεών, ή αι περιπετειαι της 
γεννήσεως αύτών. ’Ακριβώς οπως, πριν ο ήλιος δειξϊ] την λαμπρό
τητά του ύπεράνω της άνατολής, αί κορυφαί τών ορεων φωτίζονται 
ύπό πλησιαζούσης λάμψεως δυναμένης νά θαμβώση τούς οφθαλμούς 
επί τή πεποιθήσει ότι ό ήλιος είναι ύψολά, καίτοι πρωίας έτι οΰσης, 
ουτω καί αί ϊδέαι, πριν φθάσωσιν είς .τό κατάλληλον στερεωμα τοΰ 
ούρανοΰ τής διανοίας, φαίνονται άποστελλουσαι τας ακτινοβολους 
αύτών άκτΐνας είς τάς ΰψηλάς διανοίας, καί καθιστώσι ταύτας προώ- 
ρως λαμπράς διά τάς μήπω έκπληρωθείσας άληθείας. Διά τοϋτο δε 
καί ότε έτι ή άλήθεια φθάσν) καί άναγνωρισθή, φαινομεθα διατε- 
λοΰντες είς οικειότητα μετ’ αύτής άπό πολλοΰ ήδη χρόνου. Ουτω 
π. χ .  άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων φαίνεται δτι υπήρξαν σκιαί 

. γνώσεως περί τοΰ σφαιρικού σχήματος τής γής.
Είς τά συγγράμματα τοΰ τε Πλάτωνος καί Κικέρωνος ύπάρ- 

χουσιν ώρισμένοι προϋπαινιγμοί τ^ς άληθείας επί τού αντικεί
μενο» τούτου· ή δέ περί τούτου μνεία ετέρων συγγραφέων ήτον 
αρκούντως σαφής ώστε νά άναγκάσ?} πατέρας τινάς τής Ε κ 
κλησίας νά άναλάβωσιν εχθρικήν στάσιν κατά τής ερχόμενης περί
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γής δοξασία^. Ουτοι ήρξαντο νά έπιμένωίΐν ύπερ τής διερμηνεία; 
τών φυσικών φαινομένων ύπό τό φώς τής θρησκευτικής άποκαλύ
ψεως. Άναντιρρήτως ή άποκάλυψις, άν ήτον αύθεντική, θά ή-ιον ά- 
πολυτος οδηγος προς την αλήθειαν, εφ’ ολων τών έχόντων σχέσιν 
πρός τά άντικείμενα άτινα ήξίου νά διαφώτισή. Ά λ λ ’ υπήρξε πάν
τοτε δύσκολον νά έπιβεβαιωθή ή αύθετικότης τών καλουμένων άπο- 
καλυψεων, η δε υποτιθεμένη αυτών άκρίοεια, ταχέως άνεσκευάσθη 
και έφάνη ψ=υοής ύπό τό φώς τής άποκαλύψεως της προόδου τής 
ευρυνόμενης καθοσον οι αιώνες παρέρχονται· ή άποκάλυψις αυτη 
δέν είναι τυχαιον δώρον, άλλ’ έπίπονον κατόρθωμα· είναι άποκάλυ- 
ψις μαθήσεως, επιστημης, καί άληθοΰς φιλοσοφίας.

Άπό τής άρχής τής Χριστιανικής Ιστορίας εΰρίσκομεν τούς άρ
χοντας της Εκκλησία; έχθρικώς διακειμένους πρός τήν επιστήμην· 
Ό  Εύσεβιος προσεπάθησε να καταστήση περιφρονητέους τούς σπου
δάζοντας τάς φυσικάς έπιστήμας. Ό  Lactanlius έφρόνει ότι ή ε
ρευνά τής άστρονομίας ήτον ανόητος καί παράλογος». Τοιαΰτα επι
χειρήματα, καίτοι μωρά, άνεσκευάσθησαν εύκόλως· άλλ’ ή δοξασία 
ή άντιτασσομένη πρός τήν άληθή ταύτην γεωγραφικήν γνώσιν τής 
στρογγυλότατος της γής, ήιον ή άντιταχθεΐοα σχεδόν κατά πάσης 
επιστημονικής άνακαλύψεως, σχεδόν κατά πάσης κοινωνικής προό
δου— ή δόξα δηλ. δτι ή Γραφή δέν έδίδαξε τήν άλήθειαν ταύτην, καί ότι 
κατά συνέπειαν ή γνώσις αυτη πρέπει νά 7]ναι ψευδής καί αιρετική. 
Είναι ολεθρία πλάνη νά άποπειραθή τις νά καταστήση βιβλίον, όσον 
έξαίρετον καί άν ήναι, τήν στάθμην τοΰ σύμπαντος. Καί αύτός ο 
άνθρωπος δέν είναι τό μέτρον τοΰ σύμπαντος, άν διά τής λέξεως 
«άνθρωπος» έννοοϋμεν τό άτομον καί ούχί τήν γενεάν άλλά τό 
προϊόν τών άτομων,— οσον ίκανά καί άν ήσαν ταϋτα τά άτομα—  
δπερ ήδυνήθη νά άντανακλάσγ] μόνον τό άμυδρόν φώς αίώνος κατ’ 
άνάγκην σκοτεινού, οφείλει άναγκαίως νά διατελή έπί μάλλον καί 
μάλλον κατώτερον έγχειριδίου ήθικής, φιλοσοφίας, καί επιστήμης» 
καθόσον ή γενεά βαθμηδόν προχωρεί άπό άσθενοϋς φωτός πρός τε
λείαν ήμέραν. 'II πολυποίκιλος φύσις άναπτυσσομένη ενώπιον τών 
αίώνω; καθ’ όλην αύτής τήν τάξιν καί καθ’ όλην αύτής τήν λαμπρό
τητα, περιεγράφη λίαν άτελώς έν τοίς ρεμβασμοΐς άρχαιοτάτων 
άοιδών, ή έν ταϊς έκθέσεσι ήμιτελώς πεπληροφορημένων ιεροκηρύ
κων. Τό δυσφημεϊν πάντα όσα ουτοι δέν είδον, ήτο καί είναι ή 
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οπισθοδρομική πολίτικη τής ’Εκκλησίας. Ουτω π. χ .  ο "Αγιος Αυ
γουστίνος στηριχθείς επί των ρήσεων της Γραφής κατά την περί 
του σφαιροειδούς σχήματος τής Γής έριδα, άπεφήνατο ότι, επειδή 
ή Γραφή δέν αναφέρει απογόνους τοΰ Ά δάμ κατοικοΰντας τό αντί
θετον τής Γής μέρος, κατά συνέπειαν δέν ήτο δυνατόν νά υπάρχω- 
σιν έκεΐ κάτοικοι (έν Αμερική φερ" είπεΐν). Ούδέποτε έσκέφθησαν οί 
κύριοι ουτοι οτι άντιτάττοντες κατά τής Φύσεως βιβλίον, ώθουν 
τόν ασθενή κατά τοϋ ισχυρού, καί ότι τό μόνον παραχθησόμενον 
αποτέλεσμα θά ητον ή άναίρεσις των σοφισμάτων των άφθόνως πε- 
ρικοσμούντων τό ύπ’ αυτών ΰποστηριζόμενον κείμενον. Ειχον αρ
κούντως τους οφθαλμούς κεκλεισμένους προς τήν καταφανεστάτην 
αλήθειαν οτι θεωροΰντες τήν Γραφήν ώς οδηγόν τών φυσικών επι
στημών, έδείκνυον τήν επιπολαιότητα αύτών, καί ότι ουδόλως διεφι- 
λονείκουν τήν αλήθειαν του επιστημονικού δόγματος καθ’ ού έπετί- 
θεντο. Ή  Γραφή έθεωρήθη έν τούτοις, σχεδόν παρά πάντων τών 
άντιταξάντων τήν πρόοδον τής αλήθειας Ικ μέρους τής έπιστήμης, 
ού μόνον ώς πολύτιμον ιστορικόν κειμήλιον, όπερ είναι αληθές· ού 
μόνον ώς τεΰχος άσυγκρίτου σχεδόν ποιήσεως, όπερ είναι άληθές· 
ού μόνον ώ; επιτομή τής άγνοτέρας καί ώραιοτέρας ηθικής, ήτις, 
είς τό τελευταΐον αύτής μέρος, πρό πάντων, υπάρχει τοιαύτη αλη
θώς· άλλά καί άκριβές επιστημονικόν τεΰχος, όπερ βεβαίως δέν εί
ναι τοιοΰτον. Ουτοι ήρκέσθησαν νά άποσπάσωσι τήν ψυχήν οΰτως 
είπεΐν τής έν τή Γραφή ποιήσεως, όπως δυνηθώσι νά άντικαταστή- 
σωσιν άντ’ αύτής τήν άσθενή διήγησιν τών χωρίων άτινα υπέθετον 
οτι ησαν επιστήμη.

Παραλείποντες τά πλεΐστκ τής Θεολογικής άστρονομίας, ήν ό 
Κοσμάς συνέγραψεν έπί τή βάσει των ’Επιστημονικών χωρίων τής 
Παλαιας Διαθήκης, άναφέρομεν μόνον ότι ή θεωρία τών ύπεράνω 
τοΰ στερεώματος έναποτεταρ,ιευμένων ΰδάτων, έπεβεβαιώθη ύπό τοΰ 
ανωτέρω συγγραφέως διά τοΰ έξής χωρίου του ψαλμωδοΰ. «Αινείτε 
αύτόν οί ούρανοί τών ουρανών, καί τά δδατα τά ύπεράνω τών Ού- 
ρανών». Καί έφ’ όσον μέν ή Εκκλησία περιωρίζετο νά άνασκευάζγ) 
τάς έπιστημονικάς άληθείας διά τοΰ κειμένου τής Παλαιας, ούδεμία 
βλάβη π^οσεγίγνετο εις τήν έπιστήμην· τούναντίον ή συζήτησις ύπε~ 
βοήθει τήν διάδοσιν τών ανακαλύψεων ταύτης. Δυστυχώς όμως ή 
θρησκεία δέν ήρκέσθη είς μόνην τήν άνασχευήν. Ισχυρά ούσα άπε-

πειράθη πάντοτε νά καταφύγν) είς τήν βίαν όταν δέν ήούνατο νά 
. πείστ) διά τών σκέψεών της, έκβιάζουσα δι’ απειλών καί βασάνων 

τάς πεποιθήσεις καθ' ην περίπτωσιν δέν ήδύνατο νά χερδίστ) διά 
_ τών έπιχειρημάτων της τ ή ν  υπέρ αύτής πίστιν τών διαφωνούντων. 

Είναι πάντοτε δύσ/ολον νά συζητή τις μετά άνταγωνιστυΰ ούδαμώς 
διστάζοντος νά έξασφαλίσγ) υπέρ έαυτοΰ τήν συγκατάθεσιν των άλ
λων διά τής χρήσεως τών μέσων άτινα διέθετε τό δικαοτήριον τής 
'Ιερας έξετάσεως. Κατά τήν έποχήν έκείνην οί Θεολόγοι δέν ήρ- 
κοΰντο νά άτοκαλέσωσι τήν περί άντιπόδων, φερ’ είπεΐν, θεωρίαν 
ώς αΐοεσιν αξιοκατάκριτον, άλλά προέβαινον είς τήν καταδίωξιν 
τών πιστευόντων ταύτην. Έ ν τούτοις ή περί τοΰ πεπλατυσμένου 
σχήματος τής Γής δοξασία αύτών, ήν έθεώρουν ώς πάροχον ψυχι
κής σωτηρίας, καθίι σύμφωνον πρός τήν Γραφήν, ήτο προωρισμένη 
νά έκλειψή. Έλέχθη ότι αι δυσκολίαι καθ’ ών παλαίομεν, γίνονται 
σύμμαχοι ημών, καί παράδειγμα τούτου Ιστω ό Κολόμβος. Οδτος 
κατά πρώτον είχε νά παλαίστ) πρός τ ή ν  πείσμονα άντίπραξιν τοϋ 
’Επισκόπου τής Ceuta έν Πορτογαλλία· κατόπιν δέ πρός τήν τών Θεο
λόγων, οΐηνες απέδειξαν πρός ιδίαν εαυτών εύχαρίστησιν, διά τών 
συγγραμμάτων τοΰ Α γίου Παύλου καί τοΰ 'Αγίου Αύγουστίνου, ότι 
ή τολμηρά έπιχείρτισις τοΰ Κολόμβου ούδεμίαν είχε βάσιν πραγμα
τικήν. ’Εν τούτοις ό Κολόμβος επέτυχε— επέτυχε λέγομεν, ώς εί
ναι γνωστόν, νά συντελέσνι είς τήν τελειοτέραν περί γεωγραφίας τής 
Γής γνώσιν, ητις τά μάλιστα ένίσχυσε τήν περί τής σφαιρικότητος 
αΰτής δοξασίαν. Ά λλά  καί ή άνακάλυψις τής Αμερικής διεφιλο- 
νεικήθη ΰπό τής ’Εκκλησίας, διότι ό Πάπας Αλέξανδρος ΙΑ', εξέ- 
δω/.ε διάταγμα (Bulle) ορίζουσαν γραμμήν όροθετικήν έπί τής γής, 
θεωρούμενης ώς επίπεδος δίσκος, καί έν τή πλήρει αύτοΰ εξουσία 
διήρεσε τήν Ανατολήν καί Δύσιν μεταξύ τών ’Ισπανών καί ΙΙορτο · 
γάλλων. Κατά τό 1519 έν τούτοις, όιε ό Μαγελάνος περιέπλβυσε 
τήν Γήν, τά επιχειρήματα τών Θεολόγων καί τά διατάγματα τών 
Παππών έμηδενίσθησαν διά τοΰ ίσχυροΰ τής άληθείας φωτός.

