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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ.
Ή νεωτέρα Περσική άποτελεΓται ώς πρδς τδ 

τυπικόν μέν έξ ιδίας γραμματικής, ώς πρδς τδ 
λεκτικόν δέ έκ τής άναμίξεως αναρίθμητων ούσια- 
στικών καί έπιθέτων παραληφθέντων άνευ παραλ
λαγής έκ τής ’Αραβικής, πρδς έτερα μέρη ταυ 
λόγου προερχόμενα άπό τάς προϋπαρξάσας αρ
χαίας Περσικάς ή Ήρανικάς διαλέκτους οϊα ή τών 
Άχαιμενιδών, καί ή Ζενδική ή αρχαία Βακτριανή 
έν ή είσι γεγραμμέναι αί βίβλοι τοϋ Ζωροάστρου. 
Κατ’ ουσίαν λοιπόν ή νεωτέρα Περσική ανήκει είς 
τδ Ίνδοευρωπαϊκόν λεγόμενον γλωσσικόν σύμ
πλεγμα, τόσον ώστε, άφαιρεθεισών τών ’Αραβικών 
λέξεων, θά ήδύνατό τις νά καταρτίση διά τών κα- 
θαρώς Περσικών στοιχείων φράσεις, ών θ’ άντε- 
λαμβάνετο πας είδήμων τής Ελληνικής εΰκολώ- 
τερον άφ’ δ,τι άντιλαμβάνεται τοϋ Αίολο-δωριστί 
λαλοΰντος Σλαύου έν τοΐς διαλόγοις δι’ ών δ Οι
κονόμος έπεσφράγισε τδ «περί Συγγενείας»1.
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Τδ Άραβο-Περσικδν τοΰτο ιδίωμα μορφωθέν 
κατάτήν έπί τοΰ 7°ύ καί 8’“ αΐώνος παντελή κατά- 
κτησιν τής Περσίας ύπό τών ’Αράβων, έ'γινε γρα-
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πτδν κατά τον 9°ν καί ταχέως διεπλάσθη είς 
γλώσσαν εύρυθμον ήχϊιράν καί χαριεστάτην διά 
τών έν αύτή διαλαμψάντων ποιητών καί πεζο- 
γράφων. ’Εξέχει δέ ή ποίησις αύτής κυρίως είς δύο 
είδη τδ έπικδν καί τδ λυρικόν, τών δποίων ή παρά 
τοΐς Πέρσαις έξαιρετική σημασία θέλει έννοηθή έκ 
τών παρά πόδας διασαφήσεων περί τών δύο ποιη
μάτων τοΰ Σαχναμε καί τοΰ Διβανίου τον Σα- 
φίζου έκ τών δποίων δίδομεν παρακατιον μετα
φραστικά τινα δοκίμια.

Οί κατά τόπους διοικηταί τών Περσικών έπαρ- 
χιών υποκείμενοι είς τούς Άββασίδας χαλίφας 
τής Βαγδάτης δέν έβράδυναν ν’ άποκτήσωσι μεγά- 
λην ίσχύν καί νά θεμελιώσωσι δυναστείας σχε
δόν άνεξαρτήτους ών μία άνεδείχθη καί ή τών 
Γαζναβιδών (έκ τής Άφγανικής πόλεως Γάζνα) 
καί -ταύτης πάλιν έπισημότατος άντιπρόσω- 
πος δ Σουλτάνος Μαχμούδ δ Σεπικτεγκήν, 
δστις περί τά τέλη τοΰ 10°ν αίώνος έπιδραμών 
τάς Ινδίας άπέκτησεν άμύθητον πλούτον καί 
ώργάνωσε μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν. Με
ταξύ τών παρ’ αύτώ διαιτωμένων σοφών ύπήρξε 
καί δ έκ τής πρός αύτόν εύνοίας τοΰ μονάρχου Φιρ- 
δεβσή ήτοι Παραδεισιακός έπικληθείς Πέρσης, 
δστις βαρέως φέρων τήν παντελή πκραγκώνισιν, ήν 
ύφίσταντο ή τε ιστορία καί ή γλώσσα τών ιθαγε
νών, καθυπέβαλε τφ μονάρχη έν είδει δοκιμίου χι- 
λίους στίχους τοΰ ποιήματος δπερ προύτίθετο νά 
σύνταξη Περσιστί δσον οίον άποσκορακίζων τάς 
Άραβικάς λέξεις δπως συμπεριλάβη έν αύτώ δ
λην τήν ιστορίαν τής Περσίας μέχρι τής ’Αρα
βικής κατακτήσεως. Τό σχέδιον καί τδ δοκί
μων ήρεσαν τφ μονάρχη καί άνταμειφθέντων 
τών πρώτων χιλίων στίχων δι’ ισαρίθμων χρυσών 
νομισμάτων, είργάσθη δ Φιρδεβσή τριάκοντα δλα 
έτη1 άνενδότως, άχρις ού συμπληρώσας τδ δλον 
ποίημα συγκείμενον έκ περίπου 60 χιλιάδων δί
στιχων καί έπιγράψας Σαγναμε ήτοι Βασί
λειον Βίβλον, προσέφερεν αύτό είς τον Μαχμούτην. 
Ούτος δμως άντήμειψεν αύτόν διά μόνον 60 χιλι
άδων μικρών άργυρών νομισμάτων, έφ’ φ δργι- 
σθείς δ Φιρδεβσή διένειμε παραυτίκα τδ βασι
λικόν δώρον δούς 20 χιλιάδας τώ κομιστή, 20 
χιλ. τφ κυρίφ τοΰ λουτροΰ έν ω εύοίσκετο δτε τφ 
έφερον τά χρήματα καί 20 χιλ. ζυθοπώλει τινί.

1 Ό ποιητής λέγει :
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—Πολυάριθμα βάσσανα ύπέφερα είς τριάκοντα έτη 
άνέστησα (δμως) τήν Περσίαν δι’ αύτού.

Συνέταξε δέ καί σάτυραν κατά τοΰ Μαχμούτ καί 
ακολούθως έγένετο άφαντος. Ημέραν τινά δμως 
άκούσας δ Μαχμούτης στίχους τινάς έκ τοΰ Σαχ- 
ναμε μετεμελήθη καί άπέστειλε τώ Φιρδεβσή 
δι’ έπίτηδες αύλικοΰ 60 χιλ. χρυσών. Άλλ’ 
εισερχόμενος δ αύλικδς ούτος είς τήν πόλιν τοΰ 
Τούς τήν καί πατρίδα τοΰ Φιρδεβσή πρδς ά- 
ναζήτησιν αύτοϋ άπήντησε τήν έκφοράν τοΰ 
νεκροΰ αύτοϋ. Ήθέλησε τότε νά δώση τά χρή
ματα είς τήν μονογενή αύτοϋ θυγατέρα. Άλλ’ 
αύτη άπεποιήθη λέγουσα δτι άρκεϊ αύτή ή δόξα 
τοΰ πατρός.—Τοιαΰτα τά κατά τόν συγγραφέα 
τοΰ όγκωδεστάτου τούτου έπους, τδ δποϊον ώς 
πρδς τδ πραγματικόν σύγκειται κατά τά τέσσαρα 
έκτα έξ άρχαιοτάτων Ίνδοευρωπαϊκών καί ιδία 
Ίνδοπερσικών παραδόσεων, άγνοεϊ τούς Άχαι- 
μενίδας, μεταβαίνει αμέσως άπό τών άρχαιο- 
τάτων έκείνων μυθευμάτων είς έκτενεστάτην μυ
θολογικήν άφήγησιν τών κατά τον Μέγαν Αλέ
ξανδρον, δλιγόστιχον μνείαν ποιείται τής πεντα- 
κοσιετοΰς δυναστείας τών Πάρθων καί καταλήγει 
διά τίνος ποιητικής περιγραφής τών κατά τούς 
Σασσανίδας λεγομένους μονάρχας. Οί λόγοι τής 
τοιαύτης συντάξεως καί ή ιστορική άξία τοΰ 
έργου είσίν έκτδς τοΰ προκειμένου. Ώς πρδς τήν 
μορφήν δέ είναι άξιον άπορίας πώς δ Φιρδεβσή διά 
τών άτελών γλωσσικών στοιχείων άτινα είχεν είς 
τήν διάθεσιν αύτοϋ κατώρθωσε ν’ άνεύρη ήχον 
έπικδν καί έν μέσφ άπεραντολογίας ήτις άληθώς 
ύπερβαίνει πάν δριον ν’ άναδείξη ποιητικάς άρετάς, 
τρανώς μαρτυρούσας περί τής έκτάκτου αύτοϋ 
φαντασίας καί εύφραδείας. Ό Σαχναμε συμπερι- 
έλαβεν δλας τάς έθνικάς παραδόσεις τής Περσίας, 
είναι τδ πολυτιμότερον αύτής ιστορικόν κειμήλιου 
καί πολλά μέρη αύτοϋ είναι εϊσέτι δημοτικά. Ή 
γλώσσα δμως είναι άκόμη άκατέργαστος, άξεστος, 
αί συντάξεις άτεχνοι, αί περιστροφαί τών φράσεων 
έπίπονοι, πρδπάντων δταν παραβάλλωνται πρδς τήν 
γλώσσαν τοΰ έσχάτου καί κορυφαίου τών Περσών 
ποιητών τοΰ λυρικοΰ Χαφίζου. Μεταξύ τών δύο 
τούτων πόλων τής Περσικής φιλολογίας μεσολα- 
βοΰσι τέσσαρες αιώνες περίπου, κάθ’ ούς ή Περσία 
μετήλλαξε τάς ποικιλωτέρας πολιτικάς φάσεις. 
’Όχι μικροτέρας είχεν ύποστή καί ή ποίησις 
αύτής έν τούτφ τώ μεταξύ· καί άπδ τής ιστορικής 
καί έπικής απλότητας καί άρχαιοτροπίας, είς 
ήν εύρίσκετο είς τάς άρχάς αύτής κατά τον I'. 
αιώνα, βλέπομεν αύτήν κατά τδν ΙΔ'. πάντη 
παρηλλαγμένην καί δλως πλήρη ιδιαιτέρου τινδς 
μυστικισμοΰ ούτινος μέγιστος ύποφήτης ύπήρξεν 
δ Χαφίζης.

Τά κατά τδν βίον τοΰ ποιητοΰ τούτου γεννη-

θέντος καί άποβιώσαντος έν βαθυτάτφ γήρα είς 
τδ Σιράζιον κατά τά τέλη τοΰ ΙΔ'. αίώνος είσίν ο
λίγον γνωστά. Τδ βέβαιον είναι δτι κυρίως ένη- 
σχολεϊτο περί τήν νομικήν καί θεολογίαν, έν πα- 
ρέργφ δέ μόνον περί τήν ποίησιν, ήτις τδν άπηθα- 
νάτισεν, άφ’ ού δμως ούκ δλίγας παρέσχεν αύτώ 
δυσχερείας, καθόσον δ τότε δυνάστης τοΰ Σιράζ 
Σάχ-Σουτζά σκανδαλιζόμενος υπό τινων παρακε- 
κινδυνευμένων έκφράσεων τοΰ Χαφίζου παρ’ δλί- 
γον τδν έθανάτωνεν έπί άσεβεία. Τοϋτο μαθόντες 
πολλοί έκ τών τότε ήγεμόνων προσεκάλουν τδν 
Χαφίζην είς τάς αύλάς των, άλλ’ ούτος δέν άπε- 
φάσιζε ν’ άφήση τδ έράσμιον Σιράζιον καί μόλις 
άπαξ μεταβάς είς Γέζο έσπευσε πάλιν νά έπιστρέ- 
ψη οίκαδε. Τώ 1387 δ Ταμερλάνος έξακολουθών 
τήν διά πυρδς καί σιδήρου κατάκτησιν τής Περ
σίας καί καταλαβών τδ Σιράζ μετεκαλέσατο τδν 
Χαφίζην πένητα μέν καί γέροντα μεγίστης δμως 
άπολαύοντα φήμης, άμα δέ ίδων τόν έπέπληςεν 
άπειλητικώς. Ό ποιητής είχεν είπεϊ έν τινι διστί- 
χφ αύτοϋ, «έάν ή ώραιότης έκείνη ή Τούρκο
υ Σιραζική καταδεχθή τήν καρδίαν μου διά τδ κάθε 
•μέλαν στίγμα δι’ ού κοσμεί τήν πορείαν της τή 
υδίδω τήν Σαμαρκάνδην καί τήν Βουχάραν». 
«Πώς», άνέκραξεν οργίλος δ τρομερός καταχτητής, 
«διά τοιοΰτο εύτελές άντίτιμον έδιδες σύ πόλεις 
»οίαι ή Βουχάρα καί ή Σαμαρκάνδη πρωτεύουσα! 
»τοΰ βασιλείου μου ;» «Τοιαΰται άσυλλόγιστοι 
«μεγαλοδωρία! μ’ έφεραν είς τήν κατάστασιν είς 
»ήν μέ βλέπει σήμερον τδ Κράτος σου», άπήντη- 
σεν εύφυώς δ ποιητής, καί διά τής άπαντήσεως 
ταύτης έπισπασάμενος τδν γέλωτα τοΰ Ταμερ- 
λάνου ούχί μόνον άπήλαυσε τής εύνοίας του άλ
λά καί μετ' ού πολύ τελευτήσας έτιμήθη δι’ίδιαιτέ- 
ρου μνημείου δπερ άνήγειρεν αύτώ εις Σιράζιον 
είς τών παρά τφ Ταμερλάνφ σοφών παρά τδν 
τάφον τοΰ Σααδή τοΰ εύφραδοΰς συγγραφέως τοΰ 
Ροδωνος.

Τά ποιήματα τοΰ Χαφίζου σύγκεινται κατά τδ 
πλεΐστον έκ στροφών, Γαί,έΛ, αύτοτελών άπδ 7 
ίως 13 ή 14 δίστιχα. Τάς στροφάς ταύτας στι- 
χουργηθείσας κατά διαφόρους χρόνους καί περι
στάσεις συνέλεξαν μετά τον θάνατον τοΰ ποιητοΰ 
οί φίλοι και θαυμασταί αύτοϋ είς έν Διβάνι. ούτινος 
έπίσημος ερμηνευτής λογίζεται δ έκ Βοσνίας ού- 
λεμάς Σουδής (περί τά 1600). Τδ σχόλιον αύτοϋ 
έχρησίμευσεν ώς βάσις δλων τών μετ αύτόν γε- 
νομένων πολυειδών έργασιών καί μεταφράσεων 
είς Εύρωπαικάς γλώσσας ών καί μία τρίτομος ή 
νεωτέρα είς τδ Γερμανικόν. Ή παντοδαπή αύτη 
περί τδν Χαφίζην σπουδή καί δ άδιαφιλονεικήτως 
άπονεμηθείς αύτώ τίτλος «υπάτου τών άνατολι-

κών λυρικών» άποδεικνύουσι τήν μεγάλην άξίαν 
τών ποιήσεων αύτοϋ, άλλά πρδς κατανόησιν τοΰ 
είδους αύτών προσαπαιτοΰνται έξηγήσεις τινές.

"Αμα περατωθείσης τής ύπδ τών Αράβων κα
τακτήσεως τής Περσίας καί τής θρησκευτικής καί 
κοινωνικής μεταμορφώσεως τοΰ λαοΰ αύτής, άνε- 
πτύχθη κατά τάς χώρας έκείνας είδος τι μυστι- 
κισμοΰ δςτις ύπερφιλοσοφών καί ύπερθεολογών, 
θεωρών δηλ. τάς φιλοσοφικάς καί Οεολογικάς γνώ
σεις ούχί ώς τελικόν σκοπόν, άλλ’ ώς μέσον πρδς 
έπίτευξιν τής απολύτου άληθείας έν ή εύρηνται 
τά πάντα, άπεκλήθη Σοφισμός. Ίσως δ Σοφι- 
σμδς δέν ύπήρξε πάντη άσχετος πρδς τήν τελευ- 
ταίαν φάσιν τοΰ Νεοπλατωνισμού. Άλλά τδ βέ
βαιον είναι δτι δ Σοφής, έν τών περιεργοτέρων 
φιλοσοφικοθρησκευτικών φαινομένων είναι προϊόν 
Περσικόν. Προκειμένου νά φθάση διά τής κατα
στροφής πάσης μερικότητος είς τήν άπόλυτον ά- 
λήθειαν δπου δλαι αί άντιφάσεις καί αύτή άκόμη 
ή τής ύπάρξεως καί τής άνυπαρξίας θέλουσι συγ- 
χωνευθή δ Σοφής ολίγον φροντίζει νά διατυπώση 
φιλοσοφικόν σύστημα ή νά συζητήση θρησκευτικά 
ζητήματα. "Οπως μεταρσιωθή είς τδ άνέφικτον 
έκεϊνο ύψος άπδ τοΰ όποιου άφανή θέλουσι κατα- 
στή καί λογική καί κόσμος, τώ χρειάζονται πτε
ρά. Αντί άποδείξεως άλληγορία, αντί διδασκα
λίας μύησις, άντί μεταφυσικής ποίησις, άντί’ 
πραγματικότητας φαντασία, ταΰτά είσι δι’ αύτδν 
τά προσφορώτερα μέσα πρδς έξυπηρέτησιν τής δρ- 
μής ήτις τδν έλκει, τδν ώθεϊ, τδν άνυψοϊ καί τδν 
καταχρημνίζει άλληλοδιαδόχως.

