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Η ΟΙΚίΑ

ίίίρκ,τΰς κάΐ Ιΐάνσας. — Πρόδομός καί περίστυλον. — ‘II otttict Ανοικοδομη
μένη καί άναπληΟυνομένη —Οί δοϋλοι, τό μαγειρείου, ή τράπεζα. — Πώς 
δίήρχέτο τήν πρωίαν ό Ιίομπηϊανός. -· Καλλωπισμός ΙΙομπηΚανής. — Δείπνου 
Ιδιωτικόν, κατάλογος φαγητών, συνδαιτυμόνες. — ‘ίΐ οίκίά τόϋ πτωχού καί 
'■τά άνάκτορα τής Ρώμης.

"Οπως σπουοάση τις τήΐ» άρχάίάν οίκίζν; θά διέλθη μόνον πό αγίως ’ 
τήν δδδν τών Βκλανείων. Ουτω φθάνει τις είς τήν κατοικίαν τοϋ άγο- 
ρανόμου Πάνσα' ούτος τουλάχιστον κατά την κοινήν γνώμην είναι ό ιδιό
κτητης τοϋ οίκου τουτού, εί καί κατ’ έμήν γνώμην τδ κόινδν άπατάται 
ώς πρδς τοΰτο. ’Επιγραφή τις έπί τοϋ στόλου τή; Ουράς ήγάγεν είς την 
πλάνην ταυτην. Ή έπ;γραφή είχεν ώς εξής: Pansain oedilem Paratus ro- 
gat. Οί πρώτοι άρχαιοδΐφαι μετέφρασαν ουτώ: Ό Πάρατος επικαλείται τδν 
άγοράνόμον ΙΙάνσαν. Άλλ’οί πρώτοι άρχαιοδΐφαι ήπατήθησαν, διότι 
ώφειλον νά μεταφράσωσι: Ό Πάρχτος ζητεί ώς άγοράνόμον τδν Πάνσαν. 
Δεν ήτο τοΰτο παντάπζσιν έπίκλησις άλόά ψηφοδελτίου. Πολλάς ά/οι 
τοϋδε παρομοίας έπιγραφάς άνεγνώσαμεν.,.*11  ψηφοφορία έτοιχοκολλζτο 
παρά τοϊς άρχαίοις ώς καί παρ’ ημϊν..

Ούτως δ οίκος, είς βν θά είσέλθωμεν, ούδόλω; είναι -f&5 ΐίάνσα, οδτι- 
νος τδ δνομχ, ώς άγορχνόμου προταθέν, ευρηται είς πλεϊστα άλλα μέρη 
άλλά πολλω μάλλον δ τοΰ Πχράτου, δστι-, δπως υπόδειξη τδν ύποψη- 
φιον τής εκλογή; του, εγρζψε τδ δνομά του έπί τοϋ στόλου τής θόοας 
του. Αυτή είναι ή γνώμη μου, άλλ’ επειδή διά τής μεταβολή; τών ήδη 
παραδεδεγμένων ονομάτων τά πάντα δύναταί τις νά συντααάξη, δέν 
αμφισβητώ πλέον" είσέλθωμεν λοιπδν είς τδν οίκον Πάνσα τοΰ άγορανόμου.

Ή οικία αύτοΰ δέν είναι μέν ή μάλλον κεκοσμημένη, είναι δμω; ή κα
ί νονικωτέρα τής Πομπηία;, ή ήττον συμπεπλεγμένη, ή άπλούστεοον τε*

λειοτέρζ. ,Ουτω ττάντες οί δδηγοί δεικνύουσι αύτήν ώ; πρότυπον οίκου" 
αναγνώρισα; τδ δτι καλώς ποιοΰσι, Θά πράςω ώς αύτοί.

Κατά τί διέφερε ή κατοικία Ιίομπηϊχνοϋ μικρας οικίας ή σκηνής ση
μερινής; Κζτά χείλια πράγματα, άτινα άνά, πάσαν στιγμήν καί κατά

* *Ορα  σελ. 356
Τόμος Π'. 6 7 8 —Ίούν&ο-ς ’Ιούλιος Αύγουστος 1884. 2ί)
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■πχν βήμα O’ κνακαλόπτωμεν, άλλ’ιδίως χχτχ τούτο, οτι έστρέφετο πρδς 
τχ έσω οίοval· συμπτυσσομένη. Δέν ήτον, ώς λέγουσί τινες, άλως «κοι
νών ητος της δδοϋ, και δτι ούδεν έφαίνετο αύτής έκτος μεγάλου κεχρωμκ- 
τισμένου τοίχου, έν εΐ'Ιει υψηλού παραπετάσματος' επειδή αί άνω δροφαί 
τών πομπηϊκνών οικιών σχεδόν δλοτελώ; κατέρρευσαν, δεν δυνάμεθα νά 
βεβκιώσωμεν, δτι δεν ειχον παράθυρα βλέποντκ πρδς τήν δημοσίαν δδόν. 
Άνέφερον ήδη ύμϊν περί τών κρεμαμένων έξωστών, έξ ών αί ώρκϊκι δεσποι
νίδες ήδύναντο νά θεωρώσι τούς διαβάτας. Βεβαίως δμω; τά ισόγεια πα
τώματα τά ωραιότερα καί μάλλον συχνκζόμενκ ενδιαιτήματα, συνείχαν 
τά δωμάτιά των πέριξ τών δύο εσωτερικών αύλών, καί έστρεφαν τά 
νώτα ποδς τήν δδόν. Τών δύο τούτων αύλών έ'νθεν καί ένθεν κείμενων, 
ή τοϋ μετώπου άνέλιξις ήτο μηδαμινή άπένκντι τοϋ βάθους τής οικίας.

Αί αύλκί εκαλούντο πρόδομος καί περίστυλον. Δύναταί τις είπεϊν δτι 
ό πρόδομος ήτο τό δημόσιον, τδ δέ περίστυλο ι τό ιδιαίτερον τοϋ οικήμα
τος μέρος, δτι τδ πρώτον ανήκε τώ κόσμω, τδ δέ δεύτερον τή οικογέ
νεια. Ή διαίοεσις αύτη άντεστοίχει σχεδόν πρδς τήν διαίρεσιν τοΰ έλλη- 
νικοΰ οίκου είς άνδρονΐτιν καί γυναικωνΐτιν. Περί τδν πρόδομον έκειντο 
κατά σειοή.ν έν γίνει τά δωμάτια τά διά τούς ξένους καί τούς πελάτας 
προορισμένα, περί δέ τδ περίστυλον τά διά τήν οικογένειαν.

’Αρχίζω άπδ τοϋ προδόμου (strium). ’Έφθανε τις είς αύτδν έκ τής 
δδοϋ διά τίνος στενής διόδου, τοΰ πρόθυρου (protbyrum·, τοΰ δποίοό ή 
δίφυλλος θυρα ήνοιγεν έπί τοΰ πεζοδρομίου Αί θύραι έκάησαν, δυναταί 
τις δμως νά έννοήσγ έκ των ζωγραφιών δτι ήσκν έκ δρυός, μέ λεπτά 
Φατνώματα δι’ έπιχρύσων ήλων κεκοσμημένα, έφ’ ών προσηρτάτο κρίκος 
δι’ού άνέσυρον αύτάς, έφεραν δέ καί μικρόν τι παράθυρου πρδς τά άνω, 
δι’ού είοέδυε τδ φώς πρδς τδν διάδρομον’ ή'νοιγον πρδς τά έσω, έκλειοντο 
δέ δι’ δχέως οστις πίπτων καθέτως είσήρχετο είς τδ έδαφος.

Εισέρχομαι διά τοΰ δεξιού ποδδς κατά τήν ρωμαϊκήν συνήθειαν (κα
κός οιωνός έθεωρεϊτο τδ διά τής αριστερά; είσέρχεσθαι) καί χαιρετίζω έν 
πρώτοι; τήν τοΰ κατωφλιού έπιγραφήν (salve), ήτις μ.οί λεγει τδ καλώς 
ώρισες. Τδ θυρωρείου (oella ostiarii) έκειτο συνήθως παρά τήν είσοδον, καί 
συχνάκις έδενον ενταύθα τδν δοϋλον, τοϋθ’ δπερ έκράτει μέν αύτδν αναμ
φίβολος είς τήν θέσιν του, τον ήμπόδιζε δμως άπδ τοϋ νά τρέξγ κατό
πιν τών κλεπτών. ’Αντί τούτου συχνάκις έπηγρύπνει απλούς κυων ή κυων 
διά ψήφων είκονισμένος, ώς φαίνεται έκτινος λίαν καλώς διατετηρημενης 
επιγραφής, έν τώ μουσείφ τής Νεαπόλεως άποκειμένης καί φερούσης τδ· 
περίφημου cave canem.

Ό πρόδομος δέν ήτο αυτόχρημα αύλή, άλλα μεγάλη έστεγασμενη αί
θουσα, είς τδ κέντρον τής οποίας ήνοίγετο μεγάλη τετράγωνος δπη. 
Ούτως ό αήρ καί τδ φώς διεχέοντο έλευθέρως έν τή εύρεία ταυτγ αί- 
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δούσή, ή δέ βροχή κατέπιπτέν έκ τοϋ ούρανοϋ ή έστάλαζεν έκ τεσσάρων 
κατωφερών στεγών έντδς μαρμάρινης λεκάνης impluvium καλουυ.ένης, έξ 
ής μετεδίδετο έίς μεγάλην τινά δεξαμενήν, τής οποίας τδ στόμιον έ'τι 
καί νΰν φαίνεται. ΊΙ οροφή έστήρίζετο συνήθως έπί μεγάλων έγκαρσίων 
δοκών έν τοϊς τοίχοι; έμπεάηγμένων' ούτως δ πρόδομος ήΐον τοΰ πα
λαιού συρμού καί έλεγετο τόσκανικός. ’Ενίοτε ή οροφή ήρείδετο έπί κιό
νων έστήμένών κατά τάς τέσσάράς γωνίας τοΰ impluvium’ τδ άνοιγμα 
τότε ηύρύνετο,' καί δ πρόδομος καθίστατο. τετράστυλος. Καί άλλων ειδών 
προδόμους άναφέρουσιν όί συγγραφείς, τδν κορινθιακόν πλούσιοί; διακεκο- 
σμήμενον,τδν <Γρ1ιινίαΙιΐΜ$καθ’όν ή οροφή άντί νά κλίνρπρδςτά έσω, έκλινε 
πρδς τά έξω ρίπτουσα τήν βροχήν είς τήν οδόν' τδν testudinatum, καθ’ 
αν ή οροφή έσχημκτιζε μέγα χελώνη; όστρακον κτλ. ’Αλλά τά εί'δη 
ταΰτκ τών οροφών, καί πρδ πά/των τδ τελευταϊον ήσαν σπάνια, πάντα- 
χ.οϋ δέ σχεδόν έδέσποζεν δ τοσκανικδς πρόδομος, ιδία δέ έν τή τοΰ Ιίάνσα 
οίκίρε.

Στήτε παρά τήν άκρκν τοϋ διαδρόμου^ τά νώτα πρδ; τήν οδόν έχοντες 
έστραμμένα, καί θέλετε ίδεΐ ολόκληρον τήν μικράν ταύτήν αυλήν καί τά 
παραρτήματα τής. Εννοείται, ότι ή δροφή ήφανίσθη, ή έκρηξις έκαυσε 
τάς δοκού;, οί κέραμοι καταπίπτοντε; έθραύσθησκν, καί ού μονόν όύτοι, 
άλλά καί τά έν εί'δει φρινικοφύλλων καί κεφαλών λεόντων προπήγματα: 
τά τδ βροχερόν ύδωρ έί; τδ impluvium μετκγγίζοντα. Μόνον ή λεκάνη καί 
τδ μεσότοιχον τδ δεικνΰον τά; διαιρέσει; τοΰ ίσογαίου μένουσιν. Ανακα
λύπτει τις κατά πρώτον μέγα χώρισμα είς τδ βάθος, μεταξύ ένδ; χωρί
σματος μικρότερου καί ενός διαδρόμου, πρδς δέ καί οκτώ παράπλευρα: 
δωμάτια. ’Εκ τών οκτώ τούτων δωματίων, τά έξ πρώτα, τρία δεξιόθεν 
καί τρία αριστερόθεν, ήσαν κοιτώνες (cubicula). "Ο,τι έκπλήττει ημάς 
είναι ή σμικρότη; των', μόλις υπήρχε θέσ'ι; διά τήν κλίνην, συχνάκις φαι- 
νομενην έκ τινος ύψώμκτο; λιθόκτιστου, έφ’ού έθετο·ν στρώματα ή δέρ
ματα προβάτων. Αί κλίναι πολλάκις ήσκν χάλκίναί'ή ξύλιναι ώ; αί ήμέ· 
τερκι1. Οί κοιτώνες ούτοι έφωτίζοντο καί άερίζονΐό έκ τής θύοας, ήν.αι 
Πρμπηϊκνοί πιθανώς άφινον άνοικτήν κατά το θέοος.

. Παρκπλεύρω; τών κοιτώνων έκειντο τά πτερά (ala·), έν οί; δ Πκνσας 
(αν δχι δ Πάρατο;) έδέχετο τήν πρωίαν τούς έπισκεπτομένου; αύτδν φί
λους, πελάτκς, πκρκσίτους. Αί αί'θουσκι-αύται θά ήσκν πλουσίως διακε- 
κοσμημέναι, έστρωμέναι διά ρομ.βοειδών μαρμάρων καί πλήοεις έδοών και 
διβκνίων. Ή είς τδ βάθος μεγάλη αί'Θουσα ήτο τδ γραμματοφυλάκιον 
(tablinum) τδ όποιον έχώριζε ή μάλλον συνέδεε τάς δύο αύλά; καί δι’ού 
ανέβαινε τις διά δυο βαθμιδών είς τδ οεερίστυλον. Έν τώ γραμματοφυλκ- 

I Κατά τήν τελινταίαν ίν Πομπηία ίη'σκεψ'ν μου, ό Citrmanle ίπεσκεύκζε χαλκίνήν 
κλ,'νην με δύο. Οΐσεις, νιώσει εΰρεΟίίσαν. ;
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κίω τούτω, έπιδεικτική αιθούση, διετηροΰντο τά αρχεία τής.''6ίκογβν<ία< 
καίήσαν άνηρτημέναι αϊτών προγόνων εικόνες (imagines ma jorum) δμοιώ- 
ματα κήρινκ εκθειαζόμενα Six μεγαλοπρεπών επιγραφών, Εί'δετε, ότι αυ
τά'· πομπωδώς ήκολούθουν τάς εκφοράς. Οι Ρωμαίοι δέν άπηξίουν τάς κε- 
νοδόξο υς τκύτας παραστάσεις. Κατά τοσοΰτον μάλλον έτίμων τού; προ
γόνους των, καθόσον άρίστκντο τούτων διά τής διαδοχής τών αιώνων 
καί της καταπτώσεως τών ηθών.

’Αριστερά τοϋ γραμμκτοφυλακείου ήνοίγετα ή βιβλιοθήκη, έν ή άνεϋ- 
ρον τόμους σχεδόν κκθ’δλοκληρίαν έφθαρμένους· δεξιά δ’ έκειντο οί fauces, 
■ήτοι στενός διάδρομος, οδηγών είς τό περίστυλον.

Ουτω μία αίθουσα επιδεικτική, δυο τής υποδοχή;, μία βιβλιοθήκη^ 
καί έξ κοιτώνες διά τε τούς δούλους καί τούς ξένους· πάντα ταΰτα κεί
μενα κίκλφ αιθούσης άνωθεν φωτιζόμενης, δια λευκοΰ ψηφιδωτού μετά 
μελανού πλέγματος έστρωμένης και διά τινό; μαρμκρίνη; λεκάνης διακεκο- 
σμημένης: ιδού ό τοΰ Πάνσα οίκος.

*Ας εί'πωμεν νϋν περί τοΰ διαδρόμου (fiuces'. Δωμάτιόν τι φέρει πρός 
τον διάδρομον τοΰτον, χρησιμεΰον εις εξάρτημα τής βιβλιοθήκης· είνα’· 
κοιτών, ώς φαίνεται έκ τίνος κοιλώματος είς το βάθος τοϋ τοίχου κκτε- 
σκευκσμέναυ διά τήν κλίνην. “Εν βήμα ακόμη και φθάνω εις το πεοίστυλον.

Τό περίστυλον ήτο πραγματική αύλή ή κήπος υπό στηλών περιβαλ
λόμενος καί στοάν άπατελών. Έν τφ οί'κφ τοΰ Πάνσα, αί 16 στήλαι άρ- 
χικώς δωρικαί, μετεβλήθησαν είς κορινθιακά; δι’ έπιχρίσεως μαρμαρο
κονίας. *Εν  τισιν οίκίαις συνεδέοντο διά δρυφράκτων ή τοίχων, έφ’ών 
έθετον άνθοφόρα άγγεϊα,ένίοτε δέ διά μαρμάρινων άνθοκομείων,έν τινί δέ 
ΙΙομπηιανή οίκίφ (τή τοϋ Πολυβίου) δι*  ύελοφράκτου πλαισίου. Έν τώ 
μέσφ τής αυλής, ύπήρχεν εύρεϊα λεκάνη (piscina) έξ ής τό ύδωρ άνεπήδα. 
Έν τώ περιστυλω τοΰ Ιίάνσα σώζεται έ'τι μεταξύ δυο στηλών τό στόμιον 
δεξαμενής. Εύρισκόμεθα είς τό πλουσιώτερον και ωραιότερου μέρος τής 
οικίας.

Είς τό βάθος άνοίγεται δ οικος (oecus), ή- εύρυτέρά αίθουσα, ήτις παρά 
τοϊς εύπόροις Ρωμαίοις, περιεβάλλετο ύπό στηλών καί στοών, έκοσμεϊτο 
ύπό πολυτίμων μαρμάρων, καί άνεπτύσσετο είς σχήμα βασιλικής. Άλλα 
παρά τώ Πάνσα μή ζητείτε τοιαύτας ποΰ υτελείας. Ό οίκος αύτοΰ (oecus) 
δέν ήτο είμη μέγα δωμάτιον έν τφ μέσφ τοΰ περιστύλου καί τοΰ κήπου.

Δεξιόθεν τοΰ οίκου (oecus), είς τό βάθος τή; αυλής, κρύπτεται σχεδόν 
αί'θουσα μικροτέρα, μάλλον άπόκρυφος, πιθανώς μία εξέδρα. Πρός τήν 
δεξιάν πτέρυγα τοϋ περίστυλου εί; τα τελευταϊον επίπεδον είσέχει το 
triclinium. Ή λέξις σημαίνει τριπλήν κλίνην. Τρεις κλϊναι, διατεθειμένα^ 
ήμίκυκληδον κατεϊχον τό δωμάτιον τοϋτο, δπερ έχρησίμευεν είς έστιατό- 
ριαν. Γνωστόν οτι οί αρχαίοι έδείπνουν κκτακεκλιμένοι, καί έπί τοΰ άγ- 

κώνος στηριζόμενοι’ τό έ'Οιμον τοϋτο-τό καρχηδονικόν, είσαχθέν διά τών 
κκρχηδονικών πολέμων, έγκατέστη πανταχοΰ, καί έν αύτή τγί Πομπη’ί’φ. 
Οί αρχαίοι έ'λεγον«στρώσον τάς κλίνας»,άντΐ τοΰ «στρώσην τήν τράπεζαν».

Δεξιόθεν τοΰ περιστύλου, είς τό πρώτον έπίπεδον,κεϊται διάδρομος δίή- 
κων μέχρι κρύφιας τίνος Ούρα;, φερούσης πρός μικράν τινα δδόν*  ήτον δ 
Οπισθόδομος (posticumj δι’ ού δ οικοδεσπότης διέφευγε τάς ενοχλήσεις τών 
πληρούντων τό atrium. Τόν τρόπον τοΰτον τοΰ ύπεκφέυγειν έκάλουν ρο- 
stico fallere clientem. Τό έ'θος τοϋτο θά ήτο σύνηθες τοϊς πλουσίοις οίτινες 
έπολιορκοΰντο καθ’ έκάστην πρωίαν ύπό πλήθους παρασίτων καί απαιτη
τών. Τό άοιστεοόν μέρος τοϋ περιστύλου κατείχετο ύπό τριών κοιτωνών 
καί τοΰ μαγειριού κειμένου είς τό βάθος, αριστερά τοϋ οίκου. Έν τφ 
μαγειρίφ τούτφ, ΐστανται είσέτι τά πύραυνα’ δτε άνεκαλυφθησαν έμπε- 
ριεϊχον είσέτι σποδόν καί άνθρακας, ώς καί διάφορα χάλκινα και πλίνθινα 
σκεύη. Έπί τών τοίχων ήσαν έζωγραφημένοι δύο πελώριοι οφεις, ερπετά 
ιερά προστατεύοντα τόν βωμόν τής Φόρνακος, μαγειρικής θεότητας. "Ετε- 
ραι ζωγραφίαι (λαγωός, ύς, ρόγχος κάπρου, ίχθεΐς κτλ.) έκόσμουν τό μέρος 
τοϋτο τοΰ οίκου, έν ώ διέτριβον άλλοτε, παρά τοϊς Πομπηϊανοϊς (ώς νϋν 
παρά τοϊς Νεαπολιτανοϊ;), οί εύτελέστεροι άνθρωποι. ’Εγγύς δωμάτιον 
έχρησίμευεν ώς όψοφυλακεϊον, εύρον δ’έν αύτώ μεγαλην τράπεζαν καί 
ύδρίας έλαίου έπι βάθρων τοποθετημένης.

Ουτω μεγάλη στοά μετά κιόνων περιβάλλουσα αυλήν ύπό δεξαμενής 
(piscina) κεκοσμημένην — περί τήν στοάν, αριστερόθεν, τρεις κοιτώνες, 
(cubicula)—δεξιόθεν, δπισθία θύρα (posticum) καί έστιατόριον (triclinium), 
είς τό βάθος ή μεγάλη αί'θουσα (oecus) μεταξύ τής έξέόρας και τοΰ μα
γειριού,— ίδού το περίστυλον τοΰ Πάνσα.

Ή κατοικία αύτη, σχετικώς εύρεϊα, είχε καί τρίτον μέρος όπισθεν τοΰ 
περιστύλου’ ήτο δ ξυστός ή κήπος, διγ,ρημένος είς πρασιάς, ού τίνος, αί 
διαιρέσεις δτε άνεκαλύφθη ήσαν σημειωμέναι είσέτι έπί.τής τέφρας. Άρ- 
χαιοδϊφαι τινες άποφκίνονται δτι δ ξυστός τοϋ Πάνσα δέν ήτο είμή κήπος 
λαχανικών. Μεταξύ τοΰ ξυστοΰ κκί τοϋ περιστύλου έδέσποζεν ή άναδεν- 
δράς (pergula), στοά διώροφος, καταφόγιον κατά τοΰ ήλιου ςκαί τής 
βροχής. Οί κάτοικοι έν τή φυγή των άφήκκν έκεΐ ώραίκν χκλκίνην 
λυχνίαν.

Τοιοϋτον ήτο τό ίσόγαιον πλούσιας πομπηϊανή; κατοικίας. Περί τών 
άνω πκτωρ.άτων, ούδέν δυνάμεθα νά εί'πωμεν δ χρόνος καί τό πΰρ τά 
κατέστρεψαν. ΤΗσαν πιθανώς έλαφρόταται οικοδομά'.· οί κάτω τοίχοι δέν 
θά ήδύναντο νά ύποβκστάσωσιν άλλους, τά πλεϊστκ διατειχίσματα θά 
ήσαν έκ ξύλου (τσκτμα). Γνωστόν είναι έκ τών βιβλίων, δτι αί γυναί
κες, οί δοΰλοι, οί μισθωταί έσκήνουν έν τοϊ; περιστερεώσι τούτοις, οϊτινες 
έστερημένοι παντός χώρου, 3ν είχον αί κάτωθι αίθουσκι μέ τάς μεγάλας
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αύλας των, θά ήσαν αρκούντως στενοί καί δυσάρεστοι. "Ετεοαι οικία’, έύ- 
πορωτερζι περιείχαν περισσότερα χωρίσματα, παρ’ όσα ή τοΰ Πάνσζ οικία. 
Λουτρά έν πρωτοις, σφαιριστηρίου έπειτα διά την σφαιρίστραν, πινακο
θήκην sacelluru ή οικογενειακόν ναίδριον, και πόσα άλλα, 'II σμικρότης 
τών δωματίων τούτων έπέτρεπε τήν έπ’άπειρον πληθύν των.

. Ό οίκος τοΰ Ηάνσα άπετέλει νήσον (insula) ύπό οδών κυκλρυμένήν,
έπι τών τριών τών όποιων ύπήρχον εργαστήρια, άτινα υπολείπεται να πε

ι ριελθωμεν. Πρώτον, παρά την άριστεράν γωνίαν, ύπήρχεν άρτοποιεΐον,
γ/. άτελεστερον τών δημοσίων^κλιβάνων, περί ών έν τφ Δ!. κεφζλαίφ άνεφε-

ρον. Έν αύτφ εύρέθησαν κοσμήματα δλως άνάρμοστα πρδς αρτοποιείου, 
Fp/i.?■·'' έπιγραφζί δλως έθνικαί, άναμιμνήσκουσαι τδν Επίκουρον, καί λατινικός 

σταυρός έν άναγλύφφ καθαρώτατα έπί τοΰ τοίχου κεχζραγμένος. Τα χρι·? 
στίανΐκδν τοΰτο σημεΐον πολλά επιτρέπει τή φαντασίυ: νά δημιουργήση, _

/ - δ δέ μυθιστοριογράφος Buhler πολλά έκ τούτου ώφελήθη.
"Ετερον εργαστηρίου, τό δεύτερον αριστερόθεν τής εισόδου, συνεκοι- 

νώνει μέ την οικίαν’ δ ιδιοκτήτης ήτο λοιπόν έμπορος, ή τούλάχιστον διέτ 
θετε την ,οικίαν του πρός πώλησιν τών προϊόντων' τών άμπέλων καί τώ’ν 
κήπων, ώς πράττουσι τά νΰχ οί εύγενεΐς κτηματίζι της Φλωρεντίας. Δοΰ-

F? λος καλούμενος dispensator, ?ξετέλει τό έμπόριον τοΰτο.
. Τινά τών εργαστηρίων τούτων, εις παράπλευρόν τινα δδδν φέροντα,

συνέκειντο έκ μικρών δωματίων, δλως ανεξαρτήτων άπό τοΰ οίκου και 
πιθανώς ύπό τών inquilini (οί μισθούμενοι ξένην οικίαν) κατοικουμένων, 
άνθρώπων λίαν ύπδ τών αρχαίων περιφρονουμένφν. Ρωμαίος μη ζών έντδς 
ϊδίας οικίας έθεωρεϊτο τοσοΰτον μηδαμινός, δσον Παρισινός στερούμενος 
ιδίων έπίπλων καί Νεαπολιτανδς περιπατών πεζοί. Ούτως οί αστοί έδκ- 
νείζοντο δπως κτίσωσι ·ή άγρράσωσι οίκον, 8ν κατςϊχον πολλοί ρμοΰ-προι- 
τιμώντες τάς δυσχερείς ιδιοκτησίας μεμερισμενης καί' πρόσκαιρου κατο
χής. ’Έκτοτε ήλλαξαν πολύ, διότι ή'δη μετοικοΰσι καθ’ έκαστον έτος.

Μέχρι τουδε τδ σχέδιον μόνον τής οικίας διεγράψαμεν. Θέλετε νά την 
χοσμησωμεν αύθις δι’ έπίπλων ; Λεηλατίσατε τό μουσεΐον της Νεαπόλεως 
δπερ την άπεγύμνωσεν. Έν τή των χάλκινων αντικειμένων συλλογή θά 
ευρητε άρκετάς κλίνας διά τά cubicula, βάθρα γεγλυμμένα, τράπεζας, 
σηρίνια, άγγεΐα πολύτιμα διά τούς όί'κους .την εξέδραν καί τάς 
πτέρυγάς, λυχνίας κρεμαστάς, λυχνοστάτας διά τάς αίθουσας. 'Απλώσατε 
τάπητας, έπί τών πολυτίμων ψηφιδωτών λιθοστρώτων καί έπί τών άπλών 
opus signinum (μίγμα τιτάνου καί . πλίνθων κοπανισμένων) τών καλυπτόή- 
των διά στερεάς ύλης τά πατώματα των δωματίων. Προπάντων έπι- 
σκευάσατε τάς οροφές, είτα τάς θύρας καί τά περιβλήματα’ ανανεώ
σατε τέλος έφ’ όλων τών τοίχων, άπδ των ταπεινότερων μέχρι τών δια- 
πρεπεστέρων? τάς νΰν μεν έσβεσμένας άλλ’άλλοτε λαμπρές καί ζωηράς 
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εικόνας. Οίον φώς καί οΐα χαρά ! "Απαντα τά ζωηρά ταΰτα χρώματα 
λάμπουσιν είς τδν ήλιον, δστις οϋοζνόθεν κυματηδδν κατέρχεται εί'ς τε 
τδ περίστυλον καί τδ άτριον. ’Εκτός τούτων έπικζλέσθητε τούς νεκρούς. 
Τρέξατε λοιπόν, νέοι Πομπηϊανοί τοΰ πρώτου αίώνος ! Ζητώ τδν Πάνσαν, 
τδν Πάρατον, τάς συζύγους τω/, τά τέκνα των, τούς δούλους των, τδν 
ostearius (θυρωρόν), τδν atriensis, (υπηρέτης τοΰ προδόμου), τδν scopa- 
rius, (σαρωτήν) μέ τδ σφαιροειδές σάρωθρόν του, τούς cubiculirii (θαλζ- 
μοστόλους), τδν παιδαγωγόν, δοΰλον ώς οί άλλοι, άν κζί είναι άπόλυτος 
κύριος τή; βιβλιοθήκης, όπου μόνος ·ί'σω; έννοεΐ τά μυστήρια τών πάπυ
ρων. Τρέχω πρδς τδ μαγειρείου, θέλω νά τδ ί'δω οίον άλλοτε ήτο’ τδ 
carnaliunt, ώχυρωμένον μέ άρπζγας κζί ήλους πρδς προμήθειαν τών έδω- 
δίμων, αϊωρεΐται άπδ τής οροφής’ οί κλίβανοι καλύπτονται ύπδ χυτρών 
καί λεβήτων τσρευτών, μεγάλοι χάλκινοι κάδοι μέ πολυτελείς λαβάς 
είσί τετζγμένοι κατά γής’ οί τοίχοι καλύπτονται ύπδ λζμπηρών σκευών’ 
κοχλιάρια μέ μακράς λαβάς παριστάσζς κεφαλάς κύκνων, τηγάνια καί 
θερμάστρζι, ό οβελός καί δ πυροστάτης του, αί έσχάραι, οί τύποι διά τά 
ζυμαρικά, έν οΐς ό ίχθυοειδης (formella), τδ apalare, η trua, κοχλιάρια 
πλατέα καί διάτρητα, εί'τε πρδς τηγάνισμκ ώών, εϊ'-ε πρδς έςάφρισιν τών 
ύγρών’ τέλος τά χωνία, τά διυλιστήρια, τδ colum vinarium, δπερ §έκά- 
λυπτον διά χιόνος, έφ’ ής έχεον τδν οίνον, δστις έστάλαζε κατάψυκτος 
έντδς τών ποτηρίων’ τοσαΰτα πολύτιμα άντικείμενα διατηρηθέντα ύπδ 
τοΰ Βεσουβίου καί δεικνύοντα μέχρι τίνος βαθμοΰ ή τέχνη καί η κομψό" 
της ένεφώλευον, ώς είπεν δ Μολιέρος, παρά τοΐς άρχαίοις Ρωμαίοις.

Έν τώ μαγειρεία) τουτω άνδρες μόνον είσηρχοντο’ ό μάγειρος (coquus) 
καί 5 βοηθός του, ό δούλος τοΰ δούλου, ό focarius. — Τδ γεϋμα είναι έτοι
μον’ έτεροι δούλοι προωρισμένοι διά την τράπεζαν καταφθάνουσιν’ δ τρι- 
κλινίαρχος, αρχηγός τών άλλων’ 5 lectisterniator, δ στρώνων τάς κλίνας’ 
δ praigustator, δστις προγεύεται τά έδέσματα πρδς άσφάλειαν τοΰ κυρίου 
τού’δ struotor, τραπεζοκόμος’ ό scissor, δ διανέμων τά κρέατα’ καί δ νέος 
pocillator $ pincerna δ χέων τδν οίνον έν τοΐς κυπέλλοις (χορεύων ένίοτε 
καθώς είς τδν Μολιέρον), μετά γυναικείας χάριτος η χαϊδεμένου παιδιού.

Σήμερον είναι εορτή’ Ό Πάρατος δειπνεί παρά τφ Πάνσα, ν) μάλλον δ 
Πάνσας παρά τώ Παράτφ, διότι επιμένω πιστευων δτι εύρισκόμεθα 
παρά τφ έκλογεΐ καί ούχί παρά τφ μέλλοντι άγορανόμφ. Έάν ό 
οικοδεσπότης είναι γνήσιος Ρωμαίος, ώς δ Κικέρων, -ηγέρθη λίαν πρωί την 
ημέραν ταύτην, καί ηρξατο δεχόμενος τάς έπισκέψεις. Είναι πλούσιος, έ'χει 
θοιπδν πολλούς φίλους, καί φίλους τριών ειδών, τούς salutatores, τούς duc- 
tores και τούς assectatores. Οί πρώτοι τδν έπισκέπτονται κατ’ οίκον, ο 
δεύτεροι τδν συνοδεύουσιν εις τάς συνεδριάσεις, οί τρίτοι τδν άκολου,θοΰσιν 
έν παντί τόπω δημοσίφ. ’Έχει, πρδς τούτοις, πλήθος πελατών, οΰς πρό-

; ” Λ·’ ' ,· .'· ;/■
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στατβύει καί άποκαλεϊ «ό πατήμμου» έάν ήγαι γέροντες,«ό άδελφός μου» 
έάν ·$νκι νέοι. "Ετεροι πάλιν προσέρχονται τχπειγώ; τείνοντες αψτώ μ)=· 
κρον κάν,στρον (iporlula) δπερ φέρουσι πλήρες χρημάτων ή εδωδίμων. 
Την πρωίαν τχυτην ό Πάρ ατος, ταχε.ω; άπεχαιρέτισε τούς έπισκεπτα; 
του, ειτα, ως σςρέπει νά πράττη πΖς εύσε^ής, προσηυχήθη στρδ τρϋ βω
μού τής οικίας, εν η ϊστανται οί εφέστιοι θεοί. Γιγώσκομεν οτι ιδιάζουν 
σαν λχτρείαν άπέδιδε τώ Βάκχο), ούτινο; κατείχε άγαλμάτιον χαλκοΰν 
μέ άργυροϋ; οφθαλμούς' νομίζω, οτι ό μικρός ούτος θεός άνευοέθη παρά 
την εί'σοδον τού κήπου του εντός λέβητος, δπου περιβεβλημένο; δι’ δθό- 
γης ευρίσκιρτο μετ’άλλων άντικειμένων. '0 Πάρατο; ηθέλησε νά σώση τξν 
θησαυρόν τούτον κατά την ήμεραν της έκρήζεω;, ήναγζάσθη ρμφς να τήν 
εγκατάλειψη όπως σωθη ό ίδιος.

Μετά τήν προσευχήν, περιήλθε τήν αγοράν, το χρηματιστήριον, κχί 
τήν βασιλικήν στοάν, έ'νθχ συνηγόρησαν υπέρ της υποψηφιότητας τοϋ 
Πάνσα. Έκεΐθεν, βεβαίως δέν ρ'λειψε να μεταβή εις τάς Θερμά;, κατά
λυμα ύγιεινόν, καί τέλος έπανήλθεν ο;καδε. Κατά τήν απουσίαν του, 
χάρις εις του; δούλου;, τά μάρμαρα έκαθαρίσθησαν, αί μαρμαροκονία1 
έπλύθησαν, το έδαφος έκχλυφθη υπο πριονιδίαρν, έάν δέ είναι χειμών, 
ήνάφθησαν έν ταΐ; αΐθουσαις τά με γάλα χάλκινα πυραυνα, διότι ούδαμοΐί 
εΰρέθησαν θερμάστρα'.. Ό άναμενόμενρ; ξένο; έπεφάνη τέλος. Ζήτω ό 
ΙΙανσζς ό μέλλων άγορανόμος.

Εντούτοις ή Σαβίνα, ή τρύ Παράτου σίζυγος, δέν έ'μεινεν άργή. Διήλ- 
θεν άπασαν τήν τρρωί'ζν καλλωπιζομένη, διότι δ καλλωπισμός μιας Σα- 
β)νη; Ρωμαίας ή Πομπηϊχνής, είναι ύπόθεσις τού κράτους (βλέπε το σύγ
γραμμα τού Botiger). ’Εγειρόμενη της κλίνης κρούει τάς χεΐρας, δπα)ς 
κζλέση τάς δούλα; τη;' αί πσωχαί κόραι σπεύδουσιν δπως έκτελέσαρσι 
τήν τερχστίαν τχυτην εργασίαν. Έν πρώτοι; ή κομμωτές έξήλειψε τά; 
ρυτίδας, είτχ διά της ιδία; συέλου, ήτοίμασε τό ψιμμύΟιον*  είτα διά μια; 
βελόνη; υπέγραψε τχς τε βλεφαρίδας κ.α'ι τά; όφρεΐ; τής κυρία; της σχη- 
ματίσασα δύο αψίδας μαύρα; καί πυκνά;, ένουμένα; είςτήν όίζαν τής ρινός. 
Τής βαφής περαιωθείσης, έκχθάρισε τοψ; όδόντας τής Σαβίνα; διά Χιακή; 
ρητίνης, ή άπλούτερον διά κισσήρεως τετριμμένης' τέλος έ’χρισεν άπαν το 
πρόσωπόν διά ψιμμυθίου, λίαν έν χρήσει οντος παρά ταΐ; άρχαίαις 'Ρωμαία’,;·

Είτα ή'ρχετο ή oriiatrix, ή κομμώτρια. Αί Ί’μμχϊαι έ'βαφον τήν κόμην 
αυτών ξανθήν, μή άρζούμεναι δέ είς τήν βαφήν μετεχειρίζοντο φενάκην' 
Τδ παράδειγμα τοΰτο ήκολούθησαν καί οί καλλιτέχναι, φενάκζς έπί τφν 
αγαλμάτων των θέμενοι, Αί άρχαΐαι διευθετήσει; τής κόμης άπετελουν 
φοβερά μνημεία υποβασταζόμενα διά περονών 7 έω; 8 δακτύλων μήκος 
έχουσών. Μίκ τών περονών τούτων εύρεθεΐτα έν Ήραζλείω, φερει κιονό
κρανου κορινθιακόν, έφ*  ού ’Αφροδίτη γεγλυμμένη πλέκε; διά τών δύο 

Η ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΗΙΑΝΟΙ 429

χειρών τήν κόμην της, θεωρούσα κάτοπτρου δπερ κρατεί έρω; πρδ αύτή; 
ίστάμενος. Τά άρχαΐα κάτοπτρα ήσαν έκ στίλβουτος μετάλλου*  τά πλου- 
σιώτερα άπετελούντο έξ άργυρζς πλχκδ; έφηρμοσμένη; έπί έτερας χρυσής 
πλακδς έχούση; λαβίδα γεγλυμμένην εί'τε έκ ξύλου εί'τε έξ έλέφκντος, Ό 
δέ Σενέκα; άγανακτώυ, ανακράζει : «Ή προίξ, ήν άλλοτε ή Γερουσία 
έ'δωκε τή θυγατρί τού Σκηπίωνος, δέν θά ή'ρκει πλέον διά τδ κάτοπτρου 
μιά; απελεύθερα; »,

Τέλος ή κόμμωσι; τής Σαβίνα; έτελείωσεν'οί θεοί νά δώσωσι νά εύρεθή 
πάγκαλος, άλλω; δύναταί νά βυθίση μίαν τών μακρών έζεζνων περονών 
είς τδν γυμνόν ώμον τής κομμώτριας της. "Ερχεται κατόπιν ή δούλη ή 
κόπτουσα τούς όνυχας, διότι ουδέποτε 'Ρωμαία, άλλ’ ούδέ 'Ρωμαίος, έζ- 
ετέλει τήν έργασίαν τχύτην ίδίαις χερσί. 'Ο έκτελών άπαντα τού άνδρδς 
τδν καλλωπισμόν ήτο ό κουρεύς (tonsor)’ σίζς έξύριζεν, έκειρεν, έπλυνεν, 
έτριβε τρ δέρμα, σΖς ή'λειφε διά μύρων, σας έξεε διά ψηκτρών, έάν του
λάχιστον τήν τοιαύτην εργασίαν δέν έξετέλουν οί δούλοι εις τδ λουτρόν ! 
Ό 'Οράτιος χλευάζει άνθρωπον δστις έξ ιδιοτροπίας καθαρίζει ό ίδιος τούς 
ό'νυχάς του.

‘Η Σαβίνα τέλος παρέδωκε τάς χεΐρας εις τήν δούλην, ήτις ώπλισμενη 
διά μικρών καρφίδων καί μαχαιριδίου (οί αρχαίοι ήγνόουν τάς ψαλίδας) 
έξετέλει μετ’ έπιτηδειότητος τήν λεπτοτάτην έργασίχν. Αί 'Ρωμαΐαι δέν 
έφεραν χειρόκτια. Δι’αύτάς τά τών χειρών σχήματα ήσαν έπιστημη, 
χειρονομία δνομαζομένη. Ή παντομίμα συνώδερεν άρχ.ονικώς τήν φωνήν 
ω; έπιτήδειον οργάνου. Έντεΰθευ πάσαι αί πονηραΐ έκεΐναι έκφράσεις. αί 
αναφερόμεναι παρά τοϊς συγγραφεύσι αί α όςυχειρίαι» τοΰ Κικέρωνος' ή 
βάδόλεσχος χειρ» τού Πετρωνίου. Άναμυήσθητε τών ωραίων χειρών τή; 
■Αρτέμιδο; καί τής Άθηνάς, καί τών δύο τούτων στίχων τοϋ ’Οβιδίου τών 
άρμρζόντιην ενταύθα :

Exi;uo s g iet gestu quOdcumque loquetur
Qui digiti pingues, cui scaher unguis writ.

Τών ονύχων κοπέντων, μένει ή ενδυμασία ανατεθειμένη εις άλλας 
δούλας. Αί ράπτριαι (sarcinatrices) άνήκον είς τήν έσχάτην τάξιν' άλλως 
τε τά άρχαΐα ενδύματα δέν έδέοντο θαψίματος άλλά μόνον συναρμογής. 
Ή Λουκρητία πρδ αιώνων είχεν άποθάνει αί δέ δέσποινα’, τής Αύτοκρα- 
τορίας δέν έχανον τδν καιρόν των ύφαίνουσαι. "Οτε ή Λιβίζ διά τών έαυ· 
τής χειρών ηθέλησε νά κατασκευάση τά ενδύματα του Αύγούστου, εύρον 
§τι ή φαντασία αυτή τής αύτοκρατείοα; ήτον έπίδειξί; τι; κακόζηλος. 
Μεγάλη θεραπεία δούλων (ραπτριών, σιδηρωτριών κτλ.) κατεγίνοντο εί; 
τήν ένδυμασίαν τή; γυναικός, τήν άπλουστέραν έν τούτοις, ήν ένεδόθησάν 
ποτέ άπδ τής γυμ.νότητος τών πρώτων ημερών. Έπί τοΰ μασχαλιστήρο;

έκάλορν strophium καί οστις ήρκει δπως ύποβαστάζν) τά στήθη, αν 
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Ρωμαΐαι περιεβκλλοντο ύπρχίτωνα (eubueula) έκ -λεπτότατου λινούκαί 
με μακράς χειρίδας, έπάνωθεν τοΰ οποίου, κατ’ οίκον, δέν έφεοον είυή 
τδν χιτώνα. Παρά ταΐς. έ ιδεδιητημέναις γυνάιξίν δ χιτών ούτος ήτο βρα
χύς καί μόλις άνωθεν τών γονάτων κατηρχετο, άφηνων νά φαίνωνται τά 
πλούσια ψέλλια άπερ περιειλίσσοντα περί τάς κνημας, Άλλ’ αί δέσποιναι, 
τγί βοηθείο: έπισόρματός τίνος {instita), πεποικιλμένου . ενίοτε χρυσφ και 
πορφυρά, έμηκυνον τδν συνήθη χιτώνα, καλούμενον τότε stola, δστις μέχρ^ 
τών ποδών κατηρχετο. ’Ήδενον δ’αύτδν περί την δσφύν διά ζώνης έντέχνως 
κεκρυμμένης ύπό τινα πτυχήν τοΰ διασυρόμενου φορέματος. ’Άνωθεν τοΰ 
χιτώνος, δταν έςήρχοντο τής οικίας, αί γυναίκες έφερον τδν τήβεννον, 
ευρυν πέπλον περιβάλλοντα τδ δεξιόν μέρος τοΰ στήθους καί ριπτόμ.ενον 
έπί τοΰ αριστερού ώμου, περιεπάτουν δέ ούτως ύπερηφάνως διά ταΰ λευ- 
κοΰ περιβεβλημέναι λίνου.

Ή συζυγος λοιπδν τοΰ Παράτου είναι εντελώς ένδεδυμένη*  έ'χει κο μ- 
βώσει τά λευκά ύποδημάτιά της" έκτδς έάν πρόύτίμα τά ύπδ τών ακό
λαστων ή άπελευθερων γυναικών ■ φερόμενα σανδάλια, ατι,να κατέλιπαν 
γυμνους Φους ωραίους εκείνους μεγάλους, ρωμαϊκούς πόδας, ών θά προε- 
τιμώμεν μικρότερους. Μένει- νά έκλέξη τά πολύτιμα κοσμήματα. Ή Σα~ 
βίνα είχε πολλά τοιαϋτα περίεργα άνευρεθέντα έν τοΐς έρειπίαις τοΰ οί'κου 
της. Οί Λατίνοι είχον λέξιν τινά άφιλόφρονα σημαίνουσαν τδ σύνολον τών 
πολυτίμων τούτων μικρότεχνημ.άτων. Έκάλουν αύτά γυναικεΐον κόσμον 
ώς έάν ήτο τοϋτο ολόκληρος δ κόσμος διά τάς γυναίκας, Αί'θουσα ολόκλη
ρος τοΰ Μουσείου της Νεαπόλεως γέμει τοιούτων άνορυχθέντων κοσμη
μάτων. Είναι ταΰτα δφεις άνακυρτωυ,ένοι άποτελοΰντες δακτύλια καί 
ψελλια,χρυσά δακτύλια μετά γεγλυμένων λίθων, ένώτια εις σχήμα ζυγών, 
άδάμαντες, χρυσά σύρματα έπιμελώς ώς περιδέραια έσχηματισμένα, κομ
βολόγια, άφ’ ών έκρέμαντο άπαντα τά περίαπτα τά κατά τδ μάλλον καί 
ήττον εύσχημα πρδς άποδίωξιν τοΰ βάσκανου δαίμονας, περόναι της κε - 
φαλής γεγλυμμεναι, πόρπαι πολυτελείς κρατοϋσαι τάς χειρίδας τοΰ χι
τώνος ή τάς πτυχάς τοϋ μανδυου, δακτυλιόλιθοι ανάγλυφος μεγαλοπρε
πέστατοι τέχνης Ελληνικής εξαίσιας" τέλος πΧν δ,τι θαυμασιώτερον ή 
πολυτέλεια και ή τέχνη ήδύνατο νά έφεύρη. Αί Πομπηϊαναΐ, ώς έπαρχιώ- 
τιδες, έ'φθασαν μέχρι τοΰ γελοίου μεταχειριζόμεναι τά άκριβά ταΰτα 
άθύρματα" ούτως, έφερον ταΰτα, είς τήν. κόμην, τά ώτα, τδν λαιμόν, τούς 
ώμους, τδ στήθος, τούς βραχίονας, τά άκροχεΐρίδια, τάς κνημας, είς αύτά 
τά σφυρά, είς τούς πόδας, άλλα πρδ πάντων είς τάς χεΑ'ρας ών δλο.ι οί, 

■δάκτυλοι έκτδς τοΰ μέσου έπληρυΰντο δακτυλίων μέχρι τών τρίτων φα·- 
λάγγων, δπου οί έρασταί έφερον τά δακτύλια χτινχ ή'θελον νά άλλάξωσι.

Τής κομμώσεως περάιωθείσης, ή Σαβίνα κατηρχετο έκ τοΰ άνω πατώ
ματος έν «ρ κατώάει. Οί συνδαιτυμόνες, δ ®ίλας τής οικίας, οί πελάται και
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σκιαί( έκάλουν ούτω τούς υπεραρίθμους, τούς όδηγοΰντας τούς προσκε- 
κλημένου;) άναμένουσι αυτήν έν τώ περιστύλφ. ’Εννέα συνδαιτυμόνες 
βίσί τδ δλον, δ άριθμδς τών Μουσών" δεν έπετρέπετο νά ύπερβν) τις τδν 
αριθμδν τοΰτον έν τώ δείπνω τοΰ τρίκλινου Ούδέποτέ πλείονες τών έννέα 
ρύδε δλιγώτεροι τών τριών, τοΰ άριθμοΰ τών χαρίτων. "Οτε μέγας τις κύ
ριος προσεκάλει είς τήν τράπεζαν 6,000 Ρωμαίους, αί κλίναι έστρωνοντο ■ 
είς τδ άγριον. Αλλά δέν ύπάρχει έν Πομπηία άτριον δυνάμενον νά περί- 
λάβη τδ εκατοστόν τοΰ πλήθους τούτου.

Έ ένάτη η'χησε (3 ή 4 μ. μ )· είναι ή ώρα τοΰ γεύματος διά τούς 
ρύγενεΐς. Άκρατίσματα (τήν πρωίαν καί τήν μεσημβρίαν) κεντώσι τήν 
δρέξιν. τφν συνδαιτυμόνων, ’Ήδη συνέρχονται πάντες νίπτουσι τάς χεΐ- 
ρας καί τούς πόδζς, άφίνούσι. τά σανδάλια των είς τήν θύραν καί εισέρ
χονται είς τδ έστιατόριον (triclinium).

Τά τρία χάλκινα ανάκλιντρα είναι έστρωμένα δια προσκεφαλάίων καί. 
έθονών" τδ μέσον (medius) ήτο τδ τιμιώτερον, διά τδν επίσημον ξένον έπι- 
φυλασσόμενον, §ίς τδ ύπατικδν πρόσωπον. Έπί του. άνακλίντρου τοΰ πρδς 
τά αριστερά κείμενου έκάθητο δ κύριος ή κυρία καί δ φίλος τοΰ οί'κου, οί 
δ’ άλλοι κατείχαν τάς άλλα; θέσεις. Φθάνουσιν οί δοΰλοι κομίζοντες τάς 
πάροψίδας άς ,άπόθέτουσι κατά σειράν έπί μικρά; χάλκινης τραπέζης διά 
μαρμάρου έστρωμέ-νης, ήτις ΐσταταϊ έν τφ μέσω τών τριών κλινών ώς 
τρίπους. Πόσον ωραίας περίγραφάς θά σάς έκαμνον, έαν έδείπνουν παρά 
τώ Τριμαλχίωνι ή τώ Λο.υκούλλω, Θά περιέγραφον ύμϊν τούς λαγώούς, 
τάς ό'ρνεις καί τούς ίχθεΐς τούς μετά χοιοίου κρέατος μεμιγμένους" δλό- 
κληρον τδν άγριόχοιρον έπί μιάς ύπερμεγέθους παροψίδος παρατέθειμ.ενον 
καί άνθήλεΰμένον δια κυχλών ζωντανών, αίτινες πανταχόθεν άφίπτανταΐ 
άνοιγομένης τή; κοιλίας" τά παραδείπνια έκ γλωσσών πτηνών, τάς ύπερ- 
μεγέθεις μυραίνας, τά έν τφ μεσημβρινω ώκεανώ άλιευθέντα καί έν τ$ 
άλμν) διατηρούμενα τριγλιά, τα αιφνίδια τά προπαρασκευαζόμενα διά 
τούς συνδαιτυμόνας, τά έκ τής οροφής καταπίπτοντα έδέσματα, τάς 
φαντασιώδεις εμφανίσεις,, τούς μίμους, τούς μονομάχους, τάς γυμνάς δρ- 
ηστρίδας, πάντα τά όργιά τφν παλαιών καλών χρόνων.—Μή λησμονώ- 
μεν όμως ποΰ εδρισκόμεθα.

Ό Πάρατος δέν είναι αύ.τοκράτωρ, δίδει έν άπλοΰν ιδιωτικόν γεΰμα 
ησυχον καί μέτριον. ’Ιδού δ κατάλογος ενός τών δείπνων τούτων δια
τηρηθείς:

Πρώτη ύπηρεσία.: Θαλάσσια: φώκαι, —■ νωπά δστρεα, — κογχύλκι (pe· 
lori’dea) — ακανθώδη δστρεα, — κορυδαλοί, — δρταλις μετ’ άσπαράγων, 
-- όστρακα καί μυακες μετ’ έμβάμματος, — θαλάσσια λείρια μαΰρα και 
λευκά.

Δευτέρα ίπηρεσία: Σπόνδυλοι, —·' ήδεϊς μύχκες, — θαλάσσια: κνΐδαί,
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ί· . — συζάλίδες, φλογίδες έζ κάπρων καί δορκάδων,—ήπαρ πτηνών, —■·
ΧΧΧ- συκαλίδες μετ’ έμβάμμκτος καί άσπαράγων, — μ,ύραιναι καί πορφυρά:.

Τρίτη ύπηρεσία: Μαστοί ύών, — ρύγχος κάπρου, — (τδ πολυτιμότερων 
ε'δέσμα)—μαστοί ύών κεκαρυζευμένοι, —στήθη καί αύ/ένες νησσών οπτοί 
— άγρια: νήσσαι, — όπτδς λαγωδς (περιζήτητου), — οπτά πτηνά τής 
Φρυγίας, —άφρόγκλοι ές άμυλου,—-πλακούντια τής Βικεντίας. Πάντα 
ταΰτα δι’οίνου Πομπηϊχνοΰ έψημένα, δστις δεν ήτο άσχημος, καί δστις 
έψημένος ών διετηρεϊτο έπί δεκαετίαν. Ό άλλοτε λίαν έκτιμώμενος οίνος 
τοΰ Βεσουβίου, άπώλεσε τήν φήμην του χάρις εις τάς Απομιμήσεις, άς 
πωλοϋσι τοϊς περιηγηταΐς ύπδ τδ όνομα lacryma-christi. Οί αμπελώνες τοϋ 
Ηφαιστείου έκαλιεργοϋντο τιμιώτερον καθ’ ήν εποχήν έζυμνήρθησαν ύπδ 
τοϋ Μαρτιαλίου. Καθημερινώς εύρίσκουσιν εις τούς οΐνώνας τής Πομπηίας 
αμφορείς με στενδν λαιμόν, καί έπιμήζεις*  πάστες σχεδόν φέρουσι επι
γραφήν δεικνύουσαν την ηλικίαν καί την καταγωγήν τοϋ εμπεριεχόμενου 

(. ρευστοΰ. "Οσω αρχαιότερος ήτο ό ύπατος, τόσφ πλειότερον ό οίνος έςε-
τιματο. Ρωμαίος τής Αυτοκρατορίας έρωτηθείς από τίνος ύπατείας έχρο- 
νολογεϊςο ό οίνός του, άπεκρίθη εύθαρσώς α’Απ’ούδενδς» σηυ,αίνων διά 

iyj:, τούτου, ότι δ οίνων αυτοί έπληρώθη έπί τών πρώτων βασιλέων της
Ρώμης.

Έκ τών έπιγραφών τών αμφορέων μανθάνομεν περί τίνος παλαιού Βε- 
βουβιανοϋ οίνου picatum, ήτοι έ/οντος δριμεΐζν γεΰσιν περί τίνος funda- 
num φουνδανοϋ οίνου, λίαν έκτιμωμένου, καί άλλων πολλών. Τέλος μή 
λησμΟνώμεν, ότι οί περίφημοι οίνοι τοϋ Φζλέρνου, οί ύπδ τών ποιητών 
ύμνηθεντες, μόλις έπί Θεοδωρίχου ήφανίσθησαν.

’Εκτός όμως τών αμφορέων, πόσκς άλλκς έ'χομεν μαρτυρίας περί τών 
άρχαίων σπονδών ! Οί πλούσιοι έκεΐνοι χάλκινοι κρατήρες οί έπηργυρωμέ- 
νοι, τά τορευτά κύπελλα, τά ποτήρια καί αϊ βκυκάλεις αί διατηρηθεΐσαι 
ύπδ τοϋ Βεσουβίου, αί προχοιδες έκεϊναι ών αί λαβαί άποτελοϋσι φαϋνον 
τινά κλίνοντα πρδς τά όπισθεν όπως ξέση τήν ράχιν του έπί τοΰ χείλους 
τοΰ αγγείου, τά παντοειδή ταΰτα αγγεία τά ύπδ αετών,κύκνων καί δφεων 

ΐ κεκοσμημένα' τά κυμβία έκεΐνα τά πλίθινα τά διά τόσων άρκβουργη-
μάτων καί δελεαστικών έπιγραφών καλυπτόμενα: (φίλε, γέγρζπται έφ’ 

;ί!'; ένδς τούτων, πίε έκ τοΰ έμοΰ) πόσον περίεργα καί πλούσια! Πρδς τι λοι
πόν ν’ άναδηφώμεν τά βιβλία, αφού έν τφ μ.ούσείφ, τής Νεαπόλεως δό- 
ναταί τις δι’ ένδς βλέματος νά συμπλήρωσή τά τρικλίνια τής Πομπηίας. 

! ' ’Ιδού λοιπδν οί συνδαιτυμόνες, περιχαρείς, ήσυχοι, άνακείμενοι καί
έρειδόμενοι έπί τών τριών ανακλίντρων" ή τράπεζα είναι πρδ αυτών. Οί 
δοϋλοι άκαταπαύστως κινούμενοι, μεταβαίνουσιν απδ τοϋ ένδς εις τδν έτε
ρον, φέροντες εις έκαστον παροψίδα έπί τμήματος άρτου. Ό Πάρατος φε- 
ρει εύγενώς εις τδ στόμα διά τών δακτύλων του τδ ήδύ έδεσμα, δπερ τώ
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φέρουσι, είτα δέ ρίπτει τδν άρτον ύπδ τήν τράπεζαν, όπόθεν, υπηρέτη; 
συλλέγει τά λείψανα τοϋ γεύματος. Τρώγουσιν άνευ περονίων, διότι οί Αρ
χαίοι ήγνόουν τήν χρήσιν αυτών" μόνον τών κοχλιαρίων (cochlea) έποι- 
οϋντο χρήσιν διά τά ώά. Μετά έκαστον φαγητόν, εβρεχον τούς δακτύ
λους έντδς λεκάνης παρακείμενης, ειτα δέ έσπογγίζοντο διά χειρομάκτρου, 
όπερ έκόμιζον μεθ’εαυτών ώς ημείς τά ρ:·<όμκκτρα. Οί πλουσιότεροι εί/ον 
χειρόμακτρκ ωραιότατα, άτινα έ'ρριπτον εις τδ πϋρ άμα ρυπαινόμενα, τδ 
δέ πϋρ έκαθάριζεν αύτά χωρίς νά τά καύση Οί εύγενέστεροι έσπόγγιζον 
τάς χεϊράς των διά τής κόμης τών άρχιοινοχόων' έτέρκ Ανατολική συνή
θεια: ένθυμήθητε τδν Ίησοϋν καί τήν Μαγδαληνήν.

Τέλος, τοΰ γεύματος περαιωθέντος, οί προσκεκλημένοι άφήρουν τούς 
στεφάνους αύτών, τούς οποίους έςεφύλλιζον έν κυπέλλω, ·:ζ ου έπιναν όλοι 
κατά σειράν" ήτο ή τελευταία σπονδή.

Έπειράθην νά πεοιγράψω δείπνου πλουσίου Πομπη’ίανοϋ, καί νά δείζω 
τήν οικίαν του άνωκοδομημενην. Έάν συστείλης καί άτλοποιήσης αύτήν 
όσον τδ δυνατόν διά τής καταργήσεως τοϋ περιστύλου, τών κιόνων, τών 
εικόνων τοϋ tabliniim, τής έςέδρας καί όλων τών δωματίων τών εις τήν 
ηδονήν καί τήν ματαιότητα Αφιερωμένων, θά έχης οίκον πτωχού. Έάν 
Ανάπτυξης αυτήν, καί Αμέτρως πλουτίσης, απ'εναντίας, δύνασαι νά οίκο- 
δομήσης έν τή φαντασία σου έν τών πλουσίων ανακτόρων τής'ί’ώμης, 
ούτινος ή πολυτέλεια ηύςζνέτο δσημέραι έπί τών αύτοκρατόρων. Ό Αού- 
κιος Κράσσος δ πρώτος παρ’ έαυτώ είσαγαγών ξένους μαρμάρινους κίονας, 
ές μόνον έστησε, καί τούτους 12 ποδών Ιύψους. ’Αργότερων, δ Μάρκος 
Σκαΰρος, περιέβαλε τδ άτριόν του διά κιονοστοιχίας έκ μαρμάρου μαύρου 
τριάκοντα οκτώ ποδών ύψος έχοντας. Ό Mamurra ύπερέβη τούτου:, διά 
μαρμάρου άπασαν τήν οικίαν του περιβζλών. 'ίΐ τοϋ Αεπίδου ήτο ή ωραι
ότερα τής Ρώμης, (68 π. χ.) Μετά τριάκοντα πέντε έτη, δέν ήτο εΐμή 
εκατοστή. ’Εναντίον όλων τών ύπδ τοϋ Αύγουστου άντενεργειών, ή μεγα- 
λοπρεπεία αύτη άφίκετο εις βαθμόν παραφροσύνης. Εις απελεύθερος, έπί 
Κλαυδίαυ, έκόσμησε τδ τρικλίνιόν του διά 36 κιόνων ές όνυχρς. Δεν άνα- 
φέρω τι περί τών δούλων οΐτινες κατά χιλιάδας ήριθμοΰντο εις τά αρχαία 
ανάκτορα, καί καθ’ έκατοντάδας εις τδ μαγειρείων καί τδ τρικλίνιόν. αΤΟ 
αγαθοί θεοί, πόσοι άνθρωποι καταγίνονται διά μίαν μόνην κοιλίαν!» άνέ- 
κραζεν δ Σενέκας,οστις όμως ικανούς έπησχόλει κζί διά τήν ΐδικήν του.
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■*  ΚΕΦΑΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Η ΤΕΧΝΗ

ηλοϋάιαί οίκίαίί·— Τρίγωνος άγορχ καί ναοί. — Πομπήϊάνή άρχίτέκτονική. —» 
Προτίρήματα καί ελαττώματα —Οί καλλιτέχν' ι τής μιαρόίς πόλεως. — Ζωγρα
φιά:: ρωπογραφίαν, παραστάσεις, σχοινοβάται, χορεύτριαν, Κένταυροι, οΐ 
θεοί, οί ήρωες$ ή Ίλιάς εικονογραφημένη —Ψηφιδωτά — Αγάλματα και άγα?<- 
μάτια. — Χρυσοχοϊκή.— Γεγλυμμένος ύαλος—*11  τέχνη καί ή ζωή.

'II οικία τοϋ Πάνσκ ήτο μέν μεγάλη, αλλ’ ούχί τοσουτον κεκοσμηυ,ένη. 
Ύπάρχουσιν άλλαι, τάς οποίας προθυμότερου δεικνύουσι τοϊς περίηγηταϊ;» 
Μνημονευσωμεν τούτων συντόμως περιγραφικφ τω τρόπφ καί έν εΐ'δει 
καταλόγου:

Ό οίκος τού Φαύνου. — 'Ωραία ψηφιδωτά, χάλκινα Αριστουργήματα, 
ό Φαΰνος σρχούμενος*  περί τούτων θά είπωμεν κατωτέρω. — Έκτος τοϋ 
•προδόμου καί τοϋ περιστύλου, τρίτη αυλή, 5 ζεστός, ύπό 44 στηλών 
περιβαλλόμενος, κκί άλλων τόσων εις την ανωτέρω οροφήν. —Άνεϋρον έν 
αύτή, πρό τοΰ υίοΰ τοϋ Goethe, Απειρίαν θησαυρών. — Ό ιδιόκτητης ήτο 
οίνοπώλης (;).

'Ο οίκος τοϋ Ταμίου η τοΰ Κάστωρος καί Πολυδεύκους. Μεγάλα χρη
ματοκιβώτια έκ ξύλου σκληρότατου, διπλασίω; περιχαλκωμένκ καί δι’ 
αραβουργημάτων κεκοσμημένα ί'σως ήσαν δημόσια ταμεία.*  επομένως δια- 
μονή τοΰ ταμίου πρός φύλκξιν τοΰ δημοσίου θησκυοοΰ.— Κορινθιακός 
πρόδομος. — 'Ωρκίαι ζωγραφίαι (Βακχεία, η Μήδεια, οί Νιοβϊδκι κτλ.)

■ή — Πλούσια τών δύο αυλών κόσμησις.
1. Ό οικος τοΰ ποιηίοΰ. — 'Ομηρικαί εικόνες, λαμπρά ψηφιδωτά (5 κυων

_ τοΰ ούδοΰ μετά της έπιγρκφής: Cave canem, δ χορηγός έπκνκλαμβάνων 
' , τεμάχιόν τι, άπαντα νΰν έν τφ μουσείφ). .

Η Ό οίκος τοΰ ϊαλλουστίσυ. — 'Ωραίοι χάλκινον σύμπλεγμα (Ό Ηρα
κλής καταδιώκων έ'λκφον, μετεκομίσθη είς τό μουσείου τοΰ Παλέρμου). 
—— 'Ωραϊον έκ μκομαροκονίκς Ανάγλυφον έν τινι κοιτών:.—Τρεις κλϊναι 
έκτισμένκι έν τφ τρικλίνίω. —· Ευπρεπές καί σεμνόν Αφροδίσιον: αί γυ
ναίκες δύναντκι νά είσέρχωντκι. ’Εκεί βλέπει τις Άκταίωνα κκταλκμ- 

j>. ' βάνόντκ την Άρτέμιδα λουομένην, τά κέρατα τής έλάφου προσβάλλουσι
■ί . τό μέτωπον του, καί οί κυνες τόν σπκράτουσι*  αί δυο σκηναί έν- τή κύτη

■ί ■ παρίστανται εικόνι, ώς είς τάς μεσαιωνικής ζωγραφιάς. Μήπως ήτο τοΰτο
υπόδειγμα είς τούς Αδιάκριτους; Τό ’Αφροδίσιον (venereum) τοΰτο περιέ
χει κοιτώνα, τρικλίνιον, καί ιερόν, ήτοι μικρόν παστόν μαρμάρίνον διά 
τόν εφέστιον θεόν.

U Ό οίκος τοΰ Μάοκου Αουκρητίου. — Πκραδοξότατος. Περίστυλον απο-
; τελοϋν είδος όδοϋ πλήρους αθυρμάτων, ατινα δεόντως Αφήκαν εκεί’ μικρό-
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γραφία κρήνης. βαθμίδες μικραί, μικρός ρύαξ, μικρότατα: όδρορρόαί, χάλ
κινα ζωύφια, παντοειδή Αγαλμάτια — Βάκχος κκί Βακχίόες,'Φαΰνοι κκί 
Σάτυροι, ών εις, δ τόν βραχίονα άνω τής κεφαλής έγείρων, είναι χαριέ- 
στατος. 'Έτερον, Έρμοΰ έχον σχήμα, κρατεί διά τών βραχιόνων ίέρίφιον*  
ή αίξ, ή τό μικρόν της θελουσα ν’ Ανακτήση, εγείρεται έπί τών έμπρο- 
σθίων ποδών,ώς εί διά νά Αναρριχηθή έπι τοϋ άρπαγος.Πανΐα ταΰΤα Απο- 
τελοΰσιν ωραϊον αθυρμάτων μουσέϊον,Ακτίνα αρχαίας πλινθοθήκης.

’Ίδωυ.εν ωσαύτως τόν ’Άδωνιν καί τόν Έρμαφρόδιτον τοΰ οί'κΟυ τόΰ 
Άδώνιδος*  τό Sacrarium (ναίίκον) τοΰ οί'κου τών ψηφιδωτών στηλών, 
τά τόν οίκον τοΰ Κυνηγίου κοσμουντα Αγρίμια*  ϊδίγ δέ τάς νέας Ανασκα- 
φάς δπου αί εικόνες διατηροΰσιν είίέτι δλην αύτών τήν λαμπρότητα. 
Άλλ’ εάν έπισκέπτεΤαί τις άπάσας τάς κατοικίας ταυτας, δέν δύναται 
δμως κκί νά τάς περιγράψη. Οί αρχαιολόγοι ρίπτονΤαι- έπί τής λείας 
ταύτης μανιοδώς, καταμετροΰντες τόν έλάχιστον λίθον, συζητοΰντες 
περί τής ελάχιστης είκόνος, καί σχ'λιώζοντες τάς τε κορωνίδας κκί τάς 
του.άς, ούτως ώστε μετά τήν άνά( νωσιν τών γραφομένων των, νομίζει 
τις δτι έν τφ έκτκφέντι τούτφ μουσείφ τά πάντα είναι πολύτιμα. Άπα- 
τώνται καί μας Απατώσιν*  ή μουσουργία των έ'κντλεϊται είς παραλλα
γής Ανωφελείς έπί θέματος ωραιότατου, παραδοξοτάτου, απαιτουντος 
όμως δλιγώτερον σοφήν ορχήστραν, καθ’ δσον μάλιστα έν Πομπηία ούδέν 
είναι τόσον μέγα ουδέ τόσον ογκώδες καί δυσνόητου, τά πάντα εξηγούν
ται άφ' εαυτών, είναι καθαρά καί ζωηρά ώς τό φώς.

’Άλλως τε αί οίκίαι αύται έλάφυρκγωγήθησαν. Θά σάς Αναγγείλω δτι 
έν τω δείνα δωματίφ ύπαρχε: ώρκία τις είκών, ώρκϊον ψηφιδωτόν. Θά 
υπάγετε να τό ζητήσητε έπιτοπίως κκί δέν θά τό εύρητε' διότι εύρί- 
σκοντα: είς τό μ.ουσεϊον τής Νεαπόλεως, έάν δέ δέν είναι καί είς τό μου
σείου, ούδαμοϋ ύπάρχουσιν’ δ καιρός, δ ήλιος καί δ Αήρ τά κατέστρεψαν. 
Οί άπογράφοντές λοιπόν τάς οίκίκς ταυτας, σφάλλονται είς τούς ύπολο- 
γισμούς των. Τό μόνον μέσον δπως λαβή τις ιδέαν τής Πομπηϊκνής τέ
χνης δέν είναι νά έξετάση τις επακριβώς έν πρός έν δλα τά μνημεία, 
αλλά νά κατάταξη αύτά έν τφ νώ καί προσεκτικώς νά έπισκεφθή το 
μουσέϊον*  συναρμολογεί τις ούτως αύθις οίονεί μίκράν φανταστικήν πόλιν, 
καλλιτεχνικήν τινα ΙΙομπη'ίαν ήν θά πειρκθώμεν νά περιέλθωμεν.

'Η Πομπηία είχε δύο Αγοράς, τρεις μάλιστα. ΊΙ τρίτη ήτο πρκτήριον*  
ή πρώτη ήν γνωρίζετε ήτο δημοσία πλατεία*  ή άλλη, ήν πρόκειται νά 
έπισκεφθώμεν, ήτο είδος τι άκροπόλεως, κεκλεισμένη ώς ή τών Αθηνών 
κκί κειμένη έπί τοΰ ύψηλοτέρου άκρου τής πόλεως. ’Έκ τίνος βάθρου έ'τι 
κκί νΰν παρά τήν άκρκν τής Αγοράς ίσταμένου, διακρίνει τις τήν κοι
λάδα τοΰ Sarno, τά σκιάζοντα αύτήν δρη, τήν έν τοϊς άγροϊς καλλιερ- 
γουμενην μελεζγρίδα, τά των δασών χλοερά φυλλώματα*  είτα τήν ή^έν.κ
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καμπυλουμένηυ τίΑράλία^ έφ’ ής αί Στκβιάι εξελίσσονται, τάς γραφικάς 
ιού Σοορέντου άκρωρείας, καί τήν κυανήν Οαλάσσάν, τδ διαφανές κυκ- 
νούν τοϋ ούρανοΰ, τήν άπειρον διαύγειαν τοϋ μακράν έκτέινομένου δόί- 
ζοντος, καί τά έκ τής άντανάκλκσεως τοϋ φωτός άποτελούμενα χρώ
ματα. Οί μή ίδόντες τήν φύάιν ταύτην, δέν δύναντάι νά νοήσωσι καθ*  
έλοκληρίκν τά μνημεία ταΰτα, τά πάντοτε ύπδ άλλον ήλιον εκπατρι*  
ζόμενα.

Έν τώ φωΐί ΐούτφ άνυψοδτο ή άκρόπ’ολις τής Πομπηίας, ΐδ τρίγωνον 
Ϊοπιγπ. Οκτώ στήλαΐ ’Ιωνικού ρυθυ.οϋ έκόσμσυν τήν είσοδον αύτής καί 
ύπεβζσταζον μετ*  άκρας κομψότητας περίστυλον; δπόθεν ώπεμακρύνοντ'α 
καί δάσταντο άπ’ άλλήλων, σξεϊαν άποτελοϋσαι γωνίαν, δύο κομψαί κιο*  
νοστοιχίαι έ'τι καί νϋν έλαφρώς φέρουσαι τάς κορωνίδας αύτών. Τδ πρός 
ΐήν έξο/ήν καί τήν θάλασσαν βλέπον άνδηρον έδείκνυε τδ τρίτον μέοδς 
ΐοϋ τριγώνου, έν μέσφ τοΰ οποίου ήγέίρόντο βωμοί τινες, ή καύστρα, δπου 
έ'καιον τούς νεκρούς, μικρός στρογγυλός νάδς καλύπτων ιερόν φρέαρ, τέλος 
ό 'Ελληνικός ναός, δεσπόζων τών πάντων έκ τοϋ ύ'ψους τών ύποβάθρων 
του, καί άναδεικνύων είς τδν αιθέρα τάς έλευθέοους αύτοϋ στήλας. Τδ 
επίπεδον’ τοϋτο έπι ισχυρών στοιβάδων λίθων έστηριγμένον, καί διά μνη
μείων ωραιότατων κεκαλυμμενων ήτο τδ έπιτυχεστερον καί ώραιότεοον 
τής Πομπηίας μνημείου. Δυστυχώς ή μαρμαροκονία, ενταύθα καί παντα- 
χοϋ, έκάλυψε τδν λίθον. Οί κίονες ήσαν κεχρωματισμένοι. Ούδέ είς κίων 
έκ μαρμάρου καθαρού,—-τδ λευκόν έν τφ κυανφ !— δέν διέκοπτε τδ 
χρώμα τοϋ ούρανοϋ.

Όλίγας παρέχουσι ήμ.ϊν οί άλλοι ναοί αρχιτεκτονικά; αποδείξεις. Γνω
ρίζετε τάς τοϋ iorum. Ό τής Τύχης, κατεστραμμένος τήν σήμερον, θά 
ώμοίαζε πρδς τδν τοϋ Διάς. Άνεγερθείς ύπό τίνος Μάρκου Τουλλίου, υπο
τιθεμένου συγγενούς τοϋ Κικερωνος, έκοσμέΐτο διά μέτριων τινων άγαλ- 
μάτων καί έπιγρχφών εσφαλμένων, α'ίτινες έδείκνυον, ότι οί ιερείς αύ
τοϋ, πολύ δλίγον κικερώνειοι, δέν έγνώριζον τήν γλώσσάν των. Ό ναός 
τοϋ ’Ασκληπιού, έκτδς τού βωμού του, διετήρησε και περίεργόν τι κιονό- 
κρκνον, κορινθιακόν άν θέλετε, δπου κράμβινα φύλλα άντικαθιστώντα τά 
φύλλα τής άκάνθ ης, περιβαλλουσι ΙΙοσειδώνιόν τινα κεφαλήν. Ό ναός τής 
"Ισιδος, έ'τι ίστάμενος, είναι μάλλον περίεργος ή ωραίος· δεικνύει μέν 
δτι ή α’γυπτία αυτή θεά έτιμζτο έν ΓΙομπηίγ, ’ άλλ’ ούδέν πεοί τής

1 Έκ τίνος ίπιγρχφή; τής πύλης τής Νόλα; κακώς έραηνεοθείαης επιστιύθη πρδς στιγ
μήν ότι ή ι’σκγωγή τής πκρκδόξοο ταύτης λατρεία; ά.ήιχετο εις τού; πρώτου; τής μικρας 
πόλτω; χρόνους' άλλ’ είναι γνωστόν ότι ό Χύλλχς εΐσήγχγε ταύτην εις του; Ρωμαίους. ΊΙ 
"Ισις ήτο ή φύσις, προστάτις τών Πομπη'ίχνών, οΐτινες τήν έσεδοντο ?ς ’ίσου πρδς τήν φυσι
κήν αύτών Άφροδίτην Λδτη ή μυστηριώδης, συμβολική, και πλήοης απορρήτων και άπο- 
κρύφων τώ λαώ βρησκεία' αΐ θεα'ι αί φέρουσαι κεφαλήν κυνός, λύκου, βοός κχι ΐέρακος· ό 
θεό; Ιίρόμμυυν, ό θεό; Χκόροδον, ό θεό; Πρχσον, παν ότι άφηγεΐται ό Άπουλήϊος, έκτδς 
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αρχαίας τέχνης διδάσκει ημάς. Εισέρχεται τις πλάγίως, δια ΐινος προ
δόμου, είς τδν ιερόν περίβολον· 5 ναός κεϊται πρδς τά δεξιά, ύπδ κιόνων 
περιβαλλόμενος, σηκός δέ θολωτός ύπάρχει ύπδ τδν βωμόν λελαζευμένος, 
δστις έχρησίμευεν άντ'ί κρύπτης -είς τούς ίέρεΐς, ώς λέγουσιν Όί μ.υθιστο ■ 
ριογράφοι' δυστυχώς ή θόρα τοϋ σηκού ήτο καί είναι εΐσετι προφανής^ 
τοϋθ’ δπερ ούδένζ έπέτρεπε δόλον.

’Όπισθεν τοΰ σηκού; έιέρος τοιοϋτός περιείχε άγαλμα τοϋ Βάκχού, 
«στις ήτο ί’σως δ αύτδς θεός καί ό ’Όσιρις. Καθαρτήριον’ ώρισμένον διά 
τάς καθάοσεις καί άπολούσεις, καί κάτερχόμενον έντδς ύπογείου δεξαμε
νής, κατείχε μίαν γωνίαν τής αυλής. Πρδ τοϋ καθαρτηρίου τούτου εγεί
ρεται βωμός, έφ’ ού εύρέθησαν λείψανα θυσιών. Ίί ”Ισις λοιπόν ήτο ή 
μόνη θεότης, τήν οποίαν έπεκαλοΰντο κατά τήν έκκρηξιν. Τδ κέχρωμα- 
τισυ,ένον αυτής άγαλμα διά τής μιας χειρδς έκράτει λαβήν φέρουσάν σταυ
ρόν διά δέ τή; έτέρζς τδ σείστρον'ή κόμη αύτής έπιπτεν έπί τώνιομων 
της κατά μάκρους λεπτότατους δακτυλίους κχ-ί λίαν έπιμ.έμελημένους 
πλοκάμους,

Ιδού δτι Ιι τοι; ν'^οΐς τούτοι; ε'ωομέν*  κζλλιτέχνικώ; τούτο έίνκ4 
έλίνον. Άλλά καί τά άλλα μνήμεΐκ δέν είναι πλουσιότερα εις πληρο
φορίας περί τή; άρχαίζ; αρχιτεκτονική;. Έξ αυτών πληροφοροόμέθα δτι 
τά μεταχειοιζόμενα υλικά ήσαν ή λάβα, δ τόφος, οί πλίνθοι έξαιρέτως 
πζρεσκευασμένοι, έ'χοντες περισσοτέραν έπιφάνειαν καί δλιγωτερον πά
χος τών ήμετέοων, τδ πέπερι (ράρέπο), ό Σάρνειος λίθος, δν δ χρόνος κα- 
θ.στ^ σκληρότατον, ενίοτε δ τιτανώδης λίθος, καί τά μάρμαρα διά τά 
κοσμήματα· είτα δ ρωμαϊκός κεραμωτός, (ό τής Πομπηίας’ ήτο Ατε
λέστερος τοΰ 'Ρωμαϊκού), τέλος ή μαρμαροκονία, τής δποίας ή έπι·· 
φάνεια συνηνωμένη καί καθαρά ολόκληρον περιέβαλλε τήν πόλιν ώς διά 
ποικιλόχρωμου μανδύου. Ούδέν δμως ιδιαίτερον αί οίκοδομαί αύται λέ_ 
γουσιν ήμΐν’ ούδέ πομπηϊανδς ρυθμός ύπάρχει έν αύταϊς, ούδέ εγχώριο; 
τεχνΐται, φέροντες γνωστόν όνομα, ούδέ πρωτοτυπία φιλοκαλίας καί 
τρόπου· τούνζντίον έκλέκτισμδς εύ'κολος, έκουσίως οίκειοποιούμενος πάντα . 
τά σχήματα καί προδίδων παρακμήν καί στείρωσιν τής εποχής. ’Avau 
τών δπο τών ποι^ηϊανών ά/ζσκαφών χορηγηΟ/ντον ημΐν μαρτυριών, τών πίριρ|5χντηρ*(»>ν,  
τών jxx/up'ciiv, τών χυμβχλων, τών τριπόδων, τών σ&ίστριόν, πάντχ τχυτχ Οχ ^ξιζον τδν 
κόπον νχ σ?:ουδχ·5θώ7'.ν.Έπι τής Ούρχς το5 νχοΰ, πχρχ5οξό; τις έπιγρχφή άνϊίγγελλβν, οτι δ 
Νυυμίριος Ποχί$·.ος, υίδς τοι Νουμερίου, ήγειρε όι*  έξοδον του τδν ναδν τής ’Ίσιδος, κχτα- 
στρζφίντα ύπδ τον σεισμόν, κχ· οτι πρδς άμοιβήν τής έλευθερ·.ότητός του, οι δίαρχοι αμισθί 
τον προσίλχοον ?ν τή έτχιρ'χ των έςχετή ό'ντχ. Οι χργ^χιολύγοι, τινες τουλάχιστον, τήν 
ήϊικίαν ταύτην άπίΟχνον εδρισκοντες, άνίγνων άντι ίς έςή/.οντχ, λησμονοΟντες οτι ύπήρχον 
άλλοτε δύο διαρχών εϊδη, οι ornamentarii κχ· οί proetexlali, ρί επίτιμοι χχ! οί έν ένεργεί^. 
Οι πρώτοι έγένοντο δεκτοί είς τήν πομπηϊχνήν γερουσίαν πρδς άμοιβήν τών δπο τών πατέ
ρων των γενομε'νων Υπηρεσιών, ώς τούτο μχρτυρεϊται ^κ τίνος έπιγραφής έν Misene εύρε , 
θείσης. (Βλέπε Memorie dell’ Academia Ercolsnese, anno 1'833).

Τόμ,ος ;r. 6 7 8 — Ίούνςος *Ιούλτο«  Αύγουστο? 1834.

■ ίΐί&ΚΆγίί λ1?"άτΛ
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φέρω κκί πάλιν δτι ή πόλις άφσΰ κχτεστράφη έσέθη εις άνοικοδόμήσι'ν’ 
άλλ’ αί αδέξιοι έπιδιορθώσεις ποοδίδουσι κλίσιν τινζ είς τήν εύτελή τκύ- 
την πολυτελείαν, ήτις παρ’ ήμϊν αντικατέστησε την. τέχνην. ΤΙ μκρμζ- 
ροκονίζ ώρζίζει και έν τχύσφ άσχημίζει τδ πζν, τδ είναι θυσιάζεται είς 

ι'λ; , . τδ δοκεΐν, ,η δέ κομψότη; είς την επιδεικτικήν τζυτην γλισχρότητα, 
ητις φέρεά ψευδή τινα χαρακτήρα δαψιλείας. Εις πολλά μ,έρη, αί ραβδώ
σεις οίκονομικώς διετηρήθησαν διά ραβδίων άτινα συμπληροΰσι τδ κάτω 
μέρος τών κιόνων. Ή ζωγραφίζ άντικαθίσταται ύπδ τής γλυπτικής. Τά 
κιονόκρανα έπιδεικνύουσι παράδοξα σχήματα, επιτυχή ενίοτε, άλλ’ ολως 
άνάρρ.οστα εις τήν απλότητα τής τέχνης. Προσθέσατε τά προσβάλλοντα 

!’έϊ·.·; τδν οφθαλμόν λάθη (π. χ. τήν διακόσμη-ιν τοϋ ναοϋ τοϋ Έρμου, έν ω αί
τομκί καταλήγουσιν έναλλάξ εις άετώματα και αψίδας' τά μετόπια τοϋ 

' καθαρτηρίου έν τφ ναώ τής Ίσιδος, δπου αυτή ή άψις τέμνουσα τήν κο
ρωνίδα, εισδύει έν τώ άετώματι). Ούδεν λέγω περί τών κρηνών, και τών 
στηλών, φεΰ ! έκ κογχυλών και ψηφιδωτών άποτελουμένων.

Παρόμοια λάθη προσβάλλουσι τούς οφθαλμούς τών άκριβολόγων*  μ.ή 
λησμονώμεν δμως, δτι εύρισκόμεθα έν πόλει μικογ, τής όποιας δ ωραιό
τερος οίκος άνήιει είς οίνοπώλην. Είλικρινώς δέν δυναταί τις νά ζητήση 
έν αύτή τδν Παρθενώνα, ούτε τδ Πάνθεον τής Ρώμης. Οί Ποιχπη'ίανοΙ αρ
χιτέκτονες εϊργάζοντο δι’ απλούς αστούς, έπιθυμοϋντας νάέ'γωσι ωραίας 
οικίας, ούτε πολύ μεγάλζς ού'τε πολύ ακριβά;, αλλά πλουσίου εξωτερικού 
φαίδρυναντος τήν δρκσιν. Οί έμποροι ουτοι ύπηρετοϋντο κατ’ εύχήν ύπδ 
επιτηδείων άνδρών, οΐτινες έκ πκντδς τρόπου ωφελούντο, έγείροντες ει
κοσάδα δωματίων έν χώρω μή άρκοϋντι ουδέ διά μίαν αί'θουσζν τών 
ανακτόρων μας, έπωρελουμενοι έκ τών ανωμαλιών καί συμπτωμάτων 
τοϋ εδάφους, δπως άμφιθεατρικώ; διατάττωσι τάς οικίας των, καί χιλίας 
έπινοοϋντες ύπεκφυγάς δπως κκλυπτωσι τδ άνευθυγραμμον, κατασκευά- 
ζουσι τά πάντα, δι’ άλίγης δαπάνης καί μικρών μέσων, πραγματοποιοΰντες 
δμως δ,τι ώνειροπόλουν οί αρχαίοι, τήν τέχνην δηλονότι έν τώ βίω.