Ά λλά  και μετά ταΰτα ή ’Εκκλησία έπεδείξατο θαυμασίαν άνικα-
νότητα όπως διδαχθή ΰπδ τής πείρας, έπωφεληθεΐσα όλίγιστα έκ των
άποδειχθέντων ύπό τοΰ παρελθοντος σφαλμάτων αυτής επι τής περι
τοΰ κέντρου τοΰ σύμπαντος έριδος αύτής κατά τής έπιστήμης. 'II
παθητική διήγησις τής 'Ιστορίας τοΰ Κοπερνίκου και του Γαλιλαίου,
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δεικνύουσιν αρκούντως την μεταξύ Εκκλησίας καί Επιστήμης πά
λην ενεκα τών ύπό τών άνδρών τούτων αστρονομικών άνακαλύψεων. 
Ένταΰθα τώ όντι είναι το μεγαλείτερον πεδίον τοΰ πολέμτυ κατά 
»^ς επιστημης· η αμεροληπτος αρα διηγησις των Λαθημάτων μαρτύ
ρων τινών αύτης, δίκαιοί πληρέστατα τον τίτλον τής συγγραφής
τοΰ κυρίου A. Dickson Whittee, καί καθίσιησιν αύτόν έτι μάλλον 
καταληπτόν.

Πάντες οί άναγνώσται ήμών ών ή καρδία αισθάνεται τήν αλή
θειαν, πρέπει να λυπηθώσι κιιρίως διά τήν καταναγκαστικήν απο
στασίαν άνδρός τοιούτου οϊος ό Γαλιλαίος, ώς καί διά τόν μαρτυ
ρικόν θάνατον τοΰ αστρονόμου Giordano Bruno. Καί πρώτον πεοί 
τοΰ Γαλιλαίου.

II ιστορία τοΰ Γαλιλαίου ήτις έγένετο γνωστή άπό τής άνακα- 
λύψεως τών σχετικών πρός τήν δίκην τοΰ μάρτυρος τούτου τής επι
στήμης εγγράφων ύπό τοΰ κυρίου d’ Epinois κατά τό 1867, έκτί- 
θεται μετ άκριβείας χαί σαφήνειας έν τή συγγραφή ταύτη. Ή  π α 
ράδοξος προκατάληψις καί άντίπραξις τοΰ κλήρου κατά πάσης έπι- 
στημονικής άληθείας, αναφαίνονται έν πάση αύτών τη λαμπρότητι 
εις τήν ύπό της εκκλησία; διεξαγωγήν τής δίκης κατά τοΰ Γαλι
λαίου, ύποστηρίζοντος τήν κίνησιν τής γής, ώ; καί έπί πάσης άλλης 
όμοιας ύποθέσεο^ς.

Παραθέτομεν ένταΰθα απόσπασμα τής κατ’ αύτοΰ άποφάσεως 
τής Ιερας εξετάσεως διά τούς άγνοοΰντας τήν βιογραφίαν τοΰ Γ α 
λιλαίου, γεννηθεντος τό 1564  (ήμε’ραν τοΰ θανάτου τοΰ Μιχαήλ 
’Αγγέλου), καί άποθανοντος τό 1642 κατά τόν μήνα τής γεννή- 
σεως τοΰ περίφημου Ά γ γλ ο υ  αστρονόμου Νέόθωνος. Κατά τήν 
εποχήν ταύτην τό σημεΐον τής καταδίκης παντός πολίτου ήτον ή 
επωνυμία «Αιρετικός». Γνωστής οθεν γενομένης τής επιστημονικής 
αύτοΰ δοξασίας περί τής κινήσεως τής γής περί τόν ήλιον, ήρξατο 
ο κατ’ αυτοΰ πόλεμος, ή μάλλον «ό πόλεμος κατά τής επιστήμης» 
κατά πρώτον ύπό τών ’Ιεροκηρύκων άπό τοΰ άμβωνος. Οΰτω π. χ. 
ο Δομινικανος Catticini ηρξατο ποτε τή; διδαχής αύτοΰ διά τοΰ επο
μένου λογοπαιγνίου, ληφθέντος έκ τών πράξεων τών ’Αποστόλων. 
«Viri Galilei, quid respicitis in coelum?» Άνδρες (Γαλιλαΐοι) τοΰ Γα
λιλαίου, τί ζητείτε είς τόν ούρανόν; 'Ακολούθως δ’ ό κλήρος έπε- 
τεθη κατ’ αύτοΰ απ’ εύθείας καί διά τοΰ τύπου. Ό  Γαλιλαης ού
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μόνον Ιπέμεινεν άλλά καί δι’ έπιστολής του εξεφρασθη έτι ευκρινε- 
στερον, καί περί τής πληθύο; τών χατωκημένων κόσμων. Ό  σεβά
σμιος καί ένδοξος γέρων ενεκα τών δηλωσεων τούτων, κατεδιωχθ/] 
καί ήναγκάσθη ένώπιον τοΰ δικαστηρίου της ιερας εξετασεως γονυ
πετής νά άπαγγείλη τάς επομένας λέξεις όπως σώση τήν ζωήν του.
S’Εγώ, ο Γαλιλαίος, κατά τό 70 έτος τοΰ βίου μου, διατελών ΰπό 
κράτησιν, γονυπετής ενώπιον τών σεβασμιοτήτων υμων, ενώπιον 
καί των άγιων Εύαγγελίων, ών άπτομαι διά τών χειρών, απορρί
πτω, ^αταρώμαι καί άπ&στρέφομαι τήν πλάνην και τήί περί τής
κινήσεως τής Γής αΐρεσι\».

Καταδυασθείς είς δεσμά διά βίου καί νά άπαγγελλη άπαξ καθ’ 
εβδομάδα τοΰς επτά ψαλμοΰς τής μετανοίας, έπετράπη αύτώ, κατά 
τό τέλος τοΰ αύτοΰ έτους, νά κατοικήσ/] είς τήν ύπ’ αύτοΰ ενοίκια- 
σθεΐσαν έπαυλιν έν Φλωρεντία, αλλ επι τώ ορω vs· ζτ) μεμονωμέ
νος, καί νά άποποιήται νά δεχθή τους προς έπισχεψιν αυτοΰ πο- 
ρευομένους. Τά δέ συγγράμματα αύτοΰ προεγράφησαν.

'Αν λάβωμεν ύπ' οψιν τόν Giordano Bruno γε'-νηθέντα τό 1550 
καί άποθανόντα τό 1600, έχομεν τδν μεγαλείτερον μάρτυρα τής 
επιστήμης τόν ΰπό τοΰ φανατικού κλήρου θοσιασθέντα υπέρ μονής 
αύτής ούχί μεν μετά μακράν π ά λ η ν  καί πόλεμον, άλλα δια φρι- 
κτοΰ μαρτυρίου. Έν τώ άτόμω αύτοΰ καταφαίνεται ο πόλεμος κατα 
τής έπιστήμης ύπό τών αρχόντων τ ή ς ’Εκκλησίας ! ϊπόπο ίας^ο- 
δυνηρας έντυπώσεως καταλαμβάνεται ή ψυχή οταν σκεφθή τις οτι 
ενεκα δοξασίας καθαρώς μεταφυσικής, ό ειλικρινής καί γενναίος 
ουτος οπαδός τής άλτ,θοΰς έπιστήμης ήναγκάσθη νά έκλεξη μεταξΰ 
τοΰ διά πυρός θανάτου, ή τής έγκαταλε-ίψεως τών ιδεών του ! Ε- 
προτίμησε τδν θάνατον μδλλον ή τήν ύποκρισίαν. Όποιον αίσχος 
διά τοΰς καλουμένους έπαδοΰς τής άληθείας, τοΰς διδάσκοντας τό 
Εύαγγέλιον, τήν πρός άλλήλους άγάπην, καί θυσιάζοντας τα παντα 
είς τήν διατήρησιν τή; έπιρροής αύτών, εις τά ιδιοτελή συμφέ
ροντα τοΰ τάγματος, προβαίνοντας καί μέχρι τής καταστροφής και 
τοΰ θανάτου τών όμοιων των ! όποιος δε έπαινος διά τοΰς μαρτυρας 
τής έπιστήμης, καί πόσον είναι άξιον θαυμασμοΰ τό θάρρος τοιούτων 
μαρτύρων ! "Ας άκούσωμεν αύτόπτην μάρτυρα τόν Gaspard Sclioppe, 
διηγούμενον τάς βασάνους καί τόν θάνατον τοΰ περιφανούς φιλοσβ- 

<pou τοϋ 16ου αίώνος.



. . . Τήν 9ην Φεβρουάριου εις το παλάτιον τοΰ μεγάλου Ίερεξε- 
ταστοΰ, ενώπιον των εκλαμπρότατων καρδιναλίων, ενώπιον τοϋ 
θεολογικοΰ συμβουλίου καί τοΰ ΛαϊκοΟ δικαστοϋ, εΐσήχθη ό Bruno 
εις την αίθουσαν της 'Ιεράς έξετάσεως, καί ήκουσε γονυπετής την 
άνάγνωσιν της κατ’ αύτοΰ ά^αγγελΟείσ^ς άποφάσεως, έν γ  άνεφέ- 
ροντο αι προσπάΟείιΐ τών ίερεξεταστών όπως τόν άποτρέψωσι της 
πλάνης, και ή μετ' επίμονης ασέβεια έν η ένέμενε. Είτα δί άφωρί- 
σθη καί παρεδόθη εις τόν κοσμικόν δικαστήν όπως τόν τιμώ. 
ρήστ] κ.λ.π.

Ό  Bruno είς ταΰτα πάντα άπήντησε διά τών απειλητικών τούτων 
λεξεων. s 'H  άπόφασις ήν εκφέρετε ταράττει ύμας ίσως κατά τήν 
στιγμήν ταύτην περισσότερον ή έμέ». Άπαχθείς έν τή φυλακή κατε- 
βλήδη πάσα προσπάθεια ό^ως άπορρίψϊ) τήν πλάνην του, άλλ’ είς 
μάτην. Σήμερον λοιπόν 17 Φεβρουάριου 1 6 0 0 ,  ήχθη έπί τής
πυράς. . . . Ό  δυστυχής άπέθανεν έν τώ μέσω τών φλογώ ν...........
μάρτυς τής επιστήμης, ενεκα τής περί τής πληθύος τών κατωκη· 
μένων Κόσμων, περί κινήσεως τής Γής, κλπ. δοξασιών αύιοΟ. Έ 
τερον θΰμα τοΰ c πολέμου κατά τής έπιστήμης λ ύπό τών Ιερέων 
του Ι<7. αιωνος εί ναι ο Caropanella.— Ούτος εν τώ συγγράμματι 
αύτοΰ Apologia pro Galileo κατά τό 1 6 2 2 ,  προεκήρυξε τήν Πληθύν 
τών Κόσμων, καί ύπεστήριξε τάς περί κινήσεως τής Γής δοξασίας 
του Γαλιλαίου. Είναι εις τών μαρτύρων τυφλοϋ καί σκληρού ©ανα» 
τισμοΰ ύποστάς επτάκις τά βασανιστήρια. Ά ς  άκούσωμεν αυτόν πε- 
ριγράφοντα τον κατά τοΰ σώματος αύτοΰ πόλεμον χάριν τής επι
στήμης (1).

(1 )  Χάριν τώ ν  αναγνω στώ ν  τ5ίς «Μελίσσης» άναφερομεν ένταΰθα  τή ν  περί 

συμπαντος  θεωρίαν τοΰ Giordano Bruno, η τ ι ς  έχρησίμευσεν ώς βάσις τή ς  κ α τ '  

αύτοΰ κ ατηγορ ίας .  Αυτη  έλήφθη έκ τοΰ  ύπό τη ν  έπ ιγραφήν «De immenso 
et Innumerabilibus, seu de Universo et Mundiso π ο ιή μ α το ς  του , όπερ ου

το ς  έδημοσίευσε Λ ατ ιν ισ τ ί .  « Ό  άνθρωπος, λ έγε ι ,  τε ίνε ι  πρός την  δ ιανοητικήν  

κα ι  π νευμα τ ικ ήν  αυτοΰ τ ε λ ε ιό τ η τα .  , . Αφού ο άνθρωπος είναι προωρισμένος 

νάγνωρίσ/ι τ ό  σόμπαν,  άς άνυψώσ*) τοΰς οφθαλμούς και τον  νοΰν αύτοΰ πρός τό ν  

περικυκλοΰντα  αυτόν Ουρανόν, και τους άνωθεν αύτοΰ περιστρεφόμενους Ι ίό -  

'ϊμους.  ’]5ού εΐκών και κ άτο π τρ ο ν  ένθα δύ ν α τα ι  νά παρατηρώ και νά άνα-  

γινωσκτ) τ ά  σ χ ή μ α τ α  καί τούς νόμους τοϋ Ύψίστου, τό  σχέδ ιον κα ί  τήν 

δ ια τα ξ ιν  τοϋ συμβάντος .  Έ κ ε ΐ  δύν α τα ι  να άκούσ») άρρητον αρμονίαν. Έ κεϊθεν
δ2

c Τήν τε λ ε υ τ α ία ν  φοράν (ε ϊπομεν άνωτέριο ό τ ι  ΰπ έσ τη  τ ά ς  βασάνους ε π τ ά 

κις) ή βάσανος διήρκεσε τεσσαράκοντα  ό * τώ  ώρα,-, λ έ γε ι  outi·»;. Με έδεσαν 

δ ια  σκοινιών συσφιγγόντων ίσχυρώς τό  σώμα μου και κ α τ α σ π α ρ α τ τ ό ν τ ω ν  τ ά  

όστά  μ ο υ - μ έ  έχρέμασαν, τ ά ς  χεΐρας δεδεμ-ένας έ π ι  τ?!ς ράχεως,  άνωθεν π α σ 

σάλου έκ ξύλου άπο λήγο ντο ς  είς όςύ, όστις  κατέφθειρε τ ό  εχτοτ της σαρ~ 

κός μ ο ν , καί ά πέσ π α σ ε  δ έκα  λ ίτρ α ς  α ίμ α το ς  έξ α ύ τ ώ ν  μ ε τ ά  τεσσαράκοντα 

ώ ;ώ ν  βασάνους, νομίζοντες ό τ ι  άπέθανον, έκαυσαν τ ά ς  έ π ί  τοΰ  σώ ματός  μου 

στρεβλώσεις* τ ινές  α ύτώ ν  μ έ  έξύβριζον, καί όπως έπαυξησωσι το ύ ;  πόνους μου 

έκίνουν τό  σ^οινίον ά φ ’ ου ημην κρεμάμενος '  ά λ λ ο ι  δ έ  έπγινουν τό  θάρρος μου 

δ ιά  χ α μ η λ ή ς  φωνής, ’ΐαθε ίς  τ έλ ο ς ,  ώ ς έκ θαύ μα το ς ,  μ ε τ ά  I ;  μηνών ασθέ

νειαν, έβυθίσθην έντός λάκκου κ λ π .  ’Εξηκολούθουν νά μέ  κατηγορούν ώς α ι 

ρετικόν, δ ιό τ ι  ελεγον καί έπρέαβευαν ο τ ι  λαμβάνουσι χώραν μ ε τ α β ο λ α ί  είς 

τό ν  “Ή λιο ν ,  τή ν  ϊε λ ή ν η ν  καί τούς άστίρας κ λ π .»