Ή παοάδοξος αύτη θεωρία ή μάλλον τάσις κα- 
ταλαβοΰσα τήν νεωτέραν Περσικήν φιλολογίαν καί 
γλώσσαν άμα τή γεννήσει αύτής, τή ένετύπωσεν 
ιδιαίτερον χαρακτήρα καί έπενήργησε γενικώς έπί 
τοΰ δλου τρόπου τής άντιλήψεως καί έκφράσεως 
τών ιδεών, τοΰθ’ δπερ πάλιν μετεσχημάτισε τάς 
μεταφυσικάς έκείνας θεωρίας είς κοινωνικάς ουνά- 
μεις, ώς μαρτυρεί περί τούτου ή Περσική ιστορία. 
Καί δή δ πέπλος ούτος τοΰ μυστικισμοΰ κατα- 
στάς συμφυής μέ τήν γλώσσαν, περικαλύπτει 
πάντα τά άριστουργήματα τής Περσικής διανοίας 
καί καλαισθησίας καί αύτά άκόμη έκεϊνα τά ό
ποια σκοπόν έχουσι νά καταπολεμήσωσι τδν Σο- 
φισμόν. Τοϋτον άνευρίσκει τις καί έν τοϊς ποιή- 
μασιν έν οις ύπερτερεϊ ή φιλοσοφική θεωρία και 
τά δποϊα περιττόν ν άναφέρωμεν, καί έν έκείνοις 
έν οίς σκοπός κύριός έστιν άπλώς ή εύτράπελος 
διήγησις ώς έν τώ Ροδάνι, τοΰ Σααδή και εν έ- 
κείνοις έν οίς ή φιλοσοφία άντανακλάται έν τφ 
καθρέπτη τής ποιήσεως, ώς έν τώ λυρικώ συμ- 
πλέγματι τών στροφών τοΰ Χαφίζου, δςτις κατά 
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τοΰτο μάλιστα δικαιούται ν’ άποκαλήται β κατ’ ε
ξοχήν ποιητής τής Περσίας καθόσον δέν δανείζε
ται τά χρώματα τής ποιήσεως πρός καλλωπι
σμόν διηγήματος, ή διαδραμάτισιν πράξεως, ή 
περιγραφήν τής φύσεως άλλ’ ύποκειμενικώς λά
λων, διά τοΰ μουσικοΰ ρυθμοΰ τών λέξεων καί τής 
άντανακλάσεως καί τοΰ συνδυασμού τών ιδεών 
μεταρσιοϊ τόν άκούοντα καί μεταδίδει αύτφ βακ
χικήν έκστασιν και ταραχήν. Τό δέ άντικείμε- 
νον τής τοιαύτης ποιήσεως οποίον; — Ή πρός τό 
ύπέρτατον δν τάσις τής καθαράς ψυχής, ής τίνος 
τάσεως δ γήινος έρως είναι άτελής μεν, άλλ’ ή 
προσφορωτέρα εΐκών. Καθώς λοιπόν ύπό τοΰ συ
νήθους και άνθρωπίνου έρωτος ή ψυχή οίονεί είς 
μέθην καί μανίαν άγεται, οΰτω καί ύπό τοΰ υπέρ
τατου έκείνου αισθήματος έμφορουμένη μεθύει μέ
θην καί μαίνεται μανίαν άνέκφραστον καί άνεκλά- 
λητον συμβολικώς καί άμυδρώς έξεικονιζομένην 
διά τοΰ οίνου, τής μέθης, τοΰ κάλλους, τοΰ έρω
τος, ώς τούτων άντιλαμβανόμεθα έν τώ συνήθει 
βίφ. Καί δή έκαστος έννοείτω τά λεγάμενα ύπό 
τοΰ ποιητοΰ κατά τό μέτρον τής οικείας δυνά- 
μεως. Καί δ μέν χυδαίος νομιζέτω δτι άναγινώ- 
σκει ’Ανακρεόντεια, δτι πρόκειται περί οίνου, περί 
έρασμίας πελείας, περί Βαθύλλου, δ δέ σοφός ένο- 
ράτω διά τοΰ νοητοΰ όφθαλμοΰ τήν μεταφυσικήν 
έννοιαν τών εικόνων καί συντελείτω δι’ αύτών τήν 
μεταρσίωσιν τής ψυχής πρός τό βείον.

ΤοιοΟτος δ διπλούς νοΰς τών ποιήσεων τοΰ 
Χαφίζου, ούτινος αΐ στροφαί φαίνονται πάντοτε 
σκοποΰσαι τόν έρωτα ώς τά sonnets τοΰ Πε- 
τράρχου σκοποΰσι τήν ώραίαν Laura, μέ τήν 
διαφοράν δτι ή Laura τοΰ Χαφίζου δέν είναι τό 
ΐδεανόν ύπαρκτής ώραιότητος, άλλά σκιά τις ύ- 
περτέρας πάσης νοήσεως καλλονής, ήτις ούτε γένος 
ούτε τόπον έχει, καί άλλοτε μέν ύποδύεται φυσι
κήν τινα εικόνα, άλλοτε δέ γιγαντώδεις άναλαμ- 
βάνουσα διαστάσεις συνταυτίζεται πρός τήν άκραν 
ένότητα καί τελειότητα.—Καί ταΰτα πρέπει νά 
έχη πάντοτε ύπ’ δψιν δ άναγνώστης τοΰ Χαφίζου, 
διότι έάν έν γένει οί λυρικοί ποιηταί κατηγορήθησαν 
έπί άταξία ιδεών παρά πάντων δσοι μή φαγόντες 
δάφνην άναλαμβάνουσι ψυχρώ τώ δμματι τήν 
άνάγνωσιν αύτών, έάν σοβαροί έπικριταί άσυναρ- 
τησίαν κατεψηφίσαντο καί αύτού τού Διρκαίου 
κύκνου πολλφ μεγαλήτερα θέλουσι φανή κατά 
πρώτην έποψιν τά άλματα τής φαντασίας τού 
Σιραζίου λυρικού, τού όποιου τό άντικείμενον δια
φεύγει πάντα προσδιορισμόν, πάσαν νοητήν άντί- 
ληψιν. Καί τφ δντι δέν ύπάρχει έπίκρισις ήτις νά 
μήν έξεφράσθη κατά τοΰ Χαφίζου καί ύπ’ αύτών 
άκόμη τών συγχρόνων, καί αύτός δέ δ δυνάστης 

τοΰ Σιράζ ήτο μεταξύ τών δριμυτέρων έπικριτών 
αύτοΰ. Ιδού δμως πώς τώ άπήντησεν δ Χαφίζης· 
«Ό,τι έξέφερεν ή εύλογημένη γλώσσα τοΰ βασι- 
»λέως κατά τών ποιήσεων μου είναι ή αύτοαλή- 
«θεια- έν τούτοις αί ποιήσεις τοΰ ταπεινοΰ Χαφί- 
»ζου άπολαμβάνουσι μεγάλης ύπολήψεως έν ταϊς 
»διαφόροις χώραις, ένώ τάπολύ κανονικότερα στι- 
«χουργήματα τών άλλων ποιητών δέν έξέρχον- 
«ται τών πυλών τής Σιράζ». Ή άπάντησις αυτή 
είναι καί αϋτη άληθεστάτη, διότι καί σήμερον, 
άπό τής Άδριατικής θαλάσσης μέχρι τών άπω- 
τάτω Ινδιών, δέν ύπάρχει πεπαιδευμένος ’Ανατο
λικός δστις νά μή κατακηλήται διά τών ωδών 
τοΰ Χαφίζου. Άδιάφορον έάν πολλοί εύρίσκωσι τάς 
εκφράσεις αύτοΰ σκοτεινάς περί τε τήν λέξιν καί 
τήν έννοιαν. Πρός τούς τοιούτους δύναται νά είπη

Πολλά μοι ύπ’ άγκώνος ώκέα βέλη 
ένδον έντί φαρε'τρης φωνάντα συνετοϊσιν 
ίς δέ τό πάν έρμηνέων χατίζει.—

Τό μέσον δι’ ού δ Χαφίζης συναρπάζει τόν με- 
λετώντα καί έννοοΰντα ή μή έννοοΰντα ή τό συνη- 
θέστερον ήμιεννοοΰντα αύτόν είναι ή μαγεία τής 
γλώσσης, ήτις έν ταϊς χερσίν αύτοΰ φθάνει εις τό 
άκρότατον σημεϊον τής τελειότητας είς δ δύναται 
νά φθάση ούχί μόνον ή Περσική, άλλ’ οίαδήποτε 
γλώσσα άνθρώπειος.

Πρός έπισφράγισιν άναφέρομεν τήν περί Χαφί
ζου γνώμην τοΰ Mohl τοΰ μεταφραστοΰ τοΰ Σα- 
χναμέ καί ένός τών σοφωτέρων έπί ’Ανατολική τε 
καί Εύρωπαϊκή παιδεία φιλολόγων τοΰ αίώνος. 
«Ό Χαφίζης είναι άναμφιβόλως είς τών μεγαλη- 
»τέρων λυρικών ούς παρήγαγεν δ κόσμος- έν αύτφ 
«εδρηται ειλικρινής και χαριεστάτη έκφρασις άν- 
«θρωπίνων αισθημάτων, βλέπει δέ πάντα τά έγ- 
»κόσμια μετά τίνος ελευθερίας καί τόλμης, ήτις 
«καταθέλγει τά μάλλον διεστώτα πνεύματα- μέ 
«δλην τήν ώς έκ τής διαφοράς τής γλώσσης καί 
»τών χρόνων προερχομένην άλλοίωσιν. Άλλ’ άφ’ 
»έτέρου δ ποιητής ούτος παριστά άπ’ αρχής μέχρι 
«τέλους αίνιγμα ψυχολογικόν δυσδιάλυτον. Όλί- 
«γιστα γνωρίζομεν περί του βίου του. Άλλά καί 
«άν άκόμη αί πληροφορίαι ήμών ήσαν πληρέ
στατοι, θά είχομεν πάντοτε πρό οφθαλμών τό 
• παράδοξον θέαμα άνθρώπου, δστις ποτέ μέν έξυ- 
«μνεϊ τήν άπορρόφησιν τής ψυχής έν τή ούσία 
«τοΰ ΘεοΟ, ποτέ δέ ψάλλει τόν οίνον καί τόν έ- 
»ρωτα, άνευ χυδαιολογίας μέν, άλλά φυσικά, καί 
»δεδόσθω είπεϊν κατρακυλιστά, μέ τόνον άπο- 
«κλείοντα πάσαν ιδέαν συμβολισμού, άνθρώπου, 
»δστις έν γένει έξολισθαίνει άπό τοΰ ένός είς τόν 
«έτερον τών δύο τούτων τρόπων τοΰ αίσθάνεσθαι, 
«οίτινες μάς φαίνονται τόσον αντίθετοι, χωρίς καν 

«νά ύποπτευθή δτι άλλάζει θέμα. Οί Ανατολικοί 
«άναζητοΰσι τήν λύσιν τής δυσκολίας ταύτης έν 
«τή μυστική ή έσωτερική έρμηνεία τών ποιήσεων 
«αύτοΰ. Τινές έκ τών Εύρωπαίων κατηγόρησαν 
«αύτόν ώς ύποκριτήν. Τό κατ’ έμέ νομίζω δτι 
«ή λύσις έγκειται έν τή γενική καταστάσει τών 
«πνευμάτων καί τού πολιτισμού τής εποχής αύ- 
«τοΰ καί δλη ή δυσκολία συνίσταται δι’ ήμάς είς 
«τό ν’ άντιληφθώμεν κατά νοΰν μετά τής άπαι- 
«τουμένης ζωηρότητος τήν κατάστασιν τών πνευ- 
«μάτων κατ’εκείνην τήν έποχήν έν Περσία καί 
«τήν φύσιν τής έπιρροής ήν δ Σοφισμός έξήσκει 
«πρό αιώνων έπί δλων τών πεπολιτισμένων τά- 
«ξεων τής κοινωνίας».

Εί'πωμεν τώρα ολίγα τινά παρεκβατικώτερον 
περί τοΰ τονικοΰ μέτρου δπερ καί πάλιν παρεδέ- 
χθημεν έν ταϊς μεταφράσεσι τών τεμαχίων τών 
δύο τούτων Περσών ποιητών. Έξαιρουμένων δέκα 
δώδεκα μονοσυλλάβων έπί τών δποίων δέν τίθεται 
τόνος διά λόγους, τών δποίων τό ορθόν ή έσφαλ- 
μένον διά μακρών συζητοΰσιν οί γραμματικοί, 
δλαι αί λέξεις έχουσι παρ’ ήμϊν ένα τών τριών τό
νων. Άλλ’ έπειδή ή περισπωμένη σημαίνουσα πε- 
ρίκλασιν τής φωνής, οία ίσως δέν σώζεται σήμε
ρον είμή παρά τοϊς κατοίκοις τής Ρουμουνίας έν 
λέξεσιν οίαι SOare, picioare, κτλ. δέν έχει είμή 
έτυμολογικόν λόγον ύπάρξεως, ύπολείπονται δύο 
τόνοι ή όξεϊα καί ή βαρεϊα μετά τών δποίων συγ- 
χέεται τονικώς ή περισπωμένη ποτέ μέν έπέχου- 
σα τόπον βαρείας, ποτέ δέ τόπον οξείας. —Αυτή 
σημειοΰται έπί τής προπαραληγούσης, έπί τής πα- 
ραληγούσης καί έπί τής ληγούσης έν τέλει λό
γου, δηλ. πανταχοΰ δπου έπιτείνεται ή φωνή, 
βαρεϊα δέ τίθεται παντού δπου δέν άπαιτεϊται έπί- 
τασις φωνής, διά τούτο καί δ κανών δτι έπί τής 
ληγούσης πάντοτε έμβαίνει βαρεϊα δταν δεν είναι 
τέλος φράσεως δταν δηλ. ένεκα τής συνεχείας τού 
λόγου ή φυσική τάσις ήτις πρέπει νά δίδεται είς 
τήν συλλαβήν άπαμβλύνηται, δτι έπί τών μονο
συλλάβων άτινα, πλήν τινων εξαιρέσεων άπαν- 
τώσι πάντοτε έν συνεχεία λόγου τίθεται βαρεϊα, 
δτι κατά τούς άρχαίους πάσα μή όξυτονουμένη 
συλλαβή λαμβάνει βαρεϊαν ώς δτε έγραφον ακ- 
0ρώπός,ώ?έ)-ώ (δθεν καί ή έκφρασις βαρύτονα ρή
ματα) δτι έπί τής παραληγούσης βαρεϊα ού τίθεται 
διότι πρός άνέλκυσιν τής άτονου ληγούσης άπαι- 
τεϊται τάσις φωνής κτλ.1 Εν τή ποιήσει επέρχε
ται δμως δ ρυθμός δςτις κατά τόν Ηφαιστίωνα 
«ώς βούλεται έλκει τούς χρόνους, πολλάκις γοΰν 

1 Εξαιρέσει τών καί πέρι£ άτινα κατά τόν 
’Απολλωνίαν λαυ.βάνουσι βαρεϊαν έπί τής παραλη
γούσης άγνωστον διατί. 2 Ώς τοΰτο δεικνύεται πολλαχοΰ.