’Επικαλούμαι μάρτυρας τάς ζωγραφίζς των, τάς καλυπτοόσκς τούς 
ωραίους έκ μαρμαροκονίας τοίχους, τούς τοσοΰτον έπιμελώ; πκρεσκευκ- 
σμένους, τοσοΰτον συχνά χρισμένους διά λεπτότατης άμμοκονίας, τοσοΰτον 
εύφυώς έπιπεπκσμένους διά στιλπνότατης κόνεως, τοσάκις τέλος μετα- 
σκευασθέντκς, αύ)ις έπεξεργκσθέντας, καί διά ξύλινων κυλίνδρων συσφιν- 
χθέντκς ούτως, ώστε νά φζίνωνται μαρμάρινοι. "Οσον διά τάς τοιχογρα
φίας, τάς έγκαυστικάς ζωγραφιάς κτλ. ολίγον ένδιαφερόμεθα. Άφησωμεν 
τούς τεχνίτας νά άποφκσίσωσι περί τών τοιχογραφιών τούτων, αΐτινες καί 

“τότε καί νΰν τέρπουσι τούς οφθαλμούς. 1 Αυται έχώριζον τούς τοίχους είς

1 Ό σοφό; Minervini πιρετήρησε διαφορά; τινας ?πϊ τών κονιαμάτων τών ζαλυπτύντων ' 
τον; ηομπνμχνού; τοίχου;. Ίΐχ τούτων έσημιίωσε τ’χ λεπτότερα, ά.του, ζχτ’ αϊτόν, οί αρχαίοι
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τρία ή πέντε φατνώματα, έκτεινόμεναι μεταξύ ένδς ύπϋβάθρου καί ένδς 
διαζώματος’ τδ ύπόβκθρον ήτο χρώματος βκθυτέρου, τδ διάζωμα κνοικτο- 
τέρου, τδ μετκςύ αύτών διάστημα ζωηρότερον (έρυθρδν κκί κίτρινου, π. χ» 
τδ διάξωμπ λευκδν καί τδ ύπόβκθρον μζΰρον). Έν τκΐς άπλκΐς οικίκις, 
οί τοίχοι έχωρίζοντο δι’ απλών γραμμών’ είτα, ολίγον κατ’ ολίγον τής οί- 
κίζς πολύτελεστέρας γενομένής, αί γραμμκί αυται καθίσταντο στεφάνκι, 
φυλλάδες, παραίτάδες, τέλος φζνταστικαί σκιάδες, έν αίς ή φαντασία 
τοϋ ζωγράφου άρίετο ελεύθερα. Έν τουτοις, τά ύπόβαθρα έκαλύπτοντο 
διά φύλλων, τά διαζώματα δι’ άρκβουργημ άτων, καί τά φατνώματα δι’ 
εικόνων, απλών κατ’άρχάς, αΐτινες πζρίστων άνθος, καρπόν, τοπογραφίαν, 
είτα μορφήν, είτα σύμπλεγμά τι κκί τέλος μεγάλα ιστορικά ή θρησκευ
τικά άντικείκενα άτινα έκάλυπτον ένίοτε ολόκληρον τήν έπιφάνειαν τοϋ 
τοίχου, καί είς τά όποια τό τε ύπόβκθρον καί τδ διάζωμα έχρησίμευον 
αντί ώοκίου πλαισίου. Οντως ή τοϋ σκηνογράφου φαντασία έδύνχτο ν*  

άνυψωθρ μεχρις εποποιίας.
Πάντοτε αί εικόνες αυται θά μελετώνται, διότι ού μόνον πολυτίμους 

πληροφορίας περί τής τέχνης πκρέχουσιν ήν.ΐν, άλλ’ ιδίως περί τών ηθών, 
τών έθιαων, τών τελετών,τών οικιών και τής φύσεως τής αρχαιότητας. Ή 
Πομπηία δέν είναι πινακοθήκη, είναι μάλλον εικονογραφημένη έφημερίς 
τοϋ πρώτου αίωνος, Έν αυτή βλέπει τις παραδόξου; τοπογραφίας’ μικρά*  
νήσον παρά τάς όχθκς ποταμού’ ό'χθην τινα τοΰ Νείλου, όπου όνος διψών 
κλίνει ΐνα πίγ πρδς τδ στόμα κροκοδείλου μή διακρίνων αύτόν, ενφ ό 
κύριός του έπί ματαίφ τδν σύρει διά τής ούρκς όπως τδν έμποδίση. Πάν
τοτε' σχεδδν παριστάνουσι βράχους παρά τάς δχθας υδατος, ότέ μέν ύπο 
δένδρων κατάφυτου;, ότέ δέ κεκαλυμμένου; ύπδ ναών διατεθειμένων κλι- 
μακηδόν, ότέ δέ πάλιν έκτεινομένας είς ανωμάλους έρημίας, έν αίς πλχ- 
νζται βοσκός τις μετά τοΰ ποιμνίου του, ένίοτε δέ έμψυχουμένους ύπδ 
σκηνής τίνος ίστοοικής (ή ’Ανδρομέδα καί ό Περσεύς). "Επονται είτα αί 
μικραί εικόνες αί πκριστώσαι κάνιστρα καρπών, αγγεία άνθεων, οικογε
νειακά σκευή, σωοού; οσπρίων,τήν συλλογήν τών σκευών τοΰ κ·χρωμζτι- 
σμένου γραφείου έν τώ οί'κφ τοΰ Λουκρετίου, μελανοθήκην, έγχειρ.ίδιον, 
χαρτοκόπτην, άβακα; καί έπιστολήν έν εί'δει χειρομάκτρου συνεπτηγμέ-. 
ίξίλιγον ίπφεμελημίνα; σννΟίσΐ·.; 3·.α τοιχογραφία;, τοπογραφίας ζα*  μορφά;, ?νώ αί ά::λού- 
οτεραι διαχοσμ^σέΐς ίγίνοντο άνευ χάριτο; ύπό ίιποδεεατ.ρων ζωγράφων. Υπενθυμίζω έν 
παρόδω ότι πολλαΐ ζωγριφίαι, ιδία αί σπονδαιότεραι, άνηρτώντο εις τού; τοίχου; δια σίδη
ρον όχίων' παριτήρησαν μάλιστα ότι α! £άχει; τών εικόνων δέν ήπιοντο τοΰ τοίχου, άρί" 
στη χαεα τή; υγρασίας προφύλαξις. ”H συνήθεια αύτη τοΰ προδάλλειν ζαί μεΐατοπίζειν ,τάί 
τοιχογραφία; ήεο αρχαιότατη· γνωετόν, ότι οί πλούσιοι Ρωμαίοι έζόσμουν ,τού; οϊζονς των 
δι’ αριστουργημάτων αγοραζόμενων ή ζλεπτομένων έξ Ελλάδος, γνωστή έεείσης ζαί ή περί
φημος τοΰ Μουμμίου συμφωνία, οστις συνεφώνησε μετά τών εμπόρων νά φέρη ε’ς Ί’ώμην 
τ’ αρχαία άρ στουργήματα τοΰ Ζ-ύξ.δυς ζαί τοΰ ’ΑπελλοΟ, υποχρεών όμως αύτοϋ; εν περι- 

ετώοει βλάόη; ζατα τήν μεταφοράν, νά τώ τά; αντιζαθιστώσι.
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νην μετ’ έπιγοκφής προς τδν Μάρκον Αουκρέτιον, φλαμιν (ίερέχ) τοΰ Άρεως, 
δεκάδχρχον τής Πομπηίας. Ένίοτε αί εικόνες αυταί είσϊ διασκεδαστικα ί· 
ύπάρ/ουσι δύο τοιαΰται ών ή μεν πζριστα άλέκτορα καϊ δρνιν ύπερηφάνως 
βαδίζοντας, ένφ ή άλλη κλέκτορα δεδεμένον καί μελαγχολικδν διά τον 
επικείμενον βάνκτόν του·.
,· Ούδέν "λέγω περί τών ανθοδεσμών τών έκ κρίνων, ιρίδων καί ρόδων; 
ούδέ περί τών έγκάρπων, τών στεφάνων, κχϊ τών δλοκλήοων άλσεων τών 
έπικοσμούιτων τούς τοίχους τοΰ κήπου τοΰ Σζλλουστίου. Άρκο·ϋμ,αι νά 
ύποδείζω ύμϊν τά; εικόνας τών ζώων, τών κυνηγίων, τών μαχών των 
0-ηοίων, των μετά καταπληκτικής δυνάμεως παλαιόντων. Μία τούτων 
πρδ πάντων νωπή έτι, ευρεδεΐσα έν τινι οίκίιρ προσφάτως άνακάλυφΟείση, 
παριστ^ κάπρον έτιπίπτοντα κατά άρκτου ενώπιον λέοντος ήρέακ καί 
μεγαλοπρεπώς Οεωμένου. Τοΰτο είναι επίνοια, ώς λέγουσι οί Νεαπολιτανοί.

Προσορμίζομαι είς τά σχήματα. ΈντκΟθα, άπειρος ποικιλία’ δλα τά 
εέδη άπδ τής γελοιογραφία; μέχρι τής εποποιίας, έδοκιμάσθησχν, έςην- 
τλήθησκν. Ή άμαξα φορτωμένη ύπδ ύπερμεγέθου; άσκοΰ πλήρους οί'νου, 
τδν όποιον, δοΰλοι καταγίνονταΐς δπως Οέσωσι είς άμφορεϊ; : παιδίον χο- 
ρεΰον πίθηκον: ζωγράφος άντιγράφων άγαλμα Βάκχου: ήδνειροπόλος πι
θανώς έτοιμη να δώση μυγικήν τινα παραγγελίαν εις φιλοπαίγμονα ύπηρε- 
τρικν : δ έμπορος τώνέρωτων κνοίγων τδν πλήρη μικρών πτερωτών ερώτων 
κλωβόν του, ο'ίτινε; δραπετεύοντας παρενοχλοΰσι-μυριοτρόπω; σκεπτικήν 
καί μελαγχολικήν γυναίκα : πόσα άλλα διάφορα αντικείμενα. Άλλ’ έκ
τδς τούτων οί Πομπηϊκνοΐ ύπερεΐχον πρδ πάντων εί; τήν φανταστικήν 
ζωγραφικήν. Πάότες γινωσκουσι τά νέφη εκείνα τών μικρών πνευμάτων,, 
άτινα ριπτόμενα έπί τών τοίχων τών οικιών αυτών, έπλεκον στεφάνους 
καί έγκαρπα, ήλίευον, έδίωκον τά πτηνά, έπριόνιζον σανίδας, έρροκάνιζαν 
τραπέζας, έτρεχον έπι αρμάτων, ή έσχοκνοβάτουν βαστάζοντα θύρσους 
πρδς ισορροπίαν*  τδ εν ένοκλάζον, τδ έτερον γονυκλινές, τδ τρίτον χέον 
κύματα οίνου έκ κέρατος εί; άγγεΐον, τέταρτον παΐζον λύραν, πέμπτου 
διπλοΰν αυλόν, χωρίς νά άφήνωσι τδ τανυόμενον σχοινίον, καμπτόμενου 
ύπδ τούς επιτηδείους πόδα; των. Ώραιότεραι δμως τών θείων τούτων 
σχοινοβχτίδων έκυμάτιζον αί χορεύτρικι, θαύματα νωχελείκ; καϊ ελαφρό
τητας, μετεωρούμεναι καϊ άκόπως κρατουμενκι έν τώ ήδονικώ αίθέρι τφ 
αναλικνίζοντι αυτά;, Ίύέτε τκότας κπάσας έν τφ Νεαπολιτανικφ μου- 
σείω, τήν κρούουσαν τά κύμβαλά, τήν παίζουσαν τδ τυμπάνων, τήν κρα
τούσαν κλάδον έκ κέδρου καί χρυσοΰν σκήπτρον, τήν τείνουσαν παροψίδα 
πλήρη σύκων, τήν φέρουσαν έπϊ τή; κεφαλής κάνιστρον καϊ θύρσον είς τάς 
χεΐρας. Έτέρα χορεύουσα, αποκαλύπτει τδ άνω μέρος .τοϋ σώματός της" 
άλλη, κλίνουσα τήν κεφαλήν πρδς τά δπίσω, καί τού; όφδαλμούς πρδς 
το, ούρανδν άτενίζουσχ φυσ^ τήν καλύπτράν της ώς διά νά πετάξή*  εκείνη
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περικλείει πάλιν δέσμας άν*)έων  εντός τίνος τών πτυχών τή; έσΰήτός 
της, άλλη κρατούσα διά τής μιάς χειρδς χρυσήν παροψίδα, καλύπτει τήν, 
κεφαλήν της διά κυματίζοντας φάρου {pallium), ώ; τδ πτηνδν τδ θέτον 
τδν λαιμών ύπδ τάς πτέρυγάς του, τινές έκ τούτων είναι σχεδδν γυμναί, 
τινές δε περιβεβλημέναι δι’ ύφάσμάτων διαφανών*  ετερχι περιβάλλονται, 
διά πυκνοτήτων επενδυτών, ο'ίτινε; δλον τδ σώμά των καλυπτοντες, κα- 
ταπίπτουσι*  δύο μεταξύ αύτών διά τών χειρών κρατούμενα*.,  άνυψόϋνται. 
δμοΰ*  δσαι χορεύτρια*.,  τόσοι χοροί, στάσεις, κινήσεις, άναπάλσεις, σύμ
βολα διάφορα*  καλύπτραι άλλως διϊστχμ.ενχι κχϊ έπχνχφερόμεναι*  ατε
λεύτητο; ποικιλία έπί δύο διαγραμμάτων μυριοτρόπως άναπαλλομενών, 
έπϊ τή; ηδονής καί τή; χάριτρς. λ .

Έςακολουθήσωμεν : είσερχόμεΟα εις πλήρη μυθολογίαν. "Ολαι αί αρ
χαία*.  θεότητες θα διέλύωσι ποδ ημών, ότέ μεν μόναι (ώ; ή ώραία Δη-, 
μητρα, ή αληθώς χίδέσιμος τοΰ οίκου τοΰ Κάστωρο; και ΙΊολυδεύκους), 
ότέ δέ άύρόαι έν σκηνκϊς γνωσταΐ;, τινές τών όποιων συνεχώς επανέρ
χονται έπϊ τών πομπη’ίκνών τοίχων Ούτως ή ανατροφή τοΰ Βάκχου, αί 
μετά τοΰ Σιληνοΰ σχέσεις του, τδ ερωτικόν μυθολόγημα τής ’Αριάδνης, 
οί έρωτες τοΰ Διό;, ό ’Απόλλων καί ή Δάφνη, δ "Αρης και ή’Αφροδίτη, ό 
’Άδωνι; Ονήσκων, δ Ζέφυρος καί ή Χλωρίς, ίδίγ δέ οί ήρωες : δ Θησευς 
καϊ ή ’Ανδρομέδα, δ Μελέαγρος, ό ’ίάσων, δ 'Ηρακλής, τά δώδεκα άθλα 
του, ή μετά τοΰ λέοντος τή; Νεν.έα; πάλη του, οί έρωτές του, αί άδυ- 
ναμίχι (Βλ. έν τώ έν τχΐς νέαις άνασκαφχϊς, ο?κω τοΰ Συρικοΰ, τήν με- 
γάλην εικόνα, έν ή ύπδ τοΰ έρωτος καϊ τή; μέθης νικώμενος, ύποκυπτει 
ενώπιον τής Όμφάλη; καί τοΰ θριαμβεύοντο; Βάκχου) : ιδού τά ύπδ τών, 
σκηνογράφων τής μικρκς πόλεω; προτισ.ώμενα επεισόδια. Ένίοτε τά 
αντικείμενα χυτών έλάμβζνον έκ τών ποιημάτων τοϋ Βιργιλίου, συχνό- 
τερον δέ έκ τών τοΰ Όμήοου' Οχ ήδυνάμην νά άναφέρω δλόκληρον οικίαν, 
(τήν τοΰ ποιητοϋ, ομηρικήν έπίση; καλόυμ,ένην) τή; όποιας δ έσωτερι-, 
κδ; πρόδομος ήτο Ίλιά; εικονογραφημένη Έκεϊ έβλεπέ τις τδν χωρισμόν : 
τοΰ ’Αγαμέμνωνος καί τής Χρυσηίδος*  έπειτα τδν τής Βρησηίδος καϊ 
τοΰ Άχιλλέως, δστις έπϊ θρόνου καΟήμενος, μετ’ έκφράσεως οργίλου ύπο- 
τχγής, προσεκάλει τήν νεάνιδα να έπιστρέψν) παρά τώ Άγαμεμνοοιι.* . 
ώραία είκών δίκαίως πεφημισμένη. Έκεΐέβασίλευεν έπίσης ή ωραία’Αφρο
δίτη, ήν δ Gel! δέν έδίστκσε νά συγκρίντς κατά μέν τδ σχήμα πρδς τήν 
τών Μεδίκων, κατά δέ τα χρώμκ πρδς τή,ν τοΰ Τιτιχνοΰ’ γνωστδν είναι· 
οτι πρωταγονιστεϊ αύτη έν τφ ποιήματι. ΓΙαρέκει. δ Ζεύς καϊ ή "Ήρα. 
συνχντώντχι έπϊ τοΰ όρους Ίδη. αΤέλος, λέγει δ Nicoliti έν τώ πολυτε- 
λμστατω αύτοΰ περί Πομπηίας συγγράμματι, δτι ώς συνέπεια τών ποι
κίλων τούτων έπισοδείων, έφκίνετο ή Θετις, κατακεκλιμένη έπϊ τοΰ

γ



F. 442 ' ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
*

Τρίτωνος, καί τείνουσα πρδς τδν τεθλιμμένον υιόν τ^ϊς τά όπλα, άτινα 
ενώπιον της ό "Ηφαιστος δι αύτδν έχάλκευσεν.»

Έν τώ περιστύλω τοΰ οΐ'κου τόυτου άνευρεθη τδ αντίγραφο; τοΰ περί-· 
φανούς πίνακος τοΰ Τιμάνθου, ή θυσία τή; Τφιγενεία;. «Άπεικονίσας 

p; αύτήν δρθίαν παρά τδν βωμδν, έν ω έμελλε νά σφαγικσθή, ό καλλιτέ
χνης έζωγράφισε . την θλίψιν έπί τοϋ προσώπου τών παρισταμ'έιων και 
πρδ πάντων τοΰ Μενελάου'ειτα έζαντλήσζς άπαντα; τούς χαρακτήρας 

fe'; τής λύπης, έκάλυψε τδ πρόσωπον τοΰ πατρός, μή εύρίσκων κατάλληλο-
τέραν έκφρασιν.» ’Ητο κατά τδν Πλίνιον έργον τοΰ Τιμάνθου, καί τοι- 
αύτη είναι ακριβώς ή αντιγραφή ή έν τίρ οί'κω τοΰ ποιητοΰ έν Πομπηία 

ΐ- εΰρεθεϊσα.
ΤΙ ’Ιφιγένεια αυτή ώς καί ή Μήδεια ή έντώ’οΓ'.φ τοΰ Κάστορας καί 

Πολυδεύκους, ή άναμιμ-νήσκουσχ τδ αριστούργημα τοϋ Βυζαντινού Τιμο- 
μ.άχου, είσίν αί μόνα·, πομπηϊαναί εικόνες αί γνωστά άντικείμενα άπει- 

·.· κονίζουσαι’ μ ή συμπεράνωμεν δμως έκ τούτου οτι και αί άλλαι ήσαν
πρωτότυποι. Οί ζωγράφοι τής μικρά; πόλεως ούτε έπλαττον, ού'τε άντέ- 
γραφον, άλλ’ άπεμιμοΰντο έλευθέρω; στέφοντες την κεφαλήν διά θεμά- 
των γνωστών. Έκ τούτου και ή ποικιλία ή έκπλήττουσα ήν.ά; έπί τή 
πχρκγωγή τών αυτών αντικειμένων. Είδον δέκα Άριάδνας, καταλαμβα
νόμενα; ύπδ τοϋ Βάκχου, ούδεμία δμω; ομοιάζει πρδς την άλλην. Έκ 
τούτου επίσης και η εύκολία καί ελευθερία τήςχειρδς δεικνυούσης επι
τήδειου? σκηνογράφους. Βεβαίως, τά έργα τω», άξία; άνίσου, δέν είνα*  
ύποδείγματα ακρίβειας : αί ελλείψεις τής σκιαγραφίας και αναλογίας, αί 
αδεξιότητες καί απερισκεψία; είναι πολλαί : άλλ’ άς έκλέξη τις έν Γαλ
λία επαρχίαν τινα τριάκοντα χιλιάδας ψυχών περιέχουσαν καί άς εί'πωσιν 
εις τούς ζωγράφους αυτή; : «Φίλοι μου, άποσπάσατε πανταχόθεν, άπδ 
δλας τά; οικίας, τά μεγάλα ταΰτα χάρτινα φύλλα τά κολλημένα έπί 
τών τοίχων, καί ζωγραφίσατε άντ’ αύτών ύπόβζθρα και διαζώματα, ει
κόνας εύσεβείας, εικόνας εθνικά; καί ιστορικά;, είκονιζούσας τάς ιδέας, 
τάς πεποιθήσεις, τά ήθη καί τήν παλλαισθησίαν τής έποχής μα;, ούτως 
ώστε έάν κύριον τά Πυρρ ηναΐα, αί "Αλπεις καί τά Ίουράσικ καταπέσωσιν 
έπάνωθέν σας, αί μέλλουσαι γενεά! αίτινες θά έκθειάζωσι τάς οικίας σας 
καΐτά άριστουργήματά σας, νά δυνηθώσι νά σπουδάσωσι τήν εποχήν μας 
ήτις θά ήναι δι’ αυτούς άρχαιότης.......... », τι θά έκαμνον οί ζωγράφοι
τής μικρας ταύτας πόλε-ως ; Δύναμαι νά βεβαιώσω, νομίζω, μεθ’ολον 
τδν πρδς αυτούς σεβασμόν μου, ότι εί; πολύ δύσκολον θέσιν θά εύοεθώσι.

Τουναντίον οί Πομπηϊανοί, ουδόλως ώκνησαν εις τήν άναζωγράφησιν 
δλοκλήρου τής πόλεώς των. Θέλετε νά έκτιμήσητε τήν πραγματικήν 
άξιαν των καί τά πλεονεκτήματα των ; Έπισκέφθητε τάς έσχάτως ά-να-, 
κκλυφθείσα; οικίας και θεωρήσατε τάς εικόνας, κ; άφήκαν εί; τήν θέσιν 
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των έν δλτ; τή λαμπρότητί των, ήν διετήρησε μέν αύταϊ; δ Βεσούβιος, 
μετ' όλίγον δέ θά άφαιρέση δ ήλιος. Ίδέτε έν τή αιθουσ-p τοΰ Πρόκλου 
τά δυο άντιστοιχοΰντα άντικείμενα : τδν Νάρκισσον και τδν θρίαμβον 
τοϋ Βάκχου, τήν άάσχυρον αδράνειαν και τήν νικηφόρου ενεργητικότητα, 
'Ο σκοπδς είναι καθαρός, άπλοΰς, ζωηρότατα άπεικονισμένος’ οί αρχαίοι 
ουδέποτε είχον άνάγκην σχολίων. Έκ πρώτη; δψεως, καταλαμβάνετε τήν 
ιδέα; των καί τδ άντικείαενόν των’ οί άμαθέστεροι, οί ήττον έθνικοί 
κατά τδ ήμισυ τάς έννοοΰσι καί θέτουσιν ένα τίτλον έπί τών έργων των. 
Έδώ ούτε ελιγμοί, ούτε περιφράσεις, ούτε ύστεροβουλίαι, ούτε σύγχυσις : 
δ ζωγράφος λέγει ο,τι θέλει καί τδ λέγει ταχέως, χωρίς νά μεγαλοποιήστι 
τήν έκφρασιν καί νά ΰπερπληοώσ/) τήν σκηνήν τά κύρια πρόσωπα έκφαί- 
νονται μετά παρρησίας’τά δευτερευοντα δέν φωνάζουσι: Θεωρήσατε με! — 
'Η εϊκών τοΰ Ναρκίσσου, παριστ^ κατά πρώτον τδν Νάρκισσον, έπειτα 
έρημίκν τινα καί μίαν πηγήν. Τδ χρώμα είναι θαυμασίκ; λαμπρότητος 
καί άομονίας, άλλ’ άνευ ματαίων εντυπώσεων’ έν όλαις σχεδδν ταΐς τοι- 
χογραφίαις (έκτος τοΰ γάμου τοΰ Ζέφυρου κκί τής Χλωρίδος) τδ φώς δια
δίδεται ί'ιον καί λευκόν, διότι χρησιμεύει ούχί μόνον πρδς φωτισμόν τής 
εΐκόνος άλλα καί πρδς φωτισμών τοΰ τοίχου. Τά στενά καί χαμηλά δω
μάτια, άτινα άντί παραθύρων είχον θυρζν πρδς την αύλήν άνοιγομενην 
είχον ανάγκην τοΰ έζωγραφημένου τούτου φωτός, οπερ έδιδον εις αύτά ' 
χρωστήρες επιτήδειοι. Καί δποίζ κίνησις έν ταΐς μορφαΐς ταύταις, 1 δποία 
εύκαμψίκ καί δποίζ αλήθεια ! Ούδέν τδ διάστροφον, άλλ’ ούδέν καί τδ 
έπιβάλλον. ΤΙ ’Αριάδνη πράγματι κοιμάται, δ 'Ηρακλής καταπίπτει έκ 
τής μέθης, ή δρχηστρίς κυμαίνεται έπί τοΰ άέρος ώ; εί έπί τοϋ στοιχείου 
της, δ κένταυρος άνευ βίας καλπάζει, είναι ή απλή πραγματικότης, ή 
φυσις τοιαύτη δποία είναι έν τρ καλλονή της έν τή πλήρει έκχυσει τής 
χάριτός της, βζδίζουσα ώ; βασίλισσα διότι είναι βασίλισσα καί δέν θά 
ήξευρε νά βαδίζη άλλως. Τέλος οί υποδεέστεροι ούτοι ζωγράφοι, ταπεινοί 
τών τοίχων χρωματισταί, είχον έν έλλείψει επιστήμης καί ακρίβειας, τήν 
εύφυίαν, τδ ένστικτον τής τέχνης, τδ αύτόματον, τήν ελευθερίαν, τήν 
ζωήν.

Τοιοϋτοι ήσαν οί τοίχοι τής Πομπηίας’ S; παρκτηρή"ωμεν νΰν τά ψη
φιδωτά, άτινα πολύ μάλλον θά μάς έκπλήξωσι. Κατάρχάς ή λιθόςφωσις 
ήτο απλή’ κατεσκεύαζον φύραμα δι’ είδους τίνος άμμοκονίκς, τδ έπεπασ- 
σον διά πλινθίνη; κόνεως τετριμμένη;, καί άτετέλουν μάζαν τινα, ή'τις 
άποσκληρυνομένη, ώμοίαζε πρδς έρυθροϋν γρανίτην. Πλεϊττα δωμάτια και 
πολλαί αύλαί τή; Πομπηία; είναι έστρωμέναι διά του φυράματος τούτου’

1 «Και πώς οί άρχαΐοι, και οί άδεξιώιεροι άχόμη παρίστων τδ γυμνόν!· μοι είπεν τ,μέ- 
ρχν τινχ περιφανής κριτικός, μετ'ΙμοΟ τ'α; ε’χόνας περιεργαζόμενος. Ksl προσέΟηκε : «Ούδ'εν 
ημείς ίννοοΟμεν τήν σήμερον, τα άγάλματί μα; δέν είναι γνμνά, ε’ναι ένδεδ-νμίνα »
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δπερ έκάλουν opus sigtiinutn. Έπειτα, έθεσαν εύθυγράμμω,ς έν τω φυρά
ματα τουτω έν πρωτοις μικρούς.κύβους έκ μαρμάρου, ύέλου, χζλικος καί 
χρωματισμένου μίλτον Αποτελοΰντας τετράγωνα ή ταινίας, κατόπιν άλ
λους, οΐτινες συνέπλεκον τάς γραμμά; κζί ετοίκιλλοιν τά χρώματα ν-αλ 
άλλου; προσέτι, ο'ίτινες έσχημά τιζον κζνονικάς ζωγραφίχς, Αραβουργή
ματα κζί μαιάνδρους, ούτως ώστε οί κεκομμένοι /άλικες έτελεύτων κατ 
λυπτοντες έντελώ; τδ υπέρυθρον φύραμα, κζί ούτως άπετέλοϋντο τά ψη- 
φιδωτά καί λίθινα ταΰτα περικοσμήματα, άτινα έκτήσαντο Αμέσως τήν 
άξίαν καί τήν σπουδζιότητα τών μεγάλων έργων.

Ό οίκος τοϋ Φζύνου, έν Πομπήίγ, ό πλουσιότερου έστρωυ,έν,ος, ήτο ψη-' 
φιδωτόν μουσείου. 'ϊπήρχεν έν τοιοϋτον πρδ τής θύρας, έπί τοΰ πεζοδρο
μίου, φέρρν ώς έπιγρχφήν τδν Αρχαίου χαιρετισμόν: Have! Έν έτερον 
παρά τήν άκρζν τοϋ πρόθυρου, Απεικόνιζε τεχνηέντως προσωπίδας. ’Άλλα 
παρά τάς πτέρυγας τοϋ προδόμου, άπετέλουν μικρόν θηριοτροφείου : ύπήο- 
χον δυο νήσσαι, πτηνά νεκρά, κογχυλιζ κζί ΐχθεϊς, περιστερζ'ι έξάγουσαι. 

. μαργαρίτας έκ τίνος κιβωτίου, τέλος γζλή κζτζβροχΟίζομσα δρτυγα». 
ποικιλίας κ'αί λεπτομέρειας Αριστούργημα. Ό ΙΙλίνιος Αναφέρει περί τίνος 
ψηφιδωτού πζριστάνοντος τά λείψανα δείπνου,” ώνομάζετο ό άπάρωτος 
οίκος. ’Άς ,μη καταλίπωμ,εν δμως Ακόμη τδν οικο,ν τοϋ Φ,αύνου 
έν ω οί ψηφοΟέτζι έψηφοθέτησαν έν τώ κυρίως οί'κφ λέοντα υπερήφανου, 
αναχαιτιζόμενου, δστις δυστυχώς είναι έφθαρμένος, άλλά θαυμάσιου κατά 
τε τήυ δύνζμιν κζί τήν τόλμην. Έν τω τρικλινίω έτερον ψηφιδωτόν, πά-, 
ρίστα τδν “Ακρατον, τδ Βακχικόν πνεβμα, έφιππον έπί πάνθηρος” τέλος 
τδ της εξέδρας, τδ ωραιότερου έκ τώ.ν σωζομένων, συγκαταριθμεϊται με
ταξύ. τών πολυτιμοτέρων της άρχαίζς τέχνης μνημείων. Είναι ή περίδο- 
ξος μάχη τών Άρβήλων η τής Τσσοϋ. “ίλη ίππικοϋ 'Ελλήνων νικητών, 
-επιπίπτει κατά τών Περσών. Ό, Αλέξανδρος καλπάζει έπι κεφαλής τών 
ιππέων του, έν τή ταραχή χάνει τδ κράνος του, αί τρίχες της κεφαλή5- 
του άνορΟοΰνται ώς χαίτη, τδ μακρδν δόρυ τομ διετρυπησε τον στρατη-·. 
γδν τών έχθρών” οΐ Περσαι κατ αστραφέντες τρέπονται εις φυγήν οί πε- 
ριστοιχοϋντες τδν Δαρεΐον, τδν ήττημένον βζσιϋ^ζ, προσπαθουσι νά τδν, 
σώσωσιν*  άλλ’ ό Δαρεΐος λησμονεί εαυτόν', τείνων δέ την χεΐρα πρδς τον, 
νεκρόν στρατηγόν, τρέπεται εις φυγήν καί σωτηρίαν” θά έλεγε τις δτι 
ζητεί τδν Θάνατον. "Απατα η σκηνή, ή δρμη τών μέν, ή σύγχυσις τών 
δέ, ή ανατραπεϊσα άομάμζξζ τοϋ βζσιλέως, ή οργή, ό φόβος, δ οίκτος, 
πάντα ταΰτα βζθεως μεμελετημένα καί κζθζρώς παριστάμενα, έκπλήτ- 
τουσι τδ ποώτον βλέμμα και έγχαρ.άττονται εις τδν νοΰν, άφίνοντα την 
άφθζοτον τών αριστουργημάτων έντύπωσιν. Τδ δ’ αριστούργημα τοΰτο, 
δέ.ν ητο εΐμή λιθόστρωτου αιθούσης. Οί αρχαίοι έθετον τούς πόδας, έκεϊ 
δ,που ημείς θετομεν τάς χεΐρας, εϊπεν ’Άγγλός τις., την κζθζραν Α,λήθίΐκι»- 
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ειπών. Αί ώρχιότεραι τράπεζα’. τών Ανακτόρων τής Νεαπόλεως, έγεινζν, 
έκ τών Πομπηϊανών πατωμάτων.

Έν τή αϋτή οικία Ανεϋρον τδν περίφημου Φζϋνον δρχουμενον Αγαλμά-, 
■γιον έκ χζλκοϋ. “Εχει τήν κεφαλήν κχί τούς βραχίονας ύψωμενους, τούς. , 
όρμους πρδς τά δπίσω έ^ρ μένους, τδ στήθος έςέχον, έκαστον μυώνα έν - 
κινήσει, ολόκληρον τό σώμζ του, όρχεϊται.’Έλειπεν δμως κάτι τι άπδ τδ.ν. 
πλήρη. ορμής κζί ισχύος μικρόν τούτον θεόν, δπερ δμως εύρον κατά τάί 
τελευταίας Ανχσκαφάς έν πενιχρή τινι οικία” είναι δέ ασθενή; νεανίας 
πλήρης νωχελείζς και χζριτος, δ Νάρκισσος άκούων μχκρόθεν την νύμφην 
ΊΙχώ' ή κεφαλή του είναι κεκλιμένη, τό ους προσεκτικόν, δ δέ δάκτυλος, 
έστρζμμένο; πρδς τδ μέρος δπόθεν έρχεται δ θόρυβος : δλον του τδ σώμα 
Ακούει. Τά δύο τζϋτα χάλκινα αγαλμάτια πλησίον άλληλων τοποθετη» ■ 
μένα, Θά μας έκαμνον έθνικοός, έάν η θρησκεία δέν -ήτο εΐμή ύπόθεσις 
τέχνης Λ

Ουτω λοιπόν οί οίνοπώλζι μικρας Αρχαίας πόλεως έκόσμουν τάς κρη- 
νας των διά τοιούτων θησαυρών. Άνεϋρον άλλους άτελεστέρους ί'σως, άλλά 
χαριεστάτους (τδν κχθήμενον άλιέχ της μικρας ψηφιδωτής κρήνης, τδν 
ΤΙρακλέα κρατούντα έ'λαφον κεκλιμένην πρδ τών γονάτων του, μικρόν 
’Απόλλωνα έστηριγμένον έπί κίονος καί κραταϋντχ λύραν, γηραιόν Σιλη- 
νδν φέροντα ασκόν, ώραίαν Άφροδίτην διευθετούσαν, τήν βεβρεγμένην κό
μην της, ’Άρτεμιν άγρζίζν, κτλ”—μή υπολογιζόμενων τών Έρμών κχί 
τών διπλών ποοτομών, έξ ών μία, παριστΧ δύο ’κεφαλάς τήν τοϋ Φαύνρυ 
καί της συζύγου του άκρασίχ; κχί χάριτος πλήρους .Βεβαίως, τδ παν δέν 
είναι τέλειον έν ταΐς γλυφαϊς τζύτχις, και προ πάντων ταΐς έκ μαρμά- 
οου” τά άγάλματα τ·ή; Λιβίχς, τοΰ Δρούσου καί τ·ής Εύμαχίας εΐσόν μέ- 
τοια” τά δέ άνχκαλυφθέντα έν τοΐς ναοΐς ("Ισιδος, Βάκχου, ’Αφροδίτης 
κτλ.) δέν είναι κατώτερα τών τόΰ Πζρθενώνος. ΤΙ πτώσις της κχλλαι- 
σθησίζς καταφαίνεται εις τά τεϋ.ευτχΐα ώρζίσματα τών τάφων καί τών 
οικοδομών” ή διακόσμησις τών οικιών, τά μαρμάρινα ώρζίσματα, ΐδί^ 
δέ τά έκ μαρμαροκονίας είναι ύπέρ τδ δέον έπιτετηδευμένα, βζρέα καί 
παιδικά. Δ,εικνύουσι προσέτι, άν ό'χι μεγάλην αισθητικήν άντίληψιν, αλλά 
τούλάχιστον τήν Ανάγκην τής κομψό.τητος εκείνης, ή'τις τοσοϋτον βζθεώς 
είσέδυσεν είς τά ή'θη τών αρχαίων. Παρ’ ήμΐν, πράγματι, ή τέχνη δέν 
ξϊναι εΐμή τδ περιττόν, πράγμά τι ασυνήθες έξωθεν προερχόμενον όταν 
^ϊ'μεθχ πλούσιοι, αί εικόνες μας, τά Αγάλματα μας ύεν άποτελοΰσι μέρος 
τών οικιών μας. Έάν έπί τής θερμάστρας μας έχομεν ώρολόγιον π.αριστά- 
νον τήν Άφροδίτην τής Μήλου, δέν είναι διότι λατρεύομεν τήν καλλο
νήν, ούτε διότι έν τή αιθούση μας υπάρχει μεταξύ τής μητρδς τών χαρί-

1 ’Εσχάτως ό κ. Fiorelli aviOpsv ετερον αγαλμάτων, πσρ'.στάνον Σιληνδν κοντό χονδροί 
κυρτόν, οδχΐ κατώτερόν κατα τήν τίχ.νην τών δύο άλλων..
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ipi των καί -τής ώρας, ήν δεικνύει τδ ώρολόγιον ή ελάχιστη, σχέσις, 'Η’Αφρο
δίτη εύρηται έκεΐ λίαν έκπεπατρισμένη, στενοχωρεΐται. Ένω έν Πομπηί^ 
εόρίσκετο εί; τδν οίκόν της, δπως άλλοτε ή άγίζ Γενεβιέβη ύπήρχεν έν 

Η Πκρισίοις, ώ; νΰν δ άγιο; ’Ιανουάριος έν Νεζπόλει· ή λζτρευομένη
προστάτες, ής έπεκαλοΰντο την προστασίαν, ής έφοβοϋντο την οργήν : 
«’Έστω έπί σέ η οργή ’Αφροδίτης της Πομπηϊζνής», έλεγον, δτε ήθελαν 
νά κζτζρασθώσι τινχ. Πάσαι αί τών θεών και τών ημιθέων γνωστζί ίστο- 
ρίζι αί έπί τών τοίχων δεσπόζουσα! ήσαν παραμύθια, συναξάρια, διηγή- 
ματα χιλιάκι; επαναλαμβανόμενα και ε ΰχαριστοϋντα τούς Πομπηϊζνοός. 
Δέν είχον ανάγκην β.βλιζρίων δπως είσέλθωσιν είς τά οικιακά τών μου- 

j· .· ■ σεΐα. "Οπως ?δ·ρς παρόμοιόν τι μετάβηθι είς τάς έξοχά; μας δπου βασι
λεύει έτι καί vQv παλαιά τις θεότης, ή Δόξα, καί θά θα >μάσ·ρ; μετά 
ποιας θρησκευτική; εύλκβχία; διζτηροϋσιν έκεΐ τάς χονδροειδείς λιθογρα
φίας της Παλαιά; σημαία; καί τοϋ Μικρόν δε'.ανέως. Έκεΐ μόνον, η νεω- 
τερα τέχνη εϊσέδυσεν εί; τά ήθη: έχει άςίζν ή άρχζία;

Έάν έκ τής ζωγραφική; κζί τη; γλυπτικής, κκταβώμεν εί; τά κατώ
τερα είδη, έάν δπως έπειράθημεν νά πρά'ωμεν εί; τδν οίκον τοϋ Πάντα, 
άπογυμνώσωμεν τδ μουσεΐον,. όπως κατοικίσωμεν έκ νέου τά; Ιίομπηΐα- 
νάς κατοικίας, καί θέσωμεν αύθι; είς τα; θέτεις των τά; ωραίας λυχνίας 
μετά τοϋ έπ’ αύτών γεγλυμένου πζνθηρος, δστις τρέχων φέρει τδν πζΐϋα 
Βάκχον’ τδν πολύτιμον σκύφον, έφ’ ού δ ίο κέ ντα νροι λζμβάνόύσιν δπι- 
σθίω; μικρούς έρωτας· τδ έτερον άγγεϊον έφ’ ού η Πζλλά; ίστζται όρθια 
έπί άρματος, στηριζομένη έπί τοϋ δόρατός της' την άργυρζν χύτραν, ής η 
λαβή συνίσταται έκ δύο κεφαλών πτηνών' την απλήν ζυγόν, δπου βλέ
πει τις προτομήν μζχητοϋ φέροντο; λαμπρόν κράνος· τέλος τά μικρότερα 
άντικείμενα, τά πλέον ασήμαντα σκεύη, τά διά χαριεστάτων κοσμημά
των, ενίοτε λεπτότατων, κοσμούμενα πήλινα άγγεϊα’ έάν ζητήσωμεν έκ 
τοϋ μουσείου τή; Νεζπόλεω; δ,τι άντικαθίστα παρά τοΐς αρχαίοι; τά; 
τρομερά; θηκας έν αί; περικλείομε» τού; νεκρού; μας κζί δπερ μά; δει
κνύει τδ ώρζϊον εκείνο άγγεϊον, δπερ φαίνεται δι’ έλέφζντος έγκεκολλη- 
μενον καί έν άναγλύφφ πζριστάνον προσωπίδας περιβεβλημένας διά κλη
μάτων συμπεπλεγμένων, έλικρειδών, πληρών στζφυλών, μετ’ άλλων φυλ
λωμάτων μεμιγμένας καί συνδεδεμένας δι’ Αραβουργημάτων παντοίων, 
άποτελουντων ρόδακας, δπου διέρχονται πτηνά, καί δύο μόνον έλεύθερκ 
έχόντων διαλείμματα, δι’ ών τά άγαπητά τώ Βάκχω πζιδίζ συνάζουσι 
ή πζτοΰσι σταρυλάς, θίγουσι λύρας, αύλοΰσι καί κροτοϋσι τούς δακτύλους· 
—τότε, άνζμφιβόλως, βλέποντε; πάντα τά θαυμάσια ταΰτα, θά άναγ- 
κασθήτε νά Αναγνωρίσατε δτι οί αστοί τών αρχαίων χρόνων, ήσαν του
λάχιστον τεχνϊται ώ; ημείς. Ο’οδέν μεσότοιχον ύψοΰτο κατά τού; αρχαίους 
χρόνου; μεταξύ ζστών καί τεχνιτών. Δέν ύπήρχον δύο αντίπαλα στρατό
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πεδα, ένθεν μέν όί Φιλισταϊοι, ένθεν δέ δ λζδς τοϋ Θεοΰ. Δεν υπήρχε διά- 
κοισις αεταξύ τοΰ αναγκαίου καί τοϋ περιττού, τοΰ θετικοΰ καί τοΰ ιδεώ
δους. Ή τέχνη ητο ο επιούσιο; άρτος καί οΰχι δ πλζκοΰς τών κυριακών*  
πζνταχοΰ είσηρχετο,έφώτιζεν, έτερπεν, ηύωδίαζε τδ παν.Δέν έκυμαίνετο 
έξωθεν ού'τε πέραν τής ζωής, ήτο ή ψυχή καί ή χαρά ταύτης, τήν διε- 
πέρα τέλος, καί αυτή ή ιδία διεπεράτο — έζη. ’Ιδού δ,τι έδίδαξαν ημάς 
τά σεμνά ταΰτα έρειπιαι

(τό τέλος προσεχώς )

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 

Γπο κ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ *

’Επίτηδες παρελείφθησαν τά χωρία, έν οι; τδ πληθυντικόν υποκείμε
νον εινε θηλυκόν άφηοηυ.ένον' διότι σκοπός ήμϊν .πρόκειται νά ζαταστή 
φανερόν δτι, καί Αν τδ πληθυντικόν υποκείμενον μή εινε θηλυκόν άφγρη- 
μένον, δύναται τδ κατηγορούμενον, επίθετου ον, νά τεθή κατ’ουδέτερον 
γένος ένικοϋ άριθμ.οϋ. Σημειωτέου δ’δτι ένδέχεται υά είνε κζί ουδέτερον 
τδ πληθυντικόν ύποκείμενον, είς 8 Ανχφεοεται τδ ενικόν κατηγορούμενον' 
οιον Ξενοφ. Ά.τομν. Β', γ', 1 «χρησιμότερου νομίζουσι χρήματα ή αδελ
φόν». Πλάτ. Πζρμεν. σελ. 160 α' «ταΰτα δ’ αδύνατον έφάνη» καί Σοφις·. 
σελ. 252 ε' «καί μήν τά γε δύο αδύνατον εύρέθη» κζί Φζίδ. σελ. 106 
β' «τά τρία ούκ έσται —άρτιον». Πρβ. καί Άριστοφ. Νεφ· 1046 «δτιή, 
κάκιστόν έστι (τά θερμά λουτρά)» (”|δε κζί Μζτθίαν Jιεζαό. Γζ>αιιιιατ, 
σελ. 984 έκδ. γ' καί Κυννήρον ζ/ιέίοδ. Γ^απρατ. Τόμ. Β', σελ. 53 έκδ. β')· 
Απαντ^ δέ καί έν τοΐς Ίπποκρατείοις Τόμ. Α\ σελ. 8 «ενύπνια τά έν 
φρενιτικοϊσι έναργέζ Αγαθόν» καί παρά τώ Αίλιανώ Ποικ Ίστορ. Γ', 1 
«λέγεται δέ τά υδατα ταΰτα κζί τοΐς λουσαμένοις αγαθόν είναι» καί έν 
τοΐς τοϋ ©εοφράστου σελ. 834,9 «πολέμιον γάρ αύτοΐς τά υδατκ». Είπε 
δ’δ Θεόφρζστος καί (σελ. 61,13) «ρόα δέ κζί άμπελος φίλυδρζ» θείς 
κατ’ούδέτερον γένος πληθυντικού άριθμοΰ τδ κοινόν κατηγορούμενον θη
λυκών ύποκειαενων ένικοϋ άριθμοΰ. Οΰκ όλίγα δ’ δμοικ τούτω παραδείγ
ματα έχομεν πρόχειρα, αλλ’ ούδέν νΰν έπείγει νά μνημονεύσωμεν αυτά. 
Ο Ευστάθιος γράφει έν ταΐς εις "Ομηρον Παρεκβολαΐς σελ. 1 762,42 «Τδ 
δέ λυγρά καί τδ ριγηλά, δ έστι φρικτά καί θανζτηρζ, ούδετέρως προή" 
κται ώς πρδς πράγματα*  πάντως γάρ πρανγμα καί οί λυγοοί καί ριγηλοί

ί' ’ "Ορα σελ. 37Χ
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πόλεμοι. κκί τάέξ-ης». Πρβ. κκι σελ. 841,50 (έ'τι δέ σελ. 1521,48 κα|· 
1737,45).

Παρατιθέμεθα ν.χ\ παραδείγματα, έν οΐ; η μετοχή τοΰ ρήματος είναι 
συμφωνεί ούχί τφ ύποκειμένφ άρσενικφ η θηλυκφ ίντι άλλα τω κατηγο-· 
ρουμένφ κατ’ουδέτερον γένος προενηνεγμένφ. ΊΙρόδ. Β', 92 «έ'στιδέ καί 
•ή ρίζα τοϋ λωτοϋ τουτου έδωδίμη—έδν στρογγυλόν» κκί Γ’, 108 «η 
δέ δη λέαινα έδν ίσχυρότατον και θρασύτατον άπαξ έν τφ βίφ τίκτεί ■ 
εν». Πλατ. Πολιτ. σελ. 42 0 γ’ «οί γάρ οφθαλμοί, κάλλιοτον ον, ούκ 
ο.στρειφ εναληλιμμενοι εΐεν». Πρβ. καί Ίππ. Μείζ. σελ. 299 α «τά δέ 
που περί ταφροδισια πάντες αν ημϊν μάχοιντο ώ; ηδιστον δν». Σημ.ειω' 
τεον δ’ δτι δ Κόβητας γράφει έν τγ Μνημοσύνη (1883, σελ. 294) « Ισχύ' 
ροτατον sic positum significat ίσχυρότατον χρνίμα ant πράγμα praeler loci 
sententiam. Supplendum vidctur*  ίσχυρότατον καί θρασύτατον (θη.ίον) vc] 
(ζωϊον)». Περί της συντάξεως, καθ’ ην η μετοχή συμφωνεί ούχί τφ ύπο- 
κειμενφ άλλά τω κατηγορουμένφ, θάδιαλάβωμεν άκριβως αλλαχού.’Εν
θάδε παρκτηροΰμεν μόνον ότι είπών δ Ηρόδοτος έν βιβ.λιφ ΙΓ, 45 «Λευ- 
κάδιοι δέ τρεις, εβνος έόντες ο$τοι Δωρικδν άπδ Κορίνθου» λέγει έν ταϊς 
εξ'η; (κεφ. 46) «μετά δέ Κηϊοι τάς αύτάς παρεχόμενοι, έθνος ιόν Ίωνί-- 
κδν άπδ ’Αθηνέων».

Πολλακις εν τ'/j 'Ελληνική γλώσσ·ρ συνφδει τδ ρημ,κ κατ’ άριθαδν ού- 
χι τω υποκειμενφ, δπερ εινε πληθυντικόν, άλλά τφ κατηγορουκένφ ένικω 
οντι, ως εν τοϊς μνημονευθεϊσι χωρίοις «σπάνιον άρ’ην υανούσιν άσφκλεϊς. 
φίλοι» και «ούκοΰν ύπόλοιπόν έστιν οί στρατηγοί» καί «πότεοον άκείδε,ς 
ηδιόν έστιν η κίχλκι;» καί έν τφ «οΐόν τί που’στίν αί σοφκί ξυνουσίκι» 
( Αριστοφ. Θεσμ. 61) και έν άλλοις. Κατά τδν αύτδν τρόπον έλέχθη καί 
υπο τοΰ Θουκυδίδου Γ, 93 «αίτιον δ’·/)ν οίτεΘετταλοί έν δυνάικει όντε?- 
κτέ.» καί Δ', 26 «αίτιον δ’ην οί Λακεδαιμόνιοι προειπόντες» καί Η', 9 
«αίτιον δ’ έγενετο τ'^ς άποστολνίς τών νεών οί μέν πολλοί τών Xίων ούκ. 
είδότες τά πρασσόμενα». Σχολ. «Αίτιον δ’ έγένετο τ'δς άποστολης τώ.ν 
νεών τδ τούς πολλούς μη είδένκι τά πραττόμενα» (’Ίδε Κόβητον Μνηιιοσ.

. 1’880, σελ. 143). Καί φρονοΰσι μέν τινες οτι καί έν τούτοις τοϊς παοζ- 
δείγμκσιν έτέθη τδ έπίθετον κατ’ουδέτερον γένος ενικού άριθμοΰ, καί- 
τοι άναφερόμενον είς άρσενικδν υποκείμενον πληθυντικού άοιθυοΰ (’Ίδε 
Κρυγηρον Θουκνδ. Α', 10, 1), άλλ’ημείς δοξάζομεν δ'τι τδ ούσιαστικοΰ 

, δύναμιν κεκτημέ.ον ουδέτερον πκρεληφθη ύπδ τοΰ Θουκυδίδου, έν τε τοϊς 
παρκτεθεϊσι .χωρίοις κκί έν άλλοις (β.βλ. Α', 11, κτλ.) Πρβ. καί αίτια 
(έ'τι δέ δίκαιον —δίκαιά, νόμιρια, κτλ.). Συχνόν δέ παρά τοϊς φιλοσόφοι? 
ύπάρχει τδ αίτιον—αίτια, πρώτον αίτιον, κτλ. (Πρβ. Στοβ. Έκλ. Τόκ. 
Α*,  σελ. 90 Μειν.). Αεγεται δε καί αίτιον προκαταρκτικόν καί συνεκτικόν 
κκί σννεργόν, ν-τ'Κ. (Ίδε Κλημ. Άλεξ. σελ. 929 καί 933. Σέξτ. Έμπεφ.. 
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σελ. 122, 23. Διοσκορ. Τόμ. Β', σελ. 52. Γαλήν. Τόμ. ΙΔ', σελ. 691 
καί Τόμ. ΙΕ', σελ. 302 καί Τόμ. ΙΘ', σελ. 392)· έ'τι δέ αίτιον ποιητικόν 
κκί ΰόίικόν καί ειδικόν κκί τε.Ιικόν. Πρβ. τό ποίησαν αίτιον—ή πιιήσασα 
,αιτία,, προκαταρκτικόν αίτιον—προκαταρκτική αίτια (’Ίδε Act. Sem. Phil. 
Eil. Τόμ. Β', σελ. 287 καί 291. Πρβ. καί Δαρεμβέργην Oeuvr. de Galien 
σελ. 121). Γνωστόν εινε δτι έγραψεν δ Καλλίμαχος Αίτια, ολίγοι δ’ί'σως 
,άγνοΰσι τδ ’Απολλώνιου τοΰ Ροδίου επίγραμμα'·

Καλλίμαχος τδ κάθαρμα, τδ παίγνιον, ο ξύλινος νους' 
αίτιος ό γράψκς Αίτια Καλλίμ.αχος.

Ο Πλούταρχος συνέταξεν Αίτια 'Ρωμαϊκά (’Ίδε Κόβητον Colleel Ci'll· 
.σελ. 495).

Έπιστάσεως άξιον εινε τδ τού Θουκυδίδου βιβλ. Α', 10 «δτι μέν Μυ- 
κη.νκι μικρόν -ήν η εί τι των τότε πόλισμα νΰν μη άξιόχρεων δοκεϊ είναι», 
£πεο κακώς ύπό τινων νομίζετκι ομοιον τφ Εύριπιδείφ «η Λάκαινκ πόλις 
μέρ' έστίν». ’'Αλλοι άποφαίν.ονται δτι νοείται άπδ κοινού τδ δνομα πό~ 
^,σιια η δτι κατά τινα πρόληψιν έτέθη τδ ουδέτερον μικρόν διά τδ'έπι- 
φερόμενον πό.Ιισμα (’Ίδε Κυννηρον Αιεζοδ. Γραμμ. Τόμ. Β', σελ. 53 έκδ. 
β' κκί. Κλκσσηνιον Θονκνδ. Α', 10).ΚΚκί έν άλλοις δυσί τόποις τοΰ Θου
κυδίδου κεΐται. ούδέτερον έπίθετον άναφερόμενον είς θηλυκδν ονομα πό
λεως δηλωτικόν, οΐον ββλ. Α', 138 «έδόκει γάρ (η Λάμψκκος) ποΛυοι- > 
νότατον τών τότε είναι» κκί βιβλ. Δ', 76 «έστι δέ ή Χκιρώνεικ έσχατον 
της Βοιωτίας πρδς τ·ρ Φκνοτίδι της Φωκίδος». Άλλ’ούδκμώς εύλογον 
.φαίνεται νά ύπολκμβάνηται δτι έγένετο χρησις αυτού, ϊνα καθολικώς τά 
,ύποκείμενα πκρασταθώσιν. Ό Θουκυδίδης ένόει πο.Ιυοινότατον χοιρίον των 
τότε η πο.Ινοινότατον των τότε χωρίων (Πρβ. Tip. Α', 2 «τδ δέ ’’Αργος 
—προεϊχε άπασι των έν τνί νΰν Έλλάδι καλεομένν) χώργ») καί έσχατον 
χωρίον η μέρχ; (Πρβ. τό έσχατον—-τά Ισγατα, έπ'εσχατα χθονός, ίπ έσχατα 
γαο, κτλ.).

’Ενίοτε τω κατ’ ούδέτερον γένος τεθειμενω έπιθετφ, περί ου δ λόγος 
γίνεται έν τγ διατριβή τγϊδε, πρόσκειται η άόριστος άντωνυμία τι, ούχ^ 
δ’ όλιγάκις τδ ούδέτερον τοΰτο έπίθετον έκφέρεται μετά τοϋ ονόματος 
πραρμα η τοΰ συνωνύμου χρήμα, άπερ καθολικώς λαμβκνόμενα τίθενται 
καί έπί έμψυχων.

ω θύγατερ, ό Θεός ως ί’γυ τι ποικΙΛον και δνστέκμαρτον. Εύριπ. Έλ. 711. 
μαντικόν γέ τι και ή ^νχή καί ίσχνρόν τί εστιν ή ψι·χή. Ώ\χτ. Φαίδρ. 

σελ. 242 γ' καί Φαίδ. σελ. 95 γ' (’Ίδε καί. Σχάνζιον ΠΛάτ, Τόμ. Α'. 
σελ. 112, 23).

απας .Ιόγος, άν άπή τά πράγματα, μάταιόν τι μαίνεται καί κενόν· Δη' 
μοσθέν. σελ. 21,12. Φέρεται δέ καί παρά τφ Άντιφώντι περί τοΰ ΊΙρφδ.
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Φόν. 72 «μέγα ΤΙ η,αερκ πχρ' ηριβρκν γιγνο^ένη», άλλκ προκριτωτερκ 
φκίνετκι η γρζφη μέγα ΤΟΙ.

γί.Ιομετάβο.Ιον γάρ τί έστιν δ αιών. Σέςτ. Έαπειρ. σεΑ. 617,24.
ουτω κο ν ίν τι αρα χαρα καί Λύπη δάκρυα έστιν. Ξενοφ. Έλλην. Ζ, α, 32. 
γυναίκα <!’ είναι πράγμ' «y>// νουβυστικον και χρηματοποιόν. Άριστοφ. 

Έκκλ. 4 41.
εί δ'έγένετο κακή γυνή Μήδεια, ΓΙηνε.Ιόπη δέ γε μ έγα πραγμα. Ευβουλ. 

Άποσπ. 116.
ΰπερήφανον πραγμ' έστιν ωραία γυνή. Γνωρι. Μον. 724.

, ήν δέ μέγιστον πρήγμα Ληριοκήδης παρά βασι.Ιέΐ. Έρόδ. Γ', 132.
ο μεν δήμός έστιν άσταθμητότατον πράγμα των πάντων και άσυνθε- 

τώτατον. Δημοσθέν. σελ. 383,136.
,· ή μουσική πραγμ' έστί βαθύ τι καί καμπΰ2ον. Ευπολ. Άποσπ. 351.

ούδεποτ' &.ν εΐη ή ρητορική άδικον πράγμα. Πλκτ. Γοογ. σελ. 460 ε'» 
Προ. κκί σελ. 462 β' κκί Φκίδ. σελ. 94 ε'.

νόμους — πως άν τις ήγήσαιτο σπουδαΐον πραγμ'ειναι; Ξενοφ. Άπου.ν, 
Δ', δ', 14.

γυναικί τ' έγάρον χρήμα πρεσβύτης άνήρ. Εύοιπ. Άποσπ. 319,4.
άπορον χρήμα δυστυχών δόμος. Εύριπ. Όρέστ. 7 0. Είχε δ’δ Ενριπίδης 

κκί «σκκιόν τι γνήσ.κ πλούτος η τ’ κπειρίκ» (Άποσπ. 47).
ΐππικωιατον γάρ έστι χρήμα κάτοχον γΰνή.'Χν.στογ. Αυσ. 677.
γυνή γάρ, ήν μέν αύτήν αεί κο.ίιΓ,ης, έστί πάντων κτημάτων. κράτιζον, 

έάν δ' άνής, υθριστόν έστι χρήμα κάκό.Ιαστον. Πλάτ. Κωυ.. Άποσπ. 93, 
Ώς δ’ έν τώ προκειμενω χωρίω λέγετκι «πάντων κτημάτων κράτιστον», 
ουτω κκί πκρά τφ Εύβούλφ ’Αποσπ. 1 16 «είτ’ έγώ κκκώς ποτέ έρώ γυ- 
νκϊκκς;—πάντων άριστον κτημάτων» κκί πκρκ τω ΊΙροδότω Ε', 24 «κτη- 
μκτων πκ/των έ'τι τιμιωτκτον άΤτ,ρ φίλος συ ,ετός τε κκί εΰνοος» κκί 
πκρκ τώ Ίσοκράτει προς Νικοκλ. 53 «σύμβουλος κγκθδς χρησιμώτκτον 
κκί τυρκννικωτκτον-κπάντων τών κτημάτων έστίν». Πρβ. κκί χα.Ιεπόν 
γε θυγάτηρ κτήμα καί δυσδιάθετον (Μενανδρ. Άποσπ. 20) κκί χρήματα, 
ήδυ κτήμα (Ξενοφ. Συμπ Δ', 14) κκί ιρι.ΙοτιμΙη κτήμα σκαιόν (ΊΙρόδ. 
Γ', 53), κτλ. (’Ίδε Κυννίίρον έΐιεζοδ. Γραμμ. Τόμ. Β', σελ. 5 4 έκδ. β').

κιιΰιρον χρήμα ποιητής έστι καί πτηνον καί ιερόν. Πλάτ. ’Ίων. σελ. 534 β', 
σοφόν τοι χρήρι' άνθρωπος. Θεόκρ. ΙΕ', 83. Έν.τοϊς κώδιςι φέρετκι 

«σοφόν ΤΙ χρ·ημκ».’Ίδε Κισλίγγιον Θεοκρ. σελ. 420 κκί Μεινέκιον Θεοκρ. 
σελ. 306. έκδ. γ'.

άρ' οΰκ ανάγκη μέγα τι γεγονέναι γρήμα και θανμάσιον τίν Άγαθο· 
κ.Ιέα', Πολύβ. IB', ιε', 8.

ηί.Ιόίκτον χρήμα γυνή. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Δ', σελ. 236,21.
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καί έπιορκεΐ προχειρότατα—~καί δ.Ιως πάνσοφον τι χρήμα καί παντα- 
χόΟεν ακριβές καί ποικί.Ιως έντε.Ιές. Αούκικν. Τιμ. 55.

.Τί.lev χρήμα Φαδωρΐνος γένοιτο. Φιλόστρκτ. σελ. 541. ΈλέχΟη δ’ύπδ 
τοϋ Φιλοστρκτου κκί «κουφολόγον οι σοφιστκί χρνίμκ» (σελ. 297). Κεϊ- 
τκι δέ πκο’ κύτφ κκί «φύσει μέν γκρ επίφθονον, χρημκ ·άι ύρωποιτ (σελ. 
515), δπερ ο Κόβητος έν τνί Μνημοσύνη (1873, σελ. 2 13) ριετετύπωσεν 
εις τδ άνθρωπος. Πρβ. κκί Σχκιφηρον Γρηγ. Κορ. σελ. 325 κέξ.

ουτω φί.Ιαυτόν τι γρήμα άνθρωπος. Εύνκπ. σελ. 153.
παρα.Ια.Ιεΐ δέ ό τοίοΰτος μύθος καί έκτοπόν τι χρήμα καί θειον τήν πα- 

ρωκεάνιον ταύτην Πυδάργην είναι. Εύστκθ. σελ. 1050,60.
Κκί έν κλλοις δέ χωρίοις τών τε πκλκιών κκι τών ριετκγενεστέρων 

βλέπει τις την έπ’ έο.^ι/ωι χρησιν τών ανόρεχτων πγαγμα κκί χρήμα.
Πκοκ τώ ΔηριοσΒένει κπκντ^ σελ. 928,25 «οντοσί δέ Λκκριτος Φκση’ 

λιτής, μέγκ πρΧγρικ, Ίσοκρκτους [ΛκΟητηςη, πκρκ δέ τώ Ίίλιοδώρω ΙΓ, 
9 «ούκ έννοητεις κνθοωπος ούσκ, πρκγικκ άστκθρ.ητον πκρκ δέ τφ 
Στοκβωνι σελ 617 «συνηκρ.κσε δέ τούτοις κκί η Σκπφω, θκυρικστόν τι 
γρηυ.κ» (Πρβ. Τουπιον Emendat. Τόρι. Α', σελ. 24 κκί Βλκϋδησιον ’Αρι· 
στογ. Έκκ.Ι. σελ 147).

Ό Ξενοφών γράφει περί γυναικδς (Κυρ. Πκιδ. ς·', κ', 36) «έγώ γκρ σε 
συγκκθεϊρ^κ τουτω τώ άρικχω πρκγρικτιε,ώ δρ.οιον τδ Μενκνδρειον(Άποσπ· 
314) «πρκγρ.’κρικχον λέγεις', ο δ’Αριστοφάνης λέγει περί άνδρδς (’Όρν. 
1 375) «τουτι τδ πρκγριζ φορτίου δεϊτκι πτερών» κκί περί,'(κκνθκρου. Εΐρ. 
38) «μ.ικρδν τδ χρ'Ζρ.κ κκί κκκοσρ,ον κκί βοράν» (Πρβ. κκι Δινδόρφιον Ξενοιρ. 
Κύρ. Παιδ. σελ. 277). Πκρκ τώ Άρρικνώ φέρετκι Κυνηγ ΑΓ\ 1 «έπί 
δέ άλώπεκι δρκχυιην, οτι έπίβουλον τδ χρνίρ.κ».

Γνωστότκτον είνε τδ Ενριπίδειον «φιλόψογον δέ χρ'^υ.κ Οηλειών έ'φυ», » 
περί ού έποιησκτο λόγον ό Βκλκενκριος έν τ/j έκδόσει τών Φοινισσών 
Τόα. Α', σελ. 156 Λιψ (Πρβ. κκί Βλκ'ΰδησιον Σοιρ. Φι.Ιοκτ. σελ. 26)· 
Πκρκ τώ Θεοκρίτω κεϊτκι ΙΙΓ, 4 «δώδεκκ τκί πρζτκι πόλιος, ριέγκ χρη/.π 
ΑκκκινΧν». Πρβ. γρήμα θαυμαστόν γυιαικός, σοφόν τι χρήμα παρθένον, 
ν.τ'κ. (’Ίδε Βκλκενάριον Θεοκρ. σελ. 117 κκί Βοισσονκδην Νικ. Εύγεν. 
Τόρι. Β', σελ. 140 κκί Κόβητον Μνημοσ. 1859, σελ. 286). Ακριβώς 
πεοί της yρήσεως τκύτης Οά δικλκβωριεν έν κλλφ τόπφ.

Σηαειωτέον δ’δ τι εύοίσκετκι ένίοτε τδ ούδέτεοον έπίθετον, υπερθετι
κόν δν, τνί πληθυντικ-?! γενικό; πάντοιν ·?( των οντων συντετκγριένον.

Πλκτ. Φκίδρ. σελ. 240 β' «πκιδικοΐς δέ έρκστης πρδς τώ βλκβερίρ 
κκί είς τδ συνηριερευειν πάντων άηδέστκτον». Θεόφρκστ. σελ. 314,11 
«δοκεΐγκρ πολυνου.ώτκτον κκί πκρ,φκγώτκτον πάντων βοϋς». Αΐλικν 
Ποικ. Ίστορ. Δ', 17 «έ'λεγε δ’δτι πάντων σοφώτκτον ό κριθρ.ός» (Πρβ. 
Κόβητον (Μνημοσ. 1877, σελ, 38"). ’Εν τώ 7/ βιβλίω τοϋ 'Προδότου κ-
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-Λχντ^ κέφ. 237 «τΐολιήτής μέν πολιήτη εύ ιπρήσσοντί- φθονέει κάί.'έστι 
δυσιιενΙΙΣ τη σιγ·^) και μετ’ όλίγκ «ζεΐνος δέ ζείνω εύ πρήσσοντί έστι 
'εΰ[ΐΜέστατΟΝ Π ΛΝΤΩΎώ. Πρβ. καί β.βλ. Γ , 23 «έστι δέ —- πάντων 
δ χαλκός σπάνιώτατον κκί τιμιώτκτον» Άποσπκσμάτιόν ί; τοΰ Εύρι- 
πίδου άνκγινώσκετκι διττώς. «-α.Ι.ΙωΣ δέ πάντων δυσμκχώτατον γυνή» 

<κκΙ «a.Z.ZoxV δέ πάντων» (’Ίδε ΟΰκγνΤίρον Τραγ. Άποσ.τ. Τό;/.. Β', σελ.
288). Ό Νκυκιος έν τη έκδόσει τών ’Αποσπασμάτων τών Ελλήνων Tpot- 

γικών σημειοΰται (σελ. 42 Γ) «κακών expectabam ».
Αίσχίν. περί Πκραπρ 112 «γυνή γάρ τών δντων έστι κζλλιστον». 

Γαλήν. Τόα.Τ’, σελ. 241 «μέγιστον καί κάλλιστον τών ό'ντων δ κόσμος». 
Ήρβ. Διογέν.Δκέρτ. Α', 35 «πρεσβότατον τών ό'ντων θεός*  άγεννητον γάρ» 
καί Στοβ. Έ κλ. Α', β', 20 (καί Πλουτ. Ήθικ. σελ. 153 δ'). Πκρατηρη- 
τέον δ’ ότι δ Πλάτων είπών έν τω Γοργίγ σελ. 477 δ' «ή της ψυχής πο
νηριά αί'τχιστόν έστι πάκτωτ» λέγει μικρόν ύποβάς «ή άκόλκσία καί ή 
■άλλη ψυχής πονηριά μέγιστον rwr οττων κακόν έστι».

Περί τοΰ είιιί τι (οΐονταΐ τι είναι, κτλ.), ονόι-r είμι (ούδεν tojier οί σα- 
προ·1 v.'r'K.J και άλλων τινώ4> θά γράψωμεν ΐά δέοντα έτέρωθι.

Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ ΤΟΥ ΜΟΑΙΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΚΟΚΛΕΝ 

' ΤΗι ΜΝΗ ΜΗι ΛΕΟΝΤΟί ΤΟΥ ΓΑΜΒΕΤΑ

|;|;:Ϋ·</.. . TJj μνήμη ϊ’5 Ιξόχου zil πιφιλημένον ίταφον, τοΰ ίμπνεύσαντός μου και. ε.τιδοζιμά
■ΤΥ λ'' οιντο; τήν μελέτην τχύτην.

Λ Ταπεινότατο; z.at ευγνώμων
Κον.λέν

3jfe . ? Δέν είυ.αι πολυμαθής, και είναι τοΰτο γνωστόν*  αί δέ μελεται άς έ-
Υί νίοτε άποτολμώ δέν ώποκαλύπτουσι, τδ ομολογώ, ούδεν νέον. Περιορί-
Ο'’Λ ζομαι είς τήν έν τοΐς γνωστοϊς ήδη άνκζήτησιν κκί δικαιολογίαν τών

ιδεών άς ήδυνήθη νά μοί ύπαγορεύση αύτδ τοΰτο τδ κείμενον τοΰ Μο-
>' '■■· λιέρου, περί τής άληθεστέρας ερμηνείας τών παρ’αύτώ προσώπων. Τά

μαρτύρια ταΰτα, άτυχώς, δυνατόν νά έλλείπωσιν’ ούδε'ις αγνοεί, δτι δ 
Μολιέοος δέν κατέλιπε χειρόγραφα, ή, διά νά εί.τω κάλλιον, δτι χεϊρες 
πολύ έχουσαι είς τοΰτο τδ ένδικφέρον έζηφάνισκν σκοπίμως παν ό,τιή- 
δύνκτο νά ύπάρξη έκ της ιδιοχείρου γραφής του. ’Άνευ της έπινοησεως

τοΰ Γουτεμβεργίου, δ Μολιέρος θά ήτο ήμϊν δλιγώτερον γνωστός ή δ ’Αρι
στοφάνης. ’Εάν ποτέ λοιπδν λόγιοι έπραξκν έργον εύσεβές, είναι οσάκις 
έπιχειροΰσι ν’ άναπληρώσωσιν έν τή πρδς τούς μεταγενεστέρους πκρα- 
δόσει τήν άπώλεικν τών χειρογράφων τοΰ Μολιερου, τήν έςκφάνισιν τών 
άγνωστον πώς, άλλά κλαπέντων κιβωτίων του. Άτυχώς, παρά τήν ευ
σεβή επιμονήν τών Μολιεριστών, ή συγκομιδή είναι πενιχρά, πολλά δέ 
θέυ.κτα μένουσιν έτι άνεξέταστκ. Δέν πρέπει ουτω νά έκπλήσσητκί τις 
έάν, έν τή συντόμω επομένη μελέτη, έγώ οστις δέν έχω τήν τιμήν νά 
ήμαι είς έκ τών φιλοπόνων τούτων ερευνητών, εύρίσκομκι είς τήν άνάγ
κην ν’ άποτολμήσω, τηδε κκκεΐσε, υποθέσεις τινας μετά τοσαυτας άλλας 
δσαι έπετράπησαν.

Θά μ’ έρωτήση τις ί'σως διατί δέν έκαμα πκρομοίαν έζομολόγησιν δταν 
ήσχόλήθην έπί τοΰ α Μιπανθ^ώπουτι καί τοΰ «,Δ’χ-ο.έε/ου των Γυνάιχωτ·». 
Θά έκέρδιζκ ί'σως έκ τούτου, ώς μέ βεβαιοΰσιν, επιείκειάν τινα διά τιζας 
ισχυρισμούς, οΐτινες, έλλείψει της μετριόφρονος ταυτης δμολογίας, έπέ- 
συρκν κατ’ έμοΰ άρκετά ζωηρές έπικρίσεις.

’Απαντώ, δτι έν τ·η περί τών δυω τούτων άριστουργημάτων μελέτη 
μου, ώδευσα έπι τοΰ δμκλωτέρου, άσφκλεστέρου κκι σταθερότερου έδά« 
φους’ επ’ αύτοϋ δήλζ δή τοϋ πλήρους, τοΰ ολοκλήρου καί αυτοσχεδίου 
έργου τοϋ Μολιέρου.

Αί προθέσεις του μοί έφκίνοντο τόσω προφανείς, ώστε ήπόρουν, έπί 
μόνη τη ίδέη, οτι παρείχαν άμφιβολίαν τινα. Ειχομε> έκεϊ ενώπιον μας 
τδν λογισμόν του, έν δλη τη άνέσει γραφέντα, προεζέχοντκ δσάκις ή'ρε- 
σκεν αύτφ' εϊχεν ούτως είπεΐν, τήν πλήρη άφέλειαν καί τδν δυνατόν καί 
εΐλικοινή γέλωτα. Καθ’ οσον άφορΰί τδν Ταρτούφον, δέν συμβαίνει δλως 
τδ αύτό. Τδ δραμα άνεπλά.θη, διότι ύτάρχουσι τρία διάφορα κείμενα, 
τδ δέ νΰν είς χεΐρας ήμών είναι τδ τρίτον, τών δύω πρώτων έ'αφανι- 
σθέντων. Είς έκαστον αύτών τδ έργον ύφίστατο, κατά τάξιν, διοοθώσεις 
κκί μεταλλαγής έπ'ι τδ ήπιώτερον. Τοΰ συγγρκφέως ο λογισμός μετημ- 
φιέννυτο — ή λέζις είναι ίδική του — διά νά δραπέτευση μέχρις ήυ.ών. 
*Εδει ίσως, διά νά καταλάβωμεν αύτδν μετά βεβαιότητας, νά έχωμεν 
τδν λογισμόν τοΰτον ολόγυμνου, ώς έγεννήθη κατ’ άρχκς, καί ιδού δ,τι 
ακριβώς ελλείπει ήμϊν. ΤΙ πρώτη αυτή διαγραφή, τδ ποώτον αντίτυπου 
τοΰ Ταρτούφου, τδ χ·ι&·) έπε^εργασίας ή αλλοιώσεων, δέν τδ έχομεν, καί 
πρέπει νά διακρίνωμεν τήν αρχικήν ιδέαν μεταςύ τών στίχων μιάς τρίτης 
έπηυξημένης κκί βελτιωμένης έκδόσεως.

Έντεΰθεν αί τόσαι αβεβαιότητες· έντεΰθεν αί έν τη έρμηνείη τοΰ 
πρωταγωνιστοΰντος προσώπου ποικιλιαι καί αντιφάσεις, είς τοιοΰτον μά
λιστα σημεϊον ώστε μεθ’ δλας τάς άσφκλεΐς εντυπώσεις του,είναι εις τών 
δνσκολωτέρων χαρακτήρων τοΰ δραματολογίου.

Τόμος Η*.  6 7 8 — Ιούνιος, ’Ιούλιος, Αύγουστος 1881. .11
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Δεν εΐναι πλέον μονομερής χαρακτήρ’ ιδού ή άλήθεια, χωρίς νά λα- 

λήσωμεν περί τών άλλων ιδιορρυθμιών αΐτινες κρατοΰσι το πνεύμα έν 
απορία, ώς λόγου χάριν, παντελής έλλειψις τών κατ' ίδιαν Λόγων. Ό 
Ταρτούφος ού'τε ένα στίχον κατ’ ίδιαν, ού'τε μίαν λεζίν έχει άποκαλυ- 
πτουσαν τάς σκέψεις του*  θά έλεγε τις δτι άποφευγει νά μονολογήση έκ 
φόβου μήπως άπατησγ εαυτόν. Πάντες έννοοΰσιν εντεύθεν την αμηχα
νίαν έν γ εύρεθην.

Ούχ ήττον, ύπόχρεως, ώς έκ τή; τέχνης μου, νά σχηματίσω σαφή 
τινά ιδέαν τοΰ χαρακτήρας τούτου, άνελαβον την μελέτην αύτοΰ ώς ήδυ- 
νήθην, έψηλάφησα ύπο τον μανδύαν του, έζήτησα, άλλ’ αδυνατώ νά εί'πω 
δτι εύοον’ θά βεβαιώσω δμως δτι πιστεύω έν πλήρει συνειδησει, οτι τδ 
ποόσωπον ύπέστη, καί αυτό, μεταμόρφωσιν άνάλογον πρδς εκείνην την 
οποίαν ύπέστη καί δ “Αλκηστις μεταπεσών, εις το πείσμα τοΰ Μολιέρου, 
είς χαρακτήρα τραγικόν’ δτι δ Ταρτούφος είναι κάθε άλλο η τοιοΰτόν τι: 
δτι ήτον άοχικώς καί έδει νά ’/)ναι και ούτος πρόσωπόν κωμικόν.

Ό Μολιέρος, ούδέ τδν ζ/όχ Ζουάν τον, έγραψεν ώ'ς δράμα, ούδέ τδν 
Ταρτονφόν τον. 'Ο Ταρτούφος είναι λοιπδν τδ κωμικδν τοΰ έργου πρό- 
σωπον, τδ γελοϊον. Ναι, τδ γελοϊον’ ήξεύρετε δέ διατί ; Διότι είναι 
«ι’.έιαριχι/ς· διότι δ αίώνιος’ούτο; τύπο; τής υποκρισίας δέν είναι υποκρι
τής’ διότι είναι πράγματι όποιος δείκνυται, λαίμαργος, φιλήδονος, πλεο- 
νέκτης καί ευλαβής. Προορισμόν έχει νά προκαλέση τδν γέλωτα, είμαι 
περί τούτου βέβαιος — νά κάμν) νά γελάσωσι μαζύ του, μ’ εννοείτε, πι
στεύω, καλώς. Καί τοιαύτη είναι ή πρόθεσις τοΰ Μολιέρου, καί διά τούτο 
τδ έργον καλείται Ταρτούφος, δπως έτιτλοφόρησε τά άλλα έργα του’ τδχ 
'Λφηρημέκον, τάς Κυρατσίτϊ.ας, τίν Μίσάνθρωπον, τον Φι,Ιάργυρον, τόν 
Γεώργιον Λανδΐκον, τόκ 'Λρχοντοχωριάτην, τόν κατά φαντασίαν Ασθενή, 
καί τά λοιπά, ύποδεικνυων ούτως, εύθύς έξ άρχής, τδ ποόσωπον είς βάοος 
τού δποίου εννοεί νά γελάσωσι οΐ Οεαταί.

Άπαιτοΰσι σήμερον δπως δ Ταρτούφος ή φοβερός- θά συζητήσωιιεν 
τοΰτο αμέσως’ βεβζιώ δμως άπδ τοΰδε οτι τδ φοβεοδν τοΰτο 3ν, δ Μο
λιέρος δέν έφοβήθη, ούδέ θέλει νά τδ φοβώμεθα καί ημείς.

’Άς άναπολησωμεν την ιστορίαν τοΰ έργου.
Έν πρώτοις θέλω μόνον νά καθορίσω τάς χρονολογίας, θά συζητήσω- 

μεν μετά ταϋτα.
Ύ1Ιτο δ Μάϊος τοΰ 1664, έν Βερσαλίαις. Ό νεαρός βασιλεύς Λουδοβί

κος ό 1Δ'. προσφέρει, πρδς τδ θεαθήναι μέν χάριν τών δύω βασιλισσών, 
τής μητρός του καί τής συζύγου του, πράγματι δμως χάριν τής Λ'α-Βαλ- 

λιεμ, τάς έφθημέρους έκέίνας έορτάς, τάς ήδονάς της μαγικής νήσον, αί- 
τινες διέμειναν περιφανείς έν τή παραδόσει τών εορτών. Τήν δευτεραν 
ήμέραν, δ Μολιέρος διδάσαει την Ήγεμονίδα της *Η.ίιδος  ήν έπίτηδες 
συνέθετο, καί τήν δποίκν ηύκαίρωσε νά. περατώσ-ρ έμμέτρως’ τδ έργον 
οπωσδήποτε επέτυχε’ τήν έκτην ημέραν προσφέρει τάς τρεις πρώτας 
πράξεις τοΰ Ταρτούφον : τδ. έργον άπαγορεύεται.

Ούχί διότι δ βασιλεύς άποδοκιμάζει’ έκρινε μάλιστα αύτδ ώς έργον 
διασκεδκστικώτατον καί πιστεύει, δτι ai προθέσεις τοϋ Μο.Ιιέρου είναι 
κα.έαί—χότκ\ είναι αί λέξεις τής επισήμου έφημερίδος Άφηγήσεώς,— 
άλλ’δμως, πρόσωπα έξέχοντα, έσκανδαλίσθησαν, ή βασιλομήτωρ ίσπα- 
νίς και φιλόθρησκος, έτάσσετο μεταξύ τών τελευταίων τούτων’ δ βασι
λεύς δέν είναι μέν εύλαβής, άλλά θέλει νά ώσιν οΐ άλλοι, καί μόλις πρδ 
τεσσάρων ετών είχον διά τοΰ δημίου καή δημοσίως τοΰ ΙΙασχάλ αξ 
Έπαργιώτι Ίις.

Δέν ήτο δυνατόν τάχα νά καυσωσι καί τδν Μολιέρον ; Τδ μετρον έπρο- 
τάθη, μετά παρέλευσιν τριών μηνών, υπό τίνος 'Ρουλλέ, εφημερίου 
τοΰ άγιου Βαρθολομαίου, έν τώ λιβέλλω αύτοΰ α’Ο εκδοζος τον κόσμον 
βασιΛεύςτ), έν ώ άποδεικνύει δτι δ Μο.Ιιέρος, ό σάρκα περιθεΊΛημέκος καί 
άνθρώπινα ενδύματα φάρων δαίμων ούτος είναι άξιος, της ύστάτης βα
σάνου και αύτοΰ τοϋ γήινου πυράς, προδρόμου δι αυτόν τοΰ αιωνίου της 
ΚοΛάσεως. Σημειώσωμεν, δτι οί λόγοι ούτοι δέν είναι κενή τις άτειλή’ 
έκαιον άκόμη πολύ καλά, διότι κατά τδ αύτδ εκείνο έτος, τδ 1664 ή 
1665 έθανατώθη ούτως δ ποιητής Κλαύδιος Πέκ διά στίχους τινας, ούς 
συνέθετο κατά τής άειπαρθένου Μαρίας. Κατά τήν αύτήν δέ περίπου 
έποχήν δ μάντις Μορϊνος, παραδοθείς ύπδ τοΰ άγιου Σορλίνου, τοΰ άκο- 
λάστου εκείνου τοΰ μεταμορφωθέντος είς ψευδευλαβή, τήν αύτήν ύπέστη 
βάσανον. Τού Ρουλλέ τδ β.βλίον ύπήρξεν άλλως τε τδ κύκνειον τοΰ συγ- 
γραφέως του άσμα, άποθανόντός μετ’ ού πολύ, φεΰ ! καί καταλιπόντος, 
ώς τόσοι άλλοι, τδ έργον αυτού άνεκτέλεστον. Έπεπλήχθη μέν διά τδν 
ύπερβολικδν αύτοΰ ζήλον, άλλ’ ή κωμφδίζ τοΰ Μολιέρου διέμενε πάντοτε 
άπηγορευμένη.

Ό Μολιέοος ήκολούθησε τδν βασιλέα είς Φοντεναιβλώ (21 Ιουλίου — 
1 3 Αύγούστου). Άνέγνω τδν Ταρτούφον είς τδν λεγάτον τής 'Αγίας "Εδρας, 
δστις καί αύτδς ούδέν βλέπει τδ έπιλήψιμον, άλλά καί ή έπιδοκιμασία 
μενει άνωφελης.

'Η άδελφή τοΰ βασιλέως έπεθύμει νά λάβγ γνώσιν τής κωμωδίας’ δ 
Μολιέρος τήν δίδει είς αύτήν—τάς τρεις πρώτας πράξεις έννοεΐται πάν
τοτε — έν Βιλλέρ-Κοττερέ, τήν 25 Σεπτεμβρίου. Ό Ταρτούφος περιβάλ
λεται άλλως τε μέ τήν περιέργειαν έκείνην ήτις περιστοιχίζει τ’ άπηγο- 
ρευμένα πράγματα’ επειδή δέ πνευματική τις ελευθερία ύφίσταται ά- 
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«όμη, πάντες θέλουσι νά καλέσωσι παρ’ έαυτοίς τον Μολιέρον, ινα τον 
άναγνωση. Τδν άναγινωσκει είς τδν οίκον τοϋ Μοντμόρ, φανατικού’ τον 
άναγινωσκει είς ττ5ς Νινόν, ήτις τφ άφηγεΐται τδ άνέκδοτον τών δύω 
κιβωτίων (έξ ού δ Βολταϊοος συνέθετο βραδύτερου μίαν κωμωδίαν, κιβω
τίων έμπιστευθεντων ύπδ τοϋ έτοιμου έκ φρονήσεως νά έκπχτρισθή 
Γουρβίλλ, τδ μέν πρός τινα τών φίλων του, άκόλαστον ώς αύτδς καί 
όζοντα τδ ικρίωμα, δστις άπέδωκε την παρακαταθήκην βραδύτερον, τδ 
έτερον, πρός τινα θεοφοβούμενου, δστις τδ οίκειοποιήθη. Ό Κονδέ τέλος, 
δστις, ώς γνωστόν, μακράν τής αυλής ένεκα δυσμενείας τοΰ βασιλέως 
διχτελών, κατεγίνετο λίαν άξιεπαίνω; καί εύγενώς είς δλως πνευματικά 
έργα καί, κατά την χαριτολόγον έκφρζσιν τοϋ Θιερρυ, «μη έ'χων πλέον . 
πεδία μαχών, έκράτει τοΰ θεάτρου ΐνα καί επ’ αύτοΰ άποφασίζη την 
νίκην», δ Κονδέ, λέγω, επιθυμεί, καί αύτδς ν’ άκούση τδν Ταρτούφον' ή 
Παλατίνη, μήπω έναγκαλισθεϊσα την καθολικήν πίστιν καί ήτις, κατά 
την ιδίαν αύτής ομολογίαν, μόλις καί μετά βίας κατώρθου νά μή γελάση 
διά τά θρησκευτικά πράγματα, παρέχει τήν έν Ραινσύ έπαυλίν της, καί 
δ Μολιέρος καί δ θίασός του διδάσκουσιν ολόκληρον τδ έργον. Τδ γεγο
νός τοϋτο εόρίσκεται άναγεγραμμένον είς τδ πρωτόκολλου τοΰ Ααγκράνζ: 
καί ούδεμία επιτρέπεται άμφιβολία.

Τήν 29ην Νοεμβρίου 1684 λοιπόν, ημέραν τής αξιομνημόνευτου ταυ- 
της διδασκαλίας, τδ έργον είναι ού μόνον εντελώς περαιωμένον, άλλ’ 
έτοιμον, τούτέστι μεμελετημένον καί γεγυμνασμένον.

Ό βασιλεύς έ'χει άρά γε γνώσιν τών δύω τελευταίων πράξεων ; άγνω
στον’ ή άπαγόρευσις ούχ ήττον ύφίσταται.

Ό Μολιέρος γράφει τδν dbv 7·οοάν' τδ έ'ργον διδάσκεται κατά Φε
βρουάριον 1665, πολλών έπισυράν τήν δργήν, δ δέ Ταρτούφος μ,ένει ύπδ 
τδ μόδιον. Κατά τδν Σεπτέμβριον τοϋ έπιόντος έτους, έπειδή δ Μολιέοος 
κατόρθωσε νά έκτελέση κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως, τδ αθλητικόν 
έκεΐνο έργον τοΰ νά συνθέση, νά έκγυμνάση καί νά διδάξη έντδς πέντε 
ήν.εοών νέον δράμα, εόκ "Ερωτα ’/«ζγιιλ·, δ Λουδοβίκος ΙΑ'. ποοσκολλά 
αύτδν δριστικώς είς τήν υπηρεσίαν του, δ δέ θίασος τοΰ άδελφρϋ τοϋ βα- 
σιλέως καθίσταται θίασος βασιλικός ύπδ σύνταξιν έξακισχιλίων λιοοών. 
Δείγμα μεγίστης εύνοιας, ήτις, δμως, δέν άνέστησεε τδ καταδεδικασμέ- 
νον έργον. Κατά τήν έποχήν έκείνην ακριβώς, δ Κονδέ έξαιτεϊται παοά 
τοΰ Μολιέρου δευτέραν τοϋ έργου ' διδασκαλίαν. Καί, πράγμα άληθώς 
παράδοξον ! παραγγελλει νά έρωτηθη, ear ή τέταρτη του πραζις έγράφη 
καί άν δύναται νά διδάξη αύτήν. Τοΰ Μολιέρου διδάξαντος τδ έ'ργον 
πλήρες πρδ ένδς ή'δη έτους, πρόκειται τότε, προφανώς, περί νέας τίνος 
τετάρτης ποάξεως : ή άνάπλασις λοιπδν τοΰ έργου ή'ρξατο.
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’Η παράστκσις δίδεται, είς πέντε πράξεις, τήν 8ην Νοεμβρίου, καί 
πάντοτε έν Ραινσύ.