Έντός του ύγροϋ καί ακαθάρτου αύτοΰ λάκκου, Ιγραψε, άφοΰ 6- 
πέστη τήν βάσανον επτάκις χωρίς νά άποθάντ] τά επόμενα;

« Ι δ ο ύ  δ ώ δ ε κ α  Ι τ η  ά φ ’ ότου υποφέρω κα ί  α ισθάνομαι τούς πόνους δ ι ’ ό

λ ω ν  τώ ν  αισθητηρίων, ΐ ά  μέλ η  μου ύπέστησαν μαρτύριον έ π τ ά κ ι ς - οί άμαθεΐς  

μ έ  κατηράσθησαν, κα ί  μέ  κ α τ ε γ έ λ α σ α ν  οί μυς μου κατεσχίσθησαν,  τ ά  όστά  

μου συνετρίβησαν, α ί  σάρκες μου κ ατεσ π α ρά χθη σ αν ,  τό  α ϊμ ά  μου έχύθη* π α -  

ρεδόθην είς τ ά ς  σκληροτέρας βασάνους ύ π ’ α ύ τώ ν - ή τροφή μου είναι ανεπαρ

κής καί σεσηπυΐα. Αέν άρκοΰσι τ α ΰ τ α ,  ώ Θεέ μου, όπω ς ε λ π ίζ ω  ο τ ι  θά μ έ  

προστατεύσεις τοΰ λοιποΰ ;»

Ό  Έρυθραΐος αύτο'πτης μάρ:υς τών ανωτέρω, προσθέτει : κΠδίζι 
αί περί τήν έδραν φλέβες καί άρτηρίαι τέλος διερράγησαν· τότε δε

δ ύ ν α τ α ι  νά άνέλθτ) είς τ ό  ϋψιστον σημεΐον, άφοΰ θά διορα πάσας τ ά ς  γενεάς ,  

π ά σ α ς  τ ά ς  ηλ ικ ίας  τοϋ κόσμου. . . Άς μή φοβηθτί τ ι ς  ό τ ι  ή ερευνά α υ τ η ,  ή 

δ ίψ α  α υτη  τοΰ άπειρου, θά καταστήσνι αύτόν  άδιάφορον περί τ?*ς παρούαης 

ζω ής καί τώ ν  γήινων π ρ α γ μ ά τ ω ν .  ’Ενόσω τό  π ν εΰ μ α  μένει ήνωμένον πρός 

τ δ  σώ μα ,  ή ΰλη δεσμεύει α ύτό  πρός τή ν  παρούσαν κ α τά σ τα σ ιν .  Ό χ ι ,  άς μή  

εμποδ ίσ η  ήμ ας  ό μ ά τα ιο ς  ουτος φόβος νά θαυμάζωμεν  ά κ α τα π α ύ σ τω ς  τήν  

λ α μ π ρ ό τ η τ α  τή ς  Θ εότητος ,  τή ν  μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή  κατο ικ ίαν  τοΰ Παντοδυνάμου. 

'Η  ά ξιοπρεπεστέρα  ένασχόλησις τή ς  ανθρώπινης διανοίας είναι,  ή μ ε λ έ τ η  τ ή ς  

εξαίρετου τ ά ξ ίω ς  τώ ν  κ ό σ μ ω ν  κα ί τώ ν  όντω ν ,  τώ ν έν χορώ συνερχόμενων, 

όπως α ίω σ ι  τό  μ εγαλε ΐο ν  τού Κυρίου τω ν .  Ή  πεπο ίθησ ι;  ό τ ι  ύπάρχει  το ι -  

οΰτος Κύριος, πρός ύποστήριξιν το ια ύ τη ς  τά ξεω ς ,  τ έρ π ε ι  τήν  ψυχήν του 

σοφοΰ, καί εμπνέε ι  περιφρόνησιν πρός τό  φόβητρον τώ ν  είς κοινήν τά ξ ιν  άνη- 

κουσών ψυ^ών, τόν  θάνατον )>.
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έπελΟούσης αιμορραγίας ήτις δέν ήτο δυνατόν νά προληφθ^, ομάρ· 
τυς ουτος τής επιστήμης άπέθανε». Τά παραδείγματα ταΰτα ένο- 
μίσαμεν αναγκαία πρόςύποστήριξιν και άκριβή κατάληψιν τοϋ τίτλου 
60 πόλεμος κατά τής Έπιστήμης» τής παρούσης μελέτης. Ά λ λ ' 
η ιστορία βρίθει πολλών τοιούτων παραδειγμάτων, άτινα είναι ή 
καθαρά είκών τής συστηματικής, ούτως είπεΐν, καταδιώξίως τοΰ 
κλήρου κατά πάσης προόδου τών ’Επιστημών.

"Εκαστος άνήρ ή γυνή ουτινος ή καρδία είναι ευπρόσιτος πρός τήν 
εύρεΐαν και ευμενή επιρροήν τής άνθρωπίνης συμπάθειας, και ήτις 
δέν αποκλείεται άπό τών πρός τούς άλλους φυσικών αισθημάτων 
ύπό τοΰ στενού καί ίδιοτελοϋς κύκλου τής δεισιδαιμονίας, οφείλει 
νά αίσθάνηται εαυτόν άνάστατον διά τήν δολιότητα μεθ’ ής οί κλη
ρικοί προσεπάθησαν νά καταπνίξωσι τήν αλήθειαν διότι ήτο τοσοΰτον 
ισχυρά κατ’ αύτών ώς έπίσης και διά τήν δολοπλόκον λογικήν και 
τήν άπρεπή θεολ-ογικήν θύελλαν τών συνηγόρων έκείνων οίτινες, 
ότε ή άλήθεια ύπερίσχυσε, προσεπάβησαν νά δικαιολογήσωσι καί 
νά ύποστηρίξωσι τάς βαρβάρους πράξεις τ ο ΰ  ά γ ί ο υ  τ ο ύ τ ο υ  
τ ά γ μ α τ ο ς .

Τό παραδοξότερον πραγμα είς τόν κόσμον είναι νά μή ώφελήται 
τις ύπό τής πείρας. Μετά τάς πρώτας περιπετείας τής Χριστιανικής 
Εκκλησίας, έκαστος είχε τό δικαίωμα νά φαντάζηται ότι οί έπαγ- 
γελλόμενοι τήν θρησκείαν τής ειρήνης— εκείνοι οίτινες έλαβον ώς 
ίδιον εαυτών παράδειγμα τόν ταπεινόν καί συγχωροϋντα τά παρα
πτώματα Διδάσκαλον Ίησοΰν Χριστόν— εκείνοι οίτινες έλαβον πεί
ραν τών δεινών, καί συγχρόνως τής ,υή τελεσφορήσεως τοΰ διωγμού 
τοϋ γενομένου πρός κατάπνιξιν δόγματος θρησκευτικοΰ, καί όταν έτι 
ο διωγμός προέβο μεχρις έξοντώσεως τών οπαδών τοϋ δόγματος, ή- 
θελον είαθαι οί τελευταίοι δπως καταφύγωσιν είς τά ό'πλα εκείνα τής 
εξουσίας καί τής άνανδρίας άτινα προσήψαν όνειδος ούχί εις τά θύ
ματα, άλλ’ είς τούς διώχτας, ένω ταΰτα έπεσφράγισαν δι’ αίματος τήν 
άλήθειαν μεγάλων ηθικών δογμάτων. Θά ένόμιζέ τις ότι τά τέκνα 
τών μαρτύρων ούδέποτε θά έφθανον είς τό σημεΐον τοΰ νά μιμηθώσι 
τούς διώκτας τών πατέρων των. Θά ένόμιζέ τις ότι εκείνοι οίτινες 
είχον πεποίθησιν είς δόγματα άκμάσαντα είς τό πείσμα τής κακεν- 
τρεχείας τής εξουσίας, καί άτινα δέν ύπεχώρησαν είς τήν βίαν
τών απίστων, δέν έπρεπε νά φοβώνται μήπως βεβαίως δόγματα

6 ί

τοίαυτα μείνωσιν άτελεσφόρητα καί όταν ή εξουσία ήτο μ ετ’ αύτών, 
καί όταν βασιλείς καί αύτοκράτορες έλογίζοντο υπήκοοι μεγάλης 
πνευματικής ιεραρχίας. Ά λλά , περίεργον νά τό είπγ] τις, ουτοι δέν 
έδιδάχθησαν ύπό τών τοιούτων μαθημάτων.

Ό  πλοΰτος καί ή εξουσία τής Εκκλησίας, ώς θεσμό ΰ, ηύξήνθησαν 
υπερβαλλόντως· άλλ’ ό κλήρος κατεχράσθη τοΰ πλούτου τούτου καί 
τής εξουσίας ταύτης μετά αδιακρισίας καί άμελείας αΐτινες δύναν- 
ται σχεδόν νά συγκριθώσι πρός τήν άνοησίχν έκείνων οίτινες προη- 
γήθησαν αύτών είς τάς έπικίνδύνους ταύτας κτήσεις. ’Εκείνοι οΐ* 
τινες έπρεπε νά μάθωσι νά 7)ναι ανεκτικοί ενεκα τής ανάγκης ήν 
άπό τών αρχαιότερων χρόνοίν έλαβον όπως ώ ίΐ  τοιοΰτοι, έδειξαν 
τούναντίον μή ανεκτικότητα καί μισαλλοδοξίαν, είτε τήν άνικανότητα 
πρός έξάσκησιν τής έξουσίας όταν ή τύχη ηύνόησεν αύτούς διά τής 
παροχής τοΰ ίσχυροΰ τούτου οργάνου. Ά λ λ ’ άν τοιαύτη έπρεπε νά 
τ ν̂αι ή λογική πάντων προσδοκία περί τής διαγωγής τής άρχαιοτάτης 
Εκκλησίας, οΐα έφημεν, βεβαίως ήδυνάμεθα, δυνάμει τοΰ συλλογισμοΰ 
τούτου, νά περιμένωμεν έκ προκαταβολής καλειτέραν σχετικώς πρός 
τήν έπιστήμην, παρά τών άνθρώπων οΐτινες έκήρυξαν τήν Άναμόρ- 
φωσιν. Ήδυνάμεθα νά πιστεύωμεν οτι εκείνοι οίτινες είδον τήν 
’Εκκλνησίαν τής 'Ρώμης διαπράξασαν τοσαΰτα σφάλματα, ώστε νά 
νομίσωσιν άναγκαιον νά άπαλλαγώσι τών δεσμών αύτής, έκεΐνοι 
οίτινες διεμαρτυρήθησαν κατά τών δεισιδαιμονιών τής Εκκλησίας, 
καί έχωρίσθησαν άπό τής κοινωνίας αύτής, έπρεπε νά παράσχωσιν έ- 
λευθερίαν είς τούς ύπ’ αύτής καταδιωκομένους οπαδούς τής έπι · 
στήμης. Ά λ λ ά  τό πραγμα δέν έχει ουτω. Ό  Λούθηρος έσπευσε 
νά άναγνωρίστρ έπίσης τήν Παλαιάν Διαθήκην ώς έγχειρίδιον άστρο- 
νομίας. «Οί άνθρωποι, είπε, έπίστευσαν είς άσημον άστρολόγον 
προσπαθήσαντα νά άποδείξιρ ότι ή γή  περιστρέφεται, ούχί δέ οι ού- 
ρανοί ή τό στερέωμα, ό ήλιος καί ή σελήνη. Ό στις  δήποτε θελήστ) 
νά δείξ·/) ευφυΐαν, πλάττει νέον σύστημα. Ό  ανόητος ουτος έπιθυ- 
μεΐ νά άνατρέψτι ολόκληρον τό σύστημα τής άστρονομίας. Ά λ λ ’ ή 
'Ιερά Γραφή λέγει ήμΐν ότι ό Ίησοΰς τοΰ Ναυή διέταξε τόν ήλιον 
νά σταθή άκίνητος, καί ούχί τήν Γήν». (1)

(1 )  Κΐναι γνωατόν  οτι  ή γραφή άναρερ'.υσα τό* κ α τ ά  τω ν  Βασιλέων τη ς  
Χαναάν  πόλεμον τοϋ ’ Ir,ooD τοΰ Ναυϊ) η J o s h u o ,  λ έγε ι  ο τ ι  έ π ε ι ί ή  ή ήμε'οα 
$έν ηρκει 5πω ς κατ*τροπώβΐ[ΐ  ε ν τελ ώ ς  τους πολεμ ίους ,  ό ’ίησοΰς τοΰ  Ναυ?ί 
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Ό  ΜελάγχΟων (Melancthon) έπίσης εφερε τ» επόμενα έπίχεφή- 
ματα ούτως έκφρασθείς. κΟί οφθαλμοί, λεγει ουτ^ς, εισι μάρτυρες οτι 
οί Ουρανοί περιστρέφονται είς 24 ώρας. ’Αλλά άνθρωποι τινές, είτε 
χάριννεωτερισμοΰ, είχε όπως δείςωσιν ευφυΐαν, συνεπέραναν οτι ή γ η  

κινείται, καί υποστηρίζουν οτι ούτε αί οκτώ σφαίραι ούτε δ ήλιος 
περιστρέφεται. Ή δη , είναι ελλειψις τιμή; χαί εύπρεπειας νά βέ
βαιοι τις δημοσίως τοιαύτας γνώσεις, το δε παράδειγμα σκανδα
λώδες. « Γ ό  κ α θ ή κ ο ν  τ ώ ν  κ α λ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ε ί ν α ι  
ν ά  δ ε χ ω ν τ α ι  τ ή ν  α λ ή θ ε ι α ν  ο π ω ς  ά π ε κ α λ ύ φ θ η  
υ π ό  τ ο ΰ  Θε ο ΰ » .