«καί τόν βραχύν χρόνον ποιών μακρόν καί τ’ άνά- 
«παλιν2 δτι άλλο μέτρον καί άλλο ρυθμός». Ός- 
τις δηλ. κατ’ έφαρμογήν προς τό τονικόν σύστημα 
έχει τό δικαίωμα καί ν’ άλλάξη τήν βαρεϊαν 
είς όξεϊαν, ενίοτε δέ καί τήν όξεϊαν είς βαρεϊαν 
μεταχειριζόμενος τήν περισπωμένην ώς έπίκοινον 
άναλόγως τής θέσεως αύτής. Ή θεωρία αύτη μάς 
φαίνεται ούχί μόνον συνεπής αύτή πρός έαυτήν 
άλλά καί ή μόνη ή συγχωρούσα είς τό τονικόν 
σύστημα νά φθάση μέχρι τών φυσικών αυτού 
δρίων. Ήδυνάμεθα δέ νά τήν ύποστηριξωμεν καθ’ 
όλα αύτής τά μέρη διά πλήθους μαρτυριών ή θεω
ριών τών άρχαίων καί νεωτέρων γραμματικών, 
άνθ ών δμως προτιμώμεν νά επικαλεσθώμεν την 
μαρτυρίαν τής έν χρήσει ζώσης γλώσσης. Αϋτη 
διετήρησεν έν έκάστη λέξει τούς τόνους οίοι εύρί- 
σκονται σεσημειωμένοι άπό τών καιρών τοΰ Αύ- 
γούστου, προκειμένου δμως περί ποιητικού ρυθμοΰ 
δέν έδίστασε νά έφαρμόση περί οξείας βαρείας και 
περισπωμένης τάς μεταβολάς περί ών άνεφέραμεν 
άνωτέρω. Οιον τά έκ τοΰ Έρωτοκρίτου,

Καί μέ^τά νύχ'α τά γυρτά καί μέ τό βλεμμ’ άκο'μα, 

(δπου πλεϊσται βαρεϊαι ρυθμικώς έξαλείφονται, ή 
δέ έπί τού «γυρτά» βαρεϊα μετατρέπεται εις ρυ
θμικήν όξεϊαν.)

Γυμνά τά λαμπερά σπαθιά άνεβοκαταβαίνουν.
Σ’ τόν μαΰρον ή ψυχή ή άραθυμισμένη.

(δπου άτονοι συλλαβαί ■ οξυτονοΰνται.) 
Ζερβιά, δεξιά, γή, ούρανό, χαρούμενο κυττάζει. 
Ό πρώτος όπου μ’ άφεντιαις ήλθε τήν ώρα ’κείνη. 
Είς τ’ άρματα τής κεφαλής είχεν ζωγραφισμε'νο.

(δπου αί περισπωμέναι τών «γή» «δποΰ» συμπα
ρασύρονται ύπό τοΰ ρυθμοΰ, καί τό «τήν ώρα 
’κείνη» έκλαμβάνεται τονικώς ισοδύναμον πρός 
το «ζωγραφισμένο») κτλ.

Έχοντες λοιπόν καί ήμεϊς βεβαιότερον τόν 
προφορικόν καί ζώντα τοΰτον λόγον δέν έδιστά- 
σαμεν νά θεωρήσωμεν είς τό δακτυλικόν μέτρον 
πολλά έκ τών περισπωμένων ή βαρυτόνων μονο
συλλάβων ώς άτονα, νά μετρήσωμεν είς τό μη
τρός έμής τό τρδς έρης ώς δάκτυλον, νά θεω
ρήσωμεν οξείας τινάς αντωνυμιών ώς άνυπάρκτους 
καί έν γένει νά έοαρμόσωμεν είς φράσεις αρχαιο- 
τρόπους τό αύτό τονικόν σύστημα δπερ ή καθομι
λουμένη μετέρχεται άδιστάκτως μόνον κανόνα 
έπί τών τοιούτων άναγνωρίζουσα τό ούς καί τήν 
καλαισθησίαν.

Μεταφράζοντες τόν Χαφίζην προέβημεν καί 
περαιτέρω, έδοκιμάσαμεν δηλ. νά διατηρήσωμεν 
ούχί μόνον τήν άκρίβειαν κατα την έννοιαν, άλλά
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καί κατά τάς συλλαβάς καί κατά τό μέτρον. ’Ιδού 
πώς. Οί Πέρσαι έν τή ποιήσει αύτών παρέλαβον 
καθ’ όλοκληρίαν τό ’Αραβικόν μετρικόν σύστημα 1 
καί άναγνωρι'ζουσι δύο ειδών συλλαβάς τήν μέν 
λήγουσαν είς φωνήεν, τήν δέ λήγουσαν είς σύμ
φωνον· κατά ταϋτα ή συλλαβή τα, είναι βραχεία 
ώς άν εϊποιμεν, ή δέ τα<? μακρά (έπίσης δέ καί ή 
ταα δπου δηλ. τό πρώτον. φωνήεν άνασπα τήν 
φωνήν καί έτέρου γράμματος συμφώνου ή φωνή
εντος, άδιάφορον)2 έκ τούτων όέ τών συλλαβών 
συνθέτουσι τρισυλλάβους καί τετρασυλλάβους 
πόδας καί έκ τών ποδών πάλιν τούτων στίχους. 
Ούτως αί δύο πρώται στροφαί τοϋ Χαφίζου έχου- 
σιν ώς μέτρον, τετράκις έπαναλαμβανόμενον τόν 
πόδα *-»----------- (έπίτριτον πρώτον.) ’Ε

1 ΊΙ νεωτέρα πολυμάθεια άνεκάλυψε, κατά πάσαν 
πιθανότητα, έν τή Ζενδαβέστζ χωρί® έρρυθμα τών 
οποίων οί μετρικοί κανόνες καί ρυθμοί συμπίπτουσι 
πρός τούς τών αρχαίων Σανσκριτικών ποιημάτων. 
Άλλά ταΰτα πάντα ήγνόουν οί νεώτεροι Πε'ρσαι.

2 Τήν άρχήν ταύτην άνεγνώριζον καί οί αρχαίοι.

πειδή όμως έν τή ^υθμική άναγνώσει δ τόνος 
πίπτει είς τήν δευτέραν συλλαβήν έξελάβομεν ώς 
αντίστοιχον αύτοΰ τόν τονικόν πόδα — 2_--------
δςτις άν καί φαίνεται κατ’ άρχάς ισοδύναμος πρός 
ο — ο «-> (παιάν ό δεύτερος) είς τήν ακοήν δμως 
διά τής άναποφεύκτως έπερχομένης βραδύτητος 
περί τήν έκφώνησιν τών δύο άνασπωμένων συλ
λαβών συμπίπτει πρός τόν τονικόν έπίτριτον πρώ
τον. Περί τών παρεκτός τής όξυτονουμένης ρυθ
μικής συλλαβής παρεμπιπτουσών άλλων τυχόν 
συλλαβών ειπομεν προλαβόντως, καί έπομένως τό 
ώς άντίστοιχον τοϋ τετράκις έπαναλαμβανομένου 
μεφά/ηΛονν τοΰ Χαφίζου παρ’ ήμών έκληφθέν 
μέτρον είναι αύτό τοΰτο τό τοΰ Χρηστοπούλου:

’Π έρωτ’ ανθηρότατε γλυκέ καί ίλαρώτατε- 
Έσέν’ ό νους τό σώμά μου, τό στήθος καί τό

[στόμα μου, κτλ.
καθόσον μάλιστα καί ό Χαφίζης είς τοΰτο τό 
μέτρον παραδέχεται τήν κατά διποδίαν τομήν. 
’Αλλά τό πρωτότυπον έχει καί ομοιοκαταληξίαν, 
δμοιοκαταληξίαν δμως ούχί ώς τήν ήμετέραν πα- 
ραλλάττουσαν άπό στίχου είς στίχον, άλλά τήν 
αύτήν πάντοτε έκ τών αύτών συλλαβών ένίοτε δέ 
καί διά τής αύτής λέξεως.

Ούτως ώστε έν τώ μουσικώ συστήματι τοΰ 
καλλιτέχνου τούτου ή έπανάληψις τών αύτών 
συλλαβών είς τό τέλος παντός δίστιχου άποτελεΐ 
έν είδος συνεχούς υπάτης (basse continue) ώς 
τοΰτο γίνεται λίαν έπαισθητόν δι’ δν τινα ήθελεν 
άναγνώσει τούς στίχους τής δευτέρας στροφής έν τώ 
πρωτοτυπώ. Καί τό είδος τοΰτο τής ομοιοκαταλη
ξίας έπροσπαθήσαμεν νά μιμηθώμεν κατά τό ένόν.

Έπίσης έν ταϊς δύο τελευταίαις στροφαΐς τό 
μέτρον τοΰ Χαφίζου ολίγον παραλλάσσει έτέρου 
λίαν επισήμου παρά τοίς Άνατολικοίς καί τό δ- 
ποίον συνίσταται έκ τοΰ ποδός oXc-U — -------
(έπίτριτος δεύτερος) τρις έπαναλαμβανομένου, προς- 
θήκη καί ένός — *-> —, άμφιμάκρου τελικού. Έν 
τή ρυθμική άναγνώσει ό τόνος είναι έπί τής τρί
της συλλαβής (άκουμβών δμως καί είς τήν πρώ- 
την ένίοτε), διά τούς τρείς πρώτους πόδας, είς δέ 
τόν τέταρτον διαμοιράζεται τρόπον τινά μεταξύ 
τοΰ πρώτου καί τοΰ τρίτου. ’Αντίστοιχον τοΰ μέ
τρου τούτου έντελές·ατον καί διά τό προσωδιακόν 
μακρόν καί βραχύ καί διά τόν roror παρέχει ό 
Ώράτιος, τόν τροχαϊκόν τετράμετρον καταλη
κτικόν

Disciplinam vulgus odit atque legum 
vincula κτλ.

Καί τούτου πάλιν παράφρασιν τονικήν έξελάβομεν 
τό τοΰ Χρηστοπούλου :
’Αφροδίτη μου κυρία, ίλαρώτατη θεά. . .
’Ή λοιπόν τον σωφρονίζεις τόν εχθρόν μας τόν κοινόν... 

καί τήν όμοιοκαταληξίαν διετηρήσαμεν κατά τό 
πρωτότυπον είς α, πασχίσαντες μάλιστα διά τής 
εισαγωγής Δωρικών τινων τύπων νά πολλαπλα- 
σιάσωμεν τό φωνήεν τοΰτο δπως πιστότεροι πα- 
ρακολουθήσωμεν τό μουσικόν σύστημα τοΰ ποι- 
ητοΰ.1

("Επεται συνέχεια).

Αλ. Καραθεοδωρη.

«Οί γραμματικοί εκείνον μακρόν χρόνον έπίστανται 
»τόν έχοντα δύο χρόνους καί ού καταγίνονται περί 
«μεϊζόν τι· άλλως δέ οί ρυθμικοί : οίον τήν ως οί 
«γραμματικοί λε'γουσι δύο χρόνων είναι- οί δέ ρυθ- 
»μικοί δύο ήμίσεος, δύο μέν τοϋ ω μακροΰ, ήμί- 
«χρονον δέ τό σ· ηχ,Ί γάρ σύμφωνον λέγεται έχειν 
«ήμιχρο'νιον (Προλεγόμ. είς τό Ήφ. Έγχειρ. 9.17).» 
Κατά ταΰτα οί ρυθμικοί παρά τοίς άρχαίοις έλεγον 
ότι τό το έχει ένα χρόνον, τό δέ τος ένα καί ήμισυν 
ώς καί οί ’Ανατολικοί. Ή παραβολή τών δύο προσω- 
φδιών ήθελε βεβαίως διευκρινήσει πολλά ζητήματα. 
Ή συγκριτική ρυθμική καί μετρική είναι δυστυχώς 
εϊσέτι είς τά σπάργανά της, μόνον δέ διά τής προό
δου αύτής είναι έλπιζόμενον ν’ άπαλλαχθώμεν τών 
σήσ.ερον έπικρατουσών αύθαιρέτων θεωριών.

1 Πρός συμπλήρωσιν τών ανωτέρω ρηθέντων περί 
Περσικής ποιήσεως προςτιθέμεθα ότι όλαι αί λέξεις 
τής γλώσσης ταύτης τονίζονται είς τήν λήγουσαν 
καί ότι ώς πρός τοΰτο έκάινοτόμησαν οί Πε'ρσαι καί 
περί τάς άραβικάς λέξεις άς παρεδέχθησαν. Τοΰτ’ 
αύτό συαβαίνει καί έν τή Γαλλική καί ή ίδιότης αΰ-

Η ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΤΙΒΕΡΙΟΥ1.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

Τή έπιούση ήμερα άφίκετο είς 'Ρώμην τοΰ Βέντσελ 
ή άδελφή, κυρία Δέρπυγχάους έκ Βουπερθάλης, μετ’ 
αύτής δέ καί νεάνίς τις, πρός ήν ό Βέντσελ προςέφερε 
παντοίας συγγενικής έκδουλεύσεις, εί καί μή ήσαν 
καθ’ αύτό συγγενείς. Ή νεάνις δηλαδή, Ελένη Δέρ
πυγχάους τοΰνομα, ήτο προγόνη τής αδελφής τοΰ 
Βέντσελ, τέκνον δέ πλουσίου έργοστασιάρχου, όςτις, 
σχεδόν οκτώ έτη προ'τερον, τό δεύτερον είχε νυμφευθή, 
γυναίκα λαβών τήν αδελφήν τοΰ Βέντσελ. Ό Κύριος 
Δέρπυγχάους, πρό μικροΰ χρόνου καταλιπών τήν 
σκοτεινήν Βουππερθάλην, είχε μεταβή είς ούρανούς, 
καί διά τοΰτο άμφότεραι αί γυναίκες είςέτι έβαρυ- 
πένθουν. Έκ τών έξωτερικών τούτων σημείων κοινής 
λύπης, έφαίνοντο ώς άρμονικώς καί ένδομύχως συν- 
δεδεαέναι ψυχαί. ΊΙ κυρία Δέρπυγχάους, μόνον κατά 
δέκα έτη τής προγο'νης αύτής πρεσβυτέρα, ήτο έξ- 
αίρετος καί ώραία γυνή, μηδόλως προςβληθεΐσα 
ύπό τής βλαβερά; δεισιδαιμονίας τής δευτέρας αύτής 
πατοίδος καί μιας μόνον μομφής ούσα άξια· ότι δη
λαδή πάντας ένόμιζεν αγαθούς καί γενναίους, ώς έαυ- 
τήν. Είχε τήν ό'ψιν νεαράν καί άκμαίαν, έγέλα άπό 
καρδίας καί έλεγε πολλά καί μεγαλοφώνως· όθεν 
πολλάκις, έν τοϊς μουσείοις, ταϊς έκκλησίαις, ταϊς 
πινακοθήκαις, δυσχεραίνοντες έστρέφοντο πρός αύτήν 
οί δυσκίνητοι τράχηλοι άγγλων περιηγητών.

Πολλάκις προ'τερον έλεγεν ό Βέντσελ ότι αληθώς 
άπηχθάνετο γυναίκας, δεικνυούσας έαυτάς πλέον τοΰ 
δέοντος. Νΰν όυ.ως έφάνη μή παρατηρών τήν πολ- 
λήν ζωηρότητα τής έαυτοΰ αδελφής, ύπηρέτει ταϊς 
δυσί γυναιξίν ώς φυσικός αύτών προστάτης, σύμβου
λος, συνοδίτης, καί τοσούτον άο’κνως καί δεξιώς, 
ώςτε έγώ έθαύμαζον. Άλλ’ ή έξήγησις τής μεταβο- 

τη τής γλώσσης έςήσκησε μεγάλην έπιρροήν καί ώ? 
πρός τήν κατασκευήν τοΰ Γαλλικού στίχου. Πρίν 
δμως ό στίχος ούτος λάβγι τελειωτικώς τήν μορφήν 
ήν έχει σήμερον πολλοί Γάλλοι ποιηταί έδοκίμασαν 
νά είσάξωσι τό προσφδιακόν σύστημα : οίον

Vous qui les ruisseaux d’b^licon frequentez

Vous qui les jardins solitaires hantez

Et le fond des bois curieux de choisir

L’ombre et le loisir. (Desportes).