Εϊτα δ καιρδς διαόρέει’ νέα αριστουργήματα έξέρχονται τών χειοών 
τοϋ Μολιέρου’ δίδει τότε τώ’ Μισάνθρωπον, τον Ακούσιοί ιατρόν (I 666), 
τδν Σικεϊόν (1 667)· αλλά δέν όίδει Tor Ταρτούφον·

Αίφνης, τή 5η Αύγουστου 1667, τοΰ βασιλέως διατρίβοντος παρά τφ 
έν Φλανδρίφ στρατφ, δ θίασος τοΰ Βχσιλικοϋ ’Ανακτόρου (Palais-Royal) 
διδάσκει δημοσίη τδν Απατεώνα, κωμωδίχν είς πράξεις πέντε, ής δ 
ήρως είναι Πανοΰλφός τις ευπατρίδης, άνθρωπος τοΰ κόσμου άλλ’ άγροί- 
κος, έν τφ προσώπφ τοΰ δποίου ή φιλολογική σπείρα ή εναντία τοΰ Μο- 
λιερου τάχιστα άναγνωρίζει τδν Ταρτούφον. Καί είναι δ Ταρτοΰφος τφ 
όντι, ύπ’ άλλο τι όνομα, ύπ’ άλλο ένδυμα, Ταρτοΰφος διωρθωμένος, με- 
τημφιεσμένος, Ταρτοΰφος τιμωρούμενος έν τή λύσει τοΰ δράματος έν δνό— 
μκτι τοΰ βασιλέως, διά τοΰ έγκωμίου τοϋ δποίου περατοϋται τδ έργον, 
και δστις καθ’ά τουλάχιστον φαίνεται, έπέτρεψεν αύτδ διά ζωσης’ διότι 
πώς δ Μολιέοος, όσης εύνοιας καί άν ύ.τετέθη οτι άπήλαυεν έν τή αύλή, 
θ’ άπετόλμα νά διδάξη έ'ργον κκθ’ ού ύρίστατο ίσχύουσα βασιλική άπα- 
γόρευσις ; ’Αλλ’ άδιάφορον, είναι δ Ταρτοΰφος. Τήν επαύριον μάλιστα 
κλητήρ τοΰ δικαστηρίου υποθέτω, εις τδ πείσμα τοΰ φθόνου, προσήλθεν 
ινα γνωστοποιήση εις τδν Μολιέρον, έν δνόματι τοΰ Ιίαρλαμέντου, τήν 
ρητήν άπαγόρευσιν τοΰ νά διδάξη άλλην φοράν τδ προγεγραμμένον έργου’ 
έκ φόβου δέ μή προβή είς τολμηρόν διάβημα παρά τήν γνωστοποίησιν 
ταύτην, αί ειδοποιήσεις σχίζονται, ή αί'θουσα κλείεται καί φυλάττέτάι 
ύπδ φρουράς. Υπάρχει προφανώς δημόσιος κίνδυνος, δ δέ κύριος Πρόεδρος 
δέν άστεΐζεται προκειμένου περί τής τάξεως.

Ό κύριος Πρόεδρος είναι δ γνωστός Ααμοανιόν. ’Αρετή ειλικρινής, παρά 
πάντων εύλόγως τιαων.ένη, τούθ’ δπερ καθίστησιν άδύνατον, δσον καί 
άλλχι πολλαί αίτίαι, τήν ύποτιθεμένην δηλοποίησιν ήν δήθεν δ Μολιέ
ρος άπδ σκηνής έποίησεν έπ’ εύκαιρίφ τοΰ Ταρτούφου, δτι δηλαδή «δ κ.. 
Πρόεδρος δέν θέλει νά τδν παίξωσι» δ Μολιέρος έν τούτοις δέν ύποχωρεΐ.

'Η άδελφή τοΰ Βασιλέως κάλλιστχ ύπέρ αύτοΰ διατεθειμένη, προσλι- 
πάρει άλλ’ ούδέν επιτυγχάνει. Ό Μολιέρος μεταβαίνει αύτοπροσώπως 
πκρά τώ Ααμοανιόν, συνοδευόμενος ύπδ τοΰ Βοαλώ. 'II γλώσσα τοΰ 
Προέδρου, δφείλομεν νά τδ δμολογήσωμεν, δέν στερείται ύψηλών έννοιών. 
Άπέδωκε τήν όφειλομένην δικα.οσύνην εις τδν Μολιέρον, ώμολόγησεν 
δτι τδ έργον ήδύνατο νά ή ωραιότατου καί διδακτικότατου, άλλά προσ
έθετα, δτι οί ηθοποιοί δέν έχουσι ποσώς τήν άποστολήν νά διδάσκωσιν 
εις τδν κόσμον τή» χριστιανικήν ηθικήν καί τήν Οοησκείχν. Ανέβαλε τήν 
άύειχν μέχρι τή; έπιστροφής τοΰ βασιλέως. Ό Μολιέρος, έμεινεν έν- 
νεός .... καί δ Ταρτούφος άπηγορευμέυος.
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To συμπέρασμα τής συνεντεύξεως ύπήρζεν ούχ ήττον Αρεστόν, διότι 
Αναμιμνήσκει έκ τοΰ σύνεγγυς την κωμφδίαν.

’Επειδή ό Μολιέρος έψέλλιζε τή.ν ύπεράσπισίν του, άτε καταληφθείς 
υπο τοϋ περί την προφοράν ελαττώματος ενεκα συγκινήσεως : «Κύριε, 
διέκοψεν ό πρόεδρος μετά χάριτος, βλέπετε ότι πλησιάζει δ καιρός . ., 
θά λείψω δέάπδ τήν λειτουργίαν άν μείνω ένταΰθα περισσότερον.

Εϊναι κύριε, οκτώ ’μισό ή ώρα
Μέ προσκαλεΐ να άναβώ πνευματικόν τι χρέος 
Και σέ ζητώ συγχώρησήν άφίνων σε ταχέως (1 )

Ουτω λοιπόν δ κ. Ααμοανιόν, έν τφ σπουδαστηρίφ του έδρεύων, έπαι
ξαν αύτδς ούτος ενώπιον τοϋ Μολιέρου μίαν τοϋ Ταρτούφου σκηνήν .... 
Ύίϊ δύναμις της Αλήθειας !

Ποιμαντορική τοϋ ’Αρχιεπισκόπου τδν Πκρισίων, τοΰ Άρδουί'νου Πεοε- 
φίξ, άπαγοοεύουσα απολύτως εις τδ ποίμνιόν του νά πκοαστή εις την δι
δασκαλίαν τοϋ έργου καί Απειλούσα διά μεγάλου άφορισμαϋ τδν Μολιέ- 
ρου, έπηκολούθησε μετά τρεις ημέρας τήν μίαν καί μόνην δοθεΐσαν παοά- 
σ.τκσίν του. —Ή μάχη καθίσταται λυσσωδεστέρα’ ή εκκλησία παρέχει 
τά πυροβόλα της. 1

Ό Μολιέρος γράφει τήν δ-ευτέρκν Αναφοράν του, έν γ διακρίνεται, ύπδ 
τδν συνήθη σεβασμόν του, ύψηλοφρονέστατος τόνος αγχνακτήσεως*  υπο
βάλλει αύτήν εις τδν βασιλέα διά τοϋ Ακγγράνζ και τοϋ Αά-Θοριλλιέο. 
‘Ο βασιλεύ; ύποδέχετκι εύνοϊκώ; τούς ηθοποιούς, αναγινώσκει, άλλ’ άφί- 
νει τά πράγματα ώς είχαν : θά παρκγγείλη προσέθετα, νά εξετάσουν 
κατά τήν έπιτροφήν του.

Ό Μολιέρος μένει έπι επτά εβδομάδας χωρίς ούδέν νά διδάξη. Μόνον 
δέ περί τά τέλη Σεπτεμβρίου], ...... «Άναλαβών θάρρος μεθ’ δλην 
τήν καταιγίδα καί τήν θύελλαν, ώς λέγει ποιητής.τις, εμφανίζεται 
αυθις έπί τής σκηνής».

’Άγνωστος φίλος σύνηγόρησεν υπέρ τοϋ έργου του έν τή περί τοϋ 
’Μπαταιώζος ’ΚπιστοΛή τον, ήτις είναι Αληθή; τοΰ έ'ργου τούτου πανη
γυρικός καί Αξιόλογος καί φιλοσοφικωτάτη έν ταύτώ περί κωμφδίας θεω
ρία’ δ δέ Μολιέρος έξακολουθεϊ συνηγόρων δ ι’ άλλων κωμικών έργων του. 
τδ έτος διαρρέει, είτα κκί τδ ακόλουθον, χωρίς ο βασιλεύς νά πραγμα
τοποίηση τάς ύποσχέσεις του’ τέλος, μετά τδν Αμφιτρύωνα, μετά τδν 
Γεώργιον Λανάϊνον, άγνωστον έ'τι πώς καί διά τίνα λόγον, ο βασιλεύς 
έπιτοέπει τήν έπανάληψιν τοϋ έ'ργου, ύπδ τδ άλ ηθές του μάλιστα ό'νο- 
μα. Σημείου νίκης, Τήν δέ 5 Φεβρουάριου 1669, δ Μολιέρος διδάσκει 
τδν Ταρτούφον, Ταρτούφον ήκιστα μέν διαφεροντα τοΰ κατά τδ 1667

(I) Οί 2ν ι5 μελΐτη ταύτη παρχτεΟιιμΤνοι στίχοι τοΰ Ταρτούφου έλήφΟησαν έλληνιστ| 
της άρίστης μεταφράσει»; τοΰ χ, I, Σχολίσςη,
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Πανού.Ιφου, ύποστάνσα δμως διορθώσεις τινας. Τδ έ'ργον επαινείται Ανυ- 
ψούμενον μέχρι νεφελών’ πάντες καταπλήτσονται, δ ηθοποιός θριαμβεύει 
και ή ’Εκκλησία μόνον τεθνεώτα μέλλει νά συλλάβη αύτδν είς χεΐοάς της.

Έπί τέλους λοιπόν, πενταετή; πάλη κχί τρεις συνέχει; αναθεωρήσεις, 
ιδού ολόκληρος ή τοϋ Αριστουργήματος τουτου ίστορίχ. Τά ολίγα ταϋτα 
έπκρκοϋσιν ΐνα καταδείςωσι τίνα; μεταμορφώσεις έδεησε νά ύποστη τδ 
έ'ργον τοΰτο. "Εχομεν τήν τελευταίαν συγγραφήν. Γνωρίζομεν τήν δευ- 
τέραν, τδν Πανοΰ.Ιφον δήλα δή, έκ τής αναλύσεως ήν περί αύτοΰ δίδει 
ή περί τοϋ Άπαταιώνος Έ.ττστο.Ιι'μ Περί τής πρώτης, ούδέν γινώσκομεν.

II.

’Ατύχημα ανεπανόρθωτου, διότι δ Αρχικδς έκεϊνος Ταρτούφος, ήτο 
ό Αληθής. ’’Τίτο ή ΆθηνΧ προκύψκσα κατόπιν ένδς πλήγματος, πάνοπλος 
έκ τής κεφαλή; τοϋ διδασκάλου. Άλλ’ έ'χομεν τούλάχιστον, έλλείψει άρ- 
χικοϋ τίνος κειμένου, διδόμενου τι. περί τοΰ ποια τις ήτο άρά γε ή 
πρώτη ιδέα ;

’Ερώτημά τι τίθεται εύθύς έξ Αρχής. Διατί, κατά τά; έν Βερσαλίαις 
έορτάς, δ Μολιέρος έδίδαξε τρεις μόνκς πράξεις ; Τδ έργον ήτο άρά γε 
ατελές ; ”Η μάλλον έκ φρονήσεω; άφήκε τάς δύω τελευταίας όπισθεν 
τών παρασκηνίων ; Πλεϊστοι κλίνουσι νά παρκδεχθώσι τήν τελευτκίαν 
ταυτην εικασίαν. Θά σησ.ειώσω ένταΰθζ ότι ή ’Λφήγησις τών εορτών, 
ήτις, ώ; πιστεύεται, έν τώ περί Ταρτούφου χωριφ της, ένεπνευσθη ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ Μολιέοου, ΐσω; μάλιστα καί συνεταχθη ύπ’ αύτοΰ, λεγει ο βα
σιλεύ; « Απηγόρευσε τδ έ'ργον διά τδ δημόσιον στερηθεί; κκί αύτδς τή; ευ
χάριστή τέως ταύτης μέχρις ου .τερατώδη καί έζετασθή.

Είτα, έάν ό Μολιέρος είχεν έν τω θυλακίω τδ έ'ργον του όποιον σήμε
ρον είναι, πώς νά πιστεύση τις ότι δέν έσκέφθη νά προβαλη παρευθύς 
τήν 5ην πρχξίν του τήν τόσω προφανώς προωρισμένην διά τοϋ πρδς τδν 
βασιλέα έπαίνου νά σώση τδ ύπόλοιπον ; Ό Μολιέρος τδ εί'δομεν δέ έν 
τή πάλη τοΰ ετέρου έ'ργου του, «ή Σγο.Ιη τών Γυναικών» ήτο, ώς πρδς 
τήν στρατηγικήν, δπαδδς τοΰ Κονδί’ προύχώρει Οαρρκλέω; : θά όιεκύ- 
βευε τήν ύπόθεσίν του ϊνα συναρπάση τήν νίκην.

Άφ’ ετέρου, δύσκολον είναι νά παραδεχθή τις ότι έ'ργον όποιον δ 
Ταρτούφος διακυβεύεται χωρίς νά τδ έχη τις δλόκληρον είς χεΐράς του, 
καί ότι ό ποιητής έπεφυλάχθη νά γράψη τά σφοδρότερα μέρη κατά λόγον 
τής μείζονος ή ήττονος έπιτυχίας τών πρώτων. "Οτι δέ δ Μολιέρος διε- 
λογίσθη ν’ άφήση τδν Ταρτούφον ατελή, ούδείς, ύποθέτομεν, θέλει τδ 
πιστευσει.

Ό Μισσελέ, ούτινος ή ό'σφρησις φθάνει ενίοτε μέχρι μαντείας, συνε-
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δύαζε τά διεστώτα διά τίνος παραδόξου ύποθέσεως. Έπίστευεν, δτι αί 
τρεις πράξεις αί διδαχθεΐσαι κατά τδ 1664 άπετέλουν κωμωδίαν πλήρη 
καί έντελή, ήν ο συγγρκφεύς ηύρυνε βραδύτερον εις πέντε πράξεις. Ί’δ 
τοιοΰτον δέν είναι τόσον αδύνατον δσον ίσως φρονοϋσι. Τούτο θά έξηγή 
επίσης και τήν έν τώ ύπάρχοντι έργω ύπαρξιν τών δύω πράξεω; τών 
χρησιμοποιηθεισών δπως παρασκευασωσι την έπί τής σκηνής έξοδον τοϋ 
Ταρτούφου, φιλολογική έπιτηδειότη", ήν έν τώ προλόγω αυτού δ Μο- 
λιερος φαίνεται παριστών ώς έπιδιόρθωσιν καί ώς άλλαγήν συγχρόνως τοΰ 
ενδύματος τοϋ ήρωός του. Τοϋτο θά έδικαιολόγει ί'σως τδν κυρ Λεσβίκην 
επί τή άποδιδομένη εις αύτδν μομφή, τδν τόσον πρόθυμον 'πρδς τδν Ταρ
τούφον του και έπκνερχόμενον έκ ταξειδίου εις την πρώτην πραξιν, 
χωρίς νά τδν έχη έναγκαλισθή ακόμη εις τήν τρίτην. Δεν επιμένω πο
σώς’ θά ήδύνατό τις νά είπη και άλλα πολλά, άλλ’ ή ύπόθεσις τήν ο
ποίαν προβάλλω μοί φαίνεται μάλλον πιθανή. ΤΙ ύπόθεσις αυτή, είναι 
δτι ό Μολιέρος είχεν, άν μή συμπεπληρωμένας, τούλάχιστον σχεδιαγρα· 
φημένας τάς δόω τελευταίας πράξεις του, άλλ’ δτι αί δύω αύται πράξεις 
δέν ήσαν έκεϊναι άς ήδη κατεχομεν, δτι ή λύσις ήτο δλως διάφορος, δτι 
δ βασιλεύς δέν παρενέβη ποσώς’ δτι έν ένί λόγω, ή κωμωδία ήτο πολύ 
δριμυτέρα και δτι ό Μολιέρος, δστις, όλιγώτερον τολμηρός, θά τήν έρρι- 
ψοκινδυνευε σχεδιαγραφεΐσαν ί'σως τζ/r 'Η γβμονόπαιδα. τ,μ 
κατέστη άκόμη πλέον συνετός,

Είναι τφ δντι βέβαιον δτι αί τότε διδαχθεΐσαι τρεις πράξεις διαφέ- 
ρουσι τών τριών πρωτων οριστικών ποάζεων. ’Έχομεν τήν περί τούτου 
μαρτυρίαν αυτού τού Μολιέρου, καί αρκεί τοϋτο. Δυναταί τις νά στοι- 
χηματίση καί άδρώς μάλιστα δτι. αί διαφοραι αύται καθίσταντο έτι 
σπουδαιότερα1, εις τάς τελευταίας πράξεις. Είπον άνωτέρω, δτι ό Μο- 
λιερος ήτο άνήρ θαρραλέος. Πλήν τούτου, δτε συνέθετο tor Ταρτούφον, 
τούτεστιν ή περί τά τέλη τοΰ 1663, ή κατά τούς μήνας τοΰ 1664, 
διετέλει έν δλη τή θέρμη τοϋ έπί τή έπιτυχίη τήζ Σνολης των Γυναι
κών θριάμβου του’ είχε διά τής Λογοκρισίαν, τοΰ Αίτοσ^ιΰ/άσματος, κα
ταβάλει τους μαρκησίους, τούς σχολαστικούς, τούς σεμνοτύφους, τούς 
κωμωδούς. ’Έμεινεν αύτφ νά νικήση και τούς ψευδευλαβεΐς' έρειδόμενος 
δέ έπί τής ύποστηρίξεως τοϋ Αοδοβίκου ΙΔ'. πιθανόν είναι, δτι δέν έ- 
φείσθη αύτών. Θά άφήκεν έλεύθερον τδ στάδιον εις τδν έν δλφ τώ 'Ρα- 
βελεσιακώ άνθει του ευρισκόμενον τότε οίστρόν του, (ό Σχολή των Γυ
ναικών άποδεικνύε.ι τούτο) §ν υποβάλλει εις τδ πρόσωπον τής Δροσής.

’Ήθελε τις ποτέ πιστεύσει δτι έν έργω δπερ άνεγίνωσκεν εις τδν οίκον 
τής Νινδν δέν ύπήρχε ουδέ κόκκος πλειοτέρας τόλμης δσης υπάρχει έν 
τώ καθ’ ήμας Ταρτούφφ ; Τήν κωμφδίαν έδίδαξεν ολόκληρον μόνον 
παρά τή Παλατίνη πριγκιπίσση, ήκιστα εύλαβεϊ, καί κατά διαταγήν τοϋ
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Κονδέ, δστις ήγάπα τοϋ πνεύματος τάς ελευθερίας καί ό όποιος έζήνεγκε 
κατά τδν χρόνον εκείνον τήν περιλάλητον λέξιν του, τήν τόσον εύφυά 
καί βαθύνοα.

Έν τούτοις, τί παρήχθη έκ τής διδασκαλίας εκείνης ; δτι τδ έργον έ- 
μεινεν άπηγορευμένον’ δτι μετά έτος έν, ήτοι τδ 1665, ό Κονδέ, θέλων 
νά έπανίύη αύτδ ήρώτα τδν Μολιέρον έάν είχε συνθέση και τήν Τετάρ
την πράςιν, τούτέστι τήν νέαν τετάρτην πραξιν, τήν τετάρτην πιθανώς 
πραζιν τής συνθέσεως, ήν ό Μολιέοος άπεκάλεσεν ’Απαταιωνα ή Πανονλ- 
φον ; Άπδ τοΰ τέλους τοϋ 1665 λοιπόν, ό Μολιέρος άνεσκεύαζε τδ 
έ'ργον του.

Έν δέ τώ μεταξύ τούτω έποιήσατο ηρωικήν ό'ντως δοκιμήν’ έδίδαξε 

τδν Λδν-Ζουάν*
ΎίΙτο ό περί τών δλων κΰβος. Συλλαβών άπδ τοΰ λαιμοΰ, μεταξύ τών 

έπιτεθέντων κατ’ αύτοΰ άνθρώπων, τούς περί τδν βασιλέα ίσταμένους,. 
τούς λαϊκούς αρχηγούς τής σπείρας, άπέδειξεν αύτοΐς θκρραλέως δτι 
υποκρισία μόνον ήτο και ούδέν άλλο ή κατ’.αύτοΰ ένέργειά των’ έθετο 
εις τδ ί'διον στόυ.κ των τδ; έπαινον τής έν συομώ κακίας, τοΰ μεγάλου 
τής έπιτυχίας μέσου, έγελοιογράφησε τδν πρίγκηπα Δέ Κοντΐ ί'σως, τούς 
λεπτολόγους, τούς διεφθαομένους, τούς ένδομυχως άθεους, . καί άνέμιξε 
τήν σάτυραν ταύτην μετά παραδόξου κωμωδίας, έν ή αύτδς ουτος έλάμ- 
βανεν άγνωστου μέχρι τότε έλευθερίας και έξηκόντιζε, κατά τήν σκηνήν 
τοΰ Πτωχού, τήν μεγάλην λέξιν Φιλανθρωπία. ήτις, διελθοΰσα ύπεράνω 
τοΰ αιώνος έκείνου, έμελλε νά πέση και νά άναλεχθή έν τώ ήμετερφ 
μόνφ.

Τί ήλπιζεν εκείνος άρά γε ; δτι άφοΰ ένέπαιξε τδν ούρανδν εκείνος, 
θά έπέτρεπον καί εις αύτδν κατόπιν νά χλευάση τούς ψευδευλαβεΐς ; 
Αγνοώ’ άλλ’ ή τόλμη αύτη ούδόλως έπέτυχεν. Έδέησε’ν’ ακρωτηριάσω) 
τδν Δον Ζουάν, μάλιστα δέ, σύμπτωμα $χτως σοβζρώτατον, δ βασιλεύς 
δέν παρέστη εις τήν διδασκαλίαν.

Τοϋτο προφανώς έφείλκυσε τάς σκέψεις τοϋ Μολιέρου.
Ήγάπα πολύ τδν Ταρτονγόν του. Ήσθάνετο έν τφ νώ τήν πλοκήν τοΰ 

έργου του. Έπανέλαβεν αύτδ καί ήρξατο έκ νέου σκεπτόμενος.
Είχε λάβει τοΰ Κονδέ τάς συμβουλάς’ ή Νινδν τώ άφηγήθη τήν ιστο

ρίαν τοΰ κιβωτιδίου. Έχρησιμοποίησε πάντα ταΰτα. Είπε καθ’ έαυτδν 
δτι οπωσδήποτε, διά νά πέραση τις έν άριστούργημα, δύναται κάλλιστα 
νά κάμη καί τινας θυσίας χάριν τής έποχής του’ δτι τδ μέλλον ήθελεν 
έπανεύρει τδ κτήμα του καί δτι’ . ' ■ .

Ενδέχεται συμβιβασμούς καί τοΰ Θεοΰ δ νόμος.

Καί παρεσκέύκσε τδν Ταρτούφον ούτως, ώστε, δ 17ος αιών νά δυ·*  
νηθή νά τδν χωνεύση. ’Έπλασε τδν ήρωα του λαϊκόν.
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νΜετημφΐεσα τό πρόσωπον τοΰτο μί τον μανδύαν τοΰ .Ιαΐχοϋ' τω ε- 
δωκα μικρόν πΐ.Ιον, μακράν κόμην, μέγα περι.Ιάίμιον, &φος και τρίχα- 
πτα εις ο.Ιον τό ΐμάτιόν του».

Δέν ήτο λοιπόν κατ’ άρχάς άνθρωπος λαϊκός’ είχε' κατ’ άρχάς μέγαν 
πίλον, μακράν τήν κόμην, δέν είχε ποσώς ξίφος καί τρίχαπτα, άλλά μι- 
κρόν περιλαίμιον. — Έν ένί λόγω ητο εκκλησιαστικός.

Περί τίνος τώ δντι, τήν επαύριον τή; παραστάσεως τών τριών πρώτων 
πράζεων, δ εφημέριος'Ρουλλέ κατηγορεί τοϋ Μολιέρου.; "Οτι είχε δια- 
πράξέι έ'γκλημα καθοσιώσεως κατά τοΰ θεοΰ, έ'γκλημα δπερ διήκει μέχρι 
τοϋ σημείου του νά άρνηθή τήν καθολικήν θρησκείαν- μεμφόμενος καί 
έμπαίζων τήν θρησκεύτικωτέραν καί άγιωτεραν ενέργειαν του, ή'τις είναι 
ή κκθοδηγίκ και ή διεύθυνσις τών ψυχών και τών οικογενειών διά τών 
σοφών οδηγιών και τών ευσεβών ίθυντόρων.’Ητο λοιπόν τδ ευσεβές τοΰτο 
πρόσωπον, ό διευθυντής, διευθυντής ρζσοφόρος, δστις, διαφυγών τάς 
Ίύπαρχιώτιδας, διότι δλο; ό κόσμος δέν άναγινώσκει τδνΐΐζσχάλ, πα- 
ρεδόθη εις τήν χλεύην ύπδ τοϋ Μολιέρου, τδν δποΐον δλος ό κόσμος θά 
άναγνώση< ! Αύτδν δ Μολιέρος επιδείκνυε «διά τοΰ παραδείγματος μιάς 
οικογενειακής ύποθέσεως, φθάνοντα μέχρις άναμίξεως είς τάς άποκρυφο- 
τερας κζί οίκειοτερα; τών οικογενειών υποθέσεις» καί Οέτοντα είς ενέρ
γειαν δλα τοΰ Έσκοβάρ τά τεχνάσματα ΐνα κερδίση τοΰ ξενίζοντας αύτοϋ 
τήν φιλίαν καί θωπεύση ευλαβέστατα, τήν σύζυγόν του. Ό Μολιέρος 
είχε δημιουργήσει δι’ αύτοϋ, δπως πάντοτε πράττει, γενικόν τινα τύπον, 
ένα χαρακτήρα καί ούδόλως μίαν έξαίρεσιν. Σπανίως φθάνει άπαταιών 
τις, νά καταλάβη, εν τινι οί'κφ εισερχόμενος, τήν θέσιν, τήν οποίαν 
κατέλαβεν ο Ταρτοΰφος : Δυνατόν δμως τοιαύτη θέσις νά καταλαμβά· 
νηται καθ’ έκάστην ύπδ τών ιερέων. "Ας εί'πωμεν, ύπδ τών ’Ιησουιτών, 
καί ά; μή δμιλώμεν πλέον περί τούτου. Τούτον δέ περιέγραψε καί ό Μο- 
λιερος' τδν ιερέα, τούτέστιν τδν Ιησουίτην έν τή οίκογενείγ. ’Εντεύθεν τδ 
στεντορειον, τδ άπειρον εκείνο άρον ! άρον ! δπερ έ'τι καί νΰν άκουεται, 
διότι ούδέποτε ή ’Εκκλησία ήπζτήθη έν τή έκτιμήσει της. Γνωρίζει 
κάλλιστα, δτι δ Ταρτοΰφος δέν είναι άνθρωπος τή; κοινωνίας, λαϊκός, δ 
δε τοΰ προσώπου μεταμφιεσμδ; ούδόλως άπατα αύτήν.

Ό Μολιέρος έννόησεν άλλως τε δτι δ μεταμφιεσμδ; ουτος δέν ή'ρκει*  
ΐνα καλύψη τδν ή'ρωά του, ούδέ τού; σκοπούς του. ’Έδει, δπως άφεθή 
έλευθερα είς τδν Ταρτούφον ή δίοδος, νά διακριθή έπιμελώς1 άπδ τα 
αεριΜΛητα πρόσωπα, ών ήτο τδ γενικόν ούτως είπεΐν άντίτυπον : να 
διαμαρτυρηθή δτι, μακράν τοΰ ν’άπεικόνίση τόν Πατέρα, τδν οδηγόν 
καί έξομολογητήν, τδν ευλαβή, τδν κληρικόν, ές έναντίας τήν παραποίη
σαν καί μόνων όλων τούτων, έπεχείρησε νά παραδώση είς τούς ήμετέ- 
ρου; γέλωτα;' καί έξεβίχσε τδν τύπον μέχρι βαθμοΰ έξαιρέσεως : τδν 
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διέπλασε τυχοδιώκτην τινα, άνευ λεπτού, ένα άγύρτην έξασκοϋντκ ύπδ 
τήν προσωπίδα άγιου’δ Ταρτοΰφος μετεμορφώθη είς ‘‘Ππαταιωνα.

ΊΙ σοβαρά αύτη άλλκγή έπήγαγε καί άλλα; πολλά;. Ό Μολιέρος, 
κατά τήν συνήθειάν του, είχεν άντιτάςει τδν ’Άριστον εί; τδν Σγανα- 
ρέλον. ’Επειδή ένταΰθα Σγαναρέλος του ήτον δ Ταρτοΰφος, δ Νίκανδρος 
άπετέλεσε πλήρες τδ άντίθετον αύτοϋ. Διά τοϋ προσώπου τούτου δέν 
έδημιούργησεν ά.Ιηθη εν·1α6ή - έτέρα δηλαδή άπόδειξις δτι δ Ταρτοΰφος 
δέν ήτο τοιοΰτος ψευδής,—άλλ’ απλώς τίμιον άνδρα, τίμιον, άνδρα 
δποΐος ήτο αύτδς δ Μολιέρος, νοΰν φιλόσοφον καί έλευθερόφρονα, προβάλ- 
λοντα κατά τών καταχρήσεων αΐτινες ρίπτουσι τδν άνθρωπον έ'ζω τοΰ 
λογικοΰ, τήν ίσχύν τής όρθονοίας, φίλον τέλος τή; φύσεω; καί μή άπα- 
ξιοϋντα τδ σκώμμα. Ό Μολιέρος έπεδιόρθωσε τδν Νίκανδρόν του" τδν- 
έπλασε σοβκρώτερον, τφ άφηρεσε τδ σκώμμα, καί άντ’ αύτοϋ τφ έδωκε 
τήν άγανάκτησιν" τώ έθηκεν είς τδ στόμα τδ περιλάληλον λόγιον, τδ 
ύπδ τοΰ Κονδέ έμπιστευθίν, καί τδ δποϊον ί'σω; παρέσχον οί στίχοι

ΚϊΟώς υπάρχουν παρ’ ήμΐν ψευοεΐς τινες ανδρείοι, 
υπάρχουν και ψευδευλαβϊΐς, ΰποχριτιί αχρείοι

καί, χωρίς νά πλάση καί αύτδν άληθή εύλαβή (δ Μολιέρος δέν ήθέ- 
λησε νά ύποταχθή) έθηκεν είς τδ στόμα του τδν έπαινον τών τοιούτων 
καί συγχρόνως τήν σάτυρκν τών άλλων, τών μορφαστών.

Έπειτα, δ Μολιέρος άνεσκεύασε κατά πάσαν πιθανότητα τήν πλοκήν 
του. Ό γάμος τοΰ Ταρτούφου μετά τής Ελένης ήτο άδύνχτος έν τή 
πρώτη συνθέσει, τοΰ Ταρτούφου δντος κληρικού” περιωρίζετο άναμφιβό" 
λως, έπί τή προβλέψει του δνειροπόλου κέρδους, νά πείση τδν Αεσβίκην 
νά διάλυση τδν μετά τοΰ Στεφάνου άρρκβώνα. Ό Μολιέρος έδωκεν είς 
τδν Αεσβίκην τήν ιδέαν τοϋ γάμου τούτου’ είς τών Μολιεριστών, δ κύ
ριο; Αιβέ, προβκίνων μέχρι τοΰ νά ύποθέση, ότι μόνον τότε έπανέλαβεν 
έν τώ Πείσματι τήν ώρκιοτάτην εκείνην σκηνήν τής συγχύσεω; τών δύω 
έραστών, ή'τις είναι πάρεργου τι ί'σω; καί όμως φαίνεται τόσφ χρήσιμος, 
καί δια νά κινήση τδ ένδιαφέρον ημών ύπέρ τών δύω έκείνων παιδιών 
καί διά νά έπιχύση έπ’. τή; κωμικής περιπέτειας τδν φαιδρόν άνκκαγ- 
χασμδν τής Δροσή; καί τά φυσικώτχτα καί στρογγυλώτατζ λόγια της.

’Εκείνο δπερ, άνευ ούδεμιά; μάλιστα δυσκολίας πιστεύω, είναι ότι δ 
Μολιέρος άνέπλασε τήν λύσιν του καί ότι κατά τήν δευτερκν ταύτην 
σύνθεσιν συνέλαβε τήν ιδέαν νά τδ έμπιστευθή είς αύτδν τδν βασιλέα. , 
ΤΙ έπέμβασις τοΰ βζσιλέως, ή ύπερτάτη αύτη τοΰ συγγραφέω; έπιτη- 
δειότης, δέν είναι τφ ό'ντι άνκγκαϊζ, έν τφ έργφ, εΐμή έάν δ Τκρτοΰ- Λ 
φος είναι περιώνυμος άπαταιών, §ν δ βασιλεύς

άναγνωρίσας
ώς έ'να οστις πρδ καιροΰ με σχήμα καλογήρον, 

διήλΟε λυμαινόμενος τάς κώμας
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|·!5^.oct. εχν δ άγυρτης αύτδς έ'χη τήν ..άνεπιτηδειότητα, πζρζδίδων τδ· 
jijji.■■ ■..·' κιβώτιον τοϋ Αεσβίκη, νά ύπάγη άφ’- έαυτοϋ νά έκτεθή είς τά βλέμματα
|ίϊί :1: . . τοϋ pepa.lov τοΰ δού.Ιου ΐχβροΰ. Καθόσον άφορ^ την δωρεάν, τδ γεγονός

μονον της αχαριστίας δύναται ν’ άκυρώσγ αύτήν. Ό Μολιέρος, γνώστης
ίιΕ; ακριοης, ως ουδενζ λανθάνει, των κανόνων τοϋ δικαίου, δέν ήγνόει τοϋτο,
ίΐ|.·.. υπάρχει δε και στίχος, αποδεικνυων, οτι τδ έσυλλογίσθη και ίσως έχρη-

[j s γ σιμοποιησε την περιστασιν ταύτην της άκνρώσεως έν τώ πρώτφ αύτοΰ
|f, αντιγράφω. Είναι δέ ούτος δ στίχος τής Καλλιόπης (πράξις Ε'. σκηνή έ.)
|j 1;Εγώ φρονώ δτ*  ή Ισχύς 6α πέστ> τοΰ εγγράφου

| γ .. Θά πζρετηρήθησαν άλλως τε και τά δείγματα της σπουδής, ήν προ-
iji' διδουσιν οι λογοι τοϋ γραμμζτεως. Ύπάρχουσι τινες ίσχυριζόμ,ενοι οτι δ
Jr' Μολιέρος ε'δωζε την ιδέαν αύτοΰ μόνην, έπιφορτίσας φίλον τινα νά στι- 
iJV χ.θυργηστ) αύτήν. ’Ολίγον τδ πιστεύω’ ή χειρ τοΰ Μολιέρου αναγνωρίζεται
[:ΐ .: λίαν προφανώς, και είς αύτάς τάς;έντή μεγαλειτέρφ ταχυτητι γραφεί-
ΐ·; / - σ3£ί σελίδας, οί δέ λόγοι φερουσι τδν όνυχά του’ αύτοσχεδιάσθη όμως, διά

. μ.ιάς βεβαίως, καί οί>·νεί εύσεβής προειδοποίησις πρδς τδν βασιλέα δπως
δραστήριόν τι μέτρον πρδς έκπληρωσιν τών περί προστασίας ύπο-

;! -J σχέσεων του.
J,j; Οποία λοιπδν ήτο η άρχαια λύσις ; θά ερώτηση τις ίσως. Ούδέν γνω-
ιΐ Ριζώ δυστυχώς ! Ιο κιβωτιον τοΰ Μολιέρου έζηφανίσθη, σάς τδ ειπον ή'δη,
§; ως τα κιβώτια πολλών άλλων, ώς τδ τοϋ τρελλοΰ εκείνου Κυοάνου δέ
ί'ϊ1- Βερζεράκ, ζωηροΰ καί πρωτοτύπου ίδεολόγου, ούτινος η Κωμική Ιστορία

περιεχει τφ όντι σελίδας καταπληκτικής τόλμης. Εικασίας λοιπδν δυνά· 
ί:' ■ μέθα μόνον νά κάμωμεν. Γνωστόν είναι, λόγου χάριν, οτι είς τδν Βοαλώ
ξι ^sv ηρεσεν ή νεα λύσις. Έλάλησεν έμπιστευτικώς είς τδν Βροσσέτ περί
J i τίνος άλλης, ήν καθ’ ά φαίνεται προετίμα καί έ'λεγεν ίδικην του. ΤΙ βκ-
|j, σιλικη έπέμβασις άντικαθίστατο ύπό τίνος είς δίκην κεκλεισμένων τω·ι
J;-J ' θυρών καί έν οίκογενείγ παραπομπής τοϋ προδότου, δπου έκαστος κατέ-
ip!; θετε καί έχλεύζζεν αύτόν, καί ή'τις δίκη έπερατοΰτο δι’ ενός καλοϋ
i j ■ < ξυλοκοπήματος. ’Ενδεχόμενον νά ύπάρχη εις δλα ταΰτα άνάμνησίς τις

τοΰ πρώτου σχεδίου τοΰ Μολιέρου. Ή διά ξυλοκοπημάτων άποποικπη
Jτοΰ Ταρτούφου, δέν είναι δυσάρεστος. Έν τώ καταλόγφ τών σκηνικών 

χρειωδών κατά την έποχήν τοϋ Μολιέρου, διαπρέπει βεβαίως καί τδ 
ραβδί' άλλ έν τφ παρ’ ήμϊν έ'ργφ, τδ ό'ργανον τοϋτο δεν έ'χει άποστο- 

ί λην. Ό Λεσβίκης απειλεί μέν δι’ αύτοΰ τδν ’Αλέξανδρον άλλ’ ή σκηνική
}JJ, παρκδοσις δέν Θέλει νά γίνηται χρήτις αύτοΰ. 'Η οδηγία αυτή είναι
ρ * άρά γε λείψανον τής πρώτης συνθέσεως ; Τδ ραβδί ένήργει κατά τήν
ίί λύσιν ; Ό δρμητικδ; ’Αλέξανδρος έχρησιμοποίει άρά γε αύτό, κατά δι-
Ρ' < xalar ά,.το.ΙογΙαν έπί τήςράχεως τοϋ γελοίου έκείνου. Ούδέποτε κατά

πάσαν, πιθανότητα θά μάθωμεν τοϋτο.
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Ύπκρχέι άγγλική τις άπομίμησις τοΰ Ταρτούφον.—Ό Γά.Ι.Ιος ποι·ρι- 
zarc,c,-~zv ή ο Ίακουμής έμφκνίζεται έπί τής σκηνής καί έν γί ό ύπη- 
ρέτης ούτος, έκτρκγφδών τά τοϋ κυρίου του καί έρκστής τής Αροσής 
ώς έκεϊνος τής Καλλιόπης, άδει έν τή δευτέροι πράξει τετράστιχα τινα 
λίαν άοτυμένα, τά δποϊα θεωρεί άρέσκοντα είς τήν φωτακ.Ιοΰ άκόλουθον 
τής δεσποίνης. Είς τήν τελευταίαν λοιπδν πράξιν, δ Ίακουμής ούτος, 
προδίδει τδν Ταρτούφον καί έπαναφέρει τδ κιβώτιον καί τά ύπδ τοϋ 
κυοίου κλαπέντα κερμάτια. Έξ ού καί έρχεται ή λύσις. Υπάρχει έκεΐ 
ιδέα τις*  ή δέ κωμφδία χρονολογείται άπδ τοΰ 1670, ήκολούθησε λοιπδν 
μεθ’ έν έ'τος τήν ήμετέραν καί είναι έ'ργον ηθοποιού, τού Ματθαίου 
Μεδβούρν, ηθοποιού διαλάμποντος έν τή αύλή, έν τή αύλή εκείνη τοϋ 
Καοόλου Β' μεθ’,ής ή τής Γαλλίας διετέλει έν στενωτάταις σχέσεσι, 
τών ή-κετέρων έλευθεροφρόνων άνταλλασσόντων χαιρετισμούς μετά τών 
έν Άγγλίη τοιούτων’ δέν είναι τάχα δυνατόν, ή ιδέα αυτή τής λύσεως 
νά μετεφέρθη έκεΐ μετά τής κωμφδίας ; Δέν είναι δυνατόν, δ δμότεχνος 
εκείνος τοΰ Μολιέρου νά την έ'λαβεν τάχα άπδ τδν πρώτον Ταρτονφοτ ; 
Τοιαύτας υποθέσεις άποτολμά τις, τδ ομολογώ, έν άπελπισίγ τοΰ νά 
γνωρίση θετικόν τι. Μοί έφάνη δμως ενδιαφέρον ν’ άναφέρφ ένταΰθα, ώς 
έν παρόδφ, δτι καί ζώντος αύτοΰ έ'τι, δ Μολιέρος έφηρμόζετο είς'τά έγ- 
χώρια θεατρικά ή'θη έν Άγγλίγ" διεπέρασε τδν πορθμδν τής Μάγχης πρδ 
τοϋ-Σζιξπήρου’ λίζν κολακευτικόν τούτο.

'Οπωσδήποτε, τοΰ άναθεωρητικοΰ έ'ργου περατωθέντος, δ Μολιέρος 
άνεκοίνωσε άρά γε αύτδ πρδς τδν βασιλέα ; θεωρώ λίαν πιθανδν δτι 
τφ άνέγνωσεν τδ τέλος αύτοΰ τούλάχιστον’ τοϋτο δέ έξηγεϊ > τήν προ
φορικήν άδειαν τήν ύπδ τοϋ δεσπότου δοθεΐσαν, έν ημέρα μεγαλοδωρίας 
ή πείσματος κατά τών εύλαβών οϊτινες, πρδς πιΐσμα αύτοΰ τοΰ βασιλέως 
καί έν αύτη τή αύλή του, έτοποθέτουν κιγκλίδας είς τά παράθυρα τών 
κυριών τής τιμής.

Ό Μολιέρος έ'σπευσε νά έπωφεληθή τής άδειας, τδ έπίμετρον δέ τών 
ληφθεισών προφυλάξεων μετέβαλε καί αύθις τδ όνομα τοΰ ή'ρωός του. Ό 
Ταρτούφος κατέστη [Ιανοΰλφος.

Δέν θά εί'πω δτι τά δνό-κατα ταΰτζ άξίζουσι τδ έν τδ έ'τερον" ύπάρ- 
γει είς άμφότερα, ώς καί έν τώ ΌτονφρΙω τοΰ Ααβρουγέρ καί έν τώ 
Μοττονγαρ τοϋ Σκαρρόν, κάτι τι ύποκεκρυμμένον ύποκάτωθεν, δπερ έση- 
μείωσεν δ πολύς Sainte Beuve’ άλλ’ δ Μοντουφάρ όζει ύπέρ τδ δέον ψευ- 
δευλαβείας. Ό Όνούφριος είναι μέλας καί ύπόγειος*  δ Πανοΰλφος άπ’ 
έναντίας, είναι καλοκάγαθος μέχρις ήλιθιότητος’ δ Ταρτοΰφος είναι τδ 
προϊόν όλων αύτών τών χαρακτήρων. Ρυθμίζει εαυτόν πρδς τδν άνθρωπον 
μεθ’ ού συνδιαλέγεται ώς άν ήτο ά.πό κηρίοτ, ώς Θά έ'λεγον τότε, δ δέ 
Μολιέρος έ'δωκε τδ όνομα τοϋτο είς τδ είδος, δπως δ Άδάμ κατωνόμασε
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τζ ζώα έν τφ Παραδείσφ, otzv δ-Θεδς τοΰ τα έ/άοισδ ίνα τά νέαηται 
μέχρι συντέλειας τών αιώνων.

Έν τούτοις, μεθ’ δλον τδ ένδυμα τοϋ εύπατρίδου, τδν μικρόν του πίλον 
και τδ μεγκ περιλαίμιόν του, δ Πανοΰλφος ούδένα άπατά, ό δέ κ. Λα- 
μοανίδν θέτει αύτδν ύπδ κλείδα. Ό Βασιλεύς, ίκετευθείς, λέγει δτι θά 
παραγγείλλη την έξέτασιν τοϋ έργου. Ή έξέτασις αυτή έγένετο άρά γε ; 
Ποιον δέ ύπήρξε. τδ αποτέλεσμα ; Ένταΰθα έχομεν ένα οδηγόν’ την περί 
τ:>ΰ ’Λπαται&νος έ.τιστο.ώμ·, ήτις αρχίζει δια πολυτίμου άφηγήσεως της 
μοναδικής κατά τδ 1667 παρζστάσεως. Άκολουθοϋντες βήμα πρδς βήμα 
τήν λογοδοσίαν ταύτην άνευρίσκομεν διαφοράς τινας πρδς τδν καθ’ ήν.άς 
οριστικόν Ταρτούφον.

Και έν μέν τή έκθέσει τοϋ δράματος πρώτον, δ Νίκανδοος άπήντα είς 
τήν Κοκόνα Σουλτανιώ και έκαμνε τήν γελοιογραφίαν των γειτόνων 
(τής Σεβαστιτσας καί τοϋ Γιαννίοΰ). 'Ο Μολιέρος έθετο τήν άπάντησιν 
ταύτην είς τδ στόμα τής Αροσής, δπερ και συντείνει, νά ήναι αυτή κα- 
ταλληλοτάτη διότι διά τοϋ Νικάνδρου θά έγίνετο πολύ σοβαρά. Υπήρχε 
σκηνή τις είς τδ τέλος τής Β' πράξεως, μεταξύ τής Καλλιόπης, τοϋ Νι
κάνδρου και τής Αροσής, έν ή άπεφασίζετο ή συνάντησις τοϋ Ταρτούφου 
και τής Καλλιόπης είς τήν τρίτην. Είς τήν τρίτην αύτήν ποάξιν, δ Μο- 
λιέρος άφήρεσε, μετά τούς λόγους του Ταρτούφου

Μήπως όιοτ’ ειμ’ ευλαβής και άνθρωπος δεν είμαι ς

μακρον λόγον εν ω δ άγιος τοΰ Θεοΰ έπεξέτεινε τήν ιδέαν ταύτην 
μετά τόσης ειλικρινούς ζεσεως.. . . «ώστε έκίνει τδν οίκτον». Έν τή 
τετάρτν) πράξει, έτέρα άφζίρεσις, μετά τδ ύψηλδν λόγιαν.

ενδέχεται συμβιβασμούς και τοΰ Θεοΰ ο νόμος

Ό Πανοϋλφος παρεδίδετο είς «μακράν συμπερασματικήν άφήγησιν τών 
τεχνασμάτων και τής έπιτηδειότητος τών συγχρόνων ίθυντόρων τών ευ
λαβών ψυχών». Καταπέσόντος τοϋ προσωπείου του, άπεκάλει τδν. Λεσ- 
βικην του και είσήρχετο εις τδ προκείμενον ίνα δικαιολογηθώ,
τοΰθ’ δπερ εξηγεί τούς λόγους τοϋ Λεσβίκη :

αμέσως μάζευε τα 
και τρεξε εις τον κλΰδωνα κ έκει παραστησέ τα

Καί τέλος, έν τή πέμπτη πράξει, ύπήρχον ίσως έν τή περικοπή τοϋ’ 
γραμματεως ελαφρζι τινες διαφοραί" δ δέ Λεσβίκης καθύβριζε τδν Πα- 
νοϋλφον, έφ’ ώ καί έπιπλήττετο ύπδ τοϋ Νικάνδρου, εύχομένου, δπως δ 
άγύρτης έκεΐνος κατζληφθή ύπδ μετζνοίας, Ιδού, φρονώ, παν ο,τι δυνά- 
μενα νά έξαγάγωυ,εν.
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III

Αί αεταβολκΐ αύται έχουσι τήν άξίαν των, ιδίως αί είς τδ πρόσωπόν 
τοϋ Ταοτούφου άφορώσζι- άλλά δύναταί τις νά ίσχυρισθή δτι ύπήρςζν . 
ποδ πάντων έργον τέχνης και συνθηκών· δέν είναι πλέον γιεεα/ηρζεσγιοΛ 
και διά τοΰτο δ Μολιέρος ού δένα περί αύτών ποιείται λόγον. Τώ έστοί- 
χισαν τόσον ολίγον, δσον ολίγον αί πρώται ύπήρζαν είς αύτδν έπκισθηται.

Αί δέ τοιαϋται τινες έπεξεργασίαι ήδυνήθησαν νά συγκινήσωσι τδν 
νοΰν τοϋ βασιλέως’ έάν έπέτρεψε τδ έργον έ; έτει 1669, άφοϋ έτήρησε 
τήν άπαγόρευσιν έπι δέκα οκτώ έτι μήνας, άλλοι λόγοι προσετέθησαν 
προφανώς είς τάς ικανοποιήσεις ταύτας. Έπεζήτησαν τούς λόγους τούτους, 
άλλα καί έν τή αναζητήσει ταύτη έδέησε νά καταφύγωσιν είς εικασίας,·

Έρρέθη, δτι έπέτρεψαν τδν Ταρτοΰφοχ {/.χτχ μήνα Φεβρουάριον 1669) 
όιότι ή ειρήνη είχε άποκατασταθή έν τή Έκκλησή. 'II «θρησκευτική 
είοήνη» χρονολογείται τφ ό'ντί άπδ τά τέλη τοϋ 1663, δ δέ Πδρτ 'Ροα- 
γΐάλ,μετά τινα πρδς τδ θεαθήναι ύποταγήν, είχε τύχει είδος τι άμνηστείας.

Τδ διότι αυτό μοί φαίνεται τολμηρόν- μοΛοχότι θά μοί έφαίνετο ορθό- 
τερον. Μοναδικός τφ δ/τι τρόπος τοϋ έορτάζειν τήν μετά τής Εκκλησίας 
ειρήνην διά τής προσφοράς τοϋ Ταρτούφου ώς μέσου συνθηκολογήσεως. 
Παραδέχομαι, δτι πρέπει νά τδ έξηγήσωμεν δλως διαφορετικά, καί δτι 
δ βασιλεύς έπελάβετο και αύθις, διά τοϋ Ταρτούφου τοϋ κατά τών θεο
σεβών πολέμου του, άλλά κατ’ έκείνων, οΰς διέβλεπίν έν αύτω, τούς 
ιανσενιστάς δηλαδή.

Δεν ύπογράφω ποσώς ολούς τούς ισχυρισμούς, του Αακούρ έν τώ πέ- 
ριέργφ βνβλίφ του’ δ Ταρτούφος κατά διαταγήν τοϋ Λουδοβίκου ΙΑ'. Έν 
τή άμεροληψίγ τής παρζτηρητικότητός του, δ Μολιέρος, γνωρίζων, δτι- 
αί έκκλησίαι καλώς έξεταζομένου τοΰ πράγματος δμοιάζουσι πρδς άλ- 
λήλας, έλαβεν έξ άμφοτέρων τών στρατοπέδων ίνα διαμόρφωση τον άν
θρωπόν του. Συνέβη έκ τούτου, ώστε έκαστος ν’ άνακαλυπτη τδν αντί
παλόν του. Τοΰτο δέ άποδεικνύει καί τήν ομοιότητα. Οί ίανσενισταί 
άνεγνώρισκν ένα Ιησουίτην, οί ΐησουίται, ένα ίανσενιστήν. Είχον δίκαιον 
και οί μέν και οί δέ. Ό Λουδοβίκος ΙΑ', δστις κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
ά.πεστρέφετο τούς νέους αιρετικούς πλέον καί αύτών τών διζμαρτυρομέ- 
νων, δ Λουδοβίκος δ ΙΑ' ένέπεσεν είς τήν παγίδα. Ό πλήρης ζήλου έκεΐ- 
roc χριτιχότ, δστις έήήίεχρ τά πάντα, έξήρχετο, κατ’ αύτόν, έκ.τοϋ 
Πδοτ-'Ροαγίάλ. Δεν ήτο πρδς τοΰτο άνάγκη νά τδν περιβάλη «διά χοΛο- 
Gtov ϊπιόεχτικως ζοφερού» τών εταίρων τοΰ Άρνόλδ. Χωρίς δέ καμμίαν 

. προεσκεμμένην τακτικήν, δ Μολιέρος κατόρθωσε νά διέλθη διά μέσου.· 
μετζξύ τών ζοφερών καί τών μελανών άνθρώπων,
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Ήθέλησαν μάλιστα, ώς καί διά tor Μισάνθρωπον, νά ευρωσι τό πρω
τότυπον τοΰ Ταρτούφου, δ δέ Άββά; ’Ροκιέτ, καθ' ά βέβαιοι ήμϊν ή 
κυρία Δέ-Σεβινιέ, διέμεινεν έφ’ όρου ζωή; περιβεβλημένος τό όνοιικ τοΰτο. 
’Ητο διττώς άξιος αύτοϋ, διότι ύπήρξεν οπαδός άμφοτέρων τών άντι- 
μαχομένων αιρέσεων. Ό Μολιέρος, λέγουσιν, έλαβεν άπό τούς εχθρού; 
τοΰ άββά υπομνήματα έξ ών ή'ντλησε. Βαίνουσι μάλιστα μέχρι τοΰ νά 
δρίσωσιν, ότι ή σκηνη της 4η; πράξεως έλαβε χώραν μεταξύ τοΰ Άββά 
και της κυρίας Δογγεβίλ. Έδέησε λοιπόν τότε νά τελείωσή διαφορετικά 
ήδπωςμετά της Καλλιόπη; έτελείωσεν' δσω φανατική και 5ν -ητο τότε 
ή σφριγώσα δούκισσα, πολύ αμφιβάλλω άν ήρνήθη δ,τι έζητεΐτο παο’ 
αύτής δι’ αγάπην τοΰ Θεοΰ. Άλλ’ όλα ταΰτκ είσϊ μωρολογήματα.

Ή σχολή 7) άνθοΰσα σήμερον τών διαφόρων τών έφημερίδων δέν ή'κ- 
μαζε τότε Ό Μολιέρος ήρύετο έν πλήρει μάζη καί δέν περιόριζε τήν 
μελέτην του είς τον άνθρωπον, είς,,τό άτομον. Και ό Ταρτοΰφος είναι 
λεγεών, το ήξεύρομεν κάλλιστα. Είναι Ιησουίτης διά τοΰ δόγματός του, 
ίκνσενιστής διά τούς θυμού; του έναντίον τοϋ κόσμου, τών γυναικών, 
τοΰ στολισμού, τής πλεκτάνμς ταύτη; τοΰ διαβόλου. Ώ; ό Άρνόλδος δ’ 
Άνδιλύ δμως, । έπεθύμει περισσότερον νά σώσ·/; μίαν ψυχήν ήτις είναι 
είς ώραΐόν τι σώμα ή άλλην τοιαύτην». Μόνον, δταν αγαπά, όχι δπως 
δ Άρνόλδος δ’ Άνδιλύ ήγάπκ τήν πριγκήπισσαν δέ Γκουεμενέ, «καθαρώς 
πνευματικώς", λέγει ό Ρένζ. Ό Ταρτούφος άγαπά, ωσαύτως : άλλ’ δ 
έ'ρως του, ώς δ θεός του, γίνεται σαρξ.

’Εάν δ Μολιέρος διέβη, άλλως τε προσείλκυσε πρδς άντιστάθμευσιν 
άνηλεεΐ; έχθρούς είς άμφοτερους τούς στρατούς. Άπο τοΰ Ταρτούφου 
χρονολογείται ή ρήξίς του μετά τών ίησουϊτών, οΐτινες έως τότε, δέν 
ειχον τό θάρρος νά τον βκσανίσωσιν. Εις έξ αύτών, δικμείνας ήπιός πρός 
αύτόν, έγραψε τον πανηγυρικόν του. Οί άγιοι Πατέρες οΐτινες διεπαιδκ- 
γωγησαν τόν Κορνηλιον κκί (ευεργεσία άνεκτίμητο;) τον Βολταϊρον, οί 
άγιοι Πατέρες ήγκπων τό θέκτρον, συνέθετον τά έργα, τά έδίδασκόν είς 
τους οίκους των καί, έν τώ μεταξύ έπέτρεπον είς τά τέκνα, τούς μκ- 
θητά; των, νά μεταβαίνωσι καί βλέπωσι τίμ,ιά τ:να θεάματα, ώ; τήν 
καΰσιν τών αιρετικών έπί τής Γρέβης, αλλά τών αιρετικών μόνον. Έπί 
τή διδασκαλίας τοΰ Ταρτούφου, έβρόντησκν. Καί ρητωρ αύτών ύπήρξεν δ 
Βορδκλού, αύτός δστι; άνενέωσεν έκ τοΰ άμβωνος τά αναθέματα τοΰ έ- 
φημερίου Ρουλλέ' ή δικτύπωσις είναι καλλίτερα' τό θέμα δμως δέν α
ξίζει περισσότερον.

Ώς πρός τούς ίανσενιστάς, ούτοι διέκείντο κατ’ άρχήν κατά τών θεα
μάτων. Ό Νικόλ έπκνέλαβεν δ,'τι εϊπεν δ πρίγκηψ Δέ Κονδί. Τό βιβλίον 
τοΰ πρίγκηπος δημοσιευθέν μετά τόν θάνατόν του (I 666), έκυκλοφόρει 
-πρότερον εις χειρόγραφον-: έάν δέν κατκφέρεται κατά τοΰ Ταρτούφου, τοϋ
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μήπ'ω διδαχθέντος έτι, επιπίπτει κατά τής Σχο.Ιής των Γυναικών καί 
τοΰ Συμποσίου τον Πέτρου άθεϊσμοΰ δπου, «άφοΰ έθετο είς τό
στόμα τοΰ διδασκάλου, οστις είναι ευφυής, δλας τάς φρικωδεστέρας 
βλασφημίας, δ συγγραφεύς έμπιστεύεται τήν θείκν ύπόθεσιν, είς υπηρέ
την είς ού τό στόμα θέτει διά τήν ύποστήριξίν της, πάσαν δυνατήν αυ
θάδειαν». Ή μομφή δέν είναι ί'σως άνευ τίνος βάσεως. Αισθάνεται τις, 
άλλως τε, δτι δ πρίγκηψ ύπερηγάπα τά θεάματα ταΰτκ τά δποϊκ άπο- 
δοκιμάζει, καί, διά νά εΐ'πωμεν τά πάντα, ήγάπα άνευ μεγάλης δια- 
κρίσεως : διότι άποφαίνεται δτι δ έρως, μεθ’ δλας τάς άδυναμίας του, 
τά πάθη του καί τάς λεπτότητας του είναι πάν δ,τι έπιζητεϊται είς τάς 
τραγωδίας*  οτι δέν ακούει τις τά ύπόλοιπα' δτι είς τόν Σιδ ή τής 
μάχης άφήγησις είναι λίαν οχληρά' δτι είς τόν Κίνναν δέν θαυμάζει τις 
τήν επιείκειάν τοΰ Αύγούστου, αλλά τάς τρυφερότητας άς δ Κίννας 
λαλεϊ πρός τήν Αιμιλίαν κλπ. κλπ. Ή διαφθορά τής φαντασίας, ή μό- 
λυνσις τών ηθών, είναι έλάχιστα έγκλημα τα τής τραγφδίας, άνακράζει. 
Φεΰ ! δέν είναι σχεδόν τοΰτο μόνον, δι’δπερ μέμφεταί τις τήν τραγω
δίαν, άλλά μάλλον έκ πνεύματος μεταμελείας μεταβαίνουσιν είς αύτήν 
οί σύγχρονοι θαμώνες των μελοδραματίων.

Ύπάρχουσιν είς τό άλλόκοτον τοΰτο βιβλίον 240 σελίδες έκ περικο
πών τών «Πατέρων» απάντων άπεχθανομένων τά θεάματα — «πηγήν 
δλων τών έγκλημάτων», κηρύσσει δ άγιος Κάρολος Βορρομαϊος, —- «έ
νοχα, μαρτυρεί δ Τερτουλιανός, οσον τά έγκλήματα άπερ παριστώσιν». 
"Εν τι προπάντων φαίνεται μυσαρόν είς τόν Δέ-Κονδί : είναι ή φιλοχρη
ματία τών ήθοποιών, ή άπληστία των έκείνη, αΐτινες τούς άγουσιν ϊνα 
διδάσκωσι τήν κωμωδίαν κατά τάς κυριακάς ! λησμονοΰντες, οί άθλιοι 
τόν λόγον έκεϊνον τοΰ αγίου Αύγουστίνου, δτι δ χορευων τήν κυριακήν 
διαποάττει ακόμη μεγαλείτερον αμάρτημα έκείνου δστις άροτρά τήν 
γήν. ΟΓμοι! οί ηθοποιοί έκεϊνοι οΰς άφορίζει, ώσάν νά ήτο δ Άρδουΐνο; 
Δέ-Περεφίξ, οί ηθοποιοί έκεϊνοι ήσαν δμως τότε έκ τών λίαν καλών 
Χριστιανών. Έτέλουν τά θρησκευτικά καθήκοντά των. Δεν έπαιζαν τήν 
Κυριακήν ή άφοΰ παρίσταντο είς τήν λειτουργίαν καί άφοΰ έσήμανεν δ 
εσπερινός. ’Έκλειον τό θέατρον έπί δεκαπέντε ημέρας κατά τά άγια 
Πάθη, διά νά άκολουθήσωσιν έπιμελώς τάς ίεροδιδαχάς καί νά άκούσωσι 
τόν Βουρδαλού. Ώς πρός τήν εύσπλαγχνίαν, ήτις είναι θρησκεία, ήν οί. 
ηθοποιοί δέν θά έλησμόνουν ποτέ, ή ίδική των ήτον άνεξάντλητος : δέν 
υπήρξε θίασος άγροτικός, οσον πένης καί άν ήτο, δ όποιος νά μήν έδί- 
δασκε το ωραιότερου έργον του διά νά δώση δλόκληρον τήν εί'σπραξιν είς 
τά πτωχοκομεϊα τών πόλεων, άς ούτος διήρχετο. Ή Μαγδαληνή Βεζάρτ 
έκανόνιζε λειτουργίας διά διαθήκης : δ Μολιέρος είχεν ώρισμένον πνευ
ματικόν, τόν άββκ Βερνάρδον, δστις τω παρήγγειλε νά μεταλάβη κατά'

Τόμος U'. 6 7 8 — Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1884. 52
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τδ Πάσχα, τδ έτος αύτδ τοΰ θανάτου του. Καί ταΰτα πάντα δέν εμπό
δισαν τδν Βοσσουέτον νά. άναβοήση :

«Οί μεταγενέστεροι θά μάθωσιν ί'σως τδ τέλος τοΰ ήθοποιοΰ εκείνου 
δστις, διδάσκων τον κατά φαντασίαν Ασθενή, έλαβε την τελευταίαν 
προσβολήν της άσθενείας, έξ ής άπέθανε μετά τινας ώρας, και μετέβη 
έκ τ·?5ς άστειότητος τοΰ θεάτρου είς τδ δικαστήριον εκείνου δστις είπεν 
«Ούαί ύμΐν οί γελώντες, καί κλαύσεσθε».

'Όταν δ Βοσσουέτος έπρόφερε τούς αγρίους τούτους λόγους, είχον πα- 
ρέλθη εί'κοσιν έτη, άφ’ ής έποχής ό Μολιέρσς είχεν αποθάνει. Τά μίση 
τής Έκκλησίας έχουσι τδν δδόντα επίμονον. Είχον παρέλθει εί'κοσιν έτη 
άφοβου δ άρχιεπίσκοπος τών Παρισίων ήρνήθη είς τδν Μολιέρον «τδ 
γλυκό, τδ φίλιον, τδ επιθυμητόν τη; γής φίλημα» ('Ραβελαί). Καί ποιος 
ήτο ό άρχιεπίσκοπος ούτος ; Ό Περεφίζ έκεϊνος δστις τδν άφώρισε κατά, 
τδ 1667, άνήρ γέρων και σεβάσμιος ; Ποσώς· άλλ’ ο ’Άρλαϋ Δέ-Σαπβα- 
λόν, κατά τοϋ οποίου, καθ’ ον χρόνον έκυβέρνα έν 'Ρουέν, συνέθεντο 
φσμάτϊον του οποίου ιδού μία τών στροφών :

Ό καλός εφημέριός μας 
δλην τήν νύκτα κάμνει κόρτε 
καί περγελα καί περιπαίζει 
οποίον τδν συμβουλεύει· 
ποτέ δέν εξομολογείται 
ποτέ δέν διαβάζει όρΟρον 
καί κάμνει ο,τι απαγορεύει 
δ δεσπότης τοΰ 'Ρουάν.

και έπί τοΰ οποίου έποίησαν κατόπιν την άκόλουθον :

'Ο δεσπότης τών Παρισίων 
άν και νέος, εχει αδυναμίας 
καί φοβούμενος μή τδν πιάσουν 
περιορίζει τας ώραίας του" 
άπδ τέσσαρας που είχεν άλλοτε 
ό δεσπότης εχει μόνον τρεις.

Ανωφελής άλλως τε προφύλαξις, καθότι ό ίερεύς ούτος δστις είχε δύω 
λόγους διά νά άφορίση τδν μέγαν κωμικόν, διότι ητο άρχιεπίσκοπος καί 
άκαδημκϊκός, ό χριστιανός ουτος δστις, κατά τήν δριμεΐαν έκφρασιν τοϋ 
Saint-Beuve, εθηκεν εις ποινήν τά οστά τοΰ ΜοΛιύρον, άπέθανεν έξ άπο- 
πληξίας έν ταΐς άγκάλαις μιας τών ωραίων των, ’Αληθές δμως είναι δτι 
ήν εβδομηκοντούτης.
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Άλλ’ άς έπκνέλθωμεν είς τδν έτερον Ταρτούφον.
Ποιος είναι ό Ταρτούφος ; Πόθεν εξέρχεται ; Πώς καί διατί εισηχθη 

εις τδν οίκον τοΰ καλοκάγαθου Αεσβίκη ; Περί τών ούσιωδών τούτων ζη
τημάτων φωτιζόμεθα ύπδ μόνης της άφηγήσεως τοΰ Αεσβίκη,

Νά ήσουν ήθελα δταν ■ τδν εΐδα πρώτον

Θελκτική άφήγησις, άλλ’ ή'τις δέν μ%ς άναγγέλλει άλλο ή δ,τι δ 
Ταρτοΰφος ήθέλησε νά πιστεύσωμεν. Ούχ ήττον προσεγγίζοντες αύτήν 

: εί'; τινας στίχους τοϋ Γραμματέως καί είς άλλα διεσκορπισμένα χωρία
τοϋ έργου, ιδού έν δλίγοις πώς ήδυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν τδν 
πρόλογον τοϋ Ταρτούφον, τοΰ Ταρτούφου τούλάχιστον τής τρίτης έκ
δόσεως.

Ό άνθρωπός μας πρδ μικροϋ άφίκετο είς τήν πρωτεύουσαν. ’’Ήλθε δέ 
διά τής ταχύδρομική; άμάξης έν πενιχρότατη άποσκευή, μέ τδ ένδυμα 
έμβαλλωμένον, μέ ύποδήματα διάτρητα, πορευόμενος είς τδ ί'.Ιεος των 

·, χριστιανών, καθώς κοινώς λέγουσιν’ άλλά ποιον άρά γε νά ήτο τδ ένδυμα
έκεΐνο ; αύτδ εκείνο άναμφιβόλως τών δευτερότοκων τών πενομένων 

j οικογενειών, οϊτινες προωρίσθησαν διά τδ ιερατικόν σχήμα*  ή άναξυρίς
; καί τδ ράσον άπερ έφερον είς τούς οί'κους τών πατρώνων αύτών μεγι

στάνων, οί οίκόσιτοι φιλόλογοι, οίος δ Κυρώ δέ-λά-Σάμβρ παρά τώ προ- 
έδρφ Σεγιέρφ, δ Σαραζΐνος παρά τφ πρίγκηπι Δέ-Κονδί. Θεράπων ήκο- 
λουθει αυτόν, άνθρωπος μορφής κτηνώδους καί ύποκριτικής, έν είδος άνα- 
γνώστου ή κατεργάρου, ρασοφορεμένος μή, κόμην ρυπαράν καί κρανίον 
έπίμηκες. Έξήρχοντο άρά γε έκ τίνος μοναστηριού ή έδραπέτευσαν έκ 
τίνος δεσμωτηρίου ; Ό καλοκάγαθος Ταρτοΰφος είχεν άρά γε λάβει, είς 
τινα άπομεμακρυσμένην έφημερίαν πρώτην τινα έρωτικήν περιπέτειαν 
μετ’ έπαρχιώτιδος Καλλιόπης συζύγου κτηνώδους τίνος, καί έδέησεν ί'σως, 
φρονίμως ποιών ν’ άπομακρυνθή έκεΐθεν ; ’Άγνωστον. Άλλά βλέπων τις 
αύτδν άποβιβαζόμενον, ύπδ τοΰ Ίακουμή του άκολουθούμενον, έν παρα- 
βύστφ τινι ξενοδοχείφ τής γειτονίας κατερχόμενον, έκλχμβάνει αύτδν ώς 

’ ένα τών έπαιτούντων εκείνων μοναχών.
Μόλις έκ τής έπαρχίας άφιχθείς, δ Ταρτοΰφος πληροφορείται. Άπδ τδν 

ξενοδόχον του ; ’Ίσως. Πιθανώτερον έκ τίνος τών τής άδελφότητος τών 
μοναχών*  τέλος παρ’ άνθρώπου έν γνώσει έντος τών ύποθέσεων καί τών’ 
εντίμων οίκων τής γειτονίας. Πλησίον έκεΐ, άκριβώς, κατοικεί δ Αεσβίκης.

ϊ. Ούτος είναι επιφανές πρόσωπον, τή; ύψηλής άστικής τάξεως, φρονώ,
ή άπόγονος δικαστοΰ τίνος*  είναι μέλος τοΰ Παρλαμέντου ή τοΰ δημο
τικού συμβουλίου, τοΰθ’ όπερ πιστοποιείται έκ τοΰ μακοοΰ πώγωνός του.
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Καίτοι γέρων συνήψεν έκ δευτέρου γάμον μετά τίνος νεάνιδος εύγενους, 
τούθ’ δπερ έ'φερεν είς τήν οικίαν, ή'τις έ'μενεν ή'συχος άπδ της έποχής 
τής πρώτης συζύγου, ζωήν καί κίνησιν έπισκέψεων, έξ ών ή δδος είναι 
θορυβώδης καί ή γειτονία ανάστατος. Ζηλότυπος ώς έκ της δυνάμεώς 
του, άλλά καλοκάγαθος είς τδ άκρον καί εύκολος πρδ πάντων, ό Λεσβί
κης έπιτρέπει είς τήν σύζυγόν του τάς έντεύξεις έκείνας τοϋ συρμοΰ, τά 
μικρά γεύματα και τούς χορούς οΐτινες συνακολουθοΰσιν. Ή οικία είναι 
πλούσια έχούσα πάντα τά χρειώδη. "Εζων έν αυτή πλουσιοπαρόχως. Ό |
Ταρτούφος μανθάνει έντδς δλίγου τά καθέκαστα. Υπάρχει έν αυτή υιός, 
τοΰθ’ δπερ οχληρόν δι’ αύτόν, άλλ’ υίδς κομψευόμενος, ζωηρός, κοϋφος, 
τάς διασκεδάσεις άγαπών και τάς άσωτίας, Θά τδν καταφέρη εύκόλως.
*£Ι κόρη είναι νουνεχής καί δμιλεΐ γλυκά. Μία υπηρέτρια, καθ’ δλα τε
λεία, τήν διοικεί. Ό γυναικάδελφος δστις κάμνει τδν φρόνιμον, είναι 
ί'σως άζιοπαρατήρητος*  πλήν θά έ'χωμεν έναντίον, πιστήν σύμμαχον τήν 
μάμμην, άστήν τοϋ καιρού εκείνου, άγροΐκον και άνησυχον, ευλαβή κατ’ 
ευχήν, φλύαρον υπέρ τδ δέον, άντιλεγουσαν, μουρμουρίζουσαν καί φίλε— 
ριν. Ό Λεσβίκης, ώς έκείνη, είναι θεοβλαβέστατος. Έξ άπαντος, ό ούρα- 
νδς έξάπέστειλεν έκεΐ τδν Ταρτούφον*  καί, εύχαριστών τδν θεόν, δ Ταρ
τούφος στήνει τάς παγίδας του.

Ποΰ ; είς τήν έκκλησίαν, φυσικά. Μεταβαίνει έκεΐ, γονυκλιτεϊ πλη
σίον τοϋ Λεσβίκη, και οί στεναγμοί του, καί αί μεγάλαι προσευχαί του 
έκίνησαν μετ’ ού πολύ τδν θαυμασμόν τοϋ καλοκαγάθου. Αί ιεραί αύταε 
ύπερβολαί ούδέν τδ άσύνηθες έχουσιν*  εύρίσκεταί τις πάντοτε είς τοι- 
«ύτας πρόθυμος. "Αλλως τε, δ Ταρτούφος έκχέει άληθή δάκρυα, καί δ 
Λεσβίκης άνυπόπτως, παρατηρεί, εύσπλαγχνίζεται τδ άθλιον έκεΐνο έν
δυμα έν φ έπιδείκνυται μία τόσον έντελής άπάρνησις τών κοσμικών 
πραγμάτων. Τελεσθείσης τής λειτουργίας, δ Ταρτοΰφος, μετά μεγάλης 
ταχύτητας, προηγείται τοΰ Λεσβίκη καί τφ προσφέρει άντίδωρον «μέ 
μίαν θυμηδίαν» έκλεκτή τιμή διά τδ άξίωμα τοΰ Λεσβίκη καί διά τήν 
ώς εύλαβοΰς φήμην του. ’Ακολούθως, χαιρετά εύσεβάστως καί άπομα- 
κρύνεται, ένφ δ παραγυιός του Ίακουμής ΐσταται πλησίον. Ό Λεσβίκης 
συγκινηθείς, θέλει νά γνωρίση τδ εύλαβές τοΰτο πρόσωπον. ’Απευθύνεται 
πρδς τδν ύπηρέτην, δστις είναι ώμιλημένος εννοείται. Ώ ! κύριε, λέγει δ 
Ίακουμης, είναι ένας άγιος ! έ'νας άνθρωπος, ά ! . . . . ένας άνθρωπος < 
τέλος! Καί είναι άπδ οικογένειαν είχεν είς τδν τόπον του άγρούς, πύρ
γους, τιμάρια, κύριε*  άλλά, τί τά θελετε ; άνθρωπος δ δποϊος μόνον τδν 
ούρανδν συλλογίζεται ! δστις μόνον διά τήν σωτηρίαν του φροντίζει ! 
τδν κατέστρεψαν. Κατεχράσθησαν της ειλικρίνειας τής ψυχής του.
Καί τδ εννόησε νομίζετε ; Είναι τόσον μακάριος ταπεινούμενος ! Έγώ 
φροντίζω διά τδν χιτώνά του, κύριε, καί, δταν μαστιγοϋται πρδς τιμώ- ’ 
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ρίαν τής σαρκδς (καθ’ έκάστην, είς τάς τρεις ώρας καί ήμίσειαν), έάν 
είναι κουρασμένος, έγώ τδν περιποιούμαι. Δέν λαμβάνω μισθόν, καλέ μου 
κύριε ! τδν υπηρετώ δι’ αγάπην τοϋ παναγάθου Θεοΰ. Δέν έ'χει ούδέ έν 
δηνάριον, καί, ώς δ προφήτης Ήλίας, περιμένει έκ τών κοράκων νά τραφίί.

Ό Λεσβίκης άναζητεΐ πάοαυτα έν τω θυλακίφ του*  θετει είς την 
χεϊρα τοϋ Ταρτούφου, μετά συστολής, δώρόν τι, δι’ δπερ άμέσως δια
μαρτύρεται : καί, χωρίς ν’ άνοιξη τούς δακτύλους διά νά ΐ'δη, πολύ με 
είναι, λένει,

Τδ ημ,ισυ να ζήτε I 
Έγώ δεν είμαι άξιος αύτοΰ τοΰ οίκτου μήτε.

Κκί, επειδή δ Λεσβίκης άρνεϊται νά τδ λάβη πλέον δπίσω, ένωπιόν 
του έκεϊνος μεταβαίνει καί τδ διαμοιράζει είς τούς πτωχούς. ’’Α ! αύτδς 
δ άνθρωπος δέν θά έ'χη ποτέ του λεπτόν .... Δέν είναι εντροπή διά 
τοΰτο, μία άρετή τόσον τελεία νά έξαρτάται άπδ τδ έ'λεος ένδς πανδο- 
χέως, δστις διόλου βέβαια ευχαριστημένος νά πληρώνηται ύπδ προσευχών, 
θά τδν άφίνη νά κατακλίνεται έν ύπκίθρφ ; Ό Λεσβίκης τοΰ προσφέρει 
τήν οικίαν του*  δ Ταρτοΰφος τοΰ κάμνει τήν χάριν νά συγκατάνευση.

’Ιδού πώς, άναπιπταμένου τοΰ παραπετάσματος, άκουομεν περί τοΰ 
Ταρτούφου καί τής μετά τοΰ Λεσβίκη σχέσεώς του

Τόν όνομάζει αδελφόν*  τόν λαχταρ’ η ψυχή του 
Ώς πλέον παρά σύζυγον μητέρα ή παιδί του 
Φρο.νών αύτόν ώς άνθρωπον άγνόν καί δίχως δόλον 
Τόν έχει κλειδοκράτορα τών μυστικών του όλων.

Άφοϋ δ’ δ φίλος ήσφάλισε τήν κατοικίαν καί τήν τροφήν, επήρεν επάνω 
του. Άφήκε τδ φόρεμά του «ποΰ δυδ παράδαις ήξιζε.τ> Πώς ήδη θά τδν 
φαντάζεσθε έν τνί οικία ταύτη έν ω τδν είδατε τόσον θριαμβευτικώς 
δεσπόζοντα ;

"Εντινι ώραίφ κριτικφ χωρίω ό Γωτιέρ μάς τδν παριστφ «χαρίεντα 
τδ πρόσωπον» τδ δέρμα δροσερόν, τά ώτα έρυθρά, τάς χεϊρας ώραίας 
καί λεπτάς, μετά μικρας τίνος αρχής εύτραφίας εύλαβοΰς .... ΎΠτο, 
επάνω του καθαρώτατος, ένδεδυμένος διά λεπτών καί ζεστών πλουσίων 
ενδυμάτων, άλλά χρωμάτων σκοτεινών, μελανών κατά τδ φαινόμενον, 
διά νά άνακαλώσι τήν σοβαρότητα τοΰ διευθυντοΰ*  μέ σκούφον έκ μα
ροκινού εις τήν κεφαλήν, ώς έ'φερον οί αυστηροί άνδρες τής εποχής του*  
μέ ήθος άνθρώπου τής ύψηλής κοινωνίας άποσυρθέντος τοΰ κοσμικού βίου 
καί παρκδοθέντος είς τήν εύλάβειαν . . . Τδ μέρος του ■— προστίθησιν 
δ έξυπνος κριτικός — δέν είναι ποσώς μέρος κωμικόν*  ήτο τρομερός καί 
είναι έπί στιγμήν τοιούτος παρά τάς προσπάθειας τοΰ Μολιέρου νά με- 
τριάση τήν έπί σκηνή; περιπέτειαν . . . Ό Ταρτούφος είναι δ άθεος μέ 
μαύρα ράσα.
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Ύπαρχουσιν έν τί) σελίδι ταυτν), δι’ έξαιρέτου υφους γεγραμμένα 
τόσα σφάλματα δσαι καί λέξεις. Δεν είναι ό Ταρτοΰφος τοΰ Μολιέοου 8ν 
(κάς περιγράφει έκεϊ δ εκλεκτός μυθιστοριογράφος : είναι μάλλον ό Όνου- 
φριος τοϋ Ααβρουγιέρου- και πάντες τό γνωρίζουσιν δτι γράφων τδν χαρα
κτήρα τοϋ Όνουφρίου ό ηθικολόγος έσχε τήν μεγάλην άξίωσιν νά μεικ- 
φθΰ) τδν Μολιερον και νά έπικρίνν) τδν ήοωά του.

«'Ο Όνουφριος, λεγει, είναι ένδεδυμένος δι’ ύφάσμ,κτός λίαν έλαφροϋ 
κατά τδ θέρο; καί δι’ άλλου ζεστοϋ κατά τδν χειμώνα. Φορεϊ ύποκά- 
μισα πολύ λεπτά, άπερ φροντίζει νά κρύπτγ. Δέν λέγει ποσώς : «Ό 
τρίχινος χιτων μου καί ή παίδευσίς μου» έξ εναντίας. Θά έπέρνα δι’ δ,τι 
είναι, υποκριτής, τούτέστι, και θέλει νά πέραση δι’ δ,τι δέν είναι, άν
θρωπος δηλ. ευλαβής. ’Αληθές είναι δτι πράττει ούτως ώστε τδν νομί- 
ζουσι, χωρίς νά τδ λέγγ, δτι φέρει τρίχινον χιτώνα καί δτι μαστιγοϋται 
χάριν παιδεύσεως .... Δεν υποβλέπει ποσώς την σύζυγον τοΰ ξενίζον
τας αύτόν . . . δέν μεταχειρίζεται ποσώς διά νά την έξαπατήσγ την 
συνθηματικήν γλώσσαν της εύλαβείας· δέν δμιλεϊ έκ συνήθειας, άλλά 
σκοπίμως καί χάριν ώφελείας, ποτέ δέ όταν εννοεί δτι θά καθίστατο γε
λοίος . . .’ Δεν σκέπτεται ποσώς νά άποσπάση δωνεάν άπασαν την πε
ριουσίαν τοΰ φίλου του, έάν’πρόκειται νά την ύπεξαιοέση άπδ τδν υίόν 
του .... Εις ευλαβής δεν είναι ούτε φιλάργυρος, ούτε άγριος, ούτε ά
δικος, ούτε αύτοφιλοκερδης. 'Ο Όνουφριος δέν είναι ευλαβής· άλλά θέλει 
νά νομίζεται τοιοϋτος κλπ. κλπ.»

Ιδού, κατά την γνώμην τοΰ Ααβρουγιέρου, δ τέλειος υποκριτής, συ
νετός, σωφρων, μή άφίνων ποτέ νά γνωστοποιούνται τά σφάλματά του, 
βαδίζων περιεσκεμμένως καί πάντοτε έσκεπασμένος διά της καλύπτρας 
του, ποτέ κωμικός, μη προδιδόμενος ποτέ, επομένως φοβερός. Τοιοϋτος 
είναι άκριβώς ό άνθρωπος τοϋ Γωτιέρ' άλλ’ ά Ααβρουγιέοος έχει δίκαιον*  
δέν είναι ποσώς δ τοϋ Μολιέρου. Καί δι’ ένα καλόν λόγον, διότι τοιοϋτος 
δέν θά καθίστατο πρόσωπον κωμωδίας, ούδ’ έν γένει πρόσωπον Θεάτρου. 
Μία τοιαύτη συλληψις θά σάς παρεΐχεν, είς ύμάς ποιητά, μίαν χαρίεσσαν 
σελιύα, είς σάς φιλόσοφε προσωπογραφίαν έντέχνως καί έπιμελώς γρα- 
φεΐσαν. ’Αλλά δράσιν, κατάστασιν ποσώς. Έπάναγκες έστιν έν τω θεά- 
τρω ή υπαρξις ανθρώπων ζώντων καχ κινουμένων καί δ άνθοωπος τοΰ 
Ααβρουγιέρου δέν ζή.

Ό Ταρτοΰφος ζη όμως, και δή άνέτως. ’Εν τώ θεάτρω δ Δε·Κρουαζύ 
τδν έδίδασκεν. Οί σύγχρονοι έσημείωσαν μεθ’ δπόσης φροντίδος δ Μολιέ
ρος ένεπιστευετο τά μέρη είς ηθοποιούς έξωτερικώς τούς κατάλληλο- 
τέρους δπως άποδώσωσιν είς αυτά την προσηκουσαν έννοιαν. ’’Ηντλει έ- 
ξοχόν τι έκ της φυσιογνωμίας, τοΰ προσώπου, τών σωματικών έξεων, 
αυτών τών άδυναμιών των : υπάρχει δθεν έκεϊ θετικόν τι τεκμήριου τών 
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Θελήσεων τοΰ διδασκάλου.Λοιπόν ! Ό Δέ Κρουαζύ ήτο άνθρωπος ευ
τραφής, υψηλός τδ άνάστημα, ευειδής τήν μορφήν καί χαριέστατος. ’’Ήτο, 
έκ τών ηθοποιών τοΰ θιάσου, έκεϊνος οστις είχε τήν ύπόκρισιν μ,άλλον 
έξωτερικήν.

’Άλλως τδ κείμενον είναι έκεϊ.Ή Δροσή δέν άποκάμνει νά μάς περιγρά- 
ψγ3 τδν άνθρωπον, καϊ γνωρίζετε δτι ή Δροσή δέν χωρατεύει. Ό Ταρτοΰ
φος είναι τήν δτ/τικ ροδοκόκκινος, τά χεί·ίη του κορά.Ι.Ιι καί μάλιστα έχει 
αρχήν τινα εύτραφίας, χονδραίνει ποΰ έστένευσεν ό ηκτικός του σκούφος.

— Ούδαμώς φοβερός, ώς πάντες βλέπουσιν. 'Ωραίος άνθρωπος ; Πρέ
πει νά συγκαταβώμεν κάτι" ή-Δροσή τδν λεγει χα.ίοαα/ιωμε/οκ' άλλά 
τδν χλευάζει' ένώ άνωτέρω λέγει, τί θά τόκ έπαιζε μετά τό παη/χιγυ, 
άν τής τδν έδιδαν σύζυγον κατωτέρω προσθέτει,

Ν& όπακούη
'Η κόρ’ είς τδν πατέρα της οφείλει τουναντίον 
Και αν ακόμη πίθηκον τήν δίδει είς νυμφίον.

Έάν ή το άλλως τόσον καλοκαμωμένος, δέν θά τοΰ έρριπτε τήν π ο 
λυθρύλλητον φράσιν :

Έγώ καί αν σας εδλεπα — δέν ξεύρω μέ τί τρόπον
Θά ήμην ό ψυχρότατος τών ζωντανών ανθρώπων.

'Ο Ταοτοϋφος είναι λοιπδν άνθρωπος μέ σάρκα, επωφελούμενος ώς- 
πρέπει τών παρηγοριών τοΰ Θεοΰ καί τής φιλοξενίας τοΰ Λεσβίκη. Τρώ
γει τόσον οσυν εζ. Δόναταί τις νά κρίντ) περί αύτοϋ έκ τοϋ δείπνου του

Έφαγεν ενα άστακδν και δώδεκα κ ε φ τ έ δ α ι ς·

Τδ θρεπτικόν αύτδ δείπνου δπερ ή θέα τής ήγαπημένης γυναικδς 
(έδείπνησεν ολομόναχος ένώπιον της) δέν είχεν ούδαμώς ταράξει, άν καί 
ύπέφερε πολύ, τδν προδιατίθησιν εις μειλίχιον ύπνον δν άπήλαυσεν άτα- 
ράχως μέχρι τής επαύριον —σημεΐον καλοΰ στομάχου και εύσυνειδησίας. 
Κατά τδόάκόλουθον πρόγευμα, «μισή οκά έςγάγγισε κρασί» «διά νά άνα- 
πληρώσν) τδ αίμα» καί τάς ιδέας. Είς τάς έπευφημίας τοΰ Λεσβίκη δστις 
τδν κάμνει νά καθήσρ είς τδ άνω άκρον τής τραπέζης, κατατρώγει μέχρι 
κόρου αρκετά τεμάχια τά όποια τω παραχωροΰσιν.

Τδν εκλαμβάνετε δι’ άββκν τής αύλής, στιχουργίσκον, δστις παρατη
ρεί τδ στήθος τής τροφοϋ ; Διόλου ! Ό Ταρτοΰφος δέν έ'χει ποσώς αύτάς 
τάς λεπτότητας. Σκεπάζει τδ στήθος τής Δροσής, προσέχει δταν συνομι- 
λώσι, νά μή φαίνηται έχων τοιαϋτας διαθέσεις.

’Όχι, 6 Ταρτοΰφος δέν είναι ποσώς άνθρωπος τοΰ κόσμου, έτι μάλλον 
άββάς τής αύλής. Τδν βλέπω ευτραφή, ξυρισμένου, μέ χείλη προτεταμένα, 
μέ τδ ύποκριτικδν μειδίαμα καί τδ αίμα είς τήν κεφαλήν. Πίνει δέ ταμ- 
βάκον, καί δχι είς μικράς δόσεις, σπογγίζων τήν ρίνα δια τοϋ λιχανοϋ 
καί τοΰ άντίχειρος, άλλ’ ώς άνθρωπος δστις δέν έντρέπεται διά τοΰτο, 
άλλά τδ κάμνει εύλαβώς καί άφθόνως.
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Δεν είναι ούτε κατ’ ούδένκ λόγον S ικτι.1ης υποχριτης έν θά ήθελεν δ 
J Λαβρουγιέρος. Τί; ού'τε φιλάργυρος, ούτε βίαιος, ούτε άδικος,ούτε φιλήδο-
b νος άναμφιβόλως ; Άλλ’ ό Όρέστης τοϋ Γουϊμόνδου Λατούς λέγει έν τώ
{’ Ίφι) ersla'.
|: Διότι είμαι κακούργος μέ νομίζεις άνευ αρετής;

Ό Ταρτούφος θά έ'χη τδ δικαίωμα νά εί'πη
[? Μήπως διότ’ εϊμ’εύλαβής· και άνθρωπος δεν είμαι;

ϊ! Άναγνώσατε πάλιν τδ κείμενον, σάς παρακαλώ' θά ΐδητε έν αύτφ
εκείνο τδ όποιον είναι’ ύψηλόφρων, δεσποτικός, ελεγκτής, κριτικός, έναν- 

ij τίος τών επισκέψεων, ζηλότυπος φανερά τής Καλλιόπης, ύπερήφανος
πρδς παντας, σώφρων μόνον πρδς τδν Λεσβίκην, διότι τότε άλλοίμονον τά 
συμφέροντα τοϋ Θεού. ’Έχει δμως άνασκοπάς.