δ ιέ τ α ζ ε  τον "Ηλιον νά σταθη ε ίπω ν τό  « Σ τ ή τ ω  ό "Η λ ιο ς» .  Ό  "Ηλιος τ ό τ ε  

εσ τη ,  και οί Ε β ρ α ίο ι  ένίκησαν τοΰς έχθροΰς αύτώ ν .  ’Εντεύθεν οί άρχοντες  τ ή ς  

εκκλησίας ύπεστήριζον ο τ ι  κ ινε ίτα ι  ό "Ηλιος και ούχι ή Γή, κα ι  δ ια  το ΰ το  

επέβα λον  τ ά ς  φρικτοτέρας βασάνους είς τοΰς θερ άπ ο ντα ;  τή ς  ’Ε π ισ τή μ η ς ,  τοΰς 

δοξάζοντας  τήν  κίνησιν τ ή ς  Γής, ώ ς προσβάλλοντας  τ ό  κείμενον τή ς  Γραφής. 

Βραδύτερον S' ο τε  ή κίνησις τ ή ς  Γής ά π ε δ ε ίχ θ η  δ ιά  τ ή ς  προόδου τ ή ς  ’Αστρο

νομίας,  μ η  το λ μ ώ ν τε ς  νά άναιρέσωσιν αλήθειαν κατα φ ανή ,  έδω καν  τη ν  έζής 

έζήγησιν .  Είπον δ η λ α δ ή ,  ο τ ι  επ ε ιδ ή  ό λαός ηζευρεν ο τ ι  ό "Ηλιος κ ινε ίτα ι ,  ό 

’ΐησοΰς τοΰ Ναυή λέγω ν  « Σ τ ή τ ω  ό 'Η λ ιο ς »  ήννόει κ α τ ά  διάνοιαν τήν  Γ ήν- 

Χατά συνέπειαν εστη  ή Γή κα ί  αϋγι ό "Ηλιος.  Λαλοΰμεν περί κειμένου τ ή ς  

Γραφής δ ιδασκομένου καί έν το ΐς  σ^ολε(ο·.ς τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  καί δ ιά  το ΰ το  λίαν 

γνωστοΰ  (ϊδε ιστορίαν κ α τ ά  Δ. Π α ντα ζήν ,  σ ελ ίδα  5 4  § 2 7 ) .  Την το ιαύτην  λ ο 

γ ική ν  θέλων νά διαρρυθμίσ») ίσως έπ ι  τ ό  λογικώ τερον,  μ ε τ α ξ ύ  ά λλ ω ν ,  και ό 

φιλόσοφος κα ί σογγραφεΰς "Α γγλος  Tyndall, έρωτηθείς εγραψεν ο τ ι : « Γ νω 

στού όντος τοΰ  βάρους τή ς  Γής,  καί τ ή ς  τ α χ ύ τ η τ ο ς  μ εθ ’ ης α υ τη  κ ινε ίτα ι  

περί τόν  "Ηλιον και περί έαυτήν ,  άν ή πορεία  αΰτής  ά ν ε σ τ ά λ λ ε το  αίφνης, 

ή τ α χ ύ τ η ς  θά  μ ε τ ε β ά λ λ ε τ ο ,  κ α τ ά  τοΰς κανόνας τ ή ς  Μ ηχανικής ,  είς 

θ ερμότη τα .  Τ αύτην  δ έ  ύ π ο λ ο γ ίσ α ν τε ;  οί κύριοι Mayer και Helmholtz, ευρον 

ο τ ι  τό  ποσόν τή ς  παραχθησομένης έπ ί  τή ς  επ ιφάνειας τή ς  Γής θερμότητος ,  

δ ια κ ο π το μ έ ν η ;  αίφνης τ ή ς  τ α χ ύ τ η τ ο ς  α ύτής ,  θά ηρκει ού μόνον νά δ ιαλύσρ  

π ά ν τ α  τ ά  στερεά μέρη τή ς  Γής,  ά λ λ ά  κα ί  νά μ ετα β ά λ ϊ]  αύτήν κ α τ ά  μ έ γ α  

μέρος εις α τμ ό ν .  Αί ουνέπεια ι δ ε  τή ς  καταστροφής τ α ύ τ η ς  θά ησαν έ τ ι  μ ε ί -  

ζονες, δ ιό τ ι  τ ό τ ε  ή Γή, έκτροχιασθεισα ,  θά ΰπεΐκεν εις μόνην τή ν  ε λ κ τ ικ ή ν  

τοΰ Ήλίου δύναμιν, έ π ί  τ ή ς  επ ιφανείας τοΰ οποίου θά έπιπτε μετά π ο ρ ε ία ν  

6 2  περίπου έ τώ ν » .  (*Ίδε Les Com£tes par Guillemin, «Theorie mecani- 
que de la Chaleur».— Ί δ ε  έπίσης Flamairion «La pluralile des Mondes»).

( ή σν?έχ(ΐα ιΐς r Λ χροσιχίc γν,Μάόιοκ).

[φρονοΰντε: ώφέλιαον τήν παρούσαν διήγησιν τής εκδρομής τοΰ Κυρίου G. 
j ousquet, Yeddo ; Ιχπωνίας Γαλλικής πρεσβείας, έν τω
έσωτερικώ τής χώρας ταύτης, καί γεωγραφικώς καί χωρογραφικώς, έξελληνί- 
σαντες δημοσιεύομεν αύτήν σήμερον χάριν τών αναγνωστών τής «Μελίσσης»].

I

Ο  X E I M Q N  Ε Ν  Ι Α Π Ω Ν Ι Α«

Ε Κ Α Ρ Ο Μ ΙΙ Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ι ΙΣ  Π Ο Λ Ε Ω Σ  Ν ΙΚ Κ Ο .

'Υπάρχει ’Ιαπωνική παροιμία λέγουσα α οστις δεν είδε τήν πόλιν 
Νικκό, δέν δύναται νά είπ7) νεκκώ» τούτέστι, οστις δέν είδε τήν 
πόλιν Νικκό, δέν γνωρίζει τί έστί εξοχον, θαυμάσιον, (νεκκώ). Έ -  
πιθυμών πρό πολλοΰ, νά έπιδεβαιωθώ περί τοϋ άληθοΰς τής παροι
μίας ταύτης καί νά σπουδάσω τά ήθη τών άπωτάτων χωρών τής 
’Ανατολής, άπεφάσισα νά κάμω εκδρομήν μέχρι τής πόλεως Νικκό 
κατά τάς έορτάς τοΰ νέου έτους. Κατά τό παρελθόν ετος (1873) 
παρευρεθ/)ν είς τάς επισήμους ΰποδοχάς τοΰ αύτοκράτορος τής 
’Ιαπωνίας καί είδον έκ τοΰ πλησίον τόν απόγονον τών Θεών, εκείνον 
ον ούδείς ήδύνατο νά παρατηρήσω τό πάλαι κατά προ'σωπον χωρίς 
νά καταλογισθγ} αύτώ έγκλημα καθοσιώσεως· κατά τό 1874  έπορευ- 
ο'μ/)ν οπως έπισκεφδώ τά υπερήφανα μνημεία τά έγερθέντα πρός 
τιμήν τών αρχαίων Shiogouns, διότι ή Νικκό είναι τό Ιίάνθεον τής 
'Ιαπωνίας. Ένταΰθα ή τέχνη ένωθειια μετά τών θαυμασίων τής φύ- 
σεως, χατεσκεύασε μνημεία άζιχ νά προφυλάττωσιτά λείψανα τών με
γάλων άνδρών τής χώρας ταύτης.

‘II πρός αύτήν άγουσα όδός είναι ώραία. Τήν 24 Δεκεμβρίου άνε- 
χώρησα άπό τής πρωτευούσης Yeddo, οτε τό θερμόμετρον έδείκνυε 
δύο βαθμούς κάτωθεν τοΰ μηδενικοΰ. Ά πό  τής πόλεως Tomyoka, 
ο τόπος παριστδ θέαν αρκούντως κοινήν, καί οί άγροί περισίοιχοΰν- 
ται ύπό συκαμινεών. Κατά διαλείμματα βλέπει τις παρά τήν όδόν 
άγαλμάτιον έκ γρανίτου άπειροκάλως γεγλυμμένον, είς τούς πόδας
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τοϋ οποίου κρέμονται σανδάλια έκ ψάθας, μόνον υπόδημα τοΰ τόποι;, 
άφιερωθέντα (ώς τάξιμον) εις προστάτην τινα θεόν τδν οδοιπόρων.

Άφοϋ διέβημεν ένα των πολυαρίθμων ποταμίων, ά τινα σχήμα- 
τίζουσιν άπωτέρω τον ποταμόν Ton6gawa, έφθάσαμεν είς Takasaki. 
Είναι ημέρα πανηγύρεως, α! οδοί είσί πλήρεις χωρικών, οίτινες 
έρχονται φέροντες λαχανικά, κουκούλια, άγαθίδας (κουβάρια) έκ με- 
τάξης, άνθρακας, ξυλείαν προς οικοδομήν κα'ι καυσόξυλα. Μετ’ ολί
γον έπιστρέφουσιν είς τάς καλύβας των φέροντες τα έν τή πανη. 
γύρει πωλούμενα προϊόντα, οίον τέϊον, πορσελάνην, εργαλεία ξύ
λινα καί σιδηρά, λυχνίας, εμπορεύματα Ευρωπαϊκά, φιάλας καί υ 
ποδήματα. Είς τήν οικίαν τοϋ Shikaya, έμπορου φιλόφρονος, πλουτί- 
σαντος έκ τής βιομηχανίας τής μετάξης, έπανευρίσκω τόν koskai 
μου (υπηρέτην), έλθόντα διά βραχυτέρας όδοΰ μετά ίππου φέροντος 
τά πράγματά μου.

Ή  Takasaki εχει 10 ,000 οικίας, συνεπώς δύναται τις νά υπό
θεση τήν πόλιν ταύτην έχουσαν 25 ,000  κατοίκων, καθότι ή άπα· 
ρίθμησις τών κατοίκων έν Ιαπωνία είναι άτελεστάτη. Έ ν τω μελ 
λοντι άπεφασίσθη όπως μία των μεταρρυθμίσεων, αΐτινες έγένοντο 
εσχάτως δεκταί, 7] ή άκριβής λειτουργία των ληξιαρχικών πράξεων 
μεταρρυθμισθεΐσα κατά το Γαλλικόν σύστημα. ‘ϊπήρχεν άλλοτε 
Ιν Siro (φρούριον), κατεδαφισμένον σήμερον, άλλά κατοικούμενον ει- 
σέτι ύπο φρουρ2ς έκ 500 άνδρών. Ουτοι είσίν έν τή όδφ, διότι 
σήμερον είναι Κυριακή, καί πας ο στρατός τής ’Ιαπωνίας εορτάζει 
τώρα τήν Κυριακήν. Βλέπω, διερχόμενος, σχολεΐον ανοικτον, και 
απορώ διά τήν κοσμιότητα τών μαθητών. Ό  άήρ καί τό φώς 
κυκλοφοροΰσι πανταχοΰ. Δύναται τις νά πιστεύστ] οτι έν τώ τοπω 
τοΰτω, ούδείς υπάρχει άγνοών νά άναγινώίκη καί νά γράφ-ιρ, 
ούτε άνήρ, ούτε γυνή, ούτε παιδίον δωδεκαετές. Έν τούτοις ή 
γραφή είναι τοσοΰτον δύσκολος ! Ό  διδάσκαλος θέλων νά μοί δώσιρ 
ΐδεαν τών μικρών προτερημάτων τών μαθητών του, διατάττει ένα 
έξ αύτών νά άπαγγείλη ένώπιόν μου μΰθον έχοντα τίτλον ό Sazaye, 
ό Άτακευς καί ό Tai. ’Ιδού αύτός. «Είς άπόκεντρον μέρος τοΰ όρμου 
της Yeddo, κατώκει εις Sazaye έκ τών βαρέων όστρακοδέρμων, πε- 
ριβεβλημμένος πυκνόν θώρακα. 'Η μεγάλη αύτοΰ εύδαιμονία συνί- 
στατο νά κρύπτηται, καί νά έγκλείηται καλώς έντός τοΰ οστράκου
του. Ουδέποτε ώρ/ίζετο διά προσβολήν, άλλ’ έπερίμενεν ϊνα ο
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κίνδυνος παρέλΟη καί τότε νά φανή. Ό  Άτακευς καί ό Tai, τά μάλα 
ριψοκίνδυνοι, προσκαλοΰσιν αύτόν είς μάτην νά λάβτ] μέρος είς τάς 
έκδρομάς αύτών.— 'Ο πόλεμος, ειπεν αύτοίς, δέν είναι ύπόθεσις ίδι- 
κή μου* προτιμώ νά μείνω κεκλεισμένος έν τή οικία μου. . .— Μόλις 
έπέρανε τόν λογον του, καί έπεφάνη είς τόν ορίζοντα πραγμα τι, ώς 
δίκτυον ή λέμβος. Ό  Άτακευς καί ό Tai άνήχθησαν αμέσως είς τό 
πέλαγος· άλλ’ ό Sazaye καταληφθείς ύπό φόβου, έκλείσδη έντός 
τοΰ όςτράκου του. Έν τούτοι; μετά μίαν ημέραν άπεφάσισε νά άνοίξ/j 
ολίγον ιό παράθυρον οπιος έξετάατ) τά περί αύτόν. Τί ειδεν, ώ ού· 
ρανέ ; Ή τον  επιτεθειμένος μετ’ άλλων οστρακόδερμων έπί τής 
τραπέζης ιχθυοπώλου τινός. « Ώ  απατηλή άσφάλεια, ανέκραξε τότε, 
■πόσον μοί κοστίζεις ακριβά!»