Η απόπειρα άπέτυχεν. Άλλ’ ώς πρός τήν Πεοσικήν 
ποίησιν τό έπικρατήσαν μετρικόν σύστημα, είναι αύ- 
το τοΰτο τό έπί τή βάσει τοΰ αριθμού καί τής πο
σότητας τών συλλαβών καί τής ομοιοκαταληξίας άλ
λοτε δοκιμασθέν καί άπορριφθέν έν Γαλλία. Ένεκα 
δέ τής ταύτότητος τοΰ τονισμού νομίζομεν ότι πλη
ρέστατα ήθελον έπιτύχει Περσικοί στίχοι είς ούς ήθε
λον έφαρμοσθή οί νΰν παρά τοϊς Γάλλοις μετρικοί κα
νόνες άνευ παρατηρήσεως μακροΰ καί βραχέος.

1 Ίδε τεϋχος. ΙΔ' 

λής ταύτης δέν έκειτο μακράν υπήρχε κλείε τοΰ 
μυστηρίου, καί κλείς άρμο'ζουσα είς κλεϊθοα πολλά.

Ό φίλος μου Βέντσελ τάχιστα ήράσθη τής δε
σποινίδας Δέρπυγχάους.

Ή δεσποινίς Ελένη ήτο κόσμια, εύπρεπής, ευμε
νής, ξανθή.

Ό πένθιμος ιματισμός παρείχε τώ άπαλώ αύτής 
προςώπω ήδεϊαν καί άκακον χροιάν. Άνω τών κρο
τάφων άφελώς είχεν έκτενισμένην τήν κόμην, κατά 
τό έθος τών εύσεβών γυναικών τής πατρίδος αύτής, 
συνδέουσα τούς πλοκάμους όπισθεν είς ελληνικόν 
κόμβον. Τό βλέμμα τών κυανών αύτής οφθαλμών 
ήτο σοβαρόν, ψυχρόν καί αίδήμον· άλλ’ έν τώ βάθει 
αύτών έφαίνετο τι κοιμώμενον, θέρμην τινά έξαγγέλ- 
λον, ναι μήν καί ορμήν...... , άγνωστον ίσως καί είς
αύτήν τήν Ελένην.

’Ολίγα μόνον έλεγε καί μετ’ έμοΰ δέ καθ’ έκάστην 
λέξεις τινάς άντήλλασσεν. ’Οφείλω όμως νά ομολο
γήσω ότι καί έπ’ έμοΰ ήσκουν ιδίαν τινά δύναμιν οί 
οφθαλμοί αύτής.

Ό Βέντσελ δέν μοι έκρυψεν έπί πολύ τήν έγκάρ- 
διον αύτοΰ κατάστασιν, ουτω δέ καλλίονα έσχον 
γνώμην περί τοΰ έμοΰ φίλου, δςτις, άπό τών μετά 
τοΰ δυστυχούς Αγγέλου συμβάντων, είχεν άπολέσει 
τήν έμήν ύπόληψιν.

Πολλάκις διελογιζόμην άν είχεν άληθώς χαρδίαν 
έν τώ σώματι καί ένίοτε άν πάντα ήσαν έν τάξει έν 
τή κεφαλή αύτοΰ. Νΰν όμως έγεννήθη έν αύτώ ύγιές, 
χρηστόν, φυσικόν αίσθημα, δπερ μόνον συνετός καί 
γενναίος άνήρ αισθάνεται καί όπερ τόν αίσθανόαενον 
ύψοϊ άμα καί τελειοϊ. Τοΰτο βλέπων έχαιρον.

Όθεν ήρξάμην έλπίζων ότι, πρό τή; διαλάυ,ψεως 
τοΰ έρωτο; τούτου, έμελλε νά διαυγάστ; καί ή έπι- 
θυμία τοΰ άποδοΰναι τώ Ίταλώ τό δίκαιον αύτοΰ. 
Νούς καί καρδία τοΰ φίλου μου έδεσμεύοντο ύπό γοή
τρου· έγένετο άλλοϊος καί έπί εβδομάδας ούδόλως 
διενοεϊτο νά κρύψγι τούς πικρούς καί άσπλάγχνους αύ
τοΰ λόγους κατά τής δυσειδούς αύτοΰ μορφής. ΊΙσθά- 
νετο εαυτόν λίαν εύτυχή καί σαφώς έφαίνετο ή ένδό- 
μυχος αύτοΰ θυμηδία. ’Ενίοτε, έν ω άμφο'τεροι συν- 
διήγομεν, κατελαμβάνετο ύπ’ αιφνίδιου καί άσβέ- 
στου γέλωτος έπί τοϊς έαυτοΰ διανοήμασιν έάν δέ 
τότε ήρνεϊτο νά μοι άνακοινώση αύτά, έγώ έπειθόμην 
ότι έγίνετο τόσον φαιδρός, έξ εύτραπέλου θαυυ,ασμοΰ 
πρός τήν τυφλήν αύτοΰ εύτυχίαν. Διότι πώς ήτο 
δυνατόν νά κινήσγ) ποτέ τήν συμπάθειαν τής Ελένης;

Παρά ταύτη; βεβαίως ούδεμίαν άνέμενον διασά- 
φησιν περί τών συμβαινόντων άλλά μετά τής ω
ραίας χήρας εύαρέστω; έλέγομεν πολλά περί τών δύο, 
οσάκις δέν ήσαν παρόντες, τοΰθ’ όπερ συχνά έγίνετο.

«— Ούδεμίαν λέξιν μοι λέγει περί τών έαυτής 
αισθημάτων», έλεγεν ή άγαθή γυνή, «αινίγματα όέ», 
προςετίθει εύτραπέλως, «άχρι τοϋδε τότε μόνον έ
λυσα, οπότε ή λύσις ήτο σαφής. Βεβαίως ό άδελφός 
μου δέν είνε έξοχον φαινόμενον, καί όυ.ως φρονώ ότι 
ή Ελένη είλκύσθη λίαν ύπ’ αύτοΰ. Άλλά τίς οίδε 
πώς ό έρως μετέβαλεν αύτόν είς τούς οφθαλμούς έ
κείνης ; Τίς γινώσκει πάντα τά μυστήρια τής μικράς
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καί περιέργου εκείνης μηχανής, ήν αί νεάνιδες κα- 
λοΰσι καρδίζν εαυτών ; Ή Ελένη είνε θαυμάσιον καί 
έξαίρετον πλάσμα, ούχί μέν ιδιότροπος, άλλ’ ενθου
σιώδης. Ίσως έφαντάσθη νά συζευχθή τφ άδελφώ 
μου δι’ αύτήν ταύτην τήν δυσειδίαν αύτοΰ. Ίσως 
θέλει μόνον σπουδαϊον άνδρα, καί έπειδή ό Γουλιέλ- 
μος ούτε ωραίος, ούτε προςποιητός, ούτε μάταιος 
είνε, έχει πάντα τά προςόντα τοΰ έλκύσαι αύτήν 
τά μάλιστα διά μόνης τής σοφίας».

Περί δέ τοΰ θαυμαστού τοπαζίου λίαν σπανίως 
ώμίλει μοι νΰν ό Βέντσελ· έξ όρμεμφύτου άπεφεύγομεν 
πάσαν ιδιαιτέραν όμ.ιλίαν περί τοΰ κειμηλίου, οσάκις 
έκ παρέργου και σχολαίως συνδιελεγόμεθα. "Οτε εν 
τγ Καμπανίγ ήφανίσθη πρό τών οφθαλμών ήμών ό 
φίλος Άγγελος, τότε έπείσθην έγώ ένδομύχως δτι, 
μια τών ημερών, ούτως ή άλλως εμέλλομεν νακού- 
σωμέν τι περί αύτοΰ· έν τφ μεταξύ δμως είχον πα- 
ρέλθει πολλαί εβδομάδες καί ούδέν ήκούσθη.

Ούτω προςήγγισαν τά Χριστούγεννα.
Ή ίερά νύξ κατέλαβε καί τούς τέσσαρας ήμάς έν 

τώ παρεκκλησίφ τοΰ Σήξτου, έν ή μετά κατανύξεως 
ήκροάσθημεν τής θαυμαστής λειτουργίας τών Χρι
στουγέννων.

Ή κυρία Δέρπυγχάους είχεν, ώς πάντοτε, έμπι- 
στευθή είς τήν έμήν προστασίαν, δτε δ’ άμφότεροι έ- 
ξήλθομεν τής έκκλησίας, παρετηρήσαμεν δτι οί δύο 
ήμών νέοι είχον γείνει άφαντοι έν τώ πλήθει. Άνε- 
μείναμεν μάτην ύπό τάς κιονοστοιχίας, και δτε βρα- 
δύτερον άφικόμεθα πρό τής οικίας τών δύο γυναικών, 
έμάθομεν δτι οί δύο δέν είχον έτι έπιστρέψει. Καθή
κον μου ένόμισα νά συγχωρήσω τφ μικρφ ζεύγει καί 
είπον δτι πιθανώς, άκολουθοΰντες τώ πλήθει τών 
άνθρώπων, είςήλασαν είς τόν ναόν τοΰ αγίου Πέτρου, 
ίνα ϊδωσι καίοντα άπειρα κηρία έν τώ μεγάλφ και 
σκοτεινώ διαστήμ^γι· άλλως δέ, προςέθηκα, ούδέν 
τό προςκροΰον είχεν ό νυκτερινός περίπατος τών δύο, 
διότι, κυρίως είπειν, ήσαν θείος καί άνεψιά.

Άλλ’ έν τέλει ύπέστρεψαν οϊκαδε, ούχί δέ ώς θείος 
καί άνεψιά, άλλ’ ώς μεμνηστευμένοι. Τούτο έπληρο- 
φορήθην τή έπιούσή πρωία, είςελθών είς τό δωμά
τιον τοΰ Βέντσελ. Έτρεχε κοπιών άνω καί κάτω, 
έγώ δέ είδον δτι είχε' τι νά μοι άνακοινώση.

Έν τέλει είπε' μοι-
«— Άκουσον νεώτερόν τι 1 Έμνηστεύθην. Είμαι, 

ώς μέ βλέπεις, εύτυχής, ούτως είπεϊν !»
Άπό καρδίας ηύξάμην αύτώ εύτυχίαν, έκεΐνος δέ 

πάλιν άνω καί κάτω έκινεϊτο. Άλλ’ αίφνης έστη 
πρό τοΰ γραφείου αύτοΰ καί έξήγαγε θήκην. Έν αύ
τή ύπήρχε τό λαμπρόν τόρευμα, δπερ ε’ίπερ ποτέ καί 
άλλοτε έφάνη μοι μεϊζον καί μεγαλοπρεπέστερου.

«—Ιδού ώραΐον νυμφικόν δώρον,» είπεν ό Βέν
τσελ, έπί τινα χρόνον προςηλώσας τά όμματα έπί 
τής άκτινοβόλου λαμπρότητος τοΰ κειμηλίου. «Τίνι 
τρόπφ κάλλιον θά έφερεν ή Ελένη τήν λίθον ταύτην; 
Πώς δέ θά έκρατεΐτο αύτη καλώς ;»

«— Βεβαίως καθ’ ένα μόνον τρόπον, είπον έγώ, έν 
όλοχρύσφ μεταλλίφ, κρεμαμένφ άπό πολυτίμου άλύ- 
σεως. Τό αύτοκρατορικόν τούτο κειμήλιου, άναπαυό- 

μενον έπί τοΰ στήθους ώραίας γυναικός, περισσότερον 
θά έπλήρου τόν κόσμον διά τών άκτίνων αύτοΰ, ή 
τώρα, δτε κατάκειται έν σκοτεινή θήκγ), μεταξύ ψηκ
τρών καί ξυραφιών. Φρονώ δμως δτι, τοιοΰτον 
λαμπρόν κόσμον, δύναται νά φέργ καλλονή ίδίου 
τίνος τύπου, γυνή τις μεγαλοπρεπής, σοβαρά, τε
λεία, όφρύς έχουσα ρωμαίας αύτοκρατείρας καί ώμους 
κλασικού άγάλματος. Άλλά κόρη ραδινή, άέριος, 
γλαυκώπις, χρυσόξανθος, κατ’ έμέ θά φαίνηται βα- 
ρυνομένη ύπό τής λίθου· έάν δέ, λόγου χάριν, ϊδω 
αύτήν περί τόν τράχηλον τής δεσποινίδας Ελένης, 
θά νομίσω δτι έλκει αύτήν πρός τά κάτω».

Ό Βέντσελ έφάνη δυσαρεστηθείς ύπό τής άντιλ.ο- 
γίας μου, άλλ’ δμως, κλείσας τήν θήκην, πάλιν έ- 
μειδίασεν.

«— Ή Ελένη δέν έχει βεβαίως τούς ώμους τής 
έκ Μήλου Αφροδίτης», άπεκρίνατο· «νομίζω δμως 
δτι μεΐζόν τι πράγμα ή τούτο τό άθυρμα δύναται 
νά έλκύσν) αύτήν πρός τά κάτω».

Άχρι τοΰδε, έπί πολλάς έορτάς Χριστουγέννων δέν 
έποεεύθην είς τήν εκκλησίαν άλλ’ άφ* δτου καλώς 
ένθυμοΰμαι, αύστηρώς έτήρησα τήν συνήθειαν τοΰ 
περιπατεΐν, έν οίφ δήποτε καιρώ, μακρόν καί μονήρη 
περίπατον, έν τή ήμέρα τής Χριστού γεννήσεως, 
παραδιδόμενος είς χριστιανικάς σκέψεις, έφ’ δσον αύ- 
ταί μοι έπέρχονται. Τούτο έπραξα καί τή ήμέρα 
έκείνρ, ύπό τόν ιταλικόν ούρανόν. Ό καιρός ήτο γλυ
κύς, σχεδόν θερμός· τό στερέωμα φαιόν καί άνήλιον. 
Διήλθον τάς οδούς τής πόλεως καί έπορεύθην είς τό 
Κολοσσιαίου. Τό εύρύ στάδιον ήτο έρημον άνθρώπων, 
πλήν ενός καί μόνου, δςτις έκάθητο έπί τών βαθμι
δών τοΰ σταυρού, τοΰ έν τφ μέσφ ύψουμένου. ΤΗτο 
νεανίας, κύπτων, άκίνητος, τούς πήχεις στηρίζων έπί 
τών γονάτων, τό πρόςωπον έν ταϊς χερσίν. "Οτε 
προςήγγισα, ήγειρε τήν κεφαλήν. ΤΗτο ό Άγγελος.

Επτά εβδομάδας μετά τήν πρώτην ήμών συνάν- 
τησιν, έφάνη μοι πρεσβύτερος κατά τρία έτη. Άπο- 
λέσας τοΰ σώματος τήν άκμήν, είχεν ήδη πλείονα 
έμφασιν. Ότε προςηγόρευσεν, ήκουσα φωνήν, μή έ- 
χουσαν τήν πρώτην παιδικήν άφέλειαν. Έφαίνετο 
σοβαρώτερος, άνδρικώτερος καί ούδόλως κάτοικος 
χωρίου. Είχεν ίμάτια νέα καί τοΰ συρμού, άλλ’ ά- 
τημέλητα καί άκομψα. Τόσον είχε τό δλον μετα- 
βληθή, ώς εί έν τούτφ τώ χρόνφ είχε περιέλθει τόν 
κόσμον. Ώρεξα αύτώ τήν χεΐρα, έρωτήσας άμα έάν 
μ’ ένεθυμεϊτο.

«—Per Dio I» έφώνησεν. «Έχω μάλιστα με- 
γάλην άφορμήν νά σ’ ένθυμώμαι».

Ό "Αγγελος έμήνιεν είςέτι καθ’ ήμών. Άλλά τίς 
άοά γε διήνοιξεν αύτοΰ τούς οφθαλμούς ; Έν σιωπή 
μέ έβλεπεν, ώς εί μέ ήπείλει άμα καί μέ ίκέτευεν. 
Ή θέα τοΰ άνθρώπου μ’ έλύπησε, διότι είχεν άπολέ- 
σει τι, πολυτιμότερον τοΰ αύτοκρατορικοΰ τοπαζίου. 
Ή άκακος παιδική άπειρία ήτο ήδη μακράν αύτοΰ, 
ούδ’ είχεν έτι τήν ποιητικήν έκείνην ψυχικήν ήσυ- 
χίαν, ύφ’ ήν τότε, έν Καμπανία, έσκιάζετο, άμερί- 
μ.νως καί ήδέως, τήν κεφαλήν στηρίζων έπί χλοο- 
σκεπών λίθων. Άλλ’ δπως δήποτε, μέρος τής προ- 

τίρίς άπλότητος έσώζετο έτι έν τώ παροργισθέντι 
ήθει τοΰ νέου.