’Άν μόνον ώς έμπόδιον τό τοΰ Θεοϋ με φέρης 
■ ”Ω δι’ αύτδ μή θλίβεσαι’ έγώ σε άπαλλάττω.

'’Ω ό'χι, δέν είναι ποσώς άνευ έλαττωμάτων, και δέν φοβείται ν’ 
άφήση τδ στάδιον έλεύθερον εις εκείνα άτινα έ'χει, διότι είναι εις συνεν
νοήσεις μέ τδν Θεόν. ’Έκαμε συμβιβασμόν μετ’ αύτοΰ. Τοϋτο είναι ΐ'διον 
ύποκρισίας,. θά εί'πητε. Άλλ’ούδόλως.. Τδν θέλετε, ώς ό Γωτιέρ, άθεον 
μέ μέλαν ράσον ; Συγχίζεσθε*  Ό άθεος, ό υποκριτής, είναι δ Δον Ζουάν· 
Ό Μολιέρος δέν επανέρχεται εις τά αύτά. Ό Ταρτούφος άθεος! ’Όχι, 

' ' έχι, είναι φανατικός, θά τδν παρετηρήσατε άπερισκέπτως’ ό Ταρτούφος
ί·. . πιστεύει. Πιστεύει τόσον καλά, ώστε θά έστελλεν άνευ τύψεων συνει-

δότος τούς ανθρώπους εις τήν πυράν, αύτδς δστις κατηγορεΐται δτι έφό- 
νευσεν ένα ψύλλον μέ θυμόν θά ήδύνατο, πράγματι, νά τδν κάμη 
νά ταλαιπωρηθώ επί πολύ, αρκεί νά τδν προσέφερεν εις τδν Θεόν. 
Τδ επαναλαμβάνω, είναι ειλικρινής. Αλλά τά δόγματά του ; θά μοί 
εί'πητε.

Κατα τδς χρείας του καθ-ΐς τδς διαφόρους
Τοΰ συνειδότος δόναται ν άποκινή τοΰ; όρου,·

Λοιπόν, τούτο είναι ΐησουϊτικδν δόγμα. Πιστεύετε δτι πάντες ούτοι οί 
ίησουΐται ύπήρξαν αισχροί άνθρωποι; Αύτοι ούτοι οί όποιοι ώρισαν τά 
αξιώματα ταΰτα, φρονείτε δτι σκοπίμως ήθέλησαν νά παρέξωσι κώδικα 
εις τήν κακουργίαν ; Απάτη. 'Υπήρξαν άνθρωποι πιστεύσαντες.Ό Έσκοβάρ 
ήτο χρηστός άνθρωπος. Είχε τήν πίστιν του. Ό Ταρτούφος ωσαύτως. 
Πιστεύει πραγματικώς εις τήν επιστήμην του. ’Επ’ αύτοΰ μάλιστα έξη- 
κριβώθη ή τέχνη τοΰ αΐ'οειν τούς δισταγμούς. Δέν έ'χει δισταγμόν πλέον, 
κζτά νοΰν έ'χων τήν μεγάλην τοϋ ©εοΰ δόξαν. ’Ήρχισε δε πιστεύων αύτδς 
εαυτόν. Εύφραδής, άλλως. Ό αινιγματώδης αύτδς εύλαβής είναι μία ωραία 
γλώσσα, καί, έάν ό Ταρτούφος τήν λαλεΐ πρδς τήν Καλλιόπην, τδ κάμνει 
διότι .τήν δμ.ιλεΐ και πρδς εαυτόν, καθότι δέν γνωρίζει νά δμιλήση άλλην
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γλώσσαν. Ή συνείδησις αύτοΰ ύπέστη ιδιαιτέραν τινά τροπήν καί δ μέ- 
γας αύτδς άπατεών είναι ή πρώτη τοϋ εαυτού του άπάτη.

Λίαν φιλάνθρωπον τοϋτο, αδελφοί μου! Τίνος έξ ημών ή συνείδησις 
δέν ύπόκειται εις συμβάσεις; Τίς έξ ημών δέν είναι Ταρτοΰφος εις στιγ- 
μάς τινας και δέν ζητεί συμβιβασμούς. . . δι’ οΰς κατόπιν πάντοτε δέν 
έρυθριώμεν ; “Άπατα ή τέχνη τοϋ ίησου’ί'του υπήρξε τοΰ νά τούς περι- 
στείλη εις μικρόν άριθμδν ιδίων αξιωμάτων, έφαρμοζομένων εις δλας τάς 
περιστάσεις τής ζωής, τά δποία εύκόλως δύνανται νά άκολουθήσωσιν οί 
άνθρωποι, καί δέν τούς άφίνουσι νά σκέπτωνται τδν μέγαν αύτών σκο- 
πόν.’'/i’pirf συνα.Ι.Ιαγή' άναδέχονται, διά τινων λαμποοτάτων συνταγών, 
νά μάς καταστήσωσιν εύτυχείς εις τήν άλλην ζωήν, τοϋτο έννοείται, 
αλλά καί εις αύτήν, διά τής εύχαριστήσεως τής διδομένης εις τάς κλί
σεις μας. Δέν ύπάρχει ή μία συμφωνία νά άφίνωμεν νά συμβαίνη τούτο 
ή έκεϊνο. Τδ συνέδριου τοΰ Τάγματος θά σκεφθγ και θά κυβέρνηση, δι 
ημάς. Δέν είναι εύσεβές έ'ργον ; Ό σκοπός, είναι ή βασιλεία τών άγιων, 
τοϋτο αγιάζει πολύ τά μέσα, πιστεύω. Ό Ταρτοΰφος έξωμοιώθη πρδς τδν 
Θεόν’ θά στερηθη ούδενός ; Πάντα τά έν αύτώ γεννώμενα αισθήματα 
άγιάζουσι δι’ αύτδ τούτο’ θά μεταβή λοιπόν άπ’ εύθείκς ενώπιον εκεί
νου, ύπομειδιών καί υποκριτής ύπδ τάς καταστροφάς τής οικογένειας’ θά 
δειπνήση έν συνειδήσει, θά κοιμηθώ άθορόβως. Φοβηθήτέ τον τόσφ μάλ
λον οσον είναι ειλικρινής, καί, ώς λέγει θαυμασίως ή σκτυρα τοΰ Du- 
Laurens.

Φυλαχθητε άπ’ «ύτόν καθ’ ας ημέρας εξομολογεί·

’Εννοεί τις ότι τδ πρόσωπον, όρώμενον ούτω—καί νομίζω δτι ούτω 
πρέπει νά τδ ί'δη τις,—πόσας προσφέρει κωμικάς όψεις. Αλλά τούτο δέν 
είναι μόνον’ δι’ αύτήν ταύτην τήν ειλικρίνειαν, ήν τώ άπηρνήθησαν 
παρά τδ πρέπον, δ Ταρτοΰφος συλλαμβκνετκι και καθίσταται, δπως δέν 
θά τδν ήθελε ό Λαβρουγιέρος, χαταγίΐαστοζ.

’Επειδή πιστεύει εις τήν επιστήμην του, άρύει έξ αύτής ματαιότητα. 
Έπαίρεται δ μωρός, καί, επειδή φθάνει εις εκείνον άπδ τδν όποιον πι
στεύεται, περιφρονεΐ παρά πολύ τούς κοινούς ανθρώπους καί κινδυνεύει 
νά πέση, καί εις άπλουστέραν παγίδα. Καί τοϋτο τοΰ συμβαίνει έπί τέ
λους’ καί τούτο είναι ή άντεκδίκησις τοΰ άπολεσθέντος παοαδείσου : Ό 
ό'φις έξαπκτώμενος ύπδ τής γυναικός.

V

’Άς άναλύσωμεν τήν ιστορίαν ταύτην και άς ίδωμεν έάν πρκξίς τις 
διαψεύδει τήν ερμηνείαν μου. Άρχήσωμεν έκ τής έξομολογήσεως τής 
τρίτης πράξεως. Ό Ταρτοΰφος είναι μόνος μετά τής Καλλιόπης. Είναι
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όΤιίγον κακοδιάθετος καί, ανυπομονώ:, αρχίζει τήν έ'φοδον και προεξο
φλεί τας ευδαιμονίας, τάς οποίας ελπίζει βεβαίως κατά πανοΰργον τρόπον.

’■ Τί θαυμαστά κεντήματα! Εΐν’ εργον των χειρών σας
αυτό, άι δεν λανθάνωμαι. τδ περιστήθιόν σας ; 
τδ παν εις την εντέλειαν κατόρθωσαν νά φέρουν·

Ο ηθοποιός θά είχεν άδικον,—νά κάμη ενταύθα τόπον σατύρου. Σπεύ
δει πολύ 5 Ταρτούφος άλλά μάλλον έκ περιέργειας. Περιέργεια πνευμα
τικού πατρός' ό Ταρτούφος έξομολογεϊ το περιστηθίου τής Καλλιόπης, 
ιδού το παν.

Δεν χάνει καιρόν, άλλως, καί, εύθύς ώς τώ ομιλοΰσι περί τού γάμ.ου 
του μετά της 'Ελένης.

Δεν ειν αυτό τδ αγαθόν δι’ δ εγώ στενάζω.

Και, μετ’ εύγενοΰς γλυκύτητος άνταξίζς της αγίας Θηρεσίας, κάμνει 
την ερωτικήν του έξομολόγησίν εις τον Θεόν εις το πρόσωπον της Καλ
λιόπης,, διότι

Έγώ τάς έντελείας σας όπόταν έςετάζω 
τον Πλάστην εις τδ πλάσμα του, αληθινά, θαυμάζω, 

' καί ερως, ερως άπιστος μοΰ πυρπολεί τδ στήθος
ώς πρδς τδ ώραιότατον αΰτοΰ έκείνου ήθος.

Εις την αρχήν έφοβήθη μήπως καταφωραθή και ένήστευσε, προσηυχήθη 
εκλαυσε . . .. , άλλ’ έξήχθη τής απάτης. Τίς θά είναι άξιόμ.εμ.πτος λα- 
τρευων τά θεία εκείνα βλέμματα, την άρρητον εκείνην γλυκύτητα, την 
λαμπρότητα τκύτην, θείαν μάλλον η άνθρωπίνην. Συνέβη όμως άποκά- 
λυψις τις : ο τελειος ούτος έ'ρως δυναται νά κγατηΰΐί αγνός. Είναι καθαρά 

-τις εύλάβεια..........ή'τις δεν ζητεί ή νά διέλθη την τελετήν τών μυστή
ριων. Αισθάνεται μ.’ όλα ταΰτα ότι ή προσφιλή; του άδελφή έχει ανάγ
κην νά πεισθή, Αύτη δεν είναι πεπαιδευμένη, ώς εκείνος, δεν γνωοίζει 
τα άπειρα μέσα τά οποία προσφέρει ή αγάπη τού θεού, θά την γνωστο
ποίησή όλα ταΰτα αργότερα, έν τούτοις μετ’ ήπιότητος, τή ύπόσχεται 
σιγήν. Δεν είναι ποσώς έκ τών μζταίων εκείνων καί κουφών νεανίσκων 
των οποίων ή αναιδής γλώσσα

ατιμάζει τον βωμόν εις τδν οποίον θύουν

Βέβηλοι! Ό Ταρτούφος, ούδαμώς είναι τοιούτος· μετ’ αυτού ούδε'ις θό
ρυβος, ούδείς κίνδυνος ή οικία δυναται νά ήνζι ήσυχος.

Και κύπτων εις τό οδς τής Καλλιόπης πειστικότερος ή ποτέ, μέ το λο
ξόν βλέμμα τών ευλαβών οφθαλμών του, μέ μειδίαμα συνεννοήσεως έπ'ι 
τών παχέων καί άνεσταλμένων χειλέων του ύπισχνεϊται, 

άνευ σκανδάλου έρωτα καί τέρψιν άνευ τρόμου.

Εις πάντα ταΰτα δ .κωμικός σκοπός είναι προφανής. Εύρίσκεται δ’ 
εις άντίφζσιν μεταξύ τής αγγελικής ταύτης γλώσσης καί τού έρυ- 

θρωπού ύποκριτοΰ όστις την λαλεΐ, έν τή άμεταβλήτω εμπιστοσύνη μεθ’ 
ής προσφέρει την κζρδίζν του, έν τή άπλότητι ταύτη τού ίερέως μεθ 
ής, ύπισχνούμενος τέρψιν, τέρψιν άνευ τρόμου, πιστεύει εαυτόν έ'κτοτε 
ακαταμάχητου, εις την έκλογήν τών λέξεων κα'ι τών νοημάτων, καί εις 
τούς δύο στίχους

Θελήσετε, κυρία μου, κ’ ιδού έγώ ευδαίμων 
καί πάλιν, σείς προστάζετε καί περιμένω τρέμων.

Τέλος, έπειδή ώς νά ήθέλησεν δ Μολιέρος νά ύποσημάνη τού; σκο
πούς του, δέν είσήγαγεν εκεί στίχον καθζρζς παρωδίας, τον εκλεκτόν 
τούτον στίχον,

Μήπως διότ’ εϊμ’ ευλαβής καί άνθρωπος δεν είμαι;

"Οστις άρκεϊ εκείνος μόνον νά δώση τό χαρακτηριστικόν τού προσώπου.
1Άς έξακολουθήσωμεν :
Ό ’Αλέξανδρος ήκουσε τά πάντα καί—πώς φαίνεται ότι είναι πολύ 

νέος !—δέν συλλογίζεται περί τοϋ γελοίου, τδ όποιον ή περίστασις αΰτη 
μέλλει νά ρίψη έπί τού πατρός του*  δέν βλέπει έν τούτω ή αφορμήν τοϋ 
νά ποίηση εκποδών τδν Ταρτούφον' δέν θέλει νά άκοΰση τήν Κζλλιόπην, 
είναι εις τδν γείμαγγον τίμ γαμΰς' θέλει νά έκδικηθή καί ^ι.ίοδω/εΐ τδν 
πατέρα του μέ τδ πρόσφατον νέον.—'H σώφρων Καλλιόπη άποσυρεται*  
ιδού οί τρεις.

Νά τά πιστεύση τις αυτά; Νά εχωντ’ αλήθειας;

Τί μέλλει νά άναφέρη δ Ταρτούφος πρδς ύπεράσπισίν του ; Τίποτε' 
Δέν ύπερασρίζει ’εαυτόν. Κατηγορεϊται, έξ εναντίας, όχι (σημειώσατε 
το καλώς) _διά τδ έ'γκλημα διά τδ οποίον τδν έπιμέμφονται, άλλά δι’ 
άπαντα τά έγκλήματα ανεξαιρέτως. Δέν λέγει: «Μάλιστα, έτόλμησα 
νά έξαπατήσω τήν γυναίκα σου»’ άλλά ; ral είμαι ένοχος άναφωνεΐ 

ναι εΐμ’ εγκληματίας
ό εναγής καί μοχθηρής, ό χειριστής τοϋ κόσμου ·":·;··· '"· ■ '
ούτε υπάρχει, άνθρωπος άμαρτωλότερός μου

Ό ’ ΛμαρτωΛότερός μου ποια κωμική εύφυ'ί'ζ ! Στοιχηματίζω ότι εις 
τήν λέξιν ταύτην τά δάκρυα άναβλύζουσιν έκ τών οφθαλμών τού Αεσβίκη. 
καί εκείνος είναι εις άμαρταΜς ! εΐ'μεθα όλοι άμαρτωΛοΙ ενώπιον τού 
Θεού. Μόνον δέν όμ,ολογοϋμεν τάς αμαρτίας' δ αγαθός εκείνος Ταρτού
φος ομολογεί εκείνος: Τί ειλικρίνεια! Έπιπροσθέτει μάλιστα ό ΐ’διος οτι 
είναι μοχθηρός. . . ’Α έξ άπαντος αύτδς δ άνθρωπος εΐ αι ένας άγιος.

TA I φίδι '

τολμάς τήν καθαρότητα λοιπόν τής άρετής του . ""
καί ν’ αμαύρωσης δι’ αύτοΰ τοϋ ψεύδους τοϋ αίσχίσεου ;

Καί δ Αεσβίκης άπειλεϊ τδν υιόν του' καί δ Ταρτούφος επιλαμβάνεται 
ζωηρώς τής ύπερασηίσεως τού νέου.—-’Άφες τον νά σοΰ είπή, προσθέτει.

... ' '. ί" ' < ■· '
' - ' ’ ’ ■? ' ό ’ '' '' ' 'ζ -
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Διότι τί γνωρίζεις ς
Δεν πρόκειται περί ψιλών πραγμάτων· επομένως 
ώς είσαι εύνους πρός έμέ και προκατειλημμένος 
το μέλαν εις τό πνεύμα σου λευκόν τό παραστήνεις 
μέ βλέπεις, και — άλλοίμονον — έκ τών έκτος μέ κρίνεις. 
Ναι μεν ώς άνθρωπον άγνόν ό κόσμος μ’ έκλαμβάνει 
τον κοσμον όμως, αδελφέ, πολλάκις άγ’ ή πλάνη

""Οσον έντονότερον καί μέ πειστικόν ύφος άπαγγείλγ] τις τούς στίχους 
τοσον θά κάμω νά γελάσωσιν οί άκροκταί’ καί, εάν δέν γελάσωσιν έν 
τγ περιστάσει ταύτγ, βεβαίως Θά δυσαρεστήσωσι τον Μολιέρον.

Διότι δ,τι κάμνει ενταύθα δ Μολιέρος έκθετων τήν καθαράν ,άλήθειαν 
μετά τόσης ψυχραιμίας, είναι ή σάτυρα τών γενικών εξομολογήσεων, 
είναι δ περίγελως της χριστιανικής ταπεινότητας, είναι η γελοιογραφία 
τοΰ Ευαγγελίου.

Ειλικρινής εις διαμαρτυρήσεις—ώς -Tj-ro Λουδοβίκος δ ΙΑ/, δ όποιος 
έ'κλινε το γόνυ ενώπιον τής μολυβίίνης Παναγίας τής προσκεκολλημενης 
είς τον πίλον του και παρ’ ής έζήτει μετά δακουων την άδειαν τοϋ νά 
διαπράςη είσέτι μικρόν τι έγκλημα, έν και μόνον δλως μικρόν, τδν φόνον 
τοΰ αδελφού του, υποθέτω, ύπισχνούμενος ώς άμοιβήν μίαν όγκώδη λαμ
πάδα έκ κηρού η νέαν εικόνα*  τί θέλετε ; η πιστεύει τις ή δέν πιστεύει.— 
*0 Ταρτούφος έχει τάς πεποιθήσεις τοϋ χαρακτήοος τούτου. Μετανοεί 
προ τοϋ σφάλματος ϊνα δ ©εδς συγκινούμενος, του ύποσχεθή αύτδ ώς 
αμοιβήν.

Καί μά την αλήθειαν παρ’ ολίγον δ Λεσβίκης νά την ύποσχεθή αύτδς 
πρώτος' διότι, άφοϋ κατηράσθη, άπεδίωξεν, άπεκήρΰξε τδν υιόν του, καί 
μεταμεληθείς διότι δέν τδν άφησεν είς τδν τόπον, δ εύηθης, δστις δέν 
θελει νά άπομακρυνθή δ Ταρτοΰφος του διότι θ’ άποθάν-ρ, άπαιτεΐ δπως 
είς τδ πείσμα δλων βλέπει την σύζυγόν του πάντοτε και παντοϋ. Και 
θά τούς έκλειεν εύχαρίστως όμοΰ διά νά κάμω τδν κόσμον νά λυσσάξω· 
Και τδ κορύφωμα πάντων τδν καθιστά κληρονόμον δλης της περιουσίας 
του' τοϋθ’ δπερ δ Ταρτούφος δέχεται εύμενώς, άποδίδων είς τδν Θεδν το 
απροσδόκητου κέρδος.

Τό τού Κυρίου θέλημα έν πασι γεννηθήτω

Κα'ι δ Λεσβίκης αναφωνεί Ό κανμ&ος !
"Άπατα αύ'τη ή τρίτη πράξις είναι έξαισία- την θεωρώ δτι είναι πάν 

δ,τι ύπολείπεται τδ πληρέστατου της πρώτης έκδόσεως. Ό άληθής Ταρ
τοΰφος λάμπει καθ’ δλα τά μέρη. Την ’Εκκλησίαν ολόκληρον καθηρπασε 
καί ηγρευσε. Τοιαΰτα έργα λαμπρύνουσιν άπασαν τήν ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος.

Ή τετάρτη πράξις, άν καί έπιδιορθωθεϊσα, δέν είναι δλιγώτερον θαυ- 
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μασία. Μετά τδν Ταρτούφον θριαμβεύοντα χάρις είς τήν μωρίαν τοΰ,Λε
σβίκη, έρχεται δ Ταρτούφος άπατηθείς, Ταρτούφος γελοίος.—Αύτδ δή 
τοΰτο.

Διέρχομαι ταχέως τήν σκηνήν του μετά τοϋ Νικάνδρου. Δείκνυται 
έκεΐ έντελώς ήθικολόγος, άλλ’ έκ καλής πίστεως τήν θαυμαστήν ταύ- 
την επιστήμην εφαρμόζει είς τά συμφέροντα τοΰ ούρανοΰ, κα'ι ή καλή 
πίστις έδώ φθάνει μέχρι τής απλότητας, ώς είς τούς,στίχους τούτους περί 
τοΰ ’Αλεξάνδρου

Τόν συγχωρώ από ψυχής καί ήθελα έντίμως 
νά μεσιτεύσω μάλιστα δπερ αύτοΰ προθύμως. 
Πλην τό συμφέρον τοϋ Θεού δέν μέ τό έπιτρέπει 
αυτός ’άν επανήρχετο, έγώ νά φύγω πρέπει· ·:

Οΐτινες δέον νά άπαγγελθώσιν ώς νά ήναι είς πεζδν γεγραμμένοι ;
«Ά! Θεέ μου! έγώ δέν έχω τίποτε καλέ μέ τδν ταλαίπωρου νέόν*  

άλλά δ Θεδς πτάίει*  δ Θεδς δέν θέλει νά ζώμεν δμοΰ. Πρέπει είς έξ ήμών 
νά φύγη. Λοιπόν, έγώ βεβαίως δχι, διότι τότε τί θά γίνω δ Θεδς, τδ συμ-' 
φέρον του βλέπεις;» Κα'ι ή ιδέα αυτή τοΰ νά παραχωρήσω τήν θέσιν, δ 
Ταρτοΰφος είς τδν’Αλέξανδρον, δστις έπι τέλους είναι δ υίδς τής οικίας, 
δ νόμιμος κληρονόμος, ή ιδέα αδτη τοΰ φαίνεται τόσον άτακτος, τόσον 
φοβερά, ώστε, όταν δ Νίκανδρος τόΰ τήν ρίπτει κατά πρόσωπον δέν απο
κρίνεται*  πνίγεται: Είναι παρά πολύ, και έξάγων τδ ώρολόγιόν του....·

είναι κύριε, οκτώ’ μισυ ή ώρα.
Μέ προσκαλεΐ νά άναβώ πνευματικόν τι χρέος

Άλλως, ώς πρδς τήν κληρονομιάν αύτήν τήν δποίαν τδν έλέγχει δ 
Νίκανδρος δτι σφετερίζεται, είναι πιθανδν δτι όντως δ Ταρτούφος δέν 
τήν αποδέχεται διά τδν εαυτόν του : ή κληρονομιά είς τάς χεΐρας τοϋ 
’Αλεξάνδρου θά έπήγαινε κακήν κακώς, ένφ είς τάς τού Ταρτούφου Θά 
χρησιμεύση ασφαλώς.

Έν τούτοις ή οικογένεια, ένωθεΐσα έναντίον τοΰ κακού έχθροΰ, κάμνει 
τελευταίαν άπόπειραν, δ Λεσβίκης άνθίσταται

Άνδρίζου, ώ καρδία μου,καί μή αδυναμίας

Και άποδεικνύει είς τήν "Ελένην δτι δσον άποστρέφεται τδν Ταρτού
φον, τόσον περισσότερον δέον νά τδν νυμφευθή:

Άφοΰ τόν Υποστρέφεσαι αύτόί λοιπόν σέ πρέπει 
αύτόν θά λάώρς άνδρα σου καί άλλον μην Ιλπίζεις 
δαμάζεις τάς ορέξεις σου μ’ αυτόν.

Ό Λεσβίκης τέλος άν κα'ι άπεταρτουφώθη διατηρεί διά τήν γυναίκα 
του σεβασμόν τινα, κα'ι συγκατατίθεται είς τήν δοκιμήν ήν αυτή τοΰ 
προτείνει. Κα'ι τότε ή Καλλιόπη αποφασίζει τδν άγώνα.—Φωνάξέ μέ
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τον ! λέγει.—Παμπόνηρο; είν’ δ'Χος, ψιθυρίζει ή Δροσή, δλιγώτερον οξυ
δερκής τής Καλλιόπης καί ητις φαντάζεται υποθέτω τδ τέρας περισ
σότερον άφ’ ότι είναι.—Άλλ’ ή κυρία ήν ούδόλως διέλαθεν ή κενοδοξία 
τοΰ προσώπου καί η πρδς αύτην έμπιστοσύνη άπαντ^.

Εύχόλως 
έξαπαταται δ έρών ύπδ τοΰ δρωμένου 

ή φιλαυτία βοηθεϊ έπί τοΰ προκειμένου.

Μόνη αυτή είδε σαφώς, τώ οντι. Βεβαίως, έάν ποτέ άνηο είδεν εαυτόν 
άπωθούμενον, είναι ό Ταρτούφος. Πριν ή ακόμη εκδήλωσή τδν έ'ρωτά 
του, οί οφθαλμοί καί οί στεναγμοί του δέν ειχον συναντήσει η άβρόφρονα 
αδιαφορίαν, καί ού'τε καν απορίαν τινά*  η δμολογία τοϋ έ'ρωτός του, 
πράγμα χειρότερον, δέν έ'σχε την τιμήν νά διεγείρη την δργ’ήν, τοϋθ’ 
δπερ θά προέδιδε συγκίνησίν τινα τουλάχιστον*  περιεφρονήθη, καί τί
ποτε περισσότερον.

Καί λοιπόν! τοιαύτη είναι ή περί έαυτοϋ ιδέα τοΰ άνθρώπου μας ώστε 
είς τούς πρώτου; της Καλλιόπης λόγους συλλαμβάνεται, "Οτι η Καλ
λιόπη συνδυάζει θαυμασίως τά γεγονότα πρδς δ,τι αύτη θέλει νά πι- 
στευσν) έκεϊνος, συμφημι*  άλλά> τά γεγονότα είσί λίαν πρόσφατα. Πα- 
ρήλθεν άρά γε ολόκληρος ώρα ; Καί έν τούτοι;, ολόκληρος ή άντίστασίς 
του περιορίζεται είς δύω μόνον στίχους

Άλλ’ ό νους μου δεν τολμφ καλώς νά έννοήση 
κατ’ άλλον τρόπον τδ πρωί με είχετε λαλησει.

Ούδέ συνταράσονται κάν έκ τών σημαντικών λόγων τής Καλλιόπης, 
”Ω πόσον τήν καρδίαν

ώς φαίνεται γνωρίζετε κακώς τήν γυναικείαν.

Αύτός, δστις θα ήξεύρει βεβαίως κάλλιστα δτι, δπόταν γυνή τις σάς 
λέγη «Δέν γνωρίζεις τάς γυναίκας», αναλαμβάνει τδ καθήκον νά ποιήσν) 
ύμϊν αύτάς γνωστά;, — άπατώσα ύμάς, καί ιδού αύτδς καταπίνων τάς 
εξηγήσεις τής Καλλιόπης.

Τή άληθεία χάνεται είς ηδονής έκστάσεις 
ώσάν αύτάς, κυρία μου, ν’ άκούη τις εκφράσεις 
άπδ τοιοΰτον γλυκερόν πεφιλημένον στόμα 
ώς νέκταρ τι εις ολον μου κυκλοφορεί τδ σώμα.

Μή σάς έξαπατήσ-ρ τοΰτο, έάν ζητή τήν άδειαν ν’ άμφιβάλλη πεοί τής 
εύτυχίας του, δέν είναι δυσπιστία, είναι πανουργία έραστοΰ, Πάντες λέ- 
γουσι πρδς τήν άποποιουμένην γυναίκα «Δέν μέ άγαπά;». Πάντες θέ- 
λουσι πραγματικά; προσφοράς. Ό Ταρτούφο; είναι πεπεισμένος*  άλλά 
βιάζεται, επείγεται τοσοΰτον, κατέχετζι ύπδ τοσαύτη; ερωτικής θέρμης, 
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ώστε λησμονεί πάσαν φρόνησιν, ώστε παραδίδει τήν επιστήμην του, τήν 
επιστήμην εκείνην τής δποία; ή κατοχή καθίστησιν αύτδν άνώτερον τών 
άλλων άνθρώπων*  τήν εκθέτει, καυχάται, πωλεϊ τδ άπόρρητον τοΰ κρά
τους, τά πάντα τέλος, καί λέγει : Εγγυώμαι τά πάντα, εύχαριστήσατέ 
με μόνον ! Βαίνει μάλιστα περαιτέρω*  σκώπτει, έ'μπλεως ύπερηφανείας, 
καθ’ ήν δέ στιγμήν συλλαμβάνεται, αύτδς περιπαίζει τδν Αεσβίκην, 'ίνα 
έξάρή τήν ίδικήν του αξίαν.—Έάν άκόμη μάς συλλάβ-ρ, μέ τοΰτο τί ;

Τδν έκαμα να βλέπη 
τδ παν και ό καλότυχος νά μή πιστεύη λέπι.

Άλλά αύτός, βλέπει άρά γε καλύτερα. ΤΙ άμηχανία τής Καλλιόπης, 
ή αίφνηδία βήξ αύτής, ή τράπεζα εκείνη, ήν δέν καταλείπει, τά κτυπή
ματα τά όποια έπ’ αύτής κτυπ^, δλα ταυτα τώ διαφεύγουσιν είναι τυ
φλός καί κωφός, είναι άπερροημένο; δλόκληρος ! Καί, δταν δ απλοϊκός 
έ'ρχεται μέ άνοικτά; τάς άγκάλας διά νά έναγκαλισθή τήν Καλλιόπην, 
ρίπτεται μέ τήν μύτην είς τδ πρόσωπον τοΰ Αεσβίκη, καί τότε τδ θΰμά 
του εκδιώκει αύτόν, καί τότε δ βλάξ ον ένέπαιζε πρδ μικρού τόν προσκα- 
λεΐ νά τοΰ άόειάση όπως λέγουν, τνν γωνίάν.

Έκεϊ ί'σα ί'σα γίνεται γελοίος, διότι καταλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω 
πταίων, αί δέ διδόμεναι παρ’ αύτοϋ δικαιολογίαι τήν θέσιν του μόνον κα- 
θιστώσι βαρυτέραν. «Πώς! έπίστευσες;» Τοΰτο άνακαΰεϊ είς τήν μνήμην 
τδν ρασοφόρον έκεϊνον, οστις, πρό τινων έτών συλληφθείς έπ’ αύτοφώρφ 
έντδς βαγονιού τινδς πρώτης Θέσεως μετά τίνος μετανοοϋσης, έθεώρησε 
καλδν πρδς δικαιολογίαν του ν’ άνακράξν) «είναι άδελφή μου !» 'Ολόκλη
ρος ίδιάζουσα ηθική κατάστασις αποκαλύπτεται έν τή κραυγή ταύτγι !

Τήν ηθικήν ταύτην κατάστασιν δ Μολιέρος παραδίδει είς τήν ήμετέ- 
ραν χλεύην.

ΤΙ έπί σοϋ 'Άπαταιωνος ίχιστοΛη έ'χει έπί τούτω έξαιρέτους τινας σε
λίδας. «Τδ άνάρμοστον είναι ή ούσία τοΰ γελοίου», εϊπεν αύτη : ’Άρα, 
ύπάρχει απολύτως άνάρμοστον μεταξύ τοΰ σκοπού, ον έπιδιώκεί ό Ταρ
τοΰφος—ή άποπλάνησι; τής Καλλιόπης—καί τών μέσων άπερ μεταχει- 
ρίζηται διά νά έπιτύχν). «Είναι εύχάριστον νά βλέπη τις έκ τούτου, εξα
κολουθεί δ φίλος τοΰ Μολιέρου, διατί αί περιποιήσεις τοΰ Πανούλφου 
είναι γεΛοϊαι. . . . Τδ κακδν αποτέλεσμα τδ όποιον αυται παράγουσι τδν 
κάμνουσι νά φαίνεται τόσον δλοσχερώς γεΜϊο.ς, ώστε καί δ ήττον νοήμων 
θεατής διαμένει έκ τούτου τελείως πεπεισμένος. «Καλδν είναι νά λάβνι 
τις ύπ’ ό'ψιν οτι ή έκτίμησις αύτη τοΰ προσώπου χρονολογείται άφ’ ής 
τδ έ'ργον έδιδάσκετο ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ Μολιέρου, οτε οί σκοποί του, 
έπακριβώς τηρούμενοι, διέλαμπον έν δλω των τώ φέγγει. ΤΙ έπιστολή 
άλλως προστίθησι περαιτέρω τούς ώραιοτάτου; τούτους λόγους επαξίους 
αύτοϋ τοΰ Μολιέρου και τούς όποιους έκεϊ;ος βεβαίως ένέπνευσεν. «ΤΙ
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πρόνοια τής φύσεως ήθέλησεν ώστε πάν δ,τι είναι κακεντρεχές νά έ'χη 
βαθμόν τινα γελοίου.® ’Ιδού τδ μυστικόν τοϋ Ταρτούφου. Ό Μολιέρος 
θέλει ΐνα πάντες γελώσι, διότι είναι κακεντρεχής. Ό γέλως είναι τδ 
δπλον του και γνωρίζετε πώς παίζει μέ τούτον : Ό Ταρτούφος, μετά δύω 
αιώνας, ένοχλεϊται ύπ’ αύτοΰ πάντοτε : δέν ήξεύρω έάν θ’ άποθάνη· 
έ'χει την ζωήν τόσον σκληράν ! άλλά ή πληγή θά διατηρηθή όσον εκεί
νος. Βλέπει τις λοιπδν οτι οί θεαταΐ τοϋ 1667 δέν παοετήοησαν ποσώς 
τδν Ταρτούφον τόσον τρομερόν όσον θέλουσι νά τδν κάμνωμεν σήμερον.

Μάλιστα, ή σκηνική περιπέτεια είναι ισχυρά και όταν, ζεχονμπιζό- 
/ιενος διά τίνος χειρονομίας τοϋ Λεσβίκη, ό ταλαίπωρος, έρχεται πρδς 
τούς θεατάς, /ιέ τι/r μύτην χατεβασμενην, νά λάβγ τδν πίλον του καϊ 
τδν μανδύαν του — διότι ούτως ισχυρίζομαι δτι πρέπει νά παίζηται τδ 
έξαίρετον τοΰτο σκηνικόν, καί όχι, ώς τινες διδάσκουσιν έκ συνήθειας μέ 
παλληκαρισμόν -- δταν, λέγω, την στιγμήν καθ’ ήν έγκαταλείπει την 
οικίαν, υποστρέφεται, καϊ χωρίς νά φωνάξή, λογικώς, εύλαβώς, λέγει τδ 
περίφημον :

Πόθεν με διώχνεις ; όμιλεΐς εδώ ώς να όρίζτςς

Ού’δεμία αμφιβολία δτι υπάρχει έν τούτφ έκεϊ μέγα καϊ δεινόν δρα
ματικόν αποτέλεσμα. ‘

Και ομ.ως πρεπει να γελάσωμεν άφ’ ού ισχυρίζεται δ Ταρτούφος δτι 
θά έκδικηθή τδν προσβαλλόμενου Θεόν, — ώς έν τώ σκοπώ της γενικής 
εξομολογησεως, ως, περαιτέρω, εις τελευταίαν σκηνήν τοΰ έργου, άφοΰ δ 
άνθρωπος μας βεβκιοϊ μετά έναρέτου πεποιθήσεως δτι

Το παν διά τήν τοΰ Θεοΰ αγάπην δπομενω

Και νομίζω δτι γελών τις εισέρχεται είς τούς σκοπούς τοΰ Μολιέρου. 
Castigat ridendo. Μόνον—και είναι μια παρατήρησις άξια νά σημειωθή, 
διότι εφαρμόζεται είς δλον του τδ έργον,— δ γέλως δ δποϊος πρέπει νά 
διεγερθή είναι δ γέλως δ άρμόζων τφ έργφ. Δέν είναι δ γέλως ό τών 
Κερατοιτοων, ούτε εκείνος τών σωφρόνων γυναιχων' υπάρχει δλόκλη*  
ρος μ.ουσικη κλιμαξ μ,εταξυ τοΰ χά χά τών τής καλής συναναστροφής, οί- 
τινες ύποσημειοΰσι λεγάμενα τά άγχίνοα σκώμματα τοϋ Σιχελοϋ μέχρι 
τοϋ χοϋ, χοϋ τών απλοϊκών τδ δποϊον ύπεγείρει δ άχούσιος Ιατρός έξε- 
ταζων περί τών περιττωμ,ατων. Έν τή κλίμακι τοΰ γέλωτος, τδ χά χά 
τδ δποϊον άξίζει ό ’Άλκηστις έκφέρων τά οΐστρομανή έκεϊνα άποφθέγ- 
ματα, δέν είναι τδ χά χά τδ δποϊον αρμόζει διά τδν Άρνόλφον, τόν πα- 
ράφρονα έκεϊνον και παμπόνηρου, δέν ε^αι ούδέ τό είδος τοϋ χοϋ, χοϋ, 
οπερ δφειλει να παρακολουθώ τδν Ταρτούφον, συγχεόμενον μετά κραυγών 
δια την ανακαλυψιν τοΰ γελοίου. Ό ηθοποιός δέον νά προσέξή νά άπαγ- 
γειλνι καλώς καϊ νά μη κατορθώσ-ρ δπως τδ κοινόν γελάσ·ρ ώς έν κωμφ- 
δι^ι*  διότι θά ήτο, τδ αύτδ άτοπον καί η αύτή παρεξήγησις ώς νά άπηγ- 
γελλετο τδ μέρος τραγικώς.
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Δεν θά παρατείνω περαιτέρω τήν άνάλυσιν. ΤΙ πεμ.πτη πράξις, άλλως 

Λε, έγένεΐο επίτηδες όπως κερδηθή δ Λουδοβίκος ΙΔ' καϊ πεισθώσιν οί 
άληθεΐς ευλαβείς' πλήρης θαυμασίων σκηνών, άλλά προφανών ψυχικών 
ταραχών έν τή φυσιογνωμ.ία τοΰ ήρωος, διότι έν αύτή καθίσταται, δεν 
γνωρίζομεν πώς, ώς δ προδότης τών γνωστών τραγικών δραμάτων, πολύ 
διαφορετικό:, εννοείται, τοϋ λεπτοϋ Ταρτούφου τδν δποϊον μάς παρεστη- 
σαν αί πρώται πράζεις.

Ή ψευδής λύσις, μολαταύτα, διατηρεί είσέτι κωμικήν τινα περιβο- 
λήν.Ό Ταρτούφος έμπαίζεται τδ δεύτερον και διά τοιαύτης μεταστροφής 
ώστε οί θεαταΐ ξεκαρδίζονται" ή φυλακή ήν ήτοιμασε δια τον Λεσοικην, 
θά χρησιμεόσ-ρ δι’ αύτόν. ΤΙ αληθής λύσις, είναι τά λόγια τοΰ Λεσβίκη 
έν τή δ' πράξει,

άμέσως μάζευε τ« 
καϊ τρέξε................

Ό Ταρτούφος έκτδς τής οικίας, ιδού ποΰ θέλει νά έλθ·ρ δ Μολιέρος, 
άφοΰ ή ύπόθεσις τοΰ δράματος,, είναι δ Ταρτούφος έν τή οίκιγ, έν τή 
έστίγ, έν τή οίκογενεί#.

VI

Έν τώ Μισανθρώπφ, ο Μολιέρος έζωγράφησε τήν κοινωνίαν· έν τώ Tap- 
τούγω, έγραψε τήν οικογένειαν. Καϊ ύπδ ποια θελκτικά χρώματα ! Φαί
νεται οτι δ μέγας κφμ.οδιοποιδς ηθέλησε νά έκφέργι έν τώ έργφ του δλας 
τάς οίκογενειακάς συγκινήσεις ών τελείως έστερεΐτο.

Πάντες είναι καλοί έν τή οικία τοΰ Λεσβίκη. Ό πατήρ είναι πλήρης 
ανθρωπίνων αδυναμιών" δ άδελφδς σώφρων άνευ έγωϊσμ,οΰ, ένεργεϊ ύπερ 
τών τέκνων, τά δποΐα ύπεραγαπ^*  δ υίδς είναι αύτή ή νεότης, εύγενής 
καϊ δρμητική,μετά τή; λεπτότητος εκείνης τοΰ δονκισσωτισμοΰ,. ήτις μάς 
κάμνει ολους έν τή εΐκοσαετεΐ ήλικίφ νά διορθόνωμεν τά άδικα καϊ νά τι- 
μωρώμεν τούς κακούς. Ό έραστής Στέφανος είναι ή ιδία καρδία μέ πε- 
ρισσοτέραν συστολήν. 'Η θυγάτηρ είναι πρόβκτον άγαθότητος, δπερ θά 
έμαλάκονε καϊ τδν σφαγέα. Ή πενθερά—σημειώσατε δτι ό οίκος ούτος 
είναι τόσον ηνωμένος, τοσαύτην έχει δμόνοιαν, οί ένάρετοι ούτοι άνθρωποι 
είσϊ τόσον ήγαπημένοι, ώστε ή οικογένεια άντέστη είς τδ τρομερόν καϊ 
διαλυτικδν έκεΐνο λόγιου, ή πενθερά ! — τί λέγω ; είς τδ διπλοϋν διαλυτι- 
κδν, διότι έχομε, μίαν νέζν πενθεράν καϊ μίαν εύλαβή μάμμην. ΤΙ πεν
θερά λοιπδν αυτή είναι ή Καλλιόπη, ή εύθυκρισία, ή εύθυκρισία καθ’δλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως, ή άγαθότης προσωποποιημένη, ή θαυμαστή 
έκείνη ησυχία τής ψυχής ή'τις προέρχεται έξ ύγιοΰ; χαρακτήρας. ΤΙ Καλ-
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>ιότΰ7) δέν αισθάνεται έρωτα άναμφιβόλως (δ σύζυγός της -ήδύνατο νάήναί 
ϊ ,'! πατήρ της) : άλλ’ έ'χει δι’ αύτδν ειλικρινή τινα φιλίαν, πλήρη συστολής

ι. καί προθυμίας : ούτε πάθος, ού'τε δμως και ψυχρότητα.
Τέλος, έν τή οικία ταύτη έν η πάντες είσι τόσον καλοί, πάντες είναι 

περιχαρείς. Άπδ τοϋ ύπογείου είς την στέγην — ή Δροσή την γεμίζει μέ 
ευθυμίαν· φλύαρος και γλωσσοϋ, άλλ’ ευχάριστος καί διασκεδαστική !

Ιδού ευτυχείς άνθρωποι, άναμφιβόλως, καί πολύ -^σφαλισμένοι έναν- 
*>’’·- τίον τών βλημάτων της τύχης.

Κάποιος όμως εισέρχεται εις την οικίαν. Καί ιδού οτι ή μάμμη μουρ
μουρίζει καί άποπαίρνει, η Δροσή περιορίζεται καί έπι πλήττεται, ό ερα
στής εκδιώκεται, ή θυγάτηρ άπελπίζεται, ό υίδς άποκηρύσσέται, και ή 
καταστροφή και τδ όνειδος έπίκειντζι.

Τίς ήτο λοιπδν ό κάποιος ούτος ;
,' ΎίΙτο, παρ’ δλίγον νά είπω ακόμη ό ίερεύς. Άλλ’ αναστέλλομαι. Δεν

ή'θελον δμως νά εί'πω μόνον τδν Ιησουίτην, διότι πρόκειται έκεΐ περί προ
σώπου τίνος πολύ γενικωτέρου Γείς τδ όποιον γίνονται δλαι αί εξομολο
γήσεις. 'Πάντες έχουσι τούς Ταρτούφους των.

'.,··· Ό Μολιέρος δέν προσέβαλε τήν θρησκείαν. Δεν ήθελε νά παγίδευση
< τήν συνείδησιν, δέν ήτο άνθρωπος διά τοϋτο. Άλλ’ ή θρησκεία είναι έκ

τοΰ κόσμου τούτου, έν ω ή κατάχρησις φθείρει τά ζάλλιστα πράγματα. 
Καί δ Μολιέρος εύρισκεν δτι έπί τοϋ καιρού του ή κατάχρησις ήτο μεγάλη.

. : > Π2ν δ,τι εξέρχεται τοΰ κύκλου τοΰ πρέποντος είναι της κυριότητα; τοϋ
κωμικοΰ ποιητοΰ : είναι σφάλμα τοΰ Μολιέρου άν οί φανατικοί ώθησαν τήν 
θρησκείαν εις τδν κύκλον του ;

Καί διά τή; λέξεως φανατικοί εννοώ ευλαβείς, όχι μόνον τούς ψευ
δείς, αλλά καί τούς αληθείς. Ό Μολιέρος ειδεν δτι ή εύλάβεια, καί ή εί- 

1 λικοίνεια, δτε βαίνει είς τήν υπερβολήν, δύναται νά καταστή έπικίνδυνος
διά τήν οικογένειαν,—έν πνεύματι κατ’ άρχάς καί έπειτα έν τώ άνθοώ- 
πφ, δστις τήν παριστάνει, διευθυντής ή πνευματικδς πατήρ άν ήναι.

Ποιον είναι τδ πνεύμα τής εύλαβείκ;; Ποια ιδέα έμψυχόνει τδν ευ
λαβή ; ΊΙ ιδέα τής σωτηρίας. Καί πώς παρασκευάζει τις τήν σωτηρίαν ; 
θΰων είς τδν Θεδν τήν οικογένειαν.

Ό Δεσβίκης ήτο δ κάλλιστος τών πατέρων. Έν τούτοις τί λέγει: άφοδ 
ό Ταρτοΰφος ήλθεν,

■. {έν; ; . Άφ’ής στιγμής, τδν ήκουσα, έγ’ όλος μετετράπην.
Δέν έχω, δέν αισθάνομαι πρδς τίποτε άγάπην· 
ναί, τόσον τήν άπεσπασεν άπ όλα τήν ψυχήν μου 
<5ςτε γυναίκα, τέκνα μου, μητέρα, αδελφήν μου, 
νεκρά καί άν τά έβλεπα, έμπρός μου άπλωμένα, 
τήν σήμερον δέν ήθελα Ολιβή διά κανένα.
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Είναι τοϋτο δόγμα ύποκριτοΰ ; Παντάπασι. 'Ο κανών τής άπολυτου 
άπαρνήσεως ήτις πέμπει τούς άγιους είς τήν έρημίαν, καί τάς κόρας εί; 
τδ μοναστηριού. Τδ λογικδν τέλος τών καθαρών δοξασιών, ή γλώσσα τοϋ 
άληθοΰς εύλαβοΰς. Άφοΰ έκ τών μαθημάτων του

Θά αϊσθανθής άπόλαυσιν γαλήνην βαθυτάτην 
καί τά τοΰ κόσμου σκύβαλα θά σέ φανούν.

Τά μαθήματα τίνος ; τοΰ Ταρτούφου ; Άλλα τοϋτο είναι ή άπογπ'γιη- 
τοΰ Ίησοϋ Χρισ-οΰ ήτις δμιλεΐ. ΊΙ αυτοχειρία μάλλον ή δ θάνατος' 

ιδού τδ βάθος τής θεωρίας. "Οπου αυτή δεσπόζει, έτι άπαξ, τί θέλετε 
ϊνα μένη έκ τής οικογένειας ; ’Ιδού δ φανατισμός §ν κατήγγειλεν δ Μο
λιέρος. Μή βρκδύνωμεν είς τάς λεπτομέρειας τής έρωτήσεως. Τδ μεγαλεί- 
τερον δπερ διαπράττει δ Ταρτοΰφος, δέν είναι δτι άποπλανα τήν Καλ- 
λιόπην, άλλ’ δτι καταστρέφει τδν Λεσβίκην. Ό αίδέσιμος πατήρ φονεύει 
τδν πατέρα.

Ό ήμέτερος ποιητής δέν τδ θέλει' τί αποκρίνεται δ έντιμός του άν
θρωπος Νίκανδρος είς τήν θεωρίαν ;

Φιλάνθρωποι αισθήματα σ’ ένέπνίυσε και όντως !

Ό Μολιέρος υπερασπίζεται τήν ανθρωπότητα. Δέν ήξεύρω, διότι ο πα
τήρ Βερνάρδος δέν προέύωκε τδ μυστήριον τής έξομολογήσεώς του, έάν 
ήτο άθεος ώς ήτο δ διδάσκαλός του Λόυκρήτιος, τδ προσφιλές άντικεί- 
μενον τών σπουδών του*  πιστεύω δμως τουναντίον προθυμότατα, δτι 
άπέδιδεν είς τδν Κκίσαρα τά τοϋ Καίσαρος, είς τδν Θεδν τά τοΰ Θεοΰ : 
άλλά πρδ πάντων είναι ύπερ τοΰ άνθρωπου, ύπερ τοΰ ανθρώπου τοΰ έπι- 
γείου, ύπέρ τοΰ άνθρώπου τοΰ κατεσκευασμένου έκ πηλοΰ. Καί, έπειδή 
δέν είναι καλδν δ άνθρωπος νά ήναι μόνος, δ Μολιέρος είναι έπίσης ύπέρ 
τής γυναικδς, ύπέρ. τής έςίκς, ής τδν θεμέλιον λίθον έθηκεν ή γυνή, ύπέρ 
τής οικογένειας τήν δποίαν αυτή δημιουργεί πέριξ καί τήν δποίαν δ Μο
λιέρος δέν θέλει νά θυσιάση είς τδν έγωϊσμδν καί τήν έπήρρειαν τοΰ εύ
λαβοΰς’ κατά τδν Μολιέρον ή εύλάβεικ δέν είναι μόνον έπικίνδυνος έν 
πνεύματι- είναι έπίσης έπικίνδυνος καί έν τω άνθρώπω δστις τήν ένσαο- 
κόνεται, -καί άν ούτος έχει τούς κκλλίστους σκοπούς τοΰ κόσμου.

Άναμφιβόλως, είναι γελοιωδέστατος δ εύλαβής δστις κηρύττει τήν 
αποχήν, ένώ εκείνος ούδενδς στερείται. Άλλ’ δ Μολιέρος δέν περφιρίσθη 
νά θέση έπί τής σκηνής τήν αίωνίαν ταύτην άντίθεσιν.’Έδειξεν ωσαύτως 
πώς δ αύτδς άνθοωπος, μένων άνθοωπος δπωσδήποτε, δύναται νά συγχύση 
έν άγνοίη του ί'σως τά συμφέροντα τοΰ Θεοΰ του καί τά ιδιαιτέρά του. 
Κατέδειξε ποιας καταστροφές δύναται να κάμη έν τή συνειδήσει ή πε- 
ποίθησις δτι είναί τις δ αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ περιβεβλημένος ύπδ τών 
δυνάμεων του καί επομένως κεκτημένος ιδιαίτερον προνόμιον. Έσημείωσε
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την δίψαν τνίς δεσποτείας, την άπειρον αλαζονείαν τοϋ ανθρώπου δστις 
πιστεύεται ιερός.

Κα'ι ιδού διατί έν τι) Γαλλίγ, ·τγ χώρο: ταύτν) έν άπδ τοϋ Φώ- 
Σαμπλάντ καί τοϋ Ρενάρδ μέχρι τοΰ Μκσέτ καί τοϋ δον Βασιλείου, αί 
γελοιογραφίαι τοΰ ψευδευλαβοΰς έπλεόνασαν πάντοτε καί πάντοτε έπέ- 
τυχον,—ιδού διατί ό Μολιέρος, σχεδιάσας την χαριεστάτην καί άληθε- 
στάτην, κατέστη τόσον δημοτικός.

Μεθ’ ολας τοσαύτας κωμωδίας άς έγραψε καί μεθ’ δλους τούς εκατόν 
τύπους,οΰς οΐ αιώνες δέν θα βαρυνθώσι σπουδάζοντες καί οΐτινες θά κατευ- 
χαριστώσι τούς ανθρώπους έν οσω θα ύπάρχωσιν άνθρωποι διαλογιζόμε- 
νοι, έάν δέν έγίνετο Τα^τυϋγοΐ, ό Μολιέρος δέν θά ητο έκέϊνος δ Μολιέ
ρος τον όποιον άναγινώσκει έκαστος άνθρωπος γινώσκων ν’ άναγινώσκν).

Τοΰτο είναι το χαρακτηριστικόν έ'ργον του, η άκηρατος δόξα του, ή 
νίκη του . .. καί δχι η ίδικη του μό^ον.

Υποθέτω είδος τι τελευταίας κρίσεως τών έθνών καθ’ ην έκαστον κα
λείται διά νά έπιδικασθίί αύτώ έκεϊ υψηλά θέσις τις κατά τάς άρετάς*  
ΐνα κ,αταθέσν) το έργον έν ω το πνεΰμά του αντανακλάται το καλλί
τερου— το αριστούργημά του καί την εύγενεστέραν έν τώ κόσμω πράξιν.

'Η Γερμανία, υποθέτω, θά καταθέσν) τδν Φάονστ' ή Αγγλία, τδν 
.Ιίτ' ή Ισπανία, τδν Λον Κιχώτον, ή Ιταλία, την θείαν Κωμωδίαν. Ή 
Γαλλία, τέλος προχωροΰσα μετριόφρων, μετά της λάμψεως τοΰ ωραίου 
γέλωτός της έπί τών χειλέων, Θά παρουσιάσν) τδ έ'ργον της. Ποιον ει-αι 
τοΰτο; θά έρωτηση δ "Γψιστος.—Κύριε, είναι δ Ταρτούφος. Καλώς, θά 
άποκριθρ δ Κύριος. . . . Κάθησε έκ δεξιών μου.

(Έκ τής Revue Politique et LiltOraire).

Μετάφρχαις Παυλου S. Οικονόμου

ΠΗΡ

ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ
ΚηΜΠΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΜΒΤΑΦΓ-ΛΕΘΒΙΣΑ ΕΚ THE ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Υπο μ:· πχγ. δαμιραλη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Της σχολής ημών τάς ώρας άφιεροΰντες είς την μετάφρασιν έργων τινων 
τοϋ Σαίξπηρ, έκ τών μηπω έξελληνισθεντων, άπεφασισαμεν την μετα
γλώττισή τής παρουσης κωμωδίας.

Προετιμησαμεν δέ την μετάφρασιν κωμωδίας αντί τραγωδίας, καθότι 
έκ τών τραγφδιών τοΰ ποιητοΰ αρκεταί σχετικώς έςελληνίσθησαν μέχρι 
τοϋδε, δλίγισται δέ έκ τών κωυ.ωδιών του.

Την ύπόθεσιν τοϋ έ'ργου τούτου ήρύσθη δ ποιητης έ'κ τίνος μυθιστορή
ματος τοΰ Thomas Lodge, δημοσιευθέντος τώ 1590.

Πρδ πάσης άλλης άναλύσεω; τοϋ έργου τούτου Οεωροϋμεν προτιμότε
ρου νά παραθέσωμεν έν συντόμφ δ,τι περί τούτου σημειοϊ δ πολύς Taine 
έν τνί ίστορί^ αύτοϋ της ’Αγγλικής Γραμματολογίας.

«Τδ έ'ργον τοΰτο είνε ποίημα ιδανικόν- στερείται μέν δράσεως, ούδ’ 
«εγείρει πολύ τδ ενδιαφέρον, πλήν έν συνόλφ είνε χαριέστατον. Δύο έζα- 
«δέλφαι, κόραι ηγεμόνων, πορεύονται εις τδ δάσος ακολουθούμενα! ύπδ 
«του γελωτοποιού ττής αύλής. Ή Κελία μετημφιεσμένη εί; ποιμενίδα, 
«καί ή 'Ροζαλίνδα είς νέον. Έκεϊ συναντώσι τδν γηραιόν δοϋκα, πατέρα 
«της 'Ροζαλίνδας, δστις, δίωχθείς έκ τοΰ κράτους του ζ·?ί μετά φίλων 
«βίον φιλοσόφου καί κυνηγοΰ. Αί δύο έξαδέλφζι εύρίσκουσιν έν τώ δάσει 
«ποιμένας έρωτοληπτους, οΐτινες δί’ ασμάτων, καί παρακλήσεων κατα- 
«διώκουσι τάς άπαθεϊς ποιμενίδας. Εύρίσκουσι προσέτι ή συναντώσιν έν 
«τώ δάσει έραστάς, μεθ’ ών συζεύγνυνται. Αίφνης άγγέλλεται δτι δ κα- 
«κότροπος δούξ δστις είχεν άρπάσει τδ στέμμα, άσπάζεται τδν μοναχι- 
«κδν βίον καί παραχωρεί τδν θρόνον εί; τδν έξόριστον άδελφόν του.
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«Χάρο: τότε γενική καί ίγαΚίιχΉ'. Οι μνηστήρες τελοϋσι τούς γάμους 
«των ύπδ τά δένδρα, ψάλλουσι, χορεύουσι, καί τδ παν λήγει διά ποιμενι- 
«κής πανηγυρεως. Τδ έ'ργον ρέει δμαλώς, εύχερώς δέ άκολουθεϊ ο άνα- 
«γνώστης τάς άλλοτε μέν φαιδράς άλλοτε δέ μελαγχολικάς συγκινήσεις, 
«αΐτινες άγουσι καί φέρουσιν αύτδν χωρίς ουδόλως νά τδν βζρύνωσι. Και ό 
«τόπος έν ω τελούνται ταΰτα- συμβάλλεται τά μέγιστα εις έπαύςησιν 
«τών θέλγητρων της φανταστικής ταύτης σκηνής. Εντός πυκνοϋ δάσους 
«έν ώρα φθινοπώρου, έ'νθα αί χλιαραί ακτίνες τοϋ ήλιου διαπερώσι τά 
«έρυθριώντα φύλλα τών δρυών, αί δέ φυλλορροοΰσαι μελίαι τρέμουσιν 
«ύπδ την ασθενή φωνήν τοϋ άνεμου, οί ερκστκί πλανώντκι έπ'ι τών οχθών 
«τών ρυάκων οϊτινες ρέουσι κελαρύζοντες παρά τάς ρίζας παλαιών δέν- 
«δρων. Έκεΐ βλέπεις ελαφρά χαμκίμηλα ών ή έκ τριχάπτου περιβολή 
«φωτίζεται, χρυσιζομένη ύπδ τοΰ δύοντος ήλιου. Είνε δυνατόν νά έπινοηθή 
«καταλληλότερος τόπος διά τήν αισθηματικήν κωμωδίαν ; Δέν ήλθον 
«ένταΰθα ΐν’ άκούσωσιν έρωτικάς ομιλίας; ’Ακούσασα ή 'Ροζαλίνδα οτι ο 
«έρκστής αυτής Όρλάνδος έθεάθη έν τώ δάσει έρυθριγ και άναφωνεΐ 
αμετά συγκινήσεως: ’ίΐ αποφράς ήμέρκ ί καί αποτεινόμενη πρδς τήν 
«Κελίαν έοωτά αύτήν μετ’ άνυπομονησίκς. Τί έ'καμνεν δτε τδν είδες ; 
«Τί είπε ; Τί ύφος είχε ; Πόθεν έρχεται ; Τί κάμνει εδώ ; Ήρώτησε περί 
«έμοΰ ; Ποϋ μενει; Τίνι τρόπω άπεχωρίσθ ητε ; Πότε θά τδν ίόγις πάλιν; 
«ειτα διά φωνής χαμηλοτέρας καί οίονεί διστκζουσα. «Γιχε τόσον καλήν 
«δψιν όσον τήν ημέραν τοΰ άγωνος;» Αί ερωτήσεις διαδέχονται άλλήλας» 
«δμιλεϊ άδιακόπως. Δεν ήςευρεις λέγει οτι είμαι γυνή ; όταν σκέπτωμαι 
«πρέπει νά ομιλώ.

«Έν τφ διαλόγφ τούτω περιγράφει θκυμασίως ό ποιητής τά αίσθή~ 
«ματα και τδν χαρακτήρα έρωσης γυνκικός. ’Αλλά καί τών γερόντων 
«ό βίος έν τφ δάσει είνε μυθιστόρημα μελαγχολικόν. Ή ευαίσθητος καρ
έ δία τοΰ Σαίζπηρ, άηδιάσασα τάς ανία; του κοινωνικού βίου, κατέφυγεν, 
«εις τήν γαλήνην τών αγρών. *ίνα  λήσμονησν) τις τους άγώνκς και τά? 
«θλίψεις τοΰ βίου ανάγκη νά καταφυγγ έντδς μεγάλου καί ήρέμου δάσους, 
«και ύπδ τήν σκιάν τών μελαγχολικών κλάδων νά διέλΟγ) άμερίμνως τδν 
«χρόνον. Ό γέρων δούξ εινε ευτυχής έν τή έζορίγ. Έν τή έρημία εύρεν 
«ψυχικήν γαληνην,άπηλλάγη τών κολάκων, καί έπανήλθεν είς τήν φυσιν» 

. Ή άντίθεσις τοΰ ήσυχου καί άφρόντιδος εξοχικού βίου συγκρινομένου 
πρδς τδν πλήρη απογοητεύσεων καί φροντίδων Θορυβώδη τών πόλεων, 
ζωγραφίζεται θκυμασίως ύπδ τοΰ μεγάλου έρευνητοϋ τής φύσεως, Σαίζπηρ. 
τοΰ άνατομέως τούτου τής ανθρώπινης καρδίας.

Τά δάση ταΰτα λέγει δ έξόριστος δούξ πρδς τούς άκολουθήσαντας 
αύτδν φίλους, δέν έ'χουσιν έλιγωτέρους κινδύνους άπδ τήν φθονεράν αύλήν; I
Εδώ μόνον τήν τιμωρίαν τοΰ Άδάμ αίσθανόμεθα, τάς μεταβολές τών
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ωρών τοΰ έ'τους, ώς τδ παγετώδες δήγμα και τήν άγριότητα τών χειμε
ρίων ανέμων, οΐτινες όμως, όταν δάκνωσι τδ σώμά μου, ή πνέωσι κατ’ αύ. 
τοϋ ούτως ώςε νά φρίττω έκ τοϋ ψύχους, έγώ τότε λέγω μειδιών. «Αύτη 
«δέν είνε κολακεία. Ούτοι είνε σύμβουλοι ειλικρινείς, οΐτινες μοί λέγουσ1 
«καθαρά τίς είμαι. Γλυκύς είνε 5 καρπός τής δυσπραγίας, ήτις ώς δυσει- 
«δής καί ιοβόλος φρϋνος φέρει πολύτιμον άδάμαντα έπι τής κεφαλής. Ό 
«βίος ήμών ούτος, άπηλλαγμένος ών τής τύρβης τών πόλεων, εύρίσκε4 
«ρήτορας εις τά δένδρα, βιβλία εις τούς ρύακας, λόγους είς τούς λίθους 
«καί πανταχοΰ τδ καλόν. Δέν ή'θελον νά μετκβάλω αύτόν». Καί α με- 
λαγχολικδς καί εύαίσθητος ’Ιάκωβος, ύφ’ 3ν κατά τδν Taine, κρύπτετα1 
αύτδς ό ποιητής, περιγράφει παρατηρητικώτατα τδν άνθρωπινον βίον έν 
τή λαμποή έκείνν) άπαριθμήσει τθν επτά ηλικιών τοΰ άνθρώπου. ’Εκείνος 
δστις έβαρύνθη τδν βίον καί έγεινε διά τοϋτο σκυθρωπός καί μισάνθρω- 
«ος, εύρίσκει άφορμάς λύπης ή χαράς όπου ούδέν τοιοΰτον παρατηρε 
άλλος. Πόσον έπεθύμουν, λέγει, νά ήμην γελωτοποιός' ή φιλοδοξία μου 
περιορίζεται εις τδ ποικιλόστικτον ένδυμα. Ένδυσατε με ώς γελωτο
ποιόν, έπ.τρέψατέ μοι νά λέγω έλευθέρως τάς ιδέας μου, καί σάς.ύπό· 
σχομαι νά θεραπεύσω τδ μεμολυσμένον σώμα τοΰ κόσμου, αρκεί μόνον νά 
λαμβάνγ μεθ’ υπομονής τά φάρμακά μου. ’Επιθυμεί νά μεταμορφωθή εις 
γελωτοποιόν, διότι ώς τοιοΰτος δύνκται εύχερέστερον νά σκτυρίζη τά 

κοινωνικά ελαττώματα.
"Οσον πλειότερον έγκύπτει τίς είς τήν μελέτην τοϋ Σαίζπηρ, κατά 

τοσοΰτον θαυμάζει τδ βαθύτατου παρατηρητικόν, τάς άνεξάντλήτους 
αύτοΰ γνώσεις, καί τήν δξύνοιάν μεθ’ ής έσπούδασε τήν άνθρωπίνην φύ- 
σιν. Τελευταίοι δέ επαναλαμβάνομε'/ καί ημείς, ότι τά. έργα τοΰ Σαίζ
πηρ πκραμενοΰσιν άθάνατα καθότι οί άναγινώσκοντες αυτά άνευρίσκουσ*  
πιστήν καί ζωηράν εικόνα τοΰ ανθρωπίνου γένους, καθ’ όλκς αύτοΰ τάς 

έκφάνσεις.
Έν τή μεταφράσει ταύτ-ρ έτηρήσαμεν τδ αύτδ ύφος δπερ καί κατά 

τάς δημοσιευθείσας τών δυο Ρωμαϊκών δραμάτων τοΰ ποιητοϋ, τοϋ 
Αντωνίου καί Κ-λεοπάτρας καί τοΰ Κ.ορεολανοΐ>.’Ίσως ή γλώσ
σα τοϋ γελωτοποιού καί τών ποιμένων φανή ένιαχοϋ κατά τι άρυμβίβα · 
στος πρδς τά λαλοΰντα ποόσωπζ, αλλά τοϋτο έπράξαμεν έζ ανάγκης, 
διότι αί ύπ’ αύτών έκφραζόμεναι ίδέαι [είσι πολλάκις άνώτεραι τοΰ προ
σώπου δπερ ύποκρίνοντκι.

ΑΙ. Ν Δα^ιρλλης
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1
Λούς ζών έν έξορί^
Φρεδεροκος αδελφός του άρπάσας τάς κτήσεις του 
Άμεένς ) , , . . , „
Ίά β ) ευγενεΐς ακολαυθοϋντες τον εςοριστον οοΰκαι

Λ,εβώ αύλικός έν τί) ύπηρεσί^: τοϋ Φριδερίκου 
Ιί.ά.ρολος παλαιστής τοϋ Φριδερίκου

Ιάκωβος / υιοί τοϋ Σίρ 'Ρολάνδου Δεβωά
Όρλάνδος /
Άδάμ ) ,
Λεονύβεος) υ’Ι7’?ετο“ τοδ
Γελωτοποεδς (*)

(*) Έν τώ χειμένφ ό γελωτοποιοί ονομάζεται Toochstene Λυδία λίθος Ένεκα τοΰ 
χακοήχου τοΰ ονόματος, Ιπρούτιμήσαμεν νά μεταφράσωμεν αύτδ μόνον διά τοΰ έπιδέτοο 
Γελωτοποιός.

23ερ Όλεβεέρος Παπατρέχας, εφημέριος
Κ.όρεννος')
ΧεΧδεος ) π^δί
Γουλεέλμος συντοπίτης καί εραστής τ^ς Όδρίας
ΙΙράσωττον ύποκρινόυ.ενον τδν υμέναιον
ΊΡρζαλςνδίΧ θυγάτηρ τοΰ έξορίστου δουκδς
Κελέχ θυγάτηρ τοΰ Φριδερίκου
Φοε'βη ποιμενίς
Όδρέα κόρη χωρική

Πατρίκιοι, θεράποντες καί ύπηρέται

Ή σκηνη ότέ μέν έν τώ οίκω τοΰ Όλιβιέρου, δτέ δέ έν τνί αύλγί τοϋ 
Φριδερίκου, καί έν τφ δάσει τ^ς Άρδουέννης.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α'.

Χλοερός τόπος πρό της οικίας τοΰ Όλιβιέρου

Εισέρχονται ό ΟΡχΑΑΝΔΟΣ και ό ΑΔΑΜ

ΟΡΑΑΝΔΟΣ. Καθόσον ένθυμοΰμαι Άδάμ, ιδού πώς έ'χουσι τά τ^ς κλη
ρονομιάς. Διά της διαθήκης του μοί άφηκε τδ μηδαμινόν ποσδν χιλίων 
κορωνών, έπέβαλε δέ, ώς λέγεις, είς τδν άδελφόν μου, ώς αντάλλαγμα τίίς 
ευλογίας του, νά μέ έκπαιδεύσγ καλώς· καί έντεΰθεν η άρχη της λύπης 
μ.ου. Τδν αδελφόν μου ’Ιάκωβον .συντηρεί εις τδ σχολεϊον, κκί διηγούνται 
θαυμάσια περί τών προόδων του’ έμέ δέ, ανατρέφει ώς χωρικδν κατ’ οί
κον, η κάλλιαν είπεΐν, μέ άφίνει άνευ ανατροφής· διότι, λέγεται άνα- 
τροφη δι’ εύγενη τίίς τάξεώς μου ο,τι δέν διαφέρει κτηνοτροφίας ; Ο1 
'ίπποι του άνκτρέφονται κάλλιαν, διότι εκτός της καλής τροφές ην λαμ- 
βάνουσι, 1 γυμνάζονται είς τδ ίππευτηριον, καί ιπποδαμασταί πρδς τδν 
σκοπόν τοϋτον άδρώς μισθοδοτούνται" έγώ δέ, δ άδελφός του, ούδέν άλλο 
κερδαίνω παρ’ αύτφ, γ) σωματικήν άνάπτυξιν, δι’ .δπερ τφ οφείλω την 
αύτην ύποχρέωσιν, ην καί τά έν τγ κοπριά κτηνη του. Έκτδς δέ τοΰ 
μηδενδς τουτου τδ όποϊον μοί χορηγεί τόσον δκψιλώς, προσπαθεί διά τίίς 
συμπεριφοράς του νά μ.οί άφαιρέστ) κκί τδ έλάχιστον δπερ μοί έδώρησεν 
η φύσις*  μέ άφίνει νά τρώγω μετά τών δούλων, δέν μέ θεωρεί αδελφόν, 
καί έφ’ δσον έξαρταται άπ’ αύτοΰ, διζφθείρει την εύγένειαν τοΰ χαρκκτ-η- 
ρος μου διά τίίς άνατροφης. Αύτη, Άδάμ, εινε η άφορμη της λύπης μου, 
καί τδ φρόνημα τοΰ πατρός μου, τδ όποιον νομίζω, δτι υπάρχει έν έμοι» 
άρχίζει νά έξανίσταται κατά τίίς δουλείας ταύτης. Δεν θά ύποφερω αύ
την έπί πλέον, άν καί δέν ήξεύοω άκόμη συνετόν τινα τρόπον απαλλαγές,

ΑΔΑΜ. ’Έρχεται δ κύριός μου, δ αδελφός σου.
ΟΡΑ. Άπομακρύνθητι, Άδάμ, κκί θ’ άκούσγς πόσον άποτόμως θά 

φερθγ πρός με.
Εισέρχεται ό ΟΛΙΒ1ΕΡΟΣ

ΟΑΙΒΙΕΡΟΣ. ’Έ ! τί κάμνεις έδώ, κύριε ;
ΟΡΑ. Τίποτε1 δέν έδιδάχθην νά κάμνω τίποτε.
ΟΛΙΒ. Τί ξεκάμνεις, λοιπόν ;
ΟΡΑ. Μά τδ ναί, διά τίίς δκνηρίκς σέ βοηθώ είς τδ νά κκτκστρέψτίς 

τδ έ'ργον τοΰ Θεού τον δυστυχή καί ανάξιον αδελφόν σου.
1 Besides that they are fair with their feeding. Έκτος τοΰ άτι διατηροΰνται έν χαλί) 

χαταστάτει Lexa τής καλής τροφής των.

i
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ΟΑΙΒ. Παναγία βοήθα, εύρέ καλλιτέραν έογ ασίαν καί πήγαινε στο 

διάβολο 1.
ΟΡΑ. Μήπως θέλεις νά φυλάττω τούς χοίρους σου, καί βαλάνων κελύφη 

νά τρωγω μετ’ αυτών ; ΙΊοίκν περιουσίαν έδαπάνησκ άσώτως, ώστε νά 
καταντήσω είς τοικύτην πενίαν ;

ΟΑΙΒ. Ήξεύρεις ποϋ εσρίσκεσκι, κύοιε ;
ΟΡΑ. ”Ω νκί, πολύ καλά, είς τον κήπον σου.
ΟΑΙΒ. Ήξεύρεις ενώπιον τίνος ;
ΟΡΑ. Ναί, και καλλίτερου παρ’ οσον μέ γνωρίζει εκείνος ενώπιον τοϋ 

όποιου είμαι. Ήζεύρω δτι είσαι δ πρεσβυτερος αδελφός μου, άλλά και σύ 
ό ές εύγενών καταγόμενος 2 ώφειλες νά γνωρίζγ,ς τίς είμαι. Τά έθιμα 
τών εθνών σέ άναγνωρίζουσιν άνώτερόν μου’ άλλ’ αύτη αύτη ή παράδο- 
σις δέν δύνκτκι νά μέ στέρηση τοϋ αίματός μου, και εικοστός αδελφός 
άν ή'μην. Μετέχω έκ τοϋ πκτρός μου τόσον οσον καί σύ, κκίτοι ομο
λογώ δτι ώς πρωτότοκος πλησιάζεις περισσότερον προς τόν πατέρα ημών, 
επομένως δικκιοϋσκι πλειότερον καί τοϋ προς έκεΌον οφειλομέναυ 
σεβασμοΰ 3.

ΟΑΙ1Ι. Γιά νά σοΰ ’πώ μικρέ μου !
( Ιίχείρει την χεϊρα "να τύψη αύτόν, ό σέ Όολάνδο; τόν αρπάζει έ< τοΰ λαιμοΰ).

ΟΡΑ. Στάσου, στάσου, πρωτότοκε αδελφέ, είσαι πολύ νέος ώς πρός 
τοΰτο.

ΟΑΙΒ Εναντίον μου σηκώνεις χέρι δοϋλε ;
ΟΡΑ. Δέν είμαι δοϋλος’ είμαι ό νεότερος υιός τοϋ Σΐρ 'Ρολάνδου Δε- 

βωά’ ήτο πατήρ μου, καί είνε τρις φορκΐς δοϋλος εκείνος δστις λεγει δτι 
τοιοϋτος πατήρ έγέννησε δούλους. "Αν δέν ήσο άδελφός μου, δέν θά άπε- 
συρον έκ τοϋ λαιμοΰ την χεΐρα ταότην, πριν η άλλη σοϋ άποσπκση την 
γλώσσαν δι’ δσκ είπες’ έξύβοισκς σεαυτόν.

ΑΔΑΜ. 'Ησυχάσετε καλάμου αφεντικά, συμβιβκσθητε γ’ά τό χατηρι 
τοϋ μακαρίτη πατέρα σας.

ΟΑΙΒ. “Αφες με, σοϋ λέγω.
ΟΡΑ. ’Όχι, θά σέ άφησω δταν θελήσω’ θά μέ άκούσης. 'Ο πατήρ μου 

σέ έπεφόρτισε διά τής διαθήκης του νά μέ εκπαίδευσης καλώς’ σύ δέ με 
άνέθρεψας ώς χωρικόν άποκρυπτων και άπομκκρυνων άπ’ έμοϋ πάσαν 
εύγενή πκίδευσιν. 4 Τό φρόνημα τοϋ πκτρός μου ένδυναμ.οϋται έν εμοι 

4 Be better employed, and be naught awhile. *0  Warburton θίωρει τχύτην ώ; πχρ<Η- 
μιώδη χζτάοχν τών βορείων μερών άκισζα’.χοΰσχν πρδς τδ «a mischief on you·» «χχχον vx 
σοΰ ελθη.

2 la the genthe condition of bload=being of genthe blood.
3 Your conning before me is nearer to is reverence. ‘Ω; πρωτότοκος πλησιάζεις πλειο · 

τερον πρδς τδν πχτ^ρα ήμών, κχΐ δικαιούσαι τοϋ πρδς έκεϊνον δφειλομένου σεβασμού. Wright.
4 You have trained mo ake a peasant obscuring and hiding from me all gentleman 

like qualities. Me άνέΟρεψες ώ; χωρικόν άποχρύψας άπ’ έμο5 .τήν εις εδγενή αρμόζονταν 
αγωγήν.
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καί δέν θά υποφέρω έπι πλέον τήν κατάστασιν αύτην’ λοιπόν χορν)- 
γησόν μοι την είς εύγενή άρμόζουσαν μόρφωσιν, ή δός μοι την μικράν με
ρίδα ήν διά διαθήκης μοι άφήκεν δ πατήρ μου' μέ αύτην θά υπάγω νά 
ευοω την τύχην μου.

ΟΑΙΒ Και τί θά πράςης ; θά έπκιτής δταν δκπα/ησης αύτην ; Καλά 
κύριε, εί'σελθε" μη μέ ένοχλης πλειότερον’ θα λάβης τό μέρος της κλη
ρονομιάς σου’ άφες με, σέ παρακαλώ.

ΟΡΑ. Θά σέ ενοχλώ μόνον καθόσον τό άπαιτεΐ τό συμφέρον μου.
(Όλιβιέρος πρός τόν Ά8άμ)

ΟΑΙΒ. Πήγαινε μαζί του, γέρο σκύλε.
ΑΔΑΜ. Μέ τό «γέρο σκύλε» άνταμείβομαι ; Νκί, αλήθεια είς την ύπη’ 

Ρεσίκ σας έχασα τά δόντια μου. 'Ο θεός συγχωρέσοι τό γέρο ! ποτέ δέ 
θκλεγε τέτοιο λόγο.

(’Εξέρχεται ό Όρλάνδος μετά τοΰ Άδάμ)

Ο\!Β. "Ετσι έ' ; ’Αρχίζεις νά σηκώνης κεφάλι ; θά καταστείλώ την 
έπαρσίν σου, καί ουδέ ταΐς χίλιαις κορώναις θά σοϋ δώσω. "Ε, Διονύσιε ;

(Εισέρχεται ό Διονύσιος)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Έφωνάξετε αφέντη ;
ΟΑΙΒ. Δέν ήλθεν εδώ ό Κάρολος δ παλαιστής τοϋ δουκός, διά νά μοί 

δμιληση ;
ΔΙΟΝ. Είνε έξω και ζητεί νά σάς ίδη.
ΟΑΙΒ. Κάλεσέ τον μέσα. (’Εξέρχεται ό Διονύσιο.-) Είνε λαμπρά διέξοδος, 

και κύριον τελείται η πάλη.
Εισέρχεται ό ΚΑΡΟΛΟΣ

ΚΑΡΟΑΟΣ. Καλ’ ημέρα αρχών.
OVIB. Φίλε κύριε Κάρολε, ποια είνε τά νεώτερκ νέα της νέας αυλής ·
ΚΑΡΟΑ. Τά νέα τής αύλής είνε παλαιά’ τούτέστι, δτι δ γέρων δούξ 

έξωρίσθη ύπο τοϋ νεωτερου άδελφοΰ του, του νέου δουκός, δτι τρεις ή 
τέσσαρες έκ τών άφωσιωμενων αύτώ εύγενών τόν ήκολούθησαν είς την 
εξορίαν, και δτι τά κτήματα καί τά εισοδήματα αστών πλουτίζουσι τόν 
νέον δοϋκα, δστις μετά πολλής προθυμίας έπέτρεψεν είς αύτούς νά περι
πλανώντας

ΟΑΙΒ. Δύνκσκι νά μοΰ εΐ'πης άν ή θυγάτηρ τοϋ δουκός 'Ροζκλίνδκ 
έξωρίσθη μετά τοϋ πκτρός της ;

ΚΑΡ. "Α, δχι, διότι ή κόρη τοΰ δουκός καί έξαδέλφη της, τήν 
άγαπά τόσον πολύ, ώς άνκτραφεϊσκ μετ’ αύτής από τής νηπιακής ηλι
κίας, ώστε θά τήν ήκολούθει είς τήν εξορίαν, ή θά άπέθνησκεν άν ήναγ- 
κάζετο ν’ άποχωρισθή αύτής. Μένει είς τήν αύλήν, καί δ. θείος της άγαπ^. 
αύτήν, δπως και τήν θυγατέρα του. ΊΙ άμοιβκίκ αγάπη τών δύο τούτων 
γυναικών είνε απαραδειγμάτιστος.
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ΟΑΙΒ. Που 9ά ζήση ό γέρων δούξ ;
ΚΑΡ. Αέγουσιν ότι εΐνε ήδη εις τδ δάσος της Άρδουέννης1 έχων 

μετ’ αύτοΰ. πολλούς εύθυμου; φίλους, καί ότι ζώσιν εκεί ώς δ παλαιός 
εκείνος προγεγραμμένος 'Ροβίρτ-Χούδ*  λέγουσι προσέτι δτι πολλοί νέοι 
εύγενεΐς συρρέουσι πρδς αύτδν καθ’ έκάστην καί δτι διέρχονται τδν χρόνον 
αμέριμνοι, δπως έ'πρκττον κατά τδν χρυσοϋν αιώνα 1 2

1 'Η σκηνή αυτή έλήφθη έζ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Lodge. Ό ?πι τών συνόρων τοΰ 
Βελγίου γαλλικός νομός τής Άρδουέννης, ϊλαβε τό ύ'νομα τοΰτο έκ τοΰ παρ’ αύτοΰ άρχαίου 
δάσους τής Άρδουέννης. Wright.

2 Fleet the time. Κάμνουσιν ώστε να διέρχηται ταχέως ό χρόνος. "Εν έκ των παραδειγ
μάτων καθ’ ά ό Σα'ξπηρ σχηματίζει ρήμα ίξ επιθέτουν.

ΟΑΙΒ. Αοιπδν αυρών παλαίεις ενώπιον τοϋ νέου δουκός ;
ΚΑΡ. Ναί, κύριε, καί ήλθον διά νά σοί φανερώσω κάτι τι. Μοί έ- 

γνωστοποίησαν κρυφίως δτι δ νεώτερος αδελφός σου Όρλανδος, προτίθε- 
ται νά παρουσιασθή μεταμφιεσμένος ΐνα παλαίση κατ’ έμοϋ. Αΰριον κύ
ριε, θά παλαίσω χάριν τής τιμής μου, καί θά εΐνε εύτυχής δστίς διαφυγή 
έκ τών χειρών μου μέ άρτια τά μέλη τοΰ σώματος. Ό αδελφός σου εΐνε 
νέος καί αβρός, και πρδς χάριν σου, θά τδν συνέτριβον μετ' αποστροφής, 
δπως ή τιμή μοι επιβάλλει νά τδ πράξω, άν παρουσιασθή. "Ενεκα λοιπδν 
τής πρδς σέ αγάπης μου, ήλθον νά σοί γνωστοποιήσω τούτο, ΐνα άπο- 
τρέψης αύτδν τοϋ σκοπού του, ή άλλως νά ύποφέρης άταράχως οίονδή- 
ποτε δυστύχημα ήθελε τώ συμ,βή καθότι εινε πράγμα δπερ έζήτησε μό
νος καί δλως εναντίον της εμής θελήσεως.

ΟΑΙΒ. Σ’ εύχαριστώ Κάρολε, επί τή πρδς εμέ άγάπη σου*  καί θά ί'δης 
δτι γενναιότατα θ’ ανταμείψω αύτήν. Παρετηρησα καί εγώ την πρόθε- 
σιν τοϋ αδελφού μου, καί προσεπάθησα διά πλαγίων μέσων ν’ άποτρέψω 
αύτόν, άλλ’ εΐνε αμετάπειστος. Μάθε Κάρολε δτι εΐνε δ μάλλον ϊσχυρο- 
γνώμων νέος της Γαλλίας, εις άκρον φιλόδοξος, ζηλών μετά φθόνου τάς 
άρετάς τών άλλων, κρύφα δέ καί δολίως συνωμοτών εναντίον έμοϋ τοϋ 
αδελφού του" δθεν πράξον κατά βούλησιν. Μοί εΐνε άδιάφορον άν θραύσης 
τδν δάκτυλον ή τδν λαιμδν αυτού*  καί θά πράξης καλώς νά λάβης πρό
νοιαν περί τούτου, διότι, άν ελάχιστα μόνον ταπεινώσης αύτόν, ή άν δέν 
δυνηθή νά διαφημισθή έν τή κατά σοϋ πάλη, θά ζητήση νά σέ δηλητη
ρίαση, θά σέ συλλαβή διά προδοτική; παγίδας, καί δέν θά σέ άφήση*  
πριν η σοϋ άφαιρέση την ζωήν διά παντοίων καί ποικίλων μέσων*  διότι 
σε βεβαιώ, καί τδ λέγω μετά δακρύων, δέν υπάρχει έν τώ κόσμω άνήρ 
τοσον νέος, καί τόσον κακοϋανος έν ταύτώ. Καί πάλιν σοί ομιλώ περί 
αύτοΰ ώς άδελφός, διόει άν άτέτεμνον αύτδν, έγώ μέν θά ηρυθρίων καί 
θά έ'κλαιον, σύ δέ θά ώχρίας καί θά έξεπλήττεσο.

ΚΑΡ. Έγκαρδίως χαίρω έλθών εις συνάντησίν σου. ’Άν. παρου- 
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σιασθη αύ'ριον θά σου τδν διορθώσω. 1 ’Άν μετά την πάλην, δυνηθή νά 
περιπατήση έλευθέρως, δέν θά άμφισβητήσω πλέον την νίκην. Ό Θεδς 
νά φυλάττη την εύγενεία σας !

ΟΑΙΒ. Χαΐρε, φίλε Κάρολε (έξέρχετχι ό Κάρολος). Θά έρεθίσω τδν ζωη- 
ρδν τούτον νεανίαν*  ελπίζω νά ί'δω τδ τέλος του' διότι, δέν ήξεύρω διατί*  
ούδέν έν τώ κόσμφ μισώ πλειότερον αύτοϋ. Καί όμως εΐνε μειλίχιος, εύ- 
παίδευτος, χωρίς ποτέ νά φοίτηση εις σχολεΐον, εμφορείται εύγενών αι
σθημάτων, άγαπαται, ώ; διά μαγείας, ύπδ πάντων, καί προσείλκυσεν 
έπΐ τοσοϋτον την αγάπην τοϋ κόσμου, καί ιδίως τοΰ λαού μου δστις γι- 
νώσκει αύτδν κάλλιον, ώστε περιφρονοΰσιν εμέ κάθ’ Ολοκληρίαν. Άλλά 
τοΰτο δέν θά διαρκέση επί πολύ*  ό παλαιστής ούτος θά διορθώση τά 
πάντα. Ούδέν άλλο μοί υπολείπεται, η νά έρεθίσω τδν νεανίαν, καί 
ύπάγω άμέσως πρδς τοΰτο. (’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Β’.
ΙΙρασιά ίνώπιον τών ανακτόρων τοϋ δουκός.

Εισέρχονται ή ΚΕΛΙΑ καί ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ.
ΚΕΛΙΑ. ’Έσο εύθυμος, σέ παρακαλώ Ροζαλίνδα, άγαπητη μου έξα- 

δέλφη.
ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ. Φιλτάτη Κελία, δεικνύω πλειοτέραν φαιδρότητα παρ’ 

όσην έ'χω, καί σύ με ήθελες φαιδροτέραν ακόμη ; Άφοϋ δέν δύνασαι νά 
μέ μάθης πώς νά λησμονήσω τδν έξόριστον πατέρα μου, δέν πρέπει νά 
έπιχειρης νά μέ μάθης νά είμαι εύθυμος.

ΚΕΑ. Έκ τούτου, βλέπω ότι δέν με άγαπ^ς τόσον, όσον έγώ. ’Άν ό 
εξόριστος πατήρ σου καί θεΐός μου, είχεν εξορίσει τδν δοΰκα πατέρα μου 
καί θεΐόν σου, σύ δέ έ'μενες μετ’ εμού, θά έσυνήθιζον τήν καρδίαν μου 
νά Οεωρή τδν πατέρα σου 2 ώς ΐδικόν μου*  ούτως ώφειλες νά πράξης καί 
σύ, άν ή πρδς εμέ άγάπη σου ήτο φύσεως όμοιας πρδς τήν ιδικήν μου.

ΡΟΖ. ’Έστω*  θά λησμονήσω τήν θέσιν εις ήν εύρίσκομαι, ΐνα χαρώ 
διά τήν ιδικήν σου.