Είχον οδοιπορήσει μέχρι τής Takasaki οκτώ λεύγας, μοί ύπελεί- 
•ποντο δέ μόνον τρεις οπως φθάσω είς Maybashi. Προμηθεύομαι νέον 
ΐ,τπον διά τά πράγματά μου, καί αποχαιρετώ τόν φιλοξενοΰντά με 
Shikaja. Μέχρι τής Maybashi ή έξοχή είναι πεδιάς έκ συκαμινεών, 
όμαλή καί μονότονος περικυκλουμένη υπό όρεων χιονοσκεπάστων 
τήν κορυφήν. ’Ολίγον πριν φθάσω διαβαίνω ποταμόν αρκούντως 
εΰρϋν καί βαθύν, όστις χύνεται είς τόν Tonegawa. ΓΙασα ή μέλλουσα 
εκδρομή μου έσεται εύρεΐα περιδρομή τής κοιλάδας τοΰ Tonegawa, 
δν Οά ίδω βραδύτεραν καθ’ όλο ν αύτοΰ τό πλάτος.

Είς Maybashi, κατέλυσα είς τήν οικίαν τοΰ Mourauo-chikchtio είτε 
δημάρχου, όοτις ήρχισε νά συνδιαλέγεται μετ’ έμοΰ περί πολιτικών, 
καί νά μοί ζητή τήν γνώμην μου έπί τών ζητημάτων τής ημέρας, 
έπί τών ύπουργών· Τήν προτεραίαν δύω "Αγγλοι μηχανικοί διέβη- 
σαν έκειθεν όπως μελετήσοισι τό σχέδιον σιδηροδρόμου έπι τών τό
πων. Σιδηροδρόμου ! Ά λλά  διά νά μεταβώ άπό Takasaki είς 
Maybashi, ήναγκάσθην νά κατέλθω τρις τής Djinrikicbia, διότι αί 
γέφυραι η3αν πολύ στεναί ! Μόλις άναπαυθείς, άφυπνίσθην ύπό τοϋ 
θορύβου συνοδείας ιερέων. Αί λιτανεΐαι τών Βουδιστών πρέπει νά 
λέγωνται καθ’ έκάστην, καί όταν ουτοι εύρίσκωνται είς οδοιπορίαν 
ψάλλονται δέ ύψηλοφώνως καί ρινοφθόγγως καί συνοδεύονται ύπό 
μεγάλου άριΟμοΰ κωδωνίσκων καί ’Ινδικών κροτάλων. Εύρισκόμην 
εν άγνοια μου, πλησίον ναοΰ τοϋ Βούδα.

Αναχωρώ διά Kirin έπί ίππου δν διίσχυρίζονται όντα καλής κα
ταγωγής διότι αί Djinrikicbias δέν δύνανται νά διέλθωσι πλέον. Ή  
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νΰξ ητο ψυχρά, καί ή πρωία επίσης* η έξοχη είναι κεκαλυμμένη 
υπό πάχνης.

Έ ν  ’Ιαπωνία το φαινόμενον τοΰτο λαμβάνει χώραν κατά τόν γα- 
λήνιον καιρόν τοΰ χειμώνος, συχνότερον έν Γαλλία κατά τήν άνοιξιν. 
Άρχίζομεν νά άναβαίνωμεν άνεπαισθήτως έν τω μέσω έρημου τό
που. Αί γυμναί κορυφαί τών όρέων ας ό οδοιπόρος πρέπει νά ύπερβή 
όπως φθάστ) είς Νικκό, άνορθοΰνται ένώπιον αύτοΰ· όπισθεν ο ποτα
μός Asamiyama ρέει διά τών διαυγών αύτοΰ ρείθρων. Αί συκαμι- 
νέαΐ άπαντώνται είσέτι είς τους ορυζώνας, άλλ’ είναι ϋψηλότεραι, 
καί -yjx-cov πολυάριθμοι. Συναντώμεν ίππους φορτηγοΰς φέροντας είς 
Maybasbi δέματα ή ξύλα κατακερματισμένα είς σανίδας. Οί χωρι
κοί χαίρουσι τό δικαίωμα νά κόπτωσι ξύλα όπως κατασκευάσωσιν 
εργαλεία πρός χρήσιν οικιακήν, προ πάντων δέ τά Gueltas (σανδά
λια ξύλινα), ών γίνεται μεγίστη έν ’Ιαπωνία κατανάλωσις.

Kirin είναι ή κατ’ έξοχήν βιομηχανική καί πλήρης εργοστασίων 
πόλις* αυτη είναι διά τήν ’Ιαπωνίαν ό,τι ή πόλις Lyon διά τήν Γαλ
λίαν. Ή  πρώτη μου έπίσκεψις είς Kirin εγενετο δια τον Mia τοΰ 
Tenjin Satna, κείμενον είς μίαν τών έσχατιών τής πόλεως* είναι 
ναός τών Σιντοϊστών, τής άρχαιοτερας τών Ίαπωνών θρησκείας, cu- 
ιινος προηγείται ώραία είσοδος κατάφυτος εκ δένδρων καλούμενων 
Segnis (είδος κυπαρίσσου). ΙΙαρά τόν ναόν τοΰτον έκτισαν εσχάτως 
ετερον κατά τήν θρησκείαν τοΰ Βούδα, εχοντα μέγαν πλοΰτον κοσ
μημάτων. Τά τείχη αύτοΰ είσί κεκαλυμμένα έκ προστυπων γεγλυμ- 
μένων έπί ξύλου καί χρωματισμένων διά κοκκινου χρώματος και 
χρυσοΰ, παριστώντων άνθη, πτηνά καί μυθώδη ζώα, τοσοΰτον πο
λυάριθμα είς τήν ’Ιαπωνικήν μυθολογίαν! Έξελθών τοΰ ναοΰ, περιε- 
κυκλώθην υπό σμήνους 2 0 0 — 300 παιδιών, έκπληκτων, ηλι
θίων, καί αρκούντως ρυπαρών, άτινα μέ συνοδεύουσι μεν μετά 
σεβασμοΰ, άλλά μέ στενοχωροΰσι πολύ. Παρετήρησα οθεν οτι είς 
πάντα τά κεντρικά με'ρη ή περιέργεια ήτο ζωηρότερα καί μάλλον 
αδιάκριτος διά τόν ξένον περιηγητήν, παρά είς τά χωρίδια. Τίνος 
ενεκα; Είναι δύσκολον νά είπτ) τις.

"Αν ονομάζω τήν Kirin πόλιν βιομήχανον, εννοεί τις 2τι δέν πρε* 
πει νά ζητή έν αυτ^ καπνοδόχας 15 μέτρων έξερευγομένας καπνόν, 
ούτε εργοστάσια περιέχοντα 4 0 0 — 500 έργάτας και έργάτιδας. Εις 
τρόχος ξύλινος μέ λεκάνας, βυθιζόμενος είς τόν τρέχοντα ρυακα επι

εκάστου άκρου τής κεντρικωτέρας όδοΰ, καίστρεφόμενος όκνηρώς 
υπό τής ροής τοΰ ΰδατος, άναγγέλλει τήν παρουσίαν εργοστασίου» 
Τό πρώτον είς 3 εισέρχομαι, φαίνεται διευθυνόμενον υπό γυναικός 
χήρας ή τής οποίας ο σύζυγος είναι άπών. Τό έργοστάσιον τοΰτο 
είναι μεταξουργεΐον (παραλείπομεν τήν περιγραφήν, τής μηχανής 
ούοης όμοιας πρός τάς έν τώ έσωτερικώ τής Τουρκίας καί Ελλάδος 
έν χρήσει), ή δέδιευθύντρια, παχεΐα και κατας·ρόγγυλος, πειράται νά 
μοί έξηγήσΥ) τόν μηχανισμόν διά φωνής ύπερβαινούσης τόν ήχον τής 
μηχανής· άλλά τέλος φεύγω δρομαίως παραζαλισμένος ΰπδ τοΰ θο
ρύβου, καί λειπόθυμος έκ τής επίτηδες διατηρούμενης θερμότητος 
έν τώ δωματίω. Καί τά λοιπά έργοστάσια έχουσιν άκριβώς τόν αύ
τόν μηχανισμόν.

Μετά ταΰτα είσερχομαι είς έργοστάσιον βαφέων έχόντων τάς χ ε ΐ 
ρας κυανας, καί βυθιζόντων είςλεχάνας πλήρεις Ίνδικοΰ τάς έκ μετά- 
ξης άγα&ιδας (κουβάρια). Έ π ί  τής θύρας υπάρχει σωρός κηκίδων aixt- 
νες παράγουσι τό υλικόν τοΰ βαθέως κυανοΰ χρώματος, όπερ είναι τό 
σύνηθες καί σχεδόν μόνον χρώμα τών ενδυμάτων έν Ιαπωνία. Τέ
λος, έρχομαι μετά τής συνοδείας μου είς τό κατάστημα πλουσίου 
βιομηχάνου τής πόλεως Kirin ύφαντοΰ. «Ή μην έσχάτως ε ίςΤ οπ ^ ^ β , 
μοί είπε.— Τώ όντι είδον έκεΐ μεταξωτά ΰφασμένα είς τό κατά
στημά σας* ήλθον δ’ ένταΰθα μόνον όπως ίδω τό έργοστάσιόν σαςί. 
ίολακευθείς λίαν άνακαλεί τάς έργάτιδάς του, άπολυθείσας ήδη, 
;πως υοάνωσιν ένώπιόν μου. Τά έκ τών έργοστασίων τής ’Ιαπωνίας 
;ατασκευαζομενα υφάσματα, κατώτερα τών Γαλλικών, κοστίζουσι 
τολΰ άκριβώτερα. Τέλος ή προξενουμένη είς τόν ξένον έηύπωσις είς.. 
Kirin, είναι ότι ο λαός ούτος είναι εργατικός, βιομήχανος, άλλ’ ολί
γον έφευρετικος* οτι δέν δύναται νά συναγωνισθή πρός τήν Εύρώ- 
πην, καίτοι ή έργασία πληρώνεται εύθηνότατα.

Ένω έπέστρεφον είς τό Ilntoja (ξενοδοχεΐον), ήλθεν εις Yakoumine 
(αξιωματικός) νά μέ παρακαλέσ1/] όιτως έπισκεφθώ πρότυπον κατά
στημα προπαρασκευής τείου, διευθυνόμενον μέν 6π’ αύτοΰ, άλλ’ ί ■ 
δρυθέν ύπό τής κυβερνήσεως. Ό  άξιωματικός ουτος πληροφορηθείς 
τοΰς τίτλους μου, μοί έκαμε λαμπράν υποδοχήν. Άφοΰ έξήτασα 
άλληλοδιαδόχως τό ψυχεΐον, τους φούρνους, καί τάς άποθήκα;, ώ- 
δηγήθην τέλος είς αίθουσαν έν rj έπιον τέϊον πρώτης εκλογής καί
ποιότητος, ένώπιον διακοσίων ανθρώπων έπικαθημένων, δίκην πτη-
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νών έπί τής στέγης, επί της στεφάνης των παραθύρων, έπί τών κο
ρωνίδων, κα'ι συνεσπειραμέ/ων είς τάς γωνίας τής αιθούσης. Μετά 
μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσα να κρατηθώ οπως μ}] διαρραγώ εις 
γέλωτα είς τήν θέαν τοσούτου πλήθους προσηλοΰντος πρός με τούς 
οφθαλμούς του δπως με πίνοντα τέϊον. Ή  προκαταρκτική έργα* 
σία διήρκεσεν ήμίσειαν ώραν. Ό  αξιωματικός δέν ήθελε νά άφήστ) είς 
άλλας χεϊρας τήν φροντίδα τής προετοιμασίας τοϋ πολυτίμου ποτοϋ. 
’Ιδού λοιπόν ουτος γονυπετής ενώπιον εστίας, έφ’ ής ζέει το ύδωρ 
έντός σιδηροΰ αγγείου, πλύνει τά κύπελλα διά θερμοΰ υδατος, είτα 
διά ψυχροΰ, είτα πάλιν διά θερμοΰ, έπαναλαμβάνων τά αυτά διά τήν 
τεΐοθήκην, άγγειον μικρόν άργιλλόπλαστον, χύνων φύλλα τοΰ τεΐοο 
καί αριθμών αύτα, ειτα δέ βάλλων ολίγον ζέον ύδωρ, καί τέλος πλη
ρών τήν τεΐοθήκην. Τότε δε πλησιάσας τά τέσσαρα κύπελλα πλη
σίον άλλήλων, εις τρο'πον ώστε νά δύναται \ά τά πληροί άλληλο- 
οιαδόχως, άνευ διακοπής, χε'ει μικράν ποσότητα άπό τοΰ πρώτου είς 
το δεύτερον, άπο τοΰ δευτέρου εις το τρίτον κυκλοτερώς, κατ’ έπα- 
νάληψιν έωσοΰ ή τεϊοθήκη έκκενωθή. Εννοεί τις οτι έλαβον μετά 
βαθείας ύποκλίσεως το πολύτιμον ρευστόν και τό έρρόφησα, κρατών 
τό κύπελλον δι’ άμφοτέριον τών χειρών. Ήναγκάσθην νά λάβω τρί* 
κύπελλα πλήρη μετά τών αύτών φιλοφρονήσεων. Εις στιγμήν γεν
ναιοδωρίας εύρεθείς ό αξιωματικός, μοι προσέφερε σάκκον τεϊου. 
παρεκάλεσα αύτον νά δεχθή είς αντάλλαγμα καρφίδα λαιμοδέτου. 
Έ ν  Ίαπωνίι$, δταν τις ήναι έν οδοιπορία, πρέπει νά ήναι εφοδιασμέ
νος ΰπό τοιούτων αθυρμάτων καταλληλοτάτων πρός αμοιβήν τοιού
των εκδουλεύσεων.