«— Πού είνε ό άλλος. . . ό φίλος σου ;» ήρώτη- 
σε βαιά τγ φωνή.

«— Πάντοτε έν 'Ρώμ·/)».
«— Τί έκαμε τήν λίθον ;»
«— Τίποτε. ’Ακόμη τήν έχει».
Ό Άγγελος έσεισε μετ’ έπιπλήξεως τήν κεφαλήν.
«— Μοί τήν πωλεϊ, έάν όώσω πέντε καί είκοσι 

σκούδα ;»
«— Δέν φρονώ. Πολύ τιμά τήν λίθον».
«— Τό πιστεύω. Τούλκχιστόν μοι τήν δεικνύει 

πάλιν ;»
«— Τούτο πρέπει νά έρωτήσγς αύτόν. Καθώς 

γνωρίζω, είς ούδένα άκόμη τήν έδειξεν».
« — Ώ ! φοβείται τούς κλέπτας. Βέβαια, βέβαια! 

Τούτο άποδεικνύει πόσον είνε πολύτιμος. Ούτε είς 
κοσμηματοπώλην, ούτε είς λιθογλύφον τήν έδειξε ;»

«—Σοί είπον δτι ούδείς είδεν άκόμη τήν λίθον. 
Πιστευτόν μοι, φίλε μου.»

«— ’Αλλά τήν έκαθάρισε, τήν έπλυνε, τήν έστίλ- 
βωσε καί άνεκάλυψε τί είνε, αί ;»

« — Είνε άρχαιοτάτη.»
«— Άρχαιοτάτη, αϊ ; Βέβαια είνε άρχαιοτάτη. 

Έχει περισσότερα έτη, ή δσα σκοΰδά μοι έπόρισε. 
Καί ποιον χρώμα έχει ; ’Ερυθρόν ; Κυανοΰν ; Πρά
σινον ; Ξανθόν ;»

Έδίστασα πρός ώραν, είτα δέ είπον
«— Ξανθόν.»
«— Είνε τοπάζιον !» έφώνησε.
«—’Ορθότατα· είνε τοπάζιον.»
«— Καί τεχνικώς τετμημένου ! "Ω ! έγώ είόον τί 

ήτο. Είνε σπάνιον σμ.ίλευμα. Τώρα γνωρίζω πάντα 
τά ονόματα, άλλά τήν γνώσιν ταύτην λίαν άδρώς 
έξηγόρασα ! Τί παριστά ή είκών ; Μήπως κεφαλήν 
βασίλέως ή πάπα τινός ; Αϊ ; ΊΙ μήπως είνε έξ έ
χε ίνων τών ώραίων γυναικών, περί ών λέγουσι τά 
βιβλία ;»

«—Είνε είκών αύτοκράτορος.»
«— Αύτοκράτορος ; Καί ποιον τό όνομά του ;»
«— Τιβέριος»
«— Corpo di Cristo.»
Τού ’Αγγέλου τό πρόςωπον βαθέως έφοινικίσθη· 

καί δάκρυα οργής έρρευσαν άπό τών όμμάτων αύτοΰ.
« — 'Ησύχασαν, φίλε μου!» είπον έγώ. «Ώς βλέ

πω, σέ λυπεί’ τής λίθου ή άπώλεια. Σοί είπον βε
βαίως παντοϊα ψεύδη, σέ ήρέθισαν καί σε όυσηρέ- 
στησαν.»

«— Per Dio ! Πόσον ήμην ηλίθιος. Έδραμον 
τότε είς τόν οίκον μου, μετά τών ένδεκα σκούδων 
καί ένόμισα δτι ούδέποτε θά δαπανήσω τοσαΰτα χρή
ματα. Καί κατά πρώτον ήγόρασα διά τήν Νινέτταν 
μου χρυσήν καρφίδα τής κόμης, παρά τίνος μετα
πράτου. Έπηξε τήν καρφίδα είς τούς πλοκάμους 
αύτής, είδεν είς κάτοπτρου καί ήρώτησέ με πώς 
τόσον αίφνιδίως έγενόμην πλούσιος. Ώ ! είπον έγώ, 
είμαι πλουσιώτερος, ή δσον νομίζεις. Καί έδειξα τά 
χρήματά μου καί διηγήθην πώς έλαβον αύτά, πω- 

λήσας τήν λίθον. Άλλ’ ή Νινέττα είνε φρόνιμος 
κόρη. Μέ ώνόμασεν όνον, μέ κατεγέλασε καί μεθ’ 
δρκου έβεβαίωσεν δτι ή λίθος ήτο άξια τούλάχιστον 
πεντακοσίων σκούδων. Τόν ξένον δέ ώνόμασεν άσυν- 
είδητον άπατεώνα. Μοί είπεν άκόμη δτι οί άγιοι 
πάντες μέ ήξίωσαν νά εΰρω περιουσίαν καί έγώ ό ά- 
νόητος τήν έρριψα άπό τών χειρών μου καί είς τούς 
σκύλους. Έπί τέλους άπέσπασε τής κόμης της τήν 
καρφίδα, μοί τήν έρριψε κατά πρόςωπον καί μοι είπεν 
δτι δέν θέλε: νά μέ ίδη καί δτι, άντί τοιούτου ηλιθίου, 
θά ύπανδρευθή μετά τοΰ πρώτου τυχόντος τών 
άγυιών επαίτου. Τί ήδυνάμην νάποκριθώ ; Ή άδελ- 
φή της είνε θαλαμηπόλο; έξοχου μαρκησίας, έν'Ρώμγ, 
καί έχει άτίμητον περιδέραιον, έκ παλαιών λίθων, 
αΐτινες εύρέθησαν έν τγ Καμπανίκ. Άνεχώρησα λοι
πόν, έκρέμασα τήν κεφαλήν μου καί κατηράσθην τήν 
εύήθειάν μου. Έρριψα χαμαί τά χρήματα καί τά 
κατέπτυσα.»

Έπί τινα χρόνον διακοπείς έπανέλαβε λέγων
«—Τέλος είςήλθον είς ξενοδοχείου, διά νά πνίξω 

έν τώ οϊνφ τήν λύπην μου καί τήν έντροπήν μου. 
Έκεΐ έκάθηντο είς τράπεζαν τρεις γνωστοί μου. Τούς
προςεκάλεσα νά πίωσι καί τά έπλήρωσα δλα. Ήθέ- 
λησα νάπαλλαγώ τών χρημάτων μοί έκαιον τό θυ- 
λάκιον. Βεβαίως δέ καί έκεΐνοι μέ ήρώτησαν πού εύ
ρηκα τά σκούδα. Διηγήθην τήν άλήθειαν καί ήλπισα 
δτι αύτοί άλλως θά έκρινον τά πράγματα, ή δπως 
ή Νινέττα. Άλλ’ οί φίλοι μου έκρουσαν τά ποτήρια 
έπί τής τραπέζης καί έγέλασαν καί μέ κατε* έλασαν, 
ώςτε δέν ύπέφερον πλέον. Πάς όνος, είπον, εύρίσκων 
τοιοΰτον θησαυρόν, τόν λαμβάνει είς τούς όδόντας 
καί τόν φέρει πρός τούς φρονιμ,ωτέρους του. Πρώτην
φοράν έν τή ζωή μου έκραιπάλησα έκείνην τήν εσπέ
ραν. Τή έπαύριον ύπήγον είς τοΰ θείου μου. Έδωκα 
τά λοιπά χρήματά μου καί τ<Γ. παρεκάλεσα νά τά 
μοιράσν) είς πτωχούς, ή νά ψάλ σαφακτα.ίείτουργα 
διά τήν αμαρτωλήν ψυχήν μου. Μέ ήρώτησε πώς 
εύρον τά χρήματα καί διηγήθην τήν ιστορίαν καί είς 
εκείνον.Μοΰ ήκροάσθη σιωπών καί άνωθεν τών ύαλίων 
του υ.έ είδε κατά πρόςωπον άτενώς. "Οτε έπαυσα 
τήν διήγησιν, άπό τής μιάς χειρός του έφερε τά χρή
ματα είς τήν άλλην καί έως τρία λεπτά έκλεισε τούς 
όφθαλαούς του. Αίφνης μοί έθηκε τά χρήματα 
πάλιν είς τήν χεΐρα. Φύλαξέ τα υιέ μου, φύλαξε' τα ! 
είπε- διά τών πέντε αίσθήσεών σου ποτέ δέν θά κερ- 
δήσης τεμκχιον άρτου· λοιπόν φύλαττε δσον ούιασαι 
δ τι έχεις ! Καί άπό τότε περιφέρομαι, ώς ό πάσχων 
πυοετόν. Τίποτε άλλο δέν δύναμαι νά συλλογισθώ, 
είαή τήν περιουσίαν, τήν οποίαν μοί ήρπασαν.»

«—Ώ, δά ! Περιουσίαν ! Είσαι ολίγον ύπερβο
λικός, είπον έγώ.

«— Γνωρίζω τί λέγω. ΔΓέμ.έ θά ήτο περιουσία. 
Ήιιέραν καί νύκτα, φωνή τίς μοι λέγει δτι εύκόλως 
χίλια σκούδα θά έλάμβανον έκ τής λίθου.»

Δέν ήδυνάαην νάντιστώ πλέον εις τό βλέμμα 
αύτοΰ καί άπέστρεψα τό πρόςωπον.

«— Ό φίλος σου είνε πανούργος», είπε σφοδρώς 
ό Άγγελος. «Κατά σοΰ δέν έχω τίποτε- βλέπω δτι,
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έάν ήδύνασο, θά μοι έβοήθεις. Άλλ* ό φίλος σου είνε 
τόσον μοχθηρός, δσον καί δυςειδής. Μόνος ο διάβο
λος γνωρίζει πώς έτυχε νά τον πιστεύσω. Έάν τον 
έπανίδω καί τολμήση νά μοι άρνηθή τό δίκαιόν μου, 
δέν εγγυώμαι διά τάς δύο μου χειρας ! Δέν θά δι
στάσω νά τόν πνίξω...... Απαιτώ τό δίκαιόν μου.
Άν δμως πάλιν μέ διαβουκολήση μέ τάς γερμανικάς 
του ύβρεις καί μέ περιπαίγματα, τότε... θά εκδι
κηθώ !ο

Καί πλήρης πάθους άπέσπασε τόν πίλον αύτού, 
ερριψεν αύτόν βιαίως κατά γης καί άπέμαξε τού 
μετώπου αύτού θερμού ίδρώτος θρόμβους.

Άπεκρινάμην αύτώ φιλίως καί εύμενώς, ύπεσχό- 
μην δέ δτι θάνελάμβανον την διεκδίκησιν τού δι
καίου αύτού, έάν έκ 'Ρώμης άπήρχετο είς Άριτσίαν. 
Συνεβούλευσα αύτώ νά ζητήση που ωφέλιμόν τινα 
άσχολίαν, Γν’ απαλλαγή τών λυπηρών αύτού εν
νοιών. Άλλ’ ομολογώ δτι, διδούς την συμβουλήν 
ταύτην, ούδ’ έγώ έπίστευον είς τό αποτέλεσμα αύ
τής. Διότι κανονική καί ύγιεινή εργασία θά ήτο ά- 
φορητοτέρα τής συμβάσης ζημίας είς τήν νωθράν 
αύτού φύσιν, ήτις μόνον ύπό τής έκρήξεως αισθήμα
τος τίνος ήδύνατο νά συγκινηθή.

Σιγών καί κατηφής ήτένιζε πρό εαυτού, έν τέλει 
δ’ ύπέσχετο δτι θάπέλθη έκ 'Ρώμης. Είπον δ’ αύτώ 
δτι, έάν έχω άγαθάς ειδήσεις, θά μηνύσω αύτάς 
είς Άριτσίαν. Τότε έμαθον καί τό πλήρες αύτού δ- 
νομα, δπερ ώφειλε νά εΐνε περίαπτον είς τόν έ'χοντα 
αύτό, κατά πάσης’άνάγκης καί^Ολίψεως. Εκαλείτο 
Άγγελος Beati (Ευλογημένος

Ό Γουλιέλμος Βέντσελ έσκυθρώπασεν, δτε διηγη- 
σάμην αύτώ τά τής συναντήσεώς μου μετά τού πα
λαιού αύτού φίλου. Έχαρακτήρισε τόν δυστυχή ώς 
προςποίητον καί θεατρικόν άνόητον, άλλ’ έν τέλει 
άπεφάσισε νά μ’ επιφόρτιση νά γράψω πρός τόν ’Άγ
γελον, δπως μετά τινας ήμέρας έλθη είς συνέντευξιν 
μετά τού Βέντσελ.

Άλλ* είθε μή έγένετο ή συνέντευξις αύτη. Ό Βέν
τσελ, έπανελθών έξ αύτής, μέ παρεκάλεσε νά μή ζη
τήσω παρ’ αύτού έκθεσιν αηδών λεπτομερειών. Είπέ 
μοι δτι ό Άγγελος ήτο αναιδέστατος, ούδέποτε δέ 
ήλπιζεν δτι πάλιν θάπήντα τοιούτον. Ώς βραδύ- 
τερον έπληροφορήθην, ό Άγγελος μετ’ οργής άπή- 
τησε τήν παράδοσιν τής λίθου, άποδιδούς τά ένδε
κα σκούδα. Έπί τούτοις ό Βέντσελ άπήντησεν αύτώ 
δτι ούδέν θά έλάμβανεν, έάν μή έγίνετο πραότερος. 
Ό Άγγελος, συναισθανόμενος δτι ήδικείτο, ύβρισε 
καί ήπείλησεν άλλά καί σήμερον έτι δέν έννοώ σα
φώς διατί άμφότεροι οί αψίχολοι δέν συνεννοήθησαν. 
Πιθανόν δμως δτι ό ’Ιταλός δέν ένόμισε τόσον εύκο- 
λον νά πνίξη τόν άλλον, ή δέ συνετή πρόνοια, ήτις 
ούδέποτε φεύγει δλως έκ τής κεφαλής τών μεσημβρι
νών, καί έν αύτη τή άκμή τού πάθους, ύπηγόρευσεν 
αύτώ νάναβάλη τήν έκδίκησιν είς εύθετώτερον καιρόν.

(Έπεται τό τέλος).

F. Meister.

Οί ιθαγενείς
τών νήσων το$ Λϊοτόου Ώχεανο5.

• ο-ο-ο
Οί άναγνώσται ήμών θά ϊδωσιν έπί τού χάρ

του ζητούντες έν τώ άπεράντω ώκεανω, δστις έπε- 
κτείνεται μεταξύ τής Νοτίου Αμερικής, τής Ασίας 
καί τής Αύστραλίας, μέγαν αριθμόν νήσων, σημει- 
ουμένων ύπό τό όνομα Νήσοι τού νοτίου ώκεανού.

ΊΙ ένταύθα παρατιθεμένη είκών παρίστησι τύπους 
ιθαγενών τοιούτων τινών νήσων. Άλλοτε πάσαι 
αί φυλαί αύται ήσαν άκόμη είδωλολάτραι, άλλά διά 
τών έπιμονων προσπαθειών τών ιεραποστόλων ή χρι
στιανική θρησκεία διεσπάρη μεταξύ αύτών. Ή είκών 
1 καί 3 παρίστησι τύπους ιθαγενών νήσων τινών κει
μένων πρός βορράν τής Νέας Γουινέας- ό πρώτος φέρει 
είς τήν ρίνα παράδοξον κόσμημα περατούμενον είς 
δύο ερυθρά σφαιρίδια.

Τό κόσμημα τούτο είνε κοινόν είς τά δύο φύλα. 
Ό ύπ’ άριθμόν 3 τύπος δείκνυσι πρόσωπον έν ώ ζω- 
γραφούνται αί κάκισται τάσεις· αί τρίχες είσί κε- 
χρωματισμέναι δι’ είδους τίνος έρυθράς γής, έχει 
δέ όψιν τρομεράν.

Ό ύπ’άριθμόν 2 παρίστησι γυναίκα τών Σαμόνδων 
νήσων κειμένων βορείωςτής Νέας Ζηλανδίας. Αί γυ
ναίκες αύται παρουσιάζουσι τάς ώραιοτάτας μορφάς 
τών ιθαγενών τών νήσων τού Νοτίου Ώκεανού.