ΚΕΑ. Ίϊξεύρεις οτι είμαι τδ μόνον τέκνον τοϋ πατρός μου, ούδέ είναι 
πιθανόν ν’ άποκτήση άλλο*  βεβαίως δέ μετά τδν θάνατόν του, θά είσαι 
ή κληρονόμος του, διότι όσα άφήρεσε βιαίως παρά τοϋ πατρός σου, θά 
σοι τά άποδώση ή πρδς σέ αγάπη μου*  σοί τδ βεβαιώ εις τήν τιμήν 
μου, καί άς μεταβληθώ εις τέρας, άν ποτέ παραβώ τδν όρκον μου*  έ'σο 
λοιπδν φαιδρά, γλυκεία, αγαπητή μου Ροζαλίνδα.

1 Tel give him his payment: Οά λάβη τον λ]σμόν τον.
2 Icould have taught my love to take thy fa thet for mine.
θά έ'διζον τήν άγάπην μου νά Οεωρή τόν πατέρα σου ώ; ΐδικόν μου.
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ΡΟΖ. Άπδ τοΰδε, θά είμαι έξάδελφη μου, καί μόνον περί διασκε
δάσεων 9ά σκέπτωμχι. Πώς τδ εύρίσκει νά έρωτευθή κανείς ;

ΚΕΑ. Μά την άλήθειαν κάμε το χάριν διασκεδάσεως, άλλά μή άγα- 
πήτης κανένα άνδρα σοβαρώς, και τεκίζουσα δέ. νά προχωο·?ίς τόσον, ώστε 
νά δύνασαι νά ύπεκφεύγης διατηρούσα άκηλίδωτον την τιμήν καί ά- 
θωότητά σου.

ΡΟΖ. Πώς θά διασκεδάσωμεν λοιπόν ;
ΚΕΑ. "Ας καθίσωμεν νά σκώψωμεν τήν σεβαστήν οικοκυράν Τύχην 

καί νά τήν άναγκάσωμεν ν’ άφήση τδν τροχόν της, διά νά διανέμη τοϋ 
λοιπού τά δώρα της δικαιότερον.

ΡΟΖ. Έπεθύμουν νά ήδυνάμεθκ νά τδ πράξωμεν, διότι τά ευεργε
τήματα της διανέμονται κάκιστα, καί ή γενναιόδωρος τυφλή γραία άπα- 
τάται ιδίως έίς τά δώρα τά όποια χορηγεί είς τάς γυναίκας.

ΚΕΑ. ’Αληθές· διότι δσας κάμνει ωραίας, σπανίως τάς κάανει ενάρε
τους, είς δσας δέ πάλιν δίδει αρετήν, δίδει άσχημίαν.

ΡΟΖ. Άλλά σύ συγχέεις τδ έργον τής Τύχης μέ τδ τής Φύσεως. 
Ή Τύχη είναι κυρία, τών δώρων τοΰ κόσμ,ου, δέν αναμιγνύεται είς τήν 
φυσικήν κατασκευήν τοΰ σώματος.

Εισέρχεται ό ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ
ΚΕΑ. ’Όχι, δταν ή Φύσις πλάση ευειδές πλάσμα, δέν δύναταί τοΰτο 

τη συνεργεία τής Τύχης νά πέση είς τδ πΰρ ; ’Άν και ή Φύσις μας 
έπροίκισε μέ νοΰν διά νά σκωπτωμεν τήν Τύχην, ή Τύχη δμως δέν έ’- 
στειλε τον τρελλδν τοΰτον (όεικνύουσα τήν Λυδίαν λίθον) διά νά διακόιδη 
τήν συζήτησιν ημών ;

ΡΟΖΑΑ. Τφ ο ν τι ή Τύχη φέρεται άσπλάγχνως πρδς τήν Φύσιν, δταν 
μεταχειρίζεται την φυσικήν μωρίαν’, ώς κοπΐδα τής φυσικής εύφυί’ας.

ΚΕΑ. ’Ίσως τοΰτο δέν είναι έργον τή; Τύχης, άλλά τής Φύσεως, ήτις 
βλέπουσα δτι δέν δυνάμεθα νά συζητήσωμεν πεοί τοιοότων Θεάινών, έ
νεκα τής αμ,βλυτητος τοΰ πνεύμ.ατος ημών, έστειλε τδν ηλίθιον τοΰτον 
ινα μάς χρησιμευση ώς άκόνη, διότι ή βλακία τοΰ ηλιθίου είναι πάντοτε 
άκόνη τοΰ εύφυοϋς. Ποΰ ύπάγεις, ώ έζυπνε ;

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Κυρία πρέπει νά ύπάγης είς τδν πατέρα σου.
ΚΕΑ. Μήπως έγινες άγγελια©όοος ;
ΓΕΛΩΓ. ’Όχι, στή τιμή μου*  μέ διέταζαν νά έλθω νά σέ ζητήσω.
ΡΟΖ. Ποΰ έμαθες τδν δρκον τοΰτον τρελλέ ;
ΓΕΑΩΤ. Άπδ κάποιον ιππότην ποΰ ώρκίζετο είς τήν τιμήν του, δτι 

ή τηγανίταις ήσαν καλές καί δτι ή μουστάρδα δέν άξιζε τίποτε. Έγώ 
υποστηρίζω δτι ή τηγανίτες δέν άξιζαν τίποτε, καί δτι ή μουστάρδα 
ήτο καλή' καϊ δμως δ ιππότης δέν έκαμε ψεύτικο δοκο.

1. When Fortune makes Nature’s natural the cutter· off of Nature’s wit.'

ΧΑ13ΠΙΙΡ —ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΛΡ. ΠΡ. Α'. ΣΚ. B'. 499

ΚΕΑ. Πώς δύνασαι νά τδ απόδειξης μέ τή πολύ σου σοφία.
ΡΟΖ. Δείξε μας τή σοφία σου.
ΓΕΑΩΤ. Σηκωθητε καί αί δύο- τρίψετε τδ σαγώνι σας, καί όρκισθήτε 

είς τά γένεικ σας δτι είμαι φαΰλος.
ΚΕΑ. Μά τά γένεια μας, άν εί'χαμεν είσαι φαΰλος.
ΓΕΑΩΤ. Μά τήν φαυλότητά μου, άν είχα φαυλότητα, θά ή'μην φαύ

λος· άλλ’ άν δρκίζεσθε εις πράγμα τδ δποϊον δέν ύπάρχει, δέν ψευδορ
κείτε’ ούδέ δ ιππότης λοιπδν ήτον επίορκος δταν ώρκίζετο είς τήν τιμήν 
του, διότι δέν είχε ποτέ του ή άν είχε, τήν άπέβαλε1 μέ τους δρκους 
πριν νά ί'δη ταϊς τηγανίτες ή τήν μουστάρδαν εκείνην.

ΚΕΑ. Ποιον εννοείς σέ παρακαλώ ;
ΓΕΑΩΤ. "Ενα τδν δποϊον άγαπα δ πατήρ σου δ γέρων Φριδερϊκος.
ΚΕΑ. 'Π άγάπη τοϋ πατρός μου είναι αρκετή νά τδν καταστήση έν

τυπον· άοκεϊ ! μηδέ λέξιν πλέον περί αύτοΰ, μίκ άπ’ αύτάς τάς ημέρας 
θά μαστιγωθής διά τήν κακολογίαν σου.

ΓΕΑΩΤ. ΚΆυ.α νά μή είμποροΰν οί τρελλοί νά λέγουν σωστά, δσα οί
/■■■/·· Ρ f©povijxoi κάνουν στραοκ..
ΚΕΑ. Μά τήν αλήθειαν έχεις δίκαιον*  διότι άφ’ δτου έπεβλήθη σιωπή 

είς τδ ολίγον πνεΰμ,α τδ δποϊον έχουν οί τρελλοί, ή ολίγη τρελλα των 
©οονίσ.ων επιδεικνύεται παντού. Ιδού δ κύριος Λεβω.

ΡΟΖ. Μέ τδ στόμα γεμάτο άπδ νέα.
ΚΕΑ. Τά δποϊα θά μάς μεταδώση δπως ή περιστερά τήν τροφήν είς 

τούς νεοσσούς της.
ΡΟΖ. ’Ώστε θά παχυνθώμεν μέ νέα.
ΚΕΑ. Τόσφ τδ καλλίτερον" θά πωληθώμεν εύκολώτερον εις τήν άγοραν. 

Εισέρχεται ό ΛΕΒΩ
Καλ’ ημέρα κύριε Αεβώ*  τί νέα ;
ΛΕΒΩ. ’Έχασες λαμπράν διασκέδασιν, ώραία ήγεμονίς.
ΚΕΛ. Διασκέδασιν ! ποίου είδους ;
ΛΕΒΩ. Ποίου είδους, κυρία ! Πώς νά άποκριθώ τώρα ;
ΡΟΖ. “Όπως θέληση δ νοΰ; καί ή τύχη.
ΓΕΑΩΤ. ’Ίΐ δπως άποφασίση ή μοίρα.
ΚΕΑ. Πολύ καλά. Τσηκουράτα. 2
ΓΕΑΩΤ. Ναί, άν δέν διατηρήσω τδ ύφος μου 3

1 Or if he had, he had sworn it away, την είχε εξομόσει
2 Well said: that w»i laid on with trowel. Χυία'ως άποτόμως. Wright.
3 If keep not my rank. “Ο γε)ωτοπο δ; παίζει μέ τήν λέξιν rank σημαίνοοσαν βαθμόν . 

αξιοπρέπειαν, καί σαπρίαν, φαίνεται δέ, οτι ή Ροζαλινδκ έκλαμβανει αύτην οπο την τελευ- 
ταίαν σηυασίαν τής σαπρίας, διότι αποκρίνεται: Τότε χάνεις τήν παλαιόν σου οσμήν: δύ
σκολου οΰσης τής μεταφράσεως το5 λογοπαιγνίου τούτου, προσεπαΟήσαμεν τύγ’έφ’ήμΐν νά 

μεταφράσωμεν κατ’ ϊννο.αν.
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ΡΟΖ. Τότε χάνεις την ιδιότητά σου.
ΛΕΒΩ. Μέ παραζαλίζετε, κυρίαι' ήθελον νά σάς ομιλήσω περί τοΰ άγο

νος ούτινος τδ θέαμα άπωλεσατέ.
ΡΟΖ. Είπε μκς τίνι ΐρόπφ διεξήχθη ή πάλη.
ΛΕΒΩ. θά σάς εί'πω την άρχήν και άν εύαρεστήσθδ δύνασθε νά ί'δητε 

τδ τέλος, διότι τδ ώραιότερον θά γίνγι ιμετέπειτα, θά έλθωσι δέ εδώ, δπου 
εισθε νά έκτελέσωσιν αύτήν.

ΚΕΑ. Καλά, άς άκούσωμεν την άρχήν ή οποία άπέθανέ και έτάφη.
ΑΕΒΩ. Έπαρουσιάσθη εις γέρων μέ τούς τρεις υιούς του. . .
ΚΕΑ. Ή άρχή αυτή δμοιάζει μέ ενα πκλκιδν μϋθον.
ΑΕΒΩ. Τρεις νέου; εύειδεΐς, εύρωστους και καλοΰ παραστήματος.
ΡΟΖ. "Εχοντας άνηρτημένην έπί λαιμού την εξής σημέίωσιν: «Διά 

της πκρούσης γνωστοποιείται είς τδ κοινόν».
ΛΕΒΩ. Ό πρεσβύτερος τών τριών έπάλαισε μετά τοϋ Καρόλου τοϋ πα- 

λαιστοΰ τοϋ δουκός, ό δέ Κάρολος, άνατρέψκς αυτόν, τώ έθραυσε τρία 
πλευρά’ την αύτήν τύχην ύπέστησαν δ δεύτερος και δ τρίτος. Πάντες 
κεΐνται έκεΐ κάτω, δ δέ άτυχης γέρων πατήρ των θρηνεί αύτούς τόσον 
σπαραξικαρδίως, ώστε οί θεαταί πάντες συμμετέχουσι της λύπης του, 
καί κλαίουσι.

ΡΟΖ. Άλλοίμονον !
ΓΕΛΩΤ. Ποια είνε λοιπόν, κύριε, ή διασκέδασις ποϋ έχασαν αί κυρίαι;
ΛΕΒΩ. Αυτή δά περί της όποιας ομιλώ.
ΓΕΛΩΤ. Νά, καθ’ ημέραν κάτι μανθάνει κανείς" εινε ή πρώτη φορά 

δπου ή'κουσα δτι τδ σπάσιυ,ον τών πλευρών εινε διασκέδασις διά κυρίας !
ΚΕΑ. Κ’ έγώ, σέ βεβαιώ.
ΡΟΖ. Δέν ύπάρ/ει άλλος έπιθυμών ν’ άκοόσ·/) τήν παράχορδον αύτήν 

μουσικήν τών Οραυομένων πλευρών του ; υπάρχει άκόμη κανείς νά ορέ
γεται τά πλευροσπασίμκτκ ; Θά ί'δωμεν τδν άγώνα τοϋτον έξαδέλφη ;

ΛΕΒΩ. Κατ’ ανάγκην, άν μείνετε εδώ, διότι είς τδ μέρος τοϋτο ώρίσθη 
νά γίννι ή πάλη, καί εινε έτοιμοι νά έκτελέσωσιν αύτήν.

ΚΕΛ. Βεβαίως είνε αύτοί, οϊτινες έρχονται ά; μείνωμεν νά ί'δωμεν. 
(Σαλπίσματα. Εισέρχεται ό δούξ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ, οί ΕΥίΙΑΤΡΙΔΑΙ, ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 

ό ΚΑΡΟΛΟΣ καί οί τής ακολουθίας)

Δ0Υ2. ’Εμπρός’ άφοϋ δ νέος δέν πείθεται, άς ύποστή τά επακολου
θήματα τνίς προπέτειας του. 1

ΡΟΖ. ’Εκείνος έκεΐ είνε ό νέος;
ΛΕΒΩ. Αύτός, κυρία.
ΚΈΑ. Άλλοίμονον! Είνε παρκπολύ νέος ! ή όψις του δμως προαγγέλ

λει δτι θά νικήσν).
1 But is there any else longs to see this broken music in his sides ? is there yet ano

ther (lotos upon rib-breaking? Shaltwe see this wrestling cousinl
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Δ0Υ2 ΦΡ. Λοιπδν κόρη μου καί σύ άνεψιά μου! έδώ είσεχωρήσκτε διά 
νά ί'δητε τδν άγώνα ;

ΡΟΖΑΛ. Ναί, αρχών, άν εύαρεστήσαι νά μάς τδ έπιτρέψγις.
Δ0Υ3 ΦΡ. Δύναμαι νά σας βεβαιώσω δτι ολίγον θά εύχαριστηθητε 

έκ τουτου. 'Υπάρχει τοιαυτη δυσαναλογία μεταξύ τών παλαιστών. 
Συμπαθών πρδς τήν νεότητα τοϋ προκαλοϋντος, θ’ άπέτρεπον αύ
τδν προθόμως τοϋ άγώνος, άλλ’ εινε άμετάπειστος. 'Ομιλήσατε πρδς! 
αύτδν, κυρίαι" ΐ'δετε άν δύνασθε νά τδν μεταπείσητε.

ΚΕΑ. Κάλεσε τον, φίλε κυοιε Λεβώ.
Δ0Υ3 ΦΡ. Κάλεσε τον" άπου,ακούνοααι. t ι ι
ΛΕΒΩ· *Έ ! σύ, κύριε μονομάχε, σέ ζητοϋν αί πριγκίπισσαι.
ΟΡΑ. Μετά σεβασμού υπακούω είς τάς διαταγάς των.
ΡΟΖ. Σύ προεκάλεσκς, τδν παλαιστήν Κάρολον;
ΟΡΑ. ’Όχι, ωραία πριγκίπισσα. Αύτδς προκκλεΐ πάντας. ’Έρχομαι 

λοιπδν δπως καί οί άλλοι ΐνκ δοκιμάσω κατ’ αύτοΰ τήν δύναμιν τής νεό
τητάς μου.

ΚΕΑ. Τδ φρόνημά σου, νεε, εινε ύπέρ τδ δέον τολμηρόν διά τήν ήλι- 
κίκν σου. Είδες τά θηριώδη δείγματα τής ρώμης τόΰ άνδρδς τούτου" άν 
έβλεπες τδν εαυτόν σου διά τών οφθαλμών σου, καί έκρινες περί σεαυτοϋ 
διά της κρίσεώς σου, δ φόβος τής έκβάσεως θά σέ άπέτρεπεν άπδ τόσον 
άνισου άγώνος. Πρδς τδ συμφέρον σου, σέ παρακαλοΰμεν νά προνοήσγς πεοί 
της άσφκλείκς σου, καί ν’ άφήσγις τδ πείραμα τοϋτο.

. ΡΟΖΑΛ. Κάμε το, νέε, δέν θά υποτιμηθώ ή ύπόληψίς σου' θά ίκετεύ- 
σωμεν τδν δοϋκκ νά μή γίνν; δ άγών.

ΟΡΛ. Σάς έξορκίζω, μή μέ τιμωρητε δεικνύουσαι τόσον κακήν γνώ
μην περί έμοϋ, καίτοι δμολογώ δτι αμαρτάνω άρνούμενός τι είς τόσον 
φραίας καί έξκιρέτου; κυρίας! ’Άς μέ σύνοδεύσωσιν είς τήν δοκιμασίαν 
μου οί ωραίοι οφθαλμοί σας, καί αί εύμενεϊς υμών εύχαί" άν καταβληθώ, 
θά καταισχυνθή άνθρωπος 3ν ούδείς μέχρι τοΰδε έτίμησε, άν φονευθώ, 
θά φονευθή άνθρωπος δστις ούδέν άλλο έπεθύμει παρά, τοϋτο. Δέν θά λυ
πήσω τούς φίλους μου, διότι ούδένα έχω δστις νά μέ θρηνήση" ούδεμίαν 
βλάβην θά προξενήσω είς τδν κόσμον, διότι ούδέν έχω έν αύτω. Έν τώ 
κόσμω πληρώ θέσιν, ήτις δύναται νά πληρωθή κάλλιον δταν κενώσω αύτήν.

ΡΟΖΑΛ. Έπεθόμουν νά είχες τήν δλίγην δύναμιν τήν οποίαν έχω.
ΚΕΛ. Καί τήν ίδικήν μου διά νά ένδυναμώση τήν ίδικήν της.
ΡΟΖ. Χαϊρε. Δεου είς τούς θεούς ίνα ή περί σοϋ κρίσις μου άποδειχθνί 

σφαλερά.
ΚΕΑ. Εί'θε νά πληρωθώσιν αί εύχαί τής καρδίας σου !

- ΚΑΡ. Εμπρός, ποϋ είνε δ τολμηρός νέος δστις έπιθυυ.εΐ τόσον νά 
έναγκαλισθί) τήν μητέρα του γην ;

Τόμος 11'. 6 τ 8 — "Ιούνιος, "Ιούλιος, Αύγουστος 1834. 31
■



w? Ά

2ΑΙ3ΠΙΙΡ — ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ. ΠΡ. Α' ΣΚ. Β'502 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 50 3

ΟΡΛ. Είνε έτοιμος κύριε, άλλ’ ή επιθυμία ταυ είνε μετριοφρονεστέρα.
ΔΟΥ£ ΦΡ. Θά παύσητε μετά την πρώτην πτώσιν.
ΚΑΡ. Σοΰ εγγυώμαι, υψηλότατε, δτι δέν θά προτρέψνις αύτδν εί; 

δευτέραν, άφοϋ προσεπάθησες έπι τοσοΰτον νά τόν άποτρέψ-ρς άπδ τή; 
πρώτης.

ΟΡΛ. Προτίθεσαι νά μέ σκώψγις μετά τδν άγώνα*  δέν πρεπει δμως νά 
μέ σκώπτρς πρδ αύτοϋ. ’Εμπρός, έλθε.

ΡΟΖΑΛ. Είθε νά έλθρ είς βοήθειαν σου δ 'Ηρακλή;, ώ νέε ’
ΚΕΑ. Έπεθύμουν νά ημην αόρατος ΐνα άρπάσω έκ της κνημης τον 

ισχυρόν αύτδν άνδρα. (παλαίουσι).

ΡΟΖ. Τί εξαίρετος νέος Γ
ΚΕΑ. Άν εις τους Οφθαλμούς είχον κεραυνόν, ηξεύρω ποιο; θά 

ένετρέττετΟ· (’Επευφημίαι ό Κάρολος άνατρεπεται)·

ΔΟΓΕ ΦΡ. Αρκεί, άρκε?.
ΟΡΛ. Άκόμη, ύψηλότατε, σέ ικετεύω. Δεν ανέπτυξα άκόμη τάς δυνά

μεις μου.
ΔΟΤΕ ΦΡ. Πως είσαι Κάρολε ;
ΛΕΒΩ. Δέν δύναται νά όμιληστ), άρχων.
ΔΟΥΗ ΦΡ. Σηκώσατε τον άπ’ εδώ. IIώς ονομάζεσαι, νέε ;
ΟΡΛ. Όρλάνδος, αρχών*  δ νεώτερος υίδς τοϋ Σιρ 'Ρολάνδου Δεβωά.
Δ0Υ3 ΦΡ. Έπεθύαουν νά ησο υίδς άλλου τινός. Ό κόσμο; έθεώρει τδν 

πατέρα σου ώς έ'ντιμον άνδρα, άλλά πρδς εμέ διέκειτο πάντοτε έχθρι- 
κώς. Θά μέ εύηρέστεις πλειότερον διά τοϋ κατορθώματος σου, άν κατη- 
γεσο έξ άλλου οίκου. Πλην, χαΐρε. Είσαι άνδρεΐος νέος. Έπεθύμουν νά 
μοι ώμίλεις περί άλλου πατρός.

(’Εξερχ. ό δούς μετά της ακολουθίας καί τοϋ Δεβωά).

ΚΕΑ. Άν ίίμην εις την θέσιν τοϋ πατρός μου, θά έφερόμην ουτω πω; 
έξαδέλφη ;

ΟΡΛ. Ύ περηφανεύομαι πλειότερον ών υίδς τοϋ Σίρ Ρολάνδου Δεβωά, ό 
νεώτερος υιός του’ ούδέ θά άντηλλασσον την ονομασίαν ταύτην μέ την 
του Οετοΰ κληρονόμου τοϋ Φριδερίκου.

ΡΟΖ. Ό πατήρ μου ήγάπα ύλοψύχως τδν Σιρ 'Ρολάνδον Δεβωά’ τών 
αύτών δέ αισθημάτων τοϋ πατρός μου ένεφοροϋντο πάντες. Άν ηξευρον 
προτητερα δτι δ νέος ούτος ητον υιός του, θά παρεκάλουν αύτδν μετά δα
κρύων νά μη ριψοκινδυνεύσν] ούτω.

ΚΕΑ. Ύπάγωμεν φιλτάτη έξαδέλφη, νά εύχαριστησωμεν και έγκαρ- 
διώσωμεν αύτόν*  τδ άπότομον και φθονερόν ήθος τοΰ πατρός μου μ.έ λυ· 
πει κατάκαρδα. (Πρδς τόν Κάρολον). Κύριε, είσαι άξιος τιμής. Άν και τάς 
έρωτικάς σου υποσχέσεις έκτελεΐς τόσον πιστώς, δπως τώρα έξετελεσας 
πλείονα τών ύποσχεθέντων, ή ερωμένη σου θά είνε ευτυχής.

&?.■
ΡΟΖ. (δίδουσα αύτώ την άλυσιν 5jv εφερεν επί τοΰ λαιμού) Ίππότα, φόοεσε 

αύτην εις άνάμνησίν μου, έμ.οΰ ην άείποτε κατεδίωξεν η τύχη, ’ και ητις 
προθυμως θά έ'διδε πλειότερα, άν μη έστερεϊτο τών μέσων. Θά ύπάγωμεν 
έξαδέλφη ;

ΚΕΛ. Χαΐρε, ωραίε ίππότα.
ΟΡΛ. Ούδ’ ευχαριστώ δέν δύναμαι νά ει'πω ; Κατέπεσαν αί διανοητι- 

καί μου δυνάμεις καί μόνον όγκος άνκίσθητος μένει έν έμοί.
ΡΟΖ. Μας καλεΐ*  η ύπερηφανία μου κατέπεσε μετά της τύχης μου. 

©α τδν έρωτησω τί θέλει. 'Ομίλησες, κύριε ; Έπάλαισες λαμπρά κύριε, 
και δέν κατέβαλες μόνον τούς εχθρούς σου.

ΚΕΑ. Θά έ'λθγς έξαδέλφη ;
ΡΟΖ. Σέ ακολουθώ. Χαΐρε. (’^^ερχ· ή Ροζαλίνδα μετά τής Κελίας).

ΟΡΛ. 'Οποία λοιπδν συγκίνησις κατακρατεί την γλώσσάν μου ; Δέν δύ
ναμαι να ομιλήσω πρδς αύτην, καί δμως αυτή προεκάλει ομιλίαν. Κα- 
τεβληθης ω δύστηνε Όρλάνδε ! ’Ή ο Κάρολος η άλλο άσθενέστερον δε
σπόζει επι σοΰ. (Εισέρχεται ό ΛΕΒΩ)

ΛΕΒΩ. Σε συμ.βουλευω ώς φίλος, άγαπητέ κύριε, ν’ άναχωρησης έκ τοϋ 
μέρους τουτου. Άν καί έφάνης άξιος πολλών έπαίνων, ειλικρινών άνευ- 
φημιών και άγαπης, ούχ -^ττον η διάθεσις τοΰ δουκδς είνε τοιαύτη, ώστε 
παρεξηγει πάν οτι επραςες. Ό δούξ είνε ιδιότροπος*  δ,τι δέ πράγμ.ατι 
ειυε αρμ.οζει μάλλον νά έννοησ-ρς σύ, η έγώ νά σοί τδ είπω.

ΟΡΛ. Σ’ εύχαριστώ κύριε*  είπέ μοι τοΰτο σέ παρακαλώ. Ποια έκ τών 
δύο αϊτινες παρέστησκν έδώ εί; τδν άγώνα είνε η θυγάτηρ τοϋ δουκδς ;

ΛΕΒΩ. Ούδεμία έξ αύτών άν κρίν/] τις έκ τοΰ τρόπου των*  καί δικως η 
μικρότερα είνε η αληθης κόρη του, η άλλη είνε θυγάτηρ τοΰ έξορίστου 
δουκός, κρατηθεΐσα έδώ ύπδ τοΰ άρπαγος θείου της ϊνα συντροφεύη την 
θυγατέρα του*  ή αμοιβαία αύτών άγάπη είνε ίσχυροτέρα καί αύτών έ'τι 
τών αδελφικών δεσμ,ών. Μάθε δμ.ως δτι η χαρίεσσα αΰτη άνεψιά περιέ- 
πεσεν έσχάτως είς την δυσμένειαν τοΰ θείου της, επί μόνω τώ λόγω οτι δ 
κόσμος την επαινεί διά τάς άρετάς της, και συμπαθεί πρδς αύτην χάριν 
τοΰ άγαθοΰ πατρός της*  και μα την ζωήν μου, η κατά τής γυναιάδς 
οργή του Θά εκραγη αιφνιδιως. Χαΐρε, κύριε, Βρκδύτερον ύπδ εύνοϊκωτέ- 
ρας περιστάσεις, 2 θά επιζητήσω πλειότερον την γνωριμίαν καί φιλίαν σου.

ΟΡΛ. Σοι είμαι πολύ υποχρεως. Χαΐρε. (’Εξέρχεται ύ Λεβώ.^ Τοιουτοτρό
πως πρεπει νά πέσω άπδ Σκυλης είς Χάρυβδην*  3 <£πδ τοΰ τυράννου δου
κός, είς τδν τύραννον άδελφόν του. ”Ω θεία Ροζαλίνδα !

4 One out of suits with fortune. "Ητις δέν ^φέρει τό ένδυμα τής τύχης. Είμαι έκτος ^ής 
δπηρεσιας της : Η ουνατον να σημαινη*  έκείνη ής αί παρακλήσεις δέν εισακούονται υπό τής 
τύχης. Wright.

2 In a better world. Ε’ς καλλιΐε’ροο; χρόνους ή ε’ς εϋνωϊκωτέρας περιστάσεις. Wright.
3 Horn the smoke into the smother άπό του καπνοΟ εις τήν άνθρακίαν.
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ΣΚΗΝΗ Γ«
Αωμάτιον έν τοις άνακτόροςς

(Εισέρχεται ή ΚΕΛΙΑ μ«τά τής ΡΟΖΑΛΙΝΔΑΣ).

ΚΕΑ1Α. Λοιπόν, έξαδέλφη ! λοιπόν Ροζαλίνδα ! Δι’ όνομα τοΰ έρωτος! 
Ονδέ ένα λόγον ;

ΡΟΖΑΑΙΝΔΑ. Ο’νδέ διά τούς σκύλους κανένα: 1
ΚΕΛ. ’Όχι, οί λόγοι σου εινε πολύτιμοι ή ώστε νά ρίπτωνται εις τούς 

σκύλους" ρίψον τίνάς έξ αύτών επ’ έμοϋ- εμπρός, 2 κατασύντριψαν με διά 
τών έπιχειρημάτων σου.

ΡΟΖ. Τότε θά ήσαν δύο έξαδέλφαι κατεστραμμένα'.·3 ή μία κατεστραμ
μένη διά της λογικής, ή δέ άλλη τρελλή άνευ λόγου.

ΚΕΛ. "Ολα αύτά είνε ένεκα τοΰ πατρός σου ;
ΡΟΖ. ’Όχι τινά τούτων είνε χάριν τοϋ πατρός τοϋ τέκνου μου. 4 *11  

πόσας άκάνθας περιέχει δ τετριμμένος ουτος κόσμος !
ΚΕΑ. Είνε λευκάκανθαι, έξαδέλφη, ριφθεΐσαι έπί σου έν στιγμΐ) τρέλ- 

λας έορτασίμου ημέρας- άν δέν βαδίσωμεν είς πεπκτημένας άτραπούς, θά 
προσκολληθώσιν έπι τών φορεμάτων μας.

ΡΟΖ. ’Από της έσθήτος μου ηδυνάμην νά τάς άποτινάςω' άλλ’ αί λευ
κάκανθαι αύται είνε έμπηγμέναι είς την καρδίκν μου.

ΚΕΛ. Βήξε διά νά ’βγοΰν. 3
ΡΟΖ. Θά έδοκίμαζον ευχαρίστως 2ν βήχουσα, ηδυνάμην νά τον έλκύσω 

προς έμέ.
ΚΕΛ. ’Έλα, έλα, πάλαισε κατά τοϋ αισθήματος σου.
ΡΟΖ. *U,  είνε παλαιστής ίσχυροτερός μου.
ΚΕΑ. Σου εύχομαι έπιτυχίάν ! Θά έλθν) ημέρα καθ’ ήν θά έπιχειρη- 

σης την πάλην, καίτοι κινδυνεύουσα νά πέσής. Άλλ’ άφήσωμεν τάς αστειό
τητας, καί άς όμιλήσωμεν σπουδαίως, Είνε δυνατόν νά συλλάβγς αμέσως 
τόσον ισχυρόν έρωτα προς τον νεώτερον υιόν τοΰ Σίρ Ρολάνδου ;

ΡΟΖ. Ό δούξ πατήρ μ.ου, ήγάπα περιπαθώς τον πατέρα του.
ΚΕΑ. "Επεται λοιπόν έκ τούτου ότι καί σύ πρέπει ν’ άγαπήσγις περι-

t Not one to throw at a dog.
2 Come, lame me with reasons : χαιάστησόν με χωλήν διά τών Επιχειρημάτων.
3 Then Wiere were two cousins laid up : when the one should be lamed wiht reasons 

arid the other mad without any. θά ήσαν δύο έξαδέλφαι, κεχλεισμέναι, άσΟενείς . ή μία 
χωλή διά της λογιχής, ή δε άλλη τρελλή άνευ λόγοι». Παρατίδεμεν αύτολεξεί τδ κείμενον 

το» σχ«τεινοΰ τούτου χωρίου.
, 4 For my child’s father διά τον μέλλοντα σύζυγόν μου.

5 Hem them away.

Διατί
■όν μισησγις πρδς χάριν μου.

ί όχι ; μ.ήπως δέν τοΰ αξίζει. *
αγαπώ διά τοϋτο- σύ δέ αγάπα αύτδν διότι τδν

τταθώς τον υίόν του ; Κατά τδν τρόπον τοϋτον τής λογικής, έπρεπε κ’ έγώ 
νά τδν μισώ, διότι 5 πατήρ μου έμίσει σφόδρκ τδν πατέρα αύτοΰ- καί 
δμω; δέν μισώ τδν Όρλάνδον.

ΡΟΖ. ’Όχι, σέ παρακαλώ, μη
ΚΕΑ.
ΡΟΖ. Έγώ τδν

·» ~ 9αγαπώ.4
Ιδού, έρχεται ό δούξ.
ΚΕΑ. Μέ οφθαλμούς πλήρεις θυμ,οϋ.

Εισέρχεται, δούξ ΦΡΙΔΙίΡΙΚΟΣ μετά τών ΛΟΡΔΩΝ.
ΔΟΥΞ ΦΡ. Κυρία, σπεΰσον πρδς ασφαλείαν σου ν’άναχωρήσνις έκ τής 

αύλής ημών.
ΡΟΖΑΛ. ’Εγώ θείε ;
ΔΟΥΞ ΦΡ. Σύ, ανεψιά- άν εντός αύτών τών δέκα ήμερων εύρεθή; είς 

άπόστασιν είκοσι μιλιών άπδ της αύλής, θ’ άποθάν·/;;,
ΡΟΖΑΑ. Καθικετεύω την έξοχοτητά σου νά μοϋ είπιρ ποιον είνε τδ 

πταίσμα μου. *Αν  γινώσκω έμαυτήν, άν έχω, συνείδησιν τών-επιθυμιών 
μου, δίν δέν δνειροπωλώ άν δέν είμαι φρενοβλαβή;— και έχω πεποίθησιν 
ότι δέν είμαι—τότε άγαπητέ μου θείε, ουδέ κατά διάνοιαν έβλαψα ποτέ 
τήν Εξοχότητά σου.

ΔΟΥΞ ΦΡ. Ούτω πράττουσιν πάντες οί προδόται. *Αν  ή απολογία των 
έξήρτητο έκ τών λόγων των, θά ήσαν αθώοι ώςαύτή ή άθωότης. Άρκέ*  
σθητι μανθάνουσα ότι δυσπιστώ πρδς σέ.

ΡΟΖΑΛ. Καί όμως ή δυσπιστία σου δέ» δύναται νά μέ κάμη ένοχον 
προδοσίας. Είπε μοι ποϋ στηρίζονται αί πιθανότητες τής ένοχή; μου.

ΔΟΥΞ ΦΡ. Είσαι θυγάτηρ τοϋ πατρός σου, καί τοϋτο αρκεί,
ΡΟΖΑΑ. Τοιαύτη ήμην ότε ή ύψηλότης σου κατέλαβε τδ δουκάτον του. 

τοιαύτη ήμην ότε ή έξοχότης σου τδν έξώρισε. Δέν είναι, κληρονομική ή 
προδοσία ώ αρχών. ’Αλλά καί έκ τών γονέων ημών άν κληρονομώμεν αύ
τήν, τί τοϋτο πρδς έμέ ,- ό πατήρ μου δέν ήτο προδότης, "οθεν μή μέ 
παρεςηγής έπί τοσοϋτον, ώ καλέ αρχών, ώστε νά έκλαμβανγς τήν πενίαν 
μ.ου ώς προδοσίαν.

ΚΕΛ. Άκουσόν με αγαπητέ άρχων.
ΔΟΥΞ ΦΡ. Ναι, Κελία, πρδς χάριν σου έκρατήσαμεν αύτήν, άλλως, 

θα περιεπλανκτο άπδ πολλοΰ μετά τοΰ πατρός της.
ΚΕΛ. Δεν παρεκάλεσα τότε όπως κρατήσωμεν αύτήν τδ έπραζες έζ 

οίκτου καί ές άγαθής-δ.αθέσεως. Κατά τήν έποχμήν εκείνην ήμην παρα-

1 “Ήτοι νά μισηβη.
2 Φαίνεται οτι ή Ι’οζαλίνδα έχλαμόάνει τους λόγους τής Κελίας ίιπο άλλην έννοιαν. Έξη- 

γοΰσα τό μήπως δίν τοΰ άξ'ζει νά μισηθξ —ώ; σημαίνον μήπως δίν είνε άξιος τιμής.
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πολύ ν&χ, ώστε νά δυνηθώ νά εκτιμήσω αυτιών· άλλα τώρα την γνωρί,ω’ 
Αν αυτή είναι προδότις, τότε είμαι κ’ έγω" συνεκοιμωμεθα πάντοτε, η- 
γειρόμεθα ταυτοχρόνως, έσπουδάζομεν, έπαίζομεν, έτρωγομεν δμοΰ, και 
οπουδήποτε άν μετεβαίνομεν, εί'μεθα πάντοτε συνεζευγμεναι και αχωρι- 
σται ώς οί κύκνοι τής ’Ήρα;.1

ΔΟΥΞ ΦΡ. Εινε τόσον πανούργος, ώστε δέν δύνασαι νά την εννοήσης· 
Τδ γλυκύ αύτής ήθος, ή ύπομονή της καί αύτή έτι ή σιωπή της, διεγει- 
ρουσιν ύπέρ αυτής τάς συμπάθεια; τοϋ λαοϋ. Είσαι Ανοητος’ σοι κλεπτει 
την ύπόληψίν σου, καί θά φαν?ίς τελειωτερα καί έναρετωτερα όταν αυτή 
άπέλθη. Ούδέ λέξιν λοιπδν περί αυτής. Σταθερά καί Αμετάκλητος εινε 
η περί αύτη; άποφασίς μου- κατεδικάσθη είς έςορίαν.

ΚΕΑ. ’Απάγγειλαν τότε καί κατ’ έμοϋ, την καταδικαστικην ταύτην 
Απόφασιν, ώ αρχών. Δέν δύναμαι νά ζήσω μακράν αύτής.

ΔΟΥΞ ΦΡ. Είσαι ανόητος. Σύ, έτοιμάσθητι, ανεψιά.’Άν μείνης πλειό’ 
τερον τοϋ ώρισμένου χρόνου, μά την τιμήν μου, μά την ίσχυν τοϋ λόγου, 
Αποθνήσκεις.

(Έξερχ. 6 Δούξ μετά τών Δόρδων,ι

ΚΕΑ. Ποϋ θά ύπάγης ώ τάλαινα Ροζαλίνδα ; Θέλεις ν’ άλλάξωμεν τε» 
τέρας ; Σοί δίδω τδν ίδικόν μου. Δέν σοί έπιτρεπω νά λυπήσαι πλειότ ε- 
ρον έμοϋ.

ΡΟΖΑΑ. ”Εχω λόγον ίσχυρότερον.
ΚΕΑ. Δέν έχεις, έξαδέλφη. Θαρρεί σέ παρακαλώ" δέν ήξευρεις δτι ο δουζ 

έξώρισε και εμέ την θυγατέρα του ;
ΡΟΖ. Δέν τδ έπραξε.
ΚΕΑ. ’Όχι, δέν τδ έπραξε ; Στερείσαι τότε Ροζαλίνδα της Αγάπης ε- 

κείνης ήτις σοί λέγει δτι σύ καί έγώ άποτελοΰμεν μίαν. Θ' άποχωρισθώ- 
μεν, θ’ άπομακρυνθώμεν φιλτάτη μου φίλη ; ’Όχι, άς ζητήση άλλην κλη
ρονόμον δ πατήρ μου. "Οθεν, ά; σκεφθώμεν δμοϋ τίνι τρόπω δυνάμεθα νά 
δραπετεύσωμεν, πού θά ύπάγωμεν καί τί θά φέρωμεν μεθ' ήμών. Μη ζη- 
τής νά ύποστ·ης τήν μεταβολήν τής τύχη; σου, Αποκλειουσά μ», καί συ 
μόνη τήν λύπην ύποφέρουσα" διότι, μά τον ούρανδν, τδν έπί τί) ήμετερα 
οδύνη ωχριώντα τώρα, δ,τι καί άν εί'πης, θά σέ ακολουθήσω.

ΡΟΖΑ Α. Άλλά ποϋ θά ύπάγωμεν ;
ΚΕΑ. Είς τδ δάσος τή; Άρδουέννης πρδς άναζήτησιν τοϋ πατρός μου, 
ΡΟΖΑΑ. Φευ, δποίου; κίνδυνους θά διατρέξωμεν, κόραι ήμεΐ; πορευομε- 

Φαίνεται ότι ούύε'ις τών σχολιαστών παρεττίρησί τι έπι τοΰ χωρίου τούτου, άλλα ουναται 
ν’ άμφισδητηθή άν άντι τής «“Πρας» δέν πρέπει ν’ άναγνώσωμεν ’Αφροδίτης, εις ήν και ούχί 
ε’ς την "Ηραν ήτο αφιερωμένος ό κύκνος. Ε’ς τάς μεταμορφ. τοΰ Οδιδιου ή 708,717,718, 
έν τω αύτώ βιβλίψ τ<5 περιέχοντι τδν μύθον τής ’Αταλάντης ήτις μνημονεύεται έν τή κω- 
μφδία ταύτη, καί τοΰ Άδώνιδος, ή Αφροδίτη παρ'στατχι ένάρμχτι συρομένη ύπδ κύκνων·

W right
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ναι τόσον μακράν. Ή καλλονή ελκύει τού; κλέπτα; πλειότερον ή δ χρυσό;· 
ΚΕΑ. θά φορέσω πενιχρήν καί ταπεινήν ενδυμασίαν, και θ’Αλείψω τδ 

πρόσωπόν διά μελανού χρώματος" τδ αύτδ πράττεις καί σύ" τοιουτοτρό
πως διερχόμεθα χωρίς νά διεγείρωμεν τήν προσοχήν τών κακοποιών.

ΡΟΖΑΑ. Δεν θά ήτο καλλίτερου, επειδή έχω Ανάστημα μεγχλείτερον 
τοϋ συνήθους νά ένδυθώ καθ’ δλα ώς Ανήρ, νά φέρω ύπηρεφάνως Ακινάκην 
είς τδ πλευρδν καί νά κρχτώ δόρυ είς τήν χεϊρα; Οίοςδήποτε δέ γυναικείο; 
τρόμος κατέχει τήν καρδίαν μας, θά έχωμεν κομπαστικόν καί στρατιωτι
κόν ύφος,δπως πολλοί δειλοί άνδρες,οίτινες κρύπτουσι τήν δειλίαν των διά 
τής προσποιήσεως.

ΚΕΑ. Πώς θα σέ ονομάζω δταν θά είσαι άνή.ο ;
ΡΟΖΑΑ. Δέν θέλω όνομα χειρότερον Απδ τδ τοΰ Ακολούθου τοϋ Δουκός. 

Πρόσεχε λοιπδν νά μέ δνομάζης Γανυμήδην. Σύ δέ ποιον όνομα θά λάβης;
ΚΕΑ. Θιλω όνομα τδ οποϊον νά έχη σχέσιν μέ τήν θέσιν μου, όχι 

πλέον Κελία, Αλλά Ξένη (Aliena).
ΡΟΖ ΑΑ. Πώς σοϋ φαίνεται ή ιδέα νά δοκιμάσωμεν νά κλέψωμεν έκ τής 

αύλή; τοϋ πατρός σου τόν γελωτοποιόν, δέν θά ήτο πχρηγοοια τοϋ τα- 
ξειδίου μας ;

ΚΕΑ. Τδν κόσμον δλον θά διήρχετο μετ’ έμοϋ. *Αφες  με νά τδν προσ_ 
ελκυσω με το μέρος μας. Ύπάγωμεν νά συλλεζωμεν τού; άδάααντας καί 
την περιουσίαν ημών, νά προνοησωμεν περί τοϋ καταλληλότερου χρόνου 
καί τρόπου δπω; άποφόγωμεν τήν καταδίω'ΐν ή'τι; θά έπακολουθήση, 
τήν φυγήν ημών. Φκιδραί άπέλθωμεν τώρα είς τήν έλευθερίαν, καί όχι 
είς τήν εξορίαν (εξέρχονται).

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΚΗΝΗ Α'·

ΤΑ ϋάσος τής Άρδουέννης

Εισέρχεται ό ΔΟΓΞ μετά τοΰ ΑΜΙΕΝΣ και δυο ή τριών εύπατριδών κάντε; ένδεδυ- 
μένοι ώ; κυνηγοί.

ΔΟΥΞ Λοιπδν φίλοι καί έν έζορίζ Αδελφοί, δέν κατέστησεν ή γηραία 
συνήθεια τον βίον τοΰτον ήύ έτερον παρά τήν έπίπλαστον λχυ.ποότητα ; 
Τά δάση ταϋτα, δέν έχουσιν όλιγωτέρου; κινδύνους τής φθονεράς αυ
λής ; ’Εδώ μόνον τήν τιμωρίαν τοϋ Άδάμ αΐσθανόμεθζ, τάς μεταβολάς 
τών ώρών τοϋ έ'του;, ώ; τδ παγετώδες δήγμα,καί τήν αγριότητα' τών χεΓ

1 Churlish chiding άγρίχν, τριχμΐαν βοήν.
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μερίων άνεμων, οΐτινες δμως όταν μέ δάκνωσι 'λ πνέουσι κατά τοΰ σώμα 
τός μου, ούτως ώστε νά φρίττω έκ τοΰ ψύχους, tέγώ τότε λέγω μειδιών. 
«Αύτδ δέ> είνε κολακεία». Ουτοι είσί ειλικρινείς σύμβουλοι οΐτινες μοί 
λέγουσι καθαρά τις είμαι. Γλυκύς είνε δ καρπδς τής δυσπραγίας ήτις, ώς 
δυσειδής καί ιοβόλος φρΰνος φέρει πολύτιμον άδάμαντκ έπί τής κεφαλής. 
Ό βίος ημών ουτος άπηλλκγμένος ών τής τύρβης τών πόλεων, ευρίσκει 
ρήτορας εις τά δένδρζ, βιβλία είς τούς ρύζκας, λόγους είς τούς λίθους, 
καί πανταχοΰ το καλόν. Δέν ήθελαν νά μεταβάλω αυτόν.

AMIENS Ευτυχής ή έξοχότης σου, δυναμένη, νά έρμη·,εύ·ρ την τραχύ
τητα της τύχης δι’ εκφράσεων ούτω μέτριων καί ήρεμων.

ΔΟΥΞ! Λοιπδν θά ύπάγωμεν, νά κυνηγησωμεν άγρια ζώα ; Καί όμως 
λυποΰμκι ότι τά δυστυχή ποικιλότριχα ζώα, οί πολΐται τής έρημου ταύ- 
της, νά καταδιώκωνται έντδς αύτής τής χώρας των, καί τά στρογγύλα 
των ισχία νά καθαιμάσσωνται ύπδ βελών οξέων.

Α' ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ Τωόντι άρχων, καί δ μελαγχολικδς Ιάκωβος λυπεί· 
ται διά τοϋτο, καί δμνύει ότι ώς πρδς τοϋτο] είσαι άδικώτερος καί τοϋ 
άδελφοΰ σου δστις σέ έζώρισε. Σήμερον ό λόρδος Άμίενς καί έγώ έπορευθη- 
μεν κρυφίως όπισθεν του, έν ω ήτο έζηπλώμενος υπδ δρϋν ής αί γηραια’· 
ρίζαι είσχωροΰσιν είς τδν ρύακα δστις ρέει παρά τδ δάσος. Αύτοΰ δυστυ
χής καί πλανηθεΐσα έ'λαφος τρωθεϊσα ύπδ βέλους κυνηγοΰ ήλθεν ΐνκ εκ- 
πνεύσγ, καί τή άληθείγ, τοιούτου; στεναγμούς έξέπεμπεν, ώ αρχών, τδ 
ταλαίπωρου ζώον, ώστε τδ δερμάτινου έ'νδυμά του ένετείνετο μέχρι διαρ- 
ρήξεως. Οίκτον δέ διήγειρον τά θαλερά δράκρυα άτινα κατέπιπτον πκρκ 
τήν άθώαν ρίνα του. Ούτω δέ τδ ατυχές τοϋτο τριχωτδν ζώον, δπερ μετά 
προσοχής παρετήρει ό μελαγχολικδς ’Ιάκωβος, ΐστκτο έπί τής όχθης τοϋ 
δρμητικοΰ ρύακος, αύξανον αύτδν διά τών δακρύων.

ΔθΥ3·’Αλλάτί ειπεν δ’ΐάκωβος;Δενήθικολόγησεν έπί τοΰ θεάματος τουτου;
Α' ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ. ”Ω ναί, κατά μυρίους τρόπους. Πρώτον, βλέπων τά 

δάκρυα νά ρέωσιν είς τδν ρύακα, δστις δέν εΐχεν άνάγκην αύτών είπε : 
«Δυστυχής έ'λαφος, κάμνεις τήν διαθήκην σου δπως οί άνθρωποι, αύζα- 
νεις τήν περιουσίαν έκεΐνου δστις έ'χει ή'δη πολλά. "Έπειτα βλεπουσα αύ
τήν έγκαταλελειμμένην ύπδ τών μετκξοφόρων φίλων της».1 «Είνε όρθδν 
είπε : ή δυστυχία διασκορπίζει τήν πλημμύραν τών φίλων. Μετ’ όλιγων 
άγέλη άμεθίμνων καί χορτασμένων έλάφων παρέρχεται παρ’ αύτήν πη- 
δώσα, χωρίς μηδεμία νά σταθή νά τήν χαιρετίση. «Ναί λέγει δ ’Ιάκωβος» 
Φύγετε παχεΐς καί καλοθρεμμένοι πολΐται. Τοιαύτη άκριβώς εινε ή συ
νήθεια· δικτί νά ρίψητε βλέμμα πρδς τδν δυστυχή καί συντετριμμένου 
τοΰτον χρεωκόπον ; Τοιουτοτρόπως δέ διαπερ^ διά τής δριμυτάτης σα- 
τύρας του, καί πολίτας καί αύλικούς καί χωρικούς, καί αύτδν ακόμη τδν

1 Velvet friends»
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βίον ήμών, δμνύων δτι είμεθα αληθείς αρπαγές, τύραννοι, καί έτι χεΐοον, 
ώς έκφοβιζοντες τά ζώα και φονεύοντες αύτά έν αύτή τή γενεθλίω χώ- 
ρα των.

ΔΟΥΗ. Καί τδν άφήκατε είς τούς συλλογισμούς τούτους.
Β' ΕΥΠΑΤΡ. Ναί, αρχών, κλαίοντα καί φιλοσοφοΰντα έπί τής όλολυ- 

ζούσης έλάφου.
ΔΟΥΞ. Δε ξατέ μου τδ μέρος. Μοί άρέσκει νά τδν συναντώ ούτω δύσθυ

μων, διότι τότε είνε μεστδς ορθών σκέψεων.
Α' ΕΥΠΑΤΡ. Σέ οδηγώ άμέσως πρδς αυτόν. (εξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ Β'
ΛωμΑτιον έν τοΐς άνακτόροις.

Εισέρχεται ό ΔΟΥΞ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ μετά τών λόρδων.

ΔΟΥΞ ΦΡ. Είνε δυνατδν νά μ.ή τούς είδε κανείς ; Αδύνατον' αχρείοι 
τινές τής αύλής μου είνε συνένοχοι καί συνεννοημένοι μετ’ αύτών.

Α' ΑΟΡΔΟΣ. Δέν ή'κουσα νά τήν είδε τις. Αί θαλαμηπόλοι αίτινες τήν 
υπηρετούν, τήν ειδον κατακλινομένην, άλλα λίαν πρωί εύρον τήν κλίνην 
άνευ τής κυρίας των.
Β' ΑΟΡ. Ό πανοΰργος έκεΐνος γελωτοποιός, άρχων.μετά τοΰ οποίου έγέλκ 
τόσον συχνά ή ύμετέρα ύψηλότης, απουσιάζει έπίσης. Ή Έσπεοία, ή θε- 
ραπαινίς τής πριγκιπισσης, ομολογεί δτι ήκουσε κρόφα τήν θυγατέρα σου 
καί τήν έξαδέλφην της, έπαινούσα; πολύ τήν δεξιότητα καί τήν χάριν 
τοΰ παλαιστοΰ έκείνου δστις κατέβαλε·' έσχάτως τδν νευρώδη Κάρολον, 
φρονεί δέ δτι, οπουδήποτε καί άν μετέβησαν, □ νέος έκεΐνος θά εινε βε
βαίως μετ’ αύτών.

ΔΟΥΞ! ΦΡ. Ζητήσατε τδν γεννάδαν παρά τώ άδελφώ του" άν είνε απών, 
οδηγήσατε προς με τδν άδελφδν αύτοΰ· θά τδν αναγκάσω νά τδν εύρη. 
Πραζατε το αμέσως, και μ.η χαλαρωσητε τάς έρεύνας, ποίν ή μ,οί έπα- 
ναφέρητε τάς τρελλάς ταύτας δραπέτιδας. (έςέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Γ'·
’Ενώπιον τής οικίας τοΰ Όλιδιέρου.

Εισέρχονται ό ΑΔΑΜ καί ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ συναντώμενοι.

ΟΡΑΑΝ Ποιος είνε ;
ΑΔΑΜ Πώς! ο μικρός μου άφεντης ; ΎΩ καλέ, ώ άγαπητέ μου κύριε ! 

ΤΩ ζωντανή εικόνα τοΰ γέρο Σιρ Ρολάνδου ! Τί, τί κάνεις έδώ; Διατί νά 
είσαι ενάρετος ; διατί νά σέ άγαπκ ό κόσμος ; διατί νά είσαι εύγενής, δυ-

ΐ.
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νατδς, καί άνδρεΐος ; διατί νά κάμ-ρς τήν άνοησίκν νά νικήσν;ς τδν χεοο— 
δόναμον ’ παλαιστήν τοϋ ΐδιοτρόπου δουκός ; 'Η δόξα σου έφθκσεν εις τδ 
’σπίτι πολύ προτητερά σου.Δέν ήξεύρεις άφέντη,δτι εΐ; μερικούς ανθρώπους 
τά προτερημκτά των γίνονται εχθροί των; Τδ ίδιο παθαίνεις. Αί άρετκί 
σου, καλέ άφέντη, εινε διά σέ ιεροί καί άγιοι προδόται. "Ω τί κόσμος είνε 
αύτδς, όπου τά λαμπρά προτερήματα φαρμακεύουν εκείνον όπου' τά έχει !

ΟΡΑ ΑΝ. Διατί, τί συμβαίνει;
ΑΔΑΜ. ’Ω δυστυχισμένε νέε! Μή πζτήσης τδ πόδι είς τδ ’σπίτι τοΰτο’ 

υποκάτω άπ’ αύτην την στέγην κατοικεί 5 εχθρός τών προτερημάτων σου 
*0 άδελφός σου.—’Όχι, όχι αδελφός’ καί δμως ό υίός—ούτε 5 υίός, δέν 
θα τδν ονομάσω υιόν εκείνου τδν όποιον ή'θελκ τώρα νά ονομάσω πατέρα 
του—δ άδελφός σου ή'κουσε τούς επαίνους σου, καί σκοπεύει άπόψε νά 
καύση τδ ’σπίτι δποΰ πλαγιάζεις, καί σέ μαζί’ άν τοϋτο άποτύχη, θά 
εύρη άλλον τρόπον νά σέ έξολοθρεύση. ’Ήκουσκ κρυφά τά σχέδιά του. 
Τδ μέρος τοϋτο δέν είνε κατοικία’ τδ ’σπίτι αύτδ είνε σφκγεϊον, νά τό 
φοβήσκι καί νά τδ άποστρέφεσαι. Μη έμβης μέσα.

ΟΡΑΑΝ. Διατί, ποϋ θέλεις νά ύπάγω Άδάμ ;
ΑΔΑΜ. "Οπου θέλεις, άλλά μή ελθης εδώ.
ΟΡΑΑΝ. Πώς, μέ θέλεις νά ύπάγω νά ψωμοζητώ, ή κρατών εις χεΐ- 

ρκς χυδκΐον καί φκΰλον ξίφος νά πορίζωμαι τά πρδς τδ ζην ληστεύω/ τούς 
παροδίτας; Αύτδ είνε τδ μόνον καταφύγιόν μου, δέν έχω τί άλλο νά πρά- 
ξω καί όμως δέν θά τδ πράξω, δτι δήποτε μοϋ συμβή. Θά προτιμήσω νά 
δποστώ τήν κκκεντρέχειαν έκφύλου φύσεως καί αιμοχαρούς άδελφοΰ.

ΑΔΑΜ. Μή τδ κάμης αύτό. ’Έχω πεντακοσίας κορώνας, τούς μικρούς 
μισθούς όπου οικονόμησα είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ πατρός σ«υ, καί έβαλα 
κατά μέρος διά τήν συντηρησίν μου, δτκν τδ γεροντικό μου σώμα δέν θά 
μου συγχωρη πλέον νά έργάζωμαι, καί δταν ώς γέρων περιφρονημενος 
θά ε’μαι παραπεταμένος είς καμμ’ά γωνίά. Αάβε τα, κκί ά; μέ γηροκο- 
μήση εκείνος δποΰ τρέφει τά μικρά κοράκια, κκί φροντίζει διά τά σπουρ- 
γίτια ! Νά τά χρήμκτκ’ σοϋ τά δίδω. ’Έχε με ύπηρέτη σου. *Αν  κκ*  
φαίνωμκι γέρων, είμαι όμως δυνατός καί τδ λέει ή καρδιά μου, διότι ποτέ 
δέν έμεταχειρίσθηκα είς τήν νεότητά μου άπδ τά ποτά εκείνα δποΰ ερε
θίζουν τδ αίμα, ού'τε έζήτησα χωρίς εντροπήν τάς ήδονάς έκείνας όποΰ 
άδυνκτίζουν κκί παραλύουν τδ σώμα. Τδ γήρας μου λοιπόν εινε ώς χει- 
μών δριμύς, παγερός, άλλά ζωογόνος’ πάρε με μαζί σου. Είς δλας σου τάς 
εργασίας καί άνάγκκς θά σέ ύπηρετήσω ώς νά ή'μην νεώτερος.

1 The bonny piiser ίν τ!) πρώτη Ιχβόσει γράφεται «bonnie,» ε·; δε τα; άλλα; bonny. Ό 
Warburton μίτίό,κλε τήν γραφήν εί; «bony». Άλλ’ εΐ χαί παραδέξατο τήν γραφήν ταότην ό 
Dyce έπΐτφ λόγω ότι έν τή προηγούμενη σκηνή δ Κάρολο; ονομάζεται νευριΑδης «Sinewy», 
ο!>χ’ ήττον εινε αμφίβολον άν έπί ϊαίξτηρ to bony ίσήμανε τδν χονδροκόκχαλον χαΐ οστεώδη, 
ή τόν Ισχνόν. «\Vrigbt»
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ΟΡΑΑΝ. Πόσον καλώς ώ καλέ γέρον, εκπροσωπείς τούς πιστούς εκεί
νους ύπηρετας τών άρχαίων χρόνων, οίτινες έμόχθουν χάριν τοΰ καθήκον
τος καί δχι χάριν τής άμοιβης. Δέν είσαι κατά τά σημεοινά ή'θη’ σήμε
ρον πάντες μοχθοΰσι μόνον χάριν προαγωγής,σβέννυτκι δέ ό ζήλος αύτών 
εύθύς άφοϋ έπιτύχωσι τοϋ σκοπού των. Άλλά, ώ δύστηνε γέρον, καλλιερ
γείς δενδρον σαπρδν, δπερ ούδέ έν άνθος δύναται νά σοί πκράσχη είς ά- 
μοιβήν τών κόπων καί της καλλιέργειας σου. Άλλ’ δμως έλθέ’ θ’ άπέλ- 
θωμ-εν δμοϋ, καί πριν ή δκπκνήσωμεν τούς μισθούς της νεότητάς σου, θα 
μας πκρουσιασθη ταπεινός μέν άλλ’ άτάραχος βίος.

ΑΔΑΜ. ’Εμπρός άφεντη’ θα σέ άκολουθήσω μέ πίστην και ειλικρίνειαν 
μέχρι της τελευταίας μου πνοής. Άπδ δέκα επτά χρόνων έως τώρα δποΰ 
είμαι σχεδόν δγδοήντκ, έ'ζησκ πάντοτε εδώ, άλλά τώρα δχι πλέον εδώ. 
Είς ηλικίαν δέκα επτά χρόνων πολλοί ζητοΰσι τύχην, είς ηλικίαν δμως 
δγδοήκοντκ είνε πολύ άργά. Καί δμως ή κκλλιτέρα άμο βή της τύχης 
είνε διά μένα, ν’ άποθάνω ήσυχος, κκί νά μή μείνω οφειλέτης τοϋ άφέν- 
Τη μου. (εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Δ'· 
Τό δάσος τής Άρδουέννης

Είσερχ. ή ΡΟΖΪΛΙΝΔΑ ώ; Γανυμήδης ή Κ ΕΑ1Α ώς Άλιένη (Ξένη), 
καί ό ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ

POZkAINAA ύΩ Ζεϋ, πόσον κζτκπεπανημέναι είνε αί ψυχικκί μου δυ
νάμεις.

ΓΒΑΩΤΟΙΊΟΙΟΣ. Δέν μέ μέλλει διά τά; ψυχικάς μου δυνάμεις, αρκεί 
μόνον νά βκστοΰν τά πόδια μου.

ΡΟΖΑΑ. "ίίμην σχεδόν διατεθειμένη νά καταισχύνω τό άνδρικόν μου 
ένδυμα κκί νά κλαύσω ώς γυνή, άλλ είνε άνάγκη νά εγκαρδιώσω τδ α
σθενέστερου σκεΰος, ή δέ ά/δρική στολή πρέπει νά δεικνύεται θαρραλέα 
πρδς τόν γυναικείων χιτώνα’ θαρρεί λοιπόν, προσφιλής Άλιένα.

ΚΕΧΙΑ. Ύποφερέ με σέ παρακαλώ’ δέν δύναμαι νά προχωρήσω.
ΓΕΑΩΤ. "Οσον τό κατ’ εμέ είχα καλλίτερα νά σέ ύποφέρω παρά νά 

σέ φέρω, καί δμως δέν θά έβάστκζα σταυρόν άν σέ έφερα, διότι^νομίζω 
ότι δέν έχεις χρήματα (σταυρού;) είς τδ πουγγί σου. j

ΡΟΖΑΑ. Ιδού τδ δάσος τής Ά ρδουέννης.
ΓΕΑΩΤ. Νά με τώρα είς τήν Άρδουέννην’ τί τρελλδς ποΰ είμαι’ δταΐί 

ή'μην είς τδ ’σπίτι ή'μην εις καλλίτερου μέρος’ άλλά οί ταξιδιώται πρέπει 
νά εινε εύχαριστημένοι.

ΡΟΖΑΑ. ’Έσο λοιπόν, φίλε μου.
1 Τ α Αργυρά νομίσματα τή; Έλισάίιτ Γφερυν σταυρόν ίπί τοΟ ένΰς μέρους.
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Εισέρχονται ό ΚΟΡΙΝΝΟΣ καί ό ΣΙΛΒΙΟΣ 
!'

Ίδέ ποιος έρχεται- νέος καί γέρων βεβυθισμένοι ε?ς συνομιλίαν.
ΚΟΡΙΝ. Με αύτδν τδν τρόπον Οά την κάμη; νά σέ περιφρον/ί πάντοτε· 
ΚΕΑ. ’'Αν ήξευρες Κόριννε πόσον την αγαπώ !
ΚΟΡ. Μαντεύω έν μέρει, διότι ζ’ έγώ ήγάπησα άλλοτε.
ΣΕΚ. ’Όχι. Κόριννε, ώς γέρων δέν εΐμπορεΐς νά μαντεόσης, καί άν άζό· 

μη εις τήν νεότητά σου ίσο δ πιστότατος έραστής δστις έστέναξέ ποτέ 
έπ'ι τού νυκτερινού προσκεφαλαίου του.’'Αν δ έρως σου ήτο ποτέ δμοιος με 
τδν ΐδικόν μου- είμαι δέ βέβαιος δτι δέν ήγάπησε ποτέ άνθρωπος δπως 
έγώ —είπέ μου εις πόσζς γελοίας πράξεις σέ παρέσυρε τδ πάθος σου;

ΚΟΡ. Εις μυριας τάς δποίας έλησμόνησα.
; ' ΣΕΛ. Ώ τότε δέν ήγάπησε; έξ δλης ψυχής ! *Αν  δέν ένθυμεϊσαι καί 

τήν μικροτέραν τρέλλαν εις τήν δποίαν σέ παρεσυρεν ο εώως σου, δεν ηγα" 
" πησες. "Αν δέν έκάθισες, δπως τώρα έγώ, κουράζων τους άκροατάς σου

μέ τούς έπαίνους τής ερωμένης σου, δέν ήγάπησες. "Αν δεν έφυγες αποτο*  
μως άπδ συναναστροφήν δπως τώρα τδ πάθος μου με αναγζαζει να κα

ι μνω, δέν ήγάπησες. ’Ώ Φοίβη, Φοίβη, Φοίβη!
ΡΟΖ. ’Ώ τδν δυστυχή ποιμένα! ένώ σύ άν έξεες τήν πληγήν σου, ήσθάν- 

θην κατά κακήν τύχην πονοϋσαν καί τήν ιδικήν μου.
ΓΕΑΩΤ. Καί έγώ τήν ιδικήν μου. "Οταν ήμην έρωτευμένος, ένθυ- 

!ί ' μ.ο~μαι οτι έσπασα τδ σπαθί μου έπάνω σέ μία πέτρα καί τή; είπα οτι 
τήν δέρνω διά νά μάθρ άλλη φορά νά πηγαίνρ εις τήν Γιανν ουλαν την

■·ί γελαστήν’ ενθυμούμαι δτι έφίλησα τδν κόπανον της καί τους μαστούς τής
Ρ;;Λ.1 άγελάδος τούς οποίους εΐχον άμέλξει τά εύμορφα σχασμένα χέρια της·
;fe ενθυμούμαι δτι άντι έκείνης έθώπευσα μιά πισελοπλεξυδαν άπδ την

οποίαν έπήοα δύο λοβού;- τούς έδωκκ εις αύτήν, καί τή; είπα μέ τά δά
κρυα εις τά μάτια. Φορεσέ του; πρδς χάριν μου. 'Ημεΐ; οί άληθεϊ; έρασται 

ί ύποκείμεθκ εις παραδόξους ιδιοτροπία;- άλλ’ δπω; πάν εινε θνητόν έν τή
φύσει, τοιουτοτρόπω; εΐνε θνητή καί ή τρέλλα πάσης φυσεως έρωτευ- 

ij'i ;· μένης. ’ 
ίί ΡΟΖΑΑ. Όμιλεϊς φρονιμώτερον παρ’ δσον σύ αύτδς νομίζεις.

ΓΕΑΩΤ. Τότε μόνον θά καταλάβω τήν εύφυ’ί’αν μου δταν σκοντάψω 
4 επάνω της και crerrp/jh» τά όοτα τήςκνήμης u<v.

ΡΟΖ. Ζεϋ, Ζεΰ ! Τδ πάθος τοϋ ποιμένος τούτου εινε κατά τδ ιδίωμά μου·

ι'ί:|ί.. i But as all is mortal in natute, so all nature in love is m or ta 1 in fooly. Τί χατα λί-
ξιν μ,ετάφρχσι; τοΟ χωρίου τούτου έχει ώ; έξης: Άλλ’ όπως παν εΐνε θνητόν έν τη 

ίουτω χαΐ πασα έρώσα φύσις εΐνε θνητή έν τη τρέλλφ. Ό Jonhson φρονεί οτι το mortal in 
fooly σημαίνει ενταύθα τήν δπερόολιχήν τρέλλαν. Ό δε Schmidt έν τω Σαιξπηρικό αύτοΟ 

ίμ?,?·"·· λεξιχώ λέγει ότι ίσως τό mortal σημαίνει ανθρώπινα ένταΰθα,ήτοι ούτω χαΐ π.αοα έρώσα φυ- 
jft- σις εΐνε άνΟρωπίνω; τρελλή. ' Wright.

μ·Λ~
"'’'J??’;
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ΓΕΑΩΤ. Και τδ ίδικόν μου-’άλλά εις έμέ αρχίζει κάπως νά ξυνίζν;.
ΚΕΑ. Σάς παρακαλώ άς έρωτήση εις έξ ύμών τδν άνθρωπον έκεϊνον, οίν 

άντί χρημάτων δυναται νά μας δώστ; ολίγην τροφήν. Λιποθυμώ.
ΓΕΑΩΤ. Έ, σύ, βλάχε.
ΡΟΖΑΑ. Σιώπα, τρελλέ- δέν εΐνε συγγενής σου.
ΚΟΡ. Ποιος φωνάζει ;
ΓΕΑΩΤ. Καλλίτεροι σου.
ΚΟΡ. ’Αλλέως Οά ήσαν πολύ δυστυχείς.
ΡΟΖ. Σιωπά λέγω. Καλή ’σπέρα φίλε μου.
ΚΟΡ. Καλή ’σπέρα κομψέ κύριε’ καλή ’σπέρα σ’ δλους σας.
ΡΟΖ. Σε παρακαλώ βοσκέ, άν τά καλά λόγια ή τά χρήματα δόνανται 

νά μάς προμηθεύσωσι κατάλυμα εις τήν έρημον ναύτην, δδηγησέ μα; εις 
μέρος δπου νά ήμπορεσωμεν νά ευρωμεν άνάπαυσιν και τροφήν. Ή κόρη 
αύτη εΐνε τόσον καταβεβλημένη έκ τής οδοιπορίας, ώστε έχει άπόλυτον 
ανάγκην βοήθειας.

ΚΟΡ. Τήν λυπούμαι, ωραίε μου κύριε, καί δι' αύτήν μάλλον παρά δι’ 
έμε, Οά έπεθύμουν νά μοΰ έπέτρεπεν ή τύχη νά τήν βοηθήσω- άλλά εΐααι 
βοσκός άλλου καί δέν κουρεύω τά πρόβατα ποϋ βόσκω. Ό αύθέντη; μου 
εΐνε φιλάργυρος, καί δέν ζητεί νά κερδίση τήν βασιλείαν τών ουρανών διά 
τή; φιλανθρωπίας. ’Εκτός τούτου, ή καλύβη, τά πρόβατά του καί αί βο- 
σκαι του, πωλοϋνται, καί ένεκα τής απουσίας του, δέν υπάρχει τίποτε 
εις τήν στάνη μας διά νά φάγετε- έλθετε νά ί'δητε δ,τι εΐνε, καί πρδς 
χάριν μου θά σάς δεχθούν πολύ καλά.

ΡΟΖ. Π οϊος Οά άγοράση τά πρόβατα καί τάς βοσκάς του;
ΚΟΡ. Ο νέος έκεϊνος βοσκός τδν όποιον είδατε εδώ πρδ ολίγου, καί 

ο όποιος δλίγον φροντίζει δι’ αγοράς τώρα.
ΡΟΖ. "Αν δέν αντιβαίνει εις τήν τιμιότητα, σέ παρακαλώ νά άγορά-ί 

στις τήν καλύβην, τάς βοσκάς καί τά πρόβατα' ημείς Οά σοί δώσωμέν τά 
αναγκαία χρήματα διά τήν αγοράν.

ΚΕΑ. Και θά σοΰ αύζησωμεν τδν μ,ισθόν. Μοΰ άρέσκει τδ μέρος καί 
ευχαρίστως θά διέτριβον έν αύτφ.

ΚΟΡ. Τδ πράγμα πρλεΐται, χωρίς αμφιβολίαν. ’Ελάτε μαζί μου, καί 
άν, άφού λάβωμεν τάς άναγκαίας πληροφορίας, εύχαριστηθήτε άπδ τήν 
γήν, τδ εισόδημα, καί τδν τρόπον τής ζωής, Οά είμαι πιστότατος θερά
πων σας, καί θά τδ αγοράσω άμέσως μέ τά χρήματά σας. (’Εξέρχονται).



δ 14 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΣΚΗΝΗ Ε'·

ί' Τό δάσος
, ϊ”'.·. ' ’ ' .

Εισέρχεται όΑΜΙΕΝΣ μετά τοΰ ΙΑΚΩΒΟΥ*  καί τινων άλλων.

AMIENS. "Οποιος θέλει άπδ κάτω άπδ δένδρα δροσερά

ξαπλωμένος νά περάση τον καιρό του μια χαρά, 
!;ί; /■ τραγουδώντας μέ τοΰ δάσους τά πουλάκια, άς έλθή’

Εί'” ά! έδώ έχθρδ δέν έχει άλλονε νά φοβηθή,

παρά μόνο τδ χειμώνα’ έ', ποιος θέλει νά Ελθή ;

ΙΑΚΩΒΟΣ. Εξακολουθεί, έξακολούθει σέ παρακαλώ.
ΑΜΙΕΝΣ. θά σέ κάμη μελαγ/ολικόν, κύριε Ιάκωβε.
ΙΑΚΩΒ. Τόσφ το καλλίτερον. Εξακολουθεί σέ παρακαλώ, εξακολουθεί. 

"Οπως ή ίκτίς έκμυζχ τδ ώόν, οΰτω κ’ έγώ δύναμαι νά έκμυζήσω με- 
ί ί ; λαγχολίκν έκ τοΰ άσματος. Εξακολουθεί σέ παρακαλώ, εξακολουθεί.

AM. Ή φωνή μου είνε βραγχνή' ηξεύρω οτι δέν δύναμαι νά σέ τέρψω.
ΙΑΚΩΒ. Δεν σοΰ ζητώ νά μέ τέρψης*  σέ παρακαλώ νά τρκγφδήσης. 

εμπρός, άκόμη μίαν στροφήν' δέν τάς ονομάζετε στροφάς ;
AM. "Οπως θέλεις, κύριε ’Ιάκωβε.
ΙΑΚΩΒ. Ά, δέν μέ μέλλει δια το όνομά των' δέν μοι χρεωστοΰσι τί

ποτε. Θά τραγφδήσης ;
AM. Μάλλον κατ’ άπαίτησίν σου παρά πρδς ΐδικην μου τέρψιν.
ΙΑΚΩΒ. Καλά λοιπόν, άν ποτέ ευχαριστήσω τινα θά ευχαριστήσω σε. 

Άλλ’ εκείνο δπερ καλοϋσι φιλοφρόνησιν ομοιάζει πρδς συνάντησιν δύο πί
θηκων, καί δταν τις μέ εύχαριστνί έγκαρδίως, νομίζω δτι τοϋ έδωκα 
όλίγα λεπτά, καί μέ ευχαριστεί ώς έπαίτης. ’Εμπρός, ψάλλε' σιωπήσατε 
δέ σείς οί μη τραγωδοΰντες.

AM. Καλά, θά τελειώσω τδ ςρσμα. 'Ετοιμάσατε την τράπεζαν κύριοι, 
ό δούς θά πίη ύπδ τδ δένδρον τοΰτο (προς τδν Ιάκωβον). Σε έζήτει καθ’ 
δλην την ηυ.έοαν.

ΙΑΚ. Καί έγω τδν άπεφυγα καθ’ δλην την ημέραν, δεν μοΰ άρεσκει 
p{διότι άγαπ$ πολύ τάς συζητήσεις. Σκέπτομαι κ’ έγώ περί τοσούτων 

πραγμάτων δσων καί αυτός, άλλ’ εύχαριστώ τδν Θεόν, καί δέν καυχώ- |
μαι δι’ αυτά. Εμπρός, Τραγωδησον»
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Άσμα (πάντες όμοΰ).

’Όποιος θέλει χωρίς δόξα τή ζωή τθυ νά χάρη, 
όποιος θέλει νά γεμίζη τήν κοιλιά του μ’ ότι βρή, 
όποιος θέλει, άς κοπιάση δίπλα μου νά ξαπλωθή' 
ά! Εδώ έχθρο δεν έχει άλλονε νά φοβηθή, 
παρά μόνο τδ χειμώνα' έ, ποιος θέλει νά Ελθή ;

ΙΑΚ. Θά σοί απαγγείλω στίχους τινας τοΰ αύτοϋ ρυθμοϋ, τούς οποίους 
έκαμα πρδ; πείσμα τή; φαντασίας μου.

AM. Και έγώ θά τούς τραγωδήσω.
ΙΑΚ.’Ιδού αύτοί:

”Αν συμβή καμμιά φορά 
άνθρωπος κανείς νά γείνη γαϊδούρι μέ ουρά, 
ώστε δλα τάγαθά του μονομιάς νά τάρνηθή, 
γιά .νά κάνη δ,τι τοδρθη ’ς τδ ξερό του, άς Ελδή, 

δοόκδαμ, δύοκδαμ, δούκδαμ
άς Ελθή νά τδν ϊδώ' 

σάν κι’ αύτδν τρελούς θά εΰρη, άλλο τίποτα, έδώ.

AM. Τί είνε αύτδ τδ δοι'κδαμ.
ΙΑΚ. Είνε μία ελληνική έπίκλησις δι’ ής έλκύουσι τούς μωρούς εις τδν. 

κύκλον. Θά υπάγω νά κοιμηθώ, άν δυνηθώ' άν δέν ήμπορέσω θά σκώψω 
δλους τους πρωτογενείς τής Αιγύπτου.

AM. Καί έγώ θά υπάγω εις άναζήτησιν τοΰ δουκός' τδ δεΐπνον του 
είνε έτοιμον. (Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'·
Τό δάσος.

(εισέρχεται ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ μετά τοΰ ΑΔΛΜ)

ΑΔΑΜ. Δεν ήμπορώ νά προχωρήσω, αγαπητέ μου αύθέντα’ αποθνήσκω 
άπδ ασιτίαν’ έδώ θά πέσω, καί πίπτων θά μετρήσω καί τδ μήκος τοΰ 
τάφου μου, ύγίαινε, καλέ μου αύθέντα.

ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Λοιπδν Άδάμ ! έξηντλήθη δλον σου τδ θάρρος; Έμψυ- 
χωθητι*  λάβε ολίγον θάρρος. ’Άν τδ φοβερδν τοΰτο δάσος περιέχη άγρια 
θηρία, ή θά γίνω βορά αύτών, ή θά σοΰ φέρω τροφήν' όχι. ή έξάντλησις 
τών δυνάμεων σου, άλλ’ ή φαντασία σου σέ κάμνει νά νομίζης δτι είσαι 
τόσον πλησίον τοΰ θανάτου. Λάβε θάρρος πρδς χάριν μου. Κράτησε μακράν 
τδν θάνατον' θά έλθω άμέσως είς συνάντησίν σου, καί άν δέν σοί φέρω 
τροφήν, τότε άπόθανε' άν δμως άποθάνης πρίν ή έπιστρέψω, τότε χλευώ-
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ζεις τ·ύς κόπους μου. Πολύ καλά ! βλέπω δτι φαιδρύνεσαι, θά έπανέλθω 
ταχέως. Άλλ’ είσαι έΑτ&Οειιχειος είς τδν ψυχρόν άνεμον· έλθέ, θά σέ 
όδηγησω εις έσκεπκσμένον μέρος· καί άν έν τρ έρημφ ταύτη ύπάρχη τι 
ζών, δέν θ’ άποθάν·ρς δι’ έλλειψιν δείπνου, θαρρεί, άγαπητέ Άδάμ !

(έξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Ζ'·
ΤΟ δάσος.

(•Τράπεζα έστρωμένη. Είσέρχίται ό ΔΟΥΞ. Ό ΑΜΙΕΝΣ οί λόρδοι καί τινες άλλοι).

ΔΟΥΞ. Νομίζω δτι μετεμορφώθη εις κτήνος, διότι ούδαμοΰ δύναμαι νά 
τον ευρώ ύπδ μορφήν ανθρώπου.

Α' ΛΟΡΔΟΣ. Πρδ δλίγου, αρχών, άπηλθεν έντεΰθεν, ητο εύθυμος άκροώ- 

μένος $σματός τίνος.
Δ0Υ2. ”Αν αύτός, κράμα παραφωνιών, γίνη φιλόμουσος, τότε θά παύση 

ταχέως ή αρμονία τών ουρανίων σωμάτων. "Υπαγε είς άναζητησίν του" 
είπε αύτφ δτι έπεθυμουν νά τφ ομιλήσω.

(εισέρχεται ό ΙΑΚΩΒΟΣ).
Β' ΛΟΡΔΟΣ. Με απαλλάσσει τοΰ κόπου, έρχόμενος μόνος.
Δ0Υ3. "Ε κύριε ! τί βίος είν’ αύτός; νά άναγκάζης τούς δυστυχείς φί

λους σου νά έκλιπαρώσί, την συναναστροφήν σου ; Τί τρεχει, φαίνεσαι 

νεσαι εύθυμος !
ΙΑΚ. "Ενα τρελλόν, ενα τρελλόν! Συνηντησα εις τδ δάσος ένα τρελλόν 

τρελλδν μέ ποικιλόστικτον ένδυμα. .. ’Α τί άθλιος κόσμ.ος. 1 "Οπως είνε 
άληθές δτι ζώ έκ- τνίς τροφές, ούτω είνε έπίσης άληθές δτι συνηντησα 
ένα τρελλδν έζηπλωμένον κατά γης, ηλιαζόμενου, και διά καταλλήλων 
καί κομψών εκφράσεων σκώπτοντα την δέσποιναν Τύχην, καί δμως 
ί;το τρελλδς μέ ποικιλόχρουν έ'νδυμα. «Καλ’ημέρα τρελλέ» τω είπα. 
"Οχι, κύριε, άπεκρίθη' «Νά μέ δνομάσγς τρελλδν μόνον δταν η τύχη μοί 
άποστείλη τά αγαθά της». 1 "Εσυρεν έπειτα έκ τοΰ θυλακίου του ηλιακόν 
ώρολόγιον, καί παρατηρών αύτδ μέ άμβλεϊς δφθαλμούς είπε λίαν συ- 
νετώς «είνε η δεκάτη ώρα». Ούτω, προσέθηκε, δυνάμεθα νά ΐ'δωμεν την 
κίνησιν τοΰ κόσμου. «Πρδ μιάς ώοας ητον δεκάτη καί μετά μίαν ώραν 
θά είνε ένδεκάτη»- ούτω άπδ ώρας είς ώραν, ώριμάζομεν, ώριμάζομεν,

4 II ther· live any thing in this desert.
1 A miserable world παρενθετιαον Ιπιφώνημα άρμόζον πρδς τδν κυνισμόν τοΟ ’Ιακώβου. 
1 ΊΙ φράσις αυτή λέγει ό Upton άναφίρεται εις τήν παροιμίαν. «Fortuna favet fatuis». 

Ή τύχη εδνοεϊ τού; μωρούς. Ό Bay έν τή συλλογή τών άγγλικών παροιμιών λέγει: «For
tune favour· fools, ή fools have the best luck». Ί1 Τύχη ευνοεί τούς τρελλούς, ή οί τυχε

ρότερο: εινε οί τρελλοί. Wright.
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κκί έπειτα άπδ ώρας εις ώραν, σηπόμεθα σηπόμεθα, ζαί αύτδ είνε δλο 
τδ παραμύθι. "Οτε ηζουσα τδν παρδαλοφορεμένον τοΰτον τρελλδν, (mo
tley fool) νά φιλοσοφώ τοιουτοτρόπως έπί τοϋ χρόνου, οί πνεύμονές μου 
ηρχισαν νά κάμνουν κό, κό, κό, (κοκκύζωσι) ώς κόκορας, διά τδ βαθύ πα- 
ρατηριτικδν τών τρελλών, καί άκαταπαύστως έγελων έπί μίαν ώραν 
κατά τδ ώρολόγιόν του. Τί εύγενης, τί λαμπρός τρελλός ! Τδ ποικιλό- 
χρουν φόρεμα είνε τδ μόνον κατάλληλον.

Δ0Υ2. Τί τρελλδς είν’ αύτός ;
ΙΑΚ. Σπουδαίος τρελλός! "Ενας δστις ύπήρξεν άλλοτε αύλικός, κα^ 

δστις λέγει δτι άν αί κυρίαι ε,νε νέαι καί ευειδείς, έ'χουσι την άρετην νά 
τδ η'εόρωσΓ είς δέ τδν έγκέφζλόν του, ζηρδν ώς τά λείψανα διπύρων 
μετά μακρδν ταζείδ.ον*  έχει παραδόξους θηκας, δπου έχει -έστιβζσμένα 
πζντοϊζ σχόλια, τά όποια έ'άγει κατά τεμάχια. ’Ώ πόσον έπεθύμουν νά 
•ημην τρελλός ! Ή φιλοδοξία μου περιορίζεται είς τδ ποικιλόστικτον ένδυμα.

Δ0Υ2, Θά λαβής έν.
Ι\Κ. Είνε τδ μόνον άρμόζον είς έμέ, 1 άρκεϊ μόνον νά καθαρίσης την 

κρίσιν σου άπδ της ιδέας ητις έκεϊ ώς παράσιταν φυτδν έβλάστησε, δτι 
είμαι φρόνιμος' πρέπει δέ νά έχω έλευθερίζν καί πληρη έζουσίαν ώς η τοΰ 
άνεμου, ινα άνεμοδέρνω οίονδηποτε θέλω, διότι τοιοΰτον είνε τδ προνό- 
μιον τών τρελλών. "Οσοι δέ μάλιστα δάκνωνται ύπδ τ·ης τρέλλας μου, 
όφείλουσι μάλιστα νά γελώσι. Καί διατί τοΰτο κύριε ; Τδ διατί είνε τό
σον άπλοΰν οσον η όδδς η άγουσα είς τγ)ν εκκλησίαν τής ένορίας 
προσβαλλόμενος ύπδ εύφυοΰς σκώμματος τρελλοϋ, πράττει άνοητως άν 
μη φαίνητζι άδιαφορών πρδς τδ σκώμμα, καί άν έτι δηχθη καιρίω< 
δεμη,η τρέλλα τοϋ φρονίμου άποκαλύπτεται δι 
τρελλδς ρίπτει είκ·η καί ώς έτυχε. Ένδόσατέ μ 
δυμα, έπιτρέψατέ μοι νά λέγω έ 
σχωμαι νά καθαρίσω έντελώς τδ μεμολυσμένον σώμα τοϋ κόσμου, άρκεϊ 
μόνον νά δέχηται μεθ’ ύπομονης τά φάρμακά μου.

ΔΟΥΗ. "Απαγε ! Δύναμαι νά σοί εί'πω τί θά έπραττες. 
■ ΙΑΚ. Έ, επί τέλους, τί άλλο θά έπραττον είμη καλόν ;

Δ0Υ3. ’Ελέγχων τδ άμάρτημζ, θά έπραττες δεινότατον αμάρτημα· 
διότι σύ αύτδς ύπηρξες άκόλαστος, φιλήδονος ώς αύτη η κνηνώδης δρμη, 
καί θά μετέδιδες είς τδν κόσμον τά έλκη πάντα καί τά οιδήματα, ύφ’ 
ών προσεβληθης κατά τδν άκόλαστον βίον σου.

ΙΑΚ. Άλλά τις έλέγχων την άλαζόνειαν δυναταί νά ψέζη ώρισμένως 
άτομόν τι ; Δέν πλημμνρεϊ ώς η θάλασσα, μέχ_ρις ου, έξαντληθέντων καί 
των τελευταίων μέσων, έπέλθγ) η άμπωτις ; Τινα γυναίκα τών έν τγι πό
λε: ονομάζω δταν λέγω οτι ή σύζυγος άστοΰ φέρει είς άναζίους ώμους

1 His my only suit. Παίζει μέ τήν λέξιν Suit, σημαίνουσαν ενδυμασίαν καί παράκλησιν;

Τόμος U'. 6 7 s *— ’Ιούνιος, ’Ιούλιος, Αύγουστος 1384. S8

Ό

εί-
.ά τών βλεμμάτων άτινα δ 

τδ ποικιλόστικτον έν- 
ελευθέρως τάς ιδέας μου, καί σας ύπό- 

ΰ κόσμου, αρκεί

ί
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ήγεμονικδν φόρεμα ; Τίς δυναται νά έλθη νά μοί ειπη δτι τήν ύπαινίτ- 
τομαι, δταν ή γείτων της τή δμοιάζει καθ' Ολοκληρίαν ; r, τις βάναυσο

ι ' , τέχνης, νομίζων δτι ύπαινίττομαι αύτδν, δυναται νά μοί εί'πγ δτι ή πο-
' .'' λυτέλειά του δέν φέρει είς εμέ καμμίαν δαπάνην ; ταϋτα λέγων, δέν θά
βί-ΐ' ^είξν) δτι ή μωρία του συμφωνεί έντελώς πρδς τούς λόγους μου ; Λοιπόν ;

Πώς ; τί ; Δείξατέ μου είς τί τδν υβρισεν η γλώσσα μου- άν ώμίλησεν όρ- 
θώς περί αύτοΰ, τότε αύτδς ΰβοισεν εαυτόν’ άν δέ εινε αθώος, τότε 5 
έλεγχός μου πετγ ώς άγρία χήν, χωρίς νά ζητηθή παρ’ ούδενός. Άλλά 

fil':· ποιος έρχεται ;
(Εισέρχεται ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ ξιφήρης) 

rΟΡΛΑΝΔΟΣ. Σταθήτε' μη τρώγετε πλέον.
μ;ί ' , ΙΑΚ. Τί διάβολο, δέν έφαγα τίποτε άκόμη.