Άναχωρήσας τής πόλεως Kirin, διέβην διά γεφύρας τον 
Wata sbingawa, ώραΐον ποταμόν, ούχί ορμητικόν κατά τήν ώραν 
ταύτην τοΰ έτους, άλλ’ δστις κατά τόν Μάρτιον, οτε αι χιονες οια- 
λύονται, παρασύρει γεφύραν καί μύλους, φέρων ταΰτα πάντα εις τόν 
Ton6gawa έντος τοΰ όποιου ρίπτεται. ’Ητο σχεδόν νύξ δταν έφθασα 
είς Omaraa, ένθα ειχον άποστείλει τά πράγματά μου δταν έγκατέ- 
λειψα τήν Maybashi. Ή τον είσε'τι ήμερα πανηγύρεως ! Φωτιζόμενοι 
ΰπό ογκωδών κηρίων μέ έλλύχνιον (φυτήλι) έκ χάρτου, οι έμποροι 
προσεπάθουν νά έπισύρωσι τούς τελευταίους θαμώνας εις τά κατα
στήματα αύτων, άλλοι μέν άπαγγέλλοντες μικράν λιτανίαν μονότο-
νςν, άλλοι δέ συνενοΰντες τήν χειρονομίαν πρός τον λογον έρριπτον
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ζακχαρωτά πρ^ς τό άφη,ρημένον πλήθος. Έμπορο'ς τις, άναγνωρίσας 
δτι ήμην ξένος, (tondjin) έσπευσεν άμέσως νά μοι άποτείν?) τόν 
λογον. s ' E ! κύριε ξένε, δέν έχετε ανάγκην ενός ζεύγοος guet- 
tas ; » Τό πλήθος ήρξατο αμέσως γελών σαρδο'νιον : «"Οχι τώ ει- 
πον, άλλ’ άν έχγις υποδήματα, επιθυμώ ν’ αγοράσω !ν ζεΰγος.» Τό 
πλήθος ήρξατο γελών θορυβωδέστερον, μέ τήν διαφοράν δτι οί γε -  
λώντες ήσαν τήν φοράν ταύτην μέ τό μέρος μου. Δέν χρειάζεται πε
ρισσότερον δπως φέργι τούς καγχασμούς είς τά χείλη τών καλών 
τούτων ανθρώπων, τούς γιγαντιίους, ούτως είπεΐν, εκείνους καγ
χασμούς μεταδιδομένους άπό ανθρώπου εις άνθρωπον, τοσοΰτον 
ώστε ό τελευταίος δέν ήξεύρει περί τίνος γελα, καί μόλον τοΰτο 
γελα ίσχυρώτερον.

Omana, είναι τό τελευταΐον έμπορειον τής πεδιάδος και τό πρώτον 
τοΰ δρους. Ένταΰθα συνέρχονται αί δύω ζώναι δπως άι-ταλλάξωσι τά 
προϊόντα των. 'Η οδός είναι μακρί, καί δέον νά κατακλιδή τις έν
ταΰθα, καί τά liatovas είναι πλήρη. Ευρίσκω τον koska'i (υπηρέτην) 
μου έν καλή καταστάσει, τό γεΰμα έτοιμον, ώς καί τόν ψίαθον (ψά
θαν) διά νά κατακλιθή 'II Omana, μέ τήν μεγάλην αύτής εύρεΐαν 
οδόν, τόν ρύακα, τάς διά λίθων έστεγασμένας καλύβας αύτής, 
τού; λίθινους φανούς έστ/;μένους έν τώ μ 'ιω  τής όδοΰ, έχει ήδη δλως 
άλλοίαν φυσιογνωμίαν άπό τάς κωμοπόλεις τής πεδιάδος. Νομίζω 
δτι εύρίσκομαι έπί τών οχθών τοΟ Kisogawa. Χαίρετε, χρηστοί μου 
ορεινοί! ιδού λοιπόν διατελεΐτε είσέτι έντός τής μεγαλοπρεποΰς 
γαλήνης τών όρέων σας καί τής ησυχίας των όδων σας, είς άς α 
κούεται μόνον ό ήχος τών κωδώνων τών ναών.

Τήν 30 εγερθείς μέ θερμοκρασίαν ενός βαβμοΰ κάτωθεν τοΰ μηδενι
κού, έγκαταλειιτω τήν Omana πεζός, άκολουθούμενος ύπό τοΰ φέρον~ . 
τος τήν αποσκευήν μου ίππου καί τοΰ .υπηρέτου μου (koska'i). Ό  
καιρός είναι θαυμάσιος, καί, διαβάς τήν κλεισώρειαν τής Ognivara, 
κατέρχομαι έκ νέου είς Amava. Όποία αίφνιδία μεταβολή θερμο
κρασίας καθ’ όσον διέρχεται τις άπό μιας κατωφερείας εις ετέραν 
τής κοιλάδος ταύτης ! Ή  πρός βορραν κατωφέρεια, εκτεθειμένη κατά 
συνέπειαν πρός νότον, είναι βορβορώδ^ς ενεκα τής τήξεως τής χιό- 
νος καί φυτευμένη ύπό συκαμινεών, ένω ή μεσημβρινή κατωφέρεια 
δεχομένη μόνον ακτίνας τινάς τοΰ δύοντος ή άνατέλλοντος ήλίου,
ε ίvcxi δλως παγωμένη. Ή  οδός τρίζει ύπό τά βήματα, τά έν σχή-
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ματι βελόνης'κρύσταλλα θραύονται ύπό τα πέδιλα, έπανευρίσκεται δέ 
ή προ δεκαπενθημερίας καταπεσοΰσα χιών. Μόνον καστανέαι καί 
κυπάρισσοι φύονται ένταΰθα. Καθ’ οδόν συναντώμεν ίππους φορτη
γού; φέροντας εις τήν πόλιν σανίδας έπεξειργασμένας έπι τών τό
πων, καί μετά μικρόν βλέπομεν ένώπιον ημών ξυλαποθήκην έν 
υπαίθρω.

Εις μικράν άπόστασιν έκεΐθεν εύρίσκεται μικρόν νεκροταφεΐον, ά- 
ξιοαημείωτον δια το μεμονωμένον, έτι μάλλον άξιοσημείωτον διά 
τό νεωστί άναχινηθέν χώμα έπί μεγάλης έπιμήκους έκτάσεως. Πα- 
ρατηρητέον οτι τό Ιν τρίτον περίπου τών οπαδών της θρησκείας τοΰ 
Βούδα, τών άπαρτιζόντων τήν αίρεσιν τοΰ Monto, λίαν διακεχυμένην 
εν ’Ιαπωνία, καίουσι τοΰς νεκρούς αύτών, δυνάμει θεσμοΰ θρησκευ
τικοί όστις Ιπρόκειτο νά είσαχθνί έν εύρώπγ), καί όστις έν πάστ) περί- 
πτώσει είναι εξαίρετος καί σεβαστός πανταχοΰ ένθα τά ήθη τόν έπι- 
τρέ πούσι. "Ηδη τό daidjokan (υψηλόν συμ.βούλιον), διέταξε νά θά- 
πτωνται τοΰ λοιπού οί νεκροί, χωρίς νά καίωνται, ΰφ’ όλων τών αιρέ
σεων. 01 καλοί ουτοι άνθρωποι είναι σήμερον ήναγχασμένοι νά σκά- 
πτωσι λάκκους, χωρίς νά γνωρίζοισιν οΰτε τό βάθος, ούτε τό σχήμα 
όπερ δέον νά δίδωσtv είς αύτούς. ’Αληθώς οί θάπτοντες τοΰς νεκρούς 
αυτών έν Ιαπωνία, δέν βάλλουσι τό πτώμα καθ’ έριζόντειον θέσιν· τά 
πλεΐστα τό πτώμα βάπτεται έχον θέσιν άνθρώπου γονυπετοΰντος, 
καθημένου έπί τών πτερνών καί κύπτον.τό μέτωπον μέχρι τοΰ έδά- 
φους. Έ ν τοιαύτ?) θέσει, δι’ $jv χρησιμεύει τετράγωνον κιβώτιαν ώς φέ- 
ρετρον, οί δυστυχείς άνθρωποι, οί έμποροι, καί οί χωρικοί διατελοΰσι, 
άφοΰ έπί όλον τόν βίον αυτών εκυπτον πρό των μεγιστάνων, προσ- 
πίπτοντες καί μετά θάνατον. Οί υψηλής περιωπής άνθρωποι διατάτ· 
τουσι πολλάκις νά τοΰς θάπτωσι καθημένους.

Amava είναι χωρίδιον πλήρες έλατών, ούτινος και αί οίκίαι είναι 
καλαμο'στεγοι, πλεΐσται σκεπασμέναι έκ σανίδων έξ έλάτης ή έκ 
λίθων. Εύτελές Tcbaia (ξενοδοχεΐον) είς 8 μένω όπως άλλάξω ίπ 
πον, ολίγοι κάτοικοι εχοντες στρέμματα τινά δασών, όρνιθας, καί 
τοΰς πιστούς έκείνους φορτηγοΰς ίππους, άγριους ώς τούς κυρίους 
αύτών, άλλ’ έτοιμους, ώς τούτους, πάντοτε διά τήν εργασίαν, είναι τά 
μόνα άτινα βλέπει ό περιηγητής εις τά ορεινά χωρία τής ’Ιαπωνίας.

Λαβών έτερον ίππον καί άλλον mango (οδηγόν), έξακολουθώ τήν
οδόν μου μέχρι τοΰ Godo, πτω/οΰ χωριδίου έν ώ μέ ύποδέχονται είς
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τό μόνον ξε'οδοχεΐον, αίτοΰντες συγγνώμην διά τό πτωχόν τοΰ 
οικήματος καί τής τροφής. Εύτυχώς τό μόνον ούτινος έχω άνάγκην 
— μέρος καθαρόν ΐνα άναπαυθώ— είναι όπερ ούδέποτε έλλείπει έν
ταΰθα. Είς τό άθλιέσ\ερον χωρίον, υπάρχει εν Tchaja, καί έντός αυ
τοΰ εν δωμάτιον όνομαζόμ-ενον Jasiki. "Οταν φθάσγ) έπίσημος οδοι
πόρος, άνοίγουσιν αμέσως καί σαρώνουσι τήν έντός αύτοΰ κόνιν, 
καί είσάγουσιν αύτόν. Είναι άληθές ότι τά έπιπλα τής οικίας έλ· 
λείπουσι παντελώς· άλλ’ ευρίσκει τις τούλάχιστον μίαν ψάθαν όπως 
κατακλιθή.

Ά πό  Godo εις Sawairi, είναι άπόστασις δύω λευγών άναβαίνο- 
μεν πάντοτί έν τώ μέσω θελκτικής χώρας. Βαδίζομε  ̂ πρός τά άνω 
τοΰ ρεύματος τοΰ Watasliingawa, άλλοτε μέν χωριζόμενοι αύτοΰ ύπό 
δένδρων, άλλοτε δέ διερχόμενοι παρά τήν όχθην· πή μέν ή όδδς κεΐται 
έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου μέ τήν έπιφάνειαν τοΰ χειμάρρου· π^ δέ διερ- 
χόμεθα ταύτην δι’ έλιγμών άπο κρημνών, ή βαδίζομεν έπί δοκών 
προσηρμοσμένων, δίκην γεφύρας, έπί τών βράχων, άπηωρημένοι έπί 
άβύσσου ούτως είπεΐν. Κάτωθεν ημών άκούομεν τόν θροΰν τών τα- 
ραττομένων ύπό τοΰ άνεμου φύλλων, ^ τόν πάταγον τών ύδάτων τοΰ 
χειμάρρου κατά τών έκ γρανίτου βραχωδών άκτών ταΰτα πάντα 
έμπνέουσι τρόμον εις τόν πρωτόπειρον περιηγητήν. Είς μικράν άπο- 
στασιν τής Sawairi, κάμψαντες τήν όδόν, βλέπομεν αίφνης μεταξύ 
δύω όρέων, τό μεγαλοπρεπές καί ύπερήφανον όρος τή; Nikkosan, 
κεκαλυμμένον ύπό χιόνο;, καί ούτινος οί πρόποδες είναι κατάφυτοι. 
'II  άτραπός εισδύει κατόπιν έντός ζοφερού στενοΰ, καί μονήρους. Έ κ  
τοΰ βάθους τοΰ χειμάρρου έξήρχετο έρρυθμον άσμα, θρηνώδες, πα· 
ράγον αίσθημα μελαγχολίας, καί όπερ μέ έκαμε νά συλλογισθώ ά- 
κουσίως, άγνοώ διά τί, τάς χιλιάδας τών έργατών τών έργασθέντων 
ποτέ έπί τών πυραμίδων καί στενζζοντων ύπό τόν ζυγόν. Δέν ήδυνά- 
μην είσέτι νά ίδω πόθεν προήρχετο τό άσμα, άλλά περιέμενον μεθ: 
υπομονής τήν πραγματικήν λύσιν τοΰ άγνώστου. ’Αληθώς ήσαν ξυ
λοκόποι οΐτινες κρατοΰντες μακράς άρπάγας, διηύθυνον συμφώνως 
πρός τό ρεϋμα ωραίας δοκούς ισογωνίους, άς ετεροι διωλίσθαινον έκ 
τής κορυφής τοΰ όρους. Ή το  μονότονον καί μελαγχολικόν άσμα 
κατά τό έθιμον τό τοσοΰτον προσφιλές τοΐς Ίαπωνοΐς, καί τό άσμα 
τοΰτο άνήρχετο μέχρις έμοΰ διά τών έκ γρανίτου βράχων, ηχηρότα
τα. Έ π ί  τοϋ παρόντος δέν υπάρχει άρκετόν ύδωρ είς τόν Watashiu-
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gown όπως παρασύρ'/j τήν υπερμεγέθη ταύτην σχεδίαν, άλλά προετοι- 
μάζουσιν αυτήν ώ; είς Tien. Sin έωσοΰ άρχίοη ή ρήξις τών παγετών τοΰ 
Peiho, και διά της τήξεως τών χιό^ων, αΰτη θέλει φθάσει είς Sekiado, η 
είς Yeddo. Είς άπόστασιν ενός χιλιομέτρου πέραν τοΰ Sawa'iri, υπάρ
χει γιγαντιαΐον τμήμα γρανίτου έν τώ μέσω τοϋ χειμάρρου, καλού- 
μενον Bando-iaro, άνωθεν δε ό ποταμός λαμβάνει τό όνομα τούτου 
καί καλείται Bandotarogawa, Καθόσον άνηρ^όμεθα ευρομεν ψΰχος 
ύπέρμετρον, καί έπί τών οδών ούχί, ώς τήν πρωίαν, ά,τλώς πάγον, 
άλλά κρύσταλλα* ή χιών ποδοπατουμένη, άπετέλει ολισθηρόν στρώ
μα έφ’ ου μετά δυσκολίας ιστάμεθα άναβαίνοντες, έτι δε δυσκολώ- 
τερον κατηρχόμεθα. Διά τίνος θαύματος, δύναται ό ίππος νά προχω- 
ρήση άνερχόμενος έπί της χιόνος άνευ πετάλων, άνευ μάλιστα τών 
συνήθων έξ άχύρων σανδαλίων, καί έχων τήν οπλήν γυμνήν; Τέλος 
ήνιγκάσθημεν να κατέλθωμεν καί νά άνέλθωμεν άτραπόν προβαίνου- 
σαν σχεδόν κατά κάθετον. Όποιους αγώνας κατέβαλεν έδυα τύχης ίπ 
πος, δν ό οδηγός περιορίζεται νά ένθαρρύνν) κατά διαλείμματα, χωρίς 
ποτέ νά τόν μαστιγιίιστ;! Ευτυχώς τό στενόν τοΰτο ήτο βραχύ, διότι 
η τε νΰξ κατελάμβανεν ήμας καί ή σελήνη ειχεν ήδη άνατείλει ότε 
κατά τήν Ικτην ώραν καί ήμίσειαν εκρουσα τήν θύραν τοΰ Haloya της 
Hacbivo.

