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ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Έπειδί] ενίχα τη? υ»γ·/̂ ρονου έχτυ^ιώιεω; δύο Ιτέρων βιβλίων 
βνεθεωρτ(θη τό εχ τοίϊ πρωτογράφου δι’ ίτέρχς χ,ειρό; άντίγριφον, 
8 Ιγ^νετο η στοιχειοθ^τησι;, παρεισ«φρησάν τινα σφάλ;ν.ατα, χυοίωί 
τρικά, ιον την διορθωβιν ίημειοίί[Λεν ενταύθα.

Έ ν σελίδος 9 3 :ί}(_ω 6 κάτωθεν έξάλειψον τό «τόσην».
Έν σελ. 16 στ. 1 1 -2  άνωθεν γράφε 'Τ ί λοιπόν | παράδοξον,τον 

Κωνσταντίνον εχ̂ ουσα .
σελ. 16 στ.. 7 κάτωθεν γράφε Β άν ρ,ακαρίζει ».

» 18 Β 9 άνωθεν β κΚαμμίαν πλέον».
» 18 Β 2 κάτωθεν έξάλειψον τό «αύτου».
» 20 » 6 Β Β «νά πλέξης τό έγκώμιόν του ώς άν εΐο.
» 32 β 3 » άντίτοΐί «Μέ τόν εζι^τησεν»γρ.κΤόν ελαβενβ.
» 33 » 2 άνωθεν γράφε «της Κρίσπαξ ερασττίςβ.
Β 34 » 7 κάτωθεν » «του θείου Αυτοκράτορος».
.  34 ” 5 .) Β 0 από τής Φαυστας τής αΰτοχρατεί- 

ρας μαςΒ.
Β 34 Β 4 Β Β ατόν Κωνσταντίνον, τής Γαλλίας».
» 35 Β 2 Β Β 0 Έχτούτων,λέγεις,τί;» .
» 36 Β 7 άνωθεν » αείπε' τον όπως θέλεις —είς θεός εκεί ».
.. 36 Β 8 Β εξάλειψαν τό « έχει».
Β 37 Β 6 Β Β «εκήρυξ' έν ειρήνη σωτηρίαν καί, β.
» 38 Β 8 κάτωθεν έξάλειψον τό «πόλις».
» 38 Β 7 Β Β «διψώσα αιμα πόλις,».
» 42 Β 11 άνωθεν β « τοϋ πλήθους δλου »
- 43 Β 9 κάτωθεν » «του θείου Κοινσταντίνου».
» 44 Β 2 άνωθεν β κ Ελπίζω, δέν εννόησε».
Β 45 Β 4 κάτωθεν ν 0 γυνή κ' είς άκρον συμπαθής, ή έλληνίς».
» 47 β 8 Β Β « Αλλά τί λοιπόν».
» 48 Β 1 άνωθεν > β τάς παμπληθείς».
« 49 “ 6-7 Β Β κχάλεσον εδώ, | ή άφες να Ειπάγω πρός 

αυτόν εγώ».
Β 63 » 10 κάτωθεν » εξάλειψαν τό ο ταΰτα».
Β 74 Β 12 Β Β «τόν δρκον τούτον. Μέ τίδίκαιον λοιπόν».



8 77 » 6 » γράφε
Β 77 β 2 κάτωθεν Β
» 80 Β 2 άνωθεν Β
Β 83 Β 1 Β Β
Β 85 » 1 Β άντί
Β 90 Β 4 Β γράφε <
Β 93 Β 3 Β
Β 96 » 3 κάτωθεν
« 96 Β 2 Β » 1
Β 100 Β 12 άνωθεν » 1
Β 100 » 1 κάτωθεν » 1
» 103 » 4 Β 1
Β 104 Β 1 άνωθεν
Β 104 Β 2 » » <
Β 104 Β 4 Β Β <
Β 104 » 5 κάτωθεν Β <
» 104 Β 10 » Β <
« 107 » 1-2 άνωθεν Β I
» 1 ('9 Β Γι κάτωθεν Β «
β 109 Β 4-2 Β Β (

Β 110 »
» 116 Β
Β 117 »
» 121 »
Β 129 Β 
Β 131 »
» 132 »
Β 133 Β̂ 
Οά πάθτ] ε 

(τελ. 134 στ 
Β 135 »
» 135 »

Β 142 .
Β 144

151
155 . 
173 : 
180 1 
184 :

Ι-ον τώ 'έγώβ.
σχ' «ίοδ πβρεντεδεΐσα. Όλολώζουσο». 
<ι την φαύλην άπιστίαν».
«τοίις χαίσβραί, ή τίγρις η αίρ.οδιψ»ί?! » 
εξάλειψον τό ο πλε’ον». 
του ' σεπτή' γρ. ' προσκυνητή 
« σχοπον ; β 
εξάλειψαν τό οβλλοΒ. 
έξάλειψον τό ακαΐσύβ. 
κκαί σύ μοί άποκρίνεσαι μ’ αΐνίγρ.ατα.β. 
η μύσοςΒ.
Β τί θελεις Κρίσπε,τί; νά με φονεώσης;Β 
μετάΟες τό οθεοί» εις τό τέλος του πριν στ. 
(ΐΛΰγούϊτ*! καί—β, εξάλ. θέτόβΣιωπήΐΒ 
«"Α . μηδέ λέξινΒ.
«ή τραγική εληξε κωμωδία». 
«έφανταζόμην εως τώρα,Β.

«αυτός [ακόμη; Μ. Ζή, ώς φαίνεται.», 
« ν ’ άναχωρήο' ώς δ Διοκλητιανός, ». 
«λά'/αναίπαρά νά μένω οπού είμαι. Μ 

Ειχεν εν, | έν τέκνον, τούτον».
1 άνωθεν » « Και σύ, εΰνοϋχε; »

18 » Β «τούς πραιτωριανούς, καί 3ιά πάντοτε β.
5 Β » «των χίρκων ή κονίστρα άς μεταβληθή Β.
3-4 Β » β δ κόσμος; Προ μιχροδ|τό είπες»,
1 η Β «του Λακταντίου, "Υπαρ/ε.».
6 κάτωθεν β «αΰστηρώς. Έ Λ . Πλήν, πρός Θεού».
1 άνωθεν εξάλειψαν τό ο έκεΐ β .
1-3 » Β β Είν’ {Οργισμένη καί κατάκοπος. Έδώ |

«V μείνη· μόνη κάλλιον | Οά ήσυγάση. ».
1 κάτωθεν εξάλειψον τό ηΦαυοτα»,

3 άνωθεν γράφε «οργής της ταύτης αΙ'τιον,Β.
5-6 Β » καί άναιτίως δλιος έφυλάχισας[ τόν φίλ-

τατόν της Κρίσπον πάλινΒ.

« Φαΰστα, ναί».
« άλλ'άρνουμένη άμα καί τήν άρνησιν|νά 

εξηγήσης, σιωπάς, δμολογεΐς.»
«καί τάς φρένας, οίμοι· ».
« παντού λουτρώνες».
II κβθησύχασον λοιπόν β . 
η ακόμη μένει», 
α ιοσφράνθηντουτο μόλις»

I Β
9-10 »

9 Β
3 Β

10 _ Β
1 κάτιοΟεν 
7 άνωθεν



Φ Α Τ Σ Τ Α



ΠΡΟΣΩΠΑ Τ Ο Ϊ  ΔΡΑΜ ΑΤΟΣ

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς , ί

Κ ΡΙΣΠ Ο Σ, υιός θύτου. 

Μ α ΞΙΜΟΣ, πραιπύσιτος, ιυνοΟχος. 

Α β λ λ β ι ο ς , ΰτιβρ'/Οί της «ύλης. 

ΟΤΑΛΗΣ, χεντηρίων. 

ΚΟΪΝΤΟΣ, όριοίως.

Ε λ έ ν η , Κωνσταντίνου.

Φα ΤΣΤΑ, σύζυγο; αυτου. 

ΕΤΤΡΟΠΙΑ, Η̂’ίτηρ Φαύστα;.

Ή  (ίκηνή έν 'Ρώμι^ τφ 326 μετά Χρτάτόν.



Φα τ ς τ α

Π Ρ Α Ξ Ι 2  Α

Ή  (3κηνή παρΐ(3τ^ την έν τώ παλατίφ μεγάλην 
αίθονΰαν τοϋ θρόνον.

Σ Κ Η Ν Η  Α '

ΕΤΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ 

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

^βλε'πει μετ» ί:ρο®θ7_η? εις τβ έχτός του παλατιού- εκ οιαλεΐ[λματων δΙ 
^ρ^φεται πρός τα ένδον, όσάχις αποτείνει τον λογον πρός τήν Φαυσταν>.

Έλβέ, ώ ΦαΟστα, εξω. Έπιστρέφουσιν.
ΠοΟ είσαι, Ούγασέρ [εου ;

(Βίοίρχ,ιται ή Φαδ»τα ί»  τών δίξιώ» *αρ«αχ>ιν!ω», άλλόφρω» «α! 
άδιάφορος πρός τά λιγδρενα ΰπό της Εΰτροπίας)

ΦαΟσσα, άττ εδώ
αν ελθης, θά τού; ϊδ-ί);. Ποιον Οέαιλα !

{ • λ η ή ίτ η  ή ροδσ,τή τής ηορ,πής α  δ.«λ<ιριιάι»ν, η ρ ο τ ιπ Λ "» !: 
ύλονέν ιίς τό παλάτιον).

Πλήν σύ τιοα εΐ^αι, ΦαΟστα; πώς οεν έρχεσαι 
-τήν εορτήν να ΐδϊ]; τοΟ συζυγου σου ,



ΕλΟέ' πλήν μάτην. Τώρα πλέον ή ποαπή 
δεν φαίνεται.

('Η  μουσική βαθμηδόν παύει, μέχρι; οΖ δέν ακούεται πλέον)

Τον δρόμ-ον ήκολούΟησαν 
έκεΐ έκεϊνον. Δυστυχώς δεν είΛαΟα 
ακόμη, βλέπεις, τοΟτον τον λαβύρινθον, 
δστις καλείται Ρώμη.

( Ρίπτοοσα ετοστικόν βλέμμα πρό; τήν Φαοαταν, ταράττεταΐ' δβεν χαϊ 
χαταλιποοσα τό μέρο;, έξ οο έΟεάτο τά τή; πομπή;, έρχεται :;ρό; ·;})> 
Φαοσταν).

τ ί  έχεις ;
Α λ λ ά , τέκνον μου,

Φ ΑΎΣΤΑ

Ω, οέν έχω, μητερ, τίποτε.

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Μέ κρύπτεσαι εις μάτην. Δεν σ’ έγέννησα 
έγώ, ώ ΦαΟστα; δεν σ ’ άνέΟρεψα έγώ ; 
κ έξ απαλών ονύχων σου δεν έμαθα 
να έννοώ τάς λύπας σου και τάς χαράς; 
Τό ομμα τοΟ ναυκλήρου, έξαρτήσαντος 
έκ τών ανέμων πάσας τάς έλπίδας του, 
νά διαφύγη δύνατ’ εν νεφύδριον, 
εις τ  ούρανοΟ το άκρον μόλις ορατόν, 
διότι ν ’ άπαυδήση δύναται αυτός, 
ή V άμελήση ή και ν ’ άπασχοληθη.
Α λλά κ ’ ή ελάχιστη Ολϊψις, ήτις ώς



ηκιά διέ'λΟη έλαφρά τήν οψιν σου, 
νά διαφύγτ) τ ’ δ{Α|Λκ [χου δέν δυναται*
•διότι όχι πλούτη κ έ|Λπορεύιχατα, 
άλλα τά πάντα από σοΟ έξήρτησα' 
διότι είμαι /ήρα, μόνη, έρημος 
•καί ορφανή, άφότου τοΟ συζύγου σου 
ή μανιώοης φιλαρ/ία μ ήρπασε 
τά  πάντα, τον πατέρα σου φονεύσασα 
και σύζυγόν μου άνοσίως, ασεβώς.
Και εκτοτε ή πριν μεγάλη κ’ ένδοξος 
έγώ αύγούστα και αύτοκρατόρισσα, 
έγώ, ή κόρη, μήτηρ, αδελφή, γυνή 
αύγούστων και καισάρων, χήρα μείνασα 
■του ΜαζιμιανοΟ, τών πάντων εμεινα, 
φεΟ, /ήρα, και ώς φίλτατον υιόν μου τον 
φονέα από τότε και προσβλέπουσα 
και προσφωνοΟσα αναγκάζομαι παντοΟ 
ν ’ ακολουθώ, και τήν οφρυν ν’ άνέ/ωμαι 
μιας Ε λένης, θυγατρός άγρότιδος 
ενός καπήλου ΒιΟυνοΟ! —  μετά χαράς, 
ασμένως πάντα ταΟτα, χάριν μόνον σοΟ.

Ά φ ’ ού τά πάντ’ άπώλεσα, σύ δι’ έμέ 
τά  πάντα, Ούγατέρ μου, άνεπλήρωσας, 
κ ’ εις τήν ψυ/ήν μου ενσταλάζει ^άλσαμον 
παρηγοριάς ή ιδέα, ό'τι σύ 
ευδαίμων Οπεράνω πάντων, και αύτής 
τή ς πενθερας σου, ίστασαι πανίσχυρος



ε ί; το πλευρόν έκείνου, βστις δπλισθείς 
τασαν κακίαν, ώς καΐ τχασαν αρετήν, 
ώς στρατηγός μέ ξίφος, ή μέ πέλεκυν 
ώς δήμιος, ολόκληρον έγύμνωσε 
κατά μικρόν τον κόσμον, ενα άνθρωπον, 
ένα και μόνον Οέλων με ολόκληρον 
τον κόσμον νά ένδυση, εαυτόν. Ζής σύ, 
άγαπωμένη, τιμώμενη, ένδοξος; 
κ ’ εγώ ζώ τότ’ ευδαίμων εις τον ήλιον 
τής δόξης και ισχύος σου. Ώ ς κλίνης σύ· 
την κεφαλήν έξ άλγους ή εκ θλίψεως, 
ευθύς ώς σκεΟος θραύεται ύέλινον 
κ ’ έμοΟ δ κόσμος τής εύδαίμονος χαράς.

Α γαπητή μου μήτερ, πόσον εύκολα 
συγχέεις δύο πράγματα ανόμοια 
και συμβιβάζεις δύο άσυνάρμοστα, 
την λάμψιν και τήν δόξαν τής δυνάμεων 
μέ τήν χαράν και ευφροσύνην τής ζωής, 
τήν εύτυχίαν μέ τον θρόνον!

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τήν χαράν
λοιπόν και εύφροσύνην σέ έστέρησεν 
ή λάμψις και ή δόξα τής δυνάμεως, 
και δυστυχείς διότ’ εις θρόνον κάθησαι.



των ίλέχρι τοΰδε ρςέγιστον καΐ ύψιστον 
της οίκουμ,ένης; Κόρη ρ.ου, δεν σ’ έννοώ. 
θνητή τίς άλλη πλέον σοΟ ευτύχησε, 
κ’ εις τίνος άλλης γυναικός τήν κεφαλήν 
τής ΆμαλΟείας οί θεοί έκένωσαν 
τόσης εύνοίας πλήρες, τόσης χάριτος 
το κεράς; Τί σοι λείπει, ή τ ί δύναται 
ποτέ νά λείψη έξ ών φέρει επί, γής 
ή υπό γήν ό κόσαος ο οικού(Λενος, 
ή εις τά βάθη κρύπτει τοΟ ώκεανοΟ, 
άφ ού δ Κωνσταντίνος ρ,όνος σύριπαντος 
τοΟ κόσαου κυρίαρχης εινε σ*̂ [Λερον, 
τοΟ Κωνσταντίνου δ’ είσαι ή κυρίαρχος 
συρ,βία σ ύ ; Η |ο.ήπως δεν σέ άγαπα, 
ώς πάντοτε σ ήγάπα, [κόνην, έιΑπαΟώς, 
ό άλλως πλήρης [χίσους, ό άνηλεής ; 
ή πλέον εις εν νεΟρ.ά σου δεν πείθεται 
δίκην έσχατου δούλου, όπως πάντοτε;
Δεν έκλινεν εμπρός σου βλέμμα ταπεινόν 
καί ή πεφιλημένη μήτηρ του αυτή 
Ελένη, καταπίνουσα τό μισός της 
τό καθ’ ημών, καί τον αυχένα κύπτουσα, 
διότι έπι τέλους άνεγνώρισεν, 
οτι ακμάζει πάντοτε θερμός προς σέ 
ο έρως τοΟ υίοΟ τη ς ; Δέν διώρισε 
προχθές ακόμη τής Γαλλίας καίσαρα 
τον νεαρόν υιόν σου Κωνσταντίνον, σοΟ,



(7ου [Αονης, ΦαΟσι α, χαριν,·

Φ ΑΤΣΤΑ

(διβχόπτουσα τήν Εύτροπίαν μετ’ οργίλης άδημονίας)

Γύναι άστζλαγχνε,
ώ ! φθάνει πλέον !

({ΐετ’ εΰθΰς καΐ άποτ(5[ΐως έ«λθούσης θωπιοτικης ήπιοτητος)

Ό χι, μ.ητέρ μιου καλή, 
φιλτάτη μου, γλυκεία μήτερ! ώ, μά τούς 
θεούς, δεν πταίεις σύ, αν τήν καρδίαν μου 
σκληρά πληγώνεις μέ έκάστην συλλαβήν 
έκάστης λέξεώς σου.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ  

(ό]Λθίως ώς καί τερίν)

Φαΰστα, ΦαΟστα! ώ 
γυνή και μήτηρ, άλλ ’ άκέμη κόρη, σύ, 
διότι μόνον τον άφρον τής κύλικος 
έγεύθης τής ζωής, χωρίς τά  χείλη σου 
είς τήν ίλύν νά φθάσουν τήν πίκραν ποτέ! 
ναι, τον υιόν σου καίσαρα οιώρισε 
των Γαλατών, παιδίον ολως άπειρον, 
προς χάριν σου —

Φ Α ΤΣΤ Α

(θωπευτικώς άλλα μετά σπουδίίς διακοπτουσα τήν Εύτροπίαν)

Α κούεις; Οί έκ τής πομπής 
^γγυς,τοΟ παλατιού ήδη εφθασαν.



{Μετά του αΰτου χαΐ πριν τονου, χ,ωρίί αί διακοπαΐ τη{ Φαύστας νά 
μεταβάλωοι την ώ̂(χην των λόγων αυτής)

προς χάριν σου, ναί, Φαυστα, άφ οδ επαυσε
χατά παράκλησίν σου νέον ώριρ.ον
είς νοΟν χαΐ ηλικίαν, τον οαφνοστεφη
τοΟ Ελλησπόντου νικητήν, τον ένδοξον
των Γότθων και των Φ’ράγκων κατατροπωτην,
τον καίσαρα των Γάλλων τον λαοφιλή,
τό χαύχη[Λα τής 'Ρώ[Λης και τον άξιον
υίον τοΟ Κωνσταντίνου και διάδοχον,
τον Κρίσπον, διότ’ ει^ ’ εν πταϊσυ.’ άσύγγνωστον,
νά είνε οχ’ υιός σου, άλλα προγονός.

ΦΑΥΧΤΑ

{ητις άπό των τελευταίων οκτώ ατι'γων ούδααώς επαυσε προοβλέπουσα 
|*ετ’ άχουσίας αλλά προδι{λου χαράς την Εύτροπίαν)

λέξεις πλήρεις γλυκυτάτης ηδονής, 
ώ γλώσσα ικανή και τής Άρτέμιδος 
τάς φρένας νά σαλευση ! ΠοΟ, ώ [χάγισσα, 
την τέχνην έδιδάχ_Οης, που τά θέλγητρα
τά  τόσα; Ώ  γλυκεία φαραακευτρια 
τής Θεσσαλίας, οιατί διέκοψας 
τήν γοητείαν; Λ,έγε. Τάς έχίδνας σου 
εκβαλε πάλιν έκ του κόλπου, γόησσα, 
και άφες εις την χεΤρά σου νά τυλιχθοΟν.



Ησυχως τότε [χε την άΧλην θώπευσον 
τάς ιοβόλους κεφαλάς των, καί, άφ’ ού 
έπάδουσα συρίξης προς τό ούς αύτών, 
εες την καρδίαν αφες νά είσέλθωσι 
της Φαυστας, ήσυχοι, ανώδυνοι, τερπνής 
ερ,πλεοι μέθης, γοητείας, ήδονης.
Τί μ ατενίζεις ουτω μετά θαυμασαοΟ, 
μετ απορίας τόσης  ̂ Ω, άν, μητέρ μου, 
ταλαιπωρέ μου μητερ, άν έγνώριζες, 
άν νά γνωρίσης ήτο δυνατόν ποτέ —

(στραΦεΐσα χαΐ κροβαφα άλλαγοσε, χαθ’ Ιαι*τήν)

Ά λ λ ’ όχι, όχι! Έάν μέλλω, ώ θεοί,
•ποτέ νά έκστομίσω ο,τι εις της γης 
τά  σπλάγχνα πρέπει νά ταφ·^ βαΟ'υτατα, 
ώ , τότε μάλλον κλείσατε διά παντός 
τό στόμα τοΟτο.

(άπέρχ^ετβι εν βία).
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ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Φα-νστα, κόρη μου!

Φ ΑΤΣΤΑ

(στραφείσα προς ττ,ν Εντροπίαν)
Ποτέ 1

( Απε'ρχεται. Ή  (ίονσικτ; ακούεται εγγύς τον παλατίον).



ΕΥΤΡΟΠΙΑ ΐΑονι.

Ανα^φιβόλως. ΗΧΟεν εις 'το στορ.α της 
νά εϊπη τ ι, και πάλιν έσιωπησε.
Τά σπλάγχνα της βιβρωσχει σκωληξ κρύφιος. 

Ή  δυστυχής υ.ου κόρη πάσχει, πάσχει, και 
αεγάλως· τοΰτο πλέον εινε πρόδηλον.

(Σπογγίζει τά δβχρυά τη«· άλλ’ αίφνης αποσύρει τό (ίανδίλκίν της) 

Ή  ρ.ή, θεοί [χεγάλοι, παρεφρόνησε; 
και τότε —  0χι δάκρυα, του τάφου πλαζ 
σοι πρέπει, Εύτροπία. Άνατριχιώ 
αέ μόνην την φρικτήν Ιόέαν.

Εί
ρευθ|ΐι

Σ Κ Η Ν Η  Γ '

οί έχ τής πο^ιπής, έν ω δ’ ή [Αουβιχή παιανίζει, προπο- 
ιτρατοΰ μετ' αετών καί λαβάρων, χαΐ άκολοοθούσης τής 

®ϋγχΑητ«« Α<*ι. των λοιπών έν τέλει, 6 Κωναταντΐνος χάθηται έπι θριί- 
νου. Οί συγκλητικοί μετά τών άλλων τάσσονται εύσεβάστως απέναντι 
χαΐ πέριξ του Ορονου.

ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χλπ.

ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Κύριε,
οί από τής συγκλήτου βουλής έγγραφοι 
πατέρες ούτοι, οί ιππείς και άρχοντες,



οί ιερείς και ιχάντεις και αρχιερείς, 
και σα[Λπαντα τά  τέλη, σύμπασ’ αί άρχαι 
τοΟ των Ρωρ,αίων κράτους, ους ένώπιον 
<ΓθΟ ίσταμένους βλέπεις, σφοδρά χαίροντες, 
οτ οί θεοί της Ρώμης άπεδέ/Οησαν 
τας προσφοράς σου και Ουσίας Γλεοι, 
άς, έπ αίσίοις οΙωνοΐς τον είκοστον 
ένιαυτον της αυτοκρατορίας σου 
σήμερον έορτάζων, έπετέλεσας, 
τον κραταιον τής Τώμης αύτοκράτορα 
και μεγαν σε ποντίφικα συγχαίροντες, 
σοΙ προσφωνοΟσι : Χαϊρε.

Α Π Α Ν ΤΕ Σ

(ηαιανιζούσης της μουσικής)

Χαϊρε, Καϊσαρ ! ώ !

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Προς δέ ζητοΟσι, Κύριε, την άδειαν 
τάς έγκαρδίους Οπέρ σοΟ εύχάς αύτών 
κ ύπέρ των σών και τοΟ σοΟ κράτους έκαστοι 
αυτοπροσώπως νά σοι προσφωνήσωσι.

Κ ΩΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ζ.υ'^η'νωμην περί τούτου κεκοπιακώς 
οιίτοΟμαι παρά πάντων. Τάς ύπέρ έμοΟ 
ειλικρινείς εύχάς απάντων κάλλιστα
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γνωρίζω, βθεν πάντας σας εύχαριστώ 
έν ^έρει ααΐ όυ-οΟ. Οί θεοί σψ^οιεν 
τήν Σύγκλητον καί τον όωρ.αίκον λαόν .

Π Α Ν ΤΕ Σ

Οί θεοί σωζοιεν τόν Κωνσταντίνον ! Ω 1
®ΡΧ0„ . „  Οί , ί , ο .  0. ρ . -

ποντεξ παρα^Α^'Ό^^')·

Σ Κ Η Ν Η  Δ '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ χλ«. 

α β λ α β ι ο ς

Ε ί; τούί Οαλάιχουο της (χητρός σου, Κύριε, 
Ε λένης τής ΑΟγούστας ό Επίσκοπος 
τής Ισπανίας Ό σιος, τον τίυ,ιον 
σταυρόν του ΊησοΟ Χρίστου χαι λείψανα 
χριστιανών ριαρτύρων έχων, ύπερ σου 
δοξολογίαν νΟν θά ψάλη. Ιερείς 
έκεϊ προσήλΟον νά σέ όδηγήσωσιν, 
δπου καί άλλοι τής οικογένειας σου 
έλθόντες σέ προσρ-ένουν.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Την Οΐϊερ έρ.οΟ



δοξολογίαν |χόνοι των άς ψάλωσίν 
έχει.

{πρός τον Άβλάβιον)

Σύ [Λεΐνον.
(πρόί τούς ίν «η ν^  αύλιχοίις θδράπονται,).

“Απαντες άπέλθετε.

Σ Κ Η Ν Η  Έ '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΒΛλΒΙΟΣ

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ό ς δ,’ ένος ή 'Ρώμη δλη στόΐΛατος 
σέ μακαρίζει καί θαυμάζει, Κύριε.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Παράδοξον !
Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Οοδόλως. Πότε άλλοτε 
ύπήρξε τόσον μέγα, τόσον ά/ανες 
το κράτος των Ρωμαίων ; Πότε άλλοτε 
ΐ̂Ύ^ρημένον τοΟτο εις τεμά^^ια 

■πλειότερα, εις κράτος πάλιν εν, ώς πρίν, 
άλλα άρ^ήκτως, βπως πριν ούδέποτε, 
νά συνενώσγ) νοΟς καί χειρ κατώρΟωσε 
6νητο0 Οαυμασιώτερον, Οειότερον ]
Τίς V άριΟμήστ) δύναται τά τρόπαια,



τήν νικηφορον οσα έσηυ.είωσαν 
πορείαν σου διά οΙκουρ.ενης; τις 
τάς δάφνας, ρ.’ βσας, καθ’ έκάστην δρεπουσα 
νωπάς, πριν ετι ριαρανΟώσιν αί προτοΟ, 
ρ,όλις νά στρώνΐΓ) εφθανε τον δρόρ.ον σου 
ή Νίκη, προ ποδών σου τρέχουσα γοργή 5 
Τά χρονικά τής 'Ρώμης βρίθουσι νικών, 
κ’ ή πόλις των Καισάρων είδε πρότερον 
έκατοντάκις των αΟτοκρατόρων της 
τούς αετούς έκ των έσχατιών τής γής 
προς τούς επτά της λόφους έπιστρεφοντας 
δαφνοστεφείς. Πλήν πότε τόσας εδρεψε 

'Ρωμαΐος δάφνας, όχι (/.όνον Γερ(Λανούς 
νικών καί Γάλλους, 0χι τρέπων άτακτα 
βαρβάρων στίφη, ά λλ ’ έρ,πείρους στρατηγούς, 
αύτούς τούς χθες καί πρφην αυτοκράτορας, 
οΓτινες σκήπτρον είς τήν χεΐρα έκαστος 
έκράτουν, κ ’ έναντίον σου ρωααϊκάς 
ώδήγουν λεγεώνας, τον Μαξέντιον, 
τον Μαξιαιανόν καί τον Λικίνιον ;
[Μόλις παρήλθεν ήδη δεκαετηρίς, 
άφ’ οτου αίφνης χείμαρρος έξ Αλπεων 
καταρρυείς τήν 'Ρώμην περιέζωσας, 
καί άναρπάσας αίφνης έξηφάνισας 
τοΟ Μαξεντίου τάς δυνάμεις, καί αΟτόν 
και τήν κολοσσιαίαν τυραννίαν του.
Σκιρτώσα έκ χαράς εις τάς άγκάλας της



σ’ ΙΒίγβ' ή 'Ρώ[Αη τότε τον σωτηρά της* 
άλλ άπιστουντες προς τό εργον τοΟ ΟνητοΟ, 
ώς ΟεΤον ΟαΟίΛα οί λαοί έπίστευσαν 
τήν νίκην σου έκείνην τότε, λέγοντες 
δτ’ εις τά ΰψη τούρανοΟ σταυρόν ΐδών 
καΐ τάς μ.υστηριώδεις λέξεις πέριξ του 
«Χριστός, έν τούτφ ν ίκ α » , εις τό λάβαρον 
τάς λέξεις ταύτας εγραψας καί τόν σταυρόν, 
καί ό'τι δι’ αυτών έΟαυματούργησας 
εις τήν Μιλβίαν γέφυραν τήν νίκην σου. 
Τόσον ό κόσμος έξεπλάγη. Τί παράδοξον 
λοιπόν, τόν Κωνσταντίνον έάν εχ^ουσα 
ή Τ ώ μ ’ εις τάς άγκάλας αύτής σ-ήμερον 
είκοσαε τηρίοα έορτάζοντα, 
πλήρη τοιούτων Οαυμασίων αληθώς 
καί ύπέρ πάσαν άνΟρωπίνην δύναμιν 
καί έννοιαν κατορθωμάτων καί νικών,] 
βΐΙΤμακαρίζει καί θαυμάζει;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ε δγε! "Α,
μά τόν Απόλλωνα καί μά τόν Ίησοΰν 
ό πανηγυρικός σου άριστούργημα 
τής τέχνης ήτο, άξιος Κικέρωνος.
Εις τό Ουμιατόν σου μόνον έρ^ιψας 
τόν λίβανον πολύ άφθόνως, αφειδώς. 
Πλήν ματαιολογοΟμεν έν ού δέοντι.



ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Είς τούς θεούς όίΛνύω, δτι, Κύριε, 
ε'ίλικρινώς, άδόλως σοΙ έλάλησα.

Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τότε θαυ[χάζω τάς πληροφορίας σου. 
Έως προχθές άκόίΛη σύ μοί έλεγες, 
δτι ό κόσμος ολος και εκτός κ’ έντος 
της Ρώμης εν θαυμάζει μόνον πρόσωπον 
καί μακαρίζει, τον υιόν μου Κρίσπον.

Α ΒΛΑΒ ΙΟ Σ

άλλ’ ώς υιόν σου μάλλον.
Ναί,.

ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

'Α, λανθάνεσαι
μεγάλως' 0χι ώς υιόν μου, ούδαμώς’ 
ώς νέον εύπροσ-ι^γορον κ ’ επαγωγόν, 
ώς ικανόν ν ’ άνοιξη κ’ εις τον έσχατον 
τοΟ όχλου την καρδίαν και την χεΐρά του, 
ώς άδολον, άνδρεΐον, και ηρωικόν, 
ώς Κρίσπον. Τον λαόν, ώς βλέπω, φίλε μου, 
δεν έμαθες καλώς ακόμη ούδέ σύ, 
ο χ6σον σοφός άλλως καί πολύπειρος.
Λέν έχει κρίσιν ό λαός, δεν έχει νοΰν'



τήν δψιν [Αονον βΧειιει χ έιτι^χνειαν, 
και κρίνει ρ.έ την δρασιν, οχι τον νοΟν.
Το κάλλος κ’ ή νεότης, νά τδ είδωλον · 
ιταντος λαοΟ, τδ κάλλος, δελεαρ γλυκυ 
τών δφΟαλ|Λών, ώς η νεοτης δελεαρ 
της φαντασίας. Ποιαν εχορ,εν τροφήν 
διά την φαντασίαν ή την βρασιν 
ήριεΐς τοΟ δχ^λου, σύ κ έγω, Αβλαβιε 5 
Κα{Λ(ΛίάΙ.̂ 'Μόνον φόβον δύναται 
εις τδν λαδν τδ γήροις να έΐΛΐινευση, φεΟ» 
έν ω [λυρίας έξαστράπτει φαεινας 
ελπίδας {/.ία {/.όνη βλεμ{/.ατος άκτίς 
νεανικού. Τδ γήρας εινε ήλιος 
•πρδς δύσιν κλίνων, βστις έν ύποσχεται, 
την νύκτα ριόνον την ψυχρ*ν και ζοφεραν. 
Ά λ λ ’ ή νεότης εινε ροδοδάκτυλος 
Ή ώς, φοροΟσα έτϊ'ι τοΟ [χετωπου της 
τοΟ κάλλους τδν άδά[Λαντα τδν φαεινόν, 
τής Αφροδίτης τ ’ άστρον, ήτις εύελπις 
•προάγγελος ήριέρας, φως ύποσχεται 
και λά|Αψιν κ’ εύτυχίαν. Τούτου ενεκα 
λατρεύει τδν υιόν [/.ου Κρίσττον δ λαός.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Καί τούτου ίσως ενεκα, ώ Κύριε, 
άλλ’ ετι [Λαλλον ενεκα τών αρετών 
αιτινες καθιστώσιν αυτόν άξιον



■διάδοχόν σου. Δέν λατρεύει δ λαός 
ώ ς νέον τον υιόν σου και ώς εύειδη, 
άλλ’ ώς τον τροπαιοΟχον και δαφνοστεφή 
της Χαλκηδόνος νικητήν, ώς τον —

ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Α ρκεί.
Εις τ ’ άκρον τής γωνίας, και αριστερά 
τής 'Ιερας ΌδοΟ, ήν διεβαίνοίΛεν 
έκ τοΟ Καπιτωλίου έπιστρέφοντες,
•οκτώ ή δέκα νέους παρετήρησα 
ίδιοτρόπως συνηγιχένους. Τούτων εις 
|χέ έδακτυλοδείκτει, και στρεφό[Αενος 
τιρός τούς λοιπούς έγέλα συγκαγχάζοντας 
αναφανδόν ή κρύπτοντας τό πρόσωπον 
•εις τ ’ άκρον τής τηβέννου των. Μ’ ένέπαιζον. 
Τούς είδες;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ό^ι* άλλα έως αύ'ριον 
Όά έχης τά όνόμιατά των, Κύριε.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

β ά  ε?νε συνωμόται πάντως, ίσως δέ 
καί φίλοι τοΟ υίοΟ μου.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Άποτρόπαιον !



Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

και λίαν* άλλα ο^ι και "καρά^οζον.
ΑΓ, γηραιέ αου φίλε, συναναστροφαι 
κακαί κ’ έλπίδες κεφαλής νεανικής 
εις την έσχάτην δύνανται άπένοιαν 
τον άνίΐΰωτϊο.ν νά ,σπρώξουν. Πριν ήθέλησες 
τ·'ιΐ ώς άν εέ
τάς άρετάς του και τά κατορθώματα 
εγώ ήγνόουν. Τί λοιπον ένόμισες ; 
δεν είμ ’ εγώ πατήρ του, δεν τον αγαπώ ; 
Και τίς τον Κρίσπον ενδοξ ον κατέστησε, 
τ ίς άλλος παρ’ έαέ, οστις νεώτατον 
άκό^η τόσον ύψωσα, φερόαενος 
άπερισκέπτως, ώς έπείσΟην προ πολλοΟ, 
τοποθετήσας ούτως, ώστε νά φανοΟν 
αί άρεταί του και νά δοξασΟή αυτός ;
Τίς εις τον θρόνον Καίσαρος τον ύψωσε, 
νεώτατον άκόμη, δίδων εις αυτόν 
τά δευτερεΐα τής αύτοκρατορικής 
αρχής τοιουτοτρόπως, τίς είυ.ή εγώ ;
Ά λ λ ’ εινε νέος απερίσκεπτος πολύ, 
κ’ ή πρόωρος αρχή του αόνον μ’ έπαρσιν 
έπλήρ ωσε καΐ τύφον την καρδίαν του, 
και μέ φιλοδοξίαν ασυμβίβαστον,
Αβλάβιέ μου, μέ τήν ήλικίαν του.
Διώκει τήν Γαλλίαν ώς απόλυτος



υχ^εδόν [Λονάρχης' ά λλ ’ έρωτα [χε καΐ τ:ώς ; 
Τοιουτοτρόπως, ώστε ο λαός αύτής 
έλάτρευε τον δ̂ Αοιόν του καίσαρα !
Ολίγοι ετι, ώς ο Κρίσπος, καίσαρες, 
και οί λαοί, ώς ίπποι αχαλίνωτοι 
άφηνιώντες, θά οιασπαράξωσι 
•το κράτος, οπερ ιχόλις διά σιδηράς 
χειρός νά συνενώσω μετά ποταμούς 
κατώρΟωσα αιμάτων. ’Ανεκάλεσα 
τον Κρίσπον έκ Γαλλίας και διώρισα 
τον Κωνσταντίνον. Είνε παΐς άκομη, να ί, 
αλλά καπνούς δεν εχει, και Οά κυβέρνα 
ύπό την οδηγίαν άλλων. Έ πειτα  
τό ήθελε, νά σ’ ειπω την αλήθειαν, 
κ ’ ή μήτηρ του, ή ΦαΟστα. Τί δέ γ ίν ετα ι; 

*Αντι ό Κρίσπος τήν φιλοδοξίαν του 
νά καταστείλη και νά μείνη ήσυχος, 
ζητεί αρχήν, ήν μή λαβών οργίζεται 
καί μανιώδης εις τούς κόλπους ρίπτεται 
των δυσηρεστημενών και συνωμοτών. 
Γνωρίζεις κάλλιόν μου συ, Άβλάβιε,
«τ ι ή 'Ρώμη εινε τό παγκόσμιον 
κακοηθείας πάσης καΐ οιαφθοράς 
φυτώριον όμοΟ και καταγώγιον, 
και δτι συνωμότας ή νά τρέφη ή 
νά προστατευη ή πατρις δέν επαυσε 
ποτέ τοΟ Κατιλίνα.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Άληθέστατον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Α ι, Κρίσπε, Κ ρίσττε!— "Ακουσον, Άβλάβιε» 
Τό προ πολλοΟ κλεισ[χένον των καταδοτών 
δεν επρεπε ν ’ ανοίξω πάλιν στάδιον' 
πλήν τ ί νά κάριω ; ’Ανεκοίνωσας παντοΟ 
τδ περί τούτων ειδικόν διάταγμα ;

Προ ήμερων.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Καί πάλιν γράψε, Τπαρχε. 
Δικαιοσύνη αυστηρά θ’ άποδοΟή 
ανεξαιρέτως κατά πάντων* μ’ έννοεΐς;
Έάν δ δφθαλμός σου, εΤπεν δ Χριστός, 
σε σκανδαλίζη, εκβαλέ τον. Οί θεοί 
έκ τής ανάγκης ταύτης νά μέ σωσωσιν, 
ά λ λ  έν ανάγκη θά τό πράξω. 'Ύπαγε.