Οί ύπ’ άριθμόν 4 καί 6 είσί κάτοικοι τής νέας Ζη
λανδίας. Ό πρώτος είναι ό πρόεδρος Χέκ (Ηθΐί)ταξει- 
δεύσας ήδη είς τήν ’Αγγλίαν, ένθα έμαθε τήν Αγ
γλικήν, άλλ’ άμαυρώσας μετέπειτα τήν καλήν αύτού 
φήμην διά τής σφαγής πλείστων ατόμων καί τής 
καταστροφής πόλεων τινών. Ό έτερος είναι κάτοικος 
τών αύτών νήσων, ούτινος το σώμα είνε κεκαλυμμέ- 
νον διά στιγμάτων κατά τό έθος τής χώρας.

Ό ύπ’άριθμόν 5 παρίστησι γυναίκα έκ τών νήσων 
Τόγκα. Όποια διαφορά μεταξύ τής μορφής αύτής 
καί τής τού ύπ* άριθμόν 3 τύπου !

Ό ύπ* άριθμόν 7 είνε κάτοικος τών νήσων Φίτζι 
(Fidji) ών οί ιθαγενείς ήσαν άλλοτε είδωλολάτραι 
καί άνθρωποφάγοι, άλλ’ ήσπάσθησαν οί πλεϊστοι 
τόν Χριστιανισμόν.

Ό ύπ’ άριθμόν 8 είνε ιθαγενής τών νήσων Salo
mon, ών οί κάτοικοι θεωρούνται ώς οί άγριώτατοι 
άνθοωποι τού κόσμου. Είσί μέλανες καί μικρόχονδροι, 
έχουσι βραχείας τάς τρίχας καί ούλας, τούς βραχί
ονας μακρούς καί τούς οφθαλμούς έρυθρούς· ή μόνη 
αύτών καλή ίδιότης είνε ή πρός τήν μουσικήν ευ
φυΐα αύτών καί τό σέβας δπερ πρός αύτήν τρέφουσιν.

Ό ύπ’ άριθμόν 9 είνε κάτοικος τών Καρολινών 
νήσων, τής σημαντικωτέρας όμάδος τών νήσων τής 
Πολυνησίας. Εύρίσκονται έν τισι τών νήσων τούτων 
έρείπια κτιρίων άρχαίων, άτινα δεικνύουσιν δτι αί 
πρώται πεδιάδες καί οί γόνιμοι λοφίσκοι τών νήσων 
τούτων κατωκούντο άλλοτε ύπό λαού μάλλον μεμυη- 
μένου τού πολιτισμού.

Οί Ιθαγενείς τών ν/}βων τού Νοτίου ίΐχεανού.
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ΔΥΟ ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ.
LISZT και CHOPIN.

Γνωστά είσι παντί φίλω τής μουσικής τά ονόμα
τα τών δύο μεγάλων μουσουργών Λίστς καί Σοπέν, 
ών ύπό τά δάκτυλα τό κλειδοκύμβαλον καθίστατο 
ό'ργανον ούχί μουσικής, άλλά μαγείας. Πολλοί μέμ- 
φονται τώ Λίστς έπί αλαζονεία καί άγυρτεία, έπί 
μυθιστορικό ρωμαντισμώ, έπί παραδο'ξοις θεωρίαις 
αουσικαϊς* άλλ’ όμως αί άνθρώπιναι αύται άδυναμίαι 
έλησμονούντο άπέναντι τής καλλιτεχνικής αύτού 
ύπεροχής. Ό Λίστς έγε'νετο ό αληθής ημίθεος τού 
κλειδοκύμβαλού, πάντες δ’ οί έξοχοι μουσικοί ούς 
ήοωτήσαμεν, πλήν τού Σοπέν, άπήντησαν ταυτοσή- 
μως : «Ώ ! ό Λίστς είνε πάντων ήμών διδάσκα
λος !» Ύπάρχουσι μουσικοί έχοντες εύφυίαν άμιγε- 
στε'ραν, έντελεστέραν καί άξιαγαςο τέραν ούδείς όυ.ως 
κέκτηται ισοβάθμιον τόν μουσικόν έκεινον μαγνητι
σμόν ή ηλεκτρισμόν τόν συγκινούντα καί έλκοντα τά 
πλήθη. Πολλάκις ό Λίστς ήκούσθη παίζουν μετρίως, 
άλλά τούτο συνέβη μόνον έν στιγμαϊς άφαιρέσεως 
ή άδιαθεσίας. "Οτε όμως ηθε.Ιε νά παίξη, ότε συνε- 
κέντρου πάσας αύτού τάς δυνάμεις, ότε φέρων τό μου
σικόν αύτού ποίημα έν τή διανοία, έν τή καρδία, 
έπί τών δακτύλων, έπί τών νεύρων αύτού, έξεσφεν- 
δόνιζε τούτο ώς κεραυνόν έπί τού χαίνοντος κα: 
φρίσσοντος δημοσίου, παρήγεν έντυπώσεις, άς ούδείς 
ποτέ ένέπνευσε, πλήν ίσως τού Παγανίνη. Ό Σιού- 
μαν έλεγε περί αύτού, μετά θαυμασμού άμα καί ειρω
νείας· «Λάμπει ώς άστραπή, ένσκήπτει ώς κεραυνός, 
άλλά διαχέει βαρείαν οσμήν θείου».

Πολλάκις καί έπί πολλά έτη ήκροάσθημεν τού 
Λίστς καί τού Σοπέν, άλλ’ ούδέποτε άπηλαύσαμεν 
τής τέχνης αύτού μετά τοσαύτης άπληστίας μεθ’ 
όσης κατά τό θέρος τού έτους 184...

Εύρισκόμεθα έν τή έξοχική οικία τού Ν... Ή οι
κοδέσποινα, γυνή έξοχος έπί εύφυίκ, παιδεία καί ά- 
γαθότητι καρδίας έφιλοξένει τότε τόν Σοπέν, όν 
είχε σοίσει άληθώς έκ τών ονύχων τού θανάτου, έ- 
ξηκυλούθει δέ περιθάλπουσα αύτον μετά μητρικής 
στοργής, καί εις τάς φροντίδας τής κυρίας ταύτης 
όφείλομεν άναμφιβόλως τά τελευταία μουσουργήματα 
τού άγνού καί ώραίου τούτου πνεύματος.

Πολλοί καλλιτέχναι συνήρχοντο τό έτος έκεΐνο έν 
τή έπαύλει τού Ν.... ό δέ Λίστς προσήλθε μετ’ εύ- 
γενούς τίνος κυρίας, άστέρος τού Παρισινού κόσμου, 
έπίσης εύφυούς καί καλλιμόρφου, ήτις τότε μέν έκα- 
λεΐτο Άραβέλλα, έκτοτε δ’ ύπό ετερον όνοαα κατέλα
βε θέσιν διακεκριμένων έν τή φιλολογία. Έτι προσ- 
ήρχοντο εις τόν όμιλον ή διαπρεπής άο.δός Παυλίνα 
Β... μετά τού συζύγου αύτής, ή καί έτι σήμερον 
διατηρούσα τήν ύπερφυσικήν έκφρασιν, τήν άπα- 
ράμιλλον ζέσιν τής τέχνης αύτής· Εύγένιος ό Δ. . . 
ό έξοχος ρομαντικός ζωγράφος, ό ποιητής τού χρώ
ματος* ό Β... διάσημος ηθοποιός· ούκ ολίγα έτερα 
πολύφημα πρόσωπα καί φίλοι τινές μετά τών οικογε
νειών αύτών.

Άπηλαύομεν φιλοξενίας άνέτου καί πληρεστά- 
της έλευθερίας. Οί έρασταί τής κυνηγεσίας είχον εις 
τήν διάθεσιν αύτών όπλα καί κύνας, οί τής αλιείας 
πλοιάρια καί δίκτυα καί οί φίλοι τού περιπάτου κή
πον εύρύπεδον. Έκαστος έπραττεν ότι αύτώ άρε- 
στόν. Ό Λίστς καί ό Σοπέν συνέθετον μουσουργή- 
νατα. ΊΙ Παυλίνα Β... έμελέτα τό μέρος αύτής έν 
τώ Προφήτγ ή οικοδέσποινα έγραφε μυθιστόρημα 
ή δραμα, καί οί λοιποί άναλόγως· τήν δ’ εκτην ώραν 
έδειπνούμεν καί άπεχωριζόμεθα μόλις τήν δευτέραν 
ώραν μετά τό μεσονύκτιον.

Δέν περιγράφομεν ένταύθα πάσας τάς αύτοσχε- 
δίους τέρψεις, δι’ ών έπελανθανόμεθα τής πορείας 
τού χρόνου· άρκούμεθα μόνον ποίησαι λόγον περί 
τής μουσικής καί κυρίως περί τών δύο αντιζήλων
μουσουργών.

Ό Σοπέν έπαιζε σπανίως, καί τότε μόνον ότε 
ήν βέβαιος περί τής έντελεστάτης έπιτυχίας, ούδέ
ποτε δέ καί ούδαμώς έστεργε νά παίξη μετρίως.

Τούναντίον ό Λίστς έπαιζεν έν πάση ώρα, άδια- 
φορών άν έπαιζε καλώς ή κακώς.

Εσπέραν τινά τού Μαίου ήμεν περί τό μεσονύ
κτιον συνηθροισμένοι πάντες έν τή μεγάλη αιθούση. 
Διά τών άνεωγμένων μεγάλων παραθύρων έφαίνετο 
ή σελήνη λαμπρώς φωτίζουσα φαιδροτάτην νύκτα, 
αί άηδόνες έμελπον, καί μύρα ίάσμων καί ρόδων 
έπλήρουν μεθυστικής εύοσμίας τήν αίθουσαν. ΌΛίστς 
έπαιζε παννυχιστικόν τι ασμα (nocturne) τού 
Σοπέν καί έκόσμει τούτο κατά τό εαυτού σύστημα 
προστιθείς τερετισμούς (trilles), κομπισμούς (tremo- 
los) καί άποσιωπήσεις (points d’ OFgue) μή ύπάρ- 
χοντα έν τώ πρωτοτύπω. Ό Σοπέν πολλάκις έόειξε 
σημεία δυσαρέσκειας, έπί τέλους δέ μή ανεχόμενος, 
προσήλθε παρά τό κλειδοκύμβαλον καί είπε τώ Λίστς 
μετ’ άγγλικής ψυχρότητος·

—Σέ παρακαλώ, φίλτατε,’άφού μέ τιμάς παίζων 
έκ τών έμών μουσουργημάτων, παίξον ό,τι είνε γε- 
γραμμένον, ή τούλαχιστον παϊζον άλλο τι· μόνος 
ό Σοπέν δικαιούται νά μεταβάλλη τόν Σοπέν.

—Πολύ καλά ! τότε παίξον σύ σεαυτόν ! είπεν 
ό Λίστς καί ήγέρθη ώς προσβεβλημένος.

—Εύχαρίστως, είπεν ό Σοπέν.
Τήν στιγμήν έκείνην ό λύχνος έσβέσθη ύπό χρυ- 

σαλλίδος περιίπταμένης, ής έκάησαν αί πτέρυγες. 
Έσπευσέ τις άμέσως ν’ άνάψη αύθις τόν λύχνον.

— Ά ! οχι, έφώνησεν ό Σωπέν. Σβέσατε τούναν
τίον καί πάντα τά κηρία.Μοί άρκ3ί τό σεληναίον φώς.

Τότε έπαιξε.... καί έπαιξε έπί μίαν δλην ώραν. 
Πώς δ’ έπαιξε, δέν άποπειρώμεθα νά είπωμεν. Ύπάρ- 
χουσι συγκινήσεις άς αίσθανόμεθα μέν, άλλ’ άδυνα- 
τούμεν νά έρμηνεύσωμεν. Αί άηδόνες έσίγησαν άκροώ- 
μεναι· τά άνθη άπερρόφων τούς μουσικούς τόνους ώς 
δρόσον έξ ούρανού πίπτουσαν οί άκροαταί, έν σιγηλή 
έκστάσει, ούδέ ν’άναπνεύσωσιν έτόλμων, ότε δ’ ό γόης 
μουσουργός έπαυσε παίζων, πάντων οί οφθαλμοί 
ήσαν δακρύβρεκτοι, καί μάλιστα πάντων οί τού 
Λίστς. Ούτος περιπτυξάμενος τόν Σοπέν έκραύγασεν

—rA, φίλε μου, είχες δίκαιον ! Έργα μεγαλοφυή 

οία τά σά, είσιν ίερά, βεβηλούνται δέ θίγόμενα παρ’ 
άλλων. Είσαι άληθής ποιητής, έγώ δ’ είμί άπλούς 
γελωτοποιός (Sallimbanqiie).

— Έλα δά ! ύπέλαβε ζωηρώς ό Σοπέν. Ιδού τί 
συμβαίνει* έκαστος ήμών έχει ίδιον σύστημα. Γινώ- 
σκεις κάλλιστα ότι ούδείς τών θνητών δύναται νά 
παίξη, ώς σύ, μουσουργήματα τού Βέμπερ καί τού 
Βετχοβεν. Έλα, σέ παρακαλώ, παίξον μοι τό adagio 
εις Ut dieze niineur (’Αργόν εις do διειμένον άπ’ έ- 
λάσσονος) τού Βετχοβεν, άλλά παϊςον τούτο έμβρι- 
θώς, ώς δύνασαι νά παίζης όταν θέλγς.

Ό Λίστς έπαιξε τό adagio όλη ψυχή καί διανοία. 
Τότε δέ έξεδηλώθη έν τοϊς άκροαταίς άλλοία τις
συγκίνησις· πάντες έκλαιον, πάντες ώλοφύροντο, τά 
δέ ρέοντα δάκουα δέν ήσαν τά ήρεμα έκείνα δάκρυα, 
άπερ άπέσπασεν ό Σοπέν, άλλ’ οί
θρήνοι^ περί ών λαλεί ό Όθέλλος. Ή μελωδία τού 
δευτέρου μουσικού δέν ύπεισήρχετο ήρεμα εις τήν 
καρδίαν, άλλ’ ένεπήγνυτο άπηνώς, ώσπερ μάχαιρα. 
Ούχί έλεγεϊον, άλλά δραμα ήκούομε^.

Έν τούτοις, ό Σοπέν έπίστευσεν ότι κατέβαλε τόν
Λίστς κατά τήν εσπέραν έκείνην καί έκαυχήσατο εί- 
πών «Πόσον έστονοχωρήθη ό Λίστς !» Ό Λίστς έ
μαθε τήν έκφρασιν ταύτην τού αντιζήλου και έξεδική- 
θη ώς εύφυής καλλιτέχνης διά τής επομένης παιδιάς, 
ήν μετά τινας ήμέρας έπενόησεν.

Ό οικογενειακός όμιλος ήν αύθις συνηθροισμένος 
περί τήν αύτήν ώραν. Ό Λίστς παρεκάλεσε τόν Σοπέν 
νά παίξη, ούτος δέ συνήνεσε μετά τίνος δυσκολίας. 
Τότε ό Λίστς έζήτησε νά σβεσθώσι πάντες οί λύχνοι
καί τά κηρία, καί νά καταβιβασθώσι τά παραπετά
σματα, ίνα έπέλθη πληρέστατον σκότος. Τούτο έθε- 
ωρήθη ιδιοτροπία καλλιτέχνου καί ή παράκλησίς του 
έξετελέσθη κατά γράμμα. Άλλά καθ’ ήν στιγμήν ό 
Σοπέν ήτοιμάζετο νά καθίση προτού κλειδοκύμβαλού, 
ό Λίστς πλησιάσας έψιθύρισε λέξεις τινάς εις τό ούς 
αύτού, μεθ’ δ έκάθισε πρό τού οργάνου άντί τού 
Σοπέν. Ό τελευταίος ουτος, μή μαντεύσας τό σχέ- 
διον τού άντιζήλου, έκάθισεν άθορύβως έπί παρακει- 
μένης έδρας. Ό Λίστς έπαιξε τότε άκριβώς πάσας 
τάς μουσικάς συνθέσεις άς ό Σοπέν είχε παίζει κατά 
τήν άξιομνημόνευτον εσπέραν, περί ής άνωτέρω είπο- 
μεν, άλλ’ έπαιζε ταύτας άπομιμησάμενος τοσούτω 
θαυμασίως τό ύφος καί τόν τρόπον τού άντιζήλου, 
ώστε άδύνατον ήν νά μή άπατηθή πας τις· πράγ
ματι δέ πάντες ήπατήθησαν.