ΟΡΛ. Ούδέ θά φάγγς πριν η Θεραπευθή η άνάγκη.
ΙΑΚ. Ποιους είδους πετεινδς εϊν’ αύτδς πάλιν ;
ΔΟΥΞ. ΊΙ δυστυχία σέ . έθράσυνεν έπί τοσοΰτον, ώ άνθρωπε, η μήπως 

L έζ άγροίκου περιφρονήσεως πρδς τούς καλούς τρόπους, φαίνεσαι τόσον άπο-

λίτευτος ;
ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Έμάντευσες άμέσως την διαθεσίν μου’ η ακανθώδης 

: αιχμή τής έσχατης δυστυχίας μέ έστέρησεν τών τρόπων τής καλής συμ
περιφοράς’ καί δμως έγεννηθην έν χώργ πεπολιτισμένν) καί έτυχον άνα- 

< ί ν τροφής τίνος. Άλλά, παυσατε σάς λέγω. Θά άποθάνγι δστις έγγίσν) τούς
ί *4;  καρπούς τούτους, πριν η ικανοποιήσω έμαυτδν καί τάς άνάγκαςμου.
' J;i . ΙΑΚ. Καί έγώ πρέπει ν’ άποθάνω άν ή λογική δέν δυνηθή νά σέ ικα

νοποίησή.
ΔΟΥΞ. Τί θέλεις ; Διά της πραότητας μάλλον η διά τής βίας θά δια-

Ά.:ώ . τεθώμεν ύπέρ σοϋ.
ΟΡΛ. Σχεδδν άποθνήσκω της πείνης’ δότε μοι νά φάγω.
ΔΟΥΞ. Κάθισε καί φάγε’ καλώς ήλθες είς την τράπεζαν ημών.
ΟΡΛ. Τόσον εύγενώς όμιλεϊτε ; Συγγνώμην σάς παρακαλώ. Ένόμιζον 

δτι τά πάντα ησαν άγρια εδώ, καί διά τοΰτο έλαβον άγριον καί προστα
κτικόν ύφος’ άλλ’ οίοιδήποτε καί άν εισθε, οι είς τήν απρόσιτον ταύτην 
έρημον διερχόμενοι άμερίμνως τδν χρόνον ύπδ την σκιάν τών μελαγχολι
κών κλάδων, άν ποτέ εί’δετε εύτυχεστέρα; ημέρας, άν έζήσατε ποτέ έκεϊ 
ένθα οί κώδωνες καλοΰσιν είς τήν έκκλησίαν, άν ποτέ παρεκαθησατε είς 

' συμπόσιον άγαθοΰ άνδρός, άν έκ τών βλεφάρων σας έσπογγίσατε ποτέ
δάκρυ, καί γινώσκετε τί έστί έλεεΐν καί έλεεΐσθαι, μάθετε οτι μόνον 
διά μειλιχίου τρόπου θά υποστηρίζω τήν αί'τησίν μου’ έπί τή έλπίδι δε 

ταύτνι έρυθριώ καί κρύπτω τδ ξίφος μου.
I Let gentleness mystrong enforcement be, τότε μόνον διά τής πραότητος Οΐχ πειΟαναγ- 

άκωσ ύμάς ύπέρ ’μοΰ.
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ΔΟΥΞ. Εινε άληθές δτι είδομεν εύτυχεστέρας ημέρας, δτι έκάλεσεν 
ημάς είς τήν έκκλησίαν δ ίερδς κώδων, δτι παρεκαθήσαμεν είς συμπό
σιον αγαθών. άνδρών, καί έσπογγίσαμεν έκ τών Οφθαλμών ήμών δάκρυα 
προκληθέντα ύπδ ίεροΰ οίκτου. Κάθισε λοιπδν άταράχως, καί λάβε κατά 
βούλησιν δσα έκ τών βοηθημάτων ήμών δύνανται νά θεραπεύσωσι τάς 
άνκγκας σου.

ΟΡΛ. Διακόψατε λοιπδν πρδς στιγμήν τδ γεύμα σας, ίνα, καθώς ή 
έλαφος, τρέξω είς άνεύρεσιν τοϋ νεβροΰ μου, καί φέρω πρδς αύτδν τροφήν. 
Έκεϊ πέραν εινε δυστυχής γέρων δστις, έξ άγάπης πρδς έμέ, μέ ήκολού- 
θησε χωλαίνων είς τήν έπίπονον ταύτην πορείαν’ ε.νε καταβεβλημένος 
έκ τών δύο εκείνων κακών άτινα εξασθενίζουσι τδ σώμα, ή'τοι τοϋ γήρα
τος καί τής πείνης, καί ούδέν θά έγγίσω πριν ή άνακουφισθή. 1

ΔΟΥΞ. "Υπαγε είς άναζήτησίν του- ούδέν θά φάγωμεν πριν ή έπα- 
νέλθ-ρς.

ΟΡΛ. Σάς ευχαριστώ’ εύλογημένοι νά εισθε διά τήν γενναίαν συνδρο- 
μ.ην σας ! (Έςερχεται).

ΔΟΥΞ. Βλέπεις δτι δέν εί'μεθα μόνοι ήμεϊς δυστυχείς. Τδ εύρύ τοΰτο 
καί παγκόσμιον θέατρον παρέχει θεάματα πάλλω θλιβερώτερα τής σκη
νής έν ή ύποκρινόμεθα.

ΙΑΚ. Ό κόσμος σόμπας εινε θέατρον, πάντες δέ άνδρες τε καί γυναί
κες άπλοι ύποκριταί. Πάντες παρέρχονται είς τήν σκηνήν, καί πάλιν εξέρ
χονται. "Εκαστος ύποκρίνεται πολλά πρόσωπα κατά τδν βίον του, αί δέ 
πράξεις τοϋ δράματός του εινε αί επτά ήλικίαι. Πρώτον ή τοΰ κλαυθμυρί
ζοντας καί είς τάς άγκάλας τής τροφοϋ σιαλίζοντας νηπίου’ είτα ή τοϋ 
μινυρίζοντας παιδιού τό δποϊον, μέ τδ σακκίδιον καί τδ φαιδρδν πρωϊνδν πρό
σωπόν του, ώς κοχλίας έρπει άκουσίως είς τδ σχολεϊον, ειτα ή τοΰ έρα- 
στοΰ, δστις στενάζει ώς κάμινος, καί διά θρηνώδους ωδής εξυμνεί τά βλέ
φαρα τής ερωμένης του. Είτα ή τοϋ στρατιώτου μέ στόμα πλήρες άλλο- 
κότων βλασφημιών καί μύστακας λεοπαρδάλεως, φιλότιμου είς ύπερβο- 
λήν, ίταμοϋ καί ζωηροΰ είς τάς έριδας, καί δστις ζητεϊ τήν άπόκτησιν 
τής δόξης, τής πομφόλογος ταύτης, έως είς τδ στόμιον τοϋ τηλεβόλου. 
Ειτα ή. τοΰ δικαστοϋ, μέ τήν ώραίαν στρογγύλην γαστέρα, τήν σιτευθεϊ- 
σκν διά καλών καπώνων, τδν πώγωνα τοΰ συρμοΰ, έκστομίζοντος άδια- 
κόπως σοφά γνωμικάκαί κοινούς τόπους, καί ουτω ύποκρινομένου καί τού
του τδ μέρος του. Ή έκτη ηλικία εινε ή τοΰ ίσχνοϋ καί σανδαλοφόρου 
Πανταλώνη, ί φέροντας διόπτρας έπί τής δινός, καί βαλάντιον κρεμάμε-

1 Tiwo weak, evils ήτοι ’κ δύο κακών άτινα ίπιφέρουσιν σωματικήν ίξασΟίνησιν Wright.
2 The sixth age shifts into the lean and seipper’d pantaloon. Καί ή λέξις και δ χαρα- 

κτήρ έλη'φθησαν έκ τοΰ Ίταλικοΰ θεάτρου.Έν τή ύπδ τοϋ Todd γενομιένη έκδόσει τού λεξικού 
τοΰ Jonhson άναφ’ρεται τδ έξής περί τών ?ν Βενετία διδασκόμενων δραμάτων: Ίέσσαρες εινε 
οΐ πρώτιστοι χαρακτήρες έκαστου έργου άναόιβαζομένου επί τής σκηνής. Ό τοϋ ’Αρλεκίνου, 
τοΰ Ιΐανταλώνη, ό τοΰ Δόκτορος και ό τοΰ Κοδιίλοο. Wright.
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νον παρά την πλευράν’ ή άναξυρίς της νεότητάς του, την όποιαν πολύ προ- 
σεΐχε, εχει άποβή λίαν εύρεϊζ διά τούς κατεσκληκότας μηρούς του- ή δέ 
βαθεϊα άνδρική φωνή του, μεταπεσοϋσα εις λεπτήν φωνήν παιδός, έκπεμ- 
πει οξείς καί συριστικούς τόνους. Ή δέ τελευταία πράξις, δι’ ής κατα- 
στρέφεται τό παράδοξον καί πλήρες περιπετειών τοϋτο δράμα, εινε η τοϋ 
πκλίμπαιδος, ήτοι παντελής λήθη, και απώλεια όδόντων, οράσεως, γευ- 
σεως, πάντων.

(Εισέρχεται πάλιν ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ μετά τοΰ ΑΔΑΜ).
ΔΟΥΞ. Καλώς ήλθες. ΚατάΟες τό σεβαστόν σου φορτίον, καί δός εις

αυτόν τροφήν.

ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Σέ εύχαριστώ πολύ έξ'ονόματος του.
ΑΔΑΜ. Κάμνεις καλά, διότι μόλις ήμπορώ νά ομιλήσω διά νά σάς ευ

χαριστήσω μόνος μου.
ΔΟΥΞ. Καλώς ήλθατε. Φάγετε καλά. Δεν θέλω ακόμη νά σάς ενο

χλήσω έρωτών υμάς περί της τύχης.σας. ’Άς παιανίσν) καί μουσική’ ψάλλε 
δέ σύ, αγαπητέ έξάδελφε,
ΑΜΙΕΝΣ Φύσα, φύσα τοΰ χειμώνος, άνεμε, τόσην χαζίαν

συ δέν έχεις όσην έ'χει ύ θνητός άχ.αριστίαν.
Πνέεις και ποτέ δέν είσαι Ορατός είς τούς παροντας, 
δ.ά τούτο καί δέν έχεις οξείς τόσον τούς οδόν-σς, 
Sv χαί έ'χης την πνοήν σου σφοδροτάτην καί τραχεϊαν. 
”0, ώ ας τραγωδήσωμεν έδώ εις τούς πρασίνους 

εις τούς πρασίνους πρίνους.
Ό έ’ρως είν’ ενίοτε αυτόχρημα μώρία, 
και καθαρά προσποίησις τών πλείστων ή φιλία.

Εμπρός, έμπρός, εμπρός !
ύπο τούς πρίνους είνε ό βίος ό λαμπρός. .

Ώ ατμόσφαιρα δριμεΐα πάγωνε, τό δάγκαμά σου 
δέν πληγώνει οσον δάκνει ή πρός ευεργέτην ληθην 
"Αν και εύκολα παγώνεις τό νερόν, τό κέντημά σου 
δέν είν’ δμως οξύ τόσον, δσον τά αγροίκα πληθη 
τών άμνημονοΰντων φίλων, τών ψυχρά έχχόντων στήθη ! 
*£}, ώ, τραγωδήσωμεν ζτλ. κτλ,*

ΔΟΥΞ. ’Άν είσαι ό υιός τοϋ κκλοϋ Σΐρ Ρολάνδου, όπως είλικρινώς έψι- 
θύρισες, καί δπως μαρτυρεϊται έκ τών χαρακτηριστικών καί της είκόνος 
του ήν βλέπω ζώσαν έπί τοϋ προσώπου σου, καλώς "ήλθες. Είμαι ό δούξ 
δστις ήγάπα τόν πατέρα σου : Ελθέ είς τό σπήλαιόν μ.ου, και διηγηθητί 
μου τό ύπόλοιπον τών περιπετειών σου (πρός τόν Άδάμ). "Οπως καί τόν 

"κύριόν σου, σέ ύποδέχομαι μετά χαράς, καλέ γέρον. Βοηθήσατέ τον έκ 
τοΰ βραχίονας, (πρός τόν Όρλάνδον) Δός μοι τήν χεΐρα σου, καί διηγήθητί 
μοι τά της τύχης σας. (Εξέρχονται).

* ΊΙ εξάμετρος μετάφρζσις τών εν τώ χε·μ£νω άσρ-άτων οφείλεται εις Χην χαρ'εσσαν Χθ5 
φίλου Π, Φερμπου ΜοΟαα,ν.

ΠΡΑΒΙΣ ΤΡΙΡΗ
ΣΚΗΝΗ Α’·

Δωμάτιον έν τοΐς άνακτάροες

Εισέρχεται ό δού; ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ μετά τινων ευπατριδών καί τοΰ Όλβιέρου·

ΔΟΥΞ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ Δέν τόν είδατε έ'κτοτε ; Άδύνατον, άδύνατον, 
κύριε. ’Άν μή ύπερίσχυεν έν έμοί ή επιείκεια, δέν θά έζήτουν άλλο αν
τικείμενου πρός έκδίκησιν, άφ’ού έ'χω σέ είς τήν διάκρισίν μου. ’Αλλά 
πρόσεξαν εύρέ τόν άδελφόν σου οπουδήποτε καί άν ήνε. Ζήτησε τον μέ 
τό κερί’ ζώντα ή νεκρόν, έπανάφερε αύτόν εντός ενός έ'τους, ειδεμή, μή 
έπανέλθης πλέον νά ζητήσης πόρον ζωής έν τή χώρ^ι ήμών. Τάς γαίας 
σου καί δτι άλλο άξιον κατασχέσεως ονομάζεις ίδικόν σου, θά κατάσχω - 
μεν είς χεϊράς μας, έως δτου διά τοϋ στόματος τοϋ άδελφοϋ σου, δυνηθής 
ν’ απαλλαγής τών περί σου υπονοιών.

ΟΑΙΒ’ΕΡΟΣ. ’Ώ, άν ή έξοχότης σου έγίνωσκε καλώς τήν καρδίαν μου 
ώς πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην! Ουδέποτε κατά τόν βίον μου ήγάπησαί 
τόν άδελφόν μου.

ΔΟΥΞ Φ. Τοϋτο σέ άποδεικνύει ακόμη φαυλότερου. ’Εκβάλλετε αυτόν 
έ'ξω τών θυρών, καί άς έκτιμήσωσιν οί αρμόδιοι υπάλληλοι τήν οικίαν κα) 
τάς γαίας του. Πράξατέ το άμέσως καί έκδιώξατέ τον. (Έξέρχ. πάντες·

ΣΚΗΝΗ Β'·
Τό Δάσος.

Εισέρχεται ά ΟΡΛΑΝΔΟΣ κρατών τεμάχιον χάρτου.

ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Μείνατε αύτοΰ άνηρτημένοι ώ στίχοι μου είς μαρτυρίου 
τοϋ έ'ρωτός μου*  σύ δέ ή τριπλοΰυ στέμμα φορούσα βασίλισσα τής νυκτός, 
έπίβλεψον διά τών αγνών οφθαλμών σου από τοΰ υψους τής ώχρας σφαί
ρας σου, έπί τό όνομα τής κυνηγόν θεάς 1 ή'τις κατέχει τόν βίον μου. ’12 
Ροζαλίνδα ! Τά δένδρα ταΰτα θά εινε τά βιβλία μου καί έπί τών ώ"1 ■ 
αύτών θά χαράζω τάς σκέψεις μου, ΐνα πάντες οί τό δάση- Λοΐών
πούντες οφθαλμοί, ί'δωσι πανταχοΰ μαρτυρουμένη·' 
τρέξον Όρλάνδε, χάραξον έπί 
νέκφραστον έκείνην. (Έξέρχετσ·

1 Thy huntress nam~ 
hunt ress νά σ’

τοϋτο έπισκο*  
ήν άρετήν σου.Τρέξον» 

βνό’ρου τήν ώραίαν, καί αγνήν ά-
έκάστου

that my 
,.,μάίνη τηνΆρτεμι»·

—·/ , .λ θίγει ό Schmidt το
fall life doth sway l

ί
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Εισέρχονται ό ΚΟΡ1ΝΝΟΣ καί δ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ.
ΚΟΡΙΝΝΟΣ. Kocl πώς σοϋ φαίνεται αυτή ή ζωή τοΰ βοσκού ;
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Μά την αλήθειαν βοσκέ, αύτή καθ’ έαυτην είνε καλή, 

άλλ’ ώς ζωή βοσκοϋ δέν έ'χει καμμίκν άξίαν- ώς ζωή μονήρης μοϋ άοεσκει 
άλλ’ ώς έρημκκδς βίος είνε πολύ άθλιος. 'Ως ζωη άγροτικη μ.οϋ άρεσκει 
-πολύ, άλλ’ ώς βίος τον όποιον διάγει τις μακράν της αύλής, εινε μο
νότονος. Ώς βίος ολιγαρκής συμβιβάζεται βλέπεις μέ τον χαρακτήρα 
μου, άλλ’ επειδή πάλιν τοϋ λείπει η αφθονία δέν συμφωνεί μέ τάς δια" 
θέσεις μου, (τον στόμαχόν μου.) Καταλαμβάνεις άπδ φιλοσοφίαν βοσκέ >

ΚΟΡ. "Ο,τι καταλαμβάνω εινε δτι, δσον περισσότερον άρρωστος εινε 
κάνεις,' τόσον περισσότερον στενοχωρεΐται" δτι λείπουν τρεις καλοί φίλο1 
άπο εκείνον δστις δέν έ'χει χρήματα, μέσα καί καλή καρδία" δτι η ΐδιό- 
της της βροχής εινε νά ύγραίνγι, καί τής φωτιάς νά καίη*  δ,τι η καλή 
βοσκη κάμνει τά πρόβατα παχειά δτι η κυριωτέρα αιτία τής νυκτδς 
εινε η έ'λλειψις τοϋ ήλιου- καί δτι δστις δέν έπροικίσθη άπο τήν φύσιν με 
πνεύμα, ή δέν το άπέκτησε διά της επιστήμης, είμπορεΐ νά πχρκπονή- 
ται δτι δέν έλαβε καλήν ανατροφήν, ή δτι έγεννήθη άπδ πολύ κουτούς 
γονείς.

ΓΕ\. Αύτδς εδώ είνε φυσικός φιλόσοφος. "Ησουν ποτέ είς τήν αύλήν 
βοσκέ ;

ΚΟΡ. ’Όχι, [λα τήν άληθείαν.
ΓΕΑ. Τότε είσαι κολασμένος.
ΚΟΡ. ’Ελπίζω πώς δέν είμαι.
ΓΕΑ. ’Αλήθεια είσαι κολασμένος, δπως ένα κακοψημένο αυγό- ψημένου 

μόνον άπδ τδ ένα μέρος.
ΚΟΡ. Διότι δέν ή'μουν είς τήν αυλήν; Άπόδειξέ το.
ΓΕΑ. ’Έ, άν δέν ήσουν ποτέ είς τήν αύλήν, δέν είδες ποτέ καλούς 

τρόπους- άφοΰ δέ δέν είδες ποτέ καλούς τρόπους, τότε οί τρόποι σου 
κατ’ άνάγκην θά είνε κακοί- και τδ κακόν είνε αμάρτημα, καί το άμαρ- 
τημα είνε κόλασις. Δέν τήν έχεις καλά βοσκέ.

ΚΟΡ. Καθόλου, οί κακοί τρόποι της αύλής είνε τόσον γελοίοι εις την 
εξοχήν, δσον οί τρόποι τής εξοχής είνε καταγέλαστοι είς τήν αύλήν. Μου 
είπες δτι είς τήν αύλήν δέν χαιρετάτε, καί δτι φιλεΐτε τα χέρια σας- η 
εύγένεια αύτή θά ήτο ρυπαρά, άν οί αύλικοί ήσαν βοσκοί.

rEA. Άπόδειξέ το άμέσως, εμπρός, άπόδειξέ το.
4 ημείς πιάναμε πάντοτε τά πρόβατά μας, καί ήξευρεις οτι

’■παρο.
’’1ν ιδρώνουν τά χέρια τών αύλικών; μήπως τδ 

'■νιεινδν δσον δ ίδρώς τοϋ άνθρωπου ;
' ■''τερον.

ΚΟΡ.
τύ δέρμα των είνε , 

ΓΕΑ. Μπά, καί μήπως Ος
JOS προβάτου δέν είνε τόσο
’έ!’ «% ;<zaA„.

ΚΟΡ. Έκτδς τούτου τά χέρια μας είνε σκληρόδερμα.
ΓΕΑ. Τά χείλη σας θά αίσθανθώσι καλλίτερον τήν άφήν αύτών. Πά

λιν άσθενές παράδειγμα. Έμπρδς, φέρε καλλίτεοον.
ΚΟΡ. Καί συχνά είνε πισσωμένα, επειδή θεραπεύομεν τάς πληγάς τών 

προβάτων μας*  ήθελες λ.οιπδν νά φιλοϋμεν πίσσαν ; Τά χέοια τών αύλι
κών είνε μυρωμένα άπδ μόσχον.

ΓΕΑΩ1. Ω ευηθεστατε άνθρωπε! ' ώ άληθες σκωληκόβρωμα άπέναντι 
τεμαχίου κρέατος νωποϋ. Μάνθανε παρά τών σοφών καί σκέπτου- δ μό
σχος είνε άγενεστέρας καταγωγής ή ή πίσσα, διότι είνε αύτή αυτή ή 
ρυπαρά κόπρος ένδς αίλουρου. Φέρε ώ βοσκέ, καλλιτέραν άπόδειξιν. *

ΚΟΡ. 'Η’ξυπνάδκ σου εώε παραπολύ αύλική δΓ εμένα. Παύω πλέον. , ' ί
ΓΕΑΩΓ. Θελεις νά μείνρς κολασμένος; δ θεδς νά σέ βοηθήσν) άνόητε 

άνθρωπε- ό Θεδς νά σοϋ δώση μυαλά.2 Είσαι άξεστος.
ΚΟΡ. Κύριε, είμαι ένας τίμιος εργάτης. Κερδίζω μέ τδν κόπο μου δ,τι 

τρωγω καί δ,τι φορώ- δεν μ,ισώ κανένα, δέν φθονώ τήν εύτυχίαν κανενδς, 
χαίρω δια την ευτυχίαν τών άλλων, ύποφέρω μέ υπομονή τήν δυστυχίαν 
μου και η μεγαλειτερα μου υπερηφάνεια είνε νά βλέπω τά πρόβατά μου 
να βοσκουν καί τά άρνιά μου νά βυζαίνουν.

ΓΕΑΩΤ. ’Άλλο πάλιν αμάρτημα τής εύηθίας σας νά ανακατώνετε 
τά πρόβατα μέ τού; κριούς- αν δέν κολασθής διά τοϋτο, τότε ούδ’ δ διά
βολος θέλει νά εχν> ίδικους του τούς βοσκούς.Διαφορετικά δέν βλέπω πώς 
θά ήμποροϋσες νά διαφύγης.

ΚΟΡ. Ερχεται ο νέος κύριος Γανυμήδης, δ άδελφδς τή; νέας κυρίας μου.

Εισέρχεται η ΡΟΖΑΔΙΝΔΑ κρατούσα τεμάχιον χάρτου και άναγινώσκουσα

ΡΟΖ 1ΛΙΝΔΑ Μοναχή ή Ροζαλίνδα εΐν’ ά ;(α να στολίση 
τήν Ανατολή καί Δόσι.

Τόνομά σου μέ τάνέμου τά πτερά παντοΰ πηγαίνει, 
Ροζαλίνδα ’παινεμένη.

’Μπρος ’στήν ομορφιά σου δλες είνε μαύρες σάν τδ Χάρο. ,
’Ός’άπδ τή Ροζαλίνδα τήν καλή καί ζηλεμένη, 

δλες εινε για το κάρρο.

I*  Most swallow man! thou worms meat, in respect of a good piece of flesh in deed. Τροφή 
σκώληκος παραβολλομ'νη πρός καλόν τεμάχιον κρέατος. Δέν είνε άπίΟανον νχ άνέγνω ό Χαϊξπηρ 
τήν φράσιν ταύτην δν τινι πραγματείφ τοϋ VincentQO Saviola.’Evv έμδλήματι τυπογράφου εδ- 
ρηται το εξής" ίΐ σχοληκόδρωμα, <5 πομφόλυξ, ώ ματαιότης, διατί είσαι τόσον ύπερφίαλος;

2 God make incision in thee. '0 Heath έξηγεΐ αότό ώς έξής" ‘Ο θεός νά σοϋ δώση καλ- 
λιτέραν διάνοιαν, είσαι άπλοϋς και άξεστος. Ένταϋθα ό ποιητής ΰπαινίττετχι τήν παλαιάν 
θεραπευτικήν, καθ ήν πασαι αί νόσοι έθεραπεΰοντο διά φλεβοτομίας. Wright.

1 Let no face be kept in mind but the fair of Rosalind. Τοιοϋτον τό κείμενον τής πρώτης 
έκδόσεως. 'Ο Sidney Walker φρονεί ώ; όρΟοτέραν τήν γραφήν. Let no fair bo kepinn mind, 
τό fair ’νταϋΟα δν αντί οόσιαστικοϋ και σημαίνον «καλλονήν». Τήν γραφήν ταύτην ήν καί ό 
Wright θεωρεί ώς ορθήν, παρεδέχΟημεν έν τή μεταφράσει.
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ΓΕΑ. Έπί οκτώ συνεχή έτη, έκτος τών ωρών τού γεύματος, τού δεί
πνου καί τοΰ ύπνου, δύνκμ.αι νά στιχουργώ κατ’ αυτόν τον τροπον*  ομοιά
ζουν άκριβώς μέ βήμα βουτυροπώλιδος πορευομένης εις τήν άγ ορών.

ΡΟΖ. Σιώπα τρελλέ.
ΓΕΑ. "Ας δοκιμάσωμεν.

«"Αν άρρην έλαρο; έχει ανάγκην σιζύγου,
«ά; ζητήση την Ροζαλίνδαν
»"Αν ή γαλή θέλει νά συζευχθή
»τό αύτδ βεβαίως θά πράςη καί ή Ροζαλίνδα

Λ »Χειμερινά, ένδόματα δέον, δίπλα νά εΐνε
«οδτω πως καί ή ισχνή Ροζαλίνδα
»"Οσοι θερίζουν πρέπει νά χειροβολιάζουν και νά δένουν .
»Κ’ έπειτα νά φορτώνουν μέ την Ροζαλίνδαν 
»τδ γλυκύτερου κάρυον εχει τον ςυνότερον φλοιόν 
«κάρυον τοιοΰτον εΐνε ή Ροζαλίνδα.
» Οστις ζητεί ευωδέστατα ρόδα
»εΰρίσκει έρωτικάς άκάνθας καί την Ροζαλίνδαν.
»Αύτό ακριβώς εΐνε ό ψευδής των στίχων ρυθμός. 1
«Διατί νά ρυπαίνεσαι μέ αύτοΰς;»

ΡΟΖ. Σιώπα, τρε'λ'λέ, χοντροκέφαλε. Τού; εύρον επί τίνος δένδρου. 
ΓΕΛΩΤ. Μά την αλήθεια, το δένδρον αύτό παράγει κακούς καρπούς. 
ΡΟΖ. Θά το έγκεντρίσω μετά σου, και έπειτα μετά μ,εσπίλης'' τότε 

θά παράγν) τού; πρω'ίμοτέρους καρπούς της χώρας, διότι θά σήπεσθε πριν 
η ώριμάσητε κατά τδ ήμισυ, καί αυτή δά εινε η κατ’ εξοχήν αρετή τής 
μεσπίλης.

ΓΕΛ. Ώμίλησες, άλλ’ &■> όρθώς ή ό'χι, S; κρίνη το δάσος.
(Εισέρχεται ή Κελιά άναγινώσκουσα φυλλον χάρτου.)

ΡΟΖ. Σιωπή ! έρχεται ή αδελφή μου (άναγινώσκουσα, ας παραμερίσωμεν ) 

ΚΕΑίΔ άναγινώσκει.
«Διατί ό τόπος -ούτος νά εινε έρημος ; διότι εινε άκατοίκητος ; 

ι>οχι· έπί έκαστου δένδρου θά κρεμάσω γλώσσας αΐτινες θά έκφέρωσι κοι- 
»νωνικά αποφθέγματα. Τινέ; τούτων πόσον ταχέως ό ανθρώπινος βίος 
»διανυει την πλανητικήν αύτοΰ πορείαν, καί ότι το σόνολον των ήμερων 
ιαύτοΰ δύνατκι νά περιληφθή εντός σπιθαμής.”Αλλαι πάλιν περί όρκων, 
ϊούς ψυχαί φίλων ήθέτησαν' άλλ’ επί των κκλλίστων κλάδων, ή εις τό 
»τέλος έκάστης στροφής, θά γράψω τό ό'νομκ Ροζαλίνδα, ΐνα γνωρίσω εις 
επάντκς τούς άναγινώσκοντας, οτι έν τώ προσώπω αυτής έδημιούργη- 
ισεν δ ούρανός τό περικαλλέστατον και έξοχώτατον των πλασμ.άτων.3

1 This is I he very false gollop of verses, λύτό εΐνε τό κυρίως κάλπασμα τών στίχων.
2 Jll gralf it wrlh a medrla: παίζει μέ τήν λέςιν medlar και meddler' ή πρώτη σημαίνει 

την μεσπίλην, ή δυτέρα τόν φορτικόν έπαχθή.
3 The quintessence of every sprite hedven would in little show 'U κατά λέζιν μετάφρα

σή τοΰ 'χωρίου έ'χει ώ; έξής  «Τό άνθος πάσης. χάριτος όπερ έν μικρογραφία ήθέλησε νά 
Ιπιδείξη ό ούρανός».

*
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»"Οθεν ό ουρανός διέταζε τήν φύσιν νά έγκλείση εντός ενός σώματος, πά- 
ϊσας δμου^άς τήδε ’κκκεΐσε έγκατεσπαρμένας χάριτας. Αυθωρεί δέ ή 
«φύσις άπέστκξε τήν παρειάν, άλλ’ ό'χι καί τήν καρδίαν τής 'Ελένης, τήν 
«μεγαλοπρέπειαν τής Κλεοπάτρας, τά έξοχα θέλγητρα τής ’Αταλάντης 
»κκί τήν σεμνότητα τής. σοβαρας Λουκρητίας. Τοιουτοτρόπως ή Ροζα- 
«λίνδκ έπλάσθ.·^ έκ πολλών καλλίστων πραγμάτων δι’ ούρανίου συνδέ- 
»σμου, έκ πολλών προσώπων, οφθαλμών καί καρδιών, ΐνα ύπό πάσης 
«περιβάλληται χάριτος.1 Ό ουρανός ήθέλησε νά προικίσνι αυτήν διά 
«τοιούτων δώρων, εγώ δέ νά ζήσω καί ν’ κποθάνω δούλος της.

ΡΟΖ. ΎΩ πανευγενέστατε ίεροκήρυξ! διά πόσον μονοτόνου ερωτικής 
διδαχής έβάρυνες τό άκροατήριόν σου, χωρίς ποσώς ν’άνκκράξγς «’Έχετε 
ύπομονήτ, ώ αγαθοί άνθρωποι .

ΚΕΑ. Πώς! φίλοι ώτακουστοΰσι ! Παραμέρισε ολίγον βοσκέ, καί σύ 
μαζί του παλληκάρι.

ΓΕΛΩΤ. "Ελα βο’σκέ, άς ύποχωρήσωμεν έντίμως, έάν μή μέ τά 
όπλα καί τά; άποσκευά; μας, τούλάχιστον μέ πάντα τά προς σωτηρίαν 
άπαιτούμενα- (έξέρχεται ό Κόριννο; καί ό Γελωτοποιό;.) ’

ΚΕΑ. ’Ήκουσες αυτούς τούς στίχους ;
ΡΟΖ. ’Ώ ναί, τούς ή'κουσα όλους, καί κάτι επί πλέον, διότι τινές έξ 

αύτών είχον περισσοτέρους πόδας, παρ’ όσου; ήδύναντο νά βαστάσωσιν 
οί στίχοι.

ΚΕΑ. Δέν πειράζει*  οί πόδες ήδυναντο νά βαστάσωσι τούς στίχους.
ΡΟΖ. Νκί, άλλ’ οί πόδες ή σαν χωλοί καί δέν ήδύναντο νά στηριχθώ- 

σιν άνευ τής βοήθεια; τών στίχω/, κατά συνέπειαν έχώλκινον έν τω μέσω 
των στίχων.

ΚΕΑ. ’Αλλά δέν έξεπλάγη; άκοόουσα ότι τό όνομά σου άνηρτήθη και 
έχαράχθη επί τών δένδρων τούτων ;

ΡΟΖ. Κατά επτά επί εννέα ημέρας δέν έξεπληττόμην πλέον, πριν ή 
έλθγς· διότι ίδέ τί εύρον επί ενός φοίνικος. Ουδέποτε άπό τής εποχής 
τοΰ Πυθαγόρου,2 οτε ή'μην ποντικός τής ’Ιρλανδίας,3 δπερ μόλις ενθυ
μούμαι, έγεινα τόσον πολύ αντικείμενου στιχουργίας.

ΚΕΑ. Εικάζεις ποιος τούς έγραψε ;
ΡΟΖ. Εϊνε άνήρ ;
ΚΕΑ Ναί, καί φέρει επί τοΰ λαιμού 

ώχριά; ;
1 Τό have the .touches dearest prized· ώστε νά
2 Περί τής θεωρίας τής μετεμψ οχώσεως ποιείται .

Βενετίας» IV 431 καί έν τή «Δωόεχάτη Νυχτι» IV 2, 521 — 60.
3 Οΐ δραματικοί ποιηται άναφΐραυσι συνεχώς ότι έν ’Ιρλανδία; έπιστεύετο ότι οί στίχοι 

είχον την δύναμιν τοΰ φονεύειν τού; ποντικούς. ‘Ο Steevens αναφέρει τό τοΰ Hen Jonson 
Rhime them to death as thed yio Jrish rats. Φόνευσον αύτούς διά τών στίχων, οπωςφονεό- 
ουσι τού; ’Ιρλανδικού; ποντικούς.

άλυσιν ήν άλλοτε έφερες. Πώς

?χη τα πολυτιμότερα χαρακτηριστικά, 
λόγον ό Σαίζπηρ έν τι3 «Έμπόρω τής

'S'i

'3;

/•a
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ΡΟΖ. Ποιος είνε σέ παρακαλώ ;
ΚΕΑ. ΤΩ θεέ, θεέ ! Πόσον δύσκολο; είνε ή συνά'Ιτησις δυο φίλων, ένφ 

ό'ρη δόναν ται νά έκτοπισθώσιν ύπό σεισμών καί νά συναντηθώσι.
ΡΟΖ. Ποιος εινε λοιπόν ;
ΚΕΑ. Είνε δυνατόν ;
ΡΟΖ. ’Έλα, σέ καθικετεύω θερμότατα, είπε μου, ποιος εινε ;
ΚΕΑ. ΎΩ θαυμάσιου, θαυμάσιον, Θαυμασιωτατα^θαυμάσιον, καί προσέτι 

θαυμάσιου και ύπερθαυμάσιον !
ΡΟΖ, Μή μεταβληθής χρώμα μου.1 Νομίζεις δτι έπειδή'είμκι ένδεδυ- 

μένη ώς άνήρ, έ'χω καί άνδρικδν φρόνημα ! Μιας στιγμές βραδότης είνε 
δι’ εμέ, δτι διά τδν θαλασσοπόρον μεσημβρινή θάλασσα χωρίζουσα αύτδν 
άπδ την χώοαν την οποίαν ζητεί νά άνακαλύψη. Σέ παρακαλώ εϊπέ μοι 
άμέσως ποιος εινε, καί δμίλησον ταχέως. Έπεθύμουν νά ήσο τραυλή, ινα 
διαφυγή έκ τών χειλέων σου δ κεκρυμμένος ούτος άνήρ, δπως δ οίνος έξ- 
έρχεται έκ στενολαίμου φιάλης, ήτοι' ή παρκπολύ; άμέσως, η ούδόλως. 
Άφαίρεσον σέ παρακαλώ τδν φελλόν έκ τοϋ στόματός σου, ϊνα δυνηθώ νά 
ροφήσω τάς άγγελίας σου.

ΚΕΑ. Τοιουτοτρόπως θά κατέπιες άνθρωπον. ' -
ΡΟΖ. Είνε πλάσμα τοϋ θεοϋ; Τί είδους άνθρωπος είνε ; Είνε αξία πίλου 

η κεφαλή του, καί πώγωνος ή σιαγών αύτοϋ ;
ΚΕΑ. ’Όχι έχει βραχύν πώγωνα.
ΡΟΖ. Ό θεδς Θά προνοήση περί της αύξήσεώ; του, άν φανή ευγνώμων" 

θά περιμένω μεθ’ ύπομονής την αΰξησιν τοϋ πώγωνος, άν δέν βραδυνγς 
νά μοί περιγράψης την σιαγώνά του.

ΚΕΑ. Είνε δ νέος Όρλάνδος δστις έν μι5ί καί τγ αύτγ στιγμή ένίκησε 
τδν παλαιστήν καί την καρδίαν σου.

ΡΟΖ. ’Στδ διάβολο αί άστειότητές σου" δμίλησον μέ ύφος σοβαρόν ώς 
φρόνιμος κόρη.

ΚΕΑ. Σέ βεβαιώ δτι είνε έκεΐνος έξαδέλφη.
ΡθΖ. Ό Όρλάνδος ;
ΚΕΑ. Ό Όρλάνδος.
ΡΟΖ. ΎΩ άποφρας ημέρα ! Τί θά κάμω μέ τδν υπενδύτην καί τά; πε- 

ρισκελίδας μου ; Τί έκαμνεν δτε τόν είδες; τί είπε ; τί δψιν είχε ; πώς 
ήτον ένδεδυμένος ; τί κάμνει έδώ ; ήρώτησε περί έμοΰ ; ποϋ μένει; πώς 
σέ άφήκε ; πότε θά τδν ί'δνις πάλιν ; άποκρίθητι μέ μίαν λέξιν.

ΚΕΑ. Πρέπει πρώτον νά μοί προμηθεύσεις τδ στόμα τοϋ Γαργαντούκ. 
'Η λέξις αυτή είνε τόσον μεγάλη, ώστε ούδέν έκ τών στομάτων τοϋ αίώ-

Ί Gomdoy complexion. Ή Ροζαλίνδα άποκρινομένη ε’ς την προηγουμίνην ?ρώτησιν της 
Κελίας, ητις λίγει αύτη οτι ώχριφ,επικαλείται ούτως είπεΐν τήν βοήθειαν τής ιδιοσυγκρασίας 
της "να μη μεταδληθή τδ χρώμα της καί .προδοθή κατα την στιγμήν ταύτην.
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νο; τούτου δύναται νά την χωρέσγ. Τδ ν’ άποκριθρ τις δι’ ένδς ναί καί 
δχι είς τάς έρωτησεις τκύτας, είνε δυσκολώτερον, παρά ν’ άποκριθγ είς 
ερωτήσεις κατηχησεως.

ΡΟΖ. Άλλ’ ήξεύρει δ'τι είμαι έδώ εις τδ δάσος ένδεδυμένη ώς άνήο ; 
Είνε τόσον ζωηρός, δπως -ητο τήν ημέραν τοΰ άγώνος ;

ΚΕΑ. Είνε εύκολώτερον νά μετρήσν) τις λεπτότατα άτομα, παρά νά 
λύση προβλήματα έρωμένου. Άλλ’ άπόλαυσον τήν αγγελίαν τής άνακα- 
λύψεώς μου, καί έντρύφησον έν αύτγί μετά προσοχής.1 Τδν εύρον ύποκάτω 
δένδρου, ώς βάλανον καταπεσοΰσκν.

ΡΟΖ. Τδ δένδρον τοΰτο δύναται νά δνομασθή δένδρον τοΰ Διός, όταν 
ρίπτγ τοιούτους καρπούς.

ΚΕΑ. ’Άκουσέ με σέ παρακαλώ, αγαπητή μου.
ΡΟΖ. Έξακολούθει.
ΚΕΑ. Έκεϊ είνε έξηπλωμένος ώς τετραυματισμένος ιππότης.
ΡΟΖ. ’Άν καί θά είνε λυπηρόν νά ί'δνι τις τοιοϋτον θέαμα, ούχ ήττον 

Θά έστόλιζε πολύ τδ τοπεϊον.
ΚΕΑ. Κράτησε τήν γλώσσαν σου, σέ παρακαλώ' κάμνει άτακτα πη

δήματα. \1τον ένδεδυμένος ώς κυνηγός.
ΡΟΖ. *Ω,  κακός οιωνός ! έ'ρχεται διά νά διαπεράσν; τήν καρδίαν μ,ου.
ΚΕΑ. Έπεθύμουν νά τραγωδήσω τδ τραγοΰδι μου χωρίς νά συνοδεύω- 

μαι" άλλά ού μέ κάμνει; νά παραφωνώ. *“
ΡΟΖ. Δέν ήξεύρεις δτι είμαι γυνή ; δταν σκέπτωμαι πρέπει νά ομιλώ. 

Έξακολούθει φιλτάτη.
ΚΕΑ. Μέ κάμνεις νά λησμονώ τήν σειράν τής διηγήσεώς μου. Σιωπή. 

Δέν είν’ αύτδς ποΰ έ'ρχεται ;
Εισέρχονται ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ κα! ό ΙΑΚΩΒΟΣ

ΡΟΖ. Αύτδς είνε. ’Άς άποσυρθώμεν διά νά τδν παρατηρήσωμεν.
ΙΑΚΩΒΟΣ. Σέ εύχαριστώ διά τήν συναναστροφήν σου, άλλά μα τδν 

Θεόν, εύχαρίστως Θά έ'μενον καί μόνος.
ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Καί εγώ" άλλά χάριν τών τύπων σέ εύχαριστώ διά τήν 

συναναστροφήν σου.
ΙΑΚ. Ό Θεδς μαζί σου’ εύ'χομαι νά συναντώμεθα δσον τδ δυνατόν δλι- 

γώτερον.
ΟΡΑ. Εύ'χομαι καί έλπίζω είς τδ εξής ν’ άποξενωθώμεν περισσότερον.
ΙΑΚ. Σέ παρακαλώ, μή καταστρέφγς πλέον τά δένδρα γράφων έπί 

τών φλοιών αύτών ερωτικά ιγσματα.
ΟΡΑ. Σέ παρακαλώ, μή καταστρέφγς πλέον τούς στίχους μου άναγι- 

νώσκων αύτούς οΰτω άηδώς.
1 Δοκίμασε (ώς φαγητόν) τήν άνακάλοψίν του καί ίντρΰφηοον ?ν αδτή μετά προσοχής.
2 But take a taste of my finding bim and relish him, with good observance.



ΙΑΚ. Ροζκλίνδα εί·ε τδ ονομα τής έρωμενης σου ;
ΟΡΑ. Ναί, ακριβώς.
ΙΑΚ. Δέν μοϋ άρέσκει τδ όνομά της.
ΟΡΑ. Δέν έσκέπτοντο νά σέ εύχαριστήσωσι δτε την έβάπτισαν.
ΙΑΚ. Τί ανάστημα έ'χει;
ΟΡΑ. ’Ακριβώς τόσον ύψηλδν δση εινε ή καρδία μου.
ΙΑΚ. Είσαι μεστός κομψών απαντήσεων. Μήπως έγνώρισες τάς γυναί

κας τών χρυσοχόων και τάς άπεστήθισες έκ τών δακτυλίων των ;
ΟΡΑ. 'Όχι, άποκρίνομαι διά της φρασεολογίας τών ταπήτων, όπόθεν 

έ'μκθες τάς ερωτήσεις σου. 1
ΙΑΚ. "Εχεις πνεύμα ευκίνητο/- νομίζω δτι κκτεσκευκσθη άπδ τας 

πτέρνας τή; ’Αταλάντης. Θέλεις νά κζθίσγ,ς πλησίον μου; Θά σκώψωμεν 
τδν δεσπότην ήμών κόσμον, καί τάς άθλιότητάς μας.

ΟΡΑ. Ούδενδς άλλου έν τώ κόσμο) θά μεμφθώ, είμή τοϋ έαυτοϋ μου, 
ούτινος γινώσκω πλεϊστα ελαττώματα.

ΙΑΚ. Τδ χείριστον τών ελαττωμάτων σου είνε δτι είσαι ερωτευμένος/
ΟΡΑ. Είνε ελάττωμα τδ όποιον ούδ’ αντί της μεγίστης αρετής σου θά 

άντήλλκσσον. Σέ έβκρέθηκα.
ΙΑΚ. Μά τδν θεδν, έζητουν ενα τρελλδν, δτε σέ συνηντησκ.
ΟΡΑ. Έπνίγη είς τδν ρόκκα*  παρατήρησαν έντδς αύτοΰ καί θά τδν 

ί'δγς.
ΙΑΚ. Θά ί'δω τήν ίδικήν μου μορφήν.
ΟΡΑ. Τήν οποίαν θεωρώ ώς μορφήν τρελλοϋ ή ώς μηδενικού.
ΙΑΚ. Δέν θά μείνω πλειότερον μετάσοϋ Χαΐρε, φίλε κύριε έρωτευμενε.
ΟΡΑ. Χαίρω πολύ διά τήν άναχώρησίν σου. Χαΐρε φίλε κύριε Μελαγ- 

χολικε (εξέρχεται ό Ίάκωβις.)
ΡΟΖ (ίία πρδς τήν Κελίαν ) Θά τφ ομιλήσω ώς αυθάδης υπηρέτης, καί 

ύπδ τδ^ένδυμα τοϋτο θά εμπαίζω αυτόν.2 "Ε δέν άκουεις κυνηγέ ;
ΟΡΑ. Πολύ καλά- τί θέλετε ;
ΡΟΖ. Σέ παρακαλώ, τί ώρα δεικνύει τδ ώρολόγιον ;
ΟΡΑ. ’’Επρεπε νά μέ έρωτήσγς είς ποιον μέρος τής ημέρας εύρισκό- 

μεθα*  δέν ύπκρχει ώρολόγιον είς τδ δάσος.
ΡΟΖ. Τότε δέν υπάρχει άληθής εραστής είς τδ δάσος' διότι άλλως, οί 

.στεναγμοί έκάστης στιγμής καί οί στόνοι έκάστης ώρας, θά έδείκνυον τήν 
βρκδεΐαν πορείαν τοΰ χρόνου τόσον καλώς, όσον καί τδ ώρολόγιον.

ΟΡΑ. Καί διατί ό'χι τήν τκχεΐκν πορείαν τοϋ χρόνου ; δέν θά ήτο κα- 
ταλληλοτέρα ή έ'κφρασις αύ'τη ;

1 Τά παραπετάσματα τών δωματίων κατασκευάζονται έξ ύφάσματο; πεποικιλμίνου δι’ ει
κόνων και ηθικών άποφΟεγμάτων. Wrighl.

2 To p!ay tlikenave with him Ox έξαπατήσω αύτόν.
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ΡΟΖ. Ούδαμώς, κύριε. Ή πορεία τοΰ χρόνου είνε διάφορος είς διαφόρους 
ανθρώπους. Θά σοί ε?πω διά ποιους βαδίζει ήρέμκ, διά ποιους τριποδίζει, 
διά ποιους καλπάζει, κκί διά ποιους μενει ακίνητος.

ΟΡΑ. Δια ποιους σέ παρακαλώ τριποδίζει ;
ΡΟΖ. Μά τδ ναί, τριποδίζει διά τήν νέαν κόρην άπδ τής ημέρας τών 

άρραβώνων της, μέχρι τή; ημέρας τών γάμων της' άν τδ χρονικόν τοϋτο 
διάστημα είνε επταήμερον, τδ βήμα τοϋ χρόνου είνε τόσον βραδύ, ώστε ../λ 
φαίνεται ότι παρήλθον επτά έ'τη.

ΟΡΑ. Διά ποιους βαδίζει ήρέμα ;
ΡΟΖ. Δι’ ιερέα άγνοοϋντα τήν λατινικήν,καί διά πλούσιον μή πάσχοντα 

έκ ποδάγρας" διότι ό είς κοιμάται ήσύχως ώς μή δυνάμενος νά μελετά,ό 
δέ άλλος ζή εύθύμως,ώς μή αισθανόμενος πόνους ό μέν είς είνε άπηλλαγ- 
μένος τοΰ βάρους τής ισχνής καί καταπιεςικής φαθήσεως,ό δέ έ'τερος άγνοεΐ 
τδ άχθος άνιαράς κκί έπαχθοΰς πενίας. Δι’αύτούς δ χρόνος χωρεΐ βραδέως.

ΟΡΑ. Διά ποιον καλπάζει ;
ΡΟΖ. Διά κλέπτην οδηγούμενου εις τήν άγχόνην, διότι δσφ βραδέως 

κκί άν βαδίζγ, νομίζει οτι θά φθάση πολύ τκχέως.
ΟΡΑ. Διά ποιους μένει άκίνητος;
ΡΟΖ. Διά δικαστάς έ'χοντας διακοπάς*  διότι κοιμώμενοι καθ’δλον τοΰτο

τδ χρονικόν διάστημα, δέν πκρατηροΰσι τήν πορείαν τοΰ χρόνου.
ΟΡΑ. Ποϋ κατοικείς ωραίε νέε ;
ΡΟΖ. Μέ τήν βοσκοποΰλα αύτήν, τήν άδελφήν μου, εδώ εί; τά πέριζ 

τοΰ δάσους, δπως θίσανος έπί μισοφοριού. !
ΟΡΑ. Έντοπίκ είσαι ; . . '
ΡΟΖ. "Οπως τδ κουνέλι, τδ όποιον καθώς ήζευρεις κατοικεί έκεΐ δπου

γεννηθή. λ/,·!
ΟΡΑ. Έ προφορά σου είνε κάπως κομψοτέρκ παρ’ δσον ήτο δυνατόν 

ν’ άποκτήσγς είς τόσον απόκεντραν τόπον.
ΡΟΖ. Παρά πολλών ήκουσκ τοΰτο*  τδ άληθές είνε δτι έδιδάχθην νά 

ομιλώ άπδ γηραιόν τινα ιερωμένον θεΐόν μου, δστις κατά τήν νεότητά .·/·>|
έ. του ητον άνθρωπος τοΰ κόσμου, καί' δστις είχε πολύ καλήν συμπεριφοράν,

διότι ήτον έρωτευμένος. Τδν ήκουσα νά άπαγγέλλγ λόγους μετά τοϋ έρω
τος, καί ευχαριστώ τδν θεδν, διότι δέν είμαι γυνή, ώστε νά μοί προσά- 
ψωσι τά τόσα επιπόλαια έλαττώματκ, διά τών όποιων ήλεγχεν έν γένει

ή τδ γυναικεΐον φύλον.
ΟΡΑ. Δύνασαι νά ένθυμηθγίς κκνέν τών κυριωτέοων έλαττωμάτων διά 

τά όποια έκατηγόρει τάς γυναίκας ;
ΡΟΖ. Ούδέν έςέχον ένυπήρχε*  ώμοίαζον άπαντα πρδς άλληλα ώς νεο- 

κομμένκ νομίσματα· έκαστον ελάττωμα έφαίνετο τερατώδες, έως όυ _ 
ήθελε πκρατεθή τδ επόμενον, τδ όποιον έςισοΰτο πρδς τδ πρώτον. ' '"il'

1 ■ " ‘
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ΟΡΑ. ’Απαρίθμησην τινά έζ αύτών σέ παρακαλώ.
ΡΟΖ. ’Όχι, μόνον εις τούς άσθενεΐς θά δώσω τά φάρμακά μου. ’’Αν

θρωπός τις επισκέπτεται το δάσος, και καταστρέφει τά νέα μας δένδρα 
χαράσσων έπί τών φλοιών αύτών τό ονομα «Ροζαλίνδα». Άναρταί ωδάς 
είς τάς λευκακάνθας, καί ελεγεία είς τούς ασπαλάθους. Πάντα δέ αύτά 
θεοποιοϋσι τήν Ροζαλίνδα. ’Άν ήδυνάμην νά συναπαντήσω τον έρωτέμ- 
πορον τούτον, θά τώ έ'διδον καλήν συμβουλήν, διότι φαίνεται ότι πάσχει 
άπδ καθημερινόν ερωτικόν πυρετόν.

ΟΡΑ. Έγώ είμαι δ έρωτόπληκτος εκείνος’ είπε μου σέ παρακαλώ το 
φάρμακόν σου.

ΡΟΖ. Ούδέν έκ τών συμπτωμάτων άτινα με ειπεν δ θειος μου βλέπω έπί 
σοΰ" μέ έδίδκξε τίνι τρόπφ νά άνακαλυπτω τόν ύπδ τοϋ έ'ρωτος κατεχόμε- 
vow είμαι δέ βέβαιος δτι δέν έφυλακίσθης είς τόν έκ σχίνου τούτον κλωβόν.

ΟΡΑ. ΙΙοία εινε τά συμπτώματα ;
ΡΟΖ. Παρειά ισχνή, δπερ δέν έχεις' οφθαλμοί πελιδνοί καί κοίλοι, δπερ 

δέν έχεις· διάθεσις σιωπηρά, δπερ δέν έχεις’ πώγων παρημελημένος, δπερ 
δέν έχεις- άλλ’ ώς πρός τοϋτο σέ συγχωρώ, διότι ή κατοχή τοϋ πώγωνος 
είνε τό μόνον εισόδημα τοΰ νεωτέρου αδελφού- έπειτα αί περικνημίδες σου 
δέν έπρεπε νά έχουν γονατοδέσμους' δ πίλος νά είνε λελυμένος, αί χειρίδες 
σου άνοικταί, τά υποδήματά σου άδετα, καί τό παν έπί σέ νά άγγέλλη τδ 
ατημέλητου τοϋ άπεγνωσμένου- αλλά σύ δέν είσαι τοιοΰτος*  ή ένδυμασίκ 
σου είνε έπιμεμελημένη, καί φαίνεσαι μάλλον εραστής τοϋ έαυτοΰ σου ή 

άλλου τίνος.
ΟΡΑ. Έπεθύμουν, ωραίε νέε, νά σέ κάμω νά πιστεύσης δτι έρώ:
ΡΟΖ. Έγώ νά τό πιστεόσω ! Εύκολώτερον είνε νά πείσης περί τούτου 

τήν ερωμένην σου- σοΰ έγγυώμαι δέ δτι εινε διατεθειμένη νά τό πιστεύση 
παρά νά δμολογήση δτι τό πιστεύει*  αυτή εινε μία έκ τών περιστάσεων 
εκείνων καθ’ άς αί γυναίκες διαψΐύδουσι πάντοτε τήν συνείδησιν αύτών. 
’Αλλ’ είπέ μοι σπουδαίως, σύ είσαι δ άναρτών έπί τών δένδρων τούς στί
χους έκείνους έν οίς επαινείται τόσον ή Ροζαλίνδα ;

ΟΡΑ. Σοΰ ομνύω νέε, μά τήν λευκήν χεΐρα τής Ροζαλίνδας, δτι είμαι 
έκεΐνος, δ δύστηνος έκεΐνος.

ΡΟΖ. Άλλ’ είσαι τόσον ερωτευμένος δσον έκφράζουσιν οί στίχοι σου ;
ΟΡΑ. Ού'τε στίχοι, ούτε λόγος, δύναται νά έκφραση πόσον τήν άγαπώ.
ΡΟΖ. Ό έ'οως είνε καθαρά τρέλλα, καί σέ βεβκιώ δτι τοΰ χρειάζεται 

τδ σκοτεινόν κελλίον καί ή μάστιξ τά όποια μεταχειρίζονται διά τούς 
τρελλούς- δ λόγος δέ διά τδν όποιον δέν τιμωροϋνται καί δέν θεραπεύον
ται διά τοϋ τοόπου τουτου είνε, δτι ή έρωτική τρέλλα είνε τόσον κοινή, 
ώστε καί αύτοί οί μκστιγωτζί καταλαμβάνονται ύπ’ αύτής. Καί δμως 
έγώ τήν θεραπεύω διά συμβουλής.

ΟΡΑ. Έθεράπευσες ποτέ κανένα διά τοϋ τρόπου τούτου ;
ΡΟΖ. Ναί, ενα, κατά τδν άζόλουθον τρόπον. Συνεφωνήθη νά φαντάζε

ται δτι ήμην ή έρωμένη, ή άγκπημένη του, καί καθ’ έκάστην τδν ήνάγ- 
καζον νά μοί παρέχη τάς έρωτικάς του περιποιήσεις· τότε δ’ έγώ, νέος 
φαντασιόπληκτος, ήμην δύσθυμος, ιδιότροπος, εύμετάβολος, άκορέστους 
έ'χων επιθυμίας, άλαζών, παράδοξος, παλίμβουλος, έπιπόλαιος, άστατος, 
πότε κλαίων καί πότε γελών, μετέχων μέν πάσης συγκινήσεως, ούδεμίαν 
δμως αισθανόμενος, διότι τοιοΰτος είνε ώς έπί τδ πολύ δ χαρακτήο τών 
γυναικών καί τών παιδιών δτέ μέν τδν ήγάπων, άλλοτε δέ τδν άπεστρε- 
φόμην, άλλοτε τδν περιεποιουμην, άλλοτε τδν άπηρνουμην, άλλοτε έ'κλαιον 
χάριν αύτοΰ, καί άλλοτε έ'πτυον έπ’ αύτοΰ, ούτως ώστε, μετέβαλον τήν 
ερωτικήν τρέλλαν τοΰ μνηστήρος μου είς άληθή παραφροσύνην, καί τδν 
ήνάγκασα νά καταλίπη τδν θόρυβον τοΰ κόσμου καί νά ζήση έ'ν τινι γω
νία βίον δλως μονήρη. Διά τοΰ τρόπου τούτου έθεράπευσα αύτόν’ διά τής 
μεθόδου δέ ταύτης άναδέχομαι νά θεραπεύσω τήν καρδίαν σου, καί νά 
καταστήσω αύτήν καθαράν, δσον καρδίαν ύγιοΰς προβάτου, ώστε ούδ’ ή 
έλαχίστη έρωτική κηλίς νά ύπάρχη έν αύτη.

ΟΡΑ. Δέν θά μέ έθεράπευες νέε.
ΡΟΖ. Θά σέ έθεράπευον, άν ήθελες νά μέ δνομάζης Ροζαλίνδα, καί νά 

έ'ρχεσαι καθ’ ημέραν εις τήν καλύβην μου νά μοί προσφέρης τάς περι
ποιήσεις σου.

ΟΡΑ. Καλά λοιπόν μά τήν έρωτικήν μου πίστιν θά έ'λθω’ είπέ μου 
ποΰ είνε ή καλύβη σου.

ΡΟΖ. ’Έλα μαζί μου, θά σοΰ δείξω αυτήν· καί καθ’ δδδν θά μοΰ εί'- 
πης είς ποιον μέρος τοΰ δάσους κατοικείς. Θά έ'λθης ;

ΟΡΑ. Προθύμως, καλέ μου νέε.
ΡΟΖ. ’Όχι" πρέπει νά μέ δνομάζης Ροζαλίνδαν. Εμπρός, έρχεσαι ά- 

δελφή. (’Εξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ Γ'-

ΤΙ Αάσος.

Εισέρχεται ό ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ ήΟΛΡΙΑ καί όπισθεν αύτών ό ΙΑΚΩΒΟΣ.

ΓΕΑ. ’Έλα γρήγορα άγαπητή Όδρία. Πηγαίνω νά φέρω τά γίδ’α σου. 
Λοιπόν Όδρία, είμαι πάντοτε ίδικός σου ; Σέ εύχαριστεΐ ή αθώα μου φυ
σιογνωμία ;

ΟΔΡΙΑ.’ Ή φυσιογνωμία σου! Ό θεός νά μάς βοηθήση ! Τί μούτρο ;

1 Doth my simple feature content youl ? ’Ενταύθα λέγει δ Wright ϊσως ύπάρχει λογοτ 
πα'γνιον ούτινος άπωλέσθη ζλείς. Τό feature έπί Σαίξπηρ δεν έσήμαινε μόνον τό πρόοωπον, 
άλλ’ ίν γίνει τό σχήμα τήν μορφήν.
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ί ' ,ΓΕΑ. Είμαι εδώ μαζί μου καί μέ τά γίδ’ά σου, δπως ό μάλλον ΐδιό-
ι·: τροπος τών ποιητών, δ τίυ.ιος ’Οβίδιος ήτο μεταξύ τών Γαιτών. 1

ΙΑΚ. ( ο(« ) ΎΩ μάθησι; κακώς οίκοΰσκ, χΐϊρον ή Ζεΰ; έν άχυρίνη κα~ 
λύβη !

ΓΕΑ. "Οταν βλέπγ τις δτι οί στίχοι του δεν εινε καταληπτοί, και δτι 
έ . τδ πνεΰμά του δέν βοηθεΐται απδ τδ εύφυές παιδίον την άντίληψιν, τοϋτο
it . καταπλήττει πλειότερον, ή έξογκωμένος λογαριασμός έν μικρώ δωματίω

ξενοδοχείου. Μα τδν Θεόν έπεθύαουν νά σέ είχαν κάμει ποιητικήν οί θεοί.
ΟΔΡ. Δέν ήξεύρω τί θά ’πή ποιητική. Είνε πράγμα τίμιο μέ έργα καί 

μέ λόγια ; είνε πράγμα αληθινό ;
ΟΡΑ. "Οχι αληθώς- διότι ή αληθέστερα ποίησις είνε η μάλλον πλά

στη. ’Επειδή δέ οί έρασταί δίδονται εις τήν ποίησιν, δύναταί τις νά εί'πη
■ίΰ δτι οί ποιητικοί τωι δοκοί, δέν είνε άλλο, ή ερωτικά πλασμκτα.
&Ι. \ \ ' Ύ * * * Λ 'ΟΔΡ. νίΙθελες 'λοιπον να »ζε είχαν κα;χει ποιητικήν οι Οεοι ;

ΓΕΑ. Μάλιστα*  διότι μοΰ ώρκίσθης δτι είσαι τιμία’ ώστε έάν ήσουν 
ποιήτρία, θά είχα κάποιαν ελπίδα δτι προσποιείσαι.

ΟΔΡ. Δέν ήθελες νά είμαι τιμία ;
ΓΕΑ.*Οχι  μά τήν αλήθειαν,έκτο; μόιον άν ήσο άσχημη' διότι τιμιότη; 

ζευγαρωμένη μέ ωραιότητα είνε τδ αύτδ ώς νά άρτύγ; μέλι μέ ζάχαρι.
>ί ΙΑΚ. (ο'α ) Σοφός τρελλός !

ΟΔΡ. ’Εγώ δέν είμαι εύμορφη, και διά τοϋτο παρακαλώ τούς θεούς νά 
μέ κάμουν τιμίαν.

ΤΡΑ. Ναι άλλά τδ νά δίδουν τιμιότητα είς ένα βρωμοκόριτσο, είνε 
τδ αύτδ ώς νά παρατίθεται εζαιρετον φχγητον είς ρυπαρόν πινακίου.

ΟΔΡ. Δεν είμαι βρωμερά,άν καί εύχαριστώ τδν θεόν ποΰ είμαι άσχημη.
ΓΕΑ. Εύλογημένο νά ήνε τδ όνομα τοΰ θεοϋ διά τήν ασχήμιαν σου’ 

ή ρυπαρότης ήμπορεΐ νά έ'λθη αργότερα.’Αλλ’ δ,τι και άν γινγι, εγω θα σε 
πάρω γυναίκα, και διά τοϋτο εύρηκα τδν σίρ Όλβιέρον παπατρέχα, έφη- 
μ.έριον τοϋ γειτονικού χωρίου, ο όποιος μου υπεσχεθη ότι θα ελθρ εις .δ 
μέρος τοϋτο τοΰ δάσους δια να μάς ζευγαρωσγ.

ΙΑΚ. (ιδία ) Ευχαρίστως θά έβλεπαν τήν συνέντευξιν αύτήν. .
ΟΔΡ. Ό θεδς νά τά φέργι δεξιά !
ΓΕΑ. ’Αμήν. "Ενας μικρόψυχος άνθρωπος ήμποροϋσε νά διστάση ένώ- 

πιον τοικύτης έπιχειρησεω;*  διότι εδώ εχομεν το δάσος μονον αντί εκ
κλησίας, καί ζώα κερασφόρα άντι μαρτύρων' αλλα τι πείρα,ει, Θάρρος ! |
"Οσον μισητά, τόσον καί άναγκχϊα εινε τα κέρατα.Αεγεται οτι πολλοί άν
θρωποι είνε τόσον πλούσιοι, ώστε δέν ήξεόρουν πόσα έχουν είνε σωστόν. 
Επίσης πολλοί άνθρωποι έχουν τόσα πολλά κέρατα, ώστε δεν ή,ευρουν

2 ’Ενταύθα ό Γελωτοποιός παίζει με τις λέξεις goal και Goths με το capricious 1κ τοϋ . 
capro. I

Η

τί νά τά κάμωσι. Καλά, άλλ’ αύτδ είνε προίξ τής γυναικός των, δέν είνε 
άπόκτημ.ώ των. Κέρατα; Μάλιστα. Καί μόνοι οί πτωχοί ; ’Όχι, όχι. Καί 
ή εύγενεστέρα έλαφος έχει τόσον μεγάλα, δσον καί ή ασχημότερα. Είνε 
λοιπόν εύτυχής δ άγαμος ; όχι. "Οπως οχυρωμένη πόλις είνε μεγαλοποε- 
στέρα χωρίου, ουτω καί τδ μέτωπον τοΰ εγγάμου είνε σεβαστότερου άπδ 
τούς γυμνού; κροτάφους τοΰ άγάμ'ου· δσον δέ ή εύπορία τών άμυ/τικων 
μέσων^είνε προτιμότερα τής απορίας, τόσον καί τά κέρατα είνε πολυτι
μότερα τή; έλλείψεω; κεράτων. Έρχεται δ σίρ Όλβιέρος.

(Εισέρχεται ό σίρ’Ολβιέρος ό παπατρέχας.)

ΓΕΑ. Καλώς ώρισες σίρ Όλβίέρε παπατρέχα. Θέλει; νά μάς στεφανώ- 
σγ; εδώ ύποκάτω άπδ τδ δένδρου, ή θά έλθωμεν μαζί σου είς τήυ ’Εκ
κλησία υ ;

ΣΙΡ-ΟΑΒΙΕΡΟΣ. Δέν ύπάρχει εδώ κάνεις ν’ αντιπροσώπευσή) τήν γυ
ναίκα ;

ΓΕΑ. Δέν θέλω νά τήν λάβω ώς δώρον άπδ κάνένα.
Σ1Ρ-ΟΑΒ. Πρέπει νά άντιπροσωπευθή· άλλως ό γάμος δέν είνε νόμιμος.
ΙΑΚ. (ίίροχωρών.) Εξακολουθεί, εξακολουθεί' έγώ θά τήν άντιποοσω- 

πεύσω.
ΓΕΑ. Καλησπέρα, φίλε κύριε' πώς ονομάζεσαι; πώς είσαι κύριε; καλώς 

ώρισες. Σέ εύχαριστώ διά τήν πρδ ολίγου καλήν συναναστροφήν σου. 
Χαίρω πολύ ποΰ σέ βλέπω. ’Εδώ εχομεν μιά μικρά δουλειά. Σκεπάσου 
σέ παρακαλώ.

ΙΑΚ. Μήπως θά νυμφευθγς τρελλέ ;
ΓΕΑ. "Οπως τδ βόδι έχει τδν ζυγόν, τδ άλογον τδν χαλινόν και τδ 

γεράκι τά κουδούνια, ουτω καί ό άνθρωπο; έχει τάς επιθυμία; του, καί 
δπω; τά περιστέρια χαϊδεύονται, ουτω καί οί σύζυγοι άγαποΰν νά έλα- 
φροδαγκάνωνται.

ΙΑΚ. Πώς, άνθρωπος τή; ανατροφή; σου νά νυμφευθη ύπδ θάμνον ώ; 
επαίτης ; Υπάγετε είς τήν εκκλησίαν, καί ζητήσατε ένα καλόν ιερέα 
δστις νά σάς έςηγήση τί έστι γάμος' αύτδς εδώ θά σάς ένωση δπως κολ
λούν τά σανιδώματα τών τοίχων,δ εις έξ ύμών Θά συσταλγ καί ώ; χλω
ρόν ξύλον θά ζαρώση, θά ζαρώση. . .

ΓΕΑ. (ιδία.) Νομίζω πώς θά ήτο καλλίτερον νά στεφανωθώ άπ’ αύτδν, 
παρά άπδ άλλον, διότι μοΰ φαίνεται οτι δέν θά μάς στεφάνωση καλά, 
καί άν δέν στεφανωθώ καλά, θά έχω άργότερα μιά καλή πρόφασι ν’ ά-. 
φησω τήν γυναϊκά μου.

ΙΑΚ. Έλθέ μαζί μου καί άκουσον τάς συμβουλάς μου.
ΓΕΑ. ’Έλα γλυκεΐκ Όδριά. Χαϊρε παπά Όλιβιέρε' όχι, δπως λέγει τδ 

τραγούδι.
Τόμος Β'. 6 7 8 — Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1884. S8
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γλυκυε Όλιβ.έρε 
»Ώ καλέ Όλιβιέρε 1 
»Μή μ’ άφήστ,ς όπισδέν σοι> 
“Άλλα ψόγε, φύγε άπ’ έόώ 
«’Άδείαζέ μας τήν γωνιά 
»Δ'εν θέλω νά στεφανωθώ 
»Παππα μου άπδ σένα.

ΣΙΡ ΟΑΙΒ. Άδιέφορον. Ούδέ ποτέ οί σαρκασμοί τών φαντασιόπληκτων 
τούτων ανόητων Οά μέ άποτρέψωσιν άπδ την έζάσκησιν τοΰ επαγγέλμα
τος μου.

ΣΚΗΝΗ Δ'·
Τό Δάσος.

Εισέρχεται ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ και ή ΚΕΛΙΑ.

ΡΟΖ. Μη μοΰ λέγης τίποτε πλέον. Θά κλαύσω.
ΚΕΑ. Κλαΰσον, άλλά. συλλογίσθητι, δτι τά δάκρυα δέν αρμόζουν είς 

άνδρα.
ΡΟΖ. Άλλά δέν έχω άφορμήν νά κλαίω ;
ΚΕΑ. Άφορμήν τόσον καλήν, οσον δυναταί τις νά έπιθυμήστ)*  κλαΰ- 

σον λοιπόν.
ΡΟΖ. Καί αύτη; τής κόμης του τδ χρώμα είναι πλαστόν.
ΚΕΑ. ’Ολίγον μελανοτερα άπδ τήν κόμην τοΰ ’Ιούδα. Μά τδν Θεόν τά 

φιλήματα του είνε τέκνα τοΰ ’Ιούδα.
ΡΟΖ. Τδ άληθές εινε δτι ή κόμη του είνε χρώματος ωραίου.
ΚΕΑ. Χρώματος έξαιρέτου*  τδ καστανόν είνε άναμφιλέκτως τδ άρι- 

στον χρώμα.
ΡΟΖ. Και τά φιλήματα του περιέχουν τόσην άγιότητα, δσην ή ψκΰσις 

τοΰ αγίου άρτου.
ΚΕΑ. ’Έχει άγοράσει έν ζεύγος παλαιών χειλέων Άρτέμιδος’ ουδέ φί

λημα καλογραίας έκ τών τής άδελφότητος τοΰ χειμώνος είνε άγιώτερον.
ΡΟΖ. Άλλά διατί ώρκίσθη δτι θά ή'ρχετο σήμερον τδ πρωϊ, και δέν 

έρχεται ;
ΚΕΑ. ’Ώ βεβαίως δέν είνε ειλικρινής.
ΡΟΖ. Νομίζεις ;
ΚΕΑ. Ναί*  πιστεύω ότι δέν είνε ούτε βαλαντιοτόμος, ούτε ζωοκλό- 

πος*  άλλ’ ώς πρδς τήν ερωτικήν αύτοϋ πίστιν νομίζω δτι είνε τόσον κενή 
δσον άνεστραμμένον ποτήριον, ή ώς σκωληκόβρωτον κάρυον.

4 Π*λ»ιά  χοριώία μνημονιυομένη ύπο τον Jonhson ήρχιζε δ.ά τών λέξιων τούτων,
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οΰ έραστου δέν έχει . 
ά'χφότεροι έπιβε- 
τέσκ σου εδώ εις

ΡΟΖ. Δέν είνε πιστός είς τδν έρωτα ;
ΚΕΑ. Ναί' δταν εινε ερωτευμένος*  άλλά νομίζω δτι δέν είνε
ΡΟΖ. Τδν ή'κουσες δμως δρκιζόμενον καθαρά δτι ήτο.
ΚΕΑ. «ΎΙΙτο» δέν είνε «είνε»*  άλλως τε ό όρκο 

περισσοτέρκν βαρύτητα άπδ τδν λόγον τοΰ οίνοπωλου, 
βαιοΰτι ψευδείς λογαριασμούς. Υπηρετεί τδν δοΰκα πκ 
τδ δάσος.

ΡΟΖ. Συνήντησα χθές τδν δοϋκα και ώμίλησα έπί μακρδν μετ’αύτοΰ*  
μέ ήρώτησε περί τής οικογένειας μου’ τώ είπον δτι είνε τόσον καλή δσον 
κκί ή ιδική του*  έγέλασε και μέ άφήκε ν’ άπέλθω. Άλλά πρδς τί νά 
δαιλώμεν περί πατέρων, δταν ύπάρχη Όρλάνδος έν τφ κόσμω ;

ΚΕΑ. είνε λαμπρός άνθρωπος! γράφει λαμπρούς στίχους, δμιλεΐ λαμ
πρά, δοκίζεται λαμπρούς δρκους, θραύει αύτούς γενναίως ενώπιον τή; ερω
μένης του, καί ώς ελεεινός μονομάχος κεντά μόνον τήν μίαν πλευράν τοΰ . 
ίππου του καί θραύει άδεςίως τδ δόρυ του. Άλλά πάν ούτινος επιβαίνει 
ή νεότης καί οδηγεί ή τρέλλα είνε γενναίου. (Ποιος έρχεται ;)

Εισέρχεται ό ΚΟΡΙΝΝΟΣ.
ΚΟΡ. Κυρία... κύριε*  συχνά ήρωτήσατε διά τδν βοσκόν εκείνον ό οποίος 

έπκραπονεϊτο δτι ήτο ερωτευμένος*  εκείνον ποΰ ί'δετε νά κάθετε πλησίον 
μου είς τά χόρτα και νά έπκινή τήν ύπερήφανον κκί άκατάδεκτον βο- 
σκοποΰλαν τήν ερωμένην του.

ΚΕΑ. ’Έ τί έγεινε.
ΚΟΡ. ’Άν θέλετε νά ίδήτε μία πραγματική σκηνή μεταξύ τοΰ ώχρο- 

ποοσώπου άληθινοΰ έ'ρωτος καί τοΰ ζωηροΰ (πυροϋ) χρώματος, τοϋ σαρ
κασμού καί τής άγερώχου ύπεροψίκς, έλθετε ολίγα βήματα άπ’ εδώ, καί 
θά σάς οδηγήσω άν θέλετε νά ίδήτε τδ θέαμα.’

ΡΟΖ. ’Ώ, έλθετε, άς ύπάγωμεν*  ή θέα τών έρκστών τρέφει τους έρών- 
τκς. 'Οδήγησε μας είς τδ θέαμα τοΰτο, καί θά ί'δρς δτι Οά λάβω ενερ
γόν μέρος είς τήν κωμωδίαν των (εξέρχονται )

ΣΚΗΝΗ Ε'·
"Ετερον μέρος τοϋ Δάσους.

Εισέρχεται ό Σ1ΛΒ1ΟΣ και ή Φ(>1ΒΠ.

ΣΙΑΒΙΟΣ. Μή μέ περιφρονγς, μή, γλυκεία μου Φοίβη. Είπέ δτι δέν μέ 
αγαπάς, άλλ’ ό'χι μέ τόσην πικρίαν. Και αύτδς δ δήμιος τοΰ όποιου ή 
καρδία έχει σκληρυνθή άπδ τδ σύνηθες αύτώ θέαμα τοΰ θανάτου δέν άφί-

1 Between the pale complexion of true love and the red glow of scorn and proudjdis dain. 
To ύφος τοϋ ποιμένας είνε τόσον ύψ.γλον, ώστε κατ’ ανάγκην πρέπει νά τηρηδξ τδ αύτδ καί 
έν τή μεταφράσει.
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νει τον πέλεκυν νά πέσ-ρ επί ,τοΰ κεκλιμένου λαιμού, πριν ή ζητήση 
συγχώρησιν. Θέλεις λοιπόν νά ήσαι σκληρότερα άπό εκείνον δ όποιο; 
περνά την ζωήν του σκοτώνων άνθρώπους ;

ΦΟΙΒΗ. Δεν ήθελα νά είμαι δήμιός σου- σέ άποφεύγω διότι δέν θέλω 
νά σέ βλάψω- μοΰ λέγεις πώς τά ’μάτια δολοφονούν. Αυτό δέ πάλιν είνε 
νόστιμο, εινε άπό τ’ άγραφα- τά ’μάτια τό πλέον άδύνατον καί πλέον 
τρυφερόν πράγμα τοΰ κόσμου, που κλείουν τά δειλά των παράθυρα καί 
εις τά μικρότατα μόρια, νά ονομάζονται τύραννοι, σφαγείς, δολοφόνοι ! 
Νά εγώ σέ άγριοκυττάζω μέ όλη μου την καρδιά- άν τά 'μάτιά μου ήμ- 
ποροΰν νά πληγώσουν, άς σέ σκοτώσουν. Προσποιήσου τώρα ότι λιποθυ- 
μεϊς, πέσε κατά γης- άν όμως δέν είμπορεϊς, τότε εντροπή, εντροπή σου! 
νά ψεύδεσαι και νά λέγγ; ότι τά’μάτιά μου εΐνε δολοφόνοι! Δεϊξέ μου τώρα 
την πληγήν όπου σοΰ έκαμαν τά ’ματιά μου. Κεντήσου μέ μία βελόνη, 
καί θά ιδης καί θά μείνη τό σημεϊον- στηρίξου εις ένα καλάυ.ι και θά 
Γύγ,ς ότι ή παλάμη σου θά φέρ·ρ δι'δλίγας στιγμάς τά σημεία- αλλά τά 
βλέμματα ποΰ έ'ρριψα επάνω σου δέν σέ έ'βλαψαν, και είμαι βεβαία ότι 
τά ’μάτια δέν έχουν τήν δύναμιν νά βλάψουν.

ΣΙΑ. ΎΩ άγαπητή μου Φοίβη ! άν κάμμιά ημέρα—καί ΐ'σως πλησιά
ζει—σέ σαγηνεύσει κανέν άνθηρό πρόσωπον, τότε θά μάθγς τάς άοράτους 
πληγάς τάς οποίας προξενούν τά κοπτερά βέλη τοΰ έρωτος.

ΦΟΙΒ. Άλλ’ έως τότε, μή μέ πλησιάζης- όταν δέ έλθ-ρ δ καιρός εκεί
νος, είμπορεϊς νά μέ λυτής καί νά μέ περιγελάς άσπλάγχνως,διότι κ’ εγώ 
έως τότε θά είμαι άσπλαγχνο; μαζύ σου.

ΡΟΖ. Καί διατί σέ παρακαλώ ; Ποία μητέρα σέ έγέννησεν, ώστε νά 
ύβρίζγς τούς δυστυχείς καί νά χαιρέκακης ούτω πως ; Νομίζεις ο τι επειδή 
δέν είσαι εύ'μορφη—διότι μά τόν θεόν δέν βλέπω τήν ώοαιότητά σου, 
όπως δέν βλέπω ουδέ τήν κλίνην μου εις τό σκότος — πρέπει διά τοΰτο 
νά ήσαι άλαζών καί άσπλαγχνος ; ”Ε, τί σημαίνει τοΰτο ; διατί μέ παρα
τηρείς; εις σέ βλέπω ό,τι καί εις τό κοινότατου πλάσμα τής φύσεως Μά 
τούς Θεούς φαίνεται ότι σκοπεύει νά σαγηνεύσγ καί τούς ΐδικούς μου δφθαλ. 
μούς- δχι, δχι, μή έλπίζης τοιουτόν τι, ώ υπερήφανος κυρά. Ούτε τά 
μαΰρα βλέφαρά σου, ού'τε ή ώ; μαύρη μεταζα κόμη σου, ούτε οί μελά
νες οφθαλμοί σου, ούτε ή γαλακτώδης παρειά σου θά δυνηθώσι νά ύπο- 
δουλώσωσι τήν ψυχήν μου ούτως, ώστε νά μέ καταστήσωσι λάτριν σου. 
2ύ δέ βοσκέ άνόητε, διατί τήν άκολ.ουθεΐς ώς ύγρός νότος μεστός ανέ
μου και βροχής ; 'Ως άνήρ είσαι χιλιάκις εύμορφότερος εκείνης ως γυναι- 
κός.“Ενεκα ύμών τών άνοήτων πληροΰται δ κόσμος δυσειδών παιδιών. Σύ 
τήν κολακεύεις, δχι τό κάτοπτρόν της- εις σέ κατοπτριζομένη βλέπει 
έκυτήν ώραιοτέραν παρ’ όσον τήν δεικνύουσι τά χαρακτηριστικά της. 
Γνώρισε τόν εαυτόν σου, κυρά μου- γονάτισε, νήστευσε καί ευχαρίστησε
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τόν θεόν, διότι άγαπάσαι άπό αγαθόν άνθρωπον- σοΰ λέγω δέ κατ’ ι
δίαν, ώς φίλος- «πωλήθητι όταν εύρης εύκαιοίαν, δέν είσαι διά κάθε άγο- 
ράν». Ζήτησε συγγνώμην άπό τόν άνθρωπον τοΰτον, άγάπα αυτόν και 
δέξαι τήν πρότασίν του. Ό άσχημος καθίσταται ασχημότερος, όταν είνε 
σκώπτης. Λάβε λοιπόν αυτήν βοσκέ. Χαίρετε.

ΦΟΙΒ. Χαριτωμένε νέε- μάλωνε με σέ παρακαλώ επί ένα χρόνο διαρ
κώς- προτιμώ ν’ ακούω τάς επιπλήξεις σου, παρά τάς έρωτικάς έκφρά-
σεις τοΰ άνθρωπου τούτου.

ΡΟΖ. (πρδς τήν Φοίδην ) ’Εκείνος μέν ήράσθη τής δυσμορφίας σου (προς 
τον Σίλβιον) αυτή δέ τής οργής μου. "Αν τό πράγμα έ'χη ουτω, δσάκις θά 

δι’ άγριων βλεμμάτων, θά τήν πεπερίζω μέ πικρούς 
λόγους (προς τήν Φοίβην) διά τί μ;

τον
σοί αποκρίνεται

αου.

έ παρατηρεί; ουτω πως;
ΦΟΙΒ. ’Όχι μέ κακόν σκοπόν.
ΡΟΖ. Μή μέ έρωτευθής σέ παρακαλώ, διότι είμαι κιβύηλότερος καί 

άπο τούς όρκους άκόμη εκείνους ο'ίτινες γίνονται έν ώρα μέθης. Έκτος 
τούτου, δέν σέ άγαπώ- άν Θέλνις νά μάθ-ρς τό σπήτί μου, είνε εδώ πλη
σίον τοΰ έλαιώνος. Θά έ'λθ-ρς άδελφή ; βοσκέ μή τής χαρίζρς κάστανα. 
Έλθέ άδελφή. Βοσκοποΰλα, βλέπε τον μέ γλυκύτερα ’μάτια, καί μή εί
σαι τόσον ύπερήφανος. Καί δ κόσμος όλος Sv ήδύνατο νά σέ ίδγ, κανένα 
ή δρασις δέν θά ήπάτα ώς αυτόν. Εμπρός, ά; ύπάγωμεν εις τά πρόβατά 
μ.ας. ( Εξέρχεται ή Ροζαλίνδα, ή Κελία καί ό Κόρινος )

ΦΟΙΒ. Τώρα, ώ μακαρίτη βοσκέ, άναγνωρίζω τήν άλήθειαν τών λόγων 
σου.1 «Τί; εραστής δέν ήοάσθη μέ τό πρώτον βλέμμα ;»

ΣΙΛ. ’Αγαπητή Φοίβη.
ΦΟΙΒ. *Έ,  τί λέγεις Σίλβιε ;
ΣΙΛ. Λυπήσου με γλυκειά μου Φοίβη.
ΦΟΙΒ. Σέ λυποΰμαι καλέ μου Σίλβιε.
ΣΙΛ. Τήν λύπην πρέπει νά παρακολουθη ή παρηγοριά. ’Άν λυπήσαι 

διά τά ερωτικά βάσανα, δό; μου τήν άγάπην σου, και τότε και ή λύπη 
και τά βάσανά μου εξαφανίζονται.

ΦΟΙΒ. “Εχεις τήν άγάπην μου, δέν είνε πράγμα φιλάνθρωπον ;
ΣΙΑ. ’Ήθελα νά ήσαι ΐδική μου.
ΦΟΙΒ. "Α, αυτό θά ήτο άπληστία. ΎΙΙτο καιρός ποΰ σέ έμισοϋσα. Καί 

όμως δχι ότι σέ άγαπώ, άλλ’ επειδή δμιλεΐς τόσον καλά τήν γλώσσα 
τής άγάπης, ή συντροφιά σου, ή δποία έως τώρα μοϋ ήτον ενοχλητική, 
είνε τώρα υποφερτή- θά σοΰ άναθέσω καί μίαν ύπηρεσίαν, άλλά μή περι
μένεις άλλην άμοιβήν, άπό τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά μέ υπηρέτες.

Ί Ό ύπαινιττδμενος ποινήν εΐνε δ Χριστόφορος Μαρλώ άποθανών τή ΐ ’Ιουνίου 4593, 
οί δέ άναφιρόυενοι στίχοι είνε έκ τοδ ποιήριατάς του «‘ΙΙρώ καί Λέανδρος», δημ.οσιευ9έντος 

τώ 1598 —Wright.
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ΣΙΑ. Τόσον ιερά καί τόσον τελεία εινε ή άγάπη μου, τόσον δέ ολίγη 
ή εύνοια την όποιαν μοΰ δεικνύεις, ώστε θά θεωρήσω άφθονου θερισμόν, 
άν όπισθεν εκείνου ό όποιος θερίζει, ήμπορέσω νά σταχυολογήσω. ’Άφινε 
λοιπόν άπδ καιρού είς καιρόν νά σοΰ διαφεύγη κάνέν μειδίαμα, και τοΰτο 
μοΰ άρκεΐ διά νά ζώ.

ΦΟΙΒ. Γνωρίζεις τόν νέον ό όποιος μοΰ ώμίλησε πρδ ολίγου;
ΣΙΑ. ”Οχι πολύ καλά, άλλά τδν συνήντησα πολλάκις. Είνε εκείνος δ 

όποιος ήγόρκσε την καλυβην καί τάς βοσκάς ποϋ είχεν άλλοτε δ γέρων 
Κάρολος.

ΦΟΙΒ. Μη νομίσης δτι τδν αγαπώ επειδή ερωτώ δι’ αυτόν. Είνε προ-, 
πετές παιδίον*  καί δμως δμιλεΐ καλά.’Αλλά τί μέ μέλλει διά τά λόγια; 
και δμως τά λόγια κάμνουν καλά, δσαν εκείνος δ όποιος τά λεγει, ευχα
ριστεί εκείνους οί όποιοι τ’ άκουουν. Είνε εύμορφος νέος, οχι πολύ εύμοο- 
φος, άλλά βέβαια είνε υπερήφανος' καί δμως ή υπερηφάνεια τοΰ ταιριά
ζει. Θά γίντ) ώρζϊος άνδρας, τδ καλλίτερου ποΰ έ'χει εινε τδ χρώμά του, 
και άν ή γλώσσα του πληγόνει, τά ’ματιά του γιατρεύουν γρηγορότερου. 
Δέν είνε πολύ ύψηλδς, και όμως διά τήν ηλικία του εινε υψηλός’ τά σκέλη 
του είνε έτσι κ’ έ'τσι, καί δμως είνε καλά. Τά χείλη του είχον ώραΐον 
κόκκινου χρώμα, ολίγον ζωηρύτιρον. καί άνθηοότερον άπδ εκείνο ποΰ έχρω. 
μάτιζε τδ πρόσωπόν του. ΎΙΙτον άκριβώς η διαφορά μεταξύ τοΰ καθαροΰ 
κοκκίνου καί τοΰ ολίγον άνοικτοΰ ροδίνου. Υπάρχουν γυναίκες, Σίλβιε, αί 
δποΐαι άν τδν είχαν παρατηρήσει μέ τόσην προσοχήν όπως έγώ, σχεδόν 
θά τδν έρωτεύοντο, ’Αλλά, δσον δι’ εμέ, ούτε τδν άγαπώ, ρύτε τδν μισώ' 
καί όμως έ'χω μεγαλειτεραν άφορμήν νά τδν μισώ παρά νά τδν άγαπώ. 
Τί δικαίωμα είχε νά μέ μαλώσγ ; Είπε πώς τά ’ματιά μου είνε μαϋρα, 
καί μαϋρα τά μαλλιά μου, καί τώρα ένθυμοΰμαι δτι μέ έπεριφρόνει. Α
πορώ πώς δέν τοΰ άπεκρίθην.’Αλλά δέν πειράζει’ δέν εξοφλεί κανείς δ,τι 
αναβάλλει. Θά τοΰ γράψω ένα περιπαικτικό γράμμα, τδ όποιον θά τοΰ 
φέρεις’ θέλεις Σίλβιε ;

ΣΙΑ. Άκοϋς έκεϊ; άμέσως Φοίβη.
ΦΟΙΒ. Θά τδ γράψω άμέσως’ τδ περιεχόμενον είνε είς την κεφαλήν 

καί εις την καρδίκν μου. Θά τοΰ γράψω ολίγα, άλλά έγγικτικά. "Ελα 
μαζί μου Σίλβιε. (εξέρχονται.)