(δ Άβλάβιοί έξ^ρχβτί^).



( Προβαίνει Ιχ των αριστερών παρασχηνίων η Ελένη προηε[<Λθ|ίί>·η 
βπό τής περί αύτήν αύλιχής Θεραπείας).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΕΛ Ε Ν Η

Υίέ [Αου Κ ωνσταντίνε!

,  Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Χαΐρε, αητέρ μου I
(δ Κωνσταντίνος άσπάζεται την ^Ελένην χαι οδηγεί αοτην εις τον εζ 
αριστερών αυτοΰ θρδνον).

ΛυποΟμαι, βτι ενεκεν ασχολιών 
σπουδαίων δεν είσηλθον εις τήν τελετήν 
τής έκκλησίας.

ΕΛΕΝ Η

Έπρεπε, χριστιανός 
άφ’ οδ, υίέ μου, είσαι εύσεβεστατος, 
καί τήν αγίαν έκκλησίαν τοΟ ΧριστοΟ 
τοσοΟτον έβοήθησας κ έστηριςας, 
έπρεπε νά είσέλθ·Τ|ς, δτε μαλιστα 
κ ’ ή έορτή σου το άπήτει σήμερον, 
νά προσκυνήσης τον σταυρόν τον τίμ ιον, 
καί νά σέ εύλογήση ο Επίσκοπος.
Πλήν δεν πειράζει· ένεκα των άλλων σοι>



καλών καΐ Οεαρέστων έργων ο Θεός 
θά παραβλέψγ) ταύτην σου τήν ελλειψιν.

(Προβαίνει εχ των δεξιών παρασκηνίων ή Φαυστα μ,ετά της περί αότήν 
βεραπειας).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΤΣΤΑ

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Χαΐρε, φιλτάτη ΦαΟστα!

Φ ΑΤΣΤΑ

Χαΐρε, Κ ύριε!
Πολλά τά  ετη, Κωνσταντίνε, σ’ εύχοριαι 
και ύγια και εύτυχη και ένδοξα 
έπ άγαθω τοΟ κόσμου, προς αθάνατον 
μνήμην και δόξαν σοΟ τε κα'ΐ' τοΟ οίκου σου, 
και προς χαράν μου.

(Ό  Κωνσταντίνος άσπάζεται αιΐτην χαί οδηγεί εις τόν δεξιόΟεν αυτοδ 
θρδνον).

ΕΛΕΝ Η

Πλήρης εινε σήμερον, 
θεέ μου, ή χαρά μου. Ώς ό Συμεών 
κ έγω νά είπω δικαιοΟμαι σήμερον,
Νον άπολύεις, δέσποτα, τήν δούλην σου·



-οί όφΟαλμ.οί [Λου εΤδον το σωτήριον, 
τήν δόζαν τής αγίας εκκλησίας σου 
και του Εύαγγελίου. ΕιΟον τον σταυρόν 
έπΐ τοΟ θρόνου* ειδον εις τήν Νίκαιαν 
τριακοσίους δέκα και όκτω σοφούς 
και ιερούς πατέρας δογματίζοντας 
περί τής άνω βασιλείας, πρώτον δε 
χριστιανόν ρωμαίον αύτοκράτορα 
τον Κωνσταντίνον ειδον τον υιόν μου. Νυν, 
νΟν ή χ,αρά μου, τέκνον μου, πεπληρωται' 
νΟν του όνόματός σου πλήρης κ έσαει 
αθάνατος ή δόξα. Πλήν, ώ φίλτατε 
υίέ καί κύριέ μου, βπως ή χαρά 
έμοΟ και πάντων πλήρης, ούτω σήμερον 
άς γείνη πλήρης κ ’ ή χαρά τοΟ οίκου σου. 

Υπάρχει τις ένταΟθα, σάρξ καί αΙμά σου, 
βαρύθυμος, έν ω οί πάντες χαίρουσι, 
πενθών, έν ω ό κόσμος εορτάζει πας, 
εν παραβύστψ καί'γωνία εαυτόν 
συστέλλων καί συγκ,ρύπτων, οπού σήμερον 
σοβοΟσιν έλευΟέρως καί οί δοΟλοί σου. 

Τπάρχει τις είς τής οικογένειας σου 
τόν κύκλον τοΟτον ευτυχή καί χαίροντα 
περίλυπος μακρόθεν άποβλέπων νυν, 
διότι τόν φραγμόν τής δυσμενείας σου, 
φραγμόν συκοφαντίας άποτρόπαιον, 
νά ύπερβάλη ό άθφος δεν τολμφ.



"Ας πέσν  ̂ οΰτος δ'φραγαος ο άδικος 
τής δυσ[Αενείας σή[χερον, υιέ |Λθυ. Ναί, 
τής παγκοσ[κίου εορτής σου και χαρας 
καΐ χάριτος κ ’ εύνοιας μ,ία καν άκτις 
άς άνατείλη κ’ εις αύτοΟ τό πρόσωπον,
Έάν δέ κ ’ επταισέ τ ι , τής συγγνώαης σου 
ικόνος αύτδς Οά μένη ξένος σήριερον, 
δ Κρίσπος μόνον, δ υιός σου ;

(Δαχρύει. ΑΓφνης προς τούς ίδίους θεράποντος)

Είπατε
τον Καίσαρα να ελθτ;].

(Οί θεράποντες εξέρχονται). 

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

(ταχέως προς τούς θεράποντας, άπελθοντας ομοις ^3η).

Ό χι I
(Προς την Ελένην μετ’ αδημονίας, βλλ’ ήπίως).

Μήτέρ μου,
πώς σκέπτεσαι; !

(Πρός την Ελένην μετά τίνος οόστηρο'τητος).

Αύγούστα, κακώς επραξας.

ΕΛ Ε Ν Η

Τίέ και κύριε μου, εσο εΟμενής 
ώς αύτοκράτωρ, εσο πράος ώς πατήρ.



ΚΩΪ^ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΥΣΤΑ, ΚΡΙΣΠΟΣ 

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ώ  πάτερ [Λου !
(«ροσπίπτεί γονυπετής πρό τοδ πατρικού Θρόνου). 

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τί θέλει;, Καϊσαρ, τ ί ζη -ε ϊ;;

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Δεν έρχεται 6 Καϊσαρ προ; τον Αύγουστον, 
άλλ’ 6 υίος προς τον πατέρα.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Τί ζητείς;

Ούδέν και πάντα. Έκ τοΟ αύτοκράτορος 
οΟδέν' τά πάντα παρά τοΟ πατρός. Ζητώ 
— ώ ! τί ζη τώ ;! Όπότε ήι^ην, πάτερ μ.ου, 
υ-ίκρον παιδίον, τής φιλτάτης μ.ου ρ.ητρδς 
ορφανισθέν, έζήτουν κλαίων και Ορηνών 
το μόνον, δπερ μ’ εΐχε μείνη αγαθόν, 
τον κόλπον τοΟ πατρός μου, την αγκάλην του. 
Καί. μ ’ έφερον εκεϊ, εις την αγκάλην του>



καΐ εΓμ,εΟα έκεΐ κ ’ οί δύο —  κάλλιστα 
το ένθυμοΟ[Λαι — και οί δύο ευτυχείς.
Η ευτυχία προ πολλίίΟ εξέλιπεν 
εκείνη, και καθ’ ήν ήι^έραν εις φονεΤς- 
και καταδίκους ή ζωή χαρίζεται, 
ζητώ ώς χάριν και γονυπετής έγώ 
εν βλέρ,μα παρά τοΟ πατρός [χου εύ|χενές, 
έν ρήα’ αγάπης, μίαν λέξιν του στοργής.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Α(?:ή ή άσκεπτδς μου σε διέφθειρεν 
αγάπη τόσον, Κρίσπε.

(μεθ’ όρ|Λης έγεφίίμενοί)

Μέ διέφθειρεν;
Ιδού λοιπόν, έλύΟη τό μυστήριον. 

Γνω ρίζω  τώρα τής δυσαρεσκείας σου 
τον λόγον. Διεφθάρην. Ποία, πάτερ μου, 
ειν’ ή διαφθορά μου;

ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Ί όπος και καιρός 
δεν ειν’ έδώ τοιαύτης ερωτήσεως.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ  ·

Με δ^βαλλουν, πάτερ, μέ συκοφαντοΰν.



Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Σιώπα, Καΐσαρ. ·
Κ ΡΙΣ Π Ο Σ  

(όλονέν Ιξαπτ(5[Αενος)

Πάτερ, [Λε συκοφαντούν, 
ζητοΟν τον όλεθρόν αου.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Καισαρ, σιωπή !

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

([Αίτά τολμ.ηρ«? όρμης)

Ποτέ εν όσιο ζώ* υ.όνος ο θάνατος 
το στόαα μου άς φράξη. Α λλ ’ έν οσω ζώ, 
θά κράζω : εΤα’ αθώος, εΐμ’ ενώπιον 
ανθρώπων και θεών αθώος. Ενοχον 
μέ λ έγ ’. εΤς μόνος, μία γλώσσα ένοχον 
μέ λέγει ιοβόλος, μία εχιδνα 
τον νοΰν και την καρδίαν έφαρμάκευσε 
συκο'φαντοΟσα του πατρός μου, κα'ι αυτήν 
την έχιβναν 6 κόσμος την γνωρίζει!

ταίτα λέγων ρίπτει φλογερά βλέριρ-ατα προ; την Φαίΐσταν).

^  ,  Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤίΝ Ο Σ

.̂οργίλο; πρός τόν Κρίίπον)

Π ώ ς'



{Ή  Φαυβτα χλονεΐται χαΐ άναπίπτει ολιγοδρανής Ιπι τοΰ θρονο .̂ Ό  
Κωνσταντίνο; παρατηρτίσας τοίϊτο, στρέιρεται πρός αοττ|ν)

Τί εχεις, ΦαΟστα;

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

’Ώ σεις, δίκαιοι θεοί I 
την δύνα[Αΐν σας βλέπω !

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

{;πρός τόν Κρίσηον)

Άσεβέστατε I
|χακράν των δφθαλαών ρ.ου! Φύγε, '!>παγε!

(Καταπεταννύεται ή αύλαία)



ΠΡΑΞΙΣ Β'

'Η Οκηνη παριΰτα έτέραν αίθου(}αν τοΰ παλατίον.

Σ Κ Η Ν Η  Α '

ΟΤΑΛΗΣ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Ό  'Λβλάβιος χάθηται έπΙ θρονιού, πρό« τοίίτον δέ προσέρχεται εοσε- 
βάστως ό Ουαλης.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Ούάλη, χαϊρε. [""Ανευ λείας βέβαια 
δέν έρχεται δ πρώτος των θηρευτικών 
κυνών τοΟ κράτους πρός με τόσον ένωρις 
έδώ. θά  φέρη κάτ’ εις τους οδόντας του.
Ούάλη, λέγε]. Τί με φέρεις;

Κύριε,
δχι, ομολογώ, μεγάλα πράγματα. 

Ό κτώ ή δέκα νέοι έκ της τάξεως 
τών πατρικίων ήσαν οί καγχάζοντες



είς τήν γωνίαν τής δδοΟ τής Ίερας, 
άλλα δι’ άσημάντους λόγους. Ό -πατήρ 
ένός των νέων τούτων, γέρων άκρατής, 
έπ’ αύτοφώρω {/.έ τήν παλλακίδα του 
είγε συλλάβ·/  ̂ τοΟτον, τον υιόν του, και —  
ιδού το παν.

Α ΒΛΑΒ ΙΟ Σ

Γνωρίζεις τά δνόαατα ;
Ο ΤΑΛΗ Σ

Τά εΤχα γράψτ;].
Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Δός αοι τον κατάλογον.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

Τον εχει ό ευνούχος.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ  

(λίαν εκπλαγείς)
Πώς;

Α λλά  κ’ έκ μνήαης σοι τά λέγω , “Γπαρχε. 
Ιδού αύτά. Δονάτος.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Βλάξ ααμ.|Λ00ρεπτος.



Σεβηρος.
Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Φλάκκου παιδικά, και μισθωτός 
της έραστής.

Κ^ι(Τ·τξαί
Ο ΥΑ Λ Η Σ

Νουμάς.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ 

Ο ΤΑΛΗ Σ

Ηλίθιος.

Σκευόλας, χ\ουπος, Λέπιδος, Φαβρίκιος, 
ΠοστοΟμος.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

'Ρήτωρ, έρημος ακροατών, 
και ποιητής ανάλατος.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

Παπείριος.

Όνειροπόλος ενθους τής ρωμαϊκής 
δημοκρατίας.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

και Ούάρρων.



— η  —

ΑΒΛΑ,ΒΙΟΣ

Π ώς;
{άναπηδβν αίφνης Ιχ τοϊ3 9ρον(ον το«)

•πλήν τίς
Οοά^^ων; τ ίς ;

Ο ΥΑΛΗ Σ

ΤοΟ τατρικίου δ υιός.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ΤοΟ Καίσαρος δ φίλος;

Ο ΥΑ Λ Η Σ

Τίνος καίσαρος;

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Έ ! τίνος, τίνος καίσαρος; Ά λ λ ’ έκατόν 
δέν εχ’ ή 'Ρώριη καίσαρας, Ούάλη μ.ου.

Έ χει τον Κρίσπον πρώτον, τον πρωτότοκον 
υιόν το^ίρδτ^ράτορος έκ τ%
6ανούσης πρώτης του συζύγου, επειτα
τον Κωνσταντίνον έκ της αύτοκρατορίσσης μας,
τής Φαύστας, τής Γαλλίας καίσαρα
άντί τοΟ Κρίσπου νΟν, και τον Λικίνιον,
υιόν τής αδελφής τοΟ αύτοκράτορος,
τής Κωνσταντίας.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

Ναί, ειν’ έπιστήθιος



-ΊΟΰ Λικινίου φίλος δ Ούάρ^ων, το 
γνωρίζω τοΟτο.

"Ότι δ’ δ Αικίνιος, 
δ νεαρός συγκαΐσαρ και έξάδελφος, 
εΐνετοΟ Κρίσπου φίλος έπιστήθιος,
•δέν ε[καθες;

ΟΤΑΛΗΣ

Και τοΟτο τδ γνωρίζω, ναί.

Α Β Λ Α Β 10Σ

"Άλλα οί φίλοι, δπως πάντα εχουσι 
κοινά τά άλλα, οΰτω και τούς φίλους, σύ 
δεν ήκουσες ποτέ σου ;

ΟΤΑΛΗΣ

Εινε, Κύριε,
κοινδς δ τόπος οίτος και πασίγνωστος* 
άλλα έκ τούτων τ ί ;

Α ΒΛΑΒ ΙΟ Σ

Τό παν, Ούάλη.
Έκ τούτων

ΟΤΑΛΗΣ

'^Τπαρχε, δεν έννοώ.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

[θ ά  έννοήσης. “Ακουσον, Ούάλη [χου.
Δέν είνε τύχης εργον 6,τι σή|χερον 
?> χόσ[χος [Βλέπει έκθαμβος, τρισμύρια 
εθνών απειραρίθμων πλήθ’ εις κράτος εν 
στεύόώς συνηνωμένα. ΤοΟτο είς θεός 
—  ο Ζευς, ο ΊησοΟς Χριστός, ό Σαβαώθ^ 

όπως θέλεις —  εΐς θεός 
έπάνω τό ήθέλησε, κ έπί της 

κάτω έδώ εΐς μόνος μέχρι σ-ήμερον 
θνητός τό εξετέλεσεν, ό κύριος 
έμοΟ και σοΟ και σύμπαντος τοΟ κόσμου, ναί^ 
ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος. Ποταμούς 
έπΐ αιώνας έποτίζετο ή γη 
αιμάτων, φάσμ’ άνέφικτον θηρεύουσα, 
έλευθερίαν και ειρήνην, ήν ψευδώς 
οί άλληλομαχοΟντες έπηγγέλλοντο 
στρατοί τής Ρώμης είς τήν άνΟρωπότητα. 
Αίμόφυρτος, πλήν δούλη μάλλον ή προτοΟ, 
ή οίκουμέν’ Οπό τό ξίφος εστενε 
τής 'Ρώμης, ήν έποδοπάτουν σφάζοντες 
άλλήλους οί υιοί της. Τήν παγκόσμιον 
ειρήνην ήλΟεν εύαγγελιζόμενος 
ό Αύγουστος. Είς μάτην. Μέ τό γάλα της 
τούς κτίτορας τής Ρώμης είχε λύκαινα 
θηλάση, κ’ αίμα είς τοΟ είρηνοποιοΟ 
τάς φλέβας λύκου ε^^εε. Τό εργον του
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άπέτυχε, διότι ύπερέβαινε 
τήν φύσιν και την δύναμιν τοΟ Καίσαρος. 

’Ό χι λυκαίνης θρέίΑμα, όχι άνθρωπος 
αί[Λάτων, ή τηβεννοφόρος, ή σοφός, 
εΤς νεαρός 'Ραββΐνος τήν παγκόσμιον
,-Λη^η.Γΐ ,'-τήη ρ ^
•έν ω έκών έσφάγη, άφωνος, καθώς 
«ρνίον, Οπέρ τοΟ Εύαγγελίου του, 
ό κόσ[χος, ποιον θαΟμα! εις τον λόγον του 
^πίστευσε, και οί λαοί άνέστησαν 
ένθουσιώδεις λάτρεις του και μάρτυρες.

^Αν τοΟ όαββίνου τούτου ΊησοΟ ποτέ 
πό Ευαγγέλιον άνέγνως άγνοώ'
^γ’ όμως τό άνέγνων, καί, τ ’ ομολογώ, 
οί γηραιοί μου οφθαλμοί κατέβρεξαν 
με δάκρυα πολλάκις τάς σελίδας του.

Τ ϋ  ποία γλώσσα ξένη, άγνωστος, άλλα 
άγία, θεσπεσία. Οί χριστιανοί 
λατρεύουν τον 'Ραββΐνον τούτον ώς θεόν, 
και ίσως έχουν δίκαιον. Τό κατ έμέ 
φρονώ και λέγω , οτι τών Ρωμαίων αν 
κ ’ Ε λλήνω ν ποιητών τον ένθουν κάλαμον 
•αί ΜοΟσαι καθωδήγουν, τοΟ άπλοϊκοΟ 
και νεαροΟ έκ Γαλιλαίας κήρυκος 
τα  ρήματα έκεΐνα έξεστόμισεν 
ή γλώσσ’ ανθρώπου ίσως, άλλ’ έξ άπαντος 
τ ά  ύπηγόρευσεν είς μόνος, 'ο θεός,



ό εις καΐ [Λονος, δ αληθινός θεός.
Τον θειον τοΟτον λυτρωτήν κ ’ ειρηνευτήν» 
τοΟ κόσ^λου έθανάτωσ’ έπΐ τοΟ σταυροΟ 
ή Ιουδαία, καΐ τούς ριαθητάς αύτοΟ 
και λάτρεις ν άφανίση έπεχείρησε 
καΐ έξοντώσ’ ή 'Ρώ{/.η. Ή δη τέσσαρας 
αιώνας έπι Νέρωνος καΐ μέ/ρι τοΟ 
ΔιοκλητιανοΟ έκ τής χειρος αύτής 
τήν σπάθην τοΟ δημ,ίου δεν άπέβαλεν 
ούδέ στιγμιήν ή Τ ώμη, και (λΙ αίματα 
χριστιανών μαρτύρων ήρυΟραίνετο 
ή γη τριών ηπείρων. Τήν άπάνΟρωπον 
σφαγήν ώς καΐσαρ, επειτα ώς αύ'γουστος 
και αύτοκράτωρ μ’ άλλα αυστηρότερα 
ο Κωνσταντίνος μέτρα τέλος επαυσεν.
Η γη άνεκουφίσθη, οί χριστιανοί 
άνέπνευσαν, ήσύχασεν ο κόσμος και 
άπήλαυσεν ειρήνην, τέως άγνωστον.
Ααός εις μόνος δεν ήσύχασεν, ούδέ 
νά ήσυχάση θέλει* μία πόλις μαίνεται 
διψώσ’ ακόμη αΤμα, ή πρωτότοκος 
θυγάτηρ τής λυκαίνης, ή ρακένδυτος 
και οκνηρά έπαΤτις καί φαυλόβιος, 
ή Τ ώ μη. Των θεάτρων ή αίμοβαφής 
κονίστρ άπεξηράνθη καί τών κίρκων της,, 
άφότου νά τήν έρυθραίνουν έπαυσαν 
α ί τίγρεις της, τά  σώματα σπαράσσουσαι.



χριστιανών ααρτύρων, και τά προσφιλή 
Οεάμ-ατά του ό λαός στερού[Αενος, 
ζητεί έπι προφάσει νυν της εορτής 
παρά τοΰ Κωνσταντίνου νέα θύματα 
ανθρώπινα, τους μονομάχους, κ ’ έπεώή 
ό αύτοκράτωρ τους τ ’ άρνεΤται, άπειλάς 
τολμά να ψιΟυρίζη, ύποκώφως δέ 
συμψιΟυρίζει, τίς νομίζεις μετ’ αυτών;

Ή  σύγκλητος, Ουάλη, οί πατρίκιοι.
Ιδού ανθρώπων ποιων ποια τέκνα και 
παιδεύματα τών νέων πατρικίων σου 
τον όμιλον έκεΐνον συγκροτοϋσιν, ού 
ψυχή ειν’ ό Ούάρ^ων, βστις κ ’ έξυπνος 
την Τώμην ονειρεύεται τοΟ Βρούτου καΐ 
Κικέρωνος, ιδού δέ τής φιλίας του 
τ ί νέον ό Αικίνιος ήξίωσεν, 
ό φίλος και έξάδελφος του Καίσαρος,

Ο Υ Α Λ Η Σ

Αί ύπόνοιαί σου, Κύριε^ 
τής πάσης εΐνε προσοχής μου άξιαι' 
διότι, έάν α ίτα ι, δ μή γένοιτο, 
ήλήΟευαν, δεινόν καθοσιώσεως 
ήΟελον ήδη έγκλημα κυοφορή.
Ά λ λ α  νομίζω, 'Τπαρχ’ έκλαμπρότατε,. 
εάν από τών λόγων τοΟ Κικέρωνος 
ολίγα μόνον σόλοικα φρασείδια



τα  όρνιθοσκαλίσματα χωρίζουν των 
θερρ,οκεφάλων τούτων νέων, άπο τής 
ψυχής τοΟ Βρούτου άβυσσος τά  δείλαια 
αποχωρίζει ταΟτα δντα. "Άλλως και 
νά φοβηθή τ ί εχει 6 Λικίνιος, 
παιόίον δωδεκάετες και αφελές, 
έκ τής φιλίας τοΟ Ούάρρωνος, ή τί 
δ Κρίσπος;

• Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τ ί; τά πάντα. ΤοΟτο ακριβώς 
τδ αφελές τοΟ ήθους και τδ νεαρδν 
τής ηλικίας καθιστά εύάλωτον 
τδν άκακον εις τούτους βασιλδπαιδα.
Μη ή κακοβουλία δεν ήθέλησε 
νά στρέψη κατ’ αύτοΟ τοΟ αύτοκράτορος 
και τον προπέρυσι συρ,βάντα αίφνης τοΟ 
πατρος του, τοΟ γαρ.βροΟ τοΟ αύτοκράτορος, 
τοΟ Αικινίου τοΟ αύγούστου, θάνατον ;
Ως άν εί τδ δικαίωρ,α ή τήν ισχυν 
δέν είχε νά φονεύση τδν Λικίνιον 
δ Κύριος ημών, άφ’ οδ οΰς ώμοσε 
πατησας βρκους, τδ ύπέρ χριστιανών 
ήθέτησ έκ Μεδιολάνων πρόσταγμα, 
και τουτους μεν σκληρώς κατεδυνάστευσεν, 
άπίστως δέ πολλάκις συνομόσας, και 
παρασπονδήσας τέλος ήρε πόλεμον 
κατά τοΟ Κωνσταντίνου τοΟ συνάρχου του



αακρόν, καΐ κατά κράτος τέλος ήττηΟεΙς 
•πρηνής έ[χπρος τοΟ νικητοΟ προσέτ:εσε 
και χάριν την ζωήν ζητήσας ελαβε.
Τά γεγονότα ταΟτα διαστρέφοντες] 
οί φαΟλοι οδτοι νεαροί πατρίκιοι 
αδύνατον νθ[χίζεις σύ, Ούάλη μου, 
κατά του αύτοκράτορος νά στρέψωσι 
•τάς φρένας νεαροΟ και άφελοϋς παιδός, 
όποιος ό Αικίνιος ] Πλήν τότε τίς 
και περί των φρένων τοΟ έξαδέλφου του 
κ ’ επιστήθιου φίλου και συγκαίσαρος, 
•τοΟ Κρίσπου, έγγυα τα ι;

'Ύπαρχε, έγώ.
"Ο Κρίσπος, έκλαμπρότατε, δεν εινε παΐς, 
ώς ό έξάδελφός του* κέκτηται διπλήν 
τήν ηλικίαν, και μυριαπλουν τον νοΟν. 
Δεκαεπτέτης τήν Γαλλίαν κάλλιον 
διιρκησε πολλών γερόντων, κ εθραυσε 
τήν δύναμιν των Φράγκων και Αλαμανών, 
όπως ολίγοι στρατηγοί παλαίμαχοι. 
Εικοσιπενταέτης τον Ελλήσποντον 
διέ^ρηξε προπέρυσι, κατέστρεψε 
τήν ναυτικήν τοΟ Αικινίου δύναμιν, 
δίς έν δυσίν ήμέραις ναυμαχήσας, και 
τροφοδοτήσας καΐ άνακουφίσας τον



στενώς πολιορκουντα το Βυζάντιον 
•πατέρα του, τήν κρίσιν είς τον πόλεμον 
τον φρικαλέον και μακράν έπέφερε.
Και πώς λοιπόν ; δεν ενθυμείσαι, "Υπαρχε, 
τάς χαρμόσυνους και ενθουσιώδεις των 
λαών και στρατιών άνευφημίας, τούς 
στεφάνους τών χωρίων, και τών πόλεων 
τάς δαφνοστρώτους άγυιάς, έφ’ ών πατών 
μετά της νικηφόρου στρατιάς αύτοΟ 
διέβαινεν έν μέσω άλαλάζοντος 
τοΟ πλήθους δ τοΟ Ελλησπόντου και 
τής Χαλκηδόνος νικητής, ό Καΐσαρ δ 
δημοφιλής, δ Κρίσπος;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Όχι* κάλλιστα
τά ΙνθυμοΟμαι. Ενθυμείσαι όμως συ 
και πώς έφάνη του Λαυί'δ δ θρίαμβος 
είς τον Σαούλ;

Ο ΤΑΛΗ Σ

Είς τον Σαούλ; Ποιον Σαούλ ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τον βασιλέα τών Εβραίων.
Ο ΥΑ Λ Η Σ

Αγνοώ
τήν ίστδρίαν τών Εβραίων, Κύριε.



Γνωρίζω τόσον ρ.όνον. Του ρω[χαϊκοΟ 
κοάτους, έν φ  συ[Λττεριέχεται καΐ του 
ά-πεχθεστάτου τούτου έθνους ή πατρίς, 
ουδέποτε άνήρ δαΐ[Λονιωτερος 
τοΟ Κωνσταντίνου καΐ έναρετωτερος 
έκυριάρχησ’ 'έως τώρα' άλλα καΐ 
ουδέποτε υιόν οαΐ[Λθνιώτερον 
τοΟ Κρίσπου εσχε καί έναρετώτερον 
'Ρωρ.αΐος αύτοκράτωρ. ΤοΟτο [Λαρτυρεΐ 
τό νόρ.ισμ.ά [Αου τοΟτο,

(εξάγει έχ τοί3 χόλποι> χαί έπιδειχνύει είς τόν Άβλάβιον το ν6μΐ9[Αα)
δπερ πάντοτε

περί τον τράχηλόν ΐΑου φέρω, καί έφ ού 
δύο προσκυνηταί εικόνες φέρονται 
παράπλευροι κ’ ισότΐ(Αθΐ, πατρός κ υίοΟ, 
τοΟ Κωνσταντίνου καί τοΟ Κρίσπου, εις 
[Ανημόσυνον τής νίκης έσαεί, έξ ής 
των αγαθών τό [Αέγιστον άπήλαυσεν 
ό κόσ[Αος, την ειρήνην.

ΤοΟτ’ αυτό κ ’ έγώ 
εννοούν, τούτο. 'Όσω τΐ(Αΐώτερον 
τό χρή[Αα τοΟτο τής ειρήνης, τόσψ καί 
όφείλοιΑεν νά εί[Αεθ’ άγρυπνότεροι 
ή̂ ΑεΤς, Ούάλη, καί καχυποπτότεροι 
οί φύλακές του. ΧαΤρε, φίλτατε.



Σ Κ Η Ν Η  Β '

ΑΒΛΛΒ10Σ ( μόνος).

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

”Α ! τ ί
ιδέα νά διδάξω τον Ούάλεντα 
εβραϊκά! Ελπίζω, βτι δεν έννοησε 
τ ί  ήθελα νά ειπω. Ά λ λ ’ δ νεαρός 
έκεΐνος ήρως, δ φονεύς τοΟ Γολιάθ 
και νικητής των Φιλισταίων, έρχεται 
χωρίς νά θέλω εις τον νοΟν (χου πάντοτε. 
Α ί θυγατέρες Ισραήλ χορεύουσαι 
έψαλλον ταΟτα' Ο Σαούλ έπάταξεν 
εις χιλιάδας τούς έχθρούς, ά λλ ’ δ Δαυίδ 
εις μυριάδας. Και δ λόγος ούτος (ή 
Γραφή των Ιουδαίων λέγει έπειτα), · 
δ λόγος οδτος παντελώς δεν ήρεσεν 
εις τον Σαουλ. Α λλ δ Σαούλ δέν ήτο καί 
πατήρ. Πλήν και τό κράτος τό ρωμαϊκόν 
δέν εΤνε Παλαιστίνη, μία επαυλις 
μεγάλη δηλονότι, ή μία μικρά 
τοΟ κράτους τούτου έπαρχία' ίσον δε 
τό κράτος μεγαλύνει, τόσον, ώς είκός, 
σμικρύνεται δ άνθρωπος. Ά λ λ ’ δ κοινός*



δ μ.έγας οχι, οχι δ δαιμιόνιος.
Και είνε [Λεγας αληθώς, δαΐ[Λ0νιος 
δ Κωνσταντίνος. Είνε δυνατόν ποτέ 
εις τοΟ [χεγίστου κ’ έναρετωτάτου των 
αύτοκρατόρων την ψυχήν τδ ποταπον 
να είσχωρήση τοΟτο και χαμαίζηλον 
πάθος, δ φθόνος | Απαγε ! Α λλ αρα γε 
εχει ψυχήν, καρδίαν, σπλάγχνα πατρικα, 
ή Σφιγξ ή καλούμενη Κωνσταντίνος, Σφιγζ 
και εις έμε αύτόν ακατανόητος ;

’Ά  ! βλασφημώ. Τίς άλλος ποτέ Γλεων 
τό όμμα προς τά έλκη, προς τούς θρήνους τίς 
τής όλης ανθρωπότητας άπέτεινε 
πασχούσης συμπαθές τό ούς και εύήκοον, 
τίς άλλος, είμή ούτος, όν έτέκνωσεν 
δ έκ των εύγενών Φλαβίων αύ'γουστος, 
δ συμπαθέστατος Κωνστάντιος Χλωρός, 
προήγαγε δ’ εις φως εύφυεστάτη και 
μεγαλοπράγμων, άλλ ’ ούχ ήττον ευσεβής 
κ ’ εύαίσθητος γυνή , ή Έλληνις 

Ε λ ένη ; Όχι δ μονάρχης, φεΟ! ψυχήν 
δέν εχει ούδέ σπλάγχνα έν ακόρεστου 
θηρίον και σκληρόν, ή μοναρχία! Ν αί!



Σ Κ Η Ν Η  Γ '

ΑΒΛΑΒΙΟΣ χαΐ ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝ Η

ΠοΟ είνε ό υιός μου;

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Δεν μ ’ έζήτησεν,
Αύγούστ’, ακόμη δ σεπτός μου κύριος.
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ΠοΟ !
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ά λ λ ’ εις τούς θαλάμους του, 
Αύγούστα, ύποθέτω.

Ε Λ Ε Ν Η

^χινεΐ «ρός τό δποδειχθέν μ.έρος· άλλ’ ό Άβλάβιος άπο^ράττβι «ίς αι5- 
τήν ί ύ « 6ώς τον δρι{|χον).

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Την ύπόμνησιν 
έάν ή Οψηλή της καθοσίωσις 
μο'ι έπιτρέττη, οί σιλεντιάριοι 
των ιερών θαλάμων αύστηρώς φρουροΟν 
τάς θύρας πάσας.

ΕΛΕΝ Η

Κ’ οί σιλεντιάριοι



θ’ .απαγορεύσουν κ ’ εις έίΛε τήν είσοδον ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Βεβαίως οχι* άλλα τέ καθήκον των —

Ε Λ Ε Ν Η

Πλήν τότε ποΟ εύρίσκο^Ααι λοιπόν έδώ ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ΦεΟ, είς την 'Ρώμην, ήτις είς τά θλιβερά 
(Λάς αναγκάζει ταυτα (Λέτρα

θά [χ’ έξοργίσης τέλος.
*'Γπαρχε,

Α λλά  τί
συνέβη; Της Αύγούστας ή προσκυνητή 
μορφή άλλοία, έξαλλος μοι φαίνεται, 
θερμώς καθικετεύω, τ ί συνέβη, τ ί ;

Συνέβη, δτι ή τοΟ αύτοκράτορος 
μήτηρ, άφ’ ού δι’ έτους δλου εις αύτήν, 
όδοιποροΟσαν από τής αγίας γης 
καί μέχρι Βιθυνίας ή Ανατολή



τάς έκατόν της πόλεις καΐ τάς μυριοπληθεΐς 
αυτών οικίας έξ άαίλλης ήνοιγεν 
ένθουσιώσα, μόλις εφΟασε προχθές 
εις 'Ρώμην ν ’ άσπασθη τον αύτοκράτορα 
υίόν έν τη είκοσαετηρίδι του, 
και σήμερον έκεΤνοι, οΰς άνύψωσεν 
αυτή μέχρι τοΟ θρόνου, κατά πρόσωπον 
την Ουράν τοΟ υίοΟ της έν αύτώ έδώ 
τω  οίκω του τής κλείουν.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Δέσποΐ'να σεπτή —

Συνέβη, ότι πρέπει νά βεβαιωθώ, 
άφ’ οί έδώ τον θρόνον περιέβαλον 
συκοφαντών παμβδέλυρα καθάρματα, 
μέ τήν θανατηφόρον λυμαινόμενα 
πνοήν τά πάντα πέριξ τοΟ υίοΟ μου, άν 
κ έγώ αύτή νά μένω ασφαλής έδώ 
θά δύναμαι, ή άν τήν όδοιποοικήν 
λαβοΟσα πάλιν ράβδον εις τήν ίεράν 
νά έπιστρέψω πρέπει πόλιν, και έκεϊ 
νά άποθάνω μόνη.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Καταθλίβοααι



τούς ΤΓίκροχόλους τούτους έκ τοΟ στο[χατος, 
Αύγούστ', άκούων λόγους τοΟ σεπτοΟ σου, πλήν 
δεν έννοώ' όρκίζομαι, δεν έννοώ.

ΕΛΕΝ Η

Αρκεί των έργων ή θρασύτης, "Ύπαρχε* 
των ύποκριτικών τό θράσος λόγων σου 
άς λείψτ^. ϊο ν  υιόν αου κάλεσον 
εόώ, ή άφες νά Οπάγω προς αύτόν.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Οπως ορίζεις. Πλήν την τάξιν, Δέσποινα, 
όια νά παραβώ τοΐί αύτοκράτορος, 
την αύστηράν, δεν έ'χω λόγον, πρόφασιν.

Ο Κρίσπος ήφανίσΟη· τοΟτο σέ αρκεί.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

(ίχπληχτοί)

Ο Καϊσαρ ήφανίσΟη, και ό Κύριος 
ήμ,ών ακόμη δίν γνωρίζει τ ίπο τε;
Γπάγω, τρέχω προς αυτόν ευθύς.

(ίιπάγει· άλλ' εΰθίις υποστρέφει)
Ά λλα

τίς τον άνήρπασεν, Αύγούστα, πότε; π ώ ς;



ΕΛΕΝ Η

Ά φ ’ οΰ, καθώς ρ.οι λέγεις, αγνοεί αύτό 
ό αύτοκράτωρ, το γνωρίζεις τότε σύ.
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Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ε γώ ;

Τίς άλλος; Της αύλής ό Ύπαρχος 
δέν είσαι σ ύ ; δεν είσαι των συκοφαντών 
τό μόνον στόμα προς τον αύτοκράτορα;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Συκοφαντίας ή αύτοκρατορική 
αύλή τοΟ Κωνσταντίνου ού'τε δέγεται, 
Αύγούστα, ούτ’ έδεχΟη. Καταμηνυτών 
αναφοράς έγγράφους ή προφορικάς 
τό έκδοθέν έσχάτως προεκήρυξε 
διάταγμ’ , ά λλ ’ ευρείας. Πας τις δύναται 
κατά παντός νά ελθη καταμηνυτής, 
ά λλ ’ όχι μόνον πρός τάς αύλικάς άρχάς, 
ώς πρίν, άλλά και πρός τον αύτοκράτορα 
αύτόν αμέσως. Ιχνος και έλάγιστόν 
της πάλαι πρός έμέ έμπιστοσύνης σου, 
σεπτή προστάτριά μου, αν έπέμεινεν, 
ομνύω ότι μέχρι ταύτης τής στιγμής 
ούδεις των αύλικών άργόντων ελαβεν 
αναφοράν κατ’ ούδενός, και απορώ



άκούων τοΟτο το περί τοΟ Καίσαρος 
φριχτόν πλήν άνεξήγητόν σου άγγελίΑα. 