Ή αύτή μαγεία, ή αύτή συγκίνησις έπανελήφθησαν 
δτε δέ ή έκστασις ήν εις τό κατακόρυφον, ό Λίστς
έτριψε μετά σπουδής πυρείον καί άνήψεν αίφνης τά 
κηρία τού κλειδοκυμβάλου. Οί παρεστώτες έβαλον 
πάντες κραυγήν έκπλήξεως·

— Πώς ! ύμεϊς έπαίζετε ;
— Ώς βλέπετε.
— Άλλ’ ένομίζομεν ότι έπαιζεν ό Σοπέν.
— Τί λέγεις ; είπεν ό Λίστς τώ άντιπάλω αύτού.
— Λέγω ό,τι λέγουσι πάντες· κ’ έγώ αύτός ένό- 

μιζον ότι έπαιζεν ό Σοπέν.
— Βλέπεις λοιπόν, είπεν ό μουσικός έγειρόμενος, 

ότι ό Λίστς δύναται νά ήνε Σοπέν, άμα θελήση. Άλ 
λά δύναται καί ό Σοπέν νά γίνη Λίστς ;

Τήν πρόκλησιν ταύτην ο Σοπέν δέν ήθέλησεν ή δέν 
έτόλμησε ν’άποδεχθή. Ούτω δέ ό Λίστς έξεδικήθη.

Τίδυνάμεθα νά πληρώσωμεν τόμον ολόκληρον έκ τών 
αναμνήσεων τού θέρους έκείνου. Άλλ’ ίνα μή μηκύ- 
νωμεν τόν λόγον έπάγομεν μόνον τό εξής περίεργον.

Ύπήρχεν εις τό βάθος τού κήπου μικρός γήλοφος 
γνωστός διά τήν πέριξ αύτού ίσχυράν ηχώ, ήτις έπα- 
ναλάμβανε τρις ή τετράκις τόν έκφερόμενον λόγον 
μετά θαυμαστής εύκρινείας. Εσπέραν τινά συνέλαβέ 
τις ήμών τήν ιδέαν νά μετακόμιση εις τό μέρος έκεΐνο 
τό κλειδοκύμβαλον, ίνα άκούσωμεν έκ τής ήχούς 
μελωδήματά τινα ρωμαντικής μουσικής. ΊΙ ιδέα έν- 
θουσιωδώς έγένετο άσπαστή καί τό κλειδοκύμβαλον 
μετεκομίσθη έν θριάμβω έπί ιών ώμων τών φίλων 
τού φιλοξενούντος ήμάς οίκου. ΤΙ1το νύξ τού Ιουλίου 
καί ή ατμόσφαιρα ήν διαυγής καί ηχηρά. Πρώτος ό 
Λίστς μ,ετέδωκεν ήμϊν διά τών εύκινήτων δακτύλων 
του τό μέλος τού θαυμάσιου χορού τών κυνηγών τής 
Ευρυάνθης, δς τοίς πάσιν έστί γνωστός. Έν έκάστη 
δέ φράσει έπαυεν, ίνα άκούση τήν άπάντησιν τής 
ήχούς. "Αμα τή πρώτη παύσει, κατελήφθημεν πάν
τες ύπό ρίγους ένθουσιασμού. ΊΙ ποίησις αύτη ήν 
καινοφανής, άπειρος, ιδεώδης !

Τόν Λίστς άντικατέστησε μετά ταύτα ο Σοπέν? 
άναγκάσας τήν ηχώ νά ψάλη καί κλαύση αλληλο- 
διαδόχως. Έπαιξε, κατά πρώτον ήδη, νεώτατόν τι 
έργον αύτού άνέκδοτον, τοσούτω δέ ένεθουσιάσθη εκ 
τής παραδείσιου ταύτης μουσικής, ώστε έλτσμόνησεν 
εαυτόν έπί τού κλειδοκύμβαλού καί κατελήφθη ύπό 
πυρετού. ΊΙ οικοδέσποινα μόλις ήδυνήθη ν’ άπο- 
σπάση αύτον μετά κόπου άπό τού οργάνου.

Περί τό λυκαυγές άπεχωρίσθημεν πλήρεις συγκι
νήσεων καί αναμνήσεων άνεξιτήλων. C. R.

(Έκ τής Γαλλικής).

---------—---------

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΩΝ TEXNQN ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ΑΦΡΙΚΗ. — Άπό τινων έτών έκδηλούται έκ 
πάντων τών στμείων τής γηραιάς Εύρώπης άόριστός 
τις κίνησις πρός τήν ’Αφρικήν. Πάντες βλέπουσι σή
μερον ότι όπου ό ήλιος, έκεϊ τό μέλλον, έκεϊ ό 
πλούτος, έκεϊ ή ζωή. ΊΙ ’Αφρική έ'σται ή ’Αμερική 
τών άπογόνων ήμών, τών βιωσομένων κατά τόν Κ'. 
αιώνα. ΊΙ Αφρική θά άναλαβη τήν εντολήν νά δια- 
τρέφη τήν έξηντλημένην Εύρώπην, τούτου ένεκα πάν
τα τά πεπολιτισαίνα εύρωπαϊκά έθνη άποστέλλου- 
σιν έκεϊ έπιστημονκάς Έπιτροπάς πρός διερεύνησιν 
τών τε γνωστών καί άγνώστων χωρών. Έκεϊ άνα- 
ζητούσιν οί Εύρωπαϊοι τήν όσημέραι έξαφανιζομένην 
έν Εύρώπη άμ.πελον, τά πολύτιμα μέταλλα καί 
τούς πολυτίμους λίθους. Αί μεγάλαι έν τή ’Αφρική 
οδοί είσιν οί ποταμοί αύτής, αί δέ έκβολαί αύτών 
έφελκύουσι τήν προσοχήν καί τό συμφέρον απάντων.
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Τούτου ένεκα τό Δημοτικόν Συμβούλιον τών Παρι- 
σίων, όπερ ένεθάρρυνε τάς έκδρομάς τοΰ κ. δέ Βράτσα 
καί άνέλαβεν ύπό την προστασίαν αύτοϋ τόν άκά- 
ματον διερευνητήν τόν διανοίξαντα μίαν τών οδών 
τής άγνωστου ’Αμερικής, έ'δωκε μέγα καί άξιόζηλον 
παράδειγμα είς πάσας τάς βιομηχανικής πόλεις καί 
είς τούς φίλους τής προόδου καί τοϋ πολιτισμού. 

(Courtier du SoirJ.

Ο ΔΕ ΒΡΑΤΣΑΣ. — Τό όνομα τοϋ διερευνητοϋ 
τούτου τής ’Αφρικής έγε'νετο ήδη γνωστόν καθ’ ά- 
πασαν τήν ύφήλιον. Προσεχώς απέρχεται πρός νέας 
διερευνήσεις άγνωστων χωρών τής μεγάλης ταύτης 
ηπείρου, ή δέ Γαλλική Κυβέρνησις καθόρισε μέγα 
χρηματικόν ποσόν — μήπω δημοσιευθέν — διά τάς 
δαπάνας τής επιστημονικής άμα καί πολιτικής 
ταύτης περιοδείας. Τό ατμόπλοιου Τοζότησ, έπΐτού- 
τφ έφοπλισθέυ έν τώ λιμε'νι τοϋ Χερβούργου, αναμένει 
τόν διερευνητήν πρός άπόπλουν. Ή Γεωγραφική 'Ε
ταιρία, κατά τό έτήσιον συμπο'σιον αύτής, δοθέν 
πρό τινων ήμερών ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. Φερδι- 
νάνδου δέ Λεσσέψ, προσήνεγκε τώ κ. δέ Βράτσα ση
μαίαν ταύτην δεχόμενος ό γάλλος διερευνητής εί
πεν ότι έν ταϊς περιοδείαις αύτοϋ έ'σται αύτη τό 
σύμβολου τής ειρήνης, τής αγάπης καί τοϋ έμπορίου.

Ο ΟΙΝΟΣ Κ\Ι Ο ΠΑΕΚΤΡΙΣΜΟΣ — Γαλλικόν 
τι έπιστημονικόν περιοδικόν άφηγεϊται ότι έν τινι 
χωρίω τής Γιρόνδης έν Γαλλία ένέσκηψεν ήμέραν 
τινά κεραυνός έπί οίναποθήκης καί παρέβλαψε κατά 
τό μάλλον καί ήττον τά έν αύτή βαρέλλια. Καί τού
το μέν ούδόλως παράδοξον· άλλά περίεργόν έστι 
τοϋτο ότι μετά τό συμβεβηκός παρετηρήθη ότι ό κε
ραυνωθείς οίνος, ού τίνος λείψανα έμενον έτι έν τοϊς 
συντριβεϊσι βαρελίοις, ήν πολλώ βελτίων ή πρότε- 
ρον καί, κατά τήν έκφρασιν τών αύτοπτών μαρτύρων, 
έπαλαιώθη κατά πολλά έτη. Χημικός τις, μαθών 
τό γεγονός, ήθέλησε νά βεβαιωθή άν ή παράδοξος 
αύτη καί αίφνηδία τοϋ οίνου μεταμόρφωσις ώφεί- 
λετο πράγματι είς τόν κεραυνόν, συνέλαβε δέ τήν ιδέαν 
νά είσαγάγν) είς έν βαρέλιον πλήρες οίνου τό ρεύμα 
μιας ήλεκτρικής συστοιχίας.

Ό έκλεχθεΐς πρός τοϋτο οίνος ήν κακής ποιότη
τας, τό όέ έπιτευχθέν αποτέλεσμα ήν αρκούντως 
εύάρεστον.

"Ετερος χημικός, ό κ. Α. Άνζελλιέ, έπωφεληθείς 
τήν ανωτέρω δοκιμήν έξετέλεσε διάφορα πειράματα 
καί έπέτυχε νά μεταβάλλγ διά τοϋ ήλεκτρισμοΰ τήν 
ποιότητα τών οίνων, οΐτινες στυφοί τό ποίν όντες 
γίνονται γλυκύτεροι καί γενναιότεροι, άποκτώσι δέ 
τάς ιδιότητας τών παλαιών οίνων. Αί διά τοϋ ’ηλε
κτρισμού προσκτώμεναι ιδιότητες διατηρούνται ανε
πηρέαστοι ύπό τοϋ χρόνου. Τά πειράματα αύτοϋ πε
ριγράφει οέν λόγφ χημικός έν έτέρφ έπιστημονικώ 
περιοδικώ συγνράμματι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Αααπρά τών γραμμάτων πανήγυρις έτελέσθη τήν 

παρελθούσαν κυριακήν έν τή πόλει ήμών, ή κατάθεσις 
τοϋ θεμελίου λίθου τοϋ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, 
προϊσταμένου τής Α. ©. Π. τοΰ Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου καί παρουσιαζόντων πολυπληθών φιλομού- 
σων πολιτών πάσης τάξεως. Αί έφημερίδες περιέγρα
ψαν έκτενώς τά κατά τήν τελετήν, καθ’ ήν, μετά 
τόν αγιασμόν καί τήν τοΰ λίθου κατάθεσιν ή Α. Πα- 
ναγιότης έποιήσατο δέησιν ύπέρ τής A. Α. Μεγα.Ιειό- 
τητος τοΰ Σου.Ιτάνου, ύπέρ τοϋ μεγατίμου ίδρυτοϋ 
κ. Κωνσταντίνου του Ζάππα καί ύπέρ τοϋ όαωνύ- 
μου παρθεναγωγείου. Είτα άνεγνώσθη ύπό τοϋ άρχι- 
γραμματέως τοϋ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου κ. Δ. θ. Ξαν- 
θοπούλου πρακτικόν τών δύο σωμάτων τής Μ. ’Εκ
κλησίας άνακηρύτον τόν ιδρυτήν μέγαν εύεργε'την 
τής έκκλτσίας καί τοϋ γένους. Ό τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου τοϋ Ζα,ππείου πρόεδρος ιατρός κ. Ε. Ζω
γράφος έζέφρασε μετά ταύτα έκ προσώπου τού τε 
συμβουλίου καί τοϋ ίδρυτοϋ «απείρους μέν χάοιτας 
πρός τήν A. Α. Μ. τόν Σουλτάνον, ύφ’ ού τήν κρα- 
ταιάν αιγίδα παν τελείται άγ«θον, έγκάρδιον δ’ εύ- 
γνωμοσύνην πρός τήν Α. θ. Π. καί πρός τήν φιλό- 
μουσον έφορίαν τών φιλανθρωπικών καταστημάτων 
διά τήν ό'ντως πατρικήν καί φιλογενή προθυμίαν μεθ’ 
ής διεξήχθησαν τά διάφορα ζητήματα τ’ άφορώντα 
τά συμφέροντα τοϋ τε ένόιαιτήματος τούτου τών 
Μουσών καί τοϋ παρακειμένου ιερού ναού». Ό κ. Κ. 
Καλλιάδης έποιήσατο έκτενέστατον λόγον περί παι
δείας καί θρησκείας, περί ναού καί σχολείου, περί Ά- 
θηναΐδος καί Ευδοκίας, άναγνούς συνάμα παροδικώς 
καίμετάφρασιν τοϋ ρωσσικοΰ μύθου ΑΙ χήνες, καί κα
τ έληξεν έκφράσας τήν πρός τόν μεγαλο'φρονα ιδρυτήν 
κοινήν εύγνωμοσύνην. ’Εν τέλει, ό έκ προσώπου τού
του παριστάμενος ιδιαίτερος αύτοϋ γραμματεύς κ. I. 
Άλιμπέρτης έν βραχεία προσφωνήσει διεζωγράφησε 
τήν μεγάλην τοϋ τελεσθησομένου έργου σημασίαν, έ- 
πεκαλέσατο ύπέρ αύτοϋ τάς εύλογίας τοϋ Πατριάρχου 
καί ύπέδειξε τοϋτο ώς «αγαστόν σύνθημα τοίς όμοτρό- 
ποις καί όμοζήλοις τοϋ ίδρυτοϋ». Ό κ. 1. ’Αλιμπέρ- 
της έπέρανε τήν προσλαλιάν αύτοϋ διά τών έξής λίαν 
εύστοχων έκφράσεων.

«Έκ τοϋ τελουμένου τήν στιγμήν ταύτην ίεροΰ έρ
γου, έν φ δέν ύπολανθκνει άλλ’άριδήλως παρίσταται 
ή άνάμόρφωσις καί άνάπλασις πολλών έν τή άτελευ- 
τήτφ σειρά τών αιώνων γενεών, φέρεται βεβαίως ή 
μνήμη ύμών πρός τόν αίτιον, καί ή διάνοια ύμών ά- 
ποτυποϊ τήν εικόνα τοϋ άνδρός, όστις τοσοϋτον δα- 
ψιλώς διαχέει τόν πλούτον αύτοϋ ύπέρ τοϋ Γένους. 
Άλλ’ έάν ή είκών εκείνου ήναι αόρατος, έάν τό βλέμ
μα ύμών αδυνατούν νά διασχίσγ τάς τοπικάς έκτά- 
σεις δέν διεισδύγ έντός τοϋ γραφείου του, όπως συ- 
ναντήσν] αύτόν μονήρη ζώντα καί μακράν πάσης ρα
στώνης καί τών κοινωνικών απολαύσεων, μελετώντα 
μόνον τήν άγαθοποιίαν πρός τήν πατρίδα καί τόν 
πλησίον, τό πνεύμα όμως αύτοϋ, έξ ού άπορρέουσι 
τά κεδνά τών έργων βουλεύματα, διατελεϊ βεβαίως 

άχώριστον τοϋ άγλαοϋ τούτου τέκνου του καί περιί- 
πταται έν μέσφ ήμών συναδελφούμενον μετά τοϋ εύ- 
γενοϋς ομίλου τοϋ συμβουλίου του συγχαιρον μετ’ ά- 
μυθήτου ήδονής τοϊς τιμώσι τήν τελετήν καί εύγνω- 
μονοϋν τή Μητρΐ Εκκλησία έν τώ σεπτώ προσώπφ 
τοΰ γεραροϋ πρωθιεράρχου Αύτής, εύλογήσαντος τόν 
άκρογωνιαϊον τούτον λίθον οικοδομήματος, μεθ’ ού 
θ’ άποτελεσθή έν τώ αύτω περιβόλω δυάς περίβλε
πτος καί περικαλλής, δυάς πεφιλημένων άδελφών, 
Ναός καί ΣχοΛεΙον, ύπό τήν εύεργετικωτάτην αιγί
δα τοΰ τρισεβάστου άνακτος ϊουλτάν Άβδοΰλ 
■χ,αμΛτ Χάν.»