Ώ  ! τήν φοράν ταύτην ήμην έντός τών ορίων, καί ήδυνάμην νά 
παρατηρώ κατά βάθος τά χειμερινά ήθη, Ενώπιον ήμών ή:ον ή πλα
τεία οδός κεκαλυμμένη ύπό χιόνος* εκατέρωθεν, αί οίκίαΐ έπίσης 
κεκαλυμμέναι ΰπό χιόνος, άφ’ ών ήρχετο κατά διαλείμματα άκτίς 
φωτός. Είς τάς οδούς ούτε άνθρωπος, ούτε φανός, μόνον δέ αι θρηνώ
δεις ΰλακαί τών κυνών οίτινες έννοοΰντες τόν ίδικόν μου σπεύδουσι νά 
τώ κάμωσιν υποδοχήν ήκιστα συμπαθητικήν. Τά χαρακτηριστικά ιών 
μολοσσών τούτων όμοιάζουσι μάλλον τά τών λύκων, ών εχουσι καί 
τά κυνηγβτικά ένστικτα, ή τά τοΰ είρηνικοΰ καί κατοικοιδίου κυνός 
μου δστις έρχεται νά καταφύγτ) έπί τών γονάτων μου, καί τόν'όποιον 
ή συνοδείαμας ήναγκάσθη πολλάκις άπό τής ένάοξεως τής οδοιπορίας 
νά προστατεύσ/) διά λιθοβολισμών κατά τών επιθέσεων αύτών.

Μετά έπανειλημμένας προσκλήσεις, ή θύρα τοΰ Ilatoya άνοίγεται
και εισερχόμεθα. Άφαιρεσας τά υποδήματά μου κάθημαι παρά τδ
πυρ. ’Εν τω μέσω τής αιθούσης υπάρχει κοίλη εύρεΐα εστία ενός
τετραγωνΓκοΰ μέτρου, πλήρης ξύλων έλάτης. Καθήμεθα πέριξ κατά
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διαφόρους θέσεις, καί άποφεύγοντες τό ρεΰμα τοΰ άέρος, διότι ό γ.χ- 
πνός, ώΟούμενος ύπ’ αύτοΰ θά άΐΐετύφλωνε πάντα απέναντι καθή- 
μενον διότι πάντοτε υπάρχει ολίγος άνεμος και εις τό εσωτερικόν 
τών οικιών, Οί όρ&ινοί ουτοι άληθώς εχουσι πυρά ομηρικά, καί άνω* 
θεν τής εστίας κρέμαται λεβητιον (καζανακι) πλήρες ζέοντος υδα
τος, άφ’ ου άντλοΰσι διά ξύλινου κοχλιαρίου συνεχώς όπως προετοι- 
μάσωσι τό τέϊον, καί τήν οροζαν κλπ· τοΰτο είναι τέλος η βασις τοΰ 
οίκιακοΰ βίου.

Είναι δύσκολον νά δώσω ιδέαν τινα τής περιεργειας ήν διεγείρει 
παρά τώ λαώ τούτω ή θέα ξένου. Έκάστη χειρονομία, έκαστη λε 
πτομέρεια ενδυμασίας, έκάστη λέζις άπαγγελλομένη, είναι τό αντι
κείμενο ν άναφωνήσεων και παρατηρήσεων χαμηλτ) ιτ, φωντ) αντα- 
λασσομένων. Δέν τολμώσι μέν νά μέ Ιρωτήσωσιν άπ’ ευθείας, διότι 
άντίκειται είς τήν έ&ιμοταξιαν, αλλ αποτείνονται εις τον υπηρέτην 
μου, όστις είναι ακάματος νά διηγήται προς παντας την αυτήν ι
στορίαν πόθεν έρχομαι, ποΰ πορεύομαι— περιηγησις πρός τερψιν—  
τί έπάγγελμα έχω, ποΰ κατοικώ, ποιας εθνικοτητος ειμι, και προ 
πάντων ποιαν θέσιν έχω παρά τή κυοερνησει.

Διηνύσαμεν έννέα λεύγας επι των ορεων, και επεθυμουν ηίη να 
λάβω λουτρόν διά νά άναπαυθώ- αλ/.ά να λαοω λουτρον 35 40
βαθμών θερμότητος, ώς συνήθω^ το προετοίμαζουσιν οι Ιαπωνοι, 
όπως έξερχόμενος αύτοΰ ευρεθώ εις αίθουσαν ανοικτήν, οτε η θερμό ■ 
κρασία τοΰ άέρος είναι ί ° — μοίρας κάτωθεν τοΰ μηδενικού, ητον
άρά γε φρόνιμον;

Είπον καθ’ εαυτόν ότι κρυώνει τις γενικώς μόνον έντός δωματίου 
καλώς κεκλεισμένου καί καλώς θερμαινόμενου, και οτι αν πρόκειται 
νά έξέλθγ] τις έκ τού λουτροϋ είς ατμόσφαιραν ψυχράν, πρεπει τό 
λουτρόν νά ήναι καθ' υπερβολήν θερμόν. Ενταΰθα τώ οντι στηρίζε
ται ή άρχή τής περί ?νθυτρών ιδέας των Ίαπωνών, και εννοώ ήδη 
τήν λογικήν τοιαύτης άρχής. Έξερχόμενος τοΰ θερμοτατου δωματίου 
τοΰ λουτροΰ, έχετε τοσοΰτον ποσόν θερμότητος, ώστε πριν έπελθγ, 
ισορροπία, πρός υμετέραν βλάβην, μετά τοΰ στρώματος του ατμο
σφαιρικού άέρος τοΰ περικυκλοΰντος ύμας, στιγμηδόν άφαιρεΐται ή 
υγρασία καί είσθε ήδη ένδεδυμένος. Δυνάμει τής αρχής ταυτης ελου- 
σθην τήν εσπέραν ταύτην καί τάς λοιπάς, και τό βέβαιον είναι οτι 
δεν έπαθον άιιό συνάγχην.
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Την 31 ην 8 ώραν άνεχωρήσαμεν άπό Hachivo- το ψϋχος είναι 
υπερβολικόν, τέσσαρες μοίρας κάτωθεν τοΰ μηδενικού, και έπορεύθην 
κατ’ ευθείαν οπως άνέλθω τό στενόν τό όποιον μέ Ιχώριζεν άπό 
Kosowo »αϊ Nikko. Πως νά περιγράφω τά θέλγητρα των πρωινών 
τούτων έκ?ρομών καθ’ ας τό πυροβόλον επ’ ώμων, έθήρευον τάς 
κίχλας και τάς περιστεράς, ούσας μάλλον ανήμερους εις τάς χώρας 
ταύτας παρά είς τά περίχωρα τής Yeddo, διολισθαίνων κατά διαλείμ
ματα έπι τής παγωμένης χιονος, καί περιπλανώμενος με τήν συνο
δείαν μοο εντός της μεγάλης ταύτης καί μεγαλοπρεπούς καταφύτου 
έρημίας εις ην άκούει τις μόνον τάς φωνάς τών στρουθιών καί το θο
ρυβώδες κύλισμα τοΰ παρακειμένου χειμάρου ! "Ανωθεν τοϋ πυκνοΰ 
καί δοσβάτου αθροίσματος τ·£ν βάτων, τών άκανθων, καί κυνοσβάτων, 
ΐστανται υψηλοί δρυμοί έκ Segnis ών ή ζοφερά χλόη δίδει εις τόν τοπον 
παραδοξως μελαγχολικήν θέαν. Συνεχώς ή άτραπός διέρχεται ελι* 
κοειδώς κάτωθεν ύψηλών καστανεών, ειτα δε διευθύνεται πρός τά 
άνω καί φθάνει πλησίον τείχους όπερ φαίνειαι οΐονεί φράττον ένώπιον 
ημών τήν διάβασιν. Τέλος μετά πολλούς άγώνας έφθάσαμεν είς τήν 
κορυφήν. Έντός μικράς καλύβης κρυπτόμένης ύπό τών δένδρων, 
της ^ιο'νος, καί τής ομίχλης, λαμβάνομεν άναψυχήν επ’ ολίγον. Άπο 
τής πρα/ίας ό καιρός ήτον ολίγον ομιχλώδης, άλλά βραχύτατη 
διάλυσις τών νεφών άποκαλύπτει ήμΐν πρός νότον, όπόθεν έρχομαι, 
άπάσας τάς ράχεις τάς ΰπερκειμένας τής κοιλάδος τοϋ Baudolaroge· 
wa, πρός βορραν, ένθα πορεύομαι, τό ύπερμέγείες όρος τοΰ Tsinsen- 
dji, τό Nikkosan, καί απέναντι ήμών τό πύκνωμα τών Segnis όπερ 
άναγγέλλει τοΰς ναοΰς τής Niuko. Αναχωρώ μετά λύπης άπό τής 
κορυφής άφ’ ής ό βόρειος άνεμος μας διώκει, όπως χατέλθω έκ νεου 
εις Kosowo. ΙΙαρακολουθοϋμεν τό ρεΰμα ωραίου μικρού ρύαχος 
κατερχομενοι, καί μετά ήμίσειαν ώραν ίστάμεθα· άλλά ποΰ δύναται 
τις νά καθήσγ) έπί τής χιόνος; Φέρουσι ταχέως τεμάχιον ξύλου 
έφ’ ου κάθημαι, καί επειδή τό ψΰχος είναι υπερβολικόν, άνάπτουσι 
πϋρ οπως θερμανθώμεν.

Είς Kosowo, πασαι αί οίκίαι είναι κεκλεισμέναι έν πλήρει μεσημ*
βρία. Τό θερμόμετρον δεικνύει 0 °  είς τόν αέρα, καί ήμισυ βαθμόν

έντός τοΰ ΰδατος. Προγευματίζω είς άθλίαν καλύβην έντός τής °*
π' ίας ό καπνός περιστρέφεται έπί τής στέγης σχηματίζων μακρά»
μελαίνας πλεξίδας. Ένώ δε έτοιμάζομεν τό γεΰμ* μας, Ιφθασε δυ-
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ατυχής τις ξυλοκόπος φέρων τοΰς δύο αύτοΰ πελεκεις έπί τής ρά* 
χεως ώς στρατιώτης τόν σάκκον του, καί παρακάθηται είς τήν τρά
πεζαν* τρώγει δύο κύμβας ορύζης, καί πίνει τρεις τε'ίου άντί 20 ε·* 
κατοστών, είτα άνάπτει τήν πίπαν του καί άναχωρεΐ διά τή'» εργα 
σίαν του. Ό  πατήρ του έζησεν ουτω, οι υιοί του θά ζήαωσι ομοίως. 
Έ χε ι  παν ό,τι είναι άναγκαΐον είς αύτόν καί δύναται νά νυμφευθή, 
vi γίν7) πατήρ δια του κέρδους τής έργασίας του.

Αναχωρώ πορευόμενος είς Nikko* διερχόμεθα κοιλάδα έφ’ ής 
διαρρέει ποταμός. Μικροί ναοί, καί ναοί Βουδιστών ους συναντώμεν 
καθ’ οδόν, άναγγέλλουσιν ότι είσερχόμεθα είς τήν ίεράν χώραν. 
Είς άπόστασιν μιας καί ήμισείας λεύγης, άναβαίνομε\ κλίμακας, 
ειτα δέ προ^ωροΰμεν ΰπό λαμπρόν θόλον σχηματιζόμενον ύπό 
τών δένδρων Segnis. Πρός τά άριστερά βλέπομεν εύρΰν περίφρακτον 
τόπον* είναι ό ναός τοΰ Hieyas, καί μετά τινα, λεπτά διερχόμεθα 
τήν δηαοσίαν γέφυραν τήν άγουσαν είς τό χωρίον Nikko. Πλησίον 
αύτής εύρίσκεται ή έξ έρυθρας λάκης (Eaque) γέφυρα διά τής όποιας 
διέβαινον μόνοι οί Taicouns όταν έπορεύοντο να έπισκεφθώσι τοΰς 
προγόνους των* είναι πεφραγμένη τώρα. Μετ’ ολίγον φθάνομεν είς 
τό Haloya τής Kamya έν ω εισέρχομαι καί άναπαύομαι.