"Άλλα ανάγκη προς τον αύτοκράτορα 
«ύθύς νά σπεύσω.

(χινΕΐται ώς πρόξ εξοδον)

'Τπαγε, Άβλάβιε.
Άβλάβιος προσκ«νι{σας βαβέως τήν 'Ελένην, εξέρχετα.).

ΕΛΕΝΗ (μδνη).

Ε Λ Ε Ν Η

"̂ Αν οΰτος άληΟεύη, ό άφανισμος 
τοΟ Κρίσπου εΤνε εργον μυστικής 
διαταγής αύτοΟ τοΟ αύτοκράτορος, 
και τότε— ΟΓαοι, τέκνον άπροστάτευτον 
και έρφανόν μου, Κ ρίσπε!

(κλαίει)
Σκοτοδινιώ.

(χάθηται)

Μ’ έκλείπουν αί δυνάμεις, δτε μόλις και 
παροΟσαι Οά έπήρκουν. Τήν καρδίαν μου 
κατέχει φρίκη, και άουνατών ό νοΟς 
νά έξηγήση τήν φρικώδη συμφοράν,



εις εικασίας ΐλάτην γάνεται. *Η [Λή 
δ Κρίσπος είχε δίκαιον; κ ’ ή ιχητρυιά, 
τήν γνώρ,ην τοΟ υίοΟ [χου διαστρέψασα, 
της πατρικής αγάπης τον πρωτότοκον 
άλλ ’ ορφανόν υίόν του άπεστέρησε;
ΓΙλήν π ώ ς ; 'Η ΦαΟστ’ άπήλαυσ’ δ,τι ήΟελεν. 

Έ κ των χειρών τοΟ Κρίσπου ή διοίκησις 
άρΟεΐσα τής Γαλλίας άνετέΟη εις 
τόν νεαρόν υίόν της Κωνσταντίνον. Τί, 
τ ί άλλο πλέον τούτου ήΟελεν, ή τ ί 
ήδύνατο νά Οέλη;

Σ Κ Η Ν Η  Ε '

ΕΛΕΝΗ, ΕΓΤΡΟΠΙΑ

('Η Εΰτροπία εντρομοζ χαΐ τετβραγμενη, χατευΟύνεται προ; τό μέρο?, 
δποϋ χαί πρό αΰτης έ Άβλάβιος' άλλ* βλέπει αΤφνη; τήν *Ελένη>

Ι έπέχει).
Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Σύ έδώ ; Ά λλα
θεός, Ε λένη , πρός αε σ’ έξαπέστειλε. 
Σκληρά ανάγκη πρός τον αύτοκράτορα 
τούς πόδας [χου ώδήγει κλονουρ,ένους, πλην- 
ιχυστηριώδης τρόιχος τούς άνέστελλε 
σφοδρώς πρός τά όπίσω. Τύχη αγαθή! 
σέ βλέπω κ’ εις τήν έντρο[χον καρδίαν ιχου 
τό θάρρος ανατέλλει πάλιν κ ’ ή έλπίς.



Είθ’ , Εύ τροπία, νά φανη ό τρ6[Λος σου 
■ψευδής, ώς εΐνε και ή έξ έ[ΛθΟ έλπίς.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Ψευδής ή άπδ σοΟ έλπίς μου; σοΟ, καλή, 
άγια αδελφή μου ; Ά λλα  τότε τίς 
■δ βοηθός μου εσται και σωτήρ;

ΕΛ Ε Ν Η

Πλήν πώς
Τής πανίσχυρου αύτοκρατορίσσης ή 
αύγούστα μήτηρ άσδενοΟς πρεσβύτιδος 
-ποσώς δεν εχει χρείαν.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Και μεγίστην, φεΟ,
ώ  άδελφή μου.

Ε Λ Ε Ν Η

ΣπεΟσον προς δν εσπευδες, 
Αύγούστα, σπεΟσον προς τον αύτοκράτορα. 
Έ γώ  ένταΟΟα είμαι ξένη. 'Η αύλή 
δεν μέ γνωρίζει, δπως ούδ’ ή Ρώμη. ΠοΟ 
νά δράμω θέλεις, άφ’ οΰ πασαι προ έμοΟ 
τής 'Ρώμης καί αύλής αί θύραι κλείοντα ι; 
Σέ ή αύλή γνωρίζει, σέ ή 'Ρώμη, σέ.
Σύ δπου ελθης, άναπεταννυονται



ή υ^ητηρ της αύτοκρατειρας είσαι συ.
Διό και νΟν, άφεΐσα την άνίσ^'υρον 
έ|Λε ττρεσβΟτιν, πρός τον αύτοκράτορα 
ευθύ τον πόδα στρέψον. *Αν εκεί τυ^'όν 
την είσοδον σοι φράξη τις φρουρός, αυτός 
δεν εΤνε τής Αύλής δ έκλαρ.πρότατος 
'Γπαρχος, οστις εωθεν έρ-έ έδώ 
κρατεί, άποκωλύων τής πρός τόν υιόν 
εισόδου. Ό  σιλεντιάριος απλώς 
σε άγνοεΤ ώς νέηλυς' ιδού τό παν !
Δεν εχεις άλλο παρά τ ’ ονοίλά σου νά 
δήλωσής, και εύΟυς ιδού συ εριπροσΟεν 
τοΟ Κωνσταντίνου. "Άν κ ’ εις τοΟτον δέν άρκεϊ 
τό όνθ[Λά σου, πρός τό ούς ειπ ΐ αύτοΟ 
εν άλλο, ρ.αγικόν και άπροσριάχητον, 
τ ονοαα ΦαΟστα. "Ο,τι τότ επιθυμείς 
σύ, λέγε, ζήτει, λάμβανε, διάνεμε.
Εις μάζαν καί εις άρτον την γήν σύμπασαν 
μετάπλασον, και μέ τάς χεΐρας τρίψασα 
τόν άρτον εις ψιχ ία, ^ϊψε τον είς τής 
αγαπητής σου καλιάς τους νεοσσούς, 
τά φίλτατα στρουθιά. Τψιπέτης δέ 
έκ τοΟ αίθέρος άετός καί άκων άν 
άφήσ·/] νά πτοήσωσι σκιάζουσαι 
αί πτέρυγες του τά στρουθία, λάβε σύ 
τό τόξον σου, καί χρίσασα το βέλος σοι>



μέ φάρμακον οξύ καΙ όηλητήριον, 
^όξευσον έξ ένέδρας καΐ νεκρόν χ,αμαι 
τον ορνιν ^ίψε τον αίθεροβάμονα, 
τον βασιλέα τ ’ ούρανοΟ τον -πτερωτόν, 
τό κόσμημα και καύχημα της -πλάσεως.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Μέ θλίβει τό πικρόχολον των λόγων σου 
-πλέον παρ’ όσον τό αίνιγματώδές των 
μ’ έκπλήττει και ταράττει. 1 ί μετέβαλε 
της αδελφής μου τής φιλτάτης καί πιστής 
τά πρός έμέ την τάλαιναν αισθήματα 
έξαίφνης τόσον; Πώς εις δυσμενή έχθράν 
τής Φαύστας μετεβλήθη καί των τέκνων της 
ή πρίν γλυκεία μήτηρ καί φιλόστοργος;
Πώς εις τραχεΐαν ξένην καί ασυμπαθή 
ή πάλαι έρασμία καί παρήγορος 
τής Ευτροπίας αδελφή καί φίλη ; Ά ν 
τής κόρης μου τά τέκνα ό πατήρ 'ϊίμα, 
νά /αίρη μάλλον διά τούτο δίκαιον 
καί πρέπον είνε τ ί ς ; ή πενθερά εγώ 
του πασαν κεκτημένου καί παρέχοντας 
τιμήν, τοΟ Κωνσταντίνου, ή ή μή'ϊηρ «τύ; 
Καί έχαιρες σύ πρώτη, φίλη, πάντοτε" 
διότι τους ήγάπας τους αθώους μου,
Ε λένη , τούτους νεοσσούς, ώς λέγεις, τους 
ήγάπας, μάς ήγάπας όλους, πάντοτε,



ώς χθες ακόμη. Ποιος δαίμων βάσκανος 
την εΟτυχίαν ταύτην τής αγάπης σου 
και τήν χα|ίάν φθονήσας μάς άφήρπασε;
Τίς δαίμων; Ά λ λ ’ ή ΦαΟστα, εισ’ έτοίμη ού 
εύθύς νά ειπης ίσως είς άπόκρισιν, 
ή ΦαΟστα, ναί, ή γόησσα, ή πανσθενής 
τής γής κυρία, ή αυτοκρατόρισσα!
Ή  δυστυχής, ή παναθλία ΦαΟστα! Ω, 
τάς Οεηλάτους συμφοράς της τοΟ λαοΟ 
και ή έσχάτη άν Ιγνώριζε γυνή, 
θά τήν ήλέει, δεν θά τήν έζήλευε!

ΕΛΕΝ Η

Το κάρφος άφηρέθη έκ τοΟ όφθαλμοΟ 
τής Φαύστας, βπερ τόσον τήν ήνώχλει, και 
αί συμφοραί της άπο τοΟδε παύουσιν.

ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Δεν έννοώ.
Ε Λ Ε Ν Η

Ό Κρίσπος ήφανίσΟη.

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Π ώ ς;
Ό  Κρίσπος ήφανίσθη ; Κ ’ αιτιάσαι σύ 
τήν ΦαΟσταν διά τοΟτο; Δίκαιοι θεοί!



Ε Λ Ε Ν Η

Ά λ λ ’ έρωτώ σέ, πλήν της Φαυστκς ετερος 
την Θέλησιν τις είχε καΐ την δύναιχ'ιν 
τον Κρίσπον ν ’ άφανίση;

Ε Υ Τ Ρ Ο π ίΑ

Μόνος κύριος
τοΟ Κρίσπου εινε ό πατήρ, Αύγούστα, ώς 
ό αύτοκράτωρ κύριος τοΟ Καίσαρος.

Λοιπον ό αύτοκράτωρ^ ο πατήρ λοιπόν 
ένήργησε την σύλληψιν τοΰ Καίσαρος 
τήν νύκτα /0ές, έν ω ή αύτοκράτειρα 
και μητρυιά έρρόγχαζε καΟεύδουσα ! ;

Ή  μητρυιά βεβαίως 5έν έρρόγχαζεν, 
ούδ’ έκοιμάτο ή αύτοκρατόρισσα 
τήν νύκτα" τοΟτο τό έμάντευσας όρθώς. 
Α λλά  γνωρίζεις δ ια τ ί; Διότι άγρυπνος 
ολόκληρον τήν νύκτα μετ’ έμοΟ αύτή 
διήλθε, ναί" διότι άπο τής στιγμής, 
καΟ’ ήν ό Κρίσπος, ό προνομιοΟχός σου 
υιός καί καΐσαρ, έσχε τήν άπόνοιαν 
νά έξυβρίση προ συμπάσης τής αυλής, 
τ ί  λ έ γ ω ; πρό αύτοΟ τοΟ αύτοκράτορος,



τήν σύζυγον αύτοΟ μετά θρασυτητος
καί. άσεβείας ανήκουστου πρίν, άντί
εύθυς δραμοΰσα προς τον αύτοκράτορα,
του άσεβοΟς τήν τιμωρίαν ύβριστοΟ
νά άπαιτήσϊ], απ’ έκείνης της στιγμής
έκλείσθη μετ’ έμοΟ είς τον κοιτώνα της,
και εως τώρα άγρυπνος και άσιτος
στενάζει και θρηνεί απαρηγόρητος,
οτι αδίκως ώς έχθρά και δυσμενής
περιφρονεΤται καί θερίζεται ύπό
τοΟ Κρίσπου, και κωφή προς τής μητρός έμοΟ
τά δάκρυα, τό στήθος τύπτει εκφρων, καί
τήν κόμην της σπαράσσουσα, τον θανατον
μετά δακρύων, ώς τον μόνον λυτρωτήν,
έπικαλεϊται. Κατά πάσαν δέ στιγμήν
τήν κατά Κρίσπου τοΟ συζύγου τρέμουσα
οργήν, άλλά καί μή τολμώσα προς αυτόν
νά ελθ’ ύπέρ έκείνου, ούτως εχουσα,
πειθαναγκάζει τέλος ακόυσαν έμέ
καί τρέμουσαν νά δράμω εν όνόματι
αύτής προς τοΟτον — μάτην, βπως βλέπεις. Πρίν
έγώ προλάβω τήν τοΟ αύτοκράτορος
δικαίαν κατά τοΟ υίοΟ οργήν, έμέ,
φεΟ, προλαμβάνει σοΟ ή δλως άδικος
κατά τής θυγατρός μου.—  Πλήν τίς έρχεται;



(Προσέρχεται ή Φαΰστα [ΐετ’ άδρανοίίς σπουδής ώς πάσχουσα, λυσίκο- 
ρ,ος δέ κ»ι έν άτακτω νοσούσης περιβολ^}.

Ε Τ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

ΤΙ ΦαΟστα! Ποία αφροσύνη, θύγατερ,
-τήν κλίνην σου ν άφήσ·ης, ούτω ττάσχουσα.

Φ Α ΥΣΤ Α

Τίτο ανάγκη, (λητερ. ’Ό , οί πόδες (Αου 
κλονοΟνται κα ι— ίλ ιγγ ιώ . Δεν δύναμαι 
νά προχωρήσω.

(προς την Ελένην, ί̂ ν νυν πρώτον παρατηρεί)

ΦεΟ ! αύγούστα μήτέρ μου I

ΕΛΕΝΗ, ΕΤΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΥΣΤΑ

ΕΛΕΝ Η

(εΰσεδώς υποχλινθ|Λένη)

Σεπτή ΑύγοΟστα και κυρία μου —

(η Φαυστα κάθηται κατάκοπος εις θρονίον. Ευτροπία καί Ελένη σπευ- 
δουσι πέριξ αυτής)

Α λλά,
νομίζω, πάσχεις.

Φ ΑΥΣΤΑ 

(προς την Ελένην)

Σύ, ώ μήτέρ μου σεπτή,



συ μόνη νά τον σώσης δύνασαι. Έ γώ 
δεν δύναμαι νά δράμω, νά βαδίσω καν.

ΕΛΕΝ Η

Πλήν τ ίν ’ , αγαπητή μου κόρη ;

Φ ΑΥΣΤΑ

Τ ίνα ; Ναι,
συ δεν γνωρίζεις, κ ’ έγώ έχασα τον νοΟν.
Ο Κρίσπος —  τήν στιγμήν αύτήν τό έμαθα- 
ό Κρίσπος ήφανίσθη’ ό αγαπητός, 
ό λατρευτός σου Καϊσαρ, μήτέρ μου καλή, 
τήν νύκτα ταύτην συνελήφΟη, και καθ’ ήν 
στιγμήν λαλοΟμεν ίσως κινδυνεύει, και 
έγώ δέν εχω πόδας νά με φέρωσιν 
εως εις τον πατέρα του, δεν εχω νοΟν 
νά στοχασθώ, γλώσσαν νά έκστομίσω προς 
τον σύζυγόν μου 6πέρ τοΟ ίδιου του 
υίοΟ τρεις λέξεις,

(ώ{ προ; Ιαυτήν]

φεΟ, δέν εχω πρόσωπον 
και νά τον ιδω, ώ θεοί!

{προ; τήν Εότροπίαν χαϊ Ελένην)

Σείς σπεύσατε
καΐ σφσατέ τον.

(προς τήν Εντροπίαν)

Προς τον αύτοκράτορα 
ύπαγε, μήτερ, πέσε εις τους πόδας του,



χαΐ ύπέρ -τοΟ υίου του καθικετευσον.
(πρόςτην Ελένην)

Ά λλα  σύ (χόνη, πενΟερά [χου, [χόνη σύ, 
Ε λένη , τοΟ υίοΟ σου σύ θά δυνηθης 
νά κάιχψης την καρδίαν. ΣπεΟσον, σπεύσατε.

ΕΛΕΝΙΓ, ΕΓΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

(προς την Φαοσταν, άο’ ού 6πο6άλη εις αότήν ίιποχλινώς τά σεβά- 
σρ.ατά τοο)

Έάν ή ύψηλή της καΟοσίωσις
νά [χέ τΐ|χήση εγιι [χ’ όρισ(χόν τινα — ;

(Ή  Φαοστα άνανεόει διά της χεφοί· — Στρέφεται πρός την Ελένην 
ύποχλινο'μενος)

Ό Κύριος ·τ:ροσ[χένει την Αύγούσταν και 
σετττήν (χητέρα εις άκρόασιν έντος 
τοΟ ίερου θαλάμου.

ΕΛ Ε Ν Η

ΚαΟοδήγει με.

(Ή  Ελένη σ·ονοδενορ.ένη όπό το3 ’Αβλαβίοο εξέρχεται).



ΕΥΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ

Ώ  [χήτερ, μητερί

Φ ΑΥΣΤ Α  

(άνιστβ|χ^νη)

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Κόρη [Λου, ησύχασε. 
Ή  πενθερά σου Οά τον σώσ·(].

Θ,α τον σωση; ναι;
Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Και άίΛφιβάλλεις; Πότε εις έπιαονον 
τ%  πενθερας σου αίτησιν κατώρΟωσεν 
έ αύτοκράτωρ [Αέχρι τέλους ν άντιστη ;

Φ ΑΥΣΤΑ

Ναι, θά σωθη' τό βλέπω, το αίσθάνοο-αΓ 
άλλα έγώ πώς θά τον ίδω πλέον ; πώς 
νά ζήσω πλέον [χετά τά γενόμενα 
χθές;

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Απορώ μεγάλως και έξίσταμαι 
μέ τών φρενών σου ταύτας τάς μετα^ολάς 
τάς παλινστρόφους. Φαΰστα, πώς κατήντηοες



έσ^^άτως τόσον αίφνης ιδιότροπος!
Λί ύβρεις αί Θρασεΐαι κ’ οί όνειδισ[Αθΐ 
{Λε/ρι θανάτου σ’ ετρωσαν του Καίσαρος, 
κ ’ εύλόγως. Αίφνης οιχως φυλακίζεται 
ό Οβριστής. Τί τούτου δικαιότερον ;
Ά ντ ι δέ κ ’ ίκανοποιήσεως
και τοΟτο θανασί|Λως την καρδίαν σου 
τιτρώσκει, καί βαρέως φέρεις την ποινήν, 
καί τρέιχεις μ.ή τής κεφαλής τοΟ ΟβριστοΟ 
καί ΐΑΐα ^όνη πάθη θρίξ. Ά λλα  ιδού 
τή παρερ-βάσει τής Ε λένης σώζεται 
ό Καΐσαρ. Μόλις όμως περί τούτου σύ 
πεισθεϊσα, τρέμεις μη τον ίδης πάλιν, και 
άπηλπισμένη λυτρωτήν τον θάνατον 
έπικαλεΐσαι. Πώς τά  ασυμβίβαστα 
νά συμβιβάσω ταΟτα; Κόρη μου, μέ κρύπτεσαι. 
Μέ κρύπτεις μυστικόν τ ι. ’Ώ ! εις τούς θεούς 
σέ έξορκίζω, ΦαΟστα, μη πλειότερον 
αέ βασανίζης, κρύπτουσα τον πόνον σου.
Είπέ, τ ί εχεις; ναί, τ ί θέλεις, τ ί ζητείς;

“Ω ! ν’ άποθάνω I Μήτέρ μου, άν μ’ αγαπάς, 
άν με λυπήσαι, τρέξε, φρόντισε, εΟρέ 
όλίγην κόνιν, τρεις σταγόνας φάρμακον 
θανατηφόρου, ν ’ άποθάνω, μήτέρ μου, 
ώ ! ν ’ άποθάνω !
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Ε ϊΤ Ρ Ο π ίΑ

Ν’ άποθάνης; διατί;

Φ Α ΥΣΤ Α

Δεν ήκουσες, δεν είδες;

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τ ί:

Δεν ήκουσες
τούς λογους του, τους πλήρεις [χίσους λόγους του; 
Τό βλέμμά του δεν είδες, ώ ! τό βλέΐΑΐΑα του 
τό πλήρες μίσους και περιφρονήσεως;

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Πλήν τίνος;

Τίνος; καί ακόμη έρωτας; 
Εκείνου, οστις την ζωήν μου προ πολλοΟ 
φαρμακευμένην εγει, καΐ μ ΐ δύναμιν 
μυστηριώδη, ά λλ ’ άκαταμάγητον, 
προς εαυτόν μέ σύρει, τούς θεούς εγώ 
έν ω ματαίως ικετεύω ενοακρυς 
νυγθήμερον μακράν του νά μέ σιοσωσιν" 
εκείνου, δστις με άφήρεσε τον νοΟν, 
και εις τής δυστυγοΟς μου καί παράιρρονος



τά σπλάγχνα φλόγα φοβέρας ενέβαλε 
μανίας καίουσάν με, πυρπολοΟσάν με* 
-τον ύπνον δστις ήρπασε διά παντός 
από τά  βλέφαρά μου, κ ’ έφυγάδευσεν 
από τά χείλη τό μειδίαμα και την 
χαράν και τέρψιν άπό τήν καρδίαν μου* 
έκείνου, 6'στις μέ μισεί, έν ω εγώ 
φρικώδη πάσχω δΓ αυτόν καΐ τήκομαι, 
και τρέμω μόνον νά τόν Γόω, και ριγώ 
και καίω, άπό μίσος όχι, από έρωτα!

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Έ ρωτα τίνος;
Φ ΑΥΣΤΑ

Τίνος ; *Ας άνοίξ’ ή γη, 
και άς μέ καταπίη τήν άνόσιον, 
άλλ ’ ακούσε το, μάθε το* τοϋ Κρίσπου!

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ  

(ϊντρ0[Α05 χαΐ φρίττουσα)
Σΰ,

συ άγαπας τόν Κρίσπον ; Δεν παρήκουσα ; 
τόν προγονόν σου Κρίσπον ;

('Η  ΦαίΙστα, χβλύπτουσα ρ.έ τά ; χεΐρα? τό πρόσωηόν της ρίπτετ 
άνίάχλιντρον)

"Ό, πικρόν αύτό
τό βέλος έκαρφώθ’ εις τήν καρδίαν μου,



Οανάσιμίον, ώ ΦαΟστα ! Ποιον ονεώο; 
φρικώοες, -Γΐοϊον αίσχος άποτροτταιον !

(αποστρέφουσί ε ξ  ούτηί τό βλΙμίΛα χαί προχωρούσα πρός τό χοινώ)

Αν φως ποτέ ήιχέοας, άν άκτίς ποτέ 
ήλιου νά φωτίστ] τοΟτο πέπρωται 
τής άνοσίου κόρης τό μυστήριον, 
ώ θάνατε, έλθέ και εις τ ’ ανήλια 
τοΟ Αδου σκότη κρύψε με διά παντός, 
πριν ζήσω κ ’ ?δω μέ τους οφθαλμούς το φως 
εκείνης τής ήμέρας και τον ήλιον !
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(Καταπϊταννύεται η αυλαία)



ΠΡΑΞΙΣ Γ'

Ή ΰκηνή παρχΰτ^ την προ τον «οιτώνος 
της ΦαΐτΟτας αΐθονΟαν, φωτιζομένην ύπό μόνης 

τής νηκτικής λνχνΐας.

Σ Κ Η Ν Η  Α '

ΦΑΥΣΤΑ, ΕΥΤΡΟΠΙΛ

^'Η Φα3στα χάΟηται έπι «τχίμ,ποδος, Ιφ’ οΟ στηρίζει τόν άγχώνα της 
χειρός, δι' ης κρατεί τήν χεοαλήν, άτενίζουσα εις τό κενόν άλλόιρρων. 
Μετά τινας στιγμάς εισέρχεται ή Εντροπία, βλέπει αντι^ν, σείει τήν κε
φαλήν περίλυπος, καΐ λέγει:)

Ε Τ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Θεοί (Λεγάλοι! 'Οπου προ 'τριών ωρών, 
καΐ δπως την άφηκα !

(εισέρχεται εις τόν κοιτώνα, όπόθεν εξέρχεται αμέσως)

'Όλως άθικτος
ή κλίνη της άκό[Λη.

^πρός τήν Φαυσταν, ήτις μένει ακίνητος ώσανεί αναίσθητος πρός παν 
■δ,τι λέγεται ή γίνεται περί αυτήν)

Άπεφάσισες



Λοιπον σπου^αίως ν ’ άζοΟάνγ]ς, κόρη αου
( ανοίγει τά παραπετάσ[Αατα των θυρίδων)

Ά λλα  τ ί βλέπω ; έξω Ιξη μέρωσε 
σχεδόν προ ώρας ήδη φέγγει ή Ή ώς, 
καΐ μόλις πλέον διακρίνεται τό φως 
τής Αφροδίτης.

(επιστρέφουσα πρόί την Φαυσταν)

Ύ παγε νά κοιμηΟής' 
ή αγρυπνία ή διήμερος αύτή 
Οά σέ φονευση, κόρη μου.

ΦΑΥΣΤΑ

(αχίνητοί, καί άλλο’φρων, όπως προ'τερον)

Ναί, ή ’Ηώς ί 
Τί ευτυχής ! ’ΗράσΟη τοΟ Μαντίου τον 
υιόν, τον νέον Κλεΐτον, και τον ήρπασε. 
Τον Κέφαλον ήράσΟη, τον Ώρίωνα, 
τίς οΤδε πόσους άλλους; και τούς ήρπασε. 
Τούς ήρπασεν, ώς άν εί εΤχεν όνυχας 
Αρπυίας ή θεά ή ροδοδάκτυλος !
Πώς νά μη φύγη προτροπάδην προ αύτής
ή Αφροδίτη, ή σεμνή προστάτρια
των δεσποινών τής 'Ρ ώ μ η ς; Έ , Όβίδιε!
έγώ, εγώ νά σέ διδάξω έπρεπε
τών Οεαινών σου και θεών τούς έρωτας.
Ίά  ρόοα φέρει όχι εις τό πρόσωπον, 
άλλά εις τούς δακτύλους ή καλή Ή ώς!·
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διότι εινε κόρη αναιδής [Λητρός 
άναιδεστέρας, τής Νυκτός. Ά φ ’ Ο’ϋ ή Νύξ 
μορφήν δεν εχει, ττοΟ τά ^όδα τής ΑΐδοΟς 
6ά είίρουν τόπον ; "Αν έκ τής αίδήμονος 
ημέρας των ανθρώπων ή απρόσωπος 
και αφανής Ή ώς τούς ερωμένους της 
αρπάζει, εις τά  σκότη πάλιν τής Νυκτός 
τούς θάπτει, εις τά σκότη τά ανήλια, 
όπου τυφλή κοιμάται πασα δύναμις 
τής φυσεως, κ ’ εκεί εις τάς άγκάλας των 
καθεύδει ύπνον αιωνίου έρωτος.

(αίφνης άνισταμένη)

Ή ώς κ’ εγώ, θυγάτηρ είμαι τής Νυκτός 
κ ’ έγώ ' ά λλ ’ όχι τής Ε λληνικής, ούδέ 
τής των Αύσόνων. Είμαι κόρη τής Νυκτός 
χωρών ύπερβορείων, κρύων, ζοφερών*
Ή ώς, αλλά άγρια, βάρβαρος Η ώ ς!
Ή  γενεά μου εις τήν νύκτα τών όασών 
τής Παννονίας έκοιμάτο βάρβαρος 
μακρούς αιώνας, πριν έκ τοΟ ΠαννονικοΟ 
Σιρμίου ό πατήρ μου Μαξιμιανός 
όρμήσας, λάβ’ εις τάς τυλώδεις χεϊράς του 
άντι αρότρου ζίφος, κ έκρωμαϊσΟεις 
ώς καΤσαρ μοναρχήσ*(] καί ώς αύγουστος. 
Ιδού ή βάρβαρός μου κρύπτη καί κοιτίς. 
ΈκεΤΟεν εις τον κόσμον τον ρωμαϊκόν 
προήλθον, καί μετ άποπλάνησιν μακράν



εύρηκα τέλος τον ’Ωρίωνά μου. Ώς 
Ηώς τάς χεΐρας τάς ροδο^ακτύλους μου 
εκτείνω, τον αρπάζω, εις τήν φίλην μου 
κοιτίδα, τήν ζοφώδη κ ’ αίωνίαν των 
Οασών τής Παννονίας Νύκτα, τρέχω, καΐ 
εκεί εις τάς άγκάλας του φιλτάτου μου 
Ωρίωνος ριφΟεϊσα, ζώσα ή νεκρά, 
κοιμώμαι ύπνον αιωνίου έρωτος.

ΕΤΤΡΟ Π 1Α

ίίαραλαλεϊς, Αύγούστα!

Τίς ειν’ εδώ ;

Φ ΑΤΣΤΑ

(ώς αΓρη; άφϋ>;νιζθ|ΐίνη)

Τίς ώ μ ίλησε;

ΕΤΤΡΟ Π ΙΑ

Έ γώ , ώ ΦαΟστα.
Φ ΑΤΣΤΑ

Μόνη σ ύ ;
ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Ναί, μόνη, Μόνη ή'δη προ μακροΟ έδώ 
ίσταμαι χρόνου, και σ’ ακούω ενδακρυς.

λ ΐ άκούεις, λέγεις ; Μ ήκουσας λοιπόν; Ά λλα  
και δεν πειράζει. Τόσον τό καλίτερον.



Ε Ύ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Ναί, σέ α κ ο ύ ω  τ ό σ η ν  ώ ρ α ν  ε ν δ α κ ρ υ ς ,  

ο ι ό τ ι  α γ ν ο ώ  άν ε ί σ α ι  έ ξ υ π ν ο ς ,  

ή άν κ ο ΐ [ χ ά σ α ι  [α’ α ν ο ι κ τ ο ύ ς  τούς ο φ θ α λ ^ Α ο ύ ς ,  

άν ο σ α  λ έ γ ε ι ς  ε ι ν ε  λ ό γ ο ι  γ υ ν α ι κ ό ς  

π α ρ α φ ρ ο ν ο ύ σ η ς ,  ή π α ρ α λ α λ ή ΐ Α α τ α  

α ν θ ρ ώ π ο υ ,  δ σ τ ι ς  ο ν ε ι ρ ε ύ ε τ  έ ξ υ π ν ο ς .

'Π  Φ α Ο σ τ α  δ ε ν  ώ [ Α ί λ ε ι ,  ό χ ι ,  α η τ έ ρ  [Α ου· 

έ λ ά λ ’ ή  Νύξ ή  α ν α ι δ ή ς  π ρ ο ς  τ ’ α ν α ι δ ή  

ο α ν τ ά σ ί Α α τ ά  τ η ς .

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

'^Τπαγε νά κ ο ΐ[Α η Ο ή ς ,  

καλή [Αου κ ό ρ η ,  σ’ ικετεύω, ύπαγε.

Χά κοιμηθώ; και εινε τοΰτο δυνατόν;
'ΙΙ νύξ παρήλθε, και μ’ αύτήν τα φάσματα 
τής αναίδειας και οί λήροι. Προ πολλοΟ 
ό ήλιος άνέτειλε, και ή σεμνή 
κ’ αίδήμων Τώμη λάμπ’ εις τάς ακτίνας του, 
ώς και ό ΓΙαλατϊνος λόφος εξωθεν 
τών ανακτόρων τούτων. 'Ώρα κ’ εσωθεν 
νά λάμψη ή Αιδώς εις τό παλάτιον.
Ιδού, νΟν αίρω τα παραπετάσματα"



( Η Φαΰστα πράττει ο,τι λίγει· οΟεν καί καταΐίλημ.[ΑυρεΤ την σ>ηνήν 
τό φως της ί]μέρας).

ή νύξ, τά δνεφά της, τά φαντάσματα, 
οί λήροι γυναικδς παραφρονούσης και 
άσχημονούσης άρδην ήφανίσθησαν, 
και νΟν ένώττιόν σου πάλιν Γσταται 
ο^εμνη, αίοημων, σώφρων, δπως πάντοτε, 
η ύπερτατη των ρωμαίων δεσποινών, 
άς μόνον δις έκτος τοΟ οΓκου δυναται 
ό κοσμος νά προσβλέψη, νύμφας ή νεκράς' 
ήτις, και αν πασ άλλη τώρα δέσποινα 
τον έσκωριασμένον τοΟτον δυναται 
να παραβαίνη νόμον, νά τηρη αυτόν 
οφείλει αύστηρώς αυτή, ή βασιλίς 
τής οικουμένης, ή αυτοκρατόρισσα !

( Η Φαίίοτα, ταυτα λήγουσα, ί'στατβι μετ' επιτετηδευμένης μεγαλειίτη- 
τος και επιδεικτικώς ενώπιον της Εντροπίας),

Εισ’ ευχαριστημένη τώρα μέ έμέ, 
αύγούστα πενΘερά τοΟ αύτοκράτορος;

Ε Γ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Ποιον νά κλαυσω πρώτον, κόρη τάλαινα, 
και ποιον ύστερον; έμέ αύτήν ή σ έ ; 
τά  δυστυχή σου τέκνα, ή τον σύζυγον;
Οΰτω λοιπόν άσπλάγγνως, ΦαΟστα, έ'μελλες 
να φαρμακεύσης τής άθλιας σου μητρός 
τά γήρας, ούτω νά προόώσης σύζυγον



τ',στον και άγαπώντά σε, κ ’ εις δνειδος 
αιώνιον των τέκνων σου τό δνοιχα 
νά παραδώσης; ΦαΟστα, κόρη ΐΛου καλή, 
σέ ικετεύω —

{'Η Εΰτροπία θέλει νά γονυπετήση προ της Φαύ^τας, ήτις δμως άπο- 
χωλύει αυτήν μετ’ οργής).

Φ ΑΥΧΤΑ

Ευτροπί’ , άπηύδησα 
|χέ τάς γονυπετήσεις τάς ματαίας σου, 
τάς «νά “ άσαν ώραν.

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τέκνον φίλτατον!

Φ Α ΥΣΤ Α

Εις μιάτην, τό γνωρίζεις.

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Φαΰστα, κόρη μ.ου !
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Θά έξαντλήσης την ύπομονήν μου, και 
-πολλή, γνωρίζεις, πλέον δέν μ άπεμεινε. 
Τ ί νά τάς κάμω, μήτερ, τάς δεήσεις σου ; 
Νά θεραπεύσουν δύνανται τό νόσημα; 
Ούχί' ή νόσος εινε αθεράπευτος.
Γνωρίζεις θεραπείαν; έχεις φάρμακον;



Εγώ εν μόνον εχω, τοΟτο.

('Η Φαίίατα δεικνύει εξάγουσα έκ το3 κύλποι* της έγχειρίδιον.Ή Εν
τροπία τρί)(_ει πρ05 αύτήν Ιντρορ.ο<).

ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Φαϋστα,
μή προς θεών!

Ω ! μή φοβοΟ ποσώς. Ά φ ’ ού 
νά ζήσω σ’ ύπεσχέθην έπομόσασα, 
τον δρκον Οά τηρήσω, άλλα χάριν σου, 
διότι μόνον χάριν σοΟ έπώμοσα 
τον δρκον τοΟτον. Τότε 0έ μέ τ ί δικαίωμα 
παραπονεϊσαι κατ’ έμοΰ ; Τά τέκνα μου, 
ό σύζυγός μου, ούτοι λίθον κατ' έμοΟ, 
άν προδοΟοΰν, άς ρίψουν, ογι πλήν και σύ. 
Σύ μετά τοΰ πατρός μου μόλις έφηβον 
εις τάς άγκάλας τοΟ άνορός μ’ Ιρρίψατε 
τής Μινερβίνας Κωνσταντίνου, τοΟτον μέν 
συναύγουστον, εμέ δ’ αυγούσταν σύζυγον 
εν Αρελάτω τής Γαλλίας στέψαντες.

Αί ένδοξοι έκεϊναι και τρισευτυχεΐς 
Ιν Άρελάτω έορται εις ποιας, φεΟ ! 
εν Γώμη τώρα ν ’ άπολήξουν έμελλον ;



Έγώ αή τΐταίω διά -τοΰτο; Μη έμοΟ 
'τήν δόξαν κ ’ εύτυχίαν έορτάζοντες 
έν Άρελάτω τότε σεις έσκεπτεσθε .;

"Λ ! δ/' !
ΓΗ Β«τρο::' ρράζει Ολιβι ιατ̂ ί τηί̂

]\ίή κινήσαι, αή ταραττεσαι 
ττοσώς, Αύγούστα! Ούτε όνειρεύομαι, 
ώς βλέπεις, τώρα πλέον, ούτε φλυαρώ. 
Έάν εις πατρικήν τοιαύτην πρόνοιαν 
έπίστευεν ή Φαΰστα, το νεόνυ[Λφον 
κοράσιον, ή ΦαΟστα ή [κετεπειτα, 
τόσ’ άλλα διδαχΟεϊσα θλιβερά κακα 
εντός των παλατίων, δεν ήόυνατο 
νά υ,ή γνωρίση τοΟτο τό άπλούστατον 
του κόσιχου πράγιχα, οτι οί γονείς αυτής 
έν Ά ρελάτφ  τότε συνεώρταζον 
|χετά τοΟ Κωνσταντίνου όχι τήν χαράν 
έίχοΰ και εύτυχίαν, ώς ένό[χιζα, 
αλλά υπο τό πρόσχη[χα των γάαων ιχου 
τήν συ{χυ.αχίαν την πολιτικήν αυτών, 
ής μόνον έν τών αμοιβαίων και πολλών 
ανταλλαγμάτων, πάντως δε τό ήκιστα 
σπουδαίου, ήμην και έγώ.

Ε ΥΤΡΟ πίΑ

Πώς, κόρη μου,



τά  πάντα διαστρέφεις και παρεξηγεΐς !

Α , δχι, δ χ ι! Λέγω την άλήΟειαν.
Η [χίνη παρεξήγησις, ή ιχόνη μου 
διαστροφή, ειν’ οτι κυριολεκτώ.