Οί πολυπληθείς άκροαταΐ έκατέρου φύλου, καίτοι 
έν χειμερινή ώρα καί έν ύπαίθρω, παρέμειναν οί πλεΐ- 
στοι άχρι τέρματος τής τελετής, παραταθείσης ύπέρ 
τήν μίαν ώραν ένεκα τής πολυχεύμονος ρητορείας 
τοϋ όμιλήσαντος άφειόώς ρήτορος τής ήμέρας, ύπο- 
λαβόντες πρός στιγμήν εαυτούς ύπό τήν στέγην τοϋ 
Έλλ. Φιλολογ. Συλλόγου· έφ’ ω ιδιαίτεροι, νομίζομεν, 
οφείλονται έπαινοι τοϊςέκ τοϋ ακροατηρίου ύπομείνασι.

Συμβαίνουσιν ένίοτε άτυχώς γεγονότα, έφ’ ών 
άδύνατος άποβαίνει ή σιγή τοϋ τύπου, καίπερ πο- 
θοϋντος ν’ άποφύγγ, τήν τούτων μνείαν. Έξεκκλη · 
σιάσθησαν ή άφωρίσθησαν άρτίως ύπό τής Μ. Εκ
κλησίας πρόσωπα διακεκριμένην κατέχοντα έν Μιτυ- 
λήνη κοινωνικήν θέσιν έπί τώ λόγω ότι ήθέλησαν νά 
χρησιμοποιήσωσι μέρος τής προσόδου μονής τίνος 
πρός άνέγερσιν διδασκαλείου καί δέν ύπήκουσαν εις 
τήν διαταγήν τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, έντει- 
λαμένου όπως άποσταλή τό χρηματικόν τοϋτο πο
σόν είς τό ταμεϊον αύτοϋ. Δέν έπιλαμβανο’μεθα τής 
ούσίας τοϋ ζητήματος καί προθύμως άποδεχόμεθα 
ότι ή I. Σύνοδος ούχί άνευ σοβαρών λόγων προέ- 
βη είς τό έκτακτον καί δρακόντιον τοϋτο μέτρον. 
Άλλ’ αρά γε έξηντλήθησαν προηγουμένως πάντα τά 
διαλλακτικά μέσα καί αί φιλόστοργοι νουθεσίαι τής 
Μητρός πρός τά τέκνα αύτής: Κατενοήθησαν έκ προ- 
τέρου αί συνέπειαι τής έφαρμογής τοιούτων χαρα
κτηριστικών άλλης έποχής άποφάσεων ; ©λιβόμεθα 
καιρίως πληροφορούμενοι ότι ή άπόφασις τής I. Συ
νόδου έθεωρήθη χάρτης άγραφος έν Μιτυλήνν), έδό- 
θη δέ τώ λαώ αφορμή άσεβείας καί περιφρονήσεως 
τής ποινής τοϋ έξεκκλησιασμοϋ καί τό ζήτημα μένει 
οίον καί πρότερον. Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς 
όπλα τινά είσίν άποτελεσματικά μόνον πρός άπειλήν, 
έκπυρσοκροτοϋντα δέ βλάπτουσι πολλάκις τόν φέρον- 
τα ταύτα. Εις τών έξεκκλησιασθέντων, ό καθηγητής 
τοϋ ένΜιτυλήνγ,Γυμνασίουκ.Ι.Κόντος, έμελλε νά παυθή 
τής θέσεως ταύτης, συνεπεία τής καταγνωσθείσης 
αύτω ποινής. Έν τούτοις ή Εφορία τών Σχολείων 
καί πάσαι σχεδόν αί κοινότητες Μιτυλήνης άπαι- 
τοϋσι δι’ άναφοράς αύτών τήν διατήρησιν τοϋ κα- 
θηγητοϋ, οί δέ χωρικοί τής νήσου ήρξαντο έκφράζον- 
τες φιλοσοφικής ιδέας περί τής αξίας καί σημασίας 
τοϋ άφορισμοϋ, συνάμα δέ ισχυρίζονται ότι δέν έννο- 
οϋσι ν’ άποστέλλωνται τά μοναστηριακά χρήματα είς 
τήν βασιλεύουσαν πρός άνέγερσιν πολυτελών ή περιτ

τών κτιρίων, ένώ αί έπαρχίαι ύπό μεγίστων πιέζονται 
έκπαιδευτικών έλλείψεων. Τοιαύτην λυπηρήν έδη- 
μιούργησε κατάστασιν έν Μιτυλήνν) τό τελευταϊον 
έκκλησιαστικόν βούλευμα.

ΤΑΧΥΑΑΚΤΥΑΟΥΡΓΟΧ ΤΑΧΥΑΑΚΤΥΑΟΥΡΓΗβΕΙΧ.----
Άφίκετο είς Βιέννην έσχάτως ό διάσημος ταχυδακτυ- 
λός Έρμαν μεθ’ έξάμηνον περιοδείαν έν τή μεσημ
βρινή Άμ.ερική, άφηγεϊται δέ ποικίλα άνέκδοτα πε- 
ριεργότατα. Έσπέραν τινά παρήν έν συναναστροφή έν 
τή οικία τοϋ διοικητοϋ τοϋ Μοντεβίδεο.Έν τοίς προς- 
κεκλημένοις παρήσαν καί τρεις Παταγόνες -ημιάγριοι, 
οΰς ούδείς έτόλμα νά πλησιάση. Ό Έρμαν, γενναι
ότερος τών λοιπών, ήθέλησεν ολίγον νά τούς έκπλήξη 
διά τής τέχνης του, καί ήρξατο έξάγων έκ μέν τής 
ρινός τοϋ ενός πορτοκάλλιον κατκπλήξας τόν Παταγο- 
να, έκ τής κόμης δέ τοϋ ετέρου σωρείαν νομισμάτων, 
καί, τέλος, άπό τής ρινός τοϋ τρίτου ζώντα μΰν. Ό 
τελευταίος ούτος έφά νη τοσούτω περιδεής, ώστε έβα
λε κραυγήν τρόμου, διά νευμάτων δ' έζήτησε τήν ά
δειαν ν’ άποχωρήση καί έγένετο έν άκαρε'ι άφανής.

Ότε οί Παταγόνες καί ό δαμαστής αύτών άνεχώ- 
ρησαν, πάντες περιεστοίχισαν τόν Έρμαν καί γελών- 
τες συνέχαιραν αύτω. Ούτος άπεδέχετο μετριοφρό- 
νως τά συγχαρητήρια, δτε αίφνης ήρςατο κραυγά- 
ζων μετ’ έκπλήξεως............Τό ώρολόγιόν του, λαμ
πρόν χρονομετρον, έγένετο άφανές μετά τής άλύσεως- 
ταύτοχρόνως σχεδόν έβεβαιοϋτο καί περί τής δρα- 
πετεύσεως τοϋ βαλαντίου του, τών διοπτρών καί 
τοϋ ρινομάκτρου του. Τήν άπροσδόκητον καί ταχυδα
κτυλουργικήν ταύτην άνάληψιν μεθ’ ήμίσειαν μόλις 
ώραν ήδυνήθη νά έξηγήσγ, δτε ό δαμαστής τών ή- 
μιαγρίων έπανήλθε έπιστρέφων τά πράγματα, άτι
να ό τρίτος τών Παταγόνων είχε δεξιώτατα ύπεξαι- 
ρέσει άπό τοΰ ταχυδακτυλουργού ότε ούτος έξήγε τόν 
μϋν άπό τής ρινός του. Ό Έρμαν έπί πολύν καιρόν 
δέν ήδύνατο νά συνέλθγ άπό τής έκπλήξεως, ήν ή- 
σθάνθη, εύρών ήμιάγριον ταχυδακτυλουργόν άνώτερον 
αύτοϋ.

ΠΑΡΑΔΕΙΨΙΣ. — Έν τή άνωτέρφ πραγματεία τοΰ 
έξ. κ. Άλ. Καραθεοδωρή ύπό τάς άντιπαραβαλλομίνας 
Περσικός καί Ελληνικός φράσεις παρελείφθη ή Ιπομένη 
σημειώσεις τοΰ συγγραφέως.

« Έν τή τών τοιούτων φράσεων κατασκευή ή δυσκολί « 
συνίσταται εις τοϋτο οτι καί έπί τών συνηΟεστέρων οί 
Πε'ρσαι μεταχειρίζονται σήμερον λέξεις άραβικάς, τάς ό
ποιας άποκλείων τις πεοιπίπτει είς τρο'πους τοΰ λέγειν 
άσυνήθεις».

Έτι δέ έν σελ. 235 στήλ. ά. στίχ. 23 άντί διού 
κοσμεί τήν πορείαν της άνάγνωθι δ ι* ο υ κο
σμεί τήν παρειάν της.

Ό δέ έν υποσημειώσει τής σελ. 23 4 περσικός στίχος 
διορδωτέος ουτω :
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ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τψ ΙΓ' Τεύχει προβλημάτων.
Άρ. 94. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ

29 30 31 1 64 3 4 35 36

28 3 2 32 33 63 62 37

4 27 42 25 40 •3 38 61

5 43 26 4! 24 39 22 60

44 6 55 8 57 10 59 21

45 54 7 56 9 58 11 26

53 46 47 49 16 18 19 12

52 51 50 48 17 15 14 13

Σημ.— Τού προβλήματος τούτου λύσιν ορθήν, — άλλην 
παρά τήν ανωτέρω—άπέστειλεν ήμϊν πρώτος ο κ. Paul 
Benda.

y/p. 95. αίνιγμα.—Πτυχή, rvp?·
Άρ. 96. ετερον.—Ουρανός.
Άρ. 97. λεξιγριφος—Πήχυς.
Άρ. 98. ετερος—(Chateau.)
Άρ. 99. λογογριφος.—liar μέτρον άριατον.
ΆρΛΟΟ. γρίφος.—Μην άπατας ποτέ τ&- 

ναέν δυστυχία ευρισκόμενον·

ΛΤΤΑΙ.— ΕύδοξίαΝικολαΐδου (96,97, 99.)—Άσπ.Ι.Καλ- 
λίου(97, 98, 99.)—ΈρασμίαΣυγγρού (96,97,99.)—Θεο
δώρα Κ. Βολανχκη (96, 97, 98, 99, 100.)—Καλλιόπη 
και Ευτέρπη Καλλίφρονος (96, 99 )—Χαρίκλεια Ν. Ά- 
δαμίδου ν96, 99.)—Γ. Κρητικάκης (94, 96, 97, 99.) — 
I Η Πανταζής (94.)-Κλ. Ίωάννου (96, 97, 99.) — 
— Γεώργιος Άρβανιτάκης (97.) — ‘Ρηγίνα Άρβανι- 
τχκη (99 ) — Κήπος Δημαρχίας <9ί, 96, 97, 98, 
100.)—Ευριπίδης Α. Φωτιάδης (96, 97, 99.)—Μι/αήλ 
Γ. Οίκιάδης (96 ) —Κωνστ. Ε. Ζαχάρωφ (96, 97,'98, 
99.)—Θ. Γ. (96, 97, 98, 99, 100.)—Η. Κ. Ζησιμό- 
πουλος (99.) Ε. Κ. (97.) Ευτέρπη I. Μαργαρίτου (961) 
—Χρυσόστομος Διαματχρης (91.)—Ξ. Δ. Τανταλίδης 
(96, 98, 99.)-I. Α. Κυριαχίδης (85, 88, 89, 90, 93. 
94, 96, 99, 100.)—Σ. Α. Χουδαβερδόγλους (88, 89,93, 
66'99,100) —Λίκατ. Α. Χουδχβερδόγλου (88, 96.) — 

Κοσμάς Σ. Κεσιμίδης (94.)—Σάββας Σπανόπουλος (96, 
99.)—Είς Άγχιαλίτης (96, 97,98,99.)—Άθ. Κούσκου- 
ρας (96, 97.) — Βασίλ. Ν. Άδαμίδης (96, 97, 99.) — 
Κωνσταντής Χρηστίδης (98).—Γερ. Δελαπόρτας (99).— 
Φιλομήλα Δελλαπόρτα (96).

’Εν 4 0 Έκκλησίαις Άλες. Ευκλείδης (82 )—ΙΙαναγ. 
Δοοόπουλος (81.)—Έν Φιλιππουπόλει Δημ. Κάβρας (93, 
100 )—Α.Σωτηριάδης (94, 97.)—Δεδε-Άγάτς Γ. Κ. 
'Ρίζος (93 ) — Βόλω, Νικ.Κεφαλάς (74, 85.)—Έκ Λέσβου 
Άθηνχ (85, 101.)—Κωνστάντσ^ι Γεώργ. Δασκαλόπουλος 
(74, 77, 78.)

Παρελειψαμεν νά σημειώσωμεν εγκαίρως τήν ύπο τού 
κ G. Celle ύποπροςένου τής Σουηδίας και Νορβηγίας έν 
Χανίοις λίσιν τού υπ’άρ. 51λεςιγρίφου (charade)Portail.

ΟΙ εν τή πρωτενούορ Λύται των προβλημάτων ειδο
ποιούνται, οτι θεΛομιν δημοσιεύει τα ονοματα εκεί
νων μόνων οσοι άποστεΛΛωσιν ήμιν τάς Λύσεις μέχρι 
δύο ήμερων άπο τής δημοσιεύσεως αντωτ, ήτοι μ*χρι 
τής εσπερας εκάστης δεντε'ρας.

ΠΡΟΒ Λ ΗΜ ΑΊΓΑ ΝΕΑ

AP. I 1». —ΑΙΝΙΓΜΑ.
Ποόσθεσις και άπλούν γράμμα, φίλε μου, μ* άποτελούσι 
Κ’ έν έμοι τής Μνημοσύνης θυγατέρες κελαδούσι, 
Κ’ εις τά κελαδήματα των τέρπεται έκεϊνος δστις 

λεγεται κ* εϊν* αναγνώστης.
Έγ Βατονμίω Α· Σιμώνωφ.

ΑΡ. I 1G—ΕΤΕΡΟΝ.
Κόπτων τδ μεσαϊον γράμμα κόπτεις και τάς πτέρυγάς μου. 
Τότε δε άφε'ς άμέσως τάς έν ούρανφ μονάς μου
Είς τήν γήν τής Βρεττανίας στήνω τάς λαμπράς σκηνές μου.

ό αύτός·

ΑΡ. 1 1 7.—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ 
(Charade).

Preposition est mon premier, 
Voix poussee mon deuxieme, 
Termin a iso n mon troisieme. 
Ulile au bureau mon entier. x d. t.

AP. 118.— ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠ1ΙΤΙKON
Ζητείται ή άναπλνρωσις τών -πομένων στιγμών δΓ ισα

ρίθμων γοαυμάτων, ές ών παράγεται γνωμιχδν διδακτικόν.
*11 ά..................... ς κ . . . ν κ . I έ.................. ν β..

...ν ώ .... 7 σ . . . . α κ . I τ . . . . £.

ΑΡ. I 19. —ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.
Ζητείται ή σημασία τής επομένης φρχσεως

Μηδ’ άσω ταών ούαΐ jj.
Μ. Σακελλαρ£δης.

ΑΡ. 120.— ΠΑ1ΓΝΙΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Ό πατήρ εχει σήμερον ήλικίαν τριπλασίαν τής τού υιού 

του. Πότε θά υπερβχίνη τύν υιόν του κατά τδ ήμισυ 
μόνον τής ηλικίας ;

ΑΡ. 122.__ΓΡΙΦΟ2

ΑΡ. 121---- ΑΕΞΙΘ1ΙΡΙΑ.
Ζητείται λέςις ελληνική περιέχουσα ές συλλαβάς και έν 

έκχστη συλλαββ τδ στοι/εΤον ο.

3 6 ο ηίΛέρατΛ
1 *2 μ-ηνες 
ο 3 έδδομ.άδες

εν εν, δίς οκτώ, δύο.