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α'·

Τό Δάσος.

Εισέρχεται ή ΚΕΛΙΑ ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ «αί δ ΙΑΚΩΒΟΣ.
ΙΑΚΩΒΟΣ. ’Επιθυμώ νά γνωρισθώμεν καλλίτερου, κομψέ μου υέε. 
ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ. Αέγουυ δτι είσαι μελαγχολικός.
ΙΑΚ. Είμαι πράγματι’ άγαπώ περισσότερον την μελαγχολίαν παρά τδν 

γέλωτα.
ΡΟΖ. "Οσοι κατέχονται εις υπερβολήν ύπο τής μιας ή της άλλης τών 

διαθέσεων τούτων, είνε άνθρωποι μυσαροί καί έκτίθεντζι είς την κοινήν 
κατάκρισιν πλειότερον καί αύτών άκόμη τών μέθυσων.

ΙΑΚ. Πώς! είνε καλόν νά ·ήνέ τις σκυθρωπός καί νά μή λέγη τίποτε.
ΡΟΖ. Τότε είνε καλόν νά ήνέ τις πάσσαλος.
ΙΑΚ. Δέν έ'χω ούτε τοΰ λογίου τήν μελαγχολίαν, ή-ις είνε άμιλλα, 

ούτε τήν τοΰ μουσικού, ήτις είνε ιδιότροπος, ούτε τήν τοΰ αύλικοΰ, ήτις 
είνε άλαζονείζ, ούτε τήν τοΰ στρατιώτου, ήτις είνε φιλοτιμία, ούτε τήν 
τοΰ νομικού, ήτις είνε πολιτική, ού'τε τήν τής γυναικδς, ήτις είνε χάρις, 
ούτε τήν τοΰ έραστοΰ, ήτις είνε πάντα ταΰτζ’ άλλ’ είνε μελαγχολία 
ίδιάζουσα εις εμέ, συγκειμένη έκ πολλών ουσιών καί έζηγμενη έκ πολ- 

ί, λών πραγμάτων’ και τώ δντι αί ποικίλαι περί τών περιηγήσεων μου σκε-
; ψεις, είς τάς όποιας μέ βυθίζουσι συνεχώς οί διαλογισμοί μου, μοί έμπνέ-

| ουσιν άλλόκοτον δυσθυμίαν.
ΡΟΖ Περιηγητής! Μά τήν άλήθειαν έ'χει πολύ δίκαιον νά μελαγχο- 

λής. Φοβούμαι δτι έπώλησες τάς γαίας σου διά νά ί'δης τάς τών άλλων.
| Τδ νά έ'χη τις ίδεΐ πολλά, καί νά μην έ'χη τίποτε, είνε τδ αύτδ ώς νά
ί έ'χγ πλουσίους οφθαλμούς, καί πτωχά; χεΐρας.
ΐ ΙΑΚ. Ναί’ άλλ’ άπέκτησα πείραν.

ΡΟΖ. Καί ή πεϊοά σου αυτή σέ καθιστ^ μελαγχολικόν. Θά προετίμων 
| τρέλλαν ή όποια νά μέ καθιστ^ εύθυμον, ή πείραν, ήτις νά μέ έμπνέη
μ μελαγχολίαν καί έ'πειτα νά ταξειδευση τις πρδς τοΰτο !
I- ΟΡΑ. Χαΐρε καί εύτύχει φιλτάτη Ροζαλίνδα.

ΙΑΚ. ’Ά, ό θεός μαζί σου, άν όμιλής είς στίχους άνομοιοκαταλήκτους.
ΡΟΖ. Χαΐρε, κύριε περιηγητά’ πρόσεχε νά δμιλής μέ προφοράν προσπε- 

I ποιημένην, νά ένδύεσαι παράξενα ενδύματα, νά ψέγης πάντα τά πλεονεκ-■
τήμκτα τής πατρίδας σου, νά καταράσαι τήν ώραν τής γεννήσεως σου καί 
νά μέμφεσαι σχεδόν καί τοΰ θεού διά τήν φυσιογνωμίαν ήν σοί έδωκε·
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διότι άλλως θά διστάσω νά πιστεύσω δτι έπλευσες ποτέ μέ γονδόλαν 5 
(Εξέρχεται ό’Ιάκωβος.)—(Πρδς τδν Όρλάνδον) Αδίπδν Όρλάνδε ! ποΰ ήσο καθ’ 
δλον αύτδ τδ διάστημα ; σύ εραστής ! άν μοΰ ξαναπαίξης αύτδ τδ παι
γνίδι, νά μή σέ ίδοϋν πλέον τά ’μάτιά μου.

ΟΡΛ. Μόλις μίαν ώραν έβράδυνα άπδ τήν ύπόσχεσίν μου, ωραία μου
Ροζαλίνδα.

ΡΟΖ. Βραδότης μιας ώρας είς ερωτικήν συνέντευξιν! Δι’ εκείνον δστις 
•ήθελε διαιρέσει τδ λεπτόν της ώρας εί; χίλια μέρη, και βραδύνει έν χι
λιοστόν τοϋ λεπτοΰ είς ερωτικήν συνέντευξιν, δόναταί τις νά εί'πη, δτι 
ή'γγισε μέν αύτδν ό έρως είς τδν ώμον, η καρδία του δμως είνε άτρωτος.

ΟΡΑ. Συγγνώμην, φιλτάτη Ροζαλίνδα.
ΡΟΖ. ’Όχι' άν βραδύνης τόσον, μη παρουσιασΟης πλέον ενώπιον μου. 

Θά μοΰ ήτο τδ ίδιον νά εινε εραστή; μου ένας κοχλίας.
ΟΡΑ. 'Ένας κοχλίας ;
ΡΟΖ. Βέβαια κοχλίας· διότι, άν καί έρχεται βραδέως, φέρει δμω; τδν 

οίκόν του έπί της κεφαλής του, δπερ είνε νομίζω προγαμιαία δωρεά, 
καλλίτερα εκείνης, ήν σύ δυνασαι νά κάμης είς γυναίκα. Έκτος τουτου 
φερει μαζί του καί τήν τύχηκ του.

ΟΡΑ. Τί πράγμα ;
ΡΟΖ. Μπα, τά κέρατα, τά όποια σεϊς έκόντε; άκοντες, οφείλετε είς 

τάς συζύγους σας, ένφ αύτδς έρχεται μέ ώπλισμένην τύχην, προφυ- 
λάττων οΰτω τήν σύζυγόν του άπδ τήν συκοφαντίαν.

Δέν είνε κέρατοποιδς ή άρετή· ή δέ Ροζαλίνδα μου είνε ενάρετος. 
Και είμαι ή Ροζαλίνδα σου.

ΟΡΑ.
ΡΟΖ.
ΚΕΑ. Άρέσκεται νά σέ ονομάζνι ουτω, άλλ’ έχει μίαν Ροζαλίνδαν 

οποίας τδ χρώμα εινε ωραιότερου τοϋ ίδικοΰ σου.
ΡΟΖ. ’Έλα, γίνου εραστής μου, 2 διότι τώρα είμαι κυριακάτικη, 3 και 

άρκετά διατεθειμένη νά συναινέσω. Τί θά μοΰ έλεγες τώοα άν ή'μην ή 
καθαυτό Ροζαλίνδα σου;

ΟΡΑ. Θά σέ έφίλουν πριν ή ομιλήσω.
ΡΟΖ. ’Όχι θά έκαμνες καλλίτερα νά ομίλησες πρώτον, όταν δέ περιέλ- 

Οης είς άμηχανίαν δι’ έλλειψιν ύλης, τότε δυνασαι νά καταφυγής εις τδ 
φίλημα. Κάλλιστοι ρήτορες ξηροβήχουν όταν δέν ήςεύρουν τί νά είποΰν. 
Ώς πρδς τούς έραστάς δέ (δ θεδς νά μας φύλαξη), όταν δέν έχωσιν άντι- 
κείμενον ομιλίας, καταφεύγουν άμέσως είς τδ φίλημα.

τη

Ί Swam in a gondola. ’Ερμηνεύεται ύπδ τοΰ Jonhsot), ότι ήσο ε’ς Βενετίαν, πρωτεύουσαν 
πάσης άκολασίας κατα τοΰ; χρόνους Εκείνους, καί ένθα πάντες οι εΰγενεϊς ’Άγγλοι εοαπάνων 
τήν περιουσίαν των,εφθειρον τά ήθη των καιήρνοϋντο κα'ιαΰτήν ϊτιτήν θρησκείαν των, Wright.

2 Woo me, Woo me, πρόσφερέ μου τάς Ερωτικά; σου περιποιήσεις,
3 Διότι σήμερον έ'χω διάθεσιν Εορτάσιμον’ holiday humour.

ΣΑΙ2ΠΗΡ — ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ; ΠΡ. Δ'.

ΟΡΑ. Άλλ’ άν δέν τοΐς δοθή τδ φίλημα ;
ΡΟΖ. Τότε σέ άναγκάζει νά καθικετεύσης, καί τοΰτο παρέχει νέαν ύλην.
ΟΡΑ. Καί τί; ήδύνατο νά περιέλθη 1 είς άπορίαν λόγων, ένώπιον τής 

φιλτάτης του έρωμενης ;
ΡΟΖ. Σύ αύτδς, άν ή'μην έρωμένη σου, άλλως θά έθεώρουν τήν άρετην 

μου ίσχυροτέραν τοΰ πνεύματός μου. Δεν είμαι ή Ροζαλίνδα σου ;
ΟΡΑ. Άρέσκομαι λέγων δτι είσαι, δ.ότι έπιθυμώ νά ομιλώ περί αύτής.
ΡΟΖ. ”Ε λοιπδν, δι’ έμοϋ ώς άντιπροσώπου, ή Ροζαλίνδα σοΰ λέγει δτι 

δέν σέ θέλει.
ΟΡΛ. Τότε δ’ έγώ άποθνήσκω αύτοπροσώπως.
ΡΟΖ. ’Όχι, άπόθανε δι’ επιτροπείας. Ό κόσμος έκτίσθη πρδς ές χιλιά

δων έτών, καθ’ δλον δέ τοΰτο τδ διάστημα ούδεις άπέθανεν αυτοπροσώ
πως, ένεκα έρωτική; άφορμή;. 'Ρόπαλον έλληνικδν 2 έθραυσε τδ κρανίον 
τοϋ Τρωΐλου, καί δμως ούτος' έπραξεν δτι ήδυνήθη διά νά προαπαθάνη*  
είνε δέ πρότυπον έρωτος Πολλά εύδκίμονα έτη θά έζη δ Λέανδρος, καί 
άν έτι ή Ήρώ έγένετο καλογραία, άν μή παρενέπιπτε θερμή θερινή νύξ 
διότι, δ καλός ούτος νέος, μεταβάς είς τδν Ελλήσποντον διά νά λουσθή, 
κατελήφθη ύπδ νάρκης καί έπνίγη- οί δέ άνόητοι χρονογράφοι τοΰ καιροΰ 
εκείνου άπέδωκαν τδν θάνατόν του είς τήν Ήρώ τής Σηστοΰ. Πάντα 
ταΰτα είνε ψεύδη. Οί άνθρωποι άποθνήσκουσιν άπδ καιροΰ είς καιρόν καί 
τρώγονται ύπδ των σκωλήκων, ούδεις δμω; άπέθανεν ές έρωτος.

ΟΡΑ. Δέν ή'θελον νά έχη τοιαΰτα αισθήματα ή άληθής μου Ροζαλίνδα, 
διότι σέ βεβαιώ δτι τδ συνοφρύωμά τη; ήδύνατο νά μέ φονεύση.

ΡΟΖ. Μά τήν χεΐρά μου, ούδέ έντομον θά έφόνευε. Άλλ’ έστω" τώρα 
θά είμαι ή Ροζαλίνδα σου μέ εύμενεστέρας διαθέσεις. Ζήτησόν μοι δ,τι 
θέλεις· θά σοί τδ χορηγήσω.

ΟΡΛ. Αγάπα με, λοιπδν, Ροζαλίνδα.
ΡΟΖ. Θά τδ κάμω εύχαρίστως, κάθε Τετάρτην και Παρασκευήν, καί 

δλας τάς ημέρας.
ΟΡΛ. Μέ θέλεις ;
ΡΟΖ. Βεβαίως’ καί’ είκοσι άλλους.
ΟΡΑ. Τί λέγεις ;
ΡΟΖ. Δέν είσαι καλός ;
ΟΡΛ. Πιστεύω.
ΡΟΖ. Αοιπδν, είνε δυνατόν νά χορτάση τις τδ καλόν;’Έλα άδελφή μου,

1 R. Not out of your apparel aud yet out of your suit. 11  Ροζαλίνδα παίζει μέ τάς λέ
ξεις apparel και suit, σημαινούσα; Ενδυμασίαν και παράκλησιν. Τοΰ λογοπαιγνίου τούτου μή 

μεταφραζομένου Ελληνιστί, παρελείψαμεν αύτδ Εν τή μεταφράσει.

*

2 Ό Τρώ’ίλος ΐφονεύθη ύπδ τοΰ ΆχιλλΕως· τδ ϊέ Ελληνικόν ρόπαλον όπερ έ'Οραυσε τδ κρα
νίον του και ή νάρκη ΰφ’ής κατελήφθη δ Λέανδρος,είνε Επινόημα της Ροζαλίνδα;.
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Θα μας στεφα/ωση. Δός μοι τδ χέρι σου Όρ 
Τί λέγεις άδελφή μου

συ Θα είσαι ό ίεοεύ; δστις 
λάνδε. Τ’

ΟΡΑ. Στεφάνωσε μας, σέ παρακαλώ.
ΚΕΑ.. Δεν ήςευρω τί ποεπει νά εί'πω.
ΡΟΖ. Ιδού πώς πρέπει ν’ άρχίσγς : «Θέλεις Όρλάνδε.... ;»
ΚΕΑ. Καλά, ένόησα. Θέλεις Όρλάνδε νά λάβγς σύζυγον αύτήν έδώ 

την Ροζαλίνδαν ;
ΟΡΛ. Θέλω.
ΡΟΖ Ναι, άλλά πότε ;

'J?

ΟΡΛΑΝ. Τώρα αμέσως, δσον ταχύτερου ειμπορεση νά μας στεφάνωση. 
ΡΟΖ. Τότε πρέπει νά εί'πγ,ς «Σέ λαμβάνω ώς σύζυγον Ροζαλίνδα. » 
ΟΡΛΑΝ. «Σέ λαμβάνω ώς σύζυγον Ροζαλίνδα».
ΡΟΖ. Ήδυνάμην νά ζητήσω καί τά έ'γγραφά σου, άλλά δέν πειράζει. 

«Σέ λαμβάνω ώς σύζυγον Όρλάνδε.» Ιδού μία κόρη ή οποία προλαμ
βάνει τδν ιερέα.» Το βέβαιον είναι δτι αί σκέψεις της γυναικδς προτρέ- 
χουσι τών πράξεων της.

ΟΡΛΑΝ. Τδ αύτδ συμβαίνει είς δλας τάς σκέψεις’ είνε πτερωταί.
ΡΟΖ. Είπέ μου τώρα, έπί πόσον καιρόν θά τήν έχης, άφοΰ γίνγις κύ

ριος αύτής ;
ΟΡΛΑΝ. Πάντοτε, καί μίαν ημέραν.
ΡΟΖ. Είπέ μίαν ημέραν χωρίς τδ «πάντοτε», 

άνδρες δμοιάζουσι πρδς ’Απρίλιον δταν έρώσι καί 
είνε νυμφευμένοι’ αί δέ κόοαι είνε 
μεταβάλλεται ό καιρό

ό'χι, όχι Όρλάνδε’ οί 
πρδς Δεκέμβριον δταν 

μεν Μάιος έφ’ δσον είνε κόραι, άλλά 
ων, δταν γίνωσι σύζυγοι. Θά σέ ζηλεύω περισσό

τερον παρ’ δσον άγριοπερίστερον τής Βαρβαρίας τδ θήλυ του’ θά είμαι θο- 
ρυβωδεστέρα ψιττακού εκτεθειμένου είς βροχήν, ίδιοτροποτέρα πιθήκου, 
καί μάλλον άκράτητος είς τάς επιθυμίας μου ή κερκοπίθηκος. "Οπως ή 
’Άρτεμις παρά τφ άναβουτηρίω, θά κλαίω άνευ λόγου, καί θά πράττω 
τοϋτο, δταν σύ θά είσαι εύθυμος’ θά γελώ δέ ώς ύαινα δταν σύ θά έχης 
διάθεσιν ύπνου.

ΟΡΑ. ’Αλλά θα πράττη δλα ταΰτα ή Ροζαλίνδα μου ;
ΡΟΖ Μά τήν ζωήν μου θά πράξη δπως έγώ.
ΟΡΑ. ’Ώ, άλλ’ έκείνη είνε συνετή.

δέν θά είχε τήν εύφυ’ί’αν νά πράξη δλα 
ταΰτα’ δσον νοημονεστέρα, τόσον και δυστροπωτέρα/Αν κλείσης τήν θύ- 
ραν είς τδ πνεΰμα τής γυναικδς, Θά έξέλθη διά τοΰ παοαθύρου’ άν κλεί
σης τδ παράθυρου, θά έξέλθη διά τής οπής τοΰ κλείθρου’ άν δέ φράξης καί 
ταύτην, θά έξέλθη μετά τοΰ καπνού διά τής καπνοδόχου.

■ ΌΡΑ. Ό έ'χων σύζυγον μέ τοιοΰτον πνεύμα ήδύνατο νά εί'πη. «Ποΰ 
τρέχεις, ώ πνεύμα».

OP A.
ΡΟΖ. Βεβζίω;, διότι άλλω

f
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ΡΟΖ. ’Όχι, τήν έπίπληξιν ταύτην ήδύνασο νά μεταχειρισθής δταν Θά 
έβλεπες τδ πνεΰμα τής γυναικδς σου μεταβαΐνον είς τήν κοίτην τοΰ 
γείτονός σου. .

ΟΡΑ. Και διά ποιας εύφυίας θά έδικαιολογεΐιο τδ πνεΰμα ;
ΡΟΖ. Μά τδ ναι, Θά έλεγεν δτι μετέβαινεν έκεΐ είς ά»αζήτησίν σου. *

Ουδέποτε θά εύρης γυνοΐκα ή'τις νά μήν έ'χη πρόχειρον τήν άπάντησιν, 
έκτος μ.όνον άν τής λείπει ή γλώσσα. Γυνή ή οποία δέν είνε ικανή ν’ 
άποδίδη τήν αιτίαν τών σφαλμάτων της είς τδν σύζυγόν της, δέν πρέπει 
ποτέ νά άνατρέφη μόνη τδ τέκνου της, διότι θά τδ κάμγ, βλάκα.

ΟΡΑ. Θά σέ άφήσω διά δύο ώρας, Ροζαλίνδα.
ΡΟΖ. Άλλοίμονον ! Δέν δύναμαι, άγάπη μου, νά σέ στερηθώ έπί δύο 

ώρας.
ΟΡΑ. Ποέπει νά παρευρεθώ είς τδ γεΰμα τοΰ δουκό;’ είς τάς δύο Θά 

είμαι πάλιν μετά σοΰ.
ΡΟΖ. Καλά, καλά, πήγαινε’ ή'ξευρα ποιο; θά έδεικνύεσα’ οί φίλοι μου 

μέ είχον ειδοποιήσει, καί τδ έπερίμενα. Ή κολακευτική σου γλώσσα μέ 
παοεπλάνησε.Δεν πειράζει’ μία έγκαταλελειμμενη, άς άποθάνη καί αύτη! 
Είς τάς δύο είπες ;

ΟΡΑ. Ναί, φιλτάτη 'Ροζαλίνδα.
ΡΟΖ. Μά τήν αλήθειαν, σοΰ ομιλώ σπουδαίως’ μά τούς ώραίους έκεί- 

νους δρκους οΐτινες είνε ακίνδυνοι, άν έν ιώτα παράλειψης έκ τής ύποσχέ- 
σεώς σου ή έ'λθγ,ς έν μόνον λεπτόν βραδύτερου τής ώρισθείσης ώρζς, θά 
σέ θεωοήσω ώς τδν δεινότατου έπίορκον, τόν μάλιστα κίβδηλου έραστήν 
έξ όσων δύναται τις νά εύρη μεταξύ τή; μεγάλη; αγέλης τών απίστων, 
καί τδν μάλιστα ανάξιον έκείνη; τή» δποίαν ονομάζεις Ροζαλίνδα. Φοβου 
λοιπόν τάς επιπλήξεις μου, καί τήρησου τήν ύπόσχεσίν σου.

ΟΡΛ. Μετά τοσαύτης εύλαβείας, ώς έάν πράγματι ήσο ή Ροζαλίνδα 
μου. Χαΐρε.

ΡΟΖ. Καλά’ δ Χρόνος είνε δ γηραιός δικαστής δστις έξελέγχει τά 
τοιαΰτα πταίσματα’ άς άφήσωμεν τδν χρόνον νά κρίνη. Χαΐρε.

(’Εξέρχεται ό Όρλάνοος)

ΚΕΑ. Έκακολόγησες άφελώς τδ γυναικείου φύλου έυ τή έρωτική σου 
φλυαρία’ σοΰ αξίζει νά άφαιρέση τις τδν υπενδύτην καί τάς περικνημίδας 
σου, καί νά δείξη είς τδν κόσμον ότι τδ πτηνδν κατέστρεψε τήν φω- 
λεάν του.

ΡΟΖ. ’Ώ έξαδέλφη, έξαδέλφη, αγαπητή μου έξαδέλφη. *Αν  ή'ξευρες 
πόσον βαθέως είμαι βεβυθισμένη είς τδν έ'ρωτα ! Δέν είναι δυνατόν νά 
μετρηθή. "Οπως δ κόλπος τή; Πορτογαλλίκς, ούτω καί δ έ'ρως μου είνε 
αγνώστου πυΟμενος.
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ΚΕΑ· Ή μάλλον είνε άνευ πυθμένας, διότι όσην αγάπην άν έκχύσης 
εκχέεται πάλιν.

ΡΟΖ. ’Όχι, τό κακότροπον εκείνο και νόθον τέκνον της 
καρπός σκεψεως, συλληψις φαντασιοκοπίας, γέννημα τρέλλαι 
εκείνος καί άχρεΐος παϊς δστις άπατα τούς 
λεσε τούς
Άλιένκ δτι δέν δύναμαι νά ζήσω μακράν της θέα 
γω είς 
στροφής

ΚΕΑ.

Αφροδίτης, 
δ τυφλός 

οφθαλμούς πάντων, διότι άπω- 
ΐδικους του, άς κρίνη περί τοϋ βάθους τοΰ έρωτός μου. Μάθε, 

ς τοΰ Όρλάνδου. 'Γπά- 
άναζήτησιν σκιερού μέρους, δπου θά στενάζω μέχρι της έπι- 
του.
Και εγώ πηγαίνω νά κοιμηθώ. (’Εξέρχονται.)

| ’ . ·. ΣΚΗΝΗ Β'
’ Τό δάσος

,:■/·
Είσέρ- ό ΙΑΚΩΒΟΣ οί εύπατρίάαι, καί τινες κυνηγοί.

ΙΑΚΩΒΟΣ. Ποιος έφόνευσε την έλαφον ;
Α' Ε1Ί1ΑΤΡΙΔΙ1Σ. Εγώ, κύριε.
ΙΑΚ. ’Άς τόν παρουσιάσωμεν είς τόν δοΰκα ώς Ρωμκϊον καταχτητήν 

θά 'ητο δέ καλόν νά Οέσωμεν έπί της κεφαλής του τά κέρατα της έλά- 
φου ώς στέφανον νίκης. Κυνηγέ, δέν ήξεύρεις κανένα τραγοΰδι κατάλλη- 

ί·ζ . λον διά τήν περίστασιν ταυτην.
ΚΤΝΗΓΟΣ Ναί, κύριε.
ΙΑΚ. Τραγούδησε το' άδίαφοοον άν δέν άπο τελείται αρμονία, αρκεί 

μόνον νά γίνεται θόρυβος. '

ΚΓΝ. Τί Οά πάρφ ό’ποιος έσκότωσε τό λάφι;

τό δέρμα και τά κέρατα.
Τραγουδώντας λοιπόν άς τό πάμε είρ τό σπίτι. 
Μην εντρέπεσαι νά τα φορέσης, 
ήτο περικεφαλαία πριν ακόμη γεννηβής.
Τά έφόρεσε ό πυποΰς σου, 
τά έφοροσε ακόμη κ’ ό πατέρας σου αύτός, 
δέν είνε γιά. περίγελο ούτε γιά περιφρόνησι.

ΣΚΗΝΗ Γ'·
Τό δάσος.

(Εισέρχεται ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ μετά τής ΚΕΛΙΑΣ)·
ΡΟΖ. Τί λέγεις τώρα ; δέν έπέρκσαν αί δύο ; και δμως δ Όρλκνδος 

δέν έφάνη.
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ΚΕΑ. Σέ βεβαιώ δτι παρκσυρθείς υπό τοΰ άγνοΰ έρωτος κκί τήςτετα- 
ραγμένης διανοίας του, έλαβε τό τόξον καί τά βέλη του και έξήλθε νά 

• κοιμηθγ. Ποιος έρχεται ; (Εισέρχεται δ ΣΙΛΒΙΟΣ)
ΣΙΑΒΙΟΣ. ’Έχω μίαν παραγγελίαν διά σέ ώραΐέ μου νέε καλήν.Ή Φοί. 

βη μοΰ είπε νά σοΰ δώσω αυτό' (τή εγχειρίζει επιστολήν) δέν ήξεύρω τό 
περιεχόμενον, άλλά καθώς συμπεραίνω άπό τό άγριεμενο πρόσωπο καί 
τόν θυμωμένο τρόπον ποΰ είχε δταν τό έγραφε, πρέπει νά γράφγ μέ θυμό. 
Μέ συγχωρείς, εγώ είμαι άθώος γραμματοκομιστής.

ΡΟΖ. ’Επιστολή τοιαύτη δύναται καί αύτήν άκόμη τήν υπομονήν νά 
φέρη είς άγανάκτησιν και νά τήν άναγκάσγ νά ύποκριθή πρόσωπον φιλο- 
νείκου- δστις ύταμένει τοΰτο, άνέχεται τό παν.Λέγει δτι δέν είμαι ώραϊος, 
δτι δέν έχω καλού; τρόπους' μέ ονομάζει άλαζόνα, καί δτι θά ήτο άδύ- 
νατον νά μέ άγκπήστ) καί άν έτι οί άνδρες ήσκν τόσον σπάνιοι, δσον δ 
φοϊνιξ. Μά τόν θεόν, ή αγάπη του δέν είνε δ λαγωός τόν όποιον κυνηγώ. 
Διατί μοΰ γράφει αυτά τά πράγματα ; Άκου; βοσκέ, τό γράμμα αύτό 
είνε στρατήγημα ίδικόν σου.

ΣΙΑ. "Οχι, μά τόν θεόν’ δέν ήξεύρω τί γράφει μέσα.Ή Φοίβη τό έγραψε.
ΡΟΖ. ’Έλα, έλα, είσαι τρελλός κκί σέ πκρκζάλισεν δ έρως' είδα τήν 

χεϊρά τη;’ έχει χεΐρα δερματίνην, χρώματο; ζεραμολίθου.’Αλήθεια, ένόμι- 
ζον δτι έφόρει τά χειρόκτιά της, άλλ’ήτο τό χρώμα της χειρός της' έχει 
χείρκ οικοκυράς' άλλά δέν πειράζει- λέγω δτι δέν συνέλαβεν αύτη τήν 
ιδέαν τής επιστολή; ταύτης' είνε έπίνο.α καί γράψιμον άνδρός.

ΣΙΑ. Χωρίς άλλο είνε ιόικόν της.
ΡΟΖ. Μπά, αύτό είνε άγριον καί άπότομον ύφος, ύφος μονομάχου- αύτη 

με προκαλεϊ δπως δ Τοΰρκος τον Χριστιανόν' δ λεπτοφυής έγκέφαλος τή; 
γυναικό; δέν δυναταί νά παραγάγή τόσον τερκτω^ώ; άγριας επίνοιας, λέ
ξεις τόσον αίθιοπικάς, τών δποίων ή έννοια είνε μελανωτέρκ τής μελάνη; 
δι’ ής έγράφησαν. Θέλεις νά άκούση; τήν επιστολήν ;

ΣΙΑ. Ναί σέ παρακαλώ, γιατί δέν ήξεύρω τί λέγει' γνωρίζω δμως μέ 
τό παραπάνω τήν σκληρότητα τής Φοίβης.

ΡΟΖ. Μέ Φοιβίζει πολύ,*  "Ακούσε πώς γράφει ή τύραννος (άναγινώσκει.) 

αΜήπως είσαι θεός καί μετεμορφώθης εις βοσκόν σύ δστις έκαυσες τήν 
»καρδίαν βοσκοποΰλας ; Είνε δυνατόν γυνή νά χλευάζν) τοιουτοτρόπως ;»

ΣΙΑ. Χλεύην τό λέγεις αύτό ;
ΡΟΖ. (ίναγινώσκει.) «Διατί άποβαλών τόν θειον συ χαρακτήρα, έκηρυξες 

πόλεμον κατά τή; γυναικείας καρδίκς;» ’’Ηκουσε;<ποτέ τοιαύτας ύβρεις ; 
«*Όταν  άνθρώπινα ’μάτια μέ έγλυκοκύτταζον, δέν μοΰ έκαμνον κανένα

1 Έζ τοΰ- ονόματος Phebe παράγει ό ποιητής ρημια Ιζφράζον τό τραχύ χα’ άπότομον 
ήθος της ποιμενίδος, όπως και εν τφ Κοριολανώ παράγει ρήμα «Άμφιδιάζω» ’κ τοΰ ονό

ματος τοΰ Άμφιδ'ου.—S. Μ.



υκακόν. Με έκλαμβάνει ώ; ζώον.’Αφοΰ 5 χλευχσμδζ τών λαμπρών δφθαλ- 
τμών σου, έχει την δύναμιν νά μοΰ έμπνευσή τόσον έρωτα,. άλλοίμονον 
κπόσον παράδοξα αποτελέσματα θά είχεν επ' εμού το γλυκύ σου μειδίαμα! 
»δτε σύ μέ έπεπληττες, έγω σέ ήγάπων' φαντάσου λοιπόν πόσον θά μέ 
ισυνεκίνουν αί δεήσεις σου !» Ό κομιστής τής έρωτική; μου επιστολής α
γνοεί τον ερωτώ μου. Στείλε μου δι’ αύτοΰ τήν άπάντησίν σου, άν ή νεό- 
της και ή σιψ.τά</’ειά-σου δέχωνται τήν ειλικρινή προσφοράν τοΰ εαυτού 
μου καί παντός δτι μοΰ άνήκει, ή άπόρριψον δι’ αύτοΰ τον έ'ρωτώ μου καί 
τότε θά επιδιώξω τδν θάνατον.

ΣΙΑ. Μάλωμα το λέγεις αύτδ άδελφέ ;
ΚΕΑ. Δύστηνε ποιμήν.
ΡΟΖ. Τον λυπεΐσαι ; δχι, δέν είνε άξιος οί'κτου' (προ; τδν Σίλβιον.) Εινε 

δυνατόν ν’ άγαπήσης τοιαύτην γυναίκα ; Νά σέ μεταχειρίζεται ώς δργα- 
νον καί νά παίζη έπί σου παράτονου μουσικήν ; Αύτο είνε άνυπόφορον ! 
Καλά, ύπαγε προς αύτήν, διότι βλέπω δτι δ έρως σέ κατέστησεν ερπε
τού χε'ρόηθες, καί είπέ της τοϋτο' ’Άν μέ άγαπ^, τήν διατώσσω νά σέ 
άγαπήση’ άν άρνηθή, δέν θά τήν αγαπήσω ποτέ, έκτος άν σύ μεσιτεύ- 
σγς ύπέρ αύτής.Άν είσαι αληθής εραστής, άπελθε χωρίς νά εί'πη; λέξιν, 
διότι έ'ρχεται κάποιος. ( Εξέρχεται ό Σίλβιος.)

Εισέρχεται ό ΟΑΒ1ΕΡΟΣ·
ΟΑΒ, Καλ’ήμερα ωραίοι μου κύριοι. Σας παρακαλώ δύνασθε νά μοΰ εΐ- 

πητε άν ήξεύρετε, ποΰ είς τά πέριξ τοΰ δάσους τούτου εύρίσκεται ποιμε- 
νική καλύβη περικυκλουμένη άπδ έλαιόδενδρα ;

ΚΕΑ. Πρδς δυσμάς τής θέσεως ταύτης, πρδς τδ κάτω μέρος τής γειτο
νικής κοιλάδας. ’Άφες πρδς τά δεξιά τήν σειράν εκείνην τών ιτεών, αί 
δποΐζι περιβάλλουσι τδν μορμυρίζοντα ρύακα, καί φθάνεις έκεϊ.Άλλ’αύτήν 
τήν ώραν ή καλύβη εύρίσκεται μόνη δέν ύπάρχει μέσα ούδείς. ,

ΟΑΒ. *Αν  ή γλώσσα δύναται νά δδηγήσν; τούς οφθαλμούς, νομίζω δτι 
σάς άναγνωρίζω έκ τής γενομένη; περιγραφής Τά αυτά ενδύματα, ή 
αύτή ήλικίκ. «Ό νέος είνε εύειδής, έ'χει γυναικείαν φυσιογνωμίαν καί φέ
ρεται ώς πρωτότοκος αδελφή. Ή γυνή είνε μικρού αναστήματος, καί με- 
λανωτέρα τοΰ άδελφοΰ της». Μήπως είσθε οί ΐδιοκτήται τής οικίας τήν 
οποίαν ζητώ ; '

ΚΕΛ. ’Επειδή έρωτας, δέν είνε μεγαλκυχία νά εί'πωμεν, δτι ημείς 
ή'μεθα.

ΟΑΒ. Ό Όρλάνδος προσφέρει εις άμφοτέρους τάς προσρήσεις του' απο
στέλλει δέ τδ αίμόστικτον τοϋτο μανδήλιον εϊς τδν νέον εκείνον, τδν 
οποίον ονομάζει Ροζαλίνδα του. Σύ είσαι εκείνος ;

ΡΟΖ. ’Εγώ. Τί σημαίνει τούτο ;
ΟΡΑ, Θά σάς είπω πρδς καταισχύνην μου, άν θέλητε νά μάθητε παρ’
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έμόΰ, τίς είμαι, πώς, διατί, καί ποΰ έκηλιδώθη τδ μανδήλιον τούτο.
ΚΕΑ. Είπέ το σέ παρακαλώ,
ΟΡΑ. "Ότε τελευταϊον σας άφήκεν ό νέο; Όρλάνδος, ύπεσχέθη νά έπι- 

στρέψν) έντδς μιας ώρας' καθ’ ήν δέ στιγμήν διήρχετο τδ δάσος βεβυθ·.σμέ- 
νος εις γλυκόπικρους ρεμβασμούς. ΎΩ! όποιον θέαμα ! έστρεψε τδ βλέμμα 
καί, άκούσατε τί έπαρουσιάσθη ενώπιον του. Ύπό δρΰν ής οί μεν κλάδοι 
ήσαν κεκαλυμμένοι έκ βρύων ώς έκ τή; πολυκαιρίας, ή δέ κορυφή φαλα
κρά ώς έκ τής ηλικίας, άθλιος ρακένδυτης μέ μακράν καί άτημελητον 
κόμην, έκοιμάτο ύπτιος. Περί τδν λαιμόν αύτοΰ είχε τυλιχθή χρυσοπρά
σινος δφις, ούτινος ή ευκίνητος καί απειλητική κεφαλή έπλησίαζε πρδς 
τό ανοικτόν στόμα τοΰ κοιμωμένου*  ευθύς ώς είδε τδν Όρλάνδον έξετυ- 
λίχθη αμέσως καί δι’ έλικοειδών συστροφών ύπεισήλθεν εί'ς τινα θάμνον. 
*Γπδ τδν θάμνον τούτον έ'κειτο λέαινα κχταβιβρώσκομένη ύπδ τής πεί- 
νηςήτις στηρίζουσα έπί τής γής τήν κεφαλήν παρεφυλαττεν ώς γαλή 
τήν στιγμήν καθ’ ήν ήθελε κινηθή δ κοιμώμενος, διότι είνε ί'διον τής βα
σιλικής φύσεως τοΰ ζώου τούτου νά μήν έφορμδί έπί πράγματος φαινο
μένου νεκρού. Ταΰτα ίδών δ Όρλάνδος, έπλησίασε πρδς τόν άνθρωπον, καί 
άνεκάλυψεν δτι ούτος ήτον δ αδελφός του, δ πρωτότοκο; αύτοΰ άδελφός.

ΚΕΑ. ’Ώ, τδν ήκουσα νά όμιλοί περί τοΰ άδελφοΰ τούτου, καί νά πα- 
ειστάνν; αύτδν ώς τδν μάλλον άπάνθρωπον τών θνητών.

ΟΑΒ. Καί είχε δίκαιον νά δμιλή ουτω, διότι κ’ έγώ γινώσκω δτι εινε 
τφ δντι απάνθρωπος.

ΡΟΖ. Άλλ έπκνέλθωμεν εί; τδν Όρλάνδον' μήπως τδν άφήκεν έκεΐ 
βοράν είς τήν πειναλέαν καί έκμεμυζημένην λέαιναν ;

ΟΛ1Β. Δίς έ'στρεψε τά νώτα πρδς τδν σκοπόν τούτον' άλλ' ή στοργή 
εύγενεστέρα πάντοτε τή; έκδικήσεως, ή δέ φύσις ίσχυροτέρα τής δικαίας 
του άγανακτήσεως, τδν ήνάγκασαν νά παλαίση κατά τής λεαίνης, ήν 
ταχέως κατέρριψεν ένώπιόν του, δ δέ θόρυβος τής πάλης μέ άφύπνισεν 
έκ τοΰ άθλιου μου υπνου.

ΚΕΑ. Είσαι δ άδελφό; του ;
ΡΟΖ. Σύ είσαι εκείνος τδν όποιον έσωσε ;
ΚΕΑ. Σύ είσαι έκεϊνος δστις συνώμοσε τοσάκις διά νά τδν φονεύση ;
ΟΑΙΒ. Έγώ ήμην άλλα δέν είμαι πλέον. Δέν αίσχύνομαι νά εί'πω 

ποιος ήμην άφοΰ ή έπί τά βελτίω μεταβολή μέ καθιστ^ εύτυχή, έπειδή 
έγεινα άλλοΐο; παρ’ δτι ήμην.

ΡΟΖ. ’Αλλά τί σημαίνει τδ αιμοσταγές μανδήλιον ;
ΟΑΙΒ. Εύθύ; ώς διηγήθημεν άλλήλοις τά συμβάντα ημών άπδ τοΰ 

πρώτου μέχρι τοΰ τελευταίου, ύγραίνοντες διά δακρύων στοργής τήν διή- 
γησιν ημών εύθύ; ώ; διηγήθην αύτώ τίνι τρόπφ ήλθον είς τδν έρημον

1 Wilk udders drawn dry με μαστού; στεγνούς’ έπομε’νως άγρίι ?κ τής πε'νης.
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τοΰτον τόπον, μέ ώδήγησεν εις τόν οίκον του εύγενοΰς δουκδς, δίτις άφ’ 
ού μοι προσεφερε νέα ενδύματα καί τροφήν, μέ παρέδοικεν είς τήν αγά
πην τοΰ άδελφοΰ μου· ούτος δέ μέ ιοδήγησεν αύθωρεί είς τόν οίκόν του. 
Άπέβαλε τότε τά ενδύματα του,κκί εΐδομεν ότι ή λέαινα είχεν άποσπάσει 
τεμζχιον κρέατος έκ τοΰ βραχίονός του, έξ ού διζρκώς έ'ρρεεν αίμα τότε 
δέ έλιποθύμησε καί λιποθυμών έπρόφερε τό ό'νομκ Ροζαλίνδα. Μετ’ ού 
πολύ τδν έπανέφερον, τφ έδεσα τδ τραΰμα κκί μετ’ ολίγον άναλαβών 
θάρρος, μέ έξαπέστειλεν εδώ ξένον όντα, ινα σκς διηγηθώ τδ συμβάν, 
δπως τύχν) τής ύμετέρα; συγγνώμης διά τήν άθέτησιν τής ύποσχέσεώς 
του, κκί διή νά δώσω τδ μανδήλων τοΰτο, δπερ εινε βεβαμμένον διά τοΰ 
αΐμζτό; του, είς τδν νέον εκείνον δν άστεϊζόμενος ονομάζει Ροζαλίνδα 
του. (Ή Ροζαλίνοα λιπόθυμε!.)

ΚΕΑ. Τί έχεις Γανυμήδη, άγαπητέ Γανυμήδη !
ΟΑΙΒ. Πολλοί λιποθυμοΰσιν δτκν βλέπουν αίμα.
ΚΕΑ. Έδώ ύποκρύπτεται κάτι περισσότερον. Έξάδελφε Γανυμήδη.1 
ΟΑΙΒ. Νά, συνέρχεται.
ΡΟΖ. Έπεθύμουν νά ή'μην είς τδ ’σπίτι.
ΚΕΑ. ’Εκεί θά σέ δδηγήσωμεν. Λάβε την έκ τοΰ βραχίονα; σέ παρα

καλώ.
ΟΑΙΒ. Λάβε θάρρος νέε, άνήρ είσαι σύ ! δέν έχεις ανδρικόν θάρρος.
ΡΟΖ. Δέν έ'χω, τδ ομολογώ. Νομίζω φίλε μου δτι ύπεκρίθην καλά τδ 

μέρος τοΰτο. Είπε σέ παρακαλώ εί; τδν άίελφόν σου πόσον καλώς προ- 
σεποιήθην. Χά !... χά !

ΟΑΙΒ. Δέν ητον προσποίησις*  ή ώχρότης τοΰ προσώπου μαρτυρεί αρ
κούντως δτι ήτο αληθής συγκίνησις.

ΡΟΖ. Σε βεβαιώ δτι ήτο προσποίησις.
ΟΑΙΒ. Λάβε λοιπόν θάρρος, καί ύποκρίθητι τδν άνδρα.
ΡΟΖ. Αύτδ πράττω, άλλά μά τδν θεδν δικαίως έπρεπε νά είμαι γυνή.
ΚΕΑ. Ύπάγωμεν*  βλέπω ότι αύξάνει ή ώχρότη; σου’ ύπάγωμεν εί; τδ 

’σπίτι σέ παρακαλώ*  έλα μχζί μας αγαπητέ κύριε.
Ο\ΙΒ. Θά έλθω, διότι ποέπει νά αναφέρω εί; τδν αδελφόν μου ότι τδν 

έσυγχώρησες Ροζκλίνδα.
ΡΟΖ. Θά έπινοήσω κάτι τι*  άλλ’ είπέ του σέ παρακαλώ πόσον καλώς 

προσεποιήθην. θά έ'λθγς ; (έςφχονται.)

t Cousin Canymede. Ό Jonbson μετίβαλε εις Cousin Canymede, λίγων ότι ή Κελία λη- 
cuov'J'Javx εν τή ταραχή αδτής τδν χαρακτήρα καί τδ ύιυδίς όνομα τής Ι’οζαλίνδας, ονομά
ζει αύτήν ’ξιδέλρην, άλλ’ είτα ένοήαοσα τδ σφάλμα της τήν άποααλεϊ ί'ανυμήδην.

549ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α'·

Το Δάσος.

Εισέρχεται ό ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ καί ή ΟΔΡΙΑ.
ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Θά ευρωμεν τήν κατάλληλον στιγμήν Όδρίκ, υπο

μονή αγαπητή Όδρίκ.
ΟΔΡΙΑ. Μά τδν θεδν δ παππάς ήτο πολύ καλός, κ’ ά; λέγει δσα θέλει 

δ γερο-άφέντης. '
ΓΕΑΩΤ. Είνε ένα; άθλιος αύτδς δ πκππά Όλβΐέρος Όδρία, ένας παπ- 

ίτζτρεχας. ’Ακούσε Όδρίκ, έδώ είς τδ δάσος είνε ένας νέος ό όποιος έχει 
αξιώσει; διά σέ.

ΟΔΡ. Ναί,. ήςεύρω ποιος είνε*.  δέν έ'χει κανένα δικαίωμα είς εμέ*  νά έρ
χεται εκείνος ποΰ λέγεις.

ΓΕΑ. Είνε διασκέδασις 1 δι’ εμέ νά βλέπω ένα βλάχον. Μά τδν Θεόν 
πολλάς αμαρτία; έχομεν νά πληρώσω μεν. ημείς οί έξυπνοι*  εί'μέθκ ήνκγ- 
κασμενοι νά περιπαίζωμεν*  δέν είμποροϋμεν νά κάμωμεν διαφορετικά.

Εισέρχεται ό ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ.
ΓΟΥΑΪΕΑΜΟΣ, Καλή ’σπέρα Όδρία.
ΟΔΡΙΑ. Ό θεό; μαζί σου Γουλιέλμο. -
ΓΟΥΑ. ζπρός τδν γελωτοποιόν.) Καλή ’σπερα κύριε.
ΓΕΑ. Καλή ’σπέρα φίλε μου. Φόρεσε, φόρεσε τδ κάλυμμά σου σε πα

ρακαλώ. Πόσον χρόνων είσαι ;
ΓΟΥΑ. Εί'κοσι πέντε, κύριε.
ΓΕΛ. "Ωριμο; ηλικία. Γουλιέλμος ονομάζεσαι ;
ΓΟΥΑ. Γουλιέλμος κύριε.
ΓΕΑ. 'Ωραϊον όνομα. Έδώ είς τδ δάσος έγεννήθης ;
ΓΟΥΑ. Ναί, κύριε, δόξα ναχν) δ θεός.
ΓΕΛ. Δόςκ ναχη δ θεδς, καλή άπόκρισις. Είσαι πλούσιος ;
ΓΟΥΑ.’Έ, έτσι κ’ έτσι, κύριε...
ΓΕΑ. ,Τδ έτσι κ’ έτσι είνε καλό, πολύ καλό, έξκιρέτως καλόν*  και 

όμως δέν είνε' είνε έτσι κ’ έτσι*  είσαι έξυπνος ;
ΓΟΥΑ. ’Έχω άρκετούτσικο μυαλό, κύριε.
ΓΕΛ. Μά τδ ναί, δμιλεΐς καλά. Τώρα ενθυμούμαι ένα γ'νωμικόν. αΌ 

τρελλδς νομίζει δτι είνε φρόνιμος, άλλ’ ό φρόνιμος ήξεύρει οτι εινε τρελ- 
λός. 'Ότε δ ειδωλολάτρης φιλόσοφος έπεθύμει νά φάγη σταφύλια, ή'νοιγε

1 Ills meat and drink to me to see a clown είν*  φαγοπότι δι’ έμέ να βλέπω χωρικόν.
Τόμος ΙΓ» 6 7 8* — Ιούνιος, ’Ιούλιος, Αύγουστος 1883. 57
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τά χείλη και τά έΟέτεν εί; τδ στόμα, θέλων νά δείζν) διά τούτου, δτι τά 
σταφύλια έγείναν διά νά τρώγωνται και τά χείλη διά νά άνοίγωνταΓ 
(οειχνυων τήν Όόρίαν). Άγαπας αύτήν τήν κόρην ;

ΐ ·. ■ ΓΟΓΛ. Ναι, κύοιε ;
:jj ■ ·■ ■■■ * / - f rΓΕΛ. Δός μου τδ χέρι σου. Εευρεις γραμματα ;

ΓΟΓΛ. ’Όχι, κύριε.
ΓΕΛ. Λοιπδν μάθε τοΰτο άπδ έμενα. Τδ έχειν εινε έχειν, διότι λέγε

ται σχήμα ρητορικόν, δταν ποτδν χυνόμενον άπδ κυπελλον έντδς πότη- 
| ρίου, κενόνει τδ έν καί γεμίζει τδ άλλο’ διότι δλοι οι συγγραφείς συμφω-
Γ·Κ . νοΰσιν δτι τδ ipse σημαίνει αύτός’ σύ δμως δέν είσαι ipse, διότι έγώ είμαι
>’ αύτός.

ΓΟΓΛ. Π οΐος αύτός ;
ΓΕΛ. Αύτδ; ό όποιος πρέπει νά πάργι αύτήν τήν γυναίκα. Λοιπδν, βλάχε 

άφες, δπερ κοινώς λέγεται, παρκίτησε, τήν συναναστροφήν, ή καθώς λέ
γουν εί; τή ν χυδαίκν, τήν συντροφιάν τοΰ Οηλεος του του προσώπου,ή δπως 
κοινώς λέγεται, τής γυναικδ; αύτής. Τούΐεστι, άφε; τήν συναναστροφήν 
τοΰ Οήλεος τούτου, ειδεμή είσαι χαμένος βλάχε, ή διά νά τδ καταλάβης 
καλλίτερα, άποθνήσκεις’ ήτοι Θά σε φονευσω, θα σε έζοντωσω, θά μετα- 

. φέοω τήν ζωήν σου εί; τδν θάνατον, τήν ελευθερίαν σου εί; τήν δουλείαν,
θά μεταχειρισθώ κατά σοΰ φαρμάκι, ραβδισμού;, μαχαίρι" θά συγκροτήσω 
εναντίον σου κόμμα, θά σέ ποδοπατήσω διά τής πολιτική;, θά σέ φο- 

,l·.. ή. νεύσω μέ εκατόν πεντήκοντα τρόπους. Τρεμε λοιπόν, καί φύγε.
ΟΔΡ. Φύγε Γουλιέλμε.
ΓΟΓΛ. Ό θεός νά σ’ έ'χη χαρούμενο κύριε. ( Εξέρχεται.)

Εισέρχεται ό ΚΟΡΙΝΟ'.
ΚΟΡΙΝΟΣ. Ό κύριος καί ή κυρία μζς σέ ζητούν. ’Ελάτε, γρήγορα, 

γρήγορα.
ΓΕΛ. Τρέχα, τρέχκ Όδρία ! σέ ακολουθώ. (Εξέρχονται.)

;·ή'. ·■: ■ ■■

■ · ΣΚΗΝΗ Β'·
Τό ΔΛσοτ.

Εισέρχονται ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ καί ό ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ.

ΟΡΛΑΝΔΟΣ. Είνε δυνατόν μέ τόσον μικρά» γνωριμίαν νά συμπκΘήσνις 
‘ ή ■ πρδς αύτήν ; εύθύς ώς τήν είδες νά τήν άγαπήσγς ; εύθύς ώς τήν ήγά-

πησε; καί νά τήν ζητή-ρς, καί ζητηθεΐσα νά συναινέσ·ρ ; καί θά έπιμεί- 
νγις νά τήν συζευχθή; ;

ΟΛΒΙΕΡΟΣ. Μή συζητεΐ; ού'τε περί τοΰ άπερισκέπτου τοΰ πράγματος, 
ούτε περί τή; πενία; της, ού'τε περί τής μικρά; ήμών γνωριμίας, ού'τε
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περί τής έσπευσμένης ερωτική; μου έζομολογήσεως, ού'τε περί τής τα
χείας συναινέσεώς της" άλλ’ είπε μετ' έμοΰ μέν δτι άγαπώ τήν Άλιεναν 
μετ’ αύτής δέ δτι μέ άγαπ^, καί συμφώνησον μετ’ άμφοτέρών ίνα δυνη- 
Οώμεν νά συζευχθώμεν. Τοΰτο Θ’ άποβή ύπέρ σοϋ, διότι θά σοί παραχω
ρήσω τόν πατρικόν οίκον, καί πάντα τά εισοδήματα τοΰ γέροντός σίρ Ρο- 
λάνδου, έγώ δέ θά ζήσω καί θά άποθάνω εδώ ώς ποιμήν.

ΟΡΛ. Συγκατκτίθεμαι. "Ας τελεσθή κύριον δ. γάμος σου" θά προσκα- 
λέσω τδν δαΰκα καί πάντας τούς εύτυχεΐ; οπαδούς του. 'Ύπαγε νά προε
τοιμάσεις τήν 'Αλιέναν, διότι έρχεται ή Ροζαλίνδα μουι

Εισέρχεται ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ.
ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ. Ό θεός νά σέ φυλάττν) άδελφέ.
ΟΛΒΙΕΡΟΣ. Και σέ ώραία άδελφή.1
ΡΟΖ. ΙΙόσον λυποΰμζι·, άγαπητέ μου Όρλάνδε νά βλέπω τήν καρδίαν 

δεδεμένην μέ επίδεσμον.
ΟΡΛ. Είνε δ βρκχίων μου.
ΡΟΖ. Ένόμιζον δτι τήν καρδίαν σου είχον πλή'ει ό'νυχες λέοντος.
,ΟΡΛ. Έτρκυματίσθη, άλλ’ ύπδ οφθαλμών γυναικός.
ΡΟΖ. Σοί εϊπεν ό άδελφός σου πόσον καλώς ποοσεποιήθην δτι έλιπο- 

Ουμησκ δτε μοί έδειςε τδ μανδήλιον σου ;
ΟΡΛ. Ναι, καί θαύματα έ'τι μεγαλείτερα.
ΡΟΖ. ’Ά,εννοώ τί ύπαινίττεσαι’ναι-είνε άληθές’πρδς τήν ταχύτητα τοΰ 

πράγματος τούτου δύο μονόν δύναντκι νά παραβληθώσι'ή κριομαχία καί τδ 
θρασύ έκεΐν ολόγιον τοΰ Καίσσαρος" (Λίλθον, είδον ένίκησα»" διότι εύθύς ώς 
δ άδελφός σου καί ή άδελφή μου συνηντήθησκν παρετήρησαν άλλήλους, 
εύθύς ώς παρετηρήθησαν ήγαπήθησαν, εύθύς ώς. άγαπήθησαν έστέναξαν, 
εύθύς δ’ ώ; έστέναζαν έζήτησαν νά μάθωσι τδν λόγον, εύθύ; δ’ ώ; έμα
θαν τδν λόγον έζήτησκν καί τήν θεραπείαν' διά τών βαθμιδών τούτων 
κατεσκευασαν κλίμακα άγουσαν πρδς τδν γάμον, καί. τήν δποίαν ν’ άνα- 
βώσιν άμέσως’ εύρίσκοντκι είς αληθή ερωτικόν αναβρασμόν καί θά ένω- 
θώσι, ούδέ ρόπαλα δύνανται νά τούς χωρίσωσι.

ΟΡΛ. Αύριόν θά συζευχθώσι καί θά κκλέσω τόν δοΰκα είς τού; γά
μου;. ’Αλλά πόσον πικρόν είνε νά. βλέπη τις τήν εύτυχίαν διά τών οφθαλ
μών άλλου. "Οσον μεγαλειτεραν θλίψιν Θά αισθάνομαι αύ'ριον, τόσον εύτυ- 
χέστερον θά θεωρώ τδν άδελφόν μου, ώς άπολαύσαντκ δ,τι έπεθύμει.

ΡΟΖ. Καί μήπως δέν δόνα και κύριον νά λάβω τήν Οέσιν τής Ροζκλίν- 
δζς σου ;

1 And you fair sister...'Ο Jonhson μετέδαλε ,τήν γρχφήν ε’ς and yon and your fair sister. 
Σέ χαι τήν ώρμίαν αδελφήν σον άλλ’ ο ’Ολιζιέρο; άπωφίν,εΛί ’. συμφώνω; πρός τό πνεύμα 
το3 Όρλάνδον κχ· θεωρεί τόν Γχννμήδςν ώ; τήν ί’νζχλ’νδιν.
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ΟΡΛ. Δέν δύναμαι πλέον νά ζώ διά της φαντασίας.
ΡΟΖ. Δεν θά σέ βαρύνω επί πλέον μέ κενούς λόγους. Μάθε λοιπόν παρ’ 

έμοΰ, διότι τώρα ομιλώ σπουδαίως, ότι ήξεύρω ότι είσαι άνήρ πολλ-ής 
άξίας. Δέν λέγω τοΰτο διά νά σέ κάμω νά συλλαβής καλήν ιδέαν περί 
τών γνωσεων μου λεγουσα ότι ήξεύρω τί είσαι, ούδέ ζητώ νά μέ εκτιμάς 
περισσότερον, παρ’ όσον αρκεί διά νά πιστεύσγς εις τούς λόγους μου προς 
τό συμφέρον σου καί όχι προς ιδίαν μου τιμήν. Πίστευσον λοιπόν, άν σοί 
άρέσκγ,δτι δύναμαι νά πράξω παράδοξα πράγματα.’Ήμην τρίετ'ής την ηλι
κίαν ότε ή'ρχισα νά συναναστρέφομαι μάγον τινά, όστις έγίνωσκε κάλ- 
λιστα την τέχνην του, τέχνην ητις ούδέν είχε τό άξιόποινο'ν. ”Αν δ πρός 
τήν Ροζαλίνδαν έρως σου είνε τόσον εγκάρδιος όσον δεικνύει τό ήθός σου, 
θά νυμφευθής αυτήν, ότε καί ό αδελφός σου θά νυμφευθή την Άλιέναν. 
Ήξεύρω εις ποιας δυσχερείζς έρριψεν αύτήν η τύχη,έχω όμως την δύναμιν 
άν δέν σοί φαίνεται τοΰτο άτοπον, νά παρουσιάσω αύτην ενώπιον σου, 
ύπό την άνθρωπίνην αύτης μορφήν, άνευ ούδενός κινδύνου.

ΟΡΑ. Σπουδαίως δμιλεΐς ;
ΡΟΖ. Ναί μά την ζωήν μου, τήν δποίαν άγαπώ περιπαθώς, άν καί 

λέγω ότι είμαι μάγος. Φόρεσε λοιπόν τά καλλίτερα σου ενδύματα καί 
προσκάλεσον τούς φίλους σου, διότι άν θέλνις νά νυμφευθγς ,αΰριον, νυμ
φεύεσαι, καί μάλιστα μετά της Ροζαλίνδα:, άν έπιθυμης. Ιδού έρχεται ή 
ερωμένη μου μετά τοΰ έραστοϋ της, > .

Εισέρχεται ό ΣΙΔΒίΟΣ μετά τής ΦΟΙΒ,ΓΣ.
ΦΟΙΒΗ. Μοΰ έκαμες μία μεγάλη χωριατιά νέε νά δείξγς τό γράμμα 

ποΰ σου έγραψα.
ΡΟΖ. ’Ολίγον μέ μέλλει άν τό έδειξα' προσπαθώ νά φαίνωμαι άλαζών 

καί άπολίτευτος μαζί σου. ’Ακολουθείσαι άπό πιστόν ποιμένα' στρέψε το 
βλέμμα πρός αύτόν καί αγάπα τον, διότι σέ λατρεύει.

ΦΟΙΒ. Είπέ καλέ βοσκέ εις τόν νέον τούτον, τί θά είπγ έοως.
ΣΙΛ. ’Έρως θά εί'πγ), νά είνέ τις όλος στεναγμός καί δάκρυα, καί έτσι 

είμαι διά την Φοίβην.
ΦΟΙΒ. Καί εγώ διά τόν Γανυμηδην.
ΟΡΛ. Κ’εγώ διά την Ροζαλίνδαν.
ΡΟΖ. Κ’ εγώ διά καμμίαν γυναίκα.
ΣΙΛ. Θα εΐπη νά είνε κανείς όλος πίστις καί άφοσίωσις' καί έτσι εί

μαι διά την Φοίβην.
ΦΟΙΒ. Κ’ εγώ διά τόν Γανυμηδην.
ΟΡΛ. Κ’ εγώ διά την Ροζαλίνδαν.
ΡΟΖ. Κ’ εγώ διά καμμίαν γυναίκα.
ΣΙΛ. Θά ειπη νά είνέ τις όλος φαντασία, πάθος, επιθυμία, λατρεία? 

άφοσίωσις, σέβας, όλος τχπείνωσις, υπομονή, ανυπομονησία, όλος άγνότης 
δοκιμασία καί προσοχή'1 καί έτσι είμαι διά την Φοίβην.

ΦΟΙΒ. Καί εγώ διά τόν Γανυμηδην.
ΟΡΛ. Καί εγώ δια την Ροζαλίνδαν.·
ΡΟΖ. Καί εγώ διά καμμίαν γυναίκα.
ΦΟΙΒ. Τότε, διατί μέ κατακρίνεις πώς σέ άγαπώ ;
ΣΙΑ. (πρός τήν Φοίβην.) Τότε διατί μέ κατακρίνεις πώς σέ άγαπώ ;
ΟΡΑ. Τότε διατί μέ κατακρίνεις πώς σέ άγαπώ ;
ΡΟΖ. Εις ποιον λέγεις «διατί μέ κατακρίνεις πώς σέ άγαπώ ;»
ΟΡΛ. Εις εκείνην ητις δέν είνε εδώ· καί δέν άκούει.
ΡΟΖ. Παύσατε πλέον αυτά, σάς παρακαλώ' όμοιάζαυσι πρός ώρυγμούς 

λύκων. ’Ιρλανδικών ωρυόμενων κατά της σελήνής, (ίϊρός τόν Σίλβων.) Θά 
σέ συνδράμω άν δυνηθώ, (Πρός τήν Φοίβην.) Θά σέ ήγάπων άν ήδυνάμην. 
Αύριον έλθετε πάντες εις συνάντησίν μου. (ίϊρός τήν Φοίβην.) Θά σε νυμ- 
φευθώ άν ποτέ λάβω γοναΐκα, θά νυμφευθώ δέ;(αύ'ριον. (Πρός τον ·
Θά σέ ικανοποιήσω άν ποτέ ικανοποιήσω άνδρα, θά νυμφευθης δέ αύριον, 
(Πρός τόν Σίλβιον.) Θά σέ εύχαριστήσω άν δ,τι σοΰ άρέσκει σέ ευχαριστεί, 
θά νυμφευθης αύριον ; (Πρός τόν Όρλάνδον.) ’Άν αγαπάς τήν Ροζαλίνδαν 
έλθέ εις συνάντησίν μου. (ίϊρός τόν Σίλοιον.) ’Άν άγαπας τήν Φοίβην, έσο 
ακριβής. Μά τον έοωτα, Sv πρός ούδεμιαν γυναίκα τρέφω θα είμαι κ,’εγω 
ακριβής εις τήν συνάντησίν ημών. Χαίρετε. Αάοετε γνώσιν τών οδη
γιών μου.

ΣΙΛ. ’Άν ζήσω δέν θά λείψω.
ΦΟΙΒ. Ούτ’ έγώ.
ΟΡΑ. Ουτ’ έγω (εξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ Γ
Τό δάσος

Εισέρχεται ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ καί ή ΟΔΡΙΑ

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ. Αύριον είνε ή φαιδρά ημέρα' αύριον θά στεφανω- 
Οοΰμεν.

ΟΔΡΙΑ. Τό επιθυμώ μέ όλη μου τήν καρδιά καί πώς δέν είνε άσεμνο 
πράγμα νά επιθυμηθώ κανείς νά άποκατασταθρ. Έρχονται δυο ακόλου
θοι τοΰ εξόριστου δουκός

Εισέρχονται δύο άκόλουΟοι

1 Observance respect.’Ev τόί χωρίφ τούτω ή λε'ξις observance άπαντφ δίς. Πολλοί έΟεώ- 
ρησαν έσφαλμένην τήν Ιπανάληψιν τή; λέξεως προτείναντες αντ αότής τας λέξεις obeisance, 
be lienee, perseverance, endurance, desei vance ·*»:  devotion. ’Ex πασών τούτων αί λέξείς 
poerseyerance καί endurance zaptepvx καί υπομονή, φαίνονται καταλληλοπραι.
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ΟΡΛ. ’’Αλλοτε τδ πιστεύω, καί άλλοτε πάλιν όχι, όπως έ/.εϊνοι οΐτινες 
φοβούνται μέν άλλ’ έλπίζουσι, καί τοι γινώσκοντες ότι έ'χουν λόγους νά 
φόβων ται; 1 ■ ' ■ .

Α' ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ (πρός τόν Γελωτοποιόν ) Καλώς σε ηυ’ραμεν, άζιότιμ® 
φίλε. ' -

ΓΕΑ. Καλώς ήλθετε. Καθίσατε, καθίσατε, καί τραγωδήσατε.
Β’ ΑΚΟΑ. Είμεθα είς τάς διαταγάς σου' κάθισε είς τό μέσον.
Α' ΑΚΟΑ. Θά τραγωδήσωμεν άμέσως χωρίς νά βήχωμεν καινά πτύω- 

μεν, ή νά λέγωμεν ότι εί'μεθκ βραγχνοί, άτινα είνε συνήθη προοίμια κα
κής φωνής;

Β' ΑΚΟΑ. 
ενός 'ίππου. 
ΑΣΜΑ 

Ναί καί οί δυο εις τον αύτδν τό/ον, όπως δυο αθίγγανοι έπί

"Ενας νειός με την καλή του, ζευγαράκι τεριαστό, 
ετρεχαν μέσ’ ’ς τα χωράφια, γ ωγωγω καί ν ι ν ι ν ώ 
*Ηταν άνοιξι,ποΰ κάνουν αρραβώνες και χαρές, 
δπου τά πουλάκια ψάλλουν ψιτ ψιτ ψιτ μέσ”ς τής φωλιές,

Μέ.ϊ’ ’ς τών χωραφιών ταύλάκια οί άργάτες μέ χαρά, 
ήταν δλοι ξαπλωμένοι χ α χ α χά και νιν ι ν ά.
Ήταν ανοιξι πού χάνουν αρραβώνες και χαρές, 
δπου τά πουλάκια ψάλλουν ψιτ ψιτ ψιτ μέσ’ ’ς τής φωλιές.

Το τραγούδι άρχινούνε δλοι τους μέ μια φωνή, 
«ή ζωή λουλούδι εινε» χ α γ α χ ά και νινινί. / 
Ήταν άνοιξις που κάνουν αρραβώνες και χαρές 
δπου τά πουλάκια ψάλλτυν ψιτ ψιτ ψιτ μέσ’’ς τής φωλιές,

"Ε ! λοιπόν, ώφεληθήτε δσοι έχετε καιρό, 
γιατί πρώιμα λουλούδια έχει ό έρως ν.νινύ. 
Ήταν άνοιξις ποΰ κάνουν άρραβώνες και χαρές, 
δπου τά πουλάκια ψάλλουν ψιτ ψιο ψιτ μέσ’’ς τής φωλιές.

Γην άλήθειαν κύριοί μου, μολονότι δέν έχουν πολλήν έννοιαν
αί λέ'εις, ούχ ήττον καί το τραγούδι δέν ήτο πολύ αρμονικόν.

Α. ΑΚΟΑ· Άπατάσαι κύριε. ’Εκρατήσαμεν τον χρόνον' δέν έχάσαμεν 
τόν καιρόν μας.

ΓΕΑ· Ναί, μά τόν Θεόν' νομίζω οτι εινε χαμένος καιρός ν’ άκουγ τις 
τόσον άνόητον τραγούδι. Ό Θεός μαζίσας’ εί'θε νά διορθώσ'ρ τήν φω
νήν σας! ”Ελα Όδρία. (Ε’ξέρχονται).

ΓΕΑ. Μά

ΣΚΗΝΗ Δ'· 
Τό δάσος

Εισέρχεται ό γέρων ΔΟΥΞ, ό ΑΜΙΕΝΣ, ό ΙΑΚΩΒΟΣ, δ ΟΡΛΑΝΔΟΣ. 
ό 0ΛΒ1ΕΡ0Σ κα'ι ΚΕΛΙΑ.

ΓΕΡΩΝ ΔΟΥΞ. Πιστεύεις Όρλάνδε, δτι δύναται ό νεανίας νά έκτελέσ^ 
πάντα όσα ύπεσχέθη ;

(Εισέρχεται ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ δ ΣΙΛΒ10Σ καί ή ΦΟΙΒΗ)

ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ. ’Ακόμη όλίγην υπομονήν διά νά άνκκεφκλαιώσωμεν τά 
τής συμφωνίας μας. (Πρός τόν Δούκα.) Λέγεις οτι άν σοι φέρω τήν Ρο- 
ζαλίνδα σου θά δώσ-ρς αύτήν είς τδν Όρλάνδον ;

ΔΟΥΞ. Ναί, και βασίλεια ακόμη άν έπρόκειτο νά δώσω μετ' αύτής.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΛΑΝΔΟΝ. Λέγεις ότι θά λάβης αύτήν δταν τήν πα

ρουσιάσω ;
ΟΡΛΑΝ. Ναί, καί βασιλεύς όλων τών άλων των εθνών άν ή’μην.
ΡΟΖ. (Πρός τήν Φοίβην) Λέγεις δτι θά μέ νυμφευθής άν συναινέσω ;
ΦΟΙΒΗ. Ναί, καί άν έπρόκειτο ν’ άποθάνω μετά μίαν ώραν.
ΡΟΖΑΛ. (Πρός τήν Φοίβην) Άν όμως μέ άρνηθή;, θά λάβγς σύζυγον τδν 

πιστόν τούτον ποιμένα.
ΦΟΙΒΗ. Αυτή εινε ή συμφωνία.
ΡΟΖΑΛ. (Πρός τόν Σίλβιον). λέγεις ότι θά νυμφευθής τήν Φοίβγν άν 

θελήση ;
ΣΙΛ. Καί άν ακόμη ήςευρα ότι ή υπανδρεία μου μέ τήν Φοίβην θά 

μέ έθανάτωνε.
ΡΟΖ. Ύπεσχέθην νά διευθετήσω δλα ταΰτα. Τήρησαν δούζ τδν λό

γον σου ότι θά δώσης τήν θυγατέρα σου. Καί σύ Όρλάνδε τδν ίδικόν σου, 
ότι θά λάβης τήν θυγατέρα του. Τήρησαν Φοίβη τόν λόγον σου ότι θά μέ 
ύπανδρευθής, καί ότι θά συζευχθής μετά τοϋ ποιμένας του, άν μέ άρνη
θής, Κράτησε τόν λόγον σου Σίλβιε, δτι θά νυμφευθής αύτήν έν ή περι- 
πτωσει ήθελε μέ άρνηθή. ’Απέρχομαι δέ έντεΰθεν ίνα έζομαλύνω τάς δια
φοράς ταυτας. (’Εξέρχεται ή Ροζαλίνδα καί ή Κελία)

ΔΟΥΞ. Είς τδν νέον τούτον ποιμένα, άνακαλύπτω ζωηρά τινα χαρα
κτηριστικά τοϋ προσώπου τής θυγατρός μου.

ΟΡΑ. °Ότε πρώτον είδον αύτδν αρχών, ένόμισα δτι ήτον άδελφδς τής 
θυγατρός σου, άλλ’ ό νεανίας ούτος έγεννήθη εί; τδ δάσος, καί ό θειος 
αύτοΰ,. ού άναφέρει ώς διασήμον μάγον καί δστις ζή κεκρυμμένος είς τά 
βάθη τοϋ δάσους τούτου, έδίδαζεν αύτδν τά στοιχεία άπηγορευμένης 
τινδς τέχνης.2

(Εισέρχεται ό ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ καί ή ΟΔΡΙΑ) '
ΙΑΚΩΒΟΣ. Βεβαίως θά έπίκειται νέος κατακλυσμός, καί τά ζεύγη ταϋ-

1 As those that they fear hops and know they fear- όπως έκεϊνοι ο’τινες ουσπιστοΰσιν 
έπί τοσοΟτον ώστε έλπίζουσι περιδεείς, καί μόνον περί τοΰ φόβου των είνε βέβαιοι.-Wright.

2 Τέχνης ής ή έςάσκησις δέν Επιτρέπεται’
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τα έρχονται εις τήν κυβωτόν. ’Έρχεται ζεύγος αλλόκοτων κτηνών τά 
οποία εις δλας τάς γλωσσάς ονομάζονται τρελλοί.

ΓΕλ. Γειά σας καί χαρά σας κύριοι !
ΙΑΚ. Δεξιώθητι αύτδν, αρχών. Αύτδς εινε δ τρελλδς εκείνος τδν όποιον 

συνήντων συχν ά είς τδ δάσος- ορκίζεται δτι ητον αύλικός.
ΓΕΑ. ’Άν κανείς άμφιβάλλν) περί τούτου, άς μέ ύποβάλλη είς οίκνδή- 

ποτε έςετασιν. Έχόρευσα χορόν κανονικόν,' έκολάκευσα κυρίας, ή'μην πο
λιτικός μέ τούς φίλου; μου καί γλυκύς μέ τούς εχθρούς μου, κατέστρεψκ 
τρεις ράπτας, έφιλο νείκησα τέσσαρας φοράς καί παρ’ ολίγον νά μονομα
χήσω άλλην μίαν.

ΙΑΚ. Καί τίνι τρόπω έληξεν ή έ'ρις ;
ΓΕΑ. Να, συνηντήθημεν καί εΐδομεν δτι ή έ'ρις ήτο τή; έβδομης κατη

γορίας.
ΙΑΚ. Πώς τής έβδομης κατηγορίας; αγάπα τον, ώ φίλε αρχών.
ΔΟΓΞ. Μοΰ άρέσκει πολύ.
ΓΕΑ. Κ’ έμενα μ’ άρέσκει. Τρέχω κ’ έγώ έδώ μέ τά λοιπά εξοχικά 

ζεύγη, δια νά ορκισθώ καί νά έπιοοκήσω’ διότι ό μέν γάμος δεσμεύει, τδ 
δέ αίμα διαλύει τούς δεσμούς· μία πτωχή καί άσχημη κόρη, άλλά ίδική 
μου, ιδιοτροπία- νά πάρω εκείνην τήν δποίαν κανείς άλλος ,δέν θέλει. ΊΙ 
πλούσια τιμιότης κατοικεί ώς δ φιλάργυρος είς ’σπίτι ταπεινόν, δπως δ 
αδάμας είς ρυπαρόν δ'στρκτον,

ΔΟΤΕ. Μά τήν αλήθειαν εινε ευφυέστατος και εμβριθή;.
ΓΕΑ. Σύμφωνα μέ τά βέλη τών τρελλών κκί μέ τόσον γλυκείς σφκ- 

κέλλου;.2
ΙΑΚ. Άλλ’ είπέ περί τής έβδομης κατηγορίας, τίνι τρόπω άνεκαλύ- 

ψατε δτι ή έ'ρις ήτο τή; έβδομη; κατηγορίας ;
ΓΕΑ. 'Ένεκα ψεύδους επτάκις άπο κρουσθέντος.— Στήσου καλλίτερα 

Όδρίκ.—Ιδού πώς. Άπεδοκίμκσα τδ κόψιμον τοϋ πώγωνος ένδ; αύλικοΰ. 
Μου έμήνυσεν δτι άν έγώ εΐπκ δτι δέν ήτο καλοκομ,μένος, αύτδς φρο-
νεΐ τδ εναντίον" τοϋτο ονομάζεται φιλόφρων άπάντησις. ’Άν πάλιν τώ 
έ’λεγον δτι δέν ήτο κκλοκομμένος θά μοί άπεκρίνετο δτι έκοψε τδν πώ- 
γωνα πρδ; ιδίαν του εύχαρίστησιν- τούτο ονομάζεται μέτριος σαρκασμός. 
’Άν έπέμενον ακόμη δτι δέν ήτο κκλοκομμένος, θά μου άπεκρίνετο δτι 
καταφρονεί τήν κρίσιν μου- τοϋτο ονομάζεται ρθάταυσοο «.τοαγισις. ’Άν

Ί Have trod a measure. Μεγαλοπρεπής καί κανονικός χορός, χορευόμενο; ε’ς τάς αόλά;.
2 According to the fools’bolt sir, and such dulcet diseases. Οί Οελοντες νά ?ςαγάγωσ·.ν 

ϊννοιάν τινα εκ τής άνοςσία; τού Γελωτοποιού, δέον νά μεταόάλλωσι τό diseases ε’ς de- 
scourses ή phrases discord. Άλλ’ ό Γελωτοποιός μιμείται .εκείνους οΐτινες καί σήμερον έ’τι 
μεταχειρίζονται καλλιεπείς φράσεις, χωρίς νά ίννοώσιν αότάς, καταστρέφοντες τήν έννοιαν 
Χάριν κομψή; τίνος λΐξεως.

καί πάλιν τώ έλεγον δτι δέν ήτο κκλοκομμένος, Θά μοι άπεκρίνετο, 
δτι δέν είπα άλήθειαν’ τοΰτο ονομάζεται τοΛμηρα ίπΙπ.Ιηζις. ’'Ανκχί 
πάλιν έπεμενον λέγων δτι δέν εινε κκλοκομμένος, θά μοί έλεγε δτι 
ψεύδομαι*  τοΰτο ονομάζεται γι.Ιόναικος ίπιτΐμησις' καί ούτω καθεξής, μέ
χρι τοΰ άμεσου καί τοΰ κατά συνήθειαν ψεύδους.

ΙΑΚ. Κκί πόσας φο ράς ειπας δτι δ πώγων του δέν ήτο κκλοκομμένος.
ΓΕΑ. Δεν έτόλμησκ νά προβώ μακρύτερκ τοΰ κκτά συνθήκην ψευδού;’ 

άλλ’ούδ αυτός έτόλμησε νά μοί άποδώσ-ρ τδ άμεσον ψευδός- έμετρή- 
σαμεν λοιπόν τά ξίφη μζς καί άπεχωρίσθηυιεν.

ΙΑΚ. Δύνασκι ν’ άπαριθμής κατά τάξιν τούς βαθμούς τοΰ ψεύδους ;
ΓΕΛ. Ά, κύριε, φιλονεικοΰμεν κατά τούς τύπους τών β.βλίων, δπως 

και σείς έχετε βιβλιον τών καλών τρόπων. Ιδού ή άπαρίθμησις τών βκθ- 
μ.ών. Πρώτον ή Φιλόφρων Άπάντησις- δεύτερον ο Μέτριος Σαρκασμός- τρί
τον ή Βάναυσος Απόκρισις*  τέταρτον ή Τολμηοά Έπίπληξις- πέμπτον ή 
Φιλονεικος Έπιτιμησις' έκτον τδ κατά Συνθήκην Ψεΰδος' έβδομ.ον τδ "Α
μεσον Ψευδός. Δυνασαι νά άποφύγγς πάντα ταϋτα, εκτός τοΰ ’Αμέσους 
Ψευδους- καί αυτό άκόμη δυνασαι ν’ άποφύγγς δι’ ένδ; «άκ. Ένθυμοΰμα’· 
δτι επτά δικασταί δεν κατόρθωσαν νά συμβιβάσωσι μίαν διαφοράν’ δτε δέ 
σονηντηθησάν οί άντίπκλοι, δ εις έξ αύτών κατέφυγεν έΐς τήν λέξιν sar" 
λεγων εκν είπες τοϋτο, τότε είπα καί έγώ εκείνο' τότε έτεινον τάς χεΐ- 
ρκς άλληλοις καί συνεφιλιώθησαν ώς άδελφοί. Τδ έάν είνε ό μόνος είρη- 
νοποιός. ’Έχει πολλήν άξίκν τδ έκν.

ΙΑΚ. Δεν είνε σπάνιος άνθρωπος αρχών; εινε λαμπρδς,είς δλα, καί δμως 
είνε τρελλός.

ΔΟΤΕ. Μεταχειρίζεται τήν τρέλλαν του ώς ξύλινον 'ίππον άπδ τοΰ 
οποίου έξκκοντίζει τά βέλη τής εύφυ'ίκς του.
Εισέρχεται ό 1 ΜΕΝΑ ΙΟΣ ή ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ και ή ΚΕΛΙΑ· (Ή [Λουσιζή παιανίζει) 
ϊ ΜΕΝΑ ΙΟΣ. Έν ούρανοϊς όπόση άγαλλίκσις 

δταν έν όμονοίγ τά έπίγεικ 
καί πληρει άρμονίγ συμβαδίζουσι ■ 
Λάβε ώ δούξ, τήν κόρην σου- έξ ούρκνοΰ 
τήν έφερ’έδώ κάτω δ Υμέναιος, 
διά νά δυνηθής, ώ δούξ, τήν χεϊρά τη; 
νά συνένωσές μετ’έκείνου, ούτινο;
εγκλείει τήν καρδίαν έν τ$ στήθει της.

ΡΟΖ. (ίδια πρό; τόν δούκα.) Εί; σέ παραδίδομαι διότι είμαι ίδική σου.
(Πρός τόν’Ορλάνδον ) Είς σέ παραδίδομαι διότι είμαι ίδική σου.

ΔΟΤΕ. ’Άν δτι βλέπω είνε άληθές, είσαι ή θυγάτηρ μου.
ΟΡΑ. ’Άν οτι βλέπω είνε πραγματικόν, είσκιή Ροζαλίνδα μου.
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ΦΟΙΒΗ. ’Άν ή οψις και ή μορφή εινε αληθινά, τότε εχει υγείαν αγα
πητή μου !

ΡΟΖ. (πρδς τον δοΰχα.) Πατέρα άλλον έκτδς σου δέν θέλω. (Πρδς τδν Όρλ.) 

Σύζυγον άλλον έκτος σοϋ δέν θέλω. (Πρδς τήν Φοίβην.) Γυναίκα άλλην έκ
τος σου ούδέποτε θά νυμφευθώ.

ΥΜΕΝΑΙΟΣ. Έ! σιωπή ! σάς είπα τδν έλάχιστον 
δέν επιτρέπω θόρυβον. Άκούσατε 
πώς θ’ άπολήξουν ταΰτα τά παράδοξα’ 
οί μέν οκτώ μνηστήρες, οί εδώ αύτοι, 
μέ τά δεσμά τοΰ 'Υμεναίου θά δεθούν, 
άν είνε ή αλήθεια αλήθεια’.
(πρδς τδν Όρλάνδον καί τήν 'Ροζαλίνδα) 

Οί δυο σείς, θά μείνετε άχώριστοι 
(πρδς τδν Όλιβιέρον και τήν Κελίαν) 

Εσείς οί δύο θέ νά εΐσθε μιά καρδιά.
(πρδς τήν Φοίδην)

Σύ, ή τδν έρωτά του θά παραδεχθείς 
ή μέ γυναίκα σέ παντρεύομεν ευθύς.

(πρδς τήν Όδρίαν καί τδν Γελωτοπ'ΐ'ν) 

Τόσον σφιγκτά οί δύο σας συνδέεσθε, 
δσον μέ τήν κακοκαιρίαν ό χειμών. 
Έν ω λοιπδν ημείς έδώ θά ψάλλωμεν, 
Σείς είμποοεΐτε κάλλιστα νά κάμετε 
μυρίζς ερωτήσεις, νά χορτάσετε, 
καί πλέον ’ς τδ έξης νά με θαυμάζετε, 
άφ’ ου ίδητε πώς εύρέθημεν έδώ 
και πώς τά γεγονότα ταΰτα έληξαν.

ΑΣΜΑ

Ό γάμος είνε στέφανος τής χρυσοΟρόνου "Πρας, 
ευλογημένος σύνδεσμος τραπέζης τε κ»ί κοίτης. 
Οίκίζει ό'Γμέναιος οίκίζει πάσαν πολιν. 
Δεδοςασμένος ό σεπτδς ό γάμος έστω. Δόξα 
δόςα μεγάλη καί τιμή τώ Οείω Γμεναίφ.

1 If truth holds true contents. Άν ύπάρχη άλήΟεια έν τη άληΟεία. Αΰτη εινε ή μόνη έν
νοια ήν δύναταί τις νά Ιξαγάγη έκ τής φράσεως ταύτης.

ΣΑ1ΕΠΠΡ—ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ. ΠΡ. Ε', ΣΚ. A'. 5W

ΔΟΥΒ. Καλώς ήλθες, φιλτάτη μου άνέψιά, ούδέ τήν θυγατέρα μου θά 
ύπεδεχόμην έγκαρδιώτερον.

ΦΟΙΒΙΙ. Δέν θά πάρω ’πίσω τδν λόγον μου. (Πρδς τδν Σίλβιον.) Τώρα εΐ-λ 
σαι {δικός μου.. Ή πίστις σου έκέρδησε τήν άγάπην μου.

Εισέρχεται ό ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΕΒΩΑ·

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΕΒΩΑ. Επιτρέψατε μοι νά σάς έΐ'πω έλίγας λέξεις. Είμαι 
ο δευτερότοκος υίδς τοΰ σίρ Ρολάνδου Δεβωά, και κοιιίζω εις τήν σεβαστήν 
ταύτην ομήγυριν τάς ακολούθους αγγελίας.Ό δούξ Φριδερϊκος, μαθών δτι 
διακεκριμένοι άνδρες κατέφευγον καθ’ έκάστην εις τδ δάσος τοϋτο, συνή- 
θροισεν ΐσχυρδν στράτευμα, δπερ έξεστράτευσεν ύπδ τήν αρχηγίαν του, 
πρδς τδν σκοπδν τοΰ νά συλλάβρ ενταύθα καί θανατώση τον άδελφδν 
αύτοΰ. Φθάς δμως είς τδ άκρον τοΰ δάσους,συνήντησε γέροντα ιερωμένον, 
καί μικρόν μετ’ αύτοΰ συνδιαλεχθεις, άπεφάσισε νά έγκαταλείψν) και 
τήν εκστρατείαν του καί τδν κόσμον. Κληροδοτεί δέ τδ στέμμα του είς 
τδν έςόριστον αδελφόν του, καί άποκαθιστ^ είς τάς γαίας των πάντας 
εκείνους οΐτινες τδν ήκολούθησαν είς τήν εξορίαν, Περί τής άληθείας τών 
λόγων μου εγγυώμαι διά τής ζωής μου.

ΔΟΥΒ. Καλώς ήλθες, νέε. 'Ωραία γαμήλια δώρα προσφέρεις εις τούς 
αδελφούς σου. Είς μέν τδν ένα τάς δημευθείσκς γαίας του, εις δέ τδν 
άλλον χωράν ολόκληρον, δουκάτον ισχυρόν. Έν πρώτοι;, S; άποπερατώ- 
σωμεν έν τώ δάσει τούτω δ,τι έν αύτώ αισίως ήρχίσαμέν’ ειτα δέ πάν- 
τες δσοι έκ τής εύτυχοΰς ταύτης δμηγύρεως, ύπέφερον μεθ’ ημών ημέρας 
■καί νύκτας χαλεπάς, θά μετάσχωσι τής άποδοθείσης ήμΐν εύτυχίας 
έκαστος άναλόγως τή; περιουσία; του.. Έν τούτοις ας λησμονήσωμεν 
την νέοκτηθεϊσαν ταύτην έξουσίαν, καί παραδοθώμεν εί; τάς άγροτικάς 
ημών διασκεδάσεις, “/Ας πκιανίση ή μουσική ! Σείς δέ νύμφαι και νύμφιοι 
-χορευσατε μέ φαιδρδν βήμα ύπδ τούς φθόγγους τής μουσικής.

ΙΑΚΩΒΟΣ (πρδς τδν Δεβοά) Συγνώμην, Κύριε. ’Άν ή'κουσα καλώ', ό δούξ 
ένεδυθη τδν μοναχικόν βίον καί έγκατέλιπε τήν μεγαλοπρέπειαν τής 
αύλής ;

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΟΥΒΟΑ. Νάί, κύριε.
ΙΑΚ. Θά ύπάγω πρδς αύτόν. Πολλά έ'χει τις άκοόση καί νά διδαχθρ 

παρα τών προσηλύτων τούτων’είς σέ (πρδς τδν Δοϋκα) κληροδοτώ τάς προ- 
τέρας σου τιμάς, ών κκτέστης άξιος διά τής ύπομονής καί αρετή; σου.

(Πρδς τδν Όρλάνδον). Είς σέ έρωτα, άξιον τής άφοσίωσεώς σου.
(Πρδς τδν Όλοιέρον) Είς σέ τάς γαίας σου, τδν έ'ρωτα καί τούς έπιφα- 

■νεΐς σύμμαχους σου.
(Πρδς τδν Σ!λβιον)· Είς σέ κλίνη, μετά πολοΰ κόπου κτηθεΐσαν.
ΓΠρδς τδν Γελωτοποιόν) Εις σέ δέ κληροδοτώ τάς οίκιζκάς ; έριδας.
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διότι αί προμήθειχι τοΰ έρωτιζοΰ σου τζξειδίου, θά διαρζέσωσι μόνου έπί 
δυο μήνας.

’Εμπρός λοιπόν έξακολουθήσατε τάς διασκεδάσεις σας, διότι έγώ έχω 
ανάγκην άλλων, όχι χορού.