Ό  Κωνσταντίνος με ήγάπησεν άλλα 
κ έγώ άφωσιώθην εις αύτον πιστώς.
Α λλ ’ , ο ιμοι! κέντρον έρωτος και πίστεως 
δεν εινε τών.καισάρων τά  ανάκτορα.
Οκτώ τον κόσμον έκυβέρνων αύγουστοι, 
διώκοντες, φΟονοΟντες και προδίδοντες 
άλλήλους, όπως έκαστος εις εαυτόν 
τοΟ κόσμου δ'λην συγκεντρώσ*η την αρχήν. 
Απέτυχον οί πάντες, είς δ’ έπέτυ)^εν 
έκ πάντων μόνος, ό και πάντας τούς λοιπούς 
ύπερβαλών εις νοΟν και είς χρηστότητα, 
δ σύζυγός μου. Πλήν και ούτος ώφειλε, 
διά νά παύση την άέναον σφαγήν 
τοΟ κόσμου, νά ποτίση μ αίμα έκαστον 
τής νικηφόρου του πορείας βήμα, μέ 
τά αίμα των έχΟρών, κ ’ ΙχΟροί του όλοι οί 
τοΟ κράτους ήσαν αυγουστοι και καίσαρες, 
μικροί μεγάλοι, οί έγγύτατοι αυτοί 
των συγγενών του. Τρί’ άπο τοΟ γάμου μου 
εΤ^ον παρέλθ^ μόλις ετη, και αύτός 
ό αδελφός μου [ό Μαξέντιος, προδούς



αίσχρώς τον ευεργέτην και σωτηρα του,
τον συζυγέν σου και πατέρα ρ.ου, έλΟων
προς τον γαρ-βρον του Κωνσταντίνον συνδρορ.ην
έζήτει κατ’ εκείνου. Τί εγώ ή ταλαινα
νά πράξω τότε εδει, [Αεταξύ πατρός
κ ’ υίοΟ παρεντεΟεΐσα ; Ολοφυροιχένη αεν
και στένουσα, άλλ βαως ύπερησπισα
συνηγορούσα του πατρός το δίκαιον,
κ’ ή συνδροαή έδόΟη. Πλήν ευθύς ώς ο
σωτήρ του Κωνσταντίνος έζεστράτευσε
κατά των Φράγκων, ό πατήρ [Αου εοραρ,εν
εις Άρελατον, ήρπασε τον θησαυρόν
τοΰ Κωνσταντίνου, τόν στρατόν διέφΟειρε,
και ώς νεκρόν κηρύξας τόν σωτήρά του,
εις ανταρσίαν κατ’ αύτοΟ έκίνησε
τάς λεγεώνας].

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τά γνωρίζω, κόρη [Αου.
Τί νΟν έ κ ε ΐ ν α  τά α ξ ι ο θ ρ ή ν η τ α  

α ’ ά ν α ΐ Α ΐ ΐ Α ν ή σ κ ε ι ς  *,

Φ Α ΓΣ ΤΑ

Τί ; ιδού. Έπρόδωκα 
την άπιστίαν τοΟ πατρός (Αου προς 
τόν σύζυγόν ΐΑου.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Κ’ έπραξας τό χρέος σου.



Φ ΑΤΣΤΑ

Το λέγεις τώρα· τότε δεν τό έλεγες, 
άλλα [χέ χατηράσο.

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Κό,-ρη [χου, ποτέ.

Ας εινε' [προχωρώ. Τήν έπονείδιστον 
αποστασίαν ιχία τοΟ συζύγου μου 
πνοή ώς κουφήν εσβεσε πομφόλυγα.
Ο Κωνσταντίνος, πάντα παρ’ έμοΟ μαΟών, 
σπουοή έκ Ρήνου παραχρήμ' άνέζευζε, 
κ είς Άρελάτον ήλΟεν, ειδ’ , ένίκησεν. 
Α λλά και ήττη μένος ό ελεεινός 
πατήρ μου τότε τί τολμά ; Τον νικητήν 
την νύκτα νά δολοφονήση ένδον τοΟ 
κοιτώνός του. Κ εις τοΟτο τίνα σύμμαγον 
και συνεργον ζη τε ί; εμέ.

Ε Υ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

Δεν ήκουσα
τοΟτο ποτέ.

Ψ Α ΓΖ ΤΑ

Διότι καί εις σε αυτήν, 
τήν σύζυγον έκείνου και μητέρα μου, 
πώς ήδυνάμην περί τοΟ γεννήτορας



■τοιοΟτον αΙσχ^ος έπονείόιστον ποτέ
νά έκστο[χίσω; Ό γαμ.βρός τον άνανδρον
τοΟ πενΟεροΟ του δόλον αέ πανούργευαα
έλεεινόν προέλαβεν. Εκοίυ.ισεν
έν τώ  Ιδίω του κοιτώνι γέροντα
εύνοΟχον, οστις και τήν νύκτα άντ’ αύτοΟ
έσφάγη. Ούτω δέ ο Μα^ιίΑΐανός
έπ’ αύτοφώρφ συλληφΟείς, εις θάνατον
κατεδικάσΟη, όχι δμ.ως βίαιον,
άλλ ’ αύτοκτόνον]. Άκουσία ήρωί'ς
κ’ έγώ πασών εκείνων των ελεεινών
τραγφδιών, τ ί έπραξα έκάστοτε
παρ’ δ ,τ ’ ή σκληρά τύχη μ.ου μ. έπέβαλλεν ;

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

ΈπολιτεύΟης πάντοτε ώς ώφειλες.

Καί δμ-ως τήν εύΟύνην πάντες εις έμ.έ 
έπέρριπτον, κ ’ οί ξένοι και οί συγγενείς. 
Έμ.έ καταρωμ-ένη έξεμέτρησε 
το ζην ή Μινερβίνα' ό Μαξέντιος 
έμε, διότι τον πατέρα έσωσα, 
και δ πατήρ εμέ, διότι έσωσα 
τον σύζυγόν μου 'Όλον έξωλόΟρευσε 
το γένος της ή Φαΰστα, λέγει δ λαός, 
αυτή τοΟ Κωνσταντίνου έξωλόΟρευσε



"Την γενεάν, τοΟ κράτους τούς αύγουστους κκΐ 
τους καίσαρας, ή αίμοβόρος, ή αιμοδιψής!
Κ εΟλογως και Οικαίως λέγει και φρονεί 
δ κόσμος ταΟτα, άφ’ ού σύ χθες μ ’ έλεγες, 
οτι πανίσχυρος είς το πλευράν έγώ 
τοΟ Κωνσταντίνου ίσταμαι. ΙΙανίσγυρος 
Υ] ΦαΟστα, ητις ουδέ μίαν καν ψυχήν 
έκ τοΰ Οανατου Ουναται νά σώσγ], ήν 
ή τύχη τοΟ πολέμου ή τοΟ θρόνου ή 
σκληρά ανάγκη άπαξ κατεδίκασε! 
Τρισευτυχης ή ΦαΟστα, ή όφείλουσα 
άπαυστως να τηρή τής άλουργίδος της 
στιλπνόν το χρώμα, καί άπαυστως τρέχουσα 
παντοΟ, όπου ό Αρης ή ό δήμιος 
εργάζεται, ν ’ άνακαινίζη βάπτουσα 
έκ νέου είς τό αίμα την κοκκίνην της, 
τήν μυσαράν της άλουργίδα! ΕΟτυχής 
ή ΦαΟστα, διδαχΟεΐσα, ώς διδάσκονται 
τά  τέκνα της, εν μόνον νά αισθάνεται, 
νά βλέπη, νά λατρευη και νά άγαπα, 
τον θρόνον, ήτις αγνοεί άπό πολλοΟ 
άν ζή ακόμη, ή εάν άπέθανε, 
διότι ή καρδία της άπέμαθε

. πάλλη πλέον ολως, ; δακ
οί οφθαλμοί της, και νά λέγ ’ ή γλωσσά της 
ότι φρονεί ό νοΟς της.



Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

ΣήίΛεοον ούδείς,
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ώ ΦαΟστα, πράττει άλλως παρά βπως συ, 
ΟύδεΙς αποκαλύπτει ο,τι σκέπτεται 
ποτέ διά τής γλώσσης, ρ.άλιστα δέ προς 
τον έπι θρόνου ύψηλοΰ καθήμενον.

Πλήν διά τοΟτο άκριβώς έ{χίσησα 
κ’ έγώ τον θρόνον τούτον και τον πέριξ του 
άνδραποδώδη κόσαον, κ’ ή καρδία ιχου, 
έτοιμη ν ’ άσφυκτήση έκ του βδελυγμοΟ, 
άνετινάχΟη αίφνης και έσκίρτησε, 
κ’ ήσθάνθη δ,τι πρότερον ούδέποτε, 
καθ’ ήν στιγμήν τό πρώτον εστη προ έμοΟ 
ίιωτοβολών έκ κάλλους και νεότητος 
ό ήρως τής άνδρίας και τής αρετής,
5 εις το αΤμα τών έχ_θρών τό ξίφος του 
πολλάκις βάψας το δαφνοστεφές, άλλά 
ούδέποτ’ έν ειρήνη μ ’ αΤμα συγγενών 
ώς δήμιος μολύνας, μόνου ούτινος 
ή γλώσσα έν τώ  κόσμω τούτιρ πάντοτε 
προς πάντας λέγει δ,τι και ό νοΟς φρονεί, 
ό Κρίσπος.

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Ή το θαυμαστή, μά τους θεούς, 
ή γλώσσα τοΟ λαμπροΟ σου τούτου ήρωος,



όποτε χθες έ(Λ7:ρ6ς τοΟ αύτοκράτορος 
και της αΟλής (χέ τάς θρασείας ύβρεις του 
σέ έκεραυνοβόλει.

Πλήν και δίκαιον
δέν είχεν ; *Αν ένταΟΟα τήκεται αργός,
[χετά τον σύζυγόν [χου τούτου αίτιος
τ ίς  άλλος παρ’ έ(χέ; Όρθώς έμάντευσεν,
ότι έγώ νά (χένη θέλω κ ένεργώ
έδώ αύτός' έν (χόνον δέν έιχάντευσε,
διότι ού'τε ούτος ούτε άλλος δυνατόν
ποτέ νά τό (χαντεύση ήτο, 0τι, φεΟ,
κατά τής κεφαλής (χου όαί[χων έστρεψεν
άλάστωρ τάς κατάρας και τά όάκρυα
τής Μινερβίνας τής [χητρός του, τοΟ πατρός,
τοΟ άδελφοΟ μου, όλης μου τής γενεάς,
τοΟ πατρικοΟ του όλου γένους, μάλλον δέ
τριών αιώνων ότι ΘΟμα πέπρωται
εγώ νά πέσω νΟν έξιλαστήριον
τοΟ άγους τοΟ άραίου και θεομυσοΟς,
τοΟ θρόνου τούτου των Καισάρων. 'Όθεν και
άφ ής τοΟ άνοσίου τούτου έρωτος
τό βέλος τό θανάσιμον έκ τής χειρός
τής όλεθρίας φέρω τοΟ Άλάστορος
έδώ,

(δ4ί>'.νύουσα τίαρδίαν της)



νά ζήσω πλέον, ν άναπνεύσω, δπου καΐ 
ι̂ Κρίσπος δεν ύπάρχει, μι’ εΤν’ αδύνατον.

Ε Υ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τ ί εύ'κολον θά ήτο, τ ί σωτήριον 
δλους απ’ έδώ ν ’ άπείλακρύνετο 

ό Κρίσπος!
Φ Α ΥΣΤ Α

Μήτερ, [χή έπανερχώ[Αεθα 
είς δ,τι άπαξ συνωμολογήσα[Αεν.

Άπήτησες νά ζήσω’ ένορκον έγώ 
δτι θά ζήσω σ’ εδωκα ύπόσχεσιν, 
αλλά έπΙ τφ  ορφ νά άπολυθή 
έκ τής ειρκτής ό Κρίσπος, και νά τοΟ δοθή 
ή άδεια, άν θέλη, ή ή προσταγή, 
άν άρνηθή, νά έλθη είς συνέντευξιν 

εμέ ιδιαιτέραν, προς διαλλαγήν.
Τό πρώτον, καθώς λέγεις, έγεινεν αλλά 
πδ δεύτερον άκέμη.

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Και τδ δεύτερον
6ά γείντ), ΦαΟστ , άφ’ ού ^ητώς άμφοτερα 
ό αύτοκράτωρ μ’ ύπεσχέθη. Χάριν σοΟ, 
μοι εΐπεν, έφυλάκισε τδν Καίσαρα,
■τήν κατά σοΟ θρασεΐαν ύβριν τιμωρών, 
αλλά σοΟ χάριν πάλιν, είπε, συγχωρεΐ



τον Καίσαρα, άφ’ οδ τό θέλεις τόσον συ, 
και άπολυσας της ειρκτής αύτόν προς σέ 
Οα στείλη, ώς προτείνεις, προς διαλλαγήν, 
αετα χαρας, διότι ταύτην μάλιστα 
τήν λύσιν καΐ έκεΐνος εύχεται. Α λ λ ά , 
νομίζω οτι βήματα ακούονται, 
καί

(προβασα μιχρόν πρός τά παρασχτ{νια, βλέπη ζχχόζ, χαί εύβιις επιστρέ
φει μετά σπουδές πρός την Φαοσταν)
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έρχεται-

Έκεΐ'

Φ Α ΤΣΤ Α

-ος;

Ε Υ Τ Ρ Ο π ίΑ

ΦαΟστα, ναί,
Φ ΑΤΣΤΑ

ό Κρίσ
Θεοί!

(Ή  Φαϋστα εισέρχεται μετά σποοδήζ εις τόν χοιτώνα) 

Σ Κ Η Ν Η  Β '

ΚΡΙΣΠΟΣ χα'ι ΕΤΤΡΟΠΙΑ

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Εντολή τοΟ αύτοκράτορος, 
Αύγούστα, ήλΟον προς τήν αύτοκράτειραν.



Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Κ αί, Καϊσαρ, καλώς ήλθες.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ή  σεπτή
τής αύτοκρατορίσσης καθοσίωσις 
■εύρίσκεται, έλπίζω, είς τούς ιερούς 
■θαλάμους της.

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Ναί, Καϊσαρ.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

( Μιχρον περιβλίψας χαΐ μετ’ αδιόρατου σ/εδόν αδημονίας)

Είς άπρόσφορον
άν ήλθον ώραν, όχληρος δεν έννοώ 
ποσώς νά γείνω, κ’ έπιστρέφω.

ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

"Άπαγε"
ποΟ προσφιλοΟς ή παρουσία Καίσαρος 
■ένταΰθα είνε πάντοτε εύπρόσδεκτος.
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Σ Κ Η Ν Η  Γ

ΚΡΙΣΙ10Σ, ΦΑΤΣΤΑ 

(εΰπρεπίοτερον εβταλμένη) 

Φ Α ΤΣΤ Α

Α γαπητέ αου Καΐσαρ, χαφε.



Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ

Ό  πατήρ
και Κύριος, αύγούστα ρ-ήτερ, [λ εστειλε 
προς σέ.

Φ Α ΥΣΤ Α

(νιύουσα προς την ρ̂ ητέρα)

Αύγούστα,—
(Ή  Ευτροπία εξέρχίται. Ή  Φαΐίστα ριένει σόννοος χβί χεκνφνΐε, ει 
και προδτ|λως τεταραγρ.ένη)

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ή λθον και προσμένω τάς 
^ιαταγάς σου, μήτέρ μου.

Φ ΑΤΣΤΑ

Δ ιαταγάς;
Δεν έδωκα ποτέ ούδε ήξίωσα 
διαταγάς νά δώσω είς τον Καίσαρα.

Ά φ ’ ού μέ διατάσσει δ πατήρ έδώ 
νά έλθω ,—

Φ ΑΤΣΤΑ

^Ακων;

“Ακων και άρνούμενος-



Φ ΑΥΣΤΑ

Άρνούμιενος ν’ άκουσης τήν έξήγησιν 
έκείνης, ήν οίκτρώς παρεξηγεΐς σύ ; τήν 
απολογίαν γυναικός, ήν άφωνον 
σκληρώς καταδικάζεις; το παράπονον 
εκείνης, ήν περιφρονεϊς σύ καί μ,ισεΐς 
αέ/ρι θανάτου, οτε και ύπέρ μιας 
τριχος τής κεφαλής σου τήν ζωήν αυτής 
θά εδιδεν έκείνη ;

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ναι, άρνούμενος.
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Τότε, υιέ μου, ή ταλαίπωρος γυνή, 
ήν εύδοκεΐς ν ’ άποκαλής μητέρα σου, 
δεν εχει πλέον να σο'ι ειπη τίποτε.

Αύγούστα, χαΐρε.
(ύποχωρεΐ πρός εξοδον)

Φ ΑΥΣΤΑ

Μίαν άκροάσεως
στιγμήν ακόμη, Καΐσαρ, σε παρακαλώ.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

(επιοτρέψας)

Λυγούστα, σε ακούω.



Ό Λικίνιος,
δ νεαρός συγκαισαρ και έξάίελφος, 
έπιστολήν σοι επεμψεν, έν ή πολλά 
σοι διηγείται λίαν απερίσκεπτα, 
τά  μ.έν έξ έαυτοΟ, τά πλεΐστα δ’ εκ τίνος 
ΟΟάρρωνος, κοινοΟ σας δήθεν φίλου.

Π ώ ς;
δέν είνε δήθεν φίλος ο έξαίρετος 
Ουάρρων’ είνε φίλος ιχας αληθινός.

Φ ΑΥΣΤΑ

Μη έκστομ,ίσης, προς θεών, και δεύτερον 
τον λόγον τοΟτον, Καΐσαρ, σύ.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Και διατί;
Φ ΑΥΣΤΑ

Εχθρός τοΟ θρόνου είνε 6 Ούάρρων.

Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ

έχθρός τοΟ θρόνου; δ Ούάρρων;
Τίς

Φ ΑΥΣΤ Α

Ναί. Αύτόν
και άλλους νέους φρονηρ,άτων και ηθών



ύποπτων είδε συγκαγχ_άζόντας προχ^θές 
ό αύτοκράτωρ άναιδώς.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Κ ’ έκ τούτου τ ί ;
Είν εγκληίΑα λοιπον καΟοσιώσεως,
Ιάν γέλα τ ις ;  κ έορτάζων άν γέλα ;
Πολύ, μά τούς θεούς, ΑΟγούστα, τείνετε 
τον κάλων.

Φ Α ϊΣ Τ Α

Έ γώ, Καΐσαρ, ογι βέβαια.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

ΓελοΟν οί νέοι! Τόσον τό καλίτερον.
Κ ’ ή γη γέλα τήν άνοιξιν [χε τ άνθη της.

Πλήν οιά τοΟτο και τά ωραιότερα 
προώρως κόπτει, φεΟ ! ή ανθρώπινη χειρ.

Ιδού τοΟ Λικινίου ή επιστολή.
<Έξ«γουσ« Ιχ του χολπου εγχειρίζει εί; τόν Κρίσκον επι<ττολ>{ν, V  
ουτος λαμβάνει χαΐ άναγινοίσχει).

Συ|χβούλευσέ τον νά μη γράψη άλλοτε 
τοιαΟτα, Κρίσπε, καί προς σε.

Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ
Ά λ λ ’ άπο(5ώ

πώς ή γραφή πριν φθάση εις τάς χεΐράς μου



έσφραγ'.σμένη, παρά σοΙ ασφράγιστος 
εΟρίσκεται, Αύγούστα.

Φ ΑΥΣΤΑ

Π ώ ς; 'Ως ύποπτος 
άπεσφραγίσθη, χαΐ ώς επιλήψιμος 
μοι παρεδόθη.

Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ

Επι τώ  σκοπώ;

Φ Α ΤΣΤ Α

ΤοΟ νά δοθ^
ώς τόσαι άλλαι, εις τον Αύτοκράτορα.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Αφ οδ την ύπερτάτην τών καταδοτών 
άνέλαβεν αρχήν ή αύτοκράτειρα, 
το χρέος της ας κάμη. Δος την ύποπτον 
επιστολήν μου εις τον Αύτοκράτορα, 
Αύγούστα μήτερ.

(Τείνει πρός τήν Φ*ϊ!σταν την έπι<Γτολί(ν)

Α, μη παίζης, Καισαρ, μή 
εν ού παικτοϊς. Δεν εινε μόνον ύποπτος 
τοΟ Λικινίου αΰτη ή επιστολή· 
ώς εχουσιν Ιν Ρώμη νΟν τά  πράγματα, 
φεΟ, είνε θανασίμως έπιλήψιμος.



Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ

Α λλ’ άν [λέ τά μωρολογή{Αατα αυτά 
ένος παιδιού'κινδυνεύ’ ή κεφαλή 
έρ.οΟ κ ’ έκείνου τοΟ άθψου ρ.είρακος, 
δέν είνε αέγα τ ι και ή απώλεια 
δύο καισάρων' εχει καίσαρας πολλούς 
ό θρόνος άλλους.

Φ Α ΤΣΤ Α

Ά λ λ ’ ουδένα Κρίσπον.

Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ
Ναί·

ουδένα Κρίσπον, θθρ.α πάσ·/)ς (Αυσαρας 
συκοφαντίας, πλάσ[Αα δυστυχές, καΟ ου 
και οί θεοί συνώρ.οσαν κ ’ οί δαίρ.ονες* 
όν βλέπει ρ.ετ’ αποστροφής δ ίδιος 
αύτοΟ γεννήτωρ, δστις χθες ρ.έν ένοχον 
αγνώστου προδοσίας έφυλακισεν 
αύτόν, νΟν δ’ άπολύσας έξαπέστειλε 
γοργώς έδώ προς τήν αΟτοκρατόρισσαν, 
διά νά έξυφάνη αύτη κατ αύτοΟ, 
τίς οιδε ποιαν πάλιν στυγεράν 
συκοφαντίαν ! Ααβε την επιστολήν 
καΐ δός την, ίλήτερ, εις τον αύτοκράτορα.

(τίννίΐ χαΐ πάλιν τίιν επιστολήν προς τήν Φαΐίσταν)



Φ ΑΥΣΤΑ

■(λαμβάνει^ήν ίιπό το5 Κρίσποϋ άποδιδομενην αΰτη έπΐ(ϊτολτ}ν, χα· υγ.~  
σαβα απορρίπτει αΰττίν)

Απο πολλοΟ ό χόσ·[Αος, ο,τι γίνεται 
καχδν, νου,ιζει εργον ιχου. Μαρτύρορ,αι 
τούς αθανάτους, Κρίσπε, δτι σφάλλεται 
ό κόσ[χος ούτος. Μία Οελησις σκληρά, 
αλλα οικαια, κυβέρνα τον κόσ[Αον νΟν, 
ή τοΟ πατρός σου’ ταύτην βέ τήν θέλησιν 
τήν σιδηράν βιεπει (χόνον είς σκοπός, 
τοΟ θρόνου τό συμφέρον. "Αν περί έμοΰ 
κακα φρονη ό κόσμος, αδιαφορώ" 
ό κόσμος είνε άξιος της πλάνης του.
Μέχρι θανάτου μέ λυπεί έν, βτι καί 
έκεΐνος, δ'στις ύπεράνω Γσταται 
τοΟ κουφου τουτου κοσμου, πάσγει τήν αυτήν 
καί ούτος πλάνην.

Κ ΡΙΣ Π Ο Χ

Τ ίς;
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δεν το πιστεύω.

Φ ΑΥΣΤΑ

Ο Κρίσπος.

Κ Ρ1ΣΠ Ο Σ

Ισως, πλήν

Φ ΑΤΣΤΑ

λί έρωτώ, τ ί δ πατήρ,



μεθ οσας ύβρεις κατ έίΛοΟ έξέφερες 
προχθές έν τη αύλη, νά ττράξη ήθελες, 
ειμή νά σε κάθειρξη τιμωρών; τ ί  άλλο οέ 
νά άπαιτήση παρ αύτοΟ ή σύζυγος 
και συνθρονός του ; Λέγε.

βεβαίως οχι.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ολιγώτερον

Φ ΑΥΣΤΑ

"Αρ’ άπήτησα έγώ 
τήν τιμωρίαν, ο πατήρ ο επέβαλεν 
απλώς αυτήν, θά λέγης.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Βεβαιότατα.

Έάν δε σ’ είπω, ότι από τής σκηνής 
τής φοβέρας εκείνης μέχρι σήμερον 
ούδέ στιγμήν έγώ τον αύτοκράτορα 
συνήντησα, χθες δ’ ό'τι μόλις εμαθον 
τήν κάΟειρξίν σου, —  ;

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Λιατί



Φ ΑΥΣΤ Α

'Απλούστατον
το διατί’ διοτ’ ή άσπονδος έγώ 
έχθρά σου καΐ διώκτρια, λιπόθυιΑος 
(Αετά τάς ύβρεις σοΟ {ΑετενεχΟεΤσα εις 
τήν κλίνην [Αου κατέπεσα, και εκτοτε 
μέχρι της ώρας ταύτης έδώ έμεινα 
κλεισμένη, μόνη, άσιτος και άγρυπνος, 
την τύχην μου θρηνούσα, και τον θλιβερόν 
νά καταστρέψω μελετώσα βίον μου.
Εκ τοΟ θανάτου της μητρός μ’ άνέστειλαν 
τά δάκρυα κ ’ ή αίφνης φήμη, οτι σύ 
καθείρχθης. Προς τον αύτοκράτορα έγώ 
τούς πόδας νά κινήσω μη ίσχύουσα, 
ίκέτιν την μητέρα επεμψ’ άντ’ έμοΟ, 
και είσηκούσθην. Άπελύθης τής ειρκτής 
κ ’ έστάλης πρός με.

Ώ  μήτερ, μήτερ !

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Εινε τούτο δυνατόν;

Τής μητρός, ώ Κρίσπε, μή 
τό ιερόν μή βεβηλώνης όνομα.
Τού Λικινίου την μωράν έπιστολήν, 
έγώ γνωρίζω πώς ύπεξαιρέσασα, 
σοι δίδω, όπως διανοίξω τ ’ όμμα σας



•προς τούς κινδύνους τους έπαπειλοΟντάς σας 
κ ’ εύλαβεστέρους καταστήσω. Ά λλα  συ, 
ανδρείος έν ού δέοντι, περιφρονεΐς 
•τον κίνδυνον, τ ί λ έ γ ω ; τον [χέν κίνδυνον 
<ί;ς [ΑΟθον έκλαμβάνεις, ύποπτεύεις δέ 
Ιμέ ώς δολοπλόκον, ήτις Θέλει νά 
αέ παγίδευση προς έξόντωσίν σου.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Ναί,
•σχεδόν πιστεύω δτι ήμην άδικος, 
τοιαΟτα ύποπτεύων. Ά λ λ ’ είπέ μοι τ ί, 
τ ί  άλλο περί σοΟ, Αύγούστα, να φρονή 
επρεπεν δστις τόσους διωγμούς έκ σοΟ 
ύπέστη ;

Φ Α ΥΣΤ Α

Σύ ! σύ διωγμούς; και έξ έμοΟ ; 
Είπέ και ενα μόνον.

Παρασιωπώ
ώς άδεσπότους φήμας πάντα τ ’ άλλα , και 
εν μόνον σ’ αναφέρω. Έξ αιτίας σου 
δεν άφηρέθην τής Γαλλίας τήν άρχ^ήν 
και τόσον ήδη χρόνον άπρακτων έδώ 
μαραίνομαι και τήκομαι*,

Φ Α ΥΣΤ Α  .
Ά ν διωγμός



τωόντι εινε τοΟτο, τούτου αίτιος 
και δ πατήρ έν αέρει εινε, ά λλ ’ έγώ 
πλειότερον έκείνου, τό όμολογώ.
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Θεοί! τ  ομολογεί. Αλλά κατάφωρος 
λοιπόν δεν είν’ , Αύγούστα, άδικί’ αύτό ;

Αν εινε αδικία, τήν διέπραςα,
τήν μόνην, Κρίσπε, τούς θεούς μαρτύρομαι.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Τωόντι άρα βεβηλώνω τ ’ όνομα, 
μητέρα μου καλών σε* είσαι μητρυιά.

Φ ΑΥΣΤΑ

ΕίΟ’ έν έμοι νά εύρισκαν τά τέκνα μου 
όσην άγάπην μ’ ήρπασεν ό προγονός.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Εγώ τής αδικίας λόγον σε ζητώ, καΐ σύ 
μοΟ ρίπτεις εις άποκρισιν αινίγματα.

Φ ΑΥΣΤΑ

Τής άδικίας λόγον μέ ζητείς ;



Κ Ρ Ι 1 Π 0 Σ

Ναί. ΔιατΕ
έδώ |α’ έκράτεις κ ’ εως σή[Λερον κρατείς 
παρά τήν θέλησίν μ.ου και το ύικαιον;
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Και εΤνε, εινε πλέον δυνατόν, θεοί, 
νά σιωπήσω ", Είνε πλέον δυνατόν 
καρδία ανθρώπινη τήν άνηκουστον 
νά ύποΐΑείνη ταυτην ^άσανον ΐΛου  ̂ Ω, 
άφ’ ο'υ τό θέλεις, θά λαλήσω τελος’ ναί, 
Οά σοι άποκαλύψω τήν αλήθειαν, 
είς ήν άσπλάγχνως ρ. έζωθοΟν αι άόικοι 
υπόνοιαί σου, Κρίσπε. Αλλα καλλιον 
Οά ήτο, σέ προλέγω, νά αή μ’ εφερες 
είς τήν ανάγκην τής άποκαλύψεως 
ποτέ αύτήν, υιέ μου.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Μήτερ, διατί;

Φ ΑΥΣΤΑ

Διότ’ ή φοβερά αυτή αλήθεια 
εμπνέει φρίκην, φέρει φόνον, όλεθρον 
διότι πριν προφθάσης νά καταρασθής 
τό στόμα, οπερ του υίοΟ και τής μητρος 
τά  προ μικροΟ έκφωνηθεντα άγια



ένό[λατ’ άνιέρως έβεβήλωσε 
τοσάκις, έκ της φρίκης ή αμόλυντος 
χαρίία σου έκ βάθρων θέλει σαλευθ^, 
τό αΤμα θά παγώσ^ εις σάς φλέβας σου, 
τό αίσχος θά χαλύψγ) τήν παρθενικήν 
μορφήν σου όχι μέ αΐβοΟς έρόθημα, 
άλλά μ ωχρότητα θανάτου, κ ’ έντρομος 
ή χειρ σου θέλει πνίξη εις τό αίμά μου 
το αίσχος τοΟτο.

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Τρορ,ον (ΛοΙ έριπνέουσιν 
οί λόγοι σου, Αύγουστα' πλήν δεν σ’ έννοώ.

Φ ΑΥΣΤΑ

Καί πώς νά [χ’ έννοήσης; Πώς τον βίον ιχου 
νά έννοήσης, Κρίσπε, τον άφόρητον, 
τά  δάκρυα [χου, τήν απελπισίαν ιχου ; 
τας νύκτας τάς άγρυπνους πώ ς; τά  όνειρα 
πώς τά  ρ,ωρά τ ’ ασύνετα, τά άφρονα;
Πώς ό άθιρος σύ, ο άναμάρτητος, 
το πΟρ νά έννοήσης τό άνόσιον, 
τό πυρπολοΟν τά σπλάγχνα τής θεοστυ'Όυς; 
πώς τήν παραφροσύνην τήν Οεήλατον 
τής έστεμμένης, οιμοι, ταύτης κεφαλής, 
ήν, τάς άράς καί αμαρτίας φέρουσαν 
τοΟ θρόνου τών Καισάρων τοΟ τρισαίωνος, 
άλάστωρ δαίμων τών φρενών έξέστησε,



■διά νά Ίΐαραδώσγ] εις τον δή[Λΐον 
επειτ’ άραίαν και έξιλαστήριον ;
Παρά την θέλησίν σου, λέγεις, απρακτείς 
έγγυς τοΟ θρόνου, κ ’ ή καρδία σου όραα 
•ύπέρ τάς Αλπεις προς τους Γάλλους. Ω, έάν 
κ ’ έγώ κ ’ έγώ ταχ^είας είχον πτέρυγας 
κατόπιν σου νά δράμω, εις τά  πέρατα 
τη ς γης, μακ,ράν τοΟ θρόνου τοΟ άμαρτωλοΟ, 
τοΟ θρόνου τούτου της άτελευτήτου μου 
•φρικτής βασάνου, καΐ έκει πλησίον σου 
δ ,τ ι ποθεί νά εύρη ή καρδία μου,
-τοΟ άνιάτου τραύματός της βάλσαμον, 
ή , τοΟτο άν δεν εΤνε δυνατόν, καθώς 
δεν εινε, φεΟ, τον θάνατον αλλά έκεΐ, 
αλλά  πλησίον σοΟ, εις τάς άγκάλας σου !

Μη τάς αισθήσεις και τον νοΟν έφθείρατε 
έμοα, θεοί μεγάλοι, και τής γυναικός 
νά έννοήσω ταύτης μάτην προσπαθώ 
τούς λόγους,, ή μη αΰτη παρεφρόνησεν; 
—  Έ γώ , Αύγούστα, ά'λλα σε ήρώτησα, 
και σύ μέ λέγεις άλλα. Διατί έδώ 
νά μένω θέλεις; τοΟτο σέ ήρώτησα.

Φ Α ΥΣΤ Α

*Αλλά τό είπες, Κρίσπε, σύ ό Γδιος'



διότι τιαρεφρόνησα, διότι ή 
παράφρων πλέον είν’ αδύνατον έγώ 
νά ζήσω, ν ’ άναπνεύσω οπού σύ δεν ζης, 
δεν αναπνέεις, να ύπάρξω άνευ σοΟ’ 
διότι, Κρίσπε, σ’ άγαπώ ' και σ αγαπώ, 
τό είπες ήδη, ώς παράφρων, έμιχανώς.

Κ Ρ ΙΣ Π Ο Σ

"Ω, είθε [κήτε ώτα ρ,ήτε όφθαλιΛούς 
ποσώς, θεοί, νά είχα κατά τήν στιγ[Λην 
την αποφράδα ταύτην ! Δεν θά ήκουα 
τά  οίΐσγτι ταΟτα τ ’ άρρητα, τά  μιαρά, 
και προ τών οφθαλμών μου δεν θά Γστατο 
τό μΟσος τοΟτο, ή ακόλαστος μαινάς, 
το μόλυσμα τοΟ θρόνου τό θεοστυγές!

Ώ  πάτερ, πάτερ ! πάτερ μου ταλαίπωρε!
Και ζής, άΟλί’ ακόμη, και σ’ ανέχομαι 
έγώ ακόμη ζώσαν; !

ΓΡίπτει παράφορος τάς χε1ρ*? εΐί τό πλευράν του, δπως γυμνώσ^ τό 
ζΕφος του, αλλά δεν εόρίαχει αυτό Ιχεΐ).

ΦεΟ, μ’ άφήρεσαν 
τό ξίφος! Τί κατάρα ! "Ό, δεν δύναμαι 
νά σ’ έκδικήσω, πάτερ, προδιδόμενον, 
άΟέως, άνοσίως προδιδόμενον !

Φ Α ΤΣ Τ Α

Νά μέ φονεύσ·(]ς, Κρίσπε, θέλεις ;



Κ ΡΙΣ Π Ο Χ
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άθλ(α,
Ναί,

Ώ  ανεκλάλητος χ,αρά, 
ώ  ηδονή, ώ εύφροσύνη άφατος! 
β ά  λάβω τέλος, ώ θεοί, τήν χάριν, ήν 
ματαίως από τόσων χρόνων σάς ζητώ , 
καΐ θά τήν λάβω εκ χειρος φ ιλτάτης! Ω, 
αί[Λθσταγής, ά λλ ’ εκ χαράς καί έρωτος 
εύδαί[χων, Οά ριφθώ και Οά έκπνευσω εις 
τάς ποθητάς άγκάλας σου, ώ φίλτατε, 
ώ  πολυλάτρευτέ μ.ου Κρίσπε. Μή λυποΟ
διά ' ζιφος; ; αφήρεσαν*
εχω θανάτου όργανον έδώ έγώ 
τα^ύτερον πολύ και άσφαλέστερον.

(έξάγουσα έχ τοΟ χίΙλκοο τ η ί  έγχειρ ίδ ιον)

"Ιδού το. Λάβε το, και κτύπησε έδώ.
(δειχνώει τή ν χαρδίβν τη ς )

Έδώ τοΟ έρωτός αου και τοΟ ριίσους σου 
έδώ δ πταίστης κρύπτεται. Κτύπα έδώ, 
εις τήν καρδίαν!

Κ ΡΙΣ Π Ο Σ

Δός.
^αρ πάζει παράφορος εχ τή ς χ,ειρός τή ς Φ αύατας τό προαφερδμ.ενον Ι γ -  
χε ιρ ίδ ιον, άρ πάζω ν δέ χαΐ ούρων έχ τή ς  χ.ε>ρός τή ν  Φ αδοταν, άνοψοΐ 
χατ αοτής το οπλον, όπω ς τή ν  φονεύοη)

Ά θ λ ί’ , άπόθανε ί



ΚΡΙΣΠΟΣ, ΦΑΥΣΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(οϊφνηί ίΐσίλθών εις την αίθουσαν)

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Παράφρον, στάσουί

{Έπί τϊ) θέα τοΰ Κωνσταντίνου ό Κρίσπος ρίπτει τό εγχειρίδιου, »περ 
πίπτει πλησίον τοΰ συνεσφιγμενου δγκου των τεμαχίων της &πό της 
Φαύστας χαμαί άπορ|5ιιφθείσης επιστολής τοΰ Λιχινίου).

Κρίσττε I άθλιε υ ίέ !
(έπί τω νεύματι τοΰ Κωνσταντίνου εισέρχεται είς την σχηνήν δ Ούβλης 
μετά σιλεντιαρίων).

ΟΟάλη, πώς άφηκες ένοπλον έντός 
της φυλακής τον Καίσαρα;

Ο Υ Α Λ Η Σ

Τον Καίσαρα
κ’ εΐίτήγαγον είς την ειρκτήν κ ’ έξήγαγον 
έκεΐθεν άνευ οπλών, άνευ ούδενός, 
ούδέ τοΟ έλα/ίστου βπλου, Κύριε!