1 Ίανουαρίου 1874.
Έπραξα καλώς νά μείνω έν τώ ξενοδοχείω διότι άναγγέλλεται 

αληθής πολιορκία. Ή  χιών δέν έπαυσε πίπτουσα καθ' όλην τήν νύκτα 
χαί έξακολουθεΐ πίπτουσα. Σήμερον είναι ή 1 τοΰ έτους ! Κατα- 
κεκλιμμένος έπί τοΰ ψιάθου μου καί περιβεβλημένος τό ’Ιαπωνικόν 
Phton, εΰρίσκομαι νοερώς έν Γαλλία. Μοί φαίνεται πρός στιγμήν 
ότι ή καλή μου μήτηρ μέ θλίβει έπί τής καρδίας της, νομίζω ότι 
παρακάθημαι είς τό οικογενειακόν συμπόσιον άλλ’ ή άπάτη είναι 
βραχεία. 'II  άνάγκη νά ομιλώ είς ’Ιαπωνικήν γλώσσαν οσάκις ά- 
νοίξω τό στόμα, ό ζέφυρος όστις  πνέει πανταχόθεν, ή παντελής έλ· 
λειψις τών επίπλων, τό παν μέ άνακαλεΐ εις τήν πραγματικότητα. 
Αναχωρώ μετ’ άποφάσεως, μολονότι ή χιών έξακολουθεΐ πίπτουσα, 
όπως έπισκε©θώ τοΰς ναούς. Πρδς τιμήν τής πρώτης Ίανουαρίου τό 
χωρίον είναι κατας·όλις·ον, τούτέστι έπί έκάστης οικίας ΰπάρχουσι 
κλάδοι Segnis, καί έκάστη οικία περιβάλλεται ΰπό στεφάνης έσχημα- 
τ ιομένης έξ άχύρων όρυζίου. 'Ο αύτό; άπλοΰς στολισμος περικοσμεΐ
thv είσοδον όλων τών ναών τοΰς όποιους άπέρχομαι νά έπισκεφδώ.
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■ Πριν apyisoj τήν τοσοΰτον προσφιλή παρά πασι τοίς Ίαπωνοΐς 
ευσεβή οδοιπορίαν, καί έκτελεσθεΐσαν πάλαι ποτέ υπό τών ηγεμόνων 
καί τών Ποντιφίκων τών ερχομένων έκ τών μάλλον άπομεμ.ακρυ- 
σμένων μερών τοϋ κράτους, όπως παρακαλέσωσιν έπί ιών σεβασμίων 
τάφων, θά είπω μίαν λ.έξιν έπί τής άρχής τής Jvikko. Αυτη χρονο
λογείται άπο του τέλους τοΰ XV αιώνος. Θεμελιωθε:σα υπο ενός 
τών μεγαλειτέριον ηγεμόνων τής ’Ιαπωνίας, ήτο προωρισμενη νά 
διαιώνιση την άνάμνησιν τής υποταγής τής Κορέας, Ιιναι αδύνατον 
νά δώση τις ιδέαν τινά τής άφΟονίας τών κοσμημάτων, τής λεπτής τέ- 
7νης τών κατά μέρος, τοΰ πλούτου ολοκλήρου τοΰ έργου. Αλλως τε η 
ώοαιότης τής Nikko δύναται νά. προξενήσει έντύπωσιν έπι τών ξένων 
μόνον έν συνόλω έξεταζομένη. Είς μεγάλην άπότομον καί ορεινήν 
ερημιάν, μεγαλοπρεπής δενδροστοιχι* περιοριζομενη υπο προαιω· 
νίων δένδρων, άγει μέχρι τών μελανολιΟων τών χιονοσκεπάστων 
κορυφών πανταχόθεν ακούεται ο γλυκυς ψυθυρισμος τών ρι^ακων 
καί ή βοή τών καταρρακτών. Εις την Οεσίν ταυτην ηθελησε να ανα- 
παυΟή ή ίσχΰς καί τό μεγαλεΐον· ένταΰθα επιθυμεί νά κοιμηθή ο 
μεγαλείτΕρος τών Ίαπωνών, οταν ελΟ/) ο καιρός τής αποθεωσεως 
του. Εμπρός, μήρμυκες, μελισσαι, πασα ή ανθρώπινος κυψέλη, έρ- 
γασΟήτε ! ΙΙρόκειται νά κατασκευάσητέ τι μέγα ! ΈπισσωρευΟήτω· 
σαν ό γρανίτης καί ό χρυσός, πάντα τά πλούτη τών χρωμάτων, 
πάντα τά θαυμάσια τή; γλυπτικής, είς τό κέντρον τή; μεμονωμέ
νης ταύτης θεσεως.ενθ* Οά άπολαύϊ) μόνος τών θαυμάσιων τούτων ! 
Τά μαυσωλεία τής Nikko ΰπερβαινουσι πα·»τας τους λοιπούς ναούς 
τής ’Ιαπωνίας, ΰπό τήν έποψιν τής μεγαλοπρεπειας και τή; δια* 
τηρήσεως· ούδέν δύναται νά συγκριθτ} πρός ταΰτα· εκείνο δ οπερ 
αποτελεί τήν πραγματικήν υπεροχήν τής Nikko, είναι η έντυπωσις 
τοΰ μεγαλείου τοΰ παοαγομένου ΰπό τοΰ θεάματος τουτου. Ενώ
πιον τοϋ ναοΰ τοϋ Gongen-Sdma, ώς ενώπιον τής Παναγίας, ως έν 
έν 'Ρώμη, ώς έν ’Αθήναις, ή άνθρώπινος ψυχή αισθάνεται εαυτήν 
άνυψουμένην καί συντριβομένην. Κατάπληκτος διατελει τις απέναντι 
τής συσσωρεύσεως τών λίθων τούτων, ιών κολοσσαίων τούτων ορο
φών, καί τής θαυμασίας διευθετήσεως τών έν αίωνίω πένθει δένδρων. 
’Απέναντι τοϋ αισθήματος του μεγαλείου οπερ καταλαμβάνει τήν 
ψυχήν τοΰ έπισκεπτομένου τά μνημεία ταΰτα, αδιαφορεί ό ξένος
άν ή μεγάλη τής εισόδου λιθίνη Ούρα (tori), έδόθη ΰπό τοϋ πρίγ-
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γηπο; Cliikuzcn, άν αί έξ ορειχάλκου λυχνίαι προσηνέχθησαν, αΰιη 
μέν ΰπό .ή; Κοοέας ΰποδουλωθείσης, εκείνη δέ ύπό τοΰ πρίγγιπος 
Lin-Kin ύποταχθενίό;, καί ετέο,χ των συμμάχων τοΐ; Ίαπωνοΐς 
'Ολλανδών. ’Αδιαφορεί τις άν ή σκιάς αυτη, ή είκ&ς·ή τρίτη έν τώ αύ
τώ περιβόλω, έχρησίμευεν ώς σταΰλο; είς τοΰ; ίππου; τών Taicouns 
όταν ήρχοντο νά προσφέρωσι λατρείαν είς τοΰ; προγόνους αύτών άν 
η πηγή αΰτη καθιστα τάς στείρας γυναίκας εύτόκους, άν έκάστη λυ
χνία έξ ορειχάλκου ή λίθου ίγτ, τήν ιστορίαν της, άν αί έπιγραφαί 
άναφέρουσι τά ονόματα τών δωρητών καί τήν χρονολογίαν τής ύπο- 
δουλώσεως αύτών. Είναι άδιάφορον, λέγομεν, άν ένταΰθα εΰρίσκε- 
ται ό λίθος έφ’ ου ό Hieyas έρριψεν ημέραν τινά τό μελανοδοχείον 
του, ή μελάνη του οποίου χυθεΐσα άπετέλεσε γράμμα τι τοΰ 'Ια
πωνικού αλφαβήτου· άν έδώ μέν εύρίσκεται τό ξίφος όπερ άνείλκυσεν 
έκ τής θήκης, έκεΐ δέ μεμβράνη έφ’ ής έγραψεν ό ίδιος. Πάντα 
ταϋτα, λέγομεν, διά τον ξένον είναι μικρας σημασίας. ’Ακούων τις 
τόν οδηγόν έξηγοΰντα ταΰτα, συλλογίζεται τοΰς λαοΰς, οίτινες ΰπό 
τό μαστίγιον τοΰ δεσπότου άνήγειραν τά μνημεία ταΰ:α, και οίτι
νες κοιμώνται σήμερον ώς αύτός έντός τής κόνεως.

Έκτος τοΰ ναοΰ τοΰ Gongen-Soma, ΰπάρχουσι πολλοί άλλοι, έ- 
κτισμένοι έπίσης έπί τοΰ όρους κατά γραμμήν ( ΐ) . Οΐ δύω κυριώτε- 
ροι είσιν San-daitchi καί Rieur-daitchi. Ένταΰθα είναι οί τάφοι τών 
δύω Taicouns, τών διαδόχων τοΰ Hieyas· είναι δ’ ώραΐοι, συντηροϋν- 
ταΐ θαυμ,ασίως, καί είναι τό άντικείμενον μεγάλου σεβασμοΰ. Ό  Ία -  
πωνός ό μέλλων νά έπισκεφθή αύτοΰ;, οφείλει νά έγκαταλείψϊ) τά 
ΰποδήματα και τόν μανδύαν αύτοΰ πρό τοϋ ναοΰ, και αύτός δέ ό Εύ- 
ρωπαΐος ύποχρεοϋται νά άφαιρέστ) τά ΰποδήματά του όπο)ς είσδύσϊ} 
είς τά " Α γ ι α  τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν .  'Ολόκληρος πόλις άγία έκ ναών 
καί παρεκκλησίων, ύπήρχεν άλλοτε· άλλά τό παν κατηρειπώθη ύπό 
πυρκαϊας άφείσης μόνον δαίδαλον λίθων έν τώ μέοω τοϋ όποιου 
φαίνονται κλίμακες έλικοειδεΐς. Ιίολλαχοΰ ή χιών άφίνει νά φαίνων- 
ται τά χόρτα τά καλύπτοντα τοΰς τοίχους, καί οί εύρεις περίφρα
κτοι καί έγκατελελειμμένοί ουτοι τόποι, είσί πλήρεις θάμνων οίτινες 
είναι ή λυπηρά είκών τής τύχης ήτις περιμένει ημέραν τινά καί αυ
τόν τόν μέγαν ναόν.

( 1 )  Κ α τ ά  τ ά ς  θρησκευτικά ;  δοξασ ίας  τ5ϊς ε π ο χ έ ς  εκείνης, οί ναοί έπ ρ επε  
νά κ ,τ ίζωνται έ π ί  υψηλού μέρους, ώς πλησιεστερον τοϋ  οΰρανοΰ δ ια τ* λ ο 3 ντες .

ί»ί>



Κυνηγός τις εγχώριος μοί εϊ<:εν όιι εις τά περίχωρα εΰρίσκοντο 
πλήθος οασιανίϋν· ελεγεν αλήθειαν, διότι έξελΟών ιήν πρωίαν της 
2ας Ίανουραρίου, οτε το θερμόμετρον έδείκνυε Ο9, καί Ακολουθούμε 
νος ΰπό τοΰ πιστοΰ μου S(ar καί τοϋ κηπωροΰ μας, etSav έ 
δύο ώρας, ών δύο έσχον τήν άνοησίαν νά φονευδώσιν ύπ’ έμοΟ. Λυο 
ώρα; μετά ταΰτα άνεχώρησα έκεΐθεν έπί Kango (1), απερχόμενος 
νά ίδω είς τδ ορος τον ώραΐον καταρράκτην τοϋ Kirifuritaki, προς δν 
ί) ατραπός άγει έπί τινα χρο'νον ΰπό τάς έλάτας, καί ανέρχεται ερή
μου; καί γυμνάς κατωφερείας, αιτινες εμβάλλουσιν εις ανησυχίαν 
ύπέρ της διατηρήσεως τής ισορροπίας, διότι ότέ μέν δέον νά άναβ?] 
τις, ότέ δέ νά κατέλθτ) μικράς γωνίας (κώχη) χωριζούσας τά στρώ. 
ματα των διαφόρων χείμαρρων. ΙΙολλάκις ό ποϋς τών φορειαφόρων 
μου ολισθαίνει· άλλ’ ουτοι στηρίζονται έπί τών ράβδων αύτών, και 
διαρρήγνυνται είς αθώους γέλωτας ! Κατά τήν άνάβασιν, άνταλλάσ- 
σουσιν αστειότητας έπί τοΰ βάρους τοΰ «άστοΰ».

Ί  Sou γέφυρα έπί χειμάρρου έκ δύω κορμών έλάτης, κειμένων πλη
σίον άλλήλων χωρίς νά συνενώνταί, χωριζομένων μάλις·α ΰπό μικρού 
διαλείμματος. Κρίνω συνετόν νά κατέλθω τοΰ φορείου, διότι δύω 
πόδες διατρεχουσιν όλιγώτερον κίνδυνον νά όλισθήσ^σιν ή τέσσαρες* 
διέβην αύιήν ουτω. ’Ολίγον άπωτέρω, αντί γεφύρις είναι λίθοι τε
θειμένοι εις μικράς άπ’ άλλήλων αποστάσεις έντός τοΰ χειμάρρου 
πρός διάβασή· οΐ βράχοι είσί στρογγύλοι ή είς όξΰ άπολήγοντες 
καί είς άνίσους άποστάσεις, κατά τό ήμισυ βεβυθισμένοι έντό; τοΰ 
υδατος. Τήν φοράν ταύτην οφείλω νά μείνω κυρτωμένος είς δύω 
εντός τοΰ φορείου μου, παραδεδομένος είς τό έλεος τοΰ Θεοΰ. Τό παν 
εχει καλώς* λυποΰμαι μονον διότι δέν ύπάρχει παρών ζωγράφος τις.

(1) To Kango εΤναι κατεσκευασμένον έκ ΒαμβοΟ, και είναι είδος φορείου 
οπερ δυο ανδρες φερουοιν επι τών ώμων. Ό Ευρωπαίος περιηγητές, άουνείθιστος 
να κα|Α7ϊΤ7] τας κν/,^ας, υποφερει ουτω [λεταφερόμενος* *0 τρόπος ουτος τής 
μεταφορας είναι οΟεν ήκιστα ευάρεστος.

( V ν ν γ έχ ε ια  είς xb προσεχές fv .l .ld d ir ir ) .
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