ΔΟ'1'3. Μείνε, μείνε, ’Ιάκωβε.
ΙΑΚ. Δεν μοι αρέσουν αί διασκεδάσεις αύτχι. Θά περιμείνω τάς δια- 

ταγας σας είς τό έγζαταλελειμμένον σπήλαιόν σας. (έςεργε-αι.)
Δ0Γ2. ’'Ας προβώμεν, άς προβώμεν’ θά έορτάσωμεν τήν τελετήν ταυ- 

την έλπίζοντες ότι Οά λήξει έν χαρά ζζΐ αγαλλιάσει, (χαρεό&υσι).

Επίλογος

ΡΟΖΑΛΙΝΔΑ (πρδς τδ ’aocuov)

Δέν συνειθίζεται νά βλέπγ τις τήν ήρω'ίδα τοΰ έργουύποζρινομένην τόν 
επίλογον άλλά τοϋτο δέν είνε απρεπέστερο·*,  ή τό νά βλέπη τόν ήρωα 
ύποζρινόμενον τόν πρόλογον.’Άν εινε αληθές δτι ό καλός οίνος δέν χρήζει 
διακριτικού σημείου,’ είνε έπίσης αληθές δτι καλόν έ'ργον δέ; χρήζει έπιλό- 
γου, καί δμως εις τδν καλόν οίνον Οέτουσιν ώοαίους κλάδους κισσού, τά δέ 
καλά έργα καθίστανται καλλίτερα τή βοήθεια καλών επιλόγων. Πόσον δυ
σχερής ενίε ή θεσις μου ήτις ού'τε καλός έπίλογος, ού'τε δύναμαι νά συνη
γορήσω παρ’ ήμϊν ύπέρ ενός καλοΰ έ'ργου ! Δεν είμαι ένδεδυμένη ώς έπαΐ- 
τις, επομένως δέν μοι αρμόζει νά έπκιτώ, ούδέν άλλο μοί ύπολείπεται ή 
νά έζορκίσω ήμκς*  άρχομαι δέ άπδ τών γυναικών.

Σας έξορκίζω λοιπόν ώ γυναίκες, έν όνόματι τοΰ έρωτος ον τρέφετε 
πρδς τούς άνδρας, ν’άγαπήσητε έκ τοϋ έ'ργου τούτου δ,τι έξ αύτοΰ σάς άοέ- 
σκει" έςορκίζω δέ καί ήμκς ώ άνδρες, έν όνόματι του έρωτος, ον τρέφετε 
προς τας γυναίκας—καί καθώς παρατηρώ έκ τών μειδιαμάτων σας, ού- 
δεΐς ές ήμών τάς μισεί—νά συντελέσητε ώστε τδ έργον τούτο ν’ άρέση 
καί είς ήμκς καί είς τάς γυναίκας. *Αν  ήμην γυνή, ήθελον άσπασθεϊ ές 
ύμών τόσους, δσους έχουσι πωγώνας τής άρεσκείκς μου, χρώμα τής ορέ- 
ξεώς μου καί άναπνοήν μή άπαρέσκουσαν μοι*  είμαι δέ βεβαία δτι πάντες 
έκεϊνοι οΐτινες έχουσιν ώραϊον πώγωνα ευειδές πρόσωπον, ή γλυκεΐαν 
αναπνοήν, θά μοί άποτείνωσι, ώς άμοιβήν τής φιλικής προσφοράς μου, ευ
μενή άποχαιρετισμδν όταν ύποκλινώς τούς άποχαιοετίσω.

•1 Cod wine need not bush' ζλάϊοήκισσοϋ ήτον άλλοτε τό οιαζριτιζόν σηαεΐον τοϋ ο’νο- 
πωλεϊου. 'U καλλονή τών γυναικών ομοιάζει προ; κλάδου κισσοί δστις ελκύει πρό; τό οινο
πωλείο?. Wright.

Τέλος τοΰ δρίματος.
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Χωδέν έν τή βασιλική τοΰ άγ. Μάρκου έν ‘Ενστίςρ, διαφώτισήν ΰνφ τοΰ καόη 
γητοϋ Ίωάννου Βελούδου,μέλους τής ’Λκαδημείας τών ΈΛίστήμών έν Ένε- 
τϊα (μετά πίνακας)

Ύπό τδν ανωτέρω τίτλον έδημοσιεύθη κατ’ αύτάς όκτασέλιδον φυλ- 
λκδιον ίταλιστί ύπδ τοϋ έν Ένετία ήμετέρου λογίου κ. Βελούδου. Τδ φυλ- 
λάδ.ον τοϋτο έκρίνχμεν καλόν νά μεταφράσωμεν έκ τής’Ιταλικής καί δη- 
μοσιεύσωμεν έν τώ Πκρνασσώ χάριν τών άρχαιολογουντων.

’Εν Κέρκυρα
Χπυρ. Παπαγεώργιος.

Έν τώ άνω έκείνω μέρει τής Βασιλικής τοϋ άγ. Μάρκου, έν ώ ΐσταν- 
ται, ή, δμοιαληθέστερον εί-εΐν, άφ’ ού άρχοντα', τοΰ ζωηρού αύτών όρό- 
μ.ου οί τέσσκρες όνομχστοί "Ιπποι οί έκ Χίου, ύπάρχει δωμάτιον, έν ω 
ή Ένετική Δημοκρατία συνήθως έφύλαττεν έγγραφα άφορώντα είς άπο- . j
στολάς τών Πληρεξουσίων αύτής, καί άλλα άρχκΐκ έπίσημκ έγγραφα άτι- 
να λογισθέντχ ώς έγγραφα ιστορικά κατετέθησα; ύπ’ αύτής τής Δημο
κρατίας έν τή Μζρκιακή βιολί θήκη. Ώς πρδς τδν χώρον έκεΐνον, ήδη 
άπδ πολλών έτών ώοίσθη ίνα έν αύτώ άποτίθενται παλαιά μωσαϊκά 
άδιόοθωτα, τεμάχια διάφορα μαρμάρινα, απλά ή μετ’ εικόνων, ίερά τις 
είκών παλαιά, λείψανα πάντα ταΰτα, άτινα, έν ταΐς παλαιοτεραις καί 
νεωτέραις έπισκευαΐς τής έκκλησίζς συλλεχθέντα, έκεΐ τανϋν εύλαβώς 
διατηρούνται. Τούτων δ αξιότιμος κύριος Άντ. Pellanda, έπιμελεια καί 
ζήλω τοΰ δποίου καί τά λείψανα αύτά διεφυλάχθησαν καί αί έπιδιορθώ- 
σεις έν τή πολυτίμω Βασιλική διηυΟυνθησαν, μετ’ άγάπης ήθέλησε νά 
συλλέξη τά άπεικονίσματα. Τά άπεικονίσματα ταΰτα ημέραν τινά ί'σως

j δέν Θά ήναι ανωφελή είς τάς μελέτας περιέργου τινδς έρευνητοΰ.
Ειδον τδ δωυ.άτιον έκεΐνο τδν Νοέμβριον τοΰ 1883. Εν αύτώ πάρε- 

τήρησα πλήν άλλων, μικρόν χιβώζηοχ, κοινώς xovfiovx.ltor, έκ μαρμάρου 
ελληνικού, μνημεϊον άρχαΐον χριστιανικόν, δπερ καί διά τήν άνατολικηυ 
αύτοΰ άρχήν καί διά τήν άπομεμακρυσμένην έποχήν,είς ήν ώς φρονώ δτι ώ,μΛ
πρέπει νάποδοθή, δέν άξίζει βεβαίως νά παραδοθή είς τήν λήθην. 'Ύψος >.? ξ'ί
έχει 63 εκατοστών τοΰ μέτρου, ή βάσις 43 έκ. ή δ’έργασία αύτοΰ είναι , p
κομψή. Άπδ τών γωνιών τετραγωνικής έπιφανείας, ήτις άπο τής μ.ιάς

. πλευοάς παοουσιάζει μικράν τινα άνύψωσιν, ύψοΰνται τεσσαρες. κιονίσκοι ■ ψ
μετά κιονοκοχνων Ζεκοσυιημένων διά φύλλων κρίνου. Στηρίζονται έπί τών
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κιονόκρανων τέσσαρες αψίδες, ών τά πέρατα ένρυνταί εις τέσσάράς γω**  
νίζς, ών καλύπτεται έκάστη ύπδ φύλλου πρδς εαυτό συνεστραμμένου. Τδ 
επικάλυμμα ή δ όροφος, ή δρόφιον 1 έ'χε'ι σχήμα ριικροΰ θόλου έν τώ έξω- 
τερικώ κέν.τρφ ?Όΰ οποίου άπομενει είσετι τμήμα μικράς σφαίρας, ή μή
λου τοϋ Κιΰωρίου % έφ’ ού βεβαίως θά έστηρίζετο δ σταυρός. ’Επιγραφή 
έλληνική, έγγεγλυμμένη έπί της παραπλεύρου στοάς Λρδς άριστεράν τοϋ 
άναγινώσκοντος και συνεχιζομένη έπί της κατά μέτωπον στοάς λέγει:

4 S. German. Part Ep. Hist. Eecl. Myslag Theor.
2 Codin Chron. σελ. 91 (?z.3. Cotnmelin).
3 Cf. Montfaucon Palaeogr. grace.
4 Codin, δρι άντ. Ducange, Constanlinop. Christ, β·.5λί«ν Γ. ζ.·ο. 59 fioarc, Ril.Graec 

σιλ. 12.
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Διά ταύτης δηλοΰται τδ δνόμα και δ εύσεβής σκόπδς της άναθεμένης 
τδ ίερον εκείνο κουβούκλιον εις εκκλησίαν τινά ανατολικήν*  ίσως τής 
Κωνσταντινουπόλεως*  ηττον πιθανώς της Αλεξάνδρειάς*  έπόθεν, ώς κα
τωτέρω θέλω δηλώσγ, πιστεύω ότι έ'χει την αρχήν καί ότι μ.ετ’ άλλων 
λαφύρων μετηνέχθη εις Ένετίαν. Τδ περίεργον άλλως μνημεΐον, δ μέχρι 
τοΰδε περιεγράψαμεν, άπεχωρίσθη άπό τοΰ ολοκλήρου τμήματος τοΰ μαρ
μάρου.

Ααμβάνοντες ηδη ύπ' δψει τον γενικόν καλλιτεχνικόν χαρακτήρα, εύ- 
ρισκόμεθα (εάν δέν άπατώμα·.) εις εποχήν πολύ προγενεστέραν τών χι- 
λίων Μ. X ετών*  άφίημι δέ εις τούς έχοντας πείραν της ίστόρίας της 
τέχνης ν’ άποδείζωσιν η έπιβεβαιώσωσι την κρίσιν ταύτην. Καί τδ σχήμζ 
δέ γρα.κμάτων τινών, καί τινων συντομεύσεων έπί τοΰ λίθου έχουσιν επί
σης μεγάλην σημασίαν. Καί τοι δέ αύτδ τοΰτο τδ σχήμα άπαντα ενίοτε 
έν τοΐς χριστιανικούς καλλιτεχνήμασιν, ιδίως έν ταΐ; αγιογραφία ις, κατά 
παράδοσιν δμοιον εις πάντα αιώνα, ούτως ώστε αποβαίνει δύσκολος, καί 
πολλάκις πλανά καί τον γεγυμνασμενον οφθαλμόν, ό ορισμός εις τίνα 
ποχήν ανήκει παραστατικόν τι έογον, ούχ’ ηττον δμως, παρατηρών 
ειδικόν σχήμα τοϋ ξ (^?) την συντόυευσιν της προθεσεως καί () 3 
σημεΐον δ άποκόπτει την τελευταίαν συλλαβήν του όνόματος Αναστα
σίας, τήν τετμημενην καί χαρακτηριστικήν κύρτωσιν τοΰ θολίσκου, τά 
φύλλα κρίνου έπί τών γωνιών αύτοΰ Ζ1 τέλος τήν χρήσιν, πρός ήν ήτο 
προωρισμενον τδ Κιβώριον τοΰτο, άγομαι νά άναγαγω αύτό εις τδ χρονι
κόν διάστημα μεταξύ τοΰ ς’ καί ζ', αίώνος. Παραλείπω νά σημειώσω τδ 
σχήμα τών γραμμάτων α, ε, καί ω, (Α, β, LA1) διότι ταΰτα εΐσί κοινά 
κατά τούς χρόνους τής πτώσεως τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καί έν

ε- 
τδ 
τδ
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μέρει άπαντώσιν έν μνημείοις λίαν μεταγενεστέροίς καί έν χειρογράφοις 
τοΰ δεκάτου αίώνος .μετά γραμμάτων κεφαλαίων. Λέγω μάλλον δτι ώς 
πρός τήν έποχήν τοΰ μνημείου, θά έ'κλινον νά οπισθοδρομήσω μέχρις 
εποχής έ'τι μάλλον άπομεμακρυσμενης, ένεκα τοΰ α έχοντος γωνίαν έν 
τω κέντρφ εί μή άπήντων εις παραδείγματα μεταγενεστέρων λίθων, 
έφ’ ών ένίοτε τδ α έ'χει τδ αύτδ σχήμα. Ώς πρός τδ όνομα δέ τοΰ έπί 
τής επιγραφής σημαινομένου προσώπου, δμ-ολογώ δτι κατ’ άρχάς δέν έδί-* 
σταζον δτι πρού'κειτο περί τής Αναστασίας εκείνης, εύγενοΰς γυναικός, 
πλουσιωτάτης, ζησάσης έν τή Αύλή έπί τοϋ αύτοκράτορος Ιουστινιανού, 
καί προσαγορευθείσης Πατρικίας. Αί σπάνιαι άρεταί καί ή άγιότης τοΰ 
βίου ειχον άνυψώσή αύτήν εις τοσοϋτον μεγαν θαυμασμόν τών αύλικών, 
καί τοϋ βασιλέώς, ώστε δ φθόνος δέν έοράδυνε νά διεγείρνι διά συκοφαν
τιών τήν ζηλοτυπίαν έν τή ψυχή τή αύτοκρατείρας Θεοδώρας. Διά τού
το ή ’Αναστασία τυχοΰσα μυστικής εύκαιρίας καί έγκαταλείψασα πάσαν 
μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα έγκόσμιον, άπήλθεν εις ’Αλεξάνδρειαν, 
ΐδουσε μοναστήοιον, καλούμενον τής Πατρικίας, έν ω δσίως έγκατεβίωσε 
καί άπέθανε περί τδ 558 έτος.,’ Πας δισταγμός, γεννηθείς κατόπιν, μοί 
άφ-ρρέθη*  έσκέφθην άλλως δτι τδ έπίθετον Μοζότατσς, 8 περιέχει ή επι
γραφή ή'ρμοζε κυριώτερον εις πρόσωπα, έ'χοντα άνώτερον αξίωμα, π. χ. 
'Υπάτου, Πατρικίου, Έπαρχου, Κουέστορος, ή τίνος δμοίου. - Άλλα περί 
τούτου αρκεί*  διότι, δταν άπό τίνος άρχαίου μνημείου έλλείπουσιν άποδεί-' 
ξεις θετικαί δπως καλώς καί ασφαλώς δρισθώσιν ή δ χρόνος ή δ χαρα- 
κτήο ή τά πρόσωπα, ή άλλη τις περίπτωσις, τότε φρονιμωτερα καί τι- 
μιωτέρα είναι ή σιωπή. Φρονώ λοιπόν δτι δέν πρέπει νά ριψοκινδυνεύσω 
έν τή παρούση περιπτώσει νά έκφράσω άλλην γνώμην, δπως μή έμπεσω 
εις τδ λάθος έκείνων, ο'ίτινες, ύπδ κενοδοξίας έλαυνόμενοι, ή υπό τής έπι- 
θυμίας νά έπιδείξωσι σοφίαν, λαλοϋσι περί άπομεμακρυσμένων καί σκο
τεινών χρόνων κατά τάς φανταστικάς αύτών υποθέσεις.

’Επανερχόμενοι λοιπόν εις τδ Κιβώριακ άνάγκη ν’ άναμνησθώμεν τής 
αρχαίας λατρείας τής ’Εκκλησίας, λατρείας κοινής τοΐς τε "Ελλησι καί 
Λατίνοις, καθ’ ήν ή άγ. Τράπεζα, άκριβώς τετράγωνος, δμοίως πρός τούς 
τάφους τών μαρτύρων,3 έ'κειτο έπί τής μεγάλης άψίδος τοΰ'Ιεροΰ, ύπδ είδος 
τι σκηνώματος (labeitaculutn) ή ναΐσκου, επίσης τετράπλευρου, ύποβαστα- 
ζομένου ύπδ τεσσάοων κιόνων, μετά πλευρών τοξοειδών καί θόλου ύπε- 
ράνω, έ'χοντος κωνικόν σχήμα, ώς έν τή Άγ. Σοφία τής Κωνσταντινουπό
λεως 4 ή και έν σχήματι σφαιρικώ. Περιέβκλλον αύτδ πολυτελέστατα

4 Μηνιαΐον τη ι'. Μαρτίου.
2 Dticarige, Gloss. Μ. el I Craecil (ζΐτολεξέί.)
3 Bona Card. Rev. Liturg. σελ. 150.
4 Paul Silent, Descript, magnae Eccl. Il στ. 103 ζτλ.
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εζωγραφημένα παραπετάσματα, άτινα κατά τά; έπίσημοτέρας στιγμάς 
τής Μυσταγωγίας έκλειοντο, δπως έμποιήται ταΐς ψυχαΐς.τών πιστών 
βαθύτερος σεβασμός πρδς τδ θειον μυστήριον. 1 Ούχί άλλως βλέπομεν 
οτι είναι κατεσκευασμένον, πλήν τών Κιβωρίων τών άρχαιοτέρων Βασι
λικών τής Ρώμης και πολλών λαών τής ’Ανατολή; τδ πολύτιμον κιβώ- 
ριον τή; Βασιλικής τοΰ άγ. Μάρκου, έξαιρουμένου τοΰ σφαιρικού θόλου, 

. δστις, κατά τδν Σανσοβϊνον * άφηρέθη κατά τούς παοελθόντας αιώνας, 
επειδή ξύλινος ών κατά σύμπτωσιν έκάη ύπδ τών πολλών λαμπάδων.

Άπδ τοΰ κέντρου δέ τοΰ θόλου κατήρχετο άλυσις άφ’ή; έκρέματο ή 
Περιστερά της Ευχαριστίας, αϊωρουμενη ύπερ την ώγ. Τράπεζαν' ή Πε
ριστερά αυτή (σύμβολον τοΰ άγ. Πνεύματος) κατεσκευαζετο συνήθως έκ 
χρυσοΰ, ενίοτε δέ καί έξ άργύρου. Έντδς αύτής έφυλάσσετο ό άγ. ’Άρτος 
χάριν τών ασθενών. Αί μαρτυρίκι τών Πάτερων καί λειτουργικών συγ
γραφέων άμφοτέρων τών ’Εκκλησιών, αί ύπδ τοΰ βενεδικτίνου Μαρτίνου 
καί τοΰ Ducange καί (τοΰθ’. δπερ άποσιωπώσι πολλοί) τοΰ Martigny 3 
έπιμελώ; συλλεγεΐσαι καί έρευνηθεΐσαι, άποδεικνύουσιν δτι η χρήσις τής 
Περιστεράς, τής έπί τής Τραπέζης κρεμαμένης, ανέρχεται μέχρι τοΰ Δ', 
αίώνος, άπαντά δέ σπανίως καί ένα αιώνα άρχαιότερον. Άλλά, καί έτε
ρον τι είδος Αρτοφορίου ύπήρχε, σχήματος ή στρογγυλού ή άλλως κωνι
κού, περίπου ώς πυργίσκου, ώς έξάγεται έξ αρχαίων μνημείων \’’Επί τής 
κορυφή; τοΰ καλύμματος του άρτοφορίου τούτου ΐστατο περιστερά ή μικρός 
σταυρός. Τοιοΰτον στρογγυλόν άρτοφόριον, μετά καλύμματος καί σταυρού, 
είναι τανΰν έν χρήσει παρά τή Ανατολική Έκκλησίφ, καί τυλισσόμενον 
είς λευκήν δθόνην, τηρείται έν σκηνώματι (tabernacultim), τοποθετη
μένου έπί τής αγίας Τραπέζης, ύπδ τδ κιβώριον τδ καλύπτον αύτήν 5 ως 
έν τή άγία Αικατερίνη τοΰ ’Όρους Σινά καί έν τή Μονή τοΰ άγιου Αθα
νασίου έν ’Άθωνί καί αλλαχού' ® ή τδ σκήνωμα τοΰτο εύρίσκεται έντδς 
τής μεγάλης άψΐδος, ό'πισθεν τής αγίας Τραπέζης, έπί έξέχοντος ολίγον 
έπιπέδου," τοΰθ’ δπερ παρατηρεΐται έ'τι έν τή ήμετέργ τού άγιου . Μάρ
κου Βασιλική.

Σύγχυσίς τις άλλως καί άβεβαιότη; παρατηρητέον δτι επικρατεί παρά 
τοΐς άρχαίοις συγγραφεΰσι, τοΰθ’ δπερ καί αύτδς ό Martigny ομολογεί λέ- 
γων' «tout ceci n’est pas sans quelques obscurity». Πράγματι πζρατηροΰν-

4 θεοφ. ε’ς I. Μιχ. Ιϊουροπ.
2 Χρυσοστ. ‘Ομιλ. Γ'. ε’ς Έφεσ'ους.
3 Venezia descritla. βιβλ. Α'. χε®. 41.
4 Martigny, 3ν0. άνωτ.
5 Συμεών θεσσαλ. ΐχδ. 1683. σ. 368.
6 Νεκταρίου πατριάρχου 'Επίτομη Ιστορίας σ. 150. Μαίάριος Κυδων. ΙΙεριοδ. Μονών 

Αεώρ. και άγ. ΆΟανασ.
7 Goav, έ'νΟ. άνωτ.

τες ότι αί δωρεζί αί γενόμεναι πρδ; Εκκλησίας τινάς τής Ρώμης καί 
αλλαχού ύπδ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου καί δύο Πζππών, Ίννοκεντίου καί 
ΊλαρίοΟ, ποιούνται μνείαν πύργου και περιστερά,/, ουτω; ώστε τδ έν τών 
δύο τούτων ιερών αντικειμένων ήν συμπλήρωμα τοΰ έτερου’ καί παρα- 
τηοοΰντες δτι δ άγιος Γρηγόριος έπίσκοπος Κχισαρρδούνου (Tours) έδω- 
ρεΐτο τω ίερεΐ Άμαληοίω κατά τδν ς·'. αιώνα Peristerinm et columbam 
argenteam ad repositorium, δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν γνώμην 
τοΰ Ducange, μή δεχομένου διαφοράν μεταξύ περιστεράς καί περιστεριού, 
καί στηριζομένου, ώς πιστεύω, έπί τής χρήσεως ύπδ τών άρχαίων και 
νεωτέρων'Ελλήνων τών ύποκοριστικών ονομάτων άντί τών θετικών. Άλλ’ 
ό λόγιος Martigny συμπεραίνει έντεΰθεν δτι τδ περιστέριον ήν τδ φυλα- 
κτήριον τής περιστεράς, όρθώς σκεπτόμενος "Άλλως δυσκόλως νοώ πώς τδ 
πεοις-έοιον ήδύνατο abritcr et envelopper decolonibe. Τίς ή σχέσις μεταξύ τοϋ 
πύργου κχί τής περιστεράς κκίμεταζυ ταύτης καί τοΰ περιστερίουΛΙΆς συμ- 
βιβαστέον τήν διαφοράν καί τά έ'θιμα πρδς τδν πιθανώτερον τών λόγων, εϊ 
μή παραδεχόμενοι δτι πύργος καί περιστέριον ήσαν ταυτόσημα, καί δτι 
έκεΐνο τδ όποιον οί Λατίνοι, ένεκα τοΰ σχήματος ίσως, έκάλουν πύργον 
(turris), οί “Ελληνες ώνόμαζον περιστέριον-, Τί τδ παράδοξον, άν έν άντι- 
κείμενον, ώρισμένον είς ένα καί τδν αύτδν σκοπδν, έφερε παρά λαοΐς διά
φοροι; διάφορα καί τά δνόματα; Τδ κατ’ εμέ δέν άφίσταμαι τής ιδέας 
δτι πύργος καί περιστέριον ήσαν δμοΰ αφιερωμένα εί; τδ ν’ άποτίθηται 
έν αύτώ τδ ποτήριον τή; εύχαριστίας, ώς έν μικροί; άργυροί; κιβωρίοις, 
έπικρεμαμένοις ή τεθειμένοι; έπί τή; Τραπέζη; άφ’ ών άνηρτάτο ή περι
στερά ή άλλο δοχεΐον, ούχί άλλως ώ; άπδ τών μεγάλων κιβωρίων, περί 
ών εί'πομεν. ’Επειδή δέ οί περί τήν λειτουργικήν άσχολούμενοι βεβαιοϋσιν 
δτι ύπδ τδ μέγα κιβώριον ύπήρχεν ενίοτε καί έτερον έπάνω τής Τραπέ
ζης,' εύ'κολον είναι νά συμπεράνωμεν δτι ή γνώμη ημών δέν άπέχει πολύ 
τή; αλήθειας. Τοΰτο λέγομεν παρεκβατικώτερον καί έπ’ έλπίδι νά δια- 
χύσωμεν κατά δύναμιν φως έπί τοΰ ήμετέρου θέματος.

Παρατηροΰντε; δέ τδ σχήμα τών μεγάλων κιβωρίων, τήν μεγάλην δα
πάνην χρυσοΰ καί έκλεκτών μαρμάρων τήν γενομένην πρδ; κατασκευήν 
αύτών, τήν μεγαλοπρέπειαν έν ή περιεβάλλετο τδ ύψος τοΰ Μυστηρίου, 
τήν εύλάβειαν καί τδν σεβασμόν, 8ν ένέπνεον τοι; πιστοί;, ούδόλως Οαυ- 
μάζομεν άν ώς γράφει ό Παύλος Σιωπηλός - αύταί αί έκκλησίαι έκα- 
λοΰντο Κιβώρια καί ένομίζοντο άργυραΐ. «Καί πώς ένι ναούς άργυρούς γε- 
νέσθαι ;» έρωτά δ Χρυσόστομος καί άπαντά δ αύτός. «’Ίσως ώς κιβώοικ 
μικρά, ο 3 Δέν ύπήρχον λο.πδν μόνον μεγάλα κιβώρια, άλλά καί μικρά' 
ταΰτα ήσαν έν χρησει, νομίζω έν τοΐς μικροτέοοις ναοί;· εκείνα ήομοζον

t Martigny, ?νλ. Ciborium.
2 Paul· Silent. έ'νΟ. άνωτ.
3 Όρ,ιλ. Μΰ' ζχΙ πράξεις χιφ. 19.
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εί; τα; βασιλικά; καί άπδ τούτων ζαί άπο εκείνων έκοέματο $ π’ριστεοά 
Τδ ίερδν μνημείου έν τούτοι;, περί ού δέν ένόμισα άζαιρου τήν παοοΰσαυ 
εζθεσιν, άριθμητεον μεταξύ τών //cx^r χιβ^ίωτ των χρόνων έζείνων 
Τοιαύτη γνώμη, πλήυ τοϋ δτι έζ τών μέχρι τοΰδε ρηθένζων βεβαιοΰται- 
άποδεικυύεται καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ύπδ τδν θολίσζον σώζεται είσέτί 
δ κρίκος δ σίδηρους, έφ’ ού έστηρίζετο η άλυσις τές περιστεράς· άκριβώς 
ώς δ Marine βέβαιοι, δτι έπί τ-ης έποχές του είδε κρεμάμευον πύογον 
άργυροϋν έν τινι, μου?) τοϋ Καισαροδούνου ζαί έν τισι ναοϊς τές Ρώμης 
•Ως πρδς τδ ήμέτερον κιβώριον ο μέγας αύτοϋ όγκος βεβαιοϊ δτι άρχέθεν' 
άπέκειτο|έπι της άγιας Τραπέξηςι 'Όπως ποτ’ Sv f, δημοσιεύω έυταΰθζ 
άπεικόνισμα αύτοϋ, ώς χριστιανικέ; άρχαιότητος, ζαί διά την σπουδαιό- 
τητα’αύτοϋ την λειτουργικήν καί,διότι, έκτος τοΰ άξιώματο; τών συν- 
γραφέων, δέν γνωρίζομε ν άλλην σύγχρονον μαρτυρίαν.

f··:,·:·'·-' : · ■ . · Λ .
'
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ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΔΙΑ *
ΠΑΡΑΑΛΑΓ11 ΥΜΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΡΙΙΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ααμβάνων αφορμήν έκ τοΰ έν τ-ρ έκθέσει τών κειμηλίων τοΰ ίεροϋ άγώ
νος κατάτεθέντος αντιτύπου δυσεύρετου τίνος υμ,νου τοΰ πρωτομάρτυρας 
βάρδου της ελληνικέ; παλιγγενεσίας, δημοσιευθέντος κατά τάς άοχάς 
τοΰ παρόντος αίώνο; έν Κερκύρφ, εσχάτως δέ άνζδημοσιευθέντος έν τω 
περιοδικώ «Παρνασσφ», έπιστέλλω πρδς την διεύθυνσιν τοΰ πεοιοδιζοΰ 
τούτου πρδς δημοσίευσιν, παραλλαγήν ετέρου υμνου τοΰ Ρήγα, περιελθοΰ- 
σαν είς χεϊράς μου πολύ, δυστυχώς, μετά τήν λέξιν τές έκθέσεως.

* Μακάριο; ίερεύς δ Ξυόια;, έκ τοΟ γνωστόν αριστοκρατικοί τών έν Ληξουρίω Τυπάλ- 
δων οϊκου, τό πριν Μιχαήλ λεγόμενο;, ήν έκ πατρό; συγγενή; τοϋ ’Αγγέλου καί Τζάννέτού 
Ξύδια, έζ. πάππου δέ θείο; τοΰ διαπρεποϋ; ζωγράφου κ. Ηικ. Ξυδιά Γεννηθείς έν Ληξουρίω 
περί τά μέσα της παρελθούση; έκατονταετηρίδο; έ'ζησεν ένταΰθα μέχρι τοΟ 1798, ών κατά 
τήν παράδοσιν έκ τών μάλλον έναρέτων κληρικών, καί εόμαθών, κατά τήν τότε τών γραμ
μάτων κατάστασιν, Κεφαλλήνων. Έφημέρευσεν έν Σμύρνη, είτα δέ έν Άμστελοδάμφ της 
τότε έκεϊ τόσον μεγάλη; και πλούσια; έλληνιχή; κοινότητα; πατήρ καί διςάσκαλος. 'Ίίμει- 
νεν έκεϊ τεσσαράκοντα περίπου έτη, καταρτίοα; καί αξίαν λόγου βιβλιοθήκην, έπνΐγη δέ κατά 
τον πλόΰν έπανερχόμενος εις. τήν πατρίδα, ή κατά τό πιθανότερου στραγγαλισθείς πρός 
ληστείαν, διαρκοϋντο; τοΰ πλοΰ έρρίφθη ε’ς τήν θάλασσαν. Ίίν βτιχουργό; καί έκκλησιάστι- 
κό; όμνογράφοί, γράψα; πολλά, περί ών άλλοτε πλείονα.

Τοΰτο φρονώ δτι διετήρουν ώς. σπανίαν άρχαιότητα οί Ενετοί, οΐτινες 
έν χρόνοι; σοφωτέροις καί γενναιότεροι; προύτίμων αντί τών ζαρπών στρα
τιωτικών θριάμβων τήν ειρηνικήν καί τήν εύσεβέ κτέσιν ιερών θησαυρών 
ούς καί διετήρουν έπιζήλως’ ζαί δτι περικλείσαντες αύτδ διά κιγζλίδων 
άπδ τών τεσσάρων πλευρών, τδ ειχον τοποθετήσει πρδς διατήοησιν της 
άγιας Δωρεάς, άπ’ αυτές της οικοδομής τές Βασιλικές αύτών, έπί τοΰ 
μεγάλου βήματος, όπισθεν τές άγιας Τραπέζης, έκεϊ άκριβώς δπου αί 
όνομασταί άλζβάστριναι στηλαι καί άλλα κειμήλια μαρμάρων μαρτυροΰ- 
σιν υπέρ τοϋ ίεροϋ τόπου. Φρονώ μάλιστα δτι τδ κιβώριον έκεΐνο άφη- 
ρέθη πρδ τριών αιώνων, καί άντικατέστη διά τοΰ σημερινού μιζροΰ άλ- 
ταρίου (έ'ργου τοΰ Σζνσοβίνου), μετά θήκης περιπεφραγμένης διά θυρίδος 
όρειχαλκίνης έπιχρύσου, πρδς χρέσιν τές εύχαριστίας. Τοΰτο διήρζεσε 
μέχρις ού πεσούσης τές Δημοκρατίας, ώρίσθη πρδς τδν σζοπδν τοϋτον τδ 
πρδς δεξιάν άλτάριον, καλούμενου νΰν τές άγιας Δωρεάς. Τοσαΰτα περί 
τοΰ μιζροΰ κιβωρίου. ’Ήδη δέ, άν άτυχώς ή περιγραφή μου αυτή δέν άξί- 
ζει νά κατηγορηθέ ώς άνωφελης, παρακαλώ tvx τδ σεβάσμιον τοΰτο καί 
πολύτιμον έν τή ίστορίγ τές άοχαίας λατρείας τές ’Εκκλησίας μνημείου 
άοΟγ έκεϊθευ, δπου τανϋν (βεβαίως ούχί πολύ έντίμως) κατάκειτάι, και 
διαχυλαχθγ κατ’ αξίαν έν τφ Θησαυροφυλακείω τές Μαρκιχνές Βασιλικέ;·
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■ ■{'. Ό περί ού πρόκειται, εύρίσκεται εις παλαιόν χειρόγραφον άνεκδότων
εκκλησιαστικών κανόνων, τροπαρίων καί άλλων στιχουργημάτων, γρα
φείς έν παραλλαγή παρά τοΰ Μακαρίου Ξυδύά, ίερέως Κεφαλλήνος, άν- 
δρδς τά μάλα εύσεβοΰς, φιλοπάτριδος καί έρκστοΰ τών γραμμάτων, ού- 
τινος έργα ώς έπί τδ πλεΐστον, περιέχει τό έν λόγφ χειρόγραφον. Δέν 
έ'τυχέ ποτέ είς έμέ νά ίδω τδ πρωτότυπον τοΰ παραλλαγέντος ύμνου, 
ούτε ιδία ούτε ε> συλλογή τών άλλων του Ρήγα θουρίων, έκ της συμ- 
παραβολής δμως τοΰ παραλλαγέντος πρδς τά άλλα έ'ργά τοΰ Θετταλοΰ 
άοιδοΰ, καί έκ της γνωστής αύτών ύφης, δέν νομίζω δτι ό ύμνος πολύ 
ήλλάγη*  οπωσδήποτε δμως καί έν τούτω παρατηρεϊταΐ τδ αύτδ της 
φιλοπατρίας καί πίστεως πΰρ, καί τδ αύτδ περίπου άνεπιτήδευτον καί 
αφελές ύφος τών λοιπών ποιητικών έργων τοΰ πρωτοψάλτου τών νεωτέ- 
ρων ελληνικών αγώνων. Ή αύτή πολυλογία, ή αύτή γλωσσική και ποιη
τική χαλαρό της, οιαι εις τάς λοιπάς στροφάς τοΰ λογιωτάτου άλλως τε 
ένδοξου τών Φερών τέκνου, άλλ’ έμβεβαπτισμέναι εις αίμα καί δάκρυον 
καί άποπνέουσαι ανδρείαν, έκδίκησιν καί έλπίδα. Τδ αίσθημα τής ανε
ξαρτησίας, ό πόθος πρδς άπελευΟέρωσιν τοΰ ελληνικού γένους καί τδ θάρ
ρος δπερ ένέπνεον τοϊς τυραννουμενοις λαοΐς, τά ιερά καί άνθρωποσωτήρια 
διδάγματα τής γαλλικής έπαναστάσεως, έκδηλοΰνται π,ολλαχοΰ τοΰ 
στιχουργήματος*  ό Ρήγας ήτο φίλος τής γαλλικής πολιτικής, τά δέ φλο
γερά του άσματα ήσαν αντίλαλοι τών θουρίων τής έπαναστάσεως εκείνης·

77Ί· ό Ρήγας έξεδήλου τότε τδ έπικρατοΰν ύπέρ τή; Γαλλίας αίσθημα καί
τήν πρδς ταύτην έλπίδα τοΰ έλληνικοΰ γένους. 1

Άντιγράφομεν κατά γράμμα τόν τε ύμνον και τά πρδ αύτοΰ, τηροΰν- 
τες τήν δοθογραφίαν τοΰ χειρογράφου ’ άπδ τής σελίδας 46 αύτοΰ. Ό 
Ευδίάς προτάσσει τάδε :

«Στίχοι δκτωσύλλαβοι (sic) ποιηθέντες παρά τίνος (!) Ρήγα Ζκγοραίου 
«τού άποκτανθέντος παρά τών ’Αγαρηνών 3 προστάζει τοΰ gran signor 
«Σουλτάν Σελήμη4 μεθ’ έτέοων πέντε γραικών 5 ζηλωτών τών Γραικο

ί "Ιδέ ?ν ίκτάσει περί τούτων Mendelson Bartholdy Ιστορίαν τής Έ.λλάδδ; κτλ. βιβλ. 
δεύτερον σελ. 408 καί έπόμ. μετατρ. Παπαρρηγοπούλου καί 1’. Γερζίνοο Ιστορίαν τής Έπα- 
νασαάσεως καί άναγεννήσεώς τή; "Ελλάδος ύπό Περδανόγλοο, έν τόμω Α'. σελ. 40 έπομ. 
καί 77 καί έπόμ.

2 Τό χειρόγραφον βιδλιάριον, εύρίσκεται παρα τώ κυρ'ω Νέστορι Τ. Ξόδια, όστις εδμενώς 
μοί τό έδωκε πρός άνάγνωσιν καί δημοσίευσιν.

3 Τό ονομα άγαρηνός ήν ?ν πολλή τή χρήσει τότε καί έτι άχόμα περιπεσον μάλιστα 
εί; τήν έπιθετικήν σημασίαν, τοϋ άπιστο;, σκληρός. «Άγαρηνά σκολιά», καλεΐ πολλάκις έτι 
ό λαός τοϋ; ’Οθωμανούς.

4 Ήσαν ώς φαίνεται άκόμη άνερεύνητα τά περί τοϋ έν Βελιγραδίω θανάτου τοϋ μάρτυρος, 
ή προδοσία τοϋ Οικονόμου καί ή συνδρομή τών αυστριακών αρχών έν Τεργέστη καί Βιέννη 
είς τό δράμα έκείνο’ ήτο άλλως τε πολύ φυσικόν τότε νά έπιρριφΟή ΰλη ή εθνική άρά κατά 
μόνον τών ’Οθωμανών καί νά αίτιώνται μόνον τόν Σελήμ 1” (1789—180S).

5 Γνωστότατος ?κ τούτων τυγχάνει ό συνε’ταιρος καί φίλος τοϋ ήρωος Κορωνίός. Γ ρ α ι-

ΜΑΚΑΡΙΟΤ SYAIA

«Γάλλων ούτοι δέ οί στίχοι ήσαν πάντη αδιόρθωτοι (;) ούς διωρθωσάμην 
«κατά δύναμιν έγώ 5 ταπεινός Μ. I. Τ. ό Ευδ’άς δ Κεφαλληναϊος 6 καί 

■ρωσα αύτούς έν τφ παρόντι φυλλαδίω έν Άμστερδάμ τη πόλει 
Γ.φ.ΑΩΙΘ' νοεμβρ. &’ ε. π.

«κατεσ 
«έν

Φίλοι μου συμπατριώται 
δοΰλοι νάμεθα ώς πότε ; 
τών απίστων Μουσουλμάνων 
τής'Ελλάδος τών τυράννων; 
Έ/.δικήσεως ή ώρα 
έφθασεν ώ φίλοι τώρα 
ή κοινή πατρίς φωνάζει 
μέ τά δάκρυα μάς κράζει 
Τέκνα μου γραικοί γενναίοι 
δράμετ’ άνδρες τε. καί νέοι 
Κ’ είπατε μεγαλοφώνως 
ΚΓ όλοι λέγετε συμφώνως 
Άσπαζόμεν’ είς τδν άλλον 
μ’ ένθουσιασμδν μεγάλον 
έως πότ’ ή τυραννία 
ζήτω ή έλευθερία.

5 Μια μεγάλη άφροσύνη 
τών γραικών είναι αισχύνη 
Τοΰρκος φεύ μάς έτυράννει 
καί άλλού που δέν έφάνη.

6 Τόση βία κΓ άδικία 
κΓ άλλη τόση δυναστεία 
τών άθεοτάτων Τούρκων 
καί ανόμων Μαμαλούκων 
Σ’ κόπους έβανον κι’ όδύνας 
καί άπεθνήσκαμεν τής πείνας 
οί γραικοί έσιωποΰσαν 
νά ’πουν τι δέν έτολμοΰσαν 
'Έως πότε Μουσουλμάνους 
νά ’ποφέρωμεν τυράννους ; 
έως πότε ή δουλεία ; 
ζήτω ή έλευθερίκ !
Πού νϋν τέχνη; πού ’πιστήμη;’ 
πού- γραικών ή τόση φήμη ; 
κατηργήθησαν φευ ! δλα

. Σπανίως προ ολίγων ?τι έτών έλέγετο

1
to

2
11

3
12

4
13

14

κΓ άλλα τε έτι παμπόλλα. 
Τών τουοκών ή τυραννία 
έφερε μας είς πενίαν 
σ’ βάσανα, μόχθους καί πόνους 
σ’ μάστιγας σφαγάς κκί φόνους. 
Καί ξενιτευμδν πατρίδας 
στερευμδν πάσης έλπίδος 
δλ’ αύτά συλλογισθήτε 
τούς προγόνους μιμηθεΐτε 
τΩ γραικοί άνδρειωμένοι 
κ’ είπατ’ δλοι ενωμένοι 
έως πότ’ ή τυραννία ; 
ζήτω ή ελευθερία !
Των γραικών τε ή άνδρεία 
καί αύτών (*)  ή άνανδρία 
’γνώσθησαν σ’ δλην τήν κτίσιν 
κ’ είς ’Ανατολήν καί Δύσιν. 
Ταϋτα κάμν’ ή τυραννία 
μουσουλμάνων ή άγρια 
άλλά ήλθε τέλος πάντων 
μεταξύ τόσων συμβάντων 
Έκδικήσεως ή ώρα 
κ’ οί γραικοί φωνάζουν τώρα 
άλλαλάζοντες μέ κρότον 
έσχατον δμοΰ καί. πρώτον. 
’Έλαμψεν ή σωτηρία 
ζήτω ή έλευθερία.
Τών τουοκών ή τυραννία 
τούτων δέ καί ή μανία 
Πανταχόθεν εϊν’ γνωστή 
λοιπόν πάντες οί πιστοί 
δεύτε δλοι συναχθήτε 
καί τούς|πάλαι μιμηθεΐτε 

18 Νίκης δπλα νά ζωσθήτε
(*)  Δηλ. τών Τούρκων.

ή λέξις "Ελλη ν. 'Η λέξις Γραικός, Γραιχιχή 
θρησκεία, γλώσσα κτλ. ήσαν σονηθέστατα, εντεύθεν και τό στιχούργημα πολλαχοδ ΐχει τήν 
λέξιν Γραικός, ήτις καί ύπό τοΰ Ξυδ’ά άν έγράφιτο, ήν σύμφωνος πρός τό γλωσσικόν ιδίωμα 

τής εποχής.
6 Κοινώς «Κεφαλλονίτης» λέγεται ό Κεφαλλήν, παρά τισι δέ εΰρηται «Κεφαλλήνιο;» 

«Κεφαλληνιεός» χαί «Κεφαλληναϊος».

15

7
16

8
17

9
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’πείτε του; ξεκουμπισθήτε 
. ’πάγετ’ όλοι είς' τήν Μέκκαν

ορισμός άπδ τδν Τεκκαν 
19 "Ηρώα τδν Άθηναϊον 

νικητήν καί ρωμαλαΐον. 
Τού; υιού; σας οί πατέρες 
καρδιάν δότε και μητέρες 

20 Τέκνα μας έτοιμασθήτε 
και τά όπλα σας ζωσθήτε 
μ’ ενθουσιασμών μεγάλον 
όμοΰ μ’ ήρωα τδν Γάλλον 

2 1 "Ολους δέ φονεύσετε τους 
παντελώς ’φανίσατε τους 
μέ σπαθιά ξεγυμνωμένα 
τά αίματοχειλισμενα.

22 ’Ανηλεώς κτυπάτε τους 
καί δλους ζαταφάτέ τους 
άσπαζόμ’ είς τδν άλλον 
και μέ τδν γενναϊον Γάλλον 

23 Κι’ δταν αύτούς νικήσετε 
τότε καί νά τ’ άφησετε 
ζήτω ή ελευθερία, 
όμοΰ δέ καί ή σωτηρία

24 Της 'Ελλάδος ή πριν δόξά 
ρ.έ τών τέκνων της τά τόξα 
θέλεις πάλιν έπιστρέψγ 
κα'ι τού; Τούρκους ν’ άποστρέψή 
έως πότ’ ή τυραννία, 
ζήτω ή ελευθερία

26 Τρόπαια τοΰ Μαραθώνας 
δέν ήφάνισεν ό χρόνος 
μήτε Σαλαμΐνος έργα 
τών Έλλήνχον θαΰμα μέγα

27 Οί γραικοί τά Ιστορούνται 
κα'ι καλά τά ενθυμούνται 
πρόγονοί των ήν ό Μίνως 
καί Λυκούργος τε εκείνος 

28 Μιλτιάδης Λεωνίδης
έ'τι καί ό ’Αριστείδης 
άνδρες θαυμαστοί μεγάλοι 
ποϋ νικούσαν σ’ κάθε πάλην

ί 29 Τούτου οί γραικοί μιμούνται 
Τούρκους πλέον δέν φοβούνται 
τήν ζωήν ζαταφρονοϋσι 
τούς τυράννους δέν ψηφόΰσι.

30 Παρά νά ύποταχθώσι 
προτιμούν νά φονευθώσι 
οί γραικοί αεί νικώσι 
τούς εχθρούς ζαταπατώσι

31 Καί αύτούς δέ πολεμοΰσι 
σύν^καρδίκ τή ζεοόσγ 
ήλθεν ή παρηγόρία 
ζήτω ή ελευθερία.

32 "Οταν οί γραικοί στήν πάλην 
είναι μετ’ αύτών κ’ οί Γάλλοι 
κ’ ένωθώσιν είς έν σώμα 
δέν φοβούνται πλέον πτώμα.

33 "Ηρώες γενναίοι Γάλλοι 
απ’ εσάς δέν είναι άλλοι 
πλήν γραικοί ανδρειωμένοι 
οί παντοΰθεν ξακουσμένοι.

34 Φίλοι, τής έλευθεοίας 
τής πατρίδος σωτηρίας 
δταν έχωμεν τούς Γάλλους 
δέν φοβούμεθα άπ’.άλ/.ους.

35 Γάλλοι καί Γραικοί δεμένοι 
με φιλίαν ενωμένοι 
αύτοί μόνοι θά λυτρώσουν 
καί Γραικίαν ελευθερώσουν

36 ’Εκ τής τών Τούρκων μανίας 
καί σκληράς.των τυραννίας 
έξω ή πειρατηρία 
ζήτω ή ελευθερία.

37 ’Άμποτε ά κύριός μας 
νά τροπώσγ τδν εχθρόν μας 
νίκην δωσ’ είς γραικογάλλους 
ισχυρούς τε καί μεγάλους

38 Κκί ούτω νά δοξάζωμεν 
τδ άγιον όνομά του 
κ’ αεί τούτον λατρευοντες 
κατά τδ θέλημά του.

Ενταύθα λήγει τδ μακροσκελές καί είς πολλά περιττολόγον στιχουρ.-*  
γημα. Ό Μακάριος εί καί δέν μετέβαλε τήν βάσιν και τδν σκοπον, βε
βαίως δμως πολλά θά προσέθετο, προσόμοια τδν νουν κ%1 τήν φρασιν προς 
άλλα τοιαύτης φύσεως ί'δια αύτοΰ στιχουργήματα οια τά έν σελιδι 48

AT ΘΕΤΟΚΠΡΙΔΕΣ Γ'"

καί 49 τού χειρογράφου, άποβλέποντα τάς τότε γενομένας μάχας τού 
άγώνος καθ’ ά διεδίδοντο περί αύτών, τδν απαγχονισμόν τού πατριαρ- 
χου καί άλλα όμοια. Παρά πόδα; τοϋ παραλλαγέντος ύμνου, έπονται 
γραφέντα παρά τού ίδιου Μακαρίου τά εξής :

«Τυπάλδος ό Μακάριος 
«λαχών έτέρους στίχους . 
«πάντ·^ τε αδιόρθωτους 
«τούς' εκαμε ύποβρυχους 
»χι’ ώς έδυνήθη δέ αύτδς 
«τούτους διώρΟωσέ τους

εις Γραικογάλλους έ’πεμψε ·
• και επαράδοσέ τους*

Έν Αηςουρίω τής Κεφαλληνίας.
*Ηλ. Λ. Τσςτσέλης.

ΑΙ ΘΕΙΟΚΗΡΙΔΕΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ

I

Πρωία τινί, μεγάλη εορτή έτελεϊτο έν τή έπαύλει Ροσπραλέν.
Μετά μακράν σειράν βροχερών ημερών, ό ήλιος ή'ρχιζε τέλος λάμπων, 

ωραίος φθινοπωρινός ήλιος, χρυσίζων διά τών άκτίνων του τά έκ τών φύλ
λων αύτών ήμιγυμνωθέντα δένδρα. Τέλος πάντων! Ήδύναντο έπί τέήους νά 
μεταβώσιν είς τά βάθη τοΰ δάσους, καί νά συμφάγωσιν έπί τής χλόης τδ 
περιφημον εκείνο άριστον, τδ τοσοΰτον άνυπομόνως αναμενόμενον καί δπεο 
ή άνεπιείκεια τοΰ καιρού έφαίνετο οίονεί θελουσα νά καταστήσγ ές φεί 
αδύνατον.

Άπδ τής έννάτη; πρωινής ώοας, πάντες οί έν τή έπαύλει ξενιζόμενοι 
είχον συνέλθει έν τή μεγάλγ τών προγόνων αίθούσν]. Ό κόμης καί ή κό- 
μησσα Δε-Ροσπραλέν, πάσαν κατέβκλον προσπάθειαν πρδς καλήν υποδο
χήν τών προσκεκλημένων. Άνήκον δέ ουτοι είς τήν δευτέραν τάξιν τήν 
προνομιοΰχον, τήν κατ’ έξοχήν φαιδράν τάξιν τών προσκεκλημένων, έκεί- 
νην δηλαδή, ήτις αφικνεϊται πάντοτε λίαν βραδέως καί αναχωρεί λίαν 
ενωρίς.

Μεταξύ τών πρώτων,ή μικρά βαρωνίς Δε-λαΚρουά-Δανζύ, μέ τδ μικρόν 
ξανθόν προσωπάκι της, ροδόχρους ώς ροδάκινον, καί φλύαρος ώς κίσσα, 
σύρουσα κατόπιν της δλόκληρον ίλην έκ τών κυρίων : Πρεβάλ, Φαβεοδλ,

ί



.; , ΗΑρ)ίΑ.ΣΣ0Σ.
Αανσάκ καί ιδίως τοΰ εύφλεκτου και άκαταμαχήτου Πρεζιλβέρ τοΰ ευ· 
γλωττοτάτου—καθώς έλεγαν αί κακαί γλώσσα;—τοΰ μάλλον εύαρέστως 
Ακουομενου.

Αί κακαί γλώσσαι έψευδοντο. Άναμφιβόλως, δ Πρεζιλβέρ έξετέλει Α
κούραστου παρά τή μικργ βαρωνίδι ερωτικήν διακονείαν αλλά [κεχρί τής 
εποχής εκείνης τουλάχιστον, ή μικρά βκρωνίς είχεν ανθέξει εις την άκά- 
ματον τοΰ Πρεζιλβέρ διακονείαν. Διετήρησε Αλώβητου το δικαίωμα νά 
ένατενίζη αυτόν χωρίς νά ερυθρή. ΎΑ ! ευχαρίστως η πτωχή εκείνη ήθελε 
παραιτηθή τοΰ δικαιώματος τούτου, ή δέ καρδία της έπαλλε παραφόρως 
εντός τοΰ στήθους της, οσάκις δ Πρεζιλβέρ τή έψιθυριζε μυρίας ανοησίας 
εις το ους. Άλλ’ έφοβεΐτο τρομερά τόν βαρόνον σύζυγόν της, άνθρωπον 
ισχυρόν ώς βουν, ζηλότυπου ως τίγριν και φιλύποπτου ώς ζηλότυπου.

Την δεκάτην Ανεχώρησαν εντός τοΰ μεγάλου λεωφορείου, οδηγούμενου 
ύπό του κόμητος μέ την γνωστήν εκείνην, έπιτηδειότητά του. Τί θελ^ 
κτικός περίπατος, και τί ωραία πρω’ία !·... Το κρόκινοβαφές κήτος τοΰ 
οχήματος διέβαινεν Αστραπηδόν διά μέσου των ύψηλών δενδροστοιχιών' 
δ ήλιος έκαμε ν’ ζστράπτωσι τά όρειχάλζινα τής άμάξης κοσμήματα' 
ευάρεστος δροσερός αήρ ή'ρχισε νά θωπεύη τούς ελαφρούς πέπλους των 
κυριών καί νά παρασύρη τόν καπνόν τών σιγάρων τών κυρίων. Έπιδεξίως 
ηχούμενη ύπό κυνηγοϋ ή μακρά και σπινθηροβόλος κυνηγετική’ σάλπιγξ, 
άφινεν όπίσω της φαίδρας Ομάδας σειράν δλόκληρον εύθυμων ή'χων. Περί
φοβος τις αίγαγρος ή φιλοπαίγμων κόνικλος διήρχετο Από καιρού εις καιρόν 
τήν οδόν και παραχρήμα ήφανίζετο εις τήν Αντίπεραν λόχμην. Ό ουρανός, 
χρώματος ύποκυάνου, μετά νεφηδίων ροδοχρόων, έμειδία ύπεράνω αυτών.

Ό Λόφος τών Λύκων όλίγον Απεχει τής έπαύλεως Ροσπραλέν. Μετά 
τρία τέταρτα τής ώρας είχον φθάσει.

Γραφικωτάτη θέσις, δ Λόφος ούτος τών Λύκων, έν μέσω Αμφιθεάτρου 
έκ γηραιών καί γιγανταίων δρυών, πανταχοϋ δέ πραγματική θάλασσα 
βάτων, άκανθων καί ύψηλών σπάρτων. Έν τή χώρ^ε διηγούνται περί τοΰ 
λόφου τούτου παραδοξωτάτας ιστορίας' βρυκόλακες, μάγισσαι, φάσματα 
καί εξωτικά. "Απαξ έπελθούσης τής νυκτός ψυχή ζώσα δεν ήθελε δια
κινδυνεύσω νά πλησιάση έκεϊ. Τό αληθές είναι ότι δ τόπος ουτος συχνά- 
ζεται πολύ ύπό τών λύκων, πολυαρίθμων πάντοτε έν τώ μέρει έκείνω 
τοΰ δάσους παρά τάςσυχνάς κυνηγεσίας τάς ύπό του λυκοθηράρχου τής πε
ριφέρειας συνεχώς όργανιζομένας. Πρό οκτώ μόλις ημερών ύλοτόμος έν μέθη 
διατελών καί διαβαίνων έκεϊθεν περί τήν δείλην είχε πέσει θΰμα τήί> 
αδηφαγίας τών θηρίων εκείνων. '

Τό όχημα έσταμάτησε παρά τούς πρόποδας τοΰ λόφου, οί πεζοπόροι 
θεράποντες έξήγαγον. τών κιβωτίων τά περιέχοντα τά τρόφιμα κάνιστρα 
καί παρεθεσαν τό γεϋμα επί τής χλόης. Παρεκάθησαν.,... ούχί παρά τρά-
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πεζαν, μετά τής μεγαλειτέρκς φαιδρότήτρς,οί δέ αστεϊσμοί και οίάληθινοί 
γέλωτες τών κυριών ή'ρχϊσαν συντόμως περιϊπτάμενοι εις τόν άέρα.

Ό Πρεζιλβέρ οέν είχεν άπομακρυνθή ποσώς τής βαρωνίδος. Καθήμενος 
πλησίον της—χαμηλότερον αύτής—δέν έπαυσεν υπηρετών αύτή και κιρ- 
νών μεθ*  όλα τά ύποπτα βλέμματα του ολίγον δμιλοΰντος και πολλά 
τρώγοντος βαρόνου, μετά τοΰ θάρρους τής περόνης ιδιοκτήτου ή'κιστα δια
τεθειμένου ν’ άνοιξη τήν θύραν αύτοΰ εις ύπενοικιαστάς. .

Ή βαρωνίς ήτο τώ όντι θελκτικωτάτη κατά τήν στιγμήν έκείνην. Ό 
πρωινός ζέφυρος είχεν επαυξήσει τήν δροσερότητα τών παρειών της' τά 
χείλη της κάθυγρα έκ τοΰ καμπανίτου, ήσαν τόσον έρύθρά, ώς αί φράου
λα; τάς οποίας άπλήστως καταβρόχθιζε — φράουλαι θαυμάσιαι, χονδραί 
ώς δαμάσκηνα, προϊόντα τοΰ θερμοκηπίου τής έπαύλεως., Άκτίς ήλιου 
διαυγεστάτη έσπινθηροβόλει εντός τών ού'λων τής χρυσής αύτής κόμης. 
’Έφερεν έσθήτα έκ πρασίνου έριούχου μέ σειρήτια, θαυμασίως σχεδιογρα
φούσαν τό σώμά της' επί τής κεφαλής της στακτόχρουν καστόρινον πίλον 
μέ πτερόν φασιανού’ καί ύπό τό κοντόν φόρεμά της δύω μικροί, δύω μα
κροσκοπικοί πέδες, έν άνέσει εντός έστιλβωμένων πέδιλων μέχρι τών 
αστραγάλων μετά πτερνίων χαμηλών, δι εσείοντο εντός τής χλόης ώς δύο 

τροχίλοι.
Ό πτωχός Πρεζιλβέρ δέν έπαυε νά παρατηρή τούς μικρούς εκείνους 

πόδας, καί τώ έφαίνετο—ώ τών ερωτευμένων φαντασία !-—ότι οί μικροί 
έκεΐνοι πόδες τόν παρετήρουν έπίσης καί τώ έ'λεγον γλυκέως'—«Ναί.... 
ναί..... έλα!.... πηγαίνωμεν..·. εμπρός.... Εί'μεθα έτοιμοι νά σέ άκολου-
Οήσωμεν.·,. άδιάφορον που, εις τήν ακραν τοΰ κόσμου, και περαιτέρω Αν 

θέλης !»
Τοΰ καφέ προσενεχθεντος εντός κυάθων έπηργυρωμενων, ήγερθησαν, 

τάς κεφαλάς έχοντες βεβαίως ήττον στερεοτέρας τών στομάχων, Τό πρό
γευμα διήρκεσεν επί πολύ. ΎΗτο σχεδόν ή δευτέρα μ. μ. καί έπρεπε νά 
έπιστρέψωσι πρό τής νυκτός διά ν’ άποφύγωσι τάς Ανωμαλίας τοΰ δρό- 
μ.ου. Γενική συνάθροισις ώρίσθη περί τήν τετάρτην ώραν παρά τώ δχή·- 
μάτι καί διεσκορπίσθησαν έπειτα καθ’ ομίλους.

Ό βαρόνος συνεφώνησε μετά τοΰ κόμητος όπως μεταβώσι διά νά θαυμά- 
σωσι τήν ύλοτομίαν γειτνιάζοντας τίνος δάσους, ή δέ μικρά βαρονις πάν
τοτε Ακολουθημένη ύπό τών λατρευτών της, διηυθύνθη θαρραλέως προς 
τό δάσος. Μεθ’ όλα τά κεντήματα τών Ακανθων καί τών περιπλοκών 
τών σπάρτων, βεβαρυμένη ολίγον μέν ύπό τοΰ καμπανίτου, πολύ δέ ύπό 
τής ταραχής τής καρδίας της έτέρπετο έν άκρα εύθυμί<£. Αΐ'φνης Αλλό

κοτος ιδέα διήλθε του^νοός της.
— 'Έν rallye-paper, άνέκραξε, τό κυνήγιον τής Αλώπεκος. Έγώ θά
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τ,αχ'. τδ/ζώον,... Δόσατέ μου καιρδν νά προχωρήσω.... καί οποίος μέ προ· 
φθάσει θά λάβη^τουτο.

Καί ταΰτα λέγουσα, Si’ έρωτοτρόπου χειρονομίας, άνύψωσεν ύπεράνω 
τ·/ίς κεφαλής της ρόδον άποσπασθέν έκ τοΰ στηθόδεσμου της.

Ή πρότασις κυνηγεσίας έντδς τοΰ άδιεξόδου έκείνου δάσους ήτον είς 
άκρον άωρων*  καί επομένως έγένετο έν ομοφωνία άποδεκτή. ’Έκοψαν έν 
τάχει τά μικρά χαρτία*  η βαρωνίς έγέμισεν έξ αυτών τά θυλάκια της 
καί έδραμε προπορευθεϊσα, ΐνα έκπληοώση τά τοΰ δίωκομένου ζώου κα
θήκοντα. 'Ολόκληρον τής ώρας τέταρτον μετά ταΰτα, οί νέοι ώρμουν έν
τδς τοΰ πυκνοΰ δάσους απομιμούμενοι τάς μανιώδεις θηρευτικών κυνών 
ύλακάς.

Θερμότερος και ταχύτερος τών άλλων ό Πρεζιλβέο ταχέως ύπερέβη 
αύτους. Ήκολουθησαν έπί τινα χρόνον τδ ί'χνος τών διεσκορπισμένων χαρ
τιών,.,. Αίφνης, έπί τίνος άδένδρου μέρους, τδ ίχνος εύρέθη διακεκομμέ- 
νον.... δι’ έταστικοΰ βλέμματος άνεδίφησε τάς πέριζ λόχμας.·.. Παρά τδ 
χείλος μεγάλης τάφρου, άναχωρούσης έ'κ τίνος αδιεςόδου λόχμης θάμνων, 
,παρετήρησε τδ άκρον, άλλά τδ άκρότατον άκρον μικροΰ ποδδς όνπερ έγνώ- 
ριζε καί κάλλιστα άνεγνώρισε.... τδ ζώον ήτο έκεϊ!

Έπήδησε την τάφρον. Κατά την αύτην δέ στιγμήν, άφικνοΰντο καί 
οί διώκται έπί τοΰ άδένδρου μέρους.

— Τδ πόδι!... τραβήξατε τδ πόδι σας!... έψιθυρισεν ό Πρεζιλβέρ πρδς 
την βαρονίδα.

Ό μικρδς ποϋς έξηφανίσθη.
Οί διώκται, περιεστοίχιζον άσθμκίνοντες τδν Πρεζιλβέρ.
— Τίποτε ; ήρώτησαν.
— Τίποτε!.... άλλ’ είμαι της ιδέας δτι έκεϊ κάτω.... καί έδειξε πρδς 

τούς νέους γωνίαν τινα τοϋ δάσους,
"Ωρμησαν έπί τοΰ ψευδοΰς έκείνου ί'χνους άνακαγχάζοντες. Ό Πρεζιλ- 

βέρ τούς ήκολούθησεν.... άλλ’ ούχί καί έπί πολύ. Στιγμάς τινας μετά 
ταΰτα, έπέστρεφε σιγαλά, σιγαλά, δπόθεν -ήλθε, παρά την τάφρον δηλ. 
δπου η μικρά βαρωνίς έμενε κεκρύμμένη καί έκ της οποίας έξηλθε κατα- 
πόρφυρος καί γελώσα μέ τήν κόμην γεμουσαν άκανθών καί φύλλων.

— Μ’ έσώσατε, είπε πρδς τδν Πρεζιλβέρ*  σάς εύχαριστώ.
Έκάθησεν, δπωσοΰν καταβεβλημένη, έπί τοΰ χείλους τής τάφρου. Ό 

Πρεζιλβέρ έκάθησε καί αύτδς πλησίον της καί αί ύλακαί τοΰ ψευδοΰς 
κυνολογίου άπεμακρύνθησαν καί έζηφανίσθησαν έντδς τών μεγαλοπρεπώς i 
ύπδ τοΰ δύοντος ήλιου χρυσιζομένων δρυμών.

Αΐ ΘΕΙΟΚΠΡΪΔΕΣ

Κατά τήν ώρισμένην ώραν, πάντες ήσαν συνηθροισμενοι περί το λεω
φορείου, πάντες..... πλήν τής βαρονίδος καί τοΰ Πρεζιλβέρ. Άνέμειναν
αύτούς έπί έν τέταρτον, έπί. ήμίσειαν ώραν.,,, κανείς ! Ό βαρόνος ή'ρχιζε 
νά βλάσφημη μανιώδώς ύπδ τδν μυστακά του. ’Έκραξαν, έκάλεσαν.·.. ή 
ηχώ τοϋ δάσους μόνη άπεκρίθη. Έγέλασαν κατ’ άρχάς, άλλ’ ή'ρχισαν 
έπειτα άνησυχοΰντες. Περιπολία ώργανώθη σπουδαία τήν φοράν ταύτην. 
Τίποτε. Ή νύξ έπήρχετο·*  έδει νά έπανέλθωσιν εις τήν έπαυλιν, άλλως 
θά διέτρεχον τδν κίνδυνον νά καταληφθώσιν ύπδ τοΰ σκότους έπί οδών 
ή'κιστα άνέτων καί δλως καθόγρων έκ τών τελευταίων βροχών.

— Θά άπεμκκρυνθησαν καί θά έπανήλθον ΐ'σως είς τήν έπαυλιν, εϊπεν 
ή κόμησσα.

— Μάλιστα ... άς άναχωρήσωμεν καί θά ευρωμεν έκεϊ, προσεθετο πρδς 
ύποστήριξιν δ κόμης. ι

'Ο βαρώνος έποδοκρότει.
Έξέπεμψαν ύστάτην τινα κλήσιν, γεγωνυία τή φωνή και δμαδόν. Άπο- 

μεμακρυσμένος κρότος άπεκρίθη, κρότος παρατεταμένος, άλλόκοτος, πέν
θιμος, δστις ούδέν είχε τδ άνθρώπινον, είδος τι ώρυγμοΰ μάλλον. Πάντες 
έρριγησαν.

— Λύκος, έψιθυρισεν δ Αανσάκ είς τδ ούς τοΰ Φαβερόλ. Νοστιμότατα 
τδ δράμα περιπλέκεται !

Ή νύξ είχεν έπέλθει. Δέν έμεινε πλέον ή έν καί μόνον' ν’ άναχωρή- 
σωσι τδ ταχυτερον, νά έπιστρέψωσιν είς τήν έπαυλιν καί νά έπανελθωσι 
πολυάριθμοι καί ώπλισμένοι. Τοΰτο καί έπραζκν.

Όλιγώτερον τής άφίξεως φαιδρά ύπήρζεν ή έν τώ σκότει, διά μέσου 
υψηλών καί φανταστικών δένδρων καί αύλακίων πληρών υδατος βορβο- 
ρώδους, ή επιστροφή. Οί γέλωτες έσίγησαν. Συνδιάλεξις σχεδδν καμμία. 
Άνεμιμνήσκοντο τοΰ κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα συμβάντος εις τδν 
ύλοτόμον, άνησυχία δέ τις, ήν μάτην προσεπάθουν ν’ άποκρύψωσι συνέ-*
σφίγγε τήν καρδίαν πάντων.

Άφίκοντο τέλος. Οί θεράποντες, άποροϋντες έπί τή βραδύτητι, άνεμε-.
νον έπί τοΰ προθύρου. " ·■> ώ'.;ώ·

— Ή βαρονίς Δε-λά-Κρουά-Δανζύ .. ο κ. Πρεζιλβέρ ;.. .. ήρωτήσε 
τδν Ουρωρδν ό κόμης.

-— Δεν έπέστρεψαν άκόμη, κύριε κόμη, άπεκρίθησαν. ' ' C *1
Ό δύστηνος βαρόνος άνεσκίρτησεν. Είς τήν άνησυχίαν τοΰ νά γνωρίζνΐ . w {

τήν σύζυγόν του μόνην έντδς τοΰ δάσους μετά ΐοϋ- Πρεζιλβέρ, προ- : ' [
σετίθετο έτέρα ούχ ήττον ζωηρά' ή τοΰ πραγματικού κινδύνου, 8ν ήδύ·*
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νατό νά διατρέξ·/]. Δέν είχεν ούδ’ αύτδ; λησμονήσει τδ εις τδν υλοτόμον 
ψ',Τ, συμβάν’ καί πρδ μικρού έτι, μολονότι έδοκίμασαν νά πείσωσιν αύτδν περί
Ϋ τοϋ εναντίου, είχε καλώς αναγνωρίσει τοΰ λύκου τήν δρυγήν. ΤΑ ! τδν
, 1 άθλιον Πρεζιλβέρ ! πώς θά τδν έφόνευα !

'Ολόκληρον τδ προσωπικόν της έπαύλεως διετάχθη νά συνελθη. Οί ά- 
*,·ν ' γροφύλακες ώπλίσθησαν, οί ύπηρέται έφωδιάσθησαν μέ οί κύριοι

? έλαβον τά θηρευτικά των δπλα. Συνήλθον εί; τδ έστιατόριον ΐνα κατα-
, πίωσιν έν σπουδή κύαθον τε'ίου. Πάντες έφαίνοντο κατάπληκτοι. Νύξ βα·

<·: · θυτάτη έξω, δάδες περιπλανώμεναι τήδε κάκεϊσε, ώσεί αίμοβαφεΐς
" οφθαλμοί, έντδς τής μεγάλης αυλής, πάντα ταΰτχ μετεϊχον πένθιμου

τινδς δψεως... Έν τούτοι; έδει ν’ άπέλθωσιν*  έξεκίνησαν.
j Αίφνης η θύρα τής αιθούσης ήνεωχθη. *0  Πρεζιλβέρ καί ή βαρονίς ένε-

’ ? φανίσθησαν,
.*ί"  , 'Ομόφωνος ζητωκραυγή ύπεδέχθη αυτούς.
. ' Έφαίνοντο άμφότεροι λίαν τεταραγμ.ένοι. Ό Πρεζιλβέρ δέν είχε τδν

!.ι πϊλόν του, δ,τι δέ άπέμενεν έκ τοΰ πίλου της μικρά; βαρονίδος δέν θά
, έπήρκει δπως καλύψν] κάν την μικράν κεφαλήν τής βχσιλίσσης Μάβ, τοϋ 

παιδικού παραμυθιού. Καί τών δύο τά ενδύματα ησαν κατεσχισμένα έκ 
τών βάτων, ή κόμη των ακατάστατος, οί οφθαλμοί των λάμποντες οίονεί 

»(ί υπο το κράτος έκτακτου συγκινήσεως. . ·
fe·;. . , ' 'Ο βαρόνος έρριψε τδ τυφέκιόν του έπί τίνος άνακλίντρου καί ώρμησε
,L·, \ πρδς την γυναϊκά του.
ίν Τί συνέβη ύπετραύλισε, τί συνέβη ;....

— Οί λύκοι, φίλε μου.... οί λύκοι.... Ό κύριος Πρεζιλβέρ θά σοΰ διη- 
γηθή.... ά ! θεέ μου, θεέ μου !

Και κατεπεσεν έπί τίνος έδρας.
Τί άρά γε ένυπήρχεν εις δλα ταΰτα ;.... δράμα η κωμωδία ;.... Πάν- 

*TS; άνεμενον νά τδ μάθωσιν.
— Ναί, είπε μετά ζωηράς συγκινησεως... οί λύκοι.... Ειχον ανακαλύψει 

$,'ψ· ’ τδ ζώον.... την βαοονίδα δηλαδή.... ήτο κρυμμένη μακράν πολύ μακράν.
'Η ώρα είχε προχωρήσει άρκετά ήδη..— Έσκέφθημεν νά σπεύσωμεν εις 
συνάντησίν σας.·., άλλ’ ύπήρξεν άδύνατον νά έπανεύρωμεν τδν δρόμον....

— Άδύνατον! έψιθύρισεν στενάξασα ή βαρονίς.
— ’Αλλά θά ήκούσατε βεβίαως τάς προσκλήσεις μας ! άνέκραξεν δ 

' βαρόνος.
— Τάς προσκλήσεις σας.... μάλιστα! Άλλ’ύπήρχεν εκεί ηχώ, μία 

διαβολευμένη ηχώ, ή οποία μάς ήπάτησε....
— Ναί !.... η ηχώ..·, προσέθηκε στενάξασα η βαρονίς.
— Τέλος, έχάθημεν καθ’ ολοκληρίαν.... Ή νύξ είχεν έπέλθει..·. Τότε

■ ,προσεπάθησχ να ίδώ ποΰ εύρίσκομαι διά τής έξετάσεως τών αστέρων.
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— Διά τής μεγάλης άρκτου, ύπετονθόρισεν η βαρονίς. Έζητήσαμεν 
την μεγάλην άρκτον.

•— Καί την εΰοετε, τέλος πάντων ; ηρώτησεν δ Φαβερόλ.
— Ναί.... καί τδν δρόμ.ον μα; μαζή.... δθεν, κατηυθύνθημεν γρήγορα, 

γρήγορα πρδς την έπαυλιν, δτε αί'φνης, έν τω σκότει, έκεϊ, καταντικρύ 
μας.... δύω μεγάλοι οφθαλμοί, δύω μεγάλοι σπινθηροβολοΰντες οφθαλμοί.

— Συνοδευόμενοι και άπδ δύω άλλους !
— Αυκοι !... λύκοι■!... άνέκραξχν πάντες μι<£ φωνή.
— Μάλιστα, είπεν η βαρωνίς.... τρεις λύκοι !... ά ! θεέ μου, θεέ μου !,..
— Οί έξ εκείνοι πυριφλεγείς οφθαλμοί προσήγγιζον έπί μάλλον καί 

μάλλον..,. Ό κίνδυνος έπέκειτο.... τί νά πράξωμεν ;... νά φύγωμεν ; 5 
θάνατός μας ήτο βέβαιος.... Νά μείνωμεν δπου ίστάμεθα ;.... έπροχώρουν 
όλονέν.... Μία φωτεινή ιδέα διήλθε τότε τδν νοΰν μου.

— 'Ά ! μάλιστα ! φωτεινή, φωτεινοτάτη !... άνέκραξεν ή βαρωνίς. Την 
ζωήν μου !,.. την ζωήν μου έ'σωσεν η εύλογημένη ιδέα !

— Ειχον ακούσει κάπου περί τοΰ φόβου, τδν όποιον αισθάνονται τά 
άγρια θηρία εις την θεάν τοΰ πυρός.... Ειχον εις έν άπδ τά θυλάκιά μου 
έν κουτίον θειοκηρίδων. Τδ έλαβα.... ηναψα μίαν.... οί έξ οφθαλμοί έγέ- 
νοντο ά'ΰαντοι.... οί λύκοι άπεμακρύνθησαν.... καί ημεϊς έπανελάβομεν 
την πορείαν μάς.. , Πέντε λεπτά βραδύτερον, τά θηρία έπανέρχονται εις 
προσβολήν.... Νέα θειοκηρίς, νέα έςαφάνισις.

Ουτω δέ ολίγον κατ’ ολίγον, άπδ της μιάς θειοκηρίδος εις τήν άλλην, 
κατωρθώσαμεν νά προχωρήσωμεν κάτι τι. Εύρισκόμεθα σχεδόν πλησίον 
της έπαύλεως, οπότε πκρετήρησα έντρομος δτι τδ κουτίον, κενωθέν κά
πως άπδ τδ πρωί, έζηντλεΐτο μετά φοβερά; ταχύτητας.... Καί ό δρόμ.ός 
τδν όποιον εί'χομ.εν νά διανύσωμεν, ήτο ακόμη άρκετά μακρός. Μετά πα- 
ρέλευσιν μιάς στιγμής, δέν έμενον πλέον ή πέντε έζ θειοκηρίδες !

— Τρεις μόνχι, προσεΐπεν ή βαρωνίς.
— Δύω μόνχι !....
— Μία καί μόνη !
— Μάλιστα, μία καί μόνη, ύπέλαβεν δ Πρεζιλβέρ.... ή τελευταία τής 

σωτηρίας μας έλπίς !... Διά νά κερδήσωμεν καιρόν, έβκδίζομεν μέ δσον 
ήδυνάμεθα μεγαλείτερα βήματα.... Άφίνω τούς λύκους νά προχωρήσωσιν . 
δσον τδ δυνατόν πλησιέστερον. ’Έπειτα.αί'φνης.... Φζ.ξ>ξ>ούτ !... τδ σκότος . 
φωτίζεται.... οί λΰκοι φεύγουσιν ωρυόμενοι.... άνχλαμβάνομεν μανιωδώς 
τήν πορείαν μας.... τέλος,, ιδού ή πάροδος..,, ιδού ή κιγκλίς..,, ιδού ή 
έπαυλις·... έσώΘηαεν !

— Ναί, έσώθημεν, άνέκραξεν ή βαρονίς, σ’ ευχαριστώ, θεέ μου !
Πάντες έχειροκρότήσαν. Αί γυναίκες προσήλθον συνωστιζόμεναι παρά 

τή βαρονίδΐ. «Φιλτάτη μου, άγαπητή βκρονίς...» Οί κύριοι συνεχάρησαν



τον Πρεζιλβέρ διά τήν ετοιμότητα τοϋ πνεύματός του. Μόνος δ βαρόνος 
έσιώπα.

Έπλησίασε, σιωπηλώς, εις την τράπεζαν έφ’ ής δ Πρεζιλβέρ είχε ρίψει 
το κουτίον τών θειοκηρίδων κενόν, τδ έξήτασεν. Είτα, αί'φνης, οΐονεί κα
ταληφθείς ύπ’ αΐφνηδίκς ιδέας, προύχώρησε πρδς τδν νέον καί'

— Αύτδ είναι τδ κουτίον ;|ήρώτησε.
— Μάλιστα, βαρόνε.
— Καί λέγετε, ότι αι θειοκηρίδες αύταί ήναψαν ;
— Βεβαιότατα4 χωρίς τοΰτο....
* 0 βαρόνος τώ έθηκε τδ κουτίον ύπδ την ρίνα.
— Ψεύδεσθε ! Άνάπτουν αύταί αί θειοκηρίδες τοϋ μονοπωλείου ;

III

Την πρω'ίαν της επαύριον, δ Πρεζιλβέρ έμονομάχει μετά τοϋ βαρόνου 
καί έπληττετο διά τοϋ ξίφος κατά μέσον'τοΰ στήθους.

Μετά παρέλευσιν τεσσάρων μηνών, είχε σχεδόν θεραπευθή έκ τής πλη
γής του, κάί καθ’ ολοκληρίαν λησμονήσει την μικράν βαρονίδα. '

(Έκ τοϋ γαλλικορ.) Μεΐάφρασι; Π· s· °ίχ·
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Ύπδ Κ. Α. ΠΑΛΑίΟΛφΓΟΓ

Υπόμνημα ’ τοϋ κόμητος Θ. Β. ’Ροστοψίν

'II υμετέρα αύτοκρατορικη μεγχλειότης ηύδόκησε χθές νά μέ διατάξη 
δπως καθυποβάλλω αύτφ έγγράφως την σύγχρονον κκτάστασιν. τών με
ταξύ Ρωσίκς κκί λοιπών δυνάμεων σχέσεων, προσθέτων τήν ιδίαν έμοΰ 
γνώμην καί προτείνουν τά καταλληλότερα μεσκ πρός άμυναν έν τφ μέλ- 
λοννι τής Ρωσίας Απέναντι τών σκοπών τών φθονούντων τήν δόξαν καί 
τό μεγαλεΐον της, ΐνα χρησιμεύσωσιν αύτή κατά τά σύγχρονα περίπλοκα 
γεγονότα έν Εύρώπφ, καί προς Απόκτησιν νέων ωφελειών διά τό μέλλον.

Ούτω έκτελών την χθεσινήν τής ύμετέρας αύτοκρκτορικής μεγαλειότη
τας διαταγήν παραθέτω τάς γνώμας μου μετά τής άπεικονήσεως τής 
έν τφ δύσει συγχρόνου καταστάσεως, προτιθέμενος νά καθυποβάλλω έν 
τελεί τά πρδς παροχήν τφ Ρωσίφ ωφελειών καταλληλότεοα μέσα. 1

Αί ώφέλειαι αύται θέλουσι παράσχφ αύτφ νέα πλούτη, θαλάσσας καί 
δόξαν, θέλουσι Αναδείξει αύτην ύπερτέραν πασών τών δυνάμεων, τδ δέ 
ύμετερον όνομα ανωτερον παντός άνακτος, αθανάτου καί μετά θάνατον, 
δι’ δ προτείνω τδν διαμελισμδν τής Τουρκίας μεταξύ Πρωσίας, Αύστρίκς 
καί Γαλλίας. ΤΙ Ρωσία θέλει λάβφ την Ρωμυλίαν, Βουλγαρίαν καί Μολ- 
δαυίκν, η Αύστρία την Βοσνίαν, Σερβίαν καί Βλαχίαν. (Σημείωσις τοϋ 
αύτοκράτορος Παυλου. <idir είνε 3·[>ά γε πο22ά ;» Τ·φ Πρωσσίφ είς Αν
τάλλαγμα κκί ίκανοποίησιν θέλει δοθφ τδ δουκάτον τοϋ Άννοβέοου καί 
τά τοϋ Βραδενβούργου κκί Μίνστερ, τφ δέ Γαλλίφ ή Αΐ'γυπτος’ ή Έ.12άς 
μεθ’άπασων των νήσων τοΰ Αιγαίου πε.Ιάγους Θέ2ει σχηματίσω ομοιόμορφον

1 Τδ έ'γγραοον τοΰτο άρύομκι Εκ τοϋ «Ρωσικού ’Αρχείου» 1878 σελ. 103’ είνε δε σπου
δαιότατου ώς άπεικονίζον πληρέστασα τήν πολιτικήν ής έμελλε να ΕπιληφΟή ή Ρωσία Επί 
τοΰ αύτοκράτορος Παύλου μετά τα τρόπαια τοϋ διασήμου στρατηγοί Σουβάροβ Εν ’Ιταλία, 
τήν διάρρηξιν τήν μετά της Αύστρίας καί τής ’Αγγλίας, Κατά τήν Εποχήν Εκείνην ακριβώς 
ήγόται τής Εξωτερικής πολιτικής τής Ρωσίας ύπήρξαν δ συγγραφεδς τοΰ παρόντος ύπομνή- 
ματος και ό Ν. II. Πάνιν. Το ύπόμνημα τοΰτο ό αύτοκράτωρ Παΰλο; ένέκρινε τή 2 ’Οκτω
βρίου 1800 έτους κα'ι επι τή βάσει αύτοϋ Εβάδιζεν ή πολιτική τής Ρωσίας, ότε δ Επισυμβάς 
τω 1801 ετει θάνατος τοΟ αύτοκράτορος Παύλου παρεκώλυσε τήν Ενδεχομένην πραγματο
ποίησή τών Εν τφ ειρημόνω ύπομνη'ματι κρυφίοιν σχεδίων. Έν τώ χειρογράφφ τοΰ ύπρμνή- 
ματος τούτου δ αύτοκράτωρ Παΰλο; ιδιοχε'ρως προσυπέγραψε τήν ιδίαν αύτοϋ γνιόμην εις 
ό πρδ πάντων παρακαλώ τδν αναγνώστην νά Επιστήση τήν προσοχήν αύτοϋ, ώς καί Εν τη 
περί Ελλάδος περιόδω. Περιττόν δέ θεωρώ νά προσθέσω ότι παρέλειψά τινα μή Ενδιαφέ
ροντα άπ’ εύΟείας τδν Ελληνισμόν.

1 Εύνοούμενος τοΰ αύτοκράτορος Παύλου έπι τής βασιλείας ουτινος διεδραμάτισε τδ πρω
τεύον εν τή πολιτική πρόσωπον. Γνωστός Επι τέλους ώς άποτεφρώσας ήδη Επι ’Αλεξάνδρου 
τοΰ Δ', τήν 'Μόσχαν κατά τδ 1812 έτος, προφασισΟεΙς μεταγενεστε'ρως ότι έπραξε τοΰτο 
άκουσίως δι ο δήθεν κυρίως έπγαιεν δ Ναπολέων.
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/:' τι) Ένετίαδημοκρατίαν ύπδ την προστασίαν των τεσσάρων δυνάμεων, αί
τινες διανεμηθήσονται την Τουρκίαν, προϊόντος δέ τοΰ ρρόνου οί" Ε.Ι.Ιην ες 
έκουσίως Θέ2ονσιν ύποταχθη τη Ρωσία (Σημείωσις αύτοκράτορος Παύλου. 
^Λυνάμεθα καί. νά πειθαναγκάσωμεν αύτούς είς τοϋτο, > )

Ή έπίτευξις τ·ης σπουδαίας καί εύκόλως πραγματοποιούμενης ταύτης 
έπιχειρησεως έςαρτάται άποκλειστικώς έκ της μυστικότητας καί ταχύ
τητας. Τδ άνακτοβούλιον τ·ης Βιέννης έξαλλον θέλει παραδεχθη την όλως 
άνελπιστον ταύτην πρότασιν. Τδ τ·ης Πρωσσίας θελει εύρη έν αύτώ μεγα 
όφελος" άλλά τδ κέντρον τοΰ έν ?λόγω σχεδίου πρέπει νά καταστη δ 
Βοναπάρτης καθ’ δτι θέλει τύχη διά της εϊρημένης διανομής τδ πιθα- 

■%·: νώτερον μέσον πρδς ταπείνωσίν της Μεγάλης Βρεττανίας · και άναγνωρι-
σιν έν γενική είρηνη πασών τών καταχτήσεων άς η Γαλλία έποιησατο. 
Μη άποκαλύπτοντες αυθωρεί τάς περί προσελάσεως τη Γαλλία: ημετερας 

&! ;. προθέσεις δφείλομεν νΰν μέν παραλύοντες έκ μέρους ημών την συμμαχιαν
4'5 ύ δπως άπασχολησωμεν προηγουμένως την ’Αγγλίαν καί παρακωλυσωμεν

αύτην ν’ αντίπραξη έν τη διανομή της Τουρκίας, νά προτείνωμεν τη Δχ- 
ί'Κ ■■ ■'' νίη καί Σουηδί^ την άνανέωσιν της βορείου ούδετερότητος κα'ι έν ταΐς

άρχαϊς τών διαπραγματεύσεων νά προτείνωμεν τώ Βοναπάρτη νά έπιλη- 
φθη ομοΰ μετά της 'Ισπανίας Χύτης μετά την σύναψιν της είρηνης. Ό 
Βοναπαρτης θέλει τύχη ώς έκ τούτου ίσχυροΰ μέσου πρδς βλάβην της’Αγ- 
γλίας καί θέλει άναγκάση αύτην η νά παραιτηθη τών αθεμίτων ναυ
τικών αύτη; δικαίων, η κηρύσσουσα τδν πόλεμον άπάση τη Ευρώπη νά μη 
έ'χη ούδαμώς καταφύγιον έν άπάσαις ταΐς Οαλάσσαις έκτδς της Γιβραλ- 
τάρης. "Ινα παρέξωμεν σπουδαιότητά τινα ταϊς’περί της ενόπλου ούδε- 
τερότητος. διαπραγματεύσεσίν, δφείλομεν νά διεξαγάγωμεν αύτάς μυστι- 
κώς. "Αμα δέ έπέλθη η λύσις τοΰ έν λόγφ ζητήματος, νά πέμψωμεν είς 
Παρισίους πληρεξούσιον.....  ·..

Έτοιμάσας κρυφίως τ. ε. μόνος πάντα τά περί τοΰ σχεδίου της διανο
μές της Τουρκίας έ'γγραφα,τάς πρδς τδν Βοναπάρτην καί τδν αύτοκράτορκ 
της Αυστρίας έπιστολάς της Ύμετέρας Μεγαλειότητας, τδν πληρεξούσιον 
και τδ διαβατηριον κατά τάς πκρααονάς της άναχωρησεώς μου, θέλω 
διαδώση οτι ύπέκυψα τη ύμετέρη δυσμενείς, καί θά γράψω τη Ύμετέρη 
Μεγαλειότητι έξαιτουμενος άδειαν απουσίας ΐνα άπέλθω εις τά λουτρά, 
χάριν θεραπείας. Τη επαύριον κατά τδ γεΰμα θέλετε εύαρεστηθη νά έρω- 

? . τησητε τδν Ναρίσκυϊ*  «πότε θ’ άναχωοησω β καί μετά ταΰτα δι’ αύτοΰ
να με πκραγγείλητε ν’ άπέλθω οσον τάχιον διά Φραγκφορτίου, Λειψίας 
καί ούτω καθεξής’ ’Εγώ δέ έ'κ τίνος πολιχνίου θέλω προχωρηση ύπδ 
ψευδώνυμον ηδη, πιθανόν δέ καί έκ της πόλεως Μέμελ, Ούτω θελομεν 
αποσοβήσει πκσαν ύποψίαν.