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Πλήν τότε πώς τό έγχειρίδιον αΟτό 
εύρέΟη τώρα είς τάς χεΐράς του έδώ;
(δειχνύων προς τον Οΰάλεντα τό χαμαί χείμενον έγχειρίδιον)



Δ6ς {Λοι έδώ τό δπλον
(Ό  οόάλης άναλαμβάνει χαμοθ^ν τό έγχειρίδιον, οπερ θελει νά Ιγχει- 
ριστ] εις τον Κωνσταντίνον οστι< δειχνύων προς τόν Ουάλεντ* τον ογ- 
χον τών τεμαχίων τής επιστολής τοί3 Λιχινιοο, λέγει)

και τον πάπυοον.
( ' ϋ  Ουάλης άναλαβών χαΐ τόν πάπυρον δίδει μετά του όπλου είς τόν 
Κωνσταντίνον, δστις τόν μέν πάπυρον κρύπτει είς τόν κόλπον, τό δ 'Ιγ- 
χειρίδιον κρατών είς την χεΐρα, λέγει πρός τόν Ούάλεντα)

Τον μιητροκτόνον οί σιλεντιάριοι 
εις τήν ειρκτήν ! «

Φ Α ΥΣΤ Α

(έντρομος καί ώς πρός έαυτήν)

Τον [Αητροκτόνον ; 1 *Ω 
ΟεοΙ (Αεγάλοι! τ ί ακούω;

(πρός τόν Κωνσταντίνον)

"Οχι, Κΰριε,
το δπλον τοΟτο εινε ίδικόν [Αου, και —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τδ ήρπασε διά νά σέ φονεύστ]. Ή  
και τοΟτο Ο’ άρνηΟής;

(πρός τόν Οΰάλεντα, νεύων αύτώ 8ιά τής χειρός)

Ούάλη,—

Φ Α ΓΣ ΤΑ

(διακόπτουσα τήν διαταγήν, χαί παρεμβαίνουσα γονυπετής)

Κύριε,
σέ ικετεύω, —



Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ 

(άνεγίίρων αύτήν έν βία)

Εντροπή, Αύγουστα!
( 'ΙΙ Φαίστα κάμνει να όμ.ιλτί«^)

Σιωπή!
και (Ληδέ λέξιν πλέον. ΤοΟ έλέου σου 
τοιοΟτος μητραλοίας ειν’ ανάξιος.
—  Ούάλη, το καθήκον σου.

Κ Ρ ΙΣ Π ί)Σ
Άνέπνευσα !

ή τραγική έπερατώθη κω[χωδία. Ά ,  
αυγούστα μήτερ, ε'υγε! σέ χειροκροτώ!
Τήν έντεχνον παγίδα σ’ έπρομήθευσ δ 
πατήρ, ή μήτηρ συ τήν έστησες, 
και συνελήφθην ό ήλίΟιος υίος, 
αθώος πάντη, άλλ αναπολόγητος.
Τί και νά είπη ό παγιδευόμενος 
προς τους παγιδευτάς;

(δείχνώων επαλλϊ{λωί τόν Κωνσταντίνον χαι τήν ΦαΟσταν).

Πατήρ και μήτηρ ! *Αν 
έπίστευα ό τάλας έως τώρα, ορφανός 
δτι σοΟ μόνης ήμην, μή'τερ, μήτέρ μου 
αληθινή, νΟν βλέπω οτι έμεινα 
και τοΟ πατρός ώρφανευμένος!

(χωρών εν ή δύο βή(λατα προς τόν Οόάλεντα)

Αγωμεν,
Ο ύάλη,—



Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ 

( προς τον Ο ΰ ά λ ίν τ » )

Σκοπον εχεις ώς άνδρείκελον 
έδώ νά στέκης, εως τήν αυθάδειαν 
τήν άσεβή του έξαντλήσ·/];

Οόάλη, προς τον θάνατον !
ίιγωμεν,

Φ Α ΥΣΤ Α

Τον θάνατον; !
( |χένόΐ Εμ.βρ<{ντΓ,τος).

( Κ α τα π ετα ννύετα ί ή  α ύ λα ίβ ) .



ΠΡΑΞΙΣ Λ'

Προθάλαμος ΚωνΟταντίνον.

Σ Κ Η Ν Η  Α '

{'Ο Κωνϊταντίνος χάθηται εζ\ Θρονιού, χαι δ Μάξιμος "®τατα; πρ> 
αύτοΰΙ.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Πραι-πόσιτε, σ’ ακούω.

Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ

Ό καθηγητής
τοΟ Καίσαρος —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Συντό{χως! τίνος Καίσαρος;

ΤοΟ Κρίσπου, τοΟ υίοΟ σου. Ό καθηγητής 
λοιπον τοΟ Κρίσπου, δ σοφός Λακτάντιος, 
έλΟών εις Τώ{Λην —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ή λθεν ό Λακτάντιος



εις Ρώ[χην; Π ώ ς; δ γέρων ζη λοηχδν 
αυτός ακόμη;

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Φαίνεται. Ό θάνατος 
μας έμιμήΟη και τον έλησμόνησε.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Κ’ ήλθεν εις 'Ρώμην θέλων —  ;
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τον Καί(
Νά έτΓίσκεφΟη

αισαρα,
Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

καί νά θαυμάση βέβαια 
τής χριστιανικής διδασκαλίας.του 
τούς αγλαούς καρπούς.

[Του άπεκρίθησαν, 
ότι δεν είνε δυνατόν νά τον δεγθή 
δ Κρίσπος. Έ μειν’ ώς έμβρόντητος' αλλά 
συνήλθ εύθύς και ειπεν : Εινε άληΟές 
λοιπόν δτ ειχ ’ άκούση ; ΦεΟ, είν’ αληθές, 
αγαπητόν μου τέκνον! κ ’ εις την όψιν του 
κρουνός δακρύων έξεχύθη πάραυτα.
Πλήν αΓφνης είπε μεΟ’ δρμής, εύθυτενής 
στάς, 'φέρετέ με πρός τόν Αύτοκράτορα’ .



Δεν είσηκούσθη.
Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

ΑΠ άς τον άφίνατε].
Α ί σχέσεις του έν 'Ρώ[Αη ;

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Ανεπίληπτοι.
Ούδένα των υπόπτων μ.έχρι σήμερον 
οιίτ’ είδεν ούτ’ έδέχΟη.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Την μητέρα μου ;

"Α, όχι* ίσως τήν έξ Ιερουσαλήμ 
έπιστροφήν της ετι δεν έγνώριζε.

Οί συνωμόται;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ 

Πάντες συνελήφΟησαν

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ό  Καΐσαρ 6 ανεψιός μου;

Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ

Μυστικά



και κατ’ εύχήν το πραγικα έτελείωσεν. 
Ά λ λ  ή αύγούστα αδελφή σου, Κύριε — ;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Η αδελφή υ,ου ;
Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Η αγαπητή σου, ναί, 
ή Κωνσταντία, τοΟ [ΑικροΟ (Αας Καίσαρος, 
τοΟ Λικινίου, ιχήτηρ, πώς τον θάνατον 
Θ άκούση τοΟ υίοΟ τ η ς ;

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Α γαπώ  πολύ
την αδελφήν υ.ου, να ί' ά λλ ’ έάν εμελλεν 
ό κύριος τοΟ κόσμου ώς κανόνα του 

καλόν τοΰ θρόνου του, 
τουτέστι τό καλόν τοΰ κόσμου, άλλα την 
άοελφικήν αγάπην, κάλλιον κ ’ έγώ 
θά επραττον, τοΟ θρόνου παραιτούμενος 
V αναχωρήσω, όπως ό Διοκλητιανός, 
εις Σάλωνα και νά φυτεύω λάχανα, παρά 
νά μένω όπου είμαι.

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Είχε τέκνον εν,
έν μόνον, τοΟτον τον μικρόν μας Καίσαρα, 
ή τάλαινα ]



Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

(οργίλο 5)

ΚαΙ σ υ ,  και σύ, εύνοΟχε;
Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Κύριε —
Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τον κύριόν σου τ ί τον θέλεις, Μάξιιχε,
άφ ’ ού και σύ ακόμη δεν κατώρθωσες
νά έννοης τάς πράξεις του ; Αναίσθητος
νομίζεις, ε ίμ α ι; 'Ότε χθες γονυπετής
ή Κωνσταντία έβρεχε θρηνοΟσα μέ
αίματωμένα δάκρυα τούς πόδας μου
ύπέρ τοΟ Λικινίου, ξίφος δίστομον
έπερα τήν καρδίαν μου. Τί επασχον
δέν έβλεπεν έκείνη, συ δέν έβλεπες
παρών έκεΐ, κ ’ εύλόγως. Ειν’ ανίκανος
νά κυβέρνα ανθρώπους δ ανίκανος
νά κρύπτ’ εις τους ανθρώπους τήν καρδίαν τον.
ΤοΟ Πλάστου μόνον τ ’ όμμα τό παντέφορον
εις τούς μυχούς των ανθρωπίνων καρδιών
έμβλέπει, και έκεϊνος τήν καρδίαν μου
τήν δύστηνον γνωρίζει. *Αν δλόκληροι
φαρέτραι έκενοΟντο εις τό στήθός μου,
τά  ^έλη τόσον δέν θά τήν έσπάραττον,
δσον εν βλέμμα ίκετεΟον κ’ ενδακρυ
τής αδελφής μου χθές. Αλλά τ ί Ιπρεπεν,
εΙπέ, νά πράξω; Νά άφήσω έρμαιον



εις τάς παραφοράς και τά  τολμήρ,ατα 
ένος παιδιού [Λαρ.ρ.οθρέπτου, άπειθοΟς, 
τοΟ κράτους μου τήν τύχην κα'ι τοΟ θρόνου αου; 
Την προς τον Κρίσπον είδες, Μάξιμ’ , ένοχον 
έπιστολήν του.

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

Εινε αξιόποινος,
ομολογώ, ά λλ ’ ίσως νουθετούαενος —

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Εκατοντάκις δέν ένουθετήθησαν 
υιός και μήτηρ; Ά λ λ ’ εις μάτην.
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σοφούς να λέγουν, δτ’ ή έπιείκεια 
είνε προ πάντων αρετή βασιλική.

Ηκουσα

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Αφες να λέγουν ταΟτα προς τούς βασιλείς 
οί φαΟλοι κόλακες τω ν, και νά πλάττωσι 
γνωμίδια έκ τούτων άνθρωποι μωροί, 
οΰς ετεροι μωρότεροι καλοΟν σοφούς. 
Λαμπρόν άν εινε τής μεγαλειότητος 
προσόν τής θείας και ή επιείκεια, 
δεν ειν’ έκ τούτου και προσόν ή αρετή



θνητών σκηπτούχων, άπαγε της ύβρεως! 
Των βασιλέων αρετή ’νε αόνον ή 
δικαιοσύνη, οχ ή έπιείκεια.
Τους στρατηγούς ήρ.άς και αύτοκράτορας 
καλοΰσι θείους, άρα και έπιεικεΐς 
νά ειριεΟ' άζιοΟσι. Ποια οιησις 
και βλασφηρ-ία! Των έθνών οί άρχοντες 
θεοί δεν εΤνε, ούδ ο θρονος των πηγη 
χάριτος θείας. Τής 'τοιαυτης χαριτος 
τον θρόνον άπαξ ρ.ονον και διά παντός 
ή θεία Ευσπλαγχνία έστησεν έπι 
του Γολγοθά. Έκεΐθεν άρυόρ.ενος 
την Οείαν χάριν και την έπιεικειαν 
είς έκαστος ιδία άς άσκή ύπέρ 
των άλλω ν, έως ή κακί’ άφανισθή 
έκ γης και οί κακοί, καθ’ ών έταχθησαν 
οί νόρ.0 1 και οί φύλακες των άρχοντες. 
Ά ς  σκωριάση τότε είς την θήκην του 
τής βέ[χιδος τό ξίφος, βπερ φερουσι 
γυρ.νόν κατά καθήκον νΟν οί άρχοντες, 
πλήν τότε ρ.όνον' είοε υ.ή, ό βασιλεύς 
ό έκ μικροψυχίας ή άβρότητος 
άρνούμενος, διστάζων, αμελών ή μη 
τολμών νά είνε τής κακίας δήμιος, 
άφεύκτως εΐνε δήμιος τοΰ έθνους του. 
Α λλά  του προκειμένου παρεξέβημεν.
Ή  έξοδος είς Πόλλαν εγεινε γνω στή ;
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Μ ΑΞΙΜ Ο Χ

Ούόόλως, μ.έχρι της στιγ[χης τούλάχιστον, 
καθόσον νά γνωρίζω μ.’ είνε δυνατόν.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Έν 'Ρώ[Λη Γσως' ά λλ ’ εις την Αυλήν έδώ ;

Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ

Ουδεις ■'̂ 'νωρίζει τ ι εις τό Παλάτιον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

ΈπΙ τής συνοδίας τίνα εταζας;

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ
Τ ον Γ άϊον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

Πραιπόσιτε, έπικροτώ 
εις την καλήν σου έκλογήν. Σε είπα και 
σε λέγω νά προσέχ_ης τον Ούάλεντα. 

Ε λπ ίζω  οτι περί τής απαγωγής 
τοΟ Καίσαρος εις ΙΙόλλαν ουδ’ δ "Υπαργος 
Οπώπτευσέ τι.

ΜΑΞΙΜΟΣ

Ουδέ τό έλάγιστον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Και πότ’ έλπίζεις περί, τής έκβάσεως 
τοΟ πράγματος νά εγης γνώ σ ιν;
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Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ
ΣύντοίΛα.

Ό  έπι τούτφ ταχυδρόμι.ος, ήδη άν 
είς 'Ρώ[Λην δεν είσήλθεν, δσονούπω θά 
εισέρχεται.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Νά [ΑοΙ το ειπης πάραυτα.
(Ό  Κωνσταντΐνοξ νεύει, χαί δ Μάξιμος εξέρχεται). 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

(μετά το'νου έαχάτης ήθιχη; απαυδιίσεω;)

"Ω, κάλλιον, Θεέ μου, νά μή μ’ εδιδες 
καθόλου τέκ να !

(χάθηται είς θρονίον).

Σ Κ Η Ν Η  Β '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ 

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Πρόσελθε, Ά βλάβιε, 
έγγύτερον. Ανήσυχος μοί φαίνεσαι.
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Ό  ΊΓπαρχος τής πόλεως άκρόασιν 
ζητεί.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τί τρ έχ ίΐ;



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

0  λαός ανάστατος
κραυγάζει και ζητεί τούς αονο^λάχους του 
διά τήν έορτήν τής σής Θειότητος.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Λοιπον άπο τούς κίρκους ή ύπόκωφος 
βοή έκείνη φθάνει, ήν από τίνος 
ακούω ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ναί, από τούς κίρκους, Κύριε.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Λέν εχω μονομάχους. Εις τον Τπαρχον 
το είπα.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ο λαός και εις τ ’ αγύμναστα 
άρκεΐται, λεγει, των βαρβάρων σώματα, 
■των αιχμαλώτων.
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Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Βέβαια, άφ’ ού αύτοί 
θα σφάζωνται εύκόλως και πλειότεροι. 
[Ά λ λ ’ ,Ύπαρχε, άφ’ ού ούδ’ είς τό θέαμα 
τω ν γυμνικών αγώνων δεν ήθέλησα 
νά δδηγήσω είς τό Καπιτώλιον 
τή ν  τάξιν των ιππέων, και πρός τούς θεούς



τά  τοί5 [χεγίίτ'του νά τελεσω νοίΛίαα 
εκεί άρ/ιερέως, άψηφών και τοΟ 
λαοΟ και της συγκλήτου τήν δυσρ.ένειαν^ 
κ ’ έκ τούτου [Λονου δεν εννόησε λοιπόν 
άκόρ.η δ λαός αυτός, δτι έγω 
δεν θέλω, ότι άποστρέφθ[χαι αυτά 
τά  βδελυρά, τ ’ απάνθρωπα Οεά[χατα ;

*Η μη έκ των όνύ/ων των τυραννικών 
τοΟ Μαξεντίου έσωσα αίμάσσουσαν 
εγώ τήν 'Ρώμην, ινα θρέψη επειτα 
αυτή κατά τοΟ κράτους όνυχας ; Ούχί.
Τούς όνυχάς της τους τής έξερρίζωσα, 
τους ΙΙραιτωριανούς, έγκαίρως και διά παντός. 
Προς τ ί λοιπόν ταράττεται και θορυβεί;
Τί θέλει; ’Ά ρτον; αί δημοΟοινίαι μου 
εινε, νομίζω, δαψιλείς, θεάματα; 
ά λλ ' ίστριώνων, κωμωδών, ηθοποιών, 
ψαλτών και αύλητρίδων, γελωτοποιών, 
σχοινοβατών και μίμων, όρχηστρίδων και 
δεν ένΟυμοΟμαι τίνων άλλων έκ παντός 
του κόσμου ήδη πρό μηνών είσήγαγον 
εις Ρώμην πλήθη απειράριθμα. Πτηνών, 
θηρίων, ζώων φΟλα αναρίθμητα.
Έκ της ϋκωτίας τούς άρίστους κύνας, έκ.
τής Ινδικής έλεφαντας πρωτοφανώς 
έξησκημένους, τούς τά πρώτα φέροντας 
εν Τσπανία ίππους, άρκτους, λέοντας,



τυάνθηρας, τίγρεις, κροκοδείλους. Τί λοιπόν, 
πί άλλο θέλουν ; Μονο[Λαχους! Δ ια τί;
Α ί, δεν τό βλέπεις; ΑΪιλ’ ανθρώπινον δίψα 
τής 'Ρώ(Λης ο λαός" εις λίιχνην αίριατος 
των κίρκων ή κονίστρα πρέπει νά μεταβληΟ^ 
διά νά έντρυφήσ^ εις τό θέαιχα 
ό ανθρωπίνου αιιχατος άκόρεστος 
λαός της 'Ρώριης, έστω κ’ αΤυ.α βάρβαρον! ] 
Ά λ λ ’ όχ_ι, όχι! Δεν ύπάρχουν βάρβαροι 
διά τόν Κωνσταντίνον και τό κράτος του* 
ούδέ τό θειον αίαα έπι τοΟ σταυροΟ 
6πέρ ενός λαοΟ ή έθνους ερρευσεν, 
ά λλ  ύπέρ πάντων, Οπέρ σύα.παντος όμοΟ 
του γένους των ανθρώπων !

ί ώς χαΟ' εαυτέν)

Φθάνει όσον, φεΟ!
ύπέρ τοΟ κράτους καί τοΟ θρόνου έχυσα 
οίκεΐον αίμα* και γνωρίζεις συ, θεέ, 
πόσον αύτή ή πατρική καρδία μου 
σκληρώς αίμάσσει σήμερον. 'Ο 'Τπαρχος 
4',πέ ν ’ άπέλθη. Μονομάχων σώματα 
ούτ’ ήσκημένα εχω ούτ’ άνάσκητα.
Τό είπα άπαξ και οιά παντός αυτό.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

*Αλλ δ λαός, ώ Κύριε-



Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

ώργίσθη καΐ
θά στασιάσΥ]; Έ στω . ''0,τι, άγαπα 
άς κά[ΛΐΓ], και —

('Ο  Άβλάβιος θέλει ν« ε?π^ τι, άλλα χωλύεται έχ χειρονομία; το* 
Κωνσταντίνου)

πας άλλος λόγος περιττός.
('Ο Κωνσταντίνος εγείρεται χαΐ Ιξέρ}(εται).
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ΑΒΛΑΒΙΟΣ (μο'νος).

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

[Προεΐδον, ότι δεν θά τον έδέχετο, 
και προλαβών έξέπειχψα τον "Τπαρχον, 
όπως προλάβτ) τοΟ λαοΟ, έάν συυ,βη, 
άτάκτημά τ ι' άμ.α δέ τον κόριητα 
τοΟ στρατοπέδου είπα ετοιιχος προς παν 
απρόοπτον νά εινε μ.έ τάς σπείρας το υ ].
Νά συμπληρώσω ολας οσας μ’ εδωκεν 
δ Έπαρχος ειδήσεις δεν μ’ άφήκε· πλήν 
κάλλιον ούτως. Εινε έπικίνδυνον 
νά λέγη ό μικρός τά πάντα πάντοτε 
προς τούς μεγάλους. Έπειτα με κρύπτεται 
αυτός, τό βλέπω, δυσπιστών, ό μέγας’ πώς 
νά μή κρυφθώ έκεϊνον ο μικρός έγώ ;

(ακούεται έχ διαλειμμάτων ή βοη του οχλου όλονέν επαυξάνονσο).



Ά λλα  νά κατευνάσ·/] δεν κατώρθωσεν 
δ Ύπαρχος τοΟ οχλου, ^λέπω, τήν οργήν.

(βλέπει έχ τίνος Οορίδος προς τ* έξω)

Αυξάνει ετι μάλλον ή οχλοβοή.
(ή οχλοβοή έφθασεν εγγύτατα τοί» παλατίοο).

Σ Κ Η Ν Η  Δ '

ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΟΥΑΛΗΣ 

Ο Τ Α Λ Η Σ
"ϊπαρχε —

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Λέγε.
Ο Τ Α Λ Η Σ

Ό , (χεγάλη συμφορά 
ένέσκηψ εις το κράτος.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ποία;
Ο Τ Α Λ Η Σ

Ό  λαός
ανάστατος κραυγάζων κατεκάλυψε 
τον Παλατϊνον.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τήν άποφυλάκισιν 
ζητών τών νέων πατρικίων.



Ο Τ Α Λ Η Σ
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"^Χ'·
Α Β Λ Α Β 1 0 Σ

"Α!
τούς μονομάχους.

Ο ΤΑΛΗ Σ

Ναί, τούς μονομάχους των 
ζητοΟσιν ολοι, ά λλ ’ ΰπίργοον καί τινες 
τούς καίσαρας ζητοΟντες, άλλοι δέ ζητοΟν 
νά ίδωσι τον Κρίιτπον.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

Π ώς; τον Κρίσπον;
Ο Τ Α .ιΗ Σ

Ναί.
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ΖητοΟν, νομίζω, πράγματα αδύνατα.

Ο ΤΑΛΗ Σ

Τί έννοεΐς; "Ω, φοβερά Οπόνοια 
τον νοΟν μου κυριεύει. Ό Αικίνιος 
γνωρίζεις, δτι έφονεύθη συλληφΟείς 
αυτήν την νύκ τα ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Οχι’ τό ύπώπτευσα.
Ούάλη, μόνον.

Ο Τ Α Λ Η Σ

Λέγε, λέγε, "Υπαρχε.
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Τ ί εγεινεν ό Κρίσπος^

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Δεν γνωρίζω.

Ο Γ Α Λ Η Σ
Πλήν

■τί έννοοΟσες λέγων, δτι τράγρ-ατα 
αδύνατα ζητεί ό κόσρ-ος; Τώρα, προ 
{χικροΟ τδ είπες.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

'ΤποψίαΓ άλλο τίποτε.
Ο Υ Α Λ Η Σ

Τουτέστι;
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τήν ειρκτήν τοΟ Κρίσπου πάντοτε 
φρουρεί ή σπείρα, άλλ ό κεντηρίων —

Ο Τ Α Λ Η Σ
Τίς

δ κεντηρίων ήτο;

*0 Γάίος;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Δεν τδ αγνοείς.
Ο ΥΑ Λ Η Σ

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Εκείνος.
Ο ΥΑ Λ Η Σ

Εύσπλαγγνοι θεοί,



ώ, σφσατε τον Κρίσπον, άν «·πέρ.εινε 
σωσμοΟ καιρός άκόαη.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ά λλα τί λοιπον
συνέβη; Λέγε.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

Προς θεών, ώ Ύπαρχε, 
μή μέ προδώσης.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ  

ΣοΙ τ ’ ομνύω.
Ο ΥΑ Λ Η Σ

Έ , λοιπον
δ Γάϊος την νύκτα άνεχώρησε 
μέ σπείραν έπιλέκτων, άνδρα δέσμιον 
άπάγων εις την Πέλλαν της Ίστρίας.
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Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ
Καί — ς

Ό δέσμιος τίς ήτο;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Πιθανώτατα
όΚ,ρισπος.

"Ό I ιδού ή ύποψία μου 
ή φοβερά: δ Κρίσπος! Α λλά , προς θεών,



γνωρίζεις τό φρικώδες τοΟτο, Ίππαρχε, 
μυστήριον, και σιωπάς*, *Α, Κύριε —

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Γνωρίζω μόνον ο ,τι μ έπιτρεπεται,
Ούάλη, νά γνωρίζω. Συμβουλεύω δε 
και σέ νά κρύψης τήν ματαίαν ταύτην σου 
και κινδυνώδη εξαψιν, και πάραυτα 
νά έπιστρέψης κάτω εις τήν 6έσιν σου, 
πριν ή ο αύτοκράτωρ, ον έκεΐθεν προ 
μικροΟ, τάς τάξεις είδον έξετάζοντα, 
τήν έκ τής σπείρας ίόη απουσίαν σου.

Ά λ λ ’ , ώ θεοί, συ δεν γνωρίζεις, Τπαρχε, 
πόσον φρικώδης εΐνε ή άπαγωγή, 
δτι φοβοΟμαι μή δ Κρίσπος καθ’ οδόν, 
πώς νά τό ε ιπ ω ; μή δεν φΟάσ’ εις Πόλλαν ζώ> 
ό Κρίσπος.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ίσως.

Νά φονεύση εμελλεν
δ Κρίσπος τήν αύγούσταν χθες μητέρα του 
εις τον προθάλαμόν της, δτε είσελθών 
δ αύτοκράτωρ αίφνης τον συνέλαβεν 
έπ’ αύτοφώρφ.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Το γνωρίζω. Φίλτατε
Ούάλη, σπευσον, σ’ είπα, εις τάς τάξεις σου, 
άν τήν ζωήν σου θέλεις. Μάθε ύποπτος 
βτι κατέστης εις τον αύτοχράτορα.

Ο ΥΑ Λ Η Σ

βά σπεύσω προς τήν σπείραν, έκλαρ.πρ6τατε, 
ά λλ ’ οχ_ι πριν ή πράξω β ,τι δυνατόν 
υπέρ τοΟ Καίσαρος μιου, θύματος αίσχρας 
δολοπλοκίας. ΣπεΟσον νά τον σιόσωμεν.

(απέρχεται μ.ετά σπουδής πρός τ'αριστερά παρασχί^νια} 

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ίΙοΟ τρέχεις;
Ο Υ Α Λ Η Σ

(ίπιστραφεις τρός τόν ’Αβλάβιον)

Τρέχω προς τδ μόνον προσωπον^  ̂
το 6πέρ τοΟ άθωου τρέφον μητρικήν 
στοργήν, προς τήν αύγούσταν τρέχω μάμμηντου.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Εΐπέ προς τόν κρημνόν σου, προς τόν όλεθρον. 

Σ Κ Η Ν Η  Ε '

ΑΒΛΑΒΙΟΣ, Μ Α3ΙΜ0Σ

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ά ,  τέλος πάντων ήλθες, εκλαμπρότατε.
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Ό  Κύριος, άκούσας την οχλοβοήν 
έξήλθε, κ' έπειδή ή εκλαιΛπρότης σοι> 
προ ώρας ήσο εξω, το παλάτιον 
άφέΟη [Λονον. 'ΌΟεν έκρινα καλόν 
εδώ νά ίΛείνω.

ΜΑΞΙΜ ΟΣ

Έ κααες πολύ καλά 
νά αή άφήσης, εζω εΟρεΟέντος [Λου, 
χωρ’ις αρχήν τ ’ ανάκτορα, Αβλάβιε, 
έν τή κρισί[Λω ταύτη ώρα. Κύτυχ_ώς 
άν στασιάζ’ ή 'Ρώ[αη, εις τ ’ ανάκτορα 
έπικρατεΐ ειρήνη, βλέπω, Τπαρχε.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Έν τούτοις δεν ακούω τήν οχλοβοήν.

'Η στάσις διελύΟη.

Α ΒΛ Α Β ΙΟ Σ

"Ανευ αΐ[χατος;

Ναί, ώς διά { Α α γ ε ία ς .  Ο Αακτάντιος 
κατέπεισε τον οχλον νά διαλυΟή 
δ η α η γ ο ρ ή σ α ς .
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Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Εύγε, γέρον σεβαστέ! 
Δικαίως οι σοφοί σέ έπωνόμασαν 
χριστιανόν Κικέρωνα.

Έξέρχοααι
και πάλιν όπου τό καθήκον [λέ καλεΐ. 
Σύ μένε άντ’ έμοΟ ένταΟθα, 'Ύπαρχε.

ΑΒΛΑΒΙΟΣ (μίνος).

Είρήνευσε τήν Τώμην δ Λακτάντιος I 
κ ’ έβώ ειρήνην άκραν είς τ ’ ανάκτορα 
δ έκλαμπρότατος εύνοΟχος εύρηκεν, 
έν ω ύπό τούς πόβας του δλόκληρον 
ήφαίστειον καχλάζει φλογερών παθών.

'*Αν νά σωθή δ’ δ Καΐσαρ μία εμεινεν 
έλπίς, λεπτή ώς νήμ’ αράχνης, και αύτήν 
δημηγορών δ γέρων διεσκέδασε 
παρά τήν θέλησίν του. Ούτως ώς τυφλοί 
κ έν μέση τή ημέρα προς τον όλεθρόν 
•φερόμεθα οί δείλαιοι ημείς θνητοί!



ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Έ ν φ  ή Τώ[ΛΥ) εξω έστασίαζε,
[το ο[Λ[χα [Αου πολλάκις άνεζήτησεν 
άλλα είς [Λατην της Αύλης τον Τπαρχον 
καθ’ δλον το στρατόττεδον. Άβλάβιε, 
τϊοΟ ήσο; Αέγε.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ήμ.ην, Κύριε, έδώ. 
Κατά τον όρισ(Αθν της σής θειότητος, 
άφ’ οΰ έκτος άπέστειλα τον Ύπαρχον 
της πόλεως, άπόντα τον Πραιπόσιτον 
άνάγκης εργον έκρινα έγώ έδώ 
ν ’ άναπληρώσω. Α λλως προϊδών καλώς 
τδ κίνη[Αα τοΟ δχλου, εις τον κό[Αητα 
τοΟ στρατοπέδου είχ άνακοινώση πριν 
τά  δέοντα. Ε λπ ίζω , το στρατόπεδον 
ή σή θειότης εύρ’ έν πάσιν έτοΐ[Αθν.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Και άριστα. Την πίστιν σου και πρόνοιαν 
έπευφηριώ. Πλήν μία σπείρα εμεινεν 
άκέφαλος.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Γνωρίζω, τοΟ Ούάλεντος].
Ο κεντηρίων εαυτόν έν6ρι.ισεν 
ένταΟΘα μάλλον άναγκαΐον, δπως τ:ρίν.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Π ώ ς,Τ παρχε; τοιαυτην ώραν; καί χωρίς 
τήν σπεϊράν το υ ;

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Όμοίαν παρατήρησήν 
τοΟ έκαμα κ’ έγώ , πλήν —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Παρατήρησιν ;
Οί ΰταρχοι προστάσσουν, δεν παρατηροΰν.

(έπΙ τω νεύματι το5 Κωνοταντίνου εισέρχεται ό Κοϊντος^

Ο Κεντηρίων Κέϊντος άνέλαβε 
την σπείραν τοΰ Ούάλεντος.

[Κ ΟΙΝ ΤΟΣ
Άκρόασιν

Λακτάντιός τις έξαιτεΤται, Κύριε.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Στείλε νά ειπουν, οτι τον Λακτάντιον 
θά ιδω μόνον αύριον, κ ’ επάνελθε.

(ό Κοϊντος εξέρχεται· πρό? τον Άβλάβιον:)

Ενθύμισε με αυριον το όνομα
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τοΟ Λακταντίου.
(δ Κοϊντος επανέρχεται, προς ον ό Κωνσταντίνος)

Εις τήν είρκτήν
τη ; σπείρας τον Ούάλεντα απάγαγε].

(πρός τόν Άβλαβων)

ΚαΙ συ παράδος εις τον κεντηρίονα
(δειχνύει τον Κο'ϊντον)

τον λιποτάκτην,'Τπαρχε. Τπάγετε.

(Ό  Κο'ϊντος μετά της σπείρας τοο είσελΟούσης εις την σχηντίν, εξέρχε
ται, δδηγοΰντος τοδ Άβλαβίου πρός τ ’ αριστερά παρασκτίνια).
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Σ Κ Η Ν Η  Η ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μδνος). 

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ό Μάξΐ[χος ακόμη δεν Οπέστρεψεν. 
Σημεΐον τοΟτο, δτι ούδ’ ό Γάϊος 
έγκαίρως ταχυδρόμον του άπέστειλεν. 
Ά λ λ ’ αί Φιδηναι δέν άπέ^ουσι πολύ 
της Ρώμης, και ή συνοοία επρεπεν 
έκεΤ νά σταματήση. Μη ό Γάϊος 
τήν έντολήν καλώς δ ν̂ ήκουσεν, ή μή 
δ Μάξιμος καλώς δέν τήν έξήγησε; 
Ποί’ άποφράς ημέρα, ΰψιστε Θεέ!
[Έ ν ω δ κόσμος εορτάζει ετι τήν



είκοσαετηρίδα μου, ή βασιλίς 
τοΟ κδσμου τούτου 'Ρώαη στάσεις μελετά, 
και δ της 'Ρώμης και τοΟ κόσμου κύριος 
εις νέον πένθος νά βυθίση σκέπτεται 
τον οικόν του, μέ τόλμην άνοικτίρμονα 
σπαράττων και αύτόν και την καρδίαν του. 
Ιδού πώς έορτάζει έν τώ  οίκψ του 
εις κοσμοκράτωρ την ιδίαν έορτήν I].

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ 

Ε Λ Ε Ν Η

Τπό τοΰ τρόμου μόλις έ'τι δύναμαι 
τούς πόδας μου νά σύρω.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

(δεκχνίίων εις αΰτήν θρονίον)

Μήτερ, κάθισε.

Δεν θά μ άνακουφίση τό θρονίον σου, 
άλλά δ λόγος σου, υίέ μου. Φοβερά 
διασταυροΟνται πέρις ψιθυρίσματα.
’Αφίνω τ ’ άλλα , άλλ δ Κρίσπος, λέγουσιν, 
εις Πόλλαν έξωρίσθη. Εινε αληθές;



Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Τ ίς σ’ είπε τοΟτο; Ό  Ουάλης βέβαια.

ΕΛ Ε Ν Η

Μή διαφεύγης 5,τ ι σέ ήρώτησα. 
Έξώρισες τον Κρίσπον. Εινε αληθές;

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ειν αληθές, Αύγούστα. Των συνωμιοτών 
τον φίλον και συνένοχον, τον ύβριστήν 
τη ς  ίερας συζύγου τον άτάσθαλον 
■θά ήνειχό[Αην Γσως, έλαφρότερον 
τον καίσαρα κολάζων. ΈτιΐΛωρησα 
τον μητραλοίαν αύστηρώς.
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Τον μητραλοίαν; Πλήν 
•δ μητραλοίας τ ίς ;  δ Κρίσπος;

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Μάλιστα.
ΕΛΕΝ Η

βεέ μου! άλλα τοΟτο είν’ αδύνατον.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Εάν έκεΐνος, βστις σοι προέδωκε 
τδ πραγμα, ήρωτάτο, θά σοί έλεγεν, 
€τι δ Κρίσπος χεΐρα φονικήν κατά



της ίερας συζύγου ύψωσε. Παρών έλεϊ 
εΟρέΟη δ Ούάλης.

ΕΛ Ε Ν Η  

'Τψιστε θ ε έ !
(χάθηταί άπηλπι®μ.ένη χ*ί χατάχοπος επι θρονιοο)..
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΤΣΤΑ 

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Φιλτάτη Φαΰστα, χα ΐρ ε!

Φ ΑΥΣΤΑ

Χαΐρε, Κύριε-
(ίδοίϊσα τήν Ελένην)

Ά λλα  και ή βασιλομήτωρ ειν’ έδώ. 
Αύγούστα μήτερ, χαΐρε!

(έγείρίται)

Ό  Θεός ποτέ.
νά μή σε άξιώση νά χάρης και σύ, 
Αύγούστα, τήν χαράν μου.

(ίξέρχ,ίται).

Μήτερ, —



Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ
*Άφες την. 

Ε ίν’ ώργισμένη λίαν και κατάκοπος.
Έδώ θά πάθη μένουσα, και κάλλιον 
^ά ήσυχάση [Αονη.

Σ Κ Η Ν Η  Ι Α ’

•συνέβη τι·;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΥΣΤΑ

Φ Α ΓΣ ΤΑ

(μ-ειλιχίως)

Δεν |ΑθΙ λέγεις, Κύριε,

σύ Γσως τ ι ;

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ουδέν, Αύγούστα. "Ήκουσες

Πλήν πώς ν’ ακούσω τ ι έγώ, 
άφ ού δ κόσμος έβωβάθη σήμερον ;
Ολοι των κάτι ψιθυρίζουν έντρομοι* 
τους έρωτώ* μοι λέγουν: στάσις. "Ηκουσα 
ύπόκωφον πολλάκις αληθώς κ’ έγώ 
οχλοβοήν άπ εξω* άλλα έπαυσε.
Του ς ερωτώ* ή στάσις, λέγουν, έπαυσε. 
Εχάρην διά τοΟτο* αλλά βλοι των 
καί πάλιν ψιθυρίζουν. Πάλιν έρωτώ



τάς θεραπαίνας, τήν [Αητερα' πλήν ούδείς 
ούδέν γνωρίζει. ’Ίσως τήν αλήθειαν 
θά [λ’ ελεγεν ό Μάξιμος’ πλήν δυστυχώς 
'Α έκεΐνος λείπει. Τέλος άπεφάσισα 
έδώ νά έλθω μόνη, και —  Ιδού έγώ. 
θά  μ’ είπης, Κωνσταντίνε, τήν αλήθειαν;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Πώς δ χ ι;
Φ ΑΥΣΤΑ

Τί συνέβη;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Στάσις παύσασα.

Φ ΑΤΣΤΑ

^Ας σ’ έρωτήσω τ ί συμβαίνει;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Τίποτε.
Φ Α ΥΣΤ Α

Τήν στάσιν τότε ύπεκίνησα έγώ, 
ώς ©αίνεται, άφ' ού έξήλθεν άπ έδώ 
έξωργισμένη τόσον έναντίον μου 
ή μήτηρ σου.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Έ , ΦαΟστα, μή τήν συνερίζεσαε.



Μή ΰποκρίνου, βτι δεν [Λε έννοεϊς.
'Η υ-ήτηρ εΤνε ώργισα.ένη κατ’ 1{χο0* 
της κατ’ έμοΟ δ’ έργης της αίτιον, 
στοιχη[χατίζω, εινε, οτι δωρεάν 
και άναιτίως πάλιν έφυλάκισες 
τον φίλτατόν της Κρίσπον.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Δωρεάν
και άναιτίως λέγ ε ις ;

Φ ΑΥΣΤΑ

Βεβαιότατα.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Και π ώ ς ; τοΟ Λικινίου ή έπιστολή, 
ήν έσχισρ-ένην έν τ φ  προθαλάμω σου 
εύρηκα — ;

Φ ΑΥΣΤΑ

ΤοΟ την εδωκα έγώ* άλλά  
έκεΐνος μόλις άναγνούς έξέσχισεν 
άγανακτήσας κ ’ ερ^ιψεν.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Εξαίρετα
έκεΐνος Οπεκρίθη' ά λλ ’ , ΑΟγουστα, συ



τ ι  τιροσωττον ή τότε ύπεκρίνεσο 
ή τώρα, γνωρίζω. Πώς έτόΧριησες 
νά δώσης εις τον Κρίσπον, όχι δ’ εις έμέ, 
έπιστολήν τοιαύτην;

Φ ΑΥΣΤΑ

Έπρεπε λοιπόν
ενός παιδιού τά  μωρολογήματα 
δοΟσά σοι νά έζάψω ετι μάλλον σε 
κατά τοΟ Κρίσπου ; Ά λ λ ’ ή συνδιαλλαγή 
τ ί εμελλε νά γείνη ; Έπροτίμησα 
νά δείξω εις τόν Κρίσπον τήν έπιστολήν, 
και νά τόν νουθετήσω, όπως κ’ επραξα.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Νουθετηθείς δ’ αρκούντως οδτος ήρπασε 
τό έγχειρίδιόν σου κ εις τό στήθος σου 
νά τό έμπήξη ώρμησε μαινόμενος 
πρός συνδιαλλαγήν.

Φ Α ΤΣΤ Α

Στιγμής παραφορά 
έξ άπερισκε|/ίας ίδικής μου. Ναί, 
σε βεβαιώ, καΐ πίστευσέ με.
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Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Παίζεις ή



σπουδάζεις; *Αν σπουδάζτ)ς, δεν σέ έννοώ. 
Ά λ λ ’ άν νά παίξϊ]ς ήλθες πρός μ.ε σή[χερον, 
κακώς και Οέυ,α και καιρόν έξέλεζας.

Κ’ έγώ το βλέπω" οΟεν και άπέρχο[Ααι.
(Κινείται π(50$ άναχώρησιν) 

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Πρέπει νά μ.είνγ]ς. Πώς το έγχειρίδιον 
εΟρέΟη τοΟτο

(Λαβών έχ τήξ τραπέζης δεικνύει τό οπλον)

αίφνης εις τοΰ Καίσαρος
τάς χεΐρας;

Φ ΑΤΣΤΑ

Μ’ ανακρίνεις;

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Σ’ ερωτώ.
Φ ΑΤΣΤΑ

δεν σ άποκρίνορ.αι.
Κ ’ έγώ

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Αύγουστα !

Μ απειλείς;



'Τπάρ^ει τ ι των απειλών άπλούστερον' 
άφ ού χ_ωρις αιτίαν έφυλάκισες 
δίς ήδη τον υίέν σου, νΟν φυλάκισαν 
έν πλήρει εορτή και την γυναΐκά σου.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Αγαπητή μου ΦαΟστα, σ’ έξηρέΟισεν 
ό τρόπος ό τραχύς μου, κ ’ εχεις δίκαιον. 

Ά λ λ α  δέν βλέπεις; εχω τόσας άφορμάς 
δυσαρεσκείας: στάσεις, τόσα άλλα, και 
προ πάντων τήν ανίατον αύτήν πληγήν 
τοΟ οΓκου μου, τον Κρίσπον. Σύ ό μόνος μου 
ύπάρχεις, ΦαΟστα, θησαυρός· ή μόνη μου 
αγάπη και παρηγοριά, κάλλιστα 
γνωρίζεις τοΟτο. Τώρα επρεπε και συ, 
ή λατρευτή μου, ή πιστή μου σύζυγος, 
άντι νά μοι άνοίξης τήν καρδίαν σου, 
ώς πάντοτε, νά θέλης πρόσωπον ψευδές 
μ έμέ νά παίξης; [Ώ ς θανάσιικον έχθράν 
τοΟ Κρίσπου σ’ έθεώρησεν δ κόσμος και 
σέ θεωρεί νΟν ετι. Άπεχθάνεσαι 
σύ τήν ιδέαν ταύτην, και τό εννοώ.
Ά λ λ ’ έπειδή ή ασεβής θρασύτης του, 
ή προς τους έτεροθαλεΐς του άδελφους έκ σο5 
ψυχρά διαγωγή του, αί επίμονοι 
προς συνωμότας κα'ι έχθρούς μου σχέσεις του, 
το περί τών υιών μου και τοΟ θρόνου μου



[Αετκ τον θάνατόν [χου (χέλλον ζοφερόν 
κ’ εις σέ εύλόγως προοιωνιζό|χεναι, 
τιρά πάντων δέ ή φονική του κατά σοΟ 
άπόπειρ άφευκτον τον όλεθρον αυτοΟ 
κατέστησαν, τής ύπονοίας θέλουσα 
ν’ απαλλαγής, ότι και τώρα ή έχΟρά του σΰ 
αιτία είσαι τοΟ κακοΟ, άνέλαβες 
τό πρόσωπον τής φίλης και προστάτιδος, 
δπερ και δεξιώς προ τοΰ Ούάλεντος 
χθες Οπεκρίθης. Ά λλα  τώρα είμεθα 
ήμεϊς οί δύο. Τί χρειάζεται έδώ 
τό προσωπεϊον; ] ΦαΟστα, σέ παρακαλώ, 
τάς ύποκρίσεις άφες, και ώς πάντοτε, 
είλικρινώς δμίλησον. Ά ν  ήξευρες 
πόσην ανάγκην εχω, τώρα μάλιστα, 
τής πίστεώς σου, ΦαΟστα, τής αγάπης σουί 

Ά χ ,  είμαι μόνος εις τόν κόσμον μόνη σύ, 
συ μόνη, ΦαΟστα, μ’ έμεινες!

Είλικρινώς
θά σ ειπω , Κωνσταντίνε. [Έ στω  βτι και 
έγώ έκ ταύτης τής κοινής περί έμοΟ 
προλήψεως τοΟ κόσμου θέλω νά σωθώ.
Σέ βλάπτει τοΟτο; *Όχι. Ά φες με λοιπόν 
εις τόν σκοπόν νά φθάσω. Την διαλλαγήν 
πρός τόν υιόν σου Κρίσπον έθεώρησα



ώς πρώτον βηΐΛα άφευκτον. Ά πέτυ/εν’ 
άλλα Οά έπιμείνω. Μή δμως καΐ σύ 
ματαίωνε τά πάντα, προ τοί3 δέοντος 
καιροΟ εις πάντα παρεμβαίνων. Διατί 
νά με φονεύσ’ ήΟέλησε; με έρωτας.
Σέ λέγω , άπατάσαι' δεν ήθέλησε 
νά μέ φονεύσγ]· πλήν μεΟ’ δ,τι είδες σύ, 
εις δ,τι λέγω νά πεισΟης αδύνατον.

"Αν πάντα σ' έξηγήσω, Οά πεισθης μέν, πλήν 
Οά καταστρέψης πάντα δργιζόμενος]. 
β ά  μάΟης πάντ’ , ά λλ ’ ο^ι τώρα, άλλοτε.
Σ’ αρκεί νΟν μόνη ή διαβεβαίωσις, 
δτι ό Κρίσπος δεν ήθέλησε νά μέ 
φονευση. Τώρα θέλεις εις τό εργον τής 
διαλλαγής νά μέ συνδράμης; "Ακούσε. 
Άπόλυσον τον Καίσαρα έκ τής ειρκτής.
Ναί, Κωνσταντίνε, κάμε το προς χ_άριν μου. 
Την χάριν ταύτην δέν θά μοι την άρνηΟής, 
έάν ή ΦαΟστα εινε όντως διά σέ 
παν δ,τι ήδη έλεγες. Άπόλυσον 
έκ τής ειρκτής τον Κρίσπον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ε ιν’ άδύνατον.
Φ Α ΤΣΤ Α

Α δύνατον: Και δ ια τί;



Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ό Κρίσπος οέν
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έ;ρυλακίσθη, Φαΰστα.

Φ ΑΥΣΤΑ

Τ ί δέ εγεινεν ;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

'Ο Κρίσπος έξωρίσΟη, και —

Φ ΑΥΣΤΑ
Τελείωσε.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

'Ότι 0 άκούσης, ΦαΟστα, είν απόρρητον 
του κράτους. 'Ό ,τι τώρα Οά σ ’ έΐΑπιστευΟώ, 
υ.ή διαφύγγ), έζορκίζω σε, ποτέ 
το έρκος των οδόντων σου —

Τελείωσε.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ό  φονικήν τολιχήσας εναντίον σου 
απόπειραν, κατεδικάσΟ’ είς Οάνατον 
ως αητροκτόνος.

Φ Α ΥΣΤ Α

Τ ίς ; ό Κρίσπος;



Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ναί.
Ά λ λ ’ Γνα μ.ή της Τ ώμης τον έρεθισμιον 
αύζήση τοΟ θανάτου του ή ειδησις, 
την νύκτ άπήχθη, λόγω (χέν έξόριστος 
εις Πόλλαν της Ίστρίας, εργω δ’ ού [χακράν 
της *ΡώΐΑης, όπου καΐ —

Φ Α ΥΣ Τ Α

Διά τους οικτιρμούς
τοΟ ΊησοΟ ΧριστοΟ, εις δν σύ ριάλιστα 
πιστεύεις πάντων των θεών, τελείωσε.

Έθανατώθη !
Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τ ί;

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Έθανατώθη, ναί,
ώ ΦαΟστα, δ έχθρός αας, δ αχάριστος 
υιός, δ ασεβής σου ύβριστής, και δ 
άπονενοη[χένος δολοφόνος σου!

Έ θανατώθη; ! Μη μέ. άφαιρέσετε 
και τον δλίγον νοΟν, βσος {α’ άπέ(Λεινε, 
θεοί, άκό[χη, άδιστάκτως πριν πεισθώ.



βτι φρικώδους παί^'νιον δράυ,ατος
δέν είμαι· οτι σώζω ετι αβλαβείς
■τάς φρένας και αισθήσεις* βτι ή φρικτή
και απαίσια λέξις, ήτις ή'χησεν
έντος τοΟ παλατιού τουτου προ μικροΟ,
β άπειρος δεν εινε και βαρύστονος
τής άνατρεπομένης κρότος φύσεως,
διά τά  δείπνα οτε τά θυέστεια
φρίζας δ Ζεύς έπι των αιωνίων του
μετέστρεψε στροφίγγων τον ούράνιον
τω ν άστρων θόλον, καί αί Γπποι έντρομοι
τον δίφρον τοΟ ήλιου παρεκτρέψασαι
τήν Αφρικήν έξεκαυσαν* ούδ’ Έοινυς
τήν λέξιν δτι ταύτην έξεστόμισεν,
ή δαίμων, δν ό "Αδης έκ των σπλάγχνων του
έζήμεσ’ , ά λλ ’ δ Καϊσαρ, ά λλ ’ δ Αύγουστος,
ά λλ  δ πατήρ του, μέ ακούετε, θεοί;
να ί, δ πατήρ του !

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

*Αν δέν παρεφρόνησες,
Αύγούστα, ^εισ’ αγνώμων. Ταύτην παρά σοϋ 
τήν αμοιβήν άνέμεν , άφ’ ού χάριν σου, 
παν φίλτρον καταπνίξας ένδον πατρικόν, 
τήν φονικήν τοΟ Κρίσπου έναντίον σου 
απόπειραν μέ τόσην αύστηρότητα’ 
νά τιμωρήσω δεν έδίστασα, νά μέ



συγκρίνης [χέ θυέστας, και την νό[χΐ[Χθν 
πραξίν μου μέ τά δεΤτνα τά  θυέστεια ; 
Διότι τέλος, 5,τ ι καΐ άν λέγης σύ, 
και όσης λόγος και άν σέ παρακινη 
νά λέγης ταΟτα, δι’ έμέ τον μή τυφλόν 
εν πράγμα εινε δλως άναντίρρητον, 
δτι ό καΐσαρ Κρίσπος έπεχείρησε 
νά σε φονεύση. Συ άρνεΐσαι τοΟτο, ναί* 
άλλα δμου άρνεΐσαι και την άρνησιν 
νά έξηγήσης’ ήτοι σιωπάς, ομολογείς.
*Αν δυνασαι, άρνήσου την ορθότητα 
τοΟ λόγου μου, άρνήσου τήν αλήθειαν 
τής φονικής τοΟ Κρίσπου άποπείρας, ναί, 
άρνήσου.

Φ ΑΥΣΤ Α

Τώρα πλέον ν ’ άρνηθώ; προς τ ί ;  
Έθανατώθη, φεΟ, έκεΐνος, ύπέρ ο5 
ήρνεΐτο κ’ ύπεκρίνετο κ’ έψεύδετο 
μέχρι του νΟν ή ΦαΟστα. Τ άστρον έδυσε 
τό φαεινόν τοΟ βίου μου τοΟ ζοφεροΟ’ 
τής αύχμηράς έρήμου, ήτις λέγεται 
'Ρωμαίων κράτος, ήφανίσθ ή όασις, 
ή μόν’ , εις ήν ν ’ άναπαυθή ήούνατο 
ό οφθαλμός άσμένως ό κατάπονος 
μιας άπηλπισμένης. Έ να άνθρωπον, 
αιώνας ήδη τέσσαρας ώδίνουσα, 
έγεννησεν ή 'Ρώμη, κ’ είς τον δήμιον



ώς σώμα εύτελές τ ι, ώς άνδράποίον, 
τόν ρίπτει όχι Γότθος, Σχόβης, βάρίαρος, 
ό Νερών όχι ούό ό Δοριιτιανός, 
ά λλ ’ ιζύτοκράτωρ εύσεδής χα'ι ίίχχιος, 
μονάρχης προ ολίγου μόλις άρνηθείς 
εις τον λαόν της “Ρώμης τόν αιμοδιψή 
καί μίαν μόνην αίματος βαρβαρικοΟ 
ρανίδα, των χριστιανών μαρτύρων 6 
σωτήρ, ό Κωνσταντίνος, ό πατήρ αιϋτοΟ 1 
Και επεσε τις οίδε τίνος λόγχευμα 
χυδαίον κεντηρίωνος, ή βάναυσου 
κτηνώδους σφάγιον δημίου, κ ’ επειτα 
αίμόφυρτος άπελακτίσΟ' εις άκρον τι 
γης ρυπαρόν, ώς Ονησιμιαΐον σκυβαλον, 
κυνών βορά της ^όξης δ αγνός υίός, 
ό τροπαιοΰχος ήρως καΐ δαφνοστεφής, 
τοΟ Θρονου ό βλαστός δ εΟγενέστατος I 
Χεότης, κάλλος, σωφροσύνη, ικανή 
εις φθόνον νά κίνηση και την "Αρτείλίν 
αύτήν, άνδρία, φρονημάτων καΐ ψυχής 
ευγένεια, εύΟυτης, ειλικρίνεια, 
τά  πάντα φροοδα, φροοδαι τόσαι άρεταί I 
Καί τώ ρα ; Άφ^ ού πρώτον τόν έφόνευσεν 
δ αποτρόπαιος πατήρ, μέ προκαλεΐ 
τοα μητροκτόνου ν ’ άρνηθώ, άν δύναμαι 
την ένοχήν, άν όντως δεν ήθέλησε 
να μέ φονευση! Τώρα πλέον ν ’ άρνηθώ;



Ποσώς. Τοϋ υ-έχρι νΟν κλειστοΟ βιβλίου μου 
δλ’ αί σελίδες είν’ έμτρός σου άνοικταίΐ 
Άνάγνωσέ τας.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

*Αν ή φλυαρία σου
αύτή, Αύγουστα, εινε εργον τΐυρετοΟ, 
τον ιατρόν σου κάλεσον. Α λλ ύγιης 
άν είσαι, γυναικεία φλυαρηματα 
μήτε ν ’ άκούω, μάθε, εχω ορεξιν, 
μήτε ν ’ άναγινώσκω. Τήν αλήθειαν 
σ ’ ήρώτησα. Ηρνήθης. Την ομολογείς 
τώρα λοιπόν ; είπε την.

Φ Α ΤΣΤ Α

Την αλήθειαν !
Θά με φονεύση ή άλήΟει’ αΰτη, πλήν 
άς με φονεύση· Ιΐ̂ ινε πλέον δυνατόν 
νά ζήσω ; "Ογι. Μάθε τήν αλήθειαν, 
άφ’ ού τήν θέλεις τόσον και τήν απαιτείς. 
Όλίγον πριν είσέλΟης, όπου ήμεΟα, 
απόρρητόν τ ι είχα έκμυστηρευθή 
ιδία προς τον Καίσαρα, απόρρητον 
φρικώδες. Μόλις τοΟτο ηκουσε κ έπι 
στιγμήν ο Κρίσπος έκ τής φρίκης άφωνος 
κ’ Εμβρόντητος άπέμεινε' πλήν πάραυτα 
δείνας τό τρέμον στόμα του έξεβαλεν 
άράς και λοιδορίας Ενάντιον μου



—  δικαιοτάτας. Πλήρης οΓκτου επει-τα 
άποστραφείς, τάς λέξεις άνεφώνησεν 
αύτάς αώ πάτερ, πάτερ [χου ταλαίπωρε! » 
και παρά χρήυ.α, πελιδνός έκ τής οργής,
«Καί, ζής άΟλία, είπε, καί σ’ άνέχοιχαι 
έγώ άκόιχη ζώσαν ; »  καί προς την λαβήν 
τοΟ ξίφους του την χεΐρα έρρ ιψεν'άλλά  
το ξίφος μη εύρών, ώς ήτο άοπλος, 
άπηλπισμενος, αΦεΟ, με το άφήρεσαν, 
ανέκραξε, τό ξίφος. 'Ώ ! δεν δύναααι 
νά σ’ έκδικήσω, πάτερ, προδιδόμενον, 
άθεως, άνοσίως προδιδου,ενον ! » .
Πλήρης χαράς ίδοΟσα, ότι ήθελε 
Λ/ά με φονεύση, τον ίκέτευσα έγώ 
νά πράξη τοΟτο, καί τό έγχειρίδιον 
έκεΐνο έκβαλοΟσα έκ τοΟ κόλπου μου,
« Ιδού θανάτου, εΤπα, οργανον έδώ 
ταχυτερον πολύ καί άσφαλέστερον.
Ιδού το. Λάβε το, καί κτύπησε έδώ,
εις την καρδίαν » . Πρ ος στιγμήν ταλαντευΟείς,
ώρμησεν εΤτα καί το έγχειρίδιον
παράφορος άρπάσας, ήτο έτοιμος
νά  με φονεύση, οτ’ έξαίφνης σύ έκεΐ
είσήλθες. Εχεις πάσαν την αλήθειαν.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Α ! δχι πάσαν* λείπει τό απόρρητον.



Φ ΑΥΣΤΑ

Εις τον νεκρόν άνηκε το απόρρητόν,
χ̂εθ’ οδ έτάφη.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

'Όπως κ’ εις την ζώσαν σε.

Φ Α ΥΣΤ Α

Δεν Οά προδώσω ζώσα β,τι εσιρσε 
θανών έκεϊνος.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Δεν τδ εσιρσεν έκών, 
άν δσα διηγήθης είνε αληθή.
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Εις τ ί θά σ’ ώφελήση τδ απόρρητόν ^

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Είς τ ί θά ια’ ώφελήση; 'Τψιστε βεέ ! 
ά λλ ’ έριωράνθη αυτή ή γυνή λοιπόν;
Εις θάνατον παρέδωκα, το ηκουσας, 
σοΟ χάριν τδν υίον αου ώς φονεα σου, 
πεισθε'ις δτι ^ρικωδη υ-εν αλλ αψευκτον^ 
άπήτει την Ουσίαν ταύτην παρ έρ.οΰ 
δ νόμος. Αίφνης ερχεσαι σύ τώρα, καΐ 
μοί διηγείσαι πράγματ ακατάληπτα, 
άλλά σφοδρώς ούχ ήττον διασείοντα 
την τέως μου άκλονητον πεποίθησιν.



Νά αάΟω άνααένω πλήρης τρόμιου, άν 
δικαίως έκολάσΟη 6 υιός αου, ή 
άν παιδοκτόνος άκων, άλλα άθλιος,
£ΐς 6'λους τής κολάσεως τούς δαίμ,ονας 
νά παραδώσω μέλλω σώμα και ψ υχ ή ν  
έκείνη δ’ ύπέρ ής τολμήσας επραξα 
και πάσχω ταΟτα, κρύπτει την αλήθειαν ! 

Φ ΑΤΣΤΑ
Λεν σ’ εκρυψά τι.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Κρύπτεις τό απόρρητον.

Φ ΑΥΣΤΑ

2 ε  ικετεύω, Κωνσταντίνε, ακούσε.
Εις τους θεούς ομνύω, οτι ένοχος 
δεν εινε 6 υίός σου, άν ήΟέλησε 
να μέ φονεύση· ειμ ’ εγώ ή ένοχος.
Ο Κρίσπος μητροκτόνος; Μή σύ, προς θεών, 
την άτιμίαν ταύτην εις το όνομα 
προσάψης τοΟ υίοΟ σου καΐ τήν μνήμην, μή Ι 
Έ μέ παράδος εις τον δήμιον, άφ ’ ού 
έγώ, σε λέγω , μόνη πτα ίω ' ή , εάν 
δεν θέλεις τής συζύγου σου τό όνομα 
V άτιμασΟή, κρυφίως φόνευσέ με σύ.
Σύ άν δεν μέ φονεύσης, μόνη, γνώριζε,
^ά φονευΟώ έγώ. Το έγχειρίδιον



προς τοΟτο είχα προ πολλοΟ προμηθευΟη. 
Ά λ λ α  σέ ικετεύω,

(πίπτει γονυπετή; κρό του Κωνσταντίνου)

άν τ ι επραξα
ποτέ κ’ έγώ προς χάριν σου, μή πλέον τι. 
μή παρά ταΟτα έρωτήσης. Ά φ ες με 
νά άποθάνω ήσυχος.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ά λ λ ’ ή οργή,
Αύγούστα, θά μέ πνίξη μέ το πείσμα σου.

Φ ΑΤΣΤΑ

Κ ’ έμέ ή καταισχύνη.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Το απόρρητον I 
ή μά τάς Έρινύας, δ'σαι τήν στιγμήν 
αυτήν τον νοΟν μου βασανίζουν, κύριος 
δεν ειααι πλέον έμαυτοΟ.

Η σύχασε.
"Ώ φρίκη! Ναί, Οά σ’ ειπω τό απόρρητον. 
*Ώ ! ερρε, σύντροφε τοΟ βίου μου, Αιδώς ί 
Ό μνύω , οτι μέχρι ταύτης τής στιγμής 
αμίαντον τήν κοίτην σου έτήρησα,



/αΐ νά τηρήσω, Κωνσταντίνε, ψ ελλο ν , 
πλήν οχ_ι και τάς φρένας' να ι, —  το πώς 
και διατί παρέρχομαι —  ήγάπησα 
τον Κρισπον, κ’ έν τφ  προθαλάμω μου προχθές 
τον ερωτά μου τοΟτον τον όλέθριον 
προς έκπληκτον τον Καίσαρα έξεφρασα.
Πώς ο υιός σου ήκουσε τούς λόγους μου, 
κ έκ τής οργής παράφορος πώς ώρμησε 
νά μέ φονεύση, προ ολίγου ήκουσας.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

(Ε[Αβροντητο5 χαί &ποχώφω τϊ] φωνΐ] χαΟ’ εαυτόν)

Τον Καίσαρα ήράσΟη, — τώρα έννοώ 
τά  πάντα — και έκεϊνος τοΟ ^δελύγματος

(δεικνύει την Φαύσταν)

την τόλμην φρίζας, τον πατέρα ωκτειρε, 
καΐ νά τον έκδικήση θέλων, ήρπασε 
τό δπλον της.

(γεγωνός χαΐ γοερόν)

Τίέ μου, Κρίσπε! ώ ! και δ 
τυφλός, άχ ! ό μωρός εγώ, δ άθλιος, 
ώ τέκνον φίλτατόν μου, σ ’ έΟανάτωσα!

(μ-ετα μικράν εκ τίίς απελπισίας παραφοράν)

Α λλ’ οχΓ Γσως ετι έμεινε καιρός.
Ό Μάξιμος δέν ήλΟεν ετι" άρα και 
ο κεντηρίων Γάϊος δέν επεμψεν 
ακόμη ταχυδρόμον. Ισως ειχεινε



καιρός άκόμη. Σπεύσωριεν.
(Τρέ5(̂ ει ΙπΙ τ5)ς υκηνης κβΐ κράζει πρόξ τά παρασχτίνια)

Έδώ, έδώ,
Πραιπόσιτε! ΕύνοΟχε ! Μάξιμε! — άλλα 
έκεΐνος λείπει.— Κεντηρίον! Ύπαρχε 1 
Αβλάβιε I

{ Εν ώ άλλεπαλλτ5λως προσέρχονται οί της έπο|εένης σκηνης, ί; μ.·ν 
Φαΰστα Εγείρεται, ό 8έ Κωνσταντίνος χάβηται παρά την τράπεζα· 
γράφει καΙ οφραγίσας ταχέως επιστολήν εγείρεται).

Σ Κ Η Ν Η  Ι Β ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΤΣΤΑ, ΚΟΙΝΤΟΣ

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ό Κόϊντος !

ΚΟΙΝΤΟ Σ

Ιδού εγω.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ευθύς τόν άριστον των ίππων λάβε, και 
είς τάς Φιδήνας δράιχε προς τόν Γάϊον, 
εις έν έπίδος ταύτην τήν διαταγήν.

Έάν έγκαίρως τον προφΟάστ,ς, Κοϊντε, 
και σωσγ]ς τοΟ υίοΟ μου Κρίσπου τήν ζωήν, 
τοΟ αύτοκράτορός σου τήν ζωήν εμού 
θά εχιΤ|ς σωση. Κάμε, Κόϊντε, πτερά, 
και φθάσε. Τρέχε, τρέχε, κεντηρίον I

(β Κοϊντος εξέρχεται δρομαίως Ικ τών αριστερών παρασκηνίων).



Σ Κ Η Ν Η  Ι Γ ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΤΣΤΑ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ 

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

^προελθών τό ϊχρον της ϊ/.ηνης χαΐ πρόξ τόν ουρανόν άνατείνας 
τά$ χεΤρας) :

Ώ
σείς, στρατιαι αγγέλων, τώρα δείξατε 
τήν δύναμ.ίν σας! Σώσατε τδ τέκνον [Λου !

Σ Κ Η Ν Η  ΙΔ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΤΣΤΑ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ

(Είβίρχεται εχ των δεξιών παρασχηνίων ό Μάξιμο?). 

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

(δραρ,ών πλήρης αγωνίας προς τόν Μάξιρ-ον)

Ό Κρίσπος; Ό υίός |Λου; Λέγε γρήγορα, 
Πραιπόσιτε.

Μ ΑΞΙΜ Ο Σ

’ΕΟανατώθη, Κύριε.
Φαϋβτα χατοπίπτει χαμαί λιπόθυμος- ό Κωνσταντίνος χαλυπτει 

τήν χεφαλήν δια τής χλαμΰδος).

 ̂Καταπεταννΰεται ή αυλαία).



ΠΡΑΞΙΣ Ε'

Αίθου<ία τω ν ^αλανείων.

Δεξιόθεν τη ς  έν τω μ νχφ  τή ς  ΰκηνής θύρας τό  άγαλμα 
τή ς  Ύ γ ιε ία ς  κ α ι άριΰτερόθεν τό του 'Α όκληπ ιου.

Σ Κ Η Ν Η  Α '

(κρατών λυχνίαν είσέρχίται εκ τών αριστερών παρασκηνίων, περιβλέπει 
την σχηνι(ν, καί στρεβ^μενοί πρός τό (Λ̂ ρος, όπόθεν ήλθε, λέγει;)

Ά λ λ α  ποΟ είσαι, κεντηρίον; Κόϊντε, 
εδώ. Δεν βλέπεις;

ΚΟΙΝΤΟ Σ

Βλέπω, έκλααπρέτατε.

(πρός τόν Κόϊντον είσελΟόντα)

Τον δρόρ,ον πάλιν, φαίνεται, τον έχασες.

Κ ΟΙΝΤΟ Σ

Και πώς νά ρ.ή τον χάσω ; Ό λαβύρινθος



της Κρήτης είνε τίποτε σχ ε̂δον έαπρος 
των βαλανείων τούτων. Ατελεύτητοι 
λουτρώνες!

Μ Α Ξ ΙΜ Ο Σ

Τούς έτελειώσαυ.εν.
Ή  αίΟουσ’ αύτη, έσχατος προθάλαρ-ος 
των βαλανείων, είνε συναΟροίσεως 
των ιερών προσώπων κέντρον σύνηθες. 
Ά λ λ α  τοιαύτην ώραν τής νυκτος εδώ 
σπανίως ερχεταί τ ις.

ΚΟΙΝΤΟ Σ

Ά ρα δύνα{Λαι
έδώ ν ’ ακούσω τώρα, έκλαΐΑπρότατε, 
τούς 6ρισμούς σου;

—  1 5 5  —

Άκουσέ μ.ε, Κοϊντε. 
Νά έπιστρέψης [Λονος δύνασαι έκεΤ, 
όποθεν τώρα ήλΟοριεν, λαβών το φώς;

Α,πταίστως.

Λάβε την λυχνίαν, και έλΟών 
άναψε πΟρ ευθύς εις τά ύποκαυστα 
τών γυναικείων βαλανείων, και το πΟρ 
συντήρει ρίπτων ξύλα, έως ού Οεραον



το ΰδωρ ζέσγ]. Πότε τήν τροφήν δέ σύ 
Οά παύσης τοΟ πυρός και τά  ύποκαυστα 
Οά κλείσ·(]ς ρ.ε τάς σιδηράς κιγκλίδας τω ν, 
έγώ θά σ’ ειπω, τον λουτρώνα πρότερον 
άφ’ ού έκεϊθεν

(δεικνύει πρό; τκ δεξιά παρααχι|νια|

έξετάσω είσελΟών.
Λάβε τό φως και ύπαγε. Τον δρό[Χον ρ,ου 
έγώ εύρίσκω άπροσκόπτως δίχως φως.
Κόϊντος λαμβάνει τό φώς και άμρότεροι άποχωροϊίσιν εξ άν-ιθετων 

παρασκηνίων. Τό θεατρον σκοτίζεται. 'Ο Ούάληί προελθών έ< τοϋ 
ά^βινοδί άφίνει νά πρθ)[_ωρϊ{ση ολίγον ο Μαξιμο», και παρακολουθεί μέ
χρι τινός αύτόν άθέατοξ).

ΟΤΑΛΙΙΣ, ΑΒΛΑΒΙΟΣ 

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

(εκ τοδ άφανοΰς προελθών)

Τίς εΐ ; —  Ούάλη ! ;

Ο Τ Α Λ Η Σ

Κ ύριε!
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τί I
έδώ τοιαυτην ώραν;

Κατεσκόπευα



τον φίλτατον εύνοΟ '̂ον, τον Πραιττοσιτον, 
και τον διάδοχον ΐΑου κεντηρίωνα.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Κ’ ή άνακάλυψίς σου ;

Ο Τ Α Λ Η Σ

'Ο Πραιπόσιτος
διέταξε τον Κόϊντον ν ’ άνάψγ] των 
λουτρών των γυναικείων τά  ύπόκαυστα.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τον Κόϊντον ; καί τώ ρα ; !

Ο Τ Α Λ Η Σ

Τά αεσάνυκτα
8ά ελΟη νά λουσθ^ ή αύτοκράτειρα, 
ώς φαίνεται.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ούάλη, ακούσε [Αε. *Αν 
τ^ [Αεσιτεία τής [ϊασιλοαήτορος 
έσυγχωρήΟης άπαξ, μή καί δεύτερον 
έξαυιαρτήσας έλπιζε συγχώρησιν.

Ο Τ Α Λ Η Χ

Δεν έπραξά τι,'Τ παρχ ’ , έπιλήψιυ,ον.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

’Τπέρ τά έσκαμ-ΐχένα πάλιν ήρχισες 
έντός τοΟ παλατιού νά πηοας.

Ο Γ Α Λ Η Σ

Κατά
•διαταγήν της.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τ ίίί βασιλομήτορος; 
Γνωρίζεις, δτι άγρυπνος διατελεΐ 
ό αύτοκράτωρ μέχρι ταύτης τής στιγμής . 
μέ κάτω βτι νεύουσαν τήν κεφαλήν 
έδώ κ’ έκεϊ βαδίζ’ εις τούς θαλάμους του 
ανήσυχος, στενάζων και αγριωπός; 
πολλάκις βτι εξω των θαλάμων του 
•φερόμενος, είς τάς αίθουσας μάτην και 
τους διαδρόμους όλους τήν άνάπαυσιν 
ζητεί και ήσυχ^ίαν; Τί Οά γείνη, άν 
έμπρός του αίφνης σ’ άπαντήση ; Εκατόν 
έκ τής οργής αύτοΟ βασιλομήτορες, 
Ούάλη, τότε δεν σε σώζουν. Ύπαγε.

(ό 0«*λης ίξέρ5(_ίται).

Σ Κ Η Ν Η  Γ '
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ΑΒΛΑΒΙΟΣ (μίνος). 

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Γενναίε κεντηρίον ! Τής λατρείας του



άφ’ ο5 ή Μοΐρ' άφήρπασε το ειόωλον, 
τον Κρίσπον, ολην τώρα πλέον έστρεψε 
την άφοσίωσίν του προς την [Λαμαην του* 
και ή καρδία του αίμάσσουσ’ άνεσιν 
εύρίσκ’ είς τ ’ ατελεύτητα της δάκρυα, 
ύπέρ Ε λένης ν ’ άποΟάνη έτοιμος 
νΟν, δπως τέως ύπέρ τοΟ έγγένου της. 
Ά λλα  τίς πάλιν έρχεται;

Σ Κ Η Ν Η  ^

'  ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΟΤΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ

(ό Οΰάλης χρατών λκχνίαν, προέρχεται είς την σχηνϊ}ν, ητις έκ τούτου 
χαϊ φωτίζεται, (χετέπειτα δέ καί ή Ελένη).

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ούάλη, συ
έδώ έκ -νέου;

Τπαρχε —
(υποδεικνύων διά νεύματος τήν νϋίν προερχομενην είς την σκηνηνΈλένην) 

ΕΛΕΝΗ

Άβλάβιε,
δ κεντηριων λέγει, οτι άγρυπνος 
δ δυστυχής υίός μου και ανήσυχος 
έδώ κ ’ έκεΐ γυρίζ’ είς το παλάτιον.
ΕΙν’ αληθές; Είπέ μοι.



Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ΕΙνε αληθές,
Αύγουστα' διά τοΟτο εντροαος κ ’ έγω 
έκ φόβου (λή συίλβη τ ι , παρακολουθώ 
[χακρόθεν καί αθέατος, άλλ άγρυπνος, 
τά βή(αατά του. Ίσως ανακαλυφθείς 
τον έξοργίσω —

"Ογι' επραξας καλώς.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Αύγούστα, είθε. Ά λ λ α  πάσχει, και δεινώς, 
έν τη άκαη ένίοτε τοΟ πάθους του 
οί στεναγμοί του άφων οί βαρυαλγεΐς 
δέν τον έκφευγουν [λόνον, ουδέ άλαλοι 
οί ΘρηνοΓ και λαλοΟντα τον άκούει τ ις .

Ε Λ Ε Ν Η

Τί λέγει δε;
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Τον θάνατον τον άδικον 
θρηνεί τοΟ Κρίσπου.

(Ή  Ελένη άπομ.«ο>ΐ£ΐ τα δαχροά της).

Ά λ λ ’ , Αύγούστα, πρίσε;ε. 
Βαδίζει τ ις , Οα̂ ό̂ ώ' εΤνε τό βηρ-ά του.



Ναι, ε?ν’ έκεΐνος.

Ας ύποχωρήσωμ,εν.
(’ΒΕίρχο,τ.. τ ϊς  α χ ,,ί ; ««ί ,ιρβ„5 6 Ο ί4 λ ,!, λ .μβ ί,™
μ«β ω»του το ρώ;, 5« !ϊ ..«Ι I ,  „ ψ ί ^  ο™τ!ζ!ται. Έ ϊίο τ ! ή Έ λ ί» , 
προκύπτει εχ τών χαρασχηνίων αθέατος £ιπό το3 Κωνσταντίνου).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μο'νος) 
Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

(Ιπ ίγϋ  .,’ί  τό 5χρο« τή! τα! ί ,„ ίγ „ , ,ή ,
του παλατίου)

Ακορ.η σκοτος εξω, και άκ6μη νύζ!
(χλείει τήν Θυρίδα καί επιστρέφει)

Ω, ποτέ ή κατηραιχένη νύξ αύτή 
θα τελειωσγ]  ̂ Ολος αναπαύεται 
6 κοσμ,ος, Τπνε, νΟν εις τάς άγκάλας σου, 
και ενα μονον ώμοσας νά μή ^εχθης 
(Λϊ)5έ στιγμήν χάν,Τ ιινε, εϊς τούς κόλπους σου, 
τον κύριον τοΟ κόσμου τούτου. Και ιδού 
δ κοσμοκρατωρ οίτος ό πανίσ^^υρος, 
ώς σύ τήν όψιν απ’ αύτοΰ άπέστρεψας, 
καθώς ό Καιν τρεμων, μόλις δύναται 
νά σύρ εις τό παλάτιόν του ΰπαρξιν,
^ν 0 άπηρνεΐτο φρίττων και ό έσχατος 
τοΟ κράτους του έπα ίτης! —  Φλοξ αθάνατε 
σύ της ψυχής μου, σβέσου ! μέ κατέκαυσες.
ΤοΟ συνειοοτος ομμα σύ άνύστακτον,

Η



χ.οΐ[χήσ·ου' κ' ή φωνή του ή ανηλεης, 
ή τύτντουσ·α το ο5ς [λου, ως ρ.ε δρακοντος 
ούράν τάς λέξεις: παιδοκτόνε τύραννε! 
σιώπα, παυσε 1

(πρόί τό δγβλμ,α του Ασκληπιού)

Οί[Λθΐ! ποΟ, Α σκληπιέ, 
τδ δπιον Οπάρχει, τδ δυνάιΑενον 
τδν πυρετδν νά κατευνάση τής ψυχής, 
ν ’ άποκοΐ(Αίση τάς αίσθήσεις και τδν νοΟν;
Δέν εχεις νά ρ.οι δώσης, θείε ιατρέ, 
ποτδν τής Αήθης, σπόγγον Λ-ήθης, ίκανδν 
νά έξαλείψη έκ τής ρ.νή[Αης ρ.ου, καθώς 
έκ πίνακος, τά γράμματα τά  φλέγοντα,
•τά πράγματα τά ζώντα, τ  αλησμόνητα, 
τά  υπαρξιν αθάνατον λαβόντα; ΦεΟ ! 
δέν εχεις, όχι' διά τοΟτο σιωπάς 1

(Ή  Ελένη προέρχεται μ-ΐίνη ίχ τ̂ οί3 άφανοΰς, κρατούσα την λυ;(νιαν, 
ϊ)ν χαι καταθέτει έπι τραπέζηί,  ̂ σηκού, έξ οΟ καΐ φωτίζεται η σκηνι^).
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Σ Κ Η Ν Η  <7'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ώ  μήτέρ μου!

(έρμα νά ριφθη είξ τά; άγκάλβ; τη; Ελένης, άλλ’ η ακίνητος άπα- 
θεια ταύτης τον αναχαιτίζει).

Ά λ λ ’ όχι! είμαι έναγής, 
κ ’ εύλόγως κλείεις προς με τας άγχαλας σου,



καΐ κάτω νεύεις, [Αητερ, άττοστρέφουσα 
το τεθλίίΛιχενον οιαια’ άπο τοΟ τάλανος 
υίοα σου τούτου. Είρ,αί, ναι, ειμ έναγής, 
και θα μιάνω μέ τάς αίματοσταγεΐς 
και παι^οκτόνους χεϊρας τάς αγίας σου 
άγκαλας· ναι, το βλέπω, κ ’ έχεις δίκαιον. 
Α λλ ’ αν, ώ μητερ, ήξευρες τοΟ δυστυχοΟς 
την βασανον υίοΟ σου, θά έκάμπτεσο, 
και πάντως Οα μ ήλεεις. Μητερ, μ ’ επνιξε 
τδ αίμα τοΟ υίοΟ μου! Μέ τάς σπείρας του 
■ώς δφις έτυλίχΟ’ εις τον λαιμόν έδώ, 
την νύκτα δλην ώς αγχόνη σιδηρά 
μέ περισφίγγει, και δεν εχω άνθρωπον 
νά μέ λύτρωση! Μητερ, μοα κατεκαυσε 
τ:δ έγκλημα τά σπλάγχνα, βλος φλέγομαι 
έντος καμίνου, και δεν μ’ εμεινε κάνεις 
νά μέ άνακουφίση ικανός έκ τοΟ 
φλογμοΰ με μιαν λεξιν του παρήγορον, 
μ ’ εν βλέμμα συμπαθές του, ώ I κανείς, εις οδ 
ριφΟεις τον κόλπον 6 ταλαίπωρος έγώ 
νά δυνηΟώ νά κλαυσω, κ ’ εις τά δάκρυα 
αναψυχήν να ευρώ της βασάνου μου.
Συ μόνη, μητερ, μ εμεινες, καί μία εις 
τα ς  μητρικας άγκαλας σου περίπτυξις 
6α μ άνεζωογόνει άναψύχουσα, 
ώ ς δρόσος Αερμων ή καταβαίνουσα 
έπι τα  ορη της Σ ιώ ν άλλ ’ οΓμοι! πώς
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•πώζ νά τολμήσω νά σ’ έγγίσω έναγή ;;

Ε Λ Ε Ν Η

(προΜ^^ως χαμφθ ϊ̂σα χαί όρέγουοα τκς χεΤρ«ς πρός τόν Κωνσταντίνα^ 

ΐ ί έ  μου, Κ ωνσταντίνε!

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Μήτερ, μήτέρ μου!
(^ίπτεται ε!ξ τά? άγχάλβί τηξ).

ΦεΟ! Οανασίμως ετρωσε το στήθος μου 
τοΰ έγγονοΟ μου δ κχατανοητος, 
υιέ μου, φόνος. Εκλαυσα κ έΟρηνησα, 
καΐ κλαίω ετι καί θρηνώ -τΐίκρώς. Κ έμο’ΰ 
τά  βλέφαρα νά κλειση δεν ηΟελησεν 
6 ΰπνος ετι, και ώς φάσμα φέρομαι 
τήδε κακεΤσε τηκομεν εις δακρυα.
Ά λλα  πώς ήουνάμην, ταύτην βλέπουσα 
την θλΐψίν σου τήν άφατον καί συντριβήν,, 
αναίσθητος νά μείνω ;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Και τον άθλιον, 
ώ μήτερ, δεν μέ κατηράσθης;

Ε Λ Ε Ν Η
Τής μητρός
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και άν καταδικάζει αύστηρώς 'ο νοΟς, 
κ αίρ.άσσει ή καρδία, εύκολα αύτή 
δεν καταραται δ',τι εγκυμόνησεν.
1^εϊς [Α5ν οί άνδρες φρένα τρέφετε ωμήν, 
έτοίμην τιρος κατακρισιν, και πάντολμον 
ττρος τιμωρίαν, ώς ΟεοΙ ττανίδμονες !

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Ναι, ώς θεοί, οί δείλαιοι καί άφρονες !

ΕΛ Ε Ν Η

Δέν ονομάζει σάς τούς αύτοκράτορας 
θεούς καί θείους ή μεγάλη Βαβυλών 
των έΟνικών, ή Ρώμη; Το έπίστευσες 
καί συ, υίέ μου, —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Τής μωρίας άπαγε ! 

Ε λ έ ν η

Δέν εχεις, ναί, την πίστιν ταύτην την μωράν 
των έΟνικών ά λλ ’ έχεις την αληθινήν;
Μία ύπάρχει πίστις αληθής, ή εις
τον λυτρωτήν τοΟ κοσμου ΙησοΟν Χριστον.'

, Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ην καί πιστεύω, μήτερ.



Ε Λ Ε Ν Η

Ό χι, τέκνον μ.ου,
οχι τελείαν, πλήρη και άκλόνητον!
Έάν τοιαύτην είχες πίστιν, τώρα δέν 
θά έ0ρηνοΟρ.εν φρίττοντες τδ εργον σου, 
διότ’ ή θεία χάρις, τήν καρδίαν σου 
πληροΟσα, Οά σ ’ άπέτρεπεν, ή ερη[Αον 
αύτής ευρών σε δαίρ.ων αν έζε[Λαινεν 
άλάστωρ, τρέ|Αων δέν θά ήρχεσο ζητών, 
ώς προ ολίγου σ είδα και σε ηκουσα, 
την Οείαν χάριν παρ’ ένδς ΑσκληπιοΟ!

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τήν θείαν χάριν ; Ό χ ι, [Αήτερ- φάρ^Αακον 
παρ’ ίατροΟ. Τήν θείαν χαρ ιν! τ ις ;  έγώ , 
και παρά τίνος; Αεν ύπαρχει δι έρ.ε, 
φεΟ ! θεία χάρις πλέον !
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Είν’ ακένωτος
ή χάρις του 'Τψίστου και τδ έλεος 
εις τούς ριετανοοΟντας. Μετανόησαν 1

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Κ ’ ύπήρζεν έν τώ  κόσρ.ω ποτέ άνθρωπος, 
ον πικροτέρα εθραυσε ρ.ετανοια 
τής τοΟ υίοΟ σου ταυτης, ίλήτερ ,



Τότε τί
κωλύει νά προσέλθν-,ς προς τό βάπτισμα, 
και έν τη κολυριβήθρα πολουόμενος 
τον ρύπον πάσης αμαρτίας, τέλειος 
χριστιανός νά γείνης, ΚωνσταντΤνέ μου;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ω! πόσον άπατασαι, μητέρ μου καλή, 
έαν πιστευης, βτι τοΟ ^απτίσματος 
τό ύδωρ θά καΟάρη τόν ταλαίπωρον 
υίον σου 1 Ούδ’ ό Ιορδάνης ποταμός 
νά καθαρίση δύναται τάς χεΐράς μου 
τάς παιδοκτόνους ταύτας!

Όλιγόπιστε ί
Καί, έχεις, λέγεις επειτα, χριστιανοΟ 
σύ πιστιν, και χ^ριστιανοΟ μετάνοιαν!
Α, οχι! είσαι έΟνικός και άπιστος!

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Αλλά μέ αδικείς, νομίζω, μητέρ μου  ̂
Τίς άλλος τόσα, όσα έγώ, επραξεν 
ίιπέρ τής έκκλησίας των χριστιανών;
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Ε Λ Ε Ν Η

Έγώ νά σ’ άδιχήσω | και τήν δόζαν σου, 
ήν διηγοΟνται ουρανοί και γη , έγω, 
υίέ [Λου, ν’ άρνηΟώ; Ποτέ [χή γένοιτο I 

*Αν [Λονος εις εν κράτος καΟυπεταξας 
τήν οίκουρ.ένην, τοΟτο το τεράστιον 
τ ί εινε εργον ώς προς οσα επραξας 
ύπέρ τών πιστευοντων εις Χρίστον; Ούδεν 
σ/εδόν.Ά λλ’ εΐρ,αι ρ.ήτηρ. Τι προς ταυτην, άν 
κατηύγασας τον κοσρ-ον σύρ.παντα δια 
τής ούρανίας πίστεως, τυφλός σχ̂ εδον 
αυτός συ προς τδ φως της το άνεσπερον;
Προ σύιΑπαντος τοΟ κοσυ.ου και προ πάντων το̂
υίδν ποθεί τής χ_άριτος και πιστεως
νά βλέπη πλήρ’ ή ρ·ήτηρ· τότε δέ και ή
γαρά της εΤνε πλήρης. Πλήν σ έλυπησα,
και δωρεάν, υίέ ρ.ου. Η φιλάνθρωπος,
ή χριστιανικής αγάπης ερ,πλεως
καρδία σου δεν πταίεΓ πταίει ή [Λακρά
εις τήν αγίαν γήν άποδηρ,ία ρ.ου,
καθ’ ήν εύρών σε μόνον ό Άρχέκακος,
κατά μικρόν εξένωσε τής πίστεως,
και εορτήν νά έορτάσης σ επεισεν,
έλθών εις 'Ρώμην, οπού Γσταται ορθός
ό θρόνος του ακόμη ό αντίχριστος!

(ώς κατ’ ιδίαν)

Είς τήν καρδίαν τοΟ πιστοΟ σοι τέκνου μου



τοΟ 'ττνεύυ.ατος ή ^'άρις τοΟ άγιου σου 
ώ ΐ  πότε Θά κατέλΟγ) πλήρης,'Τ ψ-στε; ! 
Εδώ, ακούω κράζουσάν μοι άνωθεν 
φωνήν [χυστηριώδη, ά ! έδώ ποτέ!

(πρός τον Κωνσταντίνον)

Τήν Ρώίχην άφες, τέκνον, τήν άιχαρτωλήν, 
καϊ φερ έκεΤ τον ποδα, οπού νήπιον 
χρυσάκτιν κατά πρώτον σ’ έχαιρέτισεν 
'ο ήλιος, εις τήν ανατολήν. Τό φώς 
έκεϊΟεν τών όρ.μ.άτων, ώς και των ψυχών. 
Εκεί δ Θείος λόγος σάρξ έγένε το.
Α λλ ’ άν τήν σάρκα έκτεινεν ή έν σαρκ! 
πατρις αύτής, τον λόγον τόν αθάνατον 
άνέλαβε και έ'νΟους υίοΟέτη σεν 
ή [^ήτηρ και τροφός τών λόγων, ή πατρίί, 
υίέ μου, τής μητρός σου. Έκ τοΟ στόματος 
τής άναδόχου ταύτης καί θετής μητρός 
του σαρκωΟέντος λόγου, έκ τοΟ στόματος, 
ναί, τής Ελλάδος ήκουσεν έκεϊ ή νή 
καί έδιδάχΟη νά προφέρη τ ’ άγια 
υνόματα ; Χριστός καί Εύαγγέλιον.
Εκεί άπανταχόΟεν τά ύδρόγεια 
τοΟ κράτους σου συνέρχονται στοιγεΐα εις 
έν κέντρον, άπαράμιλλον εις /άριτας 
και κάλλη , τό Οεσπέσιον Βυζάντιον.
Τούς λόφους άφες τούς επτά τοΟ νοσηροΰ 
Τιβέριος, καί εις τοΟ μαγικοΰ έλΟέ

— 169 —



Βοστΐόρου τήν άνθοπνευστον Επταλοφον.
Έκεΐ τον κραταιόν σου θρόνον στησον, καΐ 
τοΟ θρόνου ύπεράνω καΐ της πολεως 
άς ύψωΟη έκτείνων προς τά  πέρατα 
το(3 κόσρ-ου τάς ακτίνας του δ νοητος 
ήλιος οδτος,

(Ιπιδε«νίίουσα δν ΙξάγΕί Ιχ του κόλπου της τίμ.ιον Σταυρόν^

Ο σταυρός 'ο τίυ.ιος, 
φωτίζων, σκέπων πάντα, άγιάζων και 
ζωοποιών. Τής θείας τότε χαριτος 
διά τής ρ,ετανοίας και τής πιστεως 
πλήρης και σύ, καί δια τοΟ βαπτισίΛατος 
τον παλαιόν τής άααρτιας άνθρωπον 
άποδυΟείς, τον νεον έν Χριστή έκεϊ 
ένδύθητι, τον φωτεινόν και άσπιλον.
Ώς δέ διά τής Ρώμ.ης δ Ρωρ-αΐος συ 
τόν κόσρ,ον εις τόν θρόνον σου ύπεταζας, 
δριοίως δ αητρόθεν Έ λλην συ τήν γήν 
διά τής Έλληνίδος νέας 'Ρώρ.ης σου 
σαγήνευσον τω  θειω λογιρ πεισας, και 
Οπό τήν σκέπην τοΟ σταυροΟ καταταζον.
Ποια ή δόζα, Κωνσταντίνε, τότε σοΟ, 
καί ".ης μιητρός σου ποια, ποια ή χαρά !

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ναί, θά τό πράξω, ριήτερ, ρ.ά τόν τψ ιον
(άναλαρ-ββνων και άνυψών ρ.6τ* της Ελένης τόν τιμιον σταίρόν)
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Σιωπή !
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σταυρόν, τήν μόνην μου έλπίδαί

ΕΛΕΝ Η

Νομίζω, ερχεταί τις.

ΣΚ Η Ν Η  Ζ ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΒΤΤΡΟΠΙΛ

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Κυ ριε, χωρίς
την άοειαν σου και εις άκαιρον στιγμήν 
τολμώ εμπρός σου νά έμφανισΟώ' άλλα 
έπιεικώς την τόλμην μου συγχώρησον.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ακαίρως ήλθες, ναί, Αύγουστα' άλλ ' ειπέ. 
Τί θέλεις;

Ε ΪΤ Ρ Ο Π ΙΑ

Πώς ν ’ άρχίσω αγνοώ, θεοί.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Αφες ήσυχους τους θεούς, άν ήσυχος 
νά σέ ακούσω θέλης.

ΕΤΤΡΟ ΠΤΑ

Κύριε, ιδού.
Ή  σύζυγός σου -



Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Είχα [χίαν σύζυγον !

ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

[Ν αί, κύριέ [χου, δαί[χων; δαίμων βάσκανος 
τήν ευτυχίαν της φΟονήσας έπληςε 
μέ συμτϊαθείας αίσθημα τάς φρένας της 
στοδρόν, άλλα ποτέ εις τήν άΟωαν της 
καρδίαν δεν άνέβη ένοχος στοργή, 
ούύέ —

Κ ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

Ά λλα  ή τόλμη και άπονοια 
αύτή τή άληΟεία είνε μέγα τ ι.

*Αν ύπερ τής άΟλίας ήλθες κόρης σου 
έμιτρός μου νά λαλήσης, γυναι, ύπαγε 
ότιόθεν ήλθες. Είνε κοπος μάταιος.

ΕΛ Ε Ν Η

Προς τούς ανθρώπους, φύσει, φεΟ, άμαρταλονς, 
υιέ μου, έσο ήττον αύστηρος, και αν 
ήμάρτησεν ή κόρη, εύμενέστερον 
τό ούς προς τήν μητέρα τεϊνον πάσχουσαν.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Πλήν τ ί ν' ακούσω, μήτερ, και νά ειπη τι,
Τό αίσχος, βπερ ώμολόγησε ρητώς 
ή χόρη, Ο’ άρνηΟ  ̂ ή ρΐ-ή'ηρ 5 Ούβαμώζ.
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Ή  ίικαιολογοΟσ* Οά κολάοτη ; Πώς ;
Τό Σίχϋαόν της ποιον; ϋς το εϊπη. Τέ 
παραπονόν τις τ ί ; άς το άκουσωμ.εν.
Ω! ή αισχρά, ή ά-ιστος, ή βϊελορά I 
Τίς ποτέ άλλος εις γυναίκα εδωκεν 
δ,τ εις εκείνην ε^ωκα έγώ, Θεέ;
Τον κοσμον ολον, 6ν άγωνιζ6μ.ενος 
άτΐκυστως ιχε το ζίγος ρ,ου κατέκτησα, 
(Λετέβαλον εις δ,τι ποτέ δύναται 
έπιθυΐΛία, φαντασία, ορεξις, 
χλιδή ή χάρις γυναικός νά φαντασθή, 
και (Λέ παλμούς χαράς, ώς τις -τρωτόπΕίρος 
καί νεαρός νυμφίος, εις τους κόλπους της 
τον έ'ρριπτα έκάστοτε έρχόμενος.
ΓΤώς την ηγαπω ν! Ω! γνωρίζεις σύ, θεέ, 
σύ μόνος, πώς καί πόσον την ήγάπησα, 
την ίοβόλον έγμδναν. Τό στηΟός μου 
όσην αγάπην τοΟτο περιέκλειεν, 
εκείνη 0λην μοΟ την άπερ^όφησεν 
ώς βδέλλα. Μήτηρ, τέκνα, άδελφαί, τό πάν 
έξένωσ’ έκδαλοΰσα της καρδίας μου, 
κ ένεΟρονίσΟη εις αυτήν διά παντός 
απόλυτός κυρία και βασίλισσα — 
τ ί ς ; Ό  τοΟ αίσχους, σύζυγε μωρέ, τ υ φ λ έ ! 
μια μαχλας! Καί ν ΰ ν ; Ω, νά μη δύναμαι 
νά παραδώσω εις τόν δήμιον καί είς 
τήν ΰ^ριν τού κοινού καί περιφρόνησιν



το τέρας τοΟτο, ένεκα των τέκνων [Λου,
■η να σπαράζω τήν καρδίαν της ρ- αύτας 
τάς χεΤρας, ώς έσπάραζεν έκείνη καί 
σπαράσσει έτι τήν πτωχήν καρδίαν ρ.ου, 
άλλα νά πνίξω κρυπτών τήν οργήν ρ.ου καί 
τήν τιρ.ωρον έκδίκησίν μου εις κοινοΟ 
συμβάματος τυχαίαν περιπέτειαν !

"Ω! είθε, τέρας, νά μή σ’ έβλεπα ποτέ!

ΕΥΤΡΟ Π ΙΑ.

’Ορθά τά πάντα, Κύριε, και άληθή’ 
άλλα συγγνώμη, τήν Οειοτητα σου αν 
τολμώ νά ένοχλήσω πάλιν. Κύριε, 
τά  πάντα δέν σο'ι είπα.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Λ-έγε σύντομα.

Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Είς τον γυναικωνίτην ό Πραιπόσιτος 
έλθών έξαίφνης τήν αύτοκρατόρισσαν 
έζήτησ’ έπιμόνως. Η θειότης της

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Θειότης, λέγεις, και αύτοκρατόρισσα ; !
Είς τήν αίσχράν πολύ άρμόζουν κόρην σου 
οί τίτλοι ούτοι 1 Λ-έγε, σ’ είπα, σύντομα.



Ε Λ Ε Ν Η

Τίέ και Κΐ/ριε {Λου, ρ.ακροΟύ[Αησον, 
και αφες νά λαλήσγ] όπως δυναται 
ή δυστυχής γυνή . — Εξακολούθησαν, 
Αύγούστα.

Ε Τ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

ΑπεκρίΟην εις τον Μάξιμον, 
ή ΦαΟστα δτι πάσχει — κ’ επασχε δεινώ; 
πυρέσσουσα τωόντι. Ναί, τό έμαθα, 
μοι λέγει τότε δ εύνοΟχος, οΟεν και 
έδώ μέ βλέπεις έντολή τοΟ ιατροΟ, 
οστις, άπων παρα τιΰ αυτοκράτορι 
νοσοΟντι, δεν προφΟανει νά έπισκεφθή 

^αύτοπροσώπως τήν αυτοκρατόρισσαν*.
Ο ιατρός γνωριζων τοΟ νοσήματος 
το σοβαρόν, κατεπειγόντως μ’ έστειλε 
καΐ διατάσσει ή αυτοκρατόρισσα 
ανυπερθέτως κα’ι χ_ωρ'ις αναβολήν 
να ελθ εις τον λουτρώνα, οστις ήδη καΐ 
^κατεπειγόντως θερμανθείς είν’ έτοιμος. 
“Ανάγκη τότε τάς θεραπαινίδας της 
να έζυπνισω, προς αύτον ύπέλαβον.
Ούδέ στιγμήν όφείλομεν νά χάσωμεν, 
αυτός μοι λεγει' αφες τα ς ’ τήν οδηγώ 
έγώ. Εκ τοΟ κοιτώνος τότε έξαφνα 
δρμα έκτος ή Φαΰστα, και μέ γέλωτας 
παραφρονουσης μας έκπλήττει άπαντας.
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Εις τον λουτρώνα, εις το βαλανεΐον, ε; 
κραυγάζει προς τον Μάξΐ[Αθν καγχάζουσα' 
της έπινοίας εύγ’ , εΟνοΰχε! εδγέ σας!
Ι φρίκη ! ευθύς επειτ’ άνεφώνησε

αέ ήθος καΐ φωνήν τοιαυτην, ώστε καΐ 
ημείς ύπο τοΟ τρόμου άνεφρίξαμεν, 
ώ φρίκη, μήτερ μόνη, μήτερ τάλαινα ! 
κ’ έρρίφΟη εις τον τράχηλόν μου βρέχουσα 
με πύρινα το προσωπον μου δακρυα.
Πλήν πάραυτ’ άποσπαται, καί, Τά τέκνα μ ιυ , 
τά  τέκνα μου ποΟ εινε; όλολυζουσα 
με έρωτα, καΐ τρέχει, κ εκ τής κλίνης των 
άρπάζουσα τά  σφίγγ εις τας αγκαλας της, 
όνομαστι έν προσφωνοΟσα έκαστον, 
και μ' ασπασμούς καλυπτουσα και δακρυα. 
Έστράφη τέλος, καί ίδοΟσα μ έδραμεν 
ώς προς εμέ· άλλ ’ αίφνης άνακόπτουσα 
τό βήμα της βιαίως και τά δάκρυα,
Μήτερ, μοί λέγει, χαϊρε. "Όχι, μόνη σου 
δεν Οά ύπάγης, ΦαΟστα, Οά ύπάγωμεν 
όμοΟ κ’ αί δύο, λέγω , και όρμησασα 
την εχλεισα αγ.γ/.-Λ εις τάς άγκάλοις [λου · 
Εις [λάτην τότε ό εύνοΟχος -τροστΐαΟε*. 
ν^ [λδίς /ωρίΓί]· άλλ ’ ή ΦαΟττιχ οίκοΟεν 
άποσπασΟεΐσα, Τί φοβείσαι, [Αητερ [Αου ,
(Αέ έ ρ ω τ α .  ΦοβοΟίΑαι τοΟ το  τό λ ο ο τ ρ ό ν ,  

τής λ έ γ ω .  Είνε |Αάταιοι ο ί φ ό β ο ι σου,



Κ ' λέγει, μητερ. Μάθε, κ*ΐ σέ βείαιώ  
ενόρκως, ότι τοΟτο τό λουτρόν όιά 
πκντός θά Οερκπεύσί] έκ τοΟ πάΟονς της 
τήν κόρην σου, καί, "Αγωμεν, Πραιχόσιτε, 
εΐχοΟσα μετ’ έκείνου έξω έίραμεν, 
ίν ω ίμε κατόπιν των όρμήσασαν 
όπεισελθών κ ’ έκ τής χειρός ό Κόϊντος 
λαόών κατέσχ’ έν βία. Κατά γης 8’ έκεϊ 
λι-όθυμον χεσοΟσαν μ’ έγκατέλιπεν, 
όπόθεν συνελΟοΟσα έόραμον έόώ.
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Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Αγαπητή Αύγούστα, έμολόγησον, 
6ζί το λεκτικόν σου δέν διέκρινε 
πολύ ή συντομία, ην σ’ έσυστησα. 
Αλλα άς εινε. Σέ ήκουσαμεν.

Πλήν — 
Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τ ί;
Γπάρχει καί συνέχεια: θά  μ'ήρεσκεν, 
όμολογώ, τό τέλος, καί, εί όυνατόν, 
εις λέξεις τρεις.

'Κού τό τέλος. Κύριε.] 
Εάν πρός θεραπείαν ό Πραιπόσιτος



εις τον λουτρώνα εφερε τήν κόρην μου, 
καθ’ ά αύτός έντόνως μ ’ έβεβαίωνεν, 
είτϊέ μοι το νά ησυχάσω ’ άλλ έαν 
έκεϊ άπήχθη διά νά θανατωθη 
κατ’ εντολήν σου, Κύριε, διαταξον 
κ ’ εμέ νά θανατώσουν.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Πολυπραγμονείς,
νομίζω, ώ Αύγούστα.

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Πολυπραγμονώ;
Ε ιν’ αληθές λοιπόν; "Ω, ίρρίκη I αληθές, 
θεοί! Τό βλέπω !

ΕΛ Ε Ν Η

Τί σημαίνουσι, Θεέ, 
οί λόγοι ούτοι; —

(πρός τόν Κωνσταντίνον) 

Καθησύχασον 
τήν δυστυχή μητέρα.

Ε Τ Τ Ρ Ο Π ΙΑ

(γονοπίτής)

Έν δνόματι
τών τέκνων σου, τών τέκνων μας, ω Κύριε, 
σέ έξορκίζω, λάλησον!



Ε Λ Ε Ν Η

Όρ,ίλησον,
υίέ μου.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

Δεν γνωρίζω, μητερ, τίποτε
άκόμη.

ΕΤ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Τον άκούεις, αδελφή μου; *Α, 
εινε νέκρα ή κορη' μου, νεκρά, νεκρά!

Σ Κ Η Ν Η  Η '

(Έ?ορμ? τ5·{ Ούρας τοΰ βαλαντίου ?, Φα3<,τ« λυ ί̂χομο,· χαΐ ;:ε„5ε- 
ίλημένη την λοντρίδα μονήν, χρα-ουαα δ' εί; τήν χείρα έγχε.ρίδιον. 
Τρέχει Γ.ρος την γονοπετη Εντροπίαν, χαί άρπάζονσα Ιχ τή? νειρός 
«γείρει ορΟίαν). ^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΤΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ

Φ ΑΓΣΤΑ

Προ των ποδών του μί αΟτοκρατόρισσα; !
Η χήρα τοΟ Αύγουστου ΜαξιμιανοΟ, 
έγέρθητι· δεν ειν’ έκεΐ ή θέσις σου.

Ε Τ Τ ΡΟ Π ΙΑ

Ή  κόρη μου, ή ΦαΟστα! "Ω, θεοί, ζή, ζη !

Φ ΑΤΣΤΑ

(προ; την Εντροπίαν)

Νεκράν νά ρ,’ άναστήσ:;) ήλπιζες αύτός,
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ή ζώσαν νά μι.έ σώσγ], ίκετευουσα 
γονυπετής; 'Έν εκ γρανίτου ξόανον, 
τάλαινα [χήτερ, ρ.αλλον άς ίκετευες!

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

(πρός τ« έκτος τής οκηνής)

Πραιπόσιτε! Ό κεντηρίων Κόϊντος !

Σ Κ Η Ν Η  Θ '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΤΤΡΟΠΙΛ, ΦΑΤΣΤΑ, 
ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΟΤΑΛΠΣ

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ε ίπέτ’ εδώ νά ελΟη ο Πραιπόσιτος.

Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

ΚαΙ προ ολίγου, Κύριε, την Οείαν σου
ααΟών ενταύθα παρουσίαν, εκρουσα
έλΟών εις τούς Οαλάρυς του’ ά λλ ’ είν’ άπών^

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Ζητήσατέ τον.
Α Β Λ Α Β ΙΟ Σ

Ποϋ;

— 180 —

Ή  έκλααπρότης του 
εύρίσκεται άκόρ-η εις το βαλανεΐον.



■δ Μάξιμος;
Φ ΑΥΣΤΑ

Εκείνος.

Τ ίς;

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Δράίχετε έκεΐ, 
κ είττετε τον έδώ νά ελθγ] πάραυτα.

Φ ΑΥΣΤΑ

ΣταΟητε' εενε εντελώς άδννατον 
ο Μάξ[[Λος νά ελΟ-(], κ ’ εύθύς μάλιστα.

(ό Άβλάβιος χαί 6 Ο^άληί έπέ/,ουσιν).

Ο άλλως άμφεδέξιος εύνοΟχός μου 
δέν είνε νΟν ομοίως δεξιός δρομευς, 
ώς προ ολίγου βαλανεύς εξαίρετος.
Ιδού δέ πώς. Επύρεσσον' και 6πέρ τής 
πασχ_ουσης μου υγείας ή Οειότης του

(δΐ(χνύει τόν Κωνσταντίνον)

■σοφωτερον τών δυο προνοών θεών,
(δειχνύει τα άγάλματα τη; 'ΐγ ιε ία ς  χαί τοίί

διέταξε νά γείνΤ| ό Πραιπόσιτος 
άπό εύνούχου Ιατρός και βαλανεύς 
τής αύτοκρατορίσσης. Δεξιώτατα 
άναλαβών τό εργον έξετέλεσεν



ό σπάδων. Επειδή πλήν ώς πρωτόπειρος 
υπέρ τό [λέτρον τό λουτρον έξέκαυσεν, 
ϊδουσα οτι ήρχ_ισα να καίωααι 
εγώ, έξήλΟον εί; τό ψυχραντήριον, 
όπως σωθώ έκεΐΟεν. Ά λ λ ’ έκεϊ παρών 
την έξοδον αοι φράττει ό εύνοΟχος, καΐ 
ζητεί νά ιχ' άναγκάση εις τό καΐόν [χε 
λουτρον νά έπιστρέψω, άρνου[χένην δέ 
όρρ,α νά μ.έ άρπάση, 0τε κακιστα 
προσκρούει εις αυτό τό εγχειρ ίδιον,

(ΙπιδειχνύΕι δπερ κρατεί έγχειρ ιδ ιον)

και πίπτει πληγωθείς, και νοσηλεύεται 
ύπό τοϋ προσδραΐλόντος κεντηρίωνος 
Κοΐντου.

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ 

(πρός το ν Ο ο άλεντα )

Λάβε, κεντηρίον, τ ’ οπλον της,
(πρό{ τον ’Α βλάβιον)

και φέρε "̂ Ρ̂ ζ Μάξιιχον σύ, Τπαρχε, 
τον ιατρόν.

( Ό  Ά β λά β ιο ς εξέρχεται- ό δ’ Ο ύάληξ σπε-νδει πρ δ ί τη ν  Φ α ίοταν, 
δη ω ς τή ν άφοπλίαΐ)· ά λ λ ’ αΟτη άνυψο ί άπ ε ιλη τ ικώ ς κ α τ ’ οότοΰ τό έγ -  

χ ε ιρ ίδ ιο ν) .

Φ Α Ι'Σ Τ Α

Ό πίσω, ή , μά τούς θεούς, 
έ'στις ιχ’ έγγίση, ρ-έ ακολουθεί νέκραν 
άλλά  νεκρός.
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Ε Λ Ε Ν Η

Ούάλη, άφες.
(πρόί τον Κωνσταντίνον)

Κύριε,
δεν φθάνει οσον «Γριά ήδη ερ^ευσεν 5 

ΙΙρδς τ ί και τοΟτο;

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Σ

Κεντηρίον, ύπαγε
προς τον εύνοΟ^^ον.

Φ Α Υ Σ Τ Α

ΓΙρΙν ύπάγης, άκουσον. 
Μή λησρ,ονεϊτε, σύ καΐ ό Άβλάβιος, 
ο,τι «ρτίως ελεγα. Ό Μάξΐ[Αος 
έξ απειρίας τδ λουτρον έΟερρ,ανεν 
υπερβαλλόντως, οΟεν κ ’ έκινδύνευσα 
να αποΟανω. Ετι δ αγνοώ και νΟν 
άν έντελώς διέφυγον τον κίνδυνον.
Αγε, Ούάλη !

(Ό  Οόάλης εξέρχεται).

Σ Κ Η Ν Η  Ι '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΤΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ 

Φ Α ΓΣ ΤΑ

Εινε ψεύδη δσα νΟν 
ήκούσατε με προς τον κεντηρίωνα



διηγουμένην περί τοΟ θανάτου μ.ου.
Τά ψεύδη ταΟτα είνε ή έπίση[Λθς
περί τ%  Φαύστας εκδοσις τοΟ κράτους, ήν
μετά σοφίας ακρας έξεπόν
[έκδοτης ψευδολόγος έκ συστήματος 
κ ’ ύποκριτής. Τό ύφος τής έκύόσεως 
ώσφράνΟην μόλις εισελΟοΟσα εις 
τό βαλανεΐον. ’Ήρχισα νά λούωμαι, 
κ ’ έκ των ύπουλων κέντρων άνεγνωρισα 
τον δολοφόνον τοΟ έκοότου κάλαμον 
εύθύς δ’ έμπρός μου ζών παρέστη ό σοφός 
έκδότης ούτος. ΕΙνε ή Οειότης του,]
& σύζυγός μου.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Πυρεσσούσης κεφαλής
φαντασματα.

Νά σχίσω κ ’ είς τό πρόσωπο' 
νά ρίψω τού εύνούχου τάς σελίδας της 
εύθύς έσκέφθην. Α λλ ή εκδοσις αυτή 
άνελογίσθην οτι έπροστάτευε 
τά  δυστυχή μου τέκνα καθ ής εμελλε 
νά έπακολουθήση δυσφημίας εις 
τον θάνατόν μου, έάν παριστατο ώς 
έγκλήματος ποινή, και ύπεχώρησα.
Τήν εκδοσιν έδεχΟην, κ’ ύπηγόρευσα



έμπρός σας προ μικροί) εις τον Οοάλεντα. 
Α λλα προς σας έ§ώ τήν οικογένειαν, 
ουδεν, φρονώ, νά εΓπω τήν αλήθειαν 
έκώλυε.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ 

Νομίζεις, γύναι, άπιστε;

Φ ΑΥΣΤ Α

Δεν είμαι ο,τι λεγεις. Ημαρτεν 6 νους 
τής Φαύστας, όχ ή σύζυγός σου* κάλλιστα 
γνωρίζεις τοΰτο. Και άν ήμην Β' ο,τι συ 
μέ λέγεις, εχ’ ή 'Ρώμη νόμους, κ ’ επρεπε 
νά μέ δικάσ-(ϊς τούτους, όχι δε 
νά μέ δολοφονήσττς, εις θερμόν λουτρόν 
ώς κτήνος κατακαίων με, απάνθρωπε!

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

0ες τέρμα εις των λόγων σου το θράσος, ή —

Φ ΑΥΣΤΑ

ολον της διήγαγε
τον βίον, ώς ο κόσμος ολος, δούλη σοΟ 
κ η Φαυστα, ελεύθερα, μά τον σίδηρον 
αυτόν,

(έπιδειχνώουυα τό ίγχίιρίδιον της)

θά άποθάνη I

—  185 —



ΕΛΕΝ Η

Μή παράφορος
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εξάπτου κατά γυναικός, άνήρ συ, και 
κατά συζύγου, τέκνον μ.ου. ""Αν, ώς φρονεί, 
απολογείται, άφες ν ’ άπολογηΟ^ 
ώς δύναται και θέλει. Μόνον ακούε.

Έδώ δεν ήλΟον ν ’ άπολογηθώ, άλλά 
τοΟ βαλανείου έζελΟοΟσα νά σωθώ 
έκ της δολοφονίας. Ά λ λ ’ άφ’ ού έδώ 
εύοέΟη προ ποοών υ.ου ο εργάτης της, 
αυγούστα μ,ητερ, τόσον το καλιτερον !
[Μά τον Ασκληπιόν και την 'ϊγ ίε ια ν ,
Ο’ άναπληρώση έν τη θεραπεία μ.ου 
τοΟ βοηΟοΰ εύνούχ_ου τάς έλλείψεις δ 
σοφός καθηγητής του, ό αρχίατρος.

(δδίχνύε; διά τή; 7,5‘ρόί τόν Κωνσταντίνον).

Ώ  χρόνοι και ώ ήθη ! Απειροκακος 
νεανις ένυ[χφεύΟην. ΓοΟ νυ[χφίου ρ.ου 
εύρηκα τάς άγκάλας, οίας ήρχισε 
νά τάς εύρίσκη και ό κόσ[χος, 6ν σφιγκτα 
έκράτει ένηγκαλισιχένον, σιδηράς.
Με τήν πνοήν ΐΑου και [χέ τής καρδίας ΐΑου 
τό ζέον πΰο έΟεριχανα τόν σίδηρον.
Δεν ήτο ίσως ερως τοΟτό ΐΑου το πΟρ, 
ά λλ ’ ήτο όμως πίστις και ειλικρινής



ως εις θεόν λατρεία. Α λλ ο σιδηροΟς 
θεός μου οίτος ήτο, φεΟ, Μολοχ ωμός, 
ό όε πιστός του λάτρις τάς άγκάλας του 
τάς σιδηράς νά πυρακτώνη, όχι νά 
Οερμαίνη μόνον, ώφειλε, και εις αΟτάς 
να ριπτη προς θυσίαν ογι αγενή 
πληβείων σωματ , άλλ ' όλοκαυτώυιατα 
καισάρων και αύγούστων, των ρωμαϊκών 
γενών αύτό τό άκρον άνθος. Τελευτών 
ο άδδηφάγος οδτος κατεβρόχθισε 
Οεος μετά τά άλλα και τό ίδιον 
έαυτοα γένος. Οΰτως ή απαίσιος] 
ζωή μου ώς φρικτον διήλΟεν όνειρον.
Εκ τοΟ ονείρου τούτου μέ έζύπνισε 
μίαν ημέραν αίφνης ενός ήρωος 
ή θέα —  όχι ήρωος, άλλα θεοΟ.
Λιοτι άλλως πώς τό ύπεράνΟρωπον
νά ονομάσω ον έκεΐνο δύναμαι,
έκ των αίματοφύρτων δπερ αγκαλών
έκσπάσαν τοΟ τυράννου μέ προσήλωσε
μέ δύναμιν άήττητον προς εαυτό,
προς την αγνήν του θέαν, προς τήν θέαν τής
ασπίλου του, τής θείας του ύπάρξεως;
Και πρώτον τότε ό θεός τον δαίμονα 
εις το θολόν μου όμμα άπεκάλυψεν, 
ό "Ολυμπος τον "Αδην. Άποκάλυψις, 
φ εΰ ! όλεθρίίι κ’ εις έκεΐνον κ’ εις έμ έ!



Τής πριν ζωής αου ν ’ ανταλλάζω ήλπισα 
έκεΐνο το φρικώ5ες ονειρον ρ. ένος 
θεοΟ τήν οπτασίαν άλλ είς ρ.ατην ! φεΟ ! 
ή οπτασία ήφανίσΟη, ο Οεος 
άπέθανε, και —  Κρίσπε, σε άκολουΟώ, 
οχι των δολοφόνων τοΟ δηρ.ίου σου 
τε/νών κτηνώδης άγρα και ακούσιος, 
άλλα τής θείας σου λατρείας σφάγιον 
εκούσιον, και Οΰρ.ά της έλεύθερον.

(απορρίπτει τό εγχειρίδιον χαί καταπίπτει νεκρά).

Κόρη ρ.ου 1 ΦαΟστα !
(πίπτει γονυπετήί περί τον νεκρόν).

Γψιστε θ ε έ ! Α λλά, 
έλπ ίζω , άπευκταΐον δεν συνέβη τ ι 1

Ε Υ Τ Ρ Ο π ίΑ

Δεν αναπνέει! Ώ ! ιδέτε' δεν λαλεΐ !
Αί χεΐρές της ψυχραίνονται.

Ε Λ Ε Ν Η
Ά λλα  κάνεις

■δεν σπεύδει 5 δεν καλεΐ τις προς βοήθειαν , 
και ούτως αβοήθητος ή δυστυχής 
εκεί Οά ρ.είνη ;



Σ Κ Η Ν Η  Ι Α '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΜ, ΕΤΤΡΟΠΙΑ, ΦΑΤΣΤΑ, 
ΑΒΛΑΒΙΟΣ, ΟΥΛΛΗΣ, Μ Α2ΙΜ 0Σ, ΚΟΙΝΤΟΣ

Μ Α 3 ΙΜ 0 Σ

Δεν ισχύει ιατρός
έ§ώ, Αυγονστα, τζλεον ού§έ φάρριαχον.

Ε Λ Ε Ν Η

Πώς λέγεις τοΟτο;

Η αύτοκρατόρισσα 
πριν, πλήςασα μ,ε μ.έ το έγχειρίδιον, 
παρά τήν Οέλησίν μου εξω τοΟ λουτοοΟ 
έςελθγ], είχε τοΟτο τό ληκύΘιον

(δεικνύει τήν λήχοθον)

δλόκληρον κένωση έξ ιδίας της
βουλής κ«εσπευσ(λένως, πριν ορίΐ[Λών έγώ
προφΟασω να τ̂  άρπάσω.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Η δε λήκυθος
τι περιεΐχεν αυτή ;

Ληλητήρ



Ε ΥΤ ΡΟ Π ΙΑ

Κόρη (Λου! ΦαΟστα!
(προσπίπτίΐ ε’ΐ5 τον νεκρόν της Φαύστας κλα(ουοα)
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“Αλλη αύτη συ{Λ^ορά, 
και άλλοι πάλιν κοπετοί και δάκρυα 1

(δειχνώονυα τον νεκρόν της Φαυστας)

Ιδού πώς εορτάζει των καισάρων της 
*τάς έορτάς ή 'ΡώιΛη ή αντίχριστος !

( Καταπεταννύεται ί) αυλαί«).



ΣΗΜΕΙΩΣΕΣ

Χαριν της από σκηνης διδασκαλίας συνετ[Α·ί{Οησαν πολλά μέρη τον 
ίραματος, οτερ εν τω τενχεί τοντω δημοσιεύεται ολόκληρον, όποιον 
σννεταχθη εξ αρχ_ης. Τα αποχοπέντα μέρη περιελτ^φθησαν εντός αγκυ
λώ ν  επί της σκην% δέ πρέπει νά παραλείπωνται υπό των όποεριτών 
παντα ταΰτα. Άλλ,’ επειδή ενιαχ̂ ού έδέηοε να προστεΟώσιν ετεροι στί
χοι προς συναρμογήν των άποχοπέντων μερών, σημειοΰμεν ένταυΟα 
τΟνς προσθέτους τούτους στίχους χαριν τών ύποκριτών.

Σελ. 15-16. Αντί τών έν άγχύλαις στίχων εστωσαν οί έξης:

δια V αφησω τ  άλλα \ Τί παοάδοζον 
λοιπον τον Κωνσταντίνον έάν εχ^ουσα 
ή Ρώα’ εις τάς άγκάλας αύτης σήμερον, 
εικοσαετηρίδα έορτάζοντα 
τοιουτων έργων βλην ττλήργ] και νικών, 
σέ μακαρίζει και θαυμάζει;

Σελ. 20. Οί στίχοι 7 -1 9 , τ[τοι 'τάς άρετάς του χτλ. ’ μέχρι του 
*τίς εΐμη εγώ ; ’ θετέοι εντός αγκυλών, χαΐ επί της σχηνη; άπαγγελτέοι 
οί έξης :

τάς άρετάς του και τά έργα του έγώ 
ήγνοουν, δστις και τά παρεσκευασα!

Σελ. 21 Οί στίχοι 4-6 ('όλίγοι έ τ ι—Άνεχάλεσα'} θετέοι εντός άγ· 
χυλών, και άντ’ αυτών άπό της σχηνης ^ητέον ταυτα:

Τπάρχει οΰτω κράτος; Άνεκάλεσα
Σελ. 44 -45 . Τά έν σελ. 44 'Λ ί θυγατέρες Ισραήλ κτλ.’ έως τών 

εν σελ. 45 *ό Κωνσταντίνος, Εινε δυνατόν ποτέ’ τεθήτωσαν εντός άγ- 
χυλών, χαι άντ’ αυτών έστω τό :

Ά λ λ ’ δχι, δχ ι! Είνε δυνατόν ποτέ



— 192 —
Σελ. 78 -79 . Α ντί των έν άγκύλαι; τά έξηί Γ

'Όλος εκτοτε δ βίος μου 
αιματηρών δραμάτων αδιάκοπος 
σειρά Οπηρξεν.

Σελ. 127 - 128. ΆντΙ τών εν άγκύλαις τά εξη ;:

εις μάτην τον Ούάλεντ άνεζήτησα.

Σελ. 129. 'ΙΊ δεντ«ριζ αγκύλη μ,εταθετία από τοΰ ' 
κατά λάθος έτέθη, εις το 'Λακταντίου’ .

Σελ. 172- 177. Α ντί τών εν άγκύλαις τά έξης :

ίπι{γαγε’ ,

Εις τον γυναικωνίτην ο Πραιπόσιτος 
έλΟών την νύκτα την οεινώς 'πυρέσσουσαν 
έξαναγκάζει κόρην μου κατ’ έντολήν 
τοϋ ίατροΟ, ώς ελεγεν, εις το λουτρόν 
νά ελθη άνευ τών θεραπαινίδων της 
κ ’ έμοΟ, μ’ έκεΐνον μόνη και τον Κόϊντον.
Ό  έκ τών τρόπων του εύνούχου τρόμος μου 
λιπόΟυμον μ’ άφηκε' συνελΟοΟσα δέ 
νΟν μόλις ήλΟον πρός σε.

Κ ΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ

Τί ζητοΟσά μ ε ;
Σελ. 186 - 187. Α ντ ί τών έν άγκύλαις ταΰτα : 

βά μάΟη βτι τήν οολοφονίαν του 
διέφυγεν ή ΦαΟστα, και διά παντός.

“Ω τής οίκτρας μου τύχ η ς! Κόρη νεαρά 
εις τάς άγκάλας τάς αιμοσταγείς ενός 
Μολόχ έρ^ίφΟην, όπου ή απαίσιος



Μ Α Κ Β Ε Θ '

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

Σ Κ Η Ν Η  Α'

Έξοχή βδενδρος· χβραννθ( χαΐ όβτραπαΐ. 

Εισέρχονται ΤΡΕΙΣ Μ&ΓΙΣ2ΑΙ. 

α ' Μ αγιγγα

Πότε θά |αναϊίοϋ(Αε [Αΐά τ·ήν «λλη [ίας ;
Μέ την άνε[Αθζάλη ; [Α’άττραπόβροντα ;

β' Μ αγιςςα

Α φοί δ κρότος παύσττι κ’ ή οχλοβοή, 
κ’ η (λάχη τελείωση, — χάσουν η χαθούν.

γ ' Μ αγιςςα  %

Προτού δ ήλιος ^ύση τούτο θά γενή. ' 
α ' Μ αγιεςα

Το {λέρος πού ;
β ’ Μα π ςςα  

’Σ τον λόγγο.
γ ' Μαγιςςα

Θ’ άπαντήσω[;.εν
τον Μάκβεθ εκεί πέρα.



ΣλΙΚΣΠΕΙΡΟΤ ΜΑΚΒΕΘ 

α ' Μ αγιεςα

Νά ’[α’, Άσπρόγατα^!

Μας Λοάζ’ ή Κουβακίνα.
β ' Μαγιςςα

γ ' Μαγιςςα 

Ήλθα, — εφθασα !
ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ

Είν’ τά ωραία φρίκη, φρίκη τά καλά.
“Ανεριοι πάρετε [Αας, πάχνη κρϋψε ρ.ας !

(Εξέρχονται |.

Σ Κ Η Ν Η  Β'

Στρατόπεδον πλησίον τη; πόλενς Φόρε;.

Σάλπιγγε; έ'σώβεν. Εισέρχονται 6 ΔΩΓΚΑΝ, ό ΜΑΛΚΟΛΜ, ό ΔΟΝΑΛΒΑΙΝ, 
χαι ό ΛΕΝΟΞ μετά συνοδίο; στρατιωτική;, σνναντώσι δ’ επ'ι τή; σχηντ}; 
πληγωμέναν άξιωματιχόν.

Δ ωγκαν

Τί είν’ ό άνθρωπος αυτός δ αί(χατοβαρ.{ΐένος;
"Αν κρίνω άπ’ την οψςν του, νά ρ.άς είπ.η θά ’ζεύρη 
τά νεα άπο τον πόλεριον.

■ Μ αλκολμ

Είναι αΰτος δ ιίιος,
ποϋ (α’ έίωσ’ ή άνι^ρεία του άπ’ την αίχριαλωτίαν.
Καλώς σε ηυρα, φίλε ριου! Είπε ’ς τον βασιλέα 
πώς άφησες τον πόλεμον ;

Αξιωματικός

Αμφίβολον άκόμη.
Ητο σάν υ̂ο κολυμβητοΑ, κ’ οί ύ̂ο κουρασμένοι,
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ποϋ προσπαθούν άγκαλιαστο'ι τον άλλον ποιος νά πνίζν̂  
Ό άσπλαγ)( ν̂ος Μακόόβαλίος. . . — (δ άςιος αλήθεια 
νά ειν’ αντάρτης! Δι’ αΰτο τον ’προίκισεν ή φΰσι;
(;.έ δλας τάς κακίας του ! ) ε’λαβ’ επικουρίαν 
άπ’ τής Σκωτίας τά  νησιά, δπλίτας και τοξότας· 
κ’ ή Τύχ̂ η γλυκοκύτταξε τά άνο[/,ή;;.ατά του 
κ’ Ινόρ.ιζες πώς έγεινε ή πόρνη τοϋ άντάρτου!
Τά πάντα δ[Αως του κακού, ίιό τ ι 6 γενναίος 
δ Μάκβεθ,— το επίθετον Γενναίος τό άξίζει,— 
δ Μάκβεθ Τύχην ίεν ψηφα, φουκτόνει το σπαθί του 
άπο το αί(χα τής σφαγής άκόριη άχνισριένο, 
ανοίγει ίρόριον, προχωρεί, το θρε[κ{Λα τής Ανδρείας, 
ώς πού τον άπιστον εχθρόν τον άντΐ|ΑετωπίζεΓ 
κ’ έκεϊ, άντί χαιρετισυ-ον ή καληριέρισριά του, 
άπό'τον ώμον ’ς τήν κοιλιά τον κόπτει πέρα πέρα, 
κ’ επάνω ε’ις τούς πύργους μας στήνει την κεφαλήν του.

Δωγκαν

Ώ  τον άνίρεϊον στρατηγόν, τον άζιόν μου φίλον !
Α ϊ ΙΟΜΑΤΙΚΟΓ

Καθώς ανεμοστρόβιλοι και κεραυνοί ξεσπάνουν 
εκεϊ άπ’ οπού την αύγήν δ ήλιος πρωτολάμπει, 
τό ί^ιον τώρα, — βάσανα καινούρια ζεφυτρόνουν 
άπ’ την πηγήν ποϋ «λεγες πώς θάλθη ή σωτηρία. 
Μόλις τήν^άχιν οί έχθροί μάς έ’ίειξαν, «διωγμένοι 
άπ’ τοϋ Δικαίου τό σπαθί ’ς τό χέρι τής Άνίρείας, 
κι’ δ αρχηγός τών Νορβεγών την ευκαιρίαν βλέπει, 
καί μέ νεόπαστρα σπαθιά καί μέ συμμάχους νέους 
άρχίζει' νέαν ε’φο^ον.
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Δ ογκαν

Τόν Μάϋβεθ καΐ τον βάγκον 
αύτο ί ίν  τούς έτκραξε ;

Α ξιωματικός 

Ώ  ν«ί, οσον ταράζει 
το λεοντώρι ό λαγός ύ, άετον σχουργίτηςί 
Ή ταν κ’ οί ίυ ό ,— ί ιά  νά ’πώ άληθινά χώς ησαν,— 
ώτάν κανόνια |/.έ (ϊιπλά γεμίσριατα γεμάτα !
Διπλά κ’ οί ίύο τον εχθρόν καί τρ ίίιπλα ’κτυποϋσαν 
ωσάν νά θέλουν νά λουσθουν εις α?ματ’ άχνισμένα, 
η ένα νέον Γολγοθά ν’ αναστηλώσουν . . . "Ομως 
’λιγοθυμώ... Βοήθειαν γυρεύουν αί χληγαί μου.

Δ ωγκαν

Επίσης μέ τά λόγια σου σ’ αρμόζουν κ’ αί πληγαί σου· 
τιμ·ί)ν μυρίζουν και τά <ϊυό. — Χειρουργούς φέρετε του.

(Έξέρχίϊαι δ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ βυνοδίοόμενος).
Ποιος ειν’ αυτός που έρχεται;

Μαλκολμ

Είναι του ’Ρώς 6 θάνη; 3, 
Λ ενωξ

Λάμπει ·ή όρμ·η ’ς τά μάτια του ! Αύτ-όν την όψιν έ'χει 
ένας, ποϋ έρχεται νά ’πη μεγάλα νέα !

Ρως κιοερχδμενος.

Ζτ)τω
6 Δώγκαν!

Δ ωγκαν

Πόθεν ε'ρχεσαι, ώ άξιέ μου θάνη :
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*Απο το Φάϊφ, βασιλδΰ, ά-ο το ΦάΙφ, δπου 
των Νορβεγών τά φΑ«|ΛΧουρκ ριε τον αέρα παίζουν 
και |χας ίροσιζουν τον στρατόν [ΐέ το άνεριισαά των. 
Ο βασιλεύς των Νορβεγών [Αε τ ’ άπειρί3ί του πλήθη, 

ριέ βοηθόν τον Καουίωρ, τον άτιριον προιϊότην, 
ήρχισε πόλεριον φρικτόν. Ά λλα  τόν άντικρύζει 
ό Μάκβεθ δ άτρόίλητος, δ ψυ τ̂ουιός τής Νίκης, 
στήθος μέ στήθος, τό σπαθί ’ς τό χέρι, εως οτου 
ε’κλόνισε κ’ έ^άρ,ασε την τύχην τού άντάοτου 
και ειμεθκ οί νικηταί ημείς I

Δ ωγκαν 

Ώ  ευτυχία !
Ρωε

Τώρα ζητεί συμβιβασμόν δ Νορβεγός, δ Σβένος· 
αλλά ^εν τον άφίνομεν νά θάψη τούς νεκρούς του 
αν ^έν πληρώση είς μετρητά τό πρόστιμον τής νίκης*. 

Δ ωγκαν’

Δεν θά προ^ώσγι ’ς τό έξης τού Καου(ίώρ δ Θάνης I 
Πήγαινε, ^όσε προσταγήν νά φονευθή άμέσως, 
καί νά 5οθή τδύ Καουίώρ δ τίτλος εις τόν Μάκβεθ.

Ρωγ
β ά  γείνη δπως ώρςσες.

Δ ωγκαν

'Ο,τι εκεςνος χάνει,
τ ’ άςίζει καί τό άχοκτά δ ευγενής δ Μάκβεθ 3

(Εξέρχονται).
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Σ Κ Η Ν Η  Γ.
Έξοχή «δένδρο; πληοίον τοϋ Φόρε;. Κεραυνοί. 

Εισέρχονται « ί ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΣΣΑΙ. 

α ' Μαγιχεα

Που "ήσουν ά^ελφ·ή (λου ;
β ' Μ αγιεςα 

Χοίρους έσφαζα. 
γ ’ Μ αγιςςα

Σ·!;, ά^ελφή, ποϋ -ήσουν ;
α ’ Μαγιςςα  

Μία ναύτ;σσα
είς τ·ήν ποίιά ττς ρ,έσα είχε κάστανα

έ[Αάσσα, ’ριάσσα ’ρ,άσσα.— Δός μου, λέγω ττ,ς. 
— Κρημνίσου, στρίγγλα, λέγει, τ:·ήγ«ιν’ ά - ’ έίώ  ί 
Και α’ έ^ιως’ -ή βρωμούσα, "ή ά^^όρταγη !
’Σ τα ζένα ταξει^εύει τώρ’ 6 ανίρας ττ,ς· . 
χ-ηγαίνει ’ς το Χαλέπι^ το καράβι του" 
κ’ εγώ έκεϊ θά ’πάγω ’ς έ'να κόσκινο· 
θά εια’ έ'να τ:οντίκι με χωρίς ουρά®, ,
νά κάμω καί νά κάμω, νά τίίς ^είξω ’γώ !

β ' Μ αγιςςα

Θά ε̂ χΥιί άχο ’μένα έ’ναν άνεμον.
α ' Μαγιςχα* I

Ευχαριστώ.
γ ' Μαγιεςα

Σου ^ί$ω άλλον έ'να ’γώ.
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α ' Μαγιςςα

“Έχω κ’ εγώ τούς άλλους· ε*χω ^λάλιστκ 
κ«{ δλους τούς λΐ[Αενας δχου θά φυσούν, 
καε όλα τά-ση^εϊα οθεν έ"ρχονται, 
και όσα ε’χει ·?) χάρτα των θαλασσινών.
Θά τον αποστεγνώσω ’σάν τό άχυρο.—
Ό ύπνος, νύκτα ’υ.έρα, ^έν θά έρχεται 
’ς ττ̂ ν κουρασμένη σκέπη των βλεφάρων του* 
ώσάν άφωρισμένος άνθρωπος 9ά ζη· 
έννηά φοραϊς εννέα επταήμερα 
θά λυόνγ), Θά στραγγίζ·/), θά μαραίνεται!
Θά τον άνεμ.οδέρνω είς τά κύματα
κι’ άς μ·η “μπορώ νά πνίξω τό καράβι του!
Κύτταξ’ έίώ  τί ε’χω.

β ’ Μ αγιγγα

• Δύσε μου νά Ιίώ. 
α ' Μ αγιςςα  '

Ενός πιλότου εχω ένα δάκτυλο, 
όχου ένφ ’γυρνοϋσεν εναυάγησε,

(Τύμπανα εβωθεν}.

γ ' Μαγιςςα

Τά τύμπανα ! Ό Μάκβεθ έ'ρχετ’, ε'ρχεται!

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ

Τρεις Μοίραις, καλομοΐραις, άίελφαϊς κ’ αί τοεΐς, 
της γης και του άέρος ταξει^εύτριαις, 
γυρνούν χειροπιασμέναις όλοτρίγυρα 
Τρεις γύρΌυς ί ι ’ εσένα, τρεις φοραϊς εγώ,



Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Τ  ΜΑΚΒΕΘ

κβί( τρδΐς φοραϊς αχ,0[Αη, — εγειναν εννηά '!
Τελείωσαν τά  [Αάγια! Τώρα σιω-πη !

(Εισέρχονται ό ΜΑΚΒΕΘ και ό ΒΑΓΚΟΣ).

Μακβεθ
Δεν εί^α ’αεραν, ’σάν αυτήν, τόσον φρικτην κι’ ώραίαν I 

Βαγκογ
Πόσον νά θέλγι άπ' έ^ώ ’ς τό Φόρες; . . . "Ω! Τί είναι 
αυτά τά  δντα τ ’ άγρια, τά  καταζαρωριένα ;
Δεν ’μοιάζουν κάτοικοι της γης άν καί χατοϋν τό χώ(Λα ! 
Τ ί είσθε; Ζητε; “Άνθρωπος ’απορεϊ νά σαςλαληση ; 
Άποκριθητε! Φαίνεσθε ωσάν νά ρ.’ εννοητε, 
ίιό τ ι άναιβάζετε η κάθε μιά συγχρόνως 
τό ξερα[χενο δάκτυλο ’ς τά |Ααρα(Α8να χείλη.
"Αν ελειχαν τά  γένεια σας θά ε'λεγα ότ' είσθε 
γυνα ίκες!

Μακβεθ

Όριιλησετε ά'/ ^ύνασθεί Τί είσθε ; 
α' Μαγιςεα

Χαϊρε, ώ Μάκβεθ, χαΐρε σύ, Μακβεθ, του Γλάριη Θάνη ! 
β' Μαγιγςα

Χαϊρε, ώ Μάκβεθ, χαϊρε σύ, του Καου^ώρ ό θάνης !
γ' Μαγιςεα

Χαϊρε, ώ Μάκβεθ, Βασιλεύς [Σετέπειτα θά γείνης!
Βαγκος '

Ώ  φίλε, τί ξιχπάζεσαι, ώσάν νά σε φοβίζουν 
άκούσιΑατα ευχάριστα; — Έσεϊς, σάς εζορκίζω, 
άποκριθητε ! — ΙΙλάσ|εατα της φαντασίας είσθε,



Σ Α ΙΚ Σ Ι1 Ε ΙΡ 0 Υ  ΜΑΚΒΕΘ

 ̂Οντα είσθ’ αληθινά λ’ αί τρεις, ;<.αθώς σάς βλεζω ; 
ς τον σύντροφόν [Αου εϊπετε τον τωρινόν του τίτλον, 
και τοϋ έπροριαντεύσετε (Α6 τούς χ_αιρετισ[Αθύς σας 
και (ΐέλλουσαν ευγένειαν κ’ έλπί'^α βασιλείας, 
ώστ' ε”{Αεινε είς εκστασιν. Δεν [Αοϋ ’[;.ιλεϊτ’ ε|χενα ; 
Άνίσως και χροβλέ-ετε 6 Χρόνος τ ί θά σπείργ, 
εάν να ’πητε ^ύνασθε ποιος σπόρος θά φυτρώση 
και ποιος όχι, ’πητε [ΑΟυ κ’ ειαέ, ποϋ ίέν γυρεύω 
την χάριν η την ε”γθραν σας, άλλ’ ούτε την φοβούρ/.αι ! 

α' Μ α γι^ ςα

ΧαΤρε καί σύ !
β ’ Μ αγιγςα  

Χαΐρε και σύ !

γ ' Μ απ εεα

Χαΐρε και σύ, ω βάγκεΐ 
α ' Μ αγιεελ

Τοϋ Μάκβεθ ταπεινότερε καί ριεγαλείτερέ του !
* β ' Μ αγιεςα

*Όχι εξ ίσου εύτυχη, άλλ’ ευτυχέστερέ του !
γ ' Μ αγιςεα

Σύ θά γέννησης βασιλείς κι’ αν βασιλεύς δεν γείνης. 
Λοιπόν κ’ οί δύο χαίρετε, ύ Μάκβεθ καί ό Βάγκος ! '

Μ ακβεθ

Σταθητε, γλώσσαι σκοτειναί, καί άλλα νά [̂ .οϋ ’πητε. 
Τοϋ Γλάριη Θάνηί [χ’ έ'καριεν ό θάνατος τού Σίνελ*· 
αύτο τς'ξεύρω· άλλά πώς τοϋ Καουδώρ ό τίτλος;
Ό θάνης ζη τοϋ Καουδώρ κ’ είναι πολύς καί ίλέγας !
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Το 5έ να γ£Ϊνω βασιλεύς, άηίθανον εξ ϊσου
ύσον να γείνω Καουίώρ. Να [Αοΰ είζητε ττόθεν
σάς ε’ρχετ’ ή ανήκουστος αυτή πληροφορία :
καΐ ί ιά τ ί  ’ς αύτον έ^ώ τον έ'ρη[Λον τον λόγγον
α’ αυτούς σας τούς προφητικούς χαιρετισρεούς κ’ αί τρεις σας
τον ρ̂όρ.ον ριας εκόψετε ; Σάς έξορκίζω, ’πήτε !

ιΔί Μάγιασαι ϊξα)είφθντ3π
ΒΑΓΚοε

Βγάζει κ’ ή γή, ’σάν το νερό κ’ εκείνη, φουσκαλί< ε̂ς ! 
Φούσκαις τής γης ησαν,κι’ αύταί. Τί εγειναν ; πού είναι ; 

Μακβεθ

Είς τον άερα. ’Σκόρπισε το άϋύ,ο κορριί των 
καθώς άχνος ’ς τον άνεμον. "Ας εμεναν άκόμη !

Βαγκοε

Τά οντ’ αυτά τα εΐίϊαμεν αληθινά έρ,πρός μας, 
ή μη έφάγαρ.εν κ’ οί 'ϊυό άττ’ τό φυτόν τής τρέλλας 
κ’ εφυγε ό νους υ.ας ;

Μ ακβεθ

Βασιλείς θά γείνουν τά παιδιά σου’ ! 
Βαγκο£

Σύ βαΛλε'ύς !
Μακβεθ

* Καί Καουίώρ προς τούτοις. Δεν τό είπαν ; 
Βαγκος

Αυτά ησαν τά λόγια των ! — Α λλά  ποιος πλησιάζει ; 
(Εΐφέρχοντβι ό ΡΩΣ χα'ι ό ΔΓΚ(7Σ]

' Ρα= . ·

Ό βασιλεύς μας ελαβε μέ άναλλίασίν του
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την ε’ί^ησιν τής νίκης του· χι’ όταν άκού·(ΐ, Μάκβεθ, 
•τόσην ανδρείαν ε’'̂ ειξες ’ς τον πόλεμον, θαυμάζει 
και 5έν ευρίσκει τι νά ’χη ^ιά νά σ’ έπκινεσι;), 
κι’ αρχίζει πάλιν νά 'ρωτ^ τής μάχης τα συμβάντα, 
κΓ ακούει πώς ’ς των Νορβεγών τ’ ανδρειωμένα στίφη 
άντίκρυζες άτρόμητος τά έ'ργα τώνχειρών σου, 
φρικτά θεάματα σφαγής 1 Πυκνοί ’σάν το χαλάζι 
οΐ ταχυδρόμοι έρχονται, κ’ ένας μετά τον άλλον 
θοιάαβους σου κ’ επαίνου; σου τοϋ διηγούνται νέους!

Αγκος

Μάς στέλλει νά σ’ έκφράσωμεν την εύχαρίστησίν του, 
καΐ νά σέ θδηγήσωμεν ενώπιον του. Όμως 
δεν σ’ ανταμείβει μέ αυτό,

Ρως

Ώς χρώτην αμοιβήν σου 
διέταςεν έκ μέρους του νά σ’ ονομάσω Θάνην 
του Καουδώρ. Χαϊρε'λοιπόν, γενναίε Θάνη, χαΐρε !

Βαγκος

Πώς ! Γίνεται 6 δάίμονας αλήθειαν νά είπε !
Μακβεθ

Θάνης ζή τοϋ Καουδώρ. Μέ δανεικά στολίδια 
πώς μέ στολίζετε; ·

Α γχος

Ναί, ζ?ι.αυτός ποϋ ήτο Θάνης, 
άλλ’ ή ζωή του ’κρίθηκε, κι’ άξίζει νά την χάση !
’Ή σύμμαχος των Νορβεγών, ή φίλος τοϋ άντάρτου 
και βοηθός του μυστικός, ή μέ τούς δυο συγχρόνως 
συνώιΛοσε τον τόπον του νά βλάγ·{ΐ, δεν γνωρίζω.
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Ά λ λ ’ άτΓί^δίχθη φανερά προίότη; τ ίς  π«τρί(ίος·
■ ί» ιιϊιος τ ’ ό|Λθλογεϊ, και τώρα τιμωρείται !

Μ ακβεθ χβτ’ ιδίαν.

Γλάμης και Θάνης Καουίώρ ! Το ρ.ένιστον κατόττιν!

(προ; τδν ΡΩΣ χαι τον ΑΓΚΟΝ)

2άς ειμ’ ευγνώμων, άρχοντες, ευγνώμων >̂ ιά βίου 1 
(πρ^; τον βαγκοΝ' κατ’ ιδίαν)

Και ^έν ελπίζεις βασιλείς τά τέκνα σου νά γείνουν, 
άφοϋ το ύττεσχέθησαν έκεϊναι ποϋ χροεϊπαν 
■δτι θά γείνω Καουίώρ ;

Βαγκος

Μη το χολυχιστεΰης,
και σου άνάψη την ψυχήν καί ή έλχίς τοϋ θρόνου, 
μ.ετά τον τίτλον Καουίώρ. — Καί δμως είναι θαΰμα ! 
Α λλά  συμ.βαίνει κάποτε τά όργανα του Σκότους 
νά λέγουν την αλήθειαν ι5ιά νά μάς κολά<?5υν, 
μέ τά μικρά χαρίσρ.ατα μάς δελεάζουν πρώτα 
καί μάς ελκύουν ε'χειτα ’ς τά φοβερά των ,^ίκτυα !
Δυο λόγια, καλοί φίλοι μ.όυ.

Μ ακβεθ χα6’ έαυτόν.

Αληθέυσαν τά ι̂ ΰο,'
ίΰάρεστα προοίμια μεγάλου επιλόγου, — 
τοϋ θρόνου προεόρτια! (προ; τον ΡοΓχτλ^.)— Εύγαριστώ,αΰθένται. 

(χβθ’ έβντδν}

*Ώ I ή προειίοποίησις αυτή ή χαρά φΰσιν 
^έν ημπορεϊ νά είν’ κακή, ούτε καλή νά είναι.
Κακή άν είναι, ^ιατί μ’ αλήθειαν άρχίζει.



Α ίΰθύς ευθύς ενίχυρον του μέλλοντος μοϋ ίί^ει ; 
"Εγεινα Θάνης Καουίώρ· Ι^ού ! — Καλή άν είναι, 
ώ, ί ια τ ί  δ πειρασμός αυτός μέ κυοιεύει,
75θΰ μοΰ ορθόνει τά μαλλιά τής φρίκης του ή σκέψις, 
και κάμνει ώστε ή καρι ι̂ά κτυπα είς τά  πλευρά μου 
σάν νά θά βγή ; Καλλίτερα δ φόβος του παρόντος, 
παρά (διανοήματα απαίσια! 'Ο νους αου, 
με μονον τώρα μέσα του το φάντασμα του φόνου, 
τόσον πολύ κλονίζεται, ώστ’ ή ενέργεια του, 
παρελυσε κ ή σκέψις μου ’ς τ' ανύπαρκτα πλανάται ί

ΒαγκοΣ προ; τον ΡοΕ 

Την έ'κστασίν του βλέπετε ;
Μ ακβεθ χαβ’ έαυτον

Έάν το θέλη ή Τύχη
νά βασιλεύσω, μόνη της ή Τύχη άς μέ στέψη I 

Βαγκοε

Καθώς και τά φορέματα, τά νέα μεγαλεία, 
αν ^έν τά συνειθίσωμεν επάνω μας ίέν στρώνουν.

Μακβεθ χαθ’ Ιαυτον

"Ο,τι κι’ άν έχη νά συμβή, δ κόσμος νά χαλάση, 
θά γείνη με την ώραν του !

Βαγκογ

’Σ τούς δρισμούς σου, Μάκβεθ !
Μ ακβεθ

Μέ συγχωρεϊτε I Έτρεχεν δ βαρημένος νους μοο 
είς ξεχασμένα πράγματα. Αγαπητοί μου φίλοι, 
την τόσην καλωσύνην σας την γράφω είς βιβλίον,

_____ ____  Σ Α ΙΚ Σ Π Ε 1Ρ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ



χοϋ ρ,ητδ ’ΐΑερκ ί)« πέρνα να {Λη φυλλομετρήσω. '
Εϊια’ ετοιαος' πηγαίνωρ.εν ’ζ τον βασιλέα.

χ α τ ’ (δ ία ν ηρος τον Β αγκον

, Σκέψου
Λυτά χοΰ ήκολούθησαν ’ς τον νουν σου ζύγισε τα  
και αέ την ησυχίαν ΐΑας καριριίαν άλλην ώραν 
άνοίγορεεν ί> ένας ριας ’ς τον άλλον την καρίιάν {αας.

Β α γκ ο γ

Καλά.
Μ ακβεθ

Ώς τότε σιωπή. — Πηγαίνωμεν, ω φίλοι.
(Ε ξέρ χ ο ντα ι) .

ΣΚΗΝΗ Δ'
Τ α  ανάκτορα ε ις  Φόρε;.

Ε ισέρχοντα ι ό ΔΟ ΓΚ ΑΝ, ό Μ λΛ Κ Ο Λ Μ , ό Δ Ο Ν Α Λ Β Δ ίΝ , 
ό ΛΕΝΟΞ κ α ι σννοδ ία .

Δ ω γκαν

Δεν τον άπεκεφάλισαν τόν Καου^ώρ άκόμη ;
ΙΊοΰ είναι οί Ικτελεσταί τής άποφάσεώς μου ;

Μ α λκο λμ

Ακόμη <̂ εν έπέστρεψαν, αύθέντα σεβαστέ μου, 
άλλ’ όμως ένας, που παρών τόν ει^ε ν’ άποθάνη, 
μοϋ ε’ίπ* οτι έκήρυςε το κρίμα του πανδήμως 
και ότι παοεκάλεσε νά τοϋ το συγχώρησης, 
κι' άπέίειςε μετάνοιαν μεγάλην. Την ζωήν του 
τίποτε τόσον ^εν τιμ^ όσον 6 θάνατός του!
Άπέθανε ’σάν άνθρωπος καλά ετοιμασμένος

14 Σ λ ΙΚ Σ Π Ε ΙΡ Ο ΐ ΜΑΚΒΕΘ _ _ _ _



ΣΑ.ΙΚΣΠΕ1Ρ0Υ ΜΑ.ΚΒΕΘ

τό 6,τ ι πλέον άκριβον νά τό άποτινάζγι 
ώσάν νά' ητο τ, ζωή πρκγαα άζίκν,

Δ ωγκαν

"Αν ήτο τρόπο; τήν ψυχήν το πρόσωπον νά <̂ εί̂ νγι!
Είχα ’ς τον άνθρωπον αυτόν τυφλήν έρ,πιστοσύνην®!

{Εισέρχονται ό ΜλΚΒΕΘ, 4 ΒΑΓΚΟΣ, ό ΡΩΣ χα'ι ό ΑΓΚΟΣ). 

Δ ωγκαν

Τό είχα βάρος ’ς τήν καρδιάν 0τι σοϋ εί|Α’ άγνώριων, 
έςάδελφέ |Αθυ· άλλα σ ϋ  τόσον γρργά π η γ α ί ν ε ι ς ,  ’ 

ώστ’ όσον γρήγορα πτερά ή Ά[Λθΐβή κΓ άν έ’χη, 
νά σέ προφθάσ·  ̂ δεν ’|Απορεΐ! Νά |ΐ.ήν άζίζτις τόσον ' 

{Αονον και [χόνον δ ΐ’ αυτό τό ήθελα, ώ Μάκβεθ,
^ιά νά είναι δυνατόν νά του ανταποδώσω 
οσους επαίνους χρεωστώ κι’ όσον (χισθόν σοϋ πρέπει.
Δεν έ'χω άλλο νά σου ’πώ παρά πώς ρε’ ο,τι δώσω 
τήν πληρω|Λήν του χρέους μου δεν θά τήν ξεπληρώσω. 

Μακβεθ

Σοϋ χρεωστώ τήν πίστιν μου και τήν έκδούλευσίν' μου 
κ’ είναι μισθός μου άρκετός τό χρέος μου άν κάμνω.
Συ έ’χεις δικαιι;)ριατα είς τά καθήκοντα μου, 
αυτά είναι τοϋ θρόνου σου, τά τέκνα και οί δούλοι 
κι’ ουτε σοϋ έκαμαν ποτέ, μέ ό,τι και άν κάμουν 
παρ’ όσον ’ς τήν άγάπην σου κ’ εις τήν τιμήν οφείλουν. 

Δ ωγκαμ

Καλώς μοϋ ήλθες! 'Εργον μου και πόθος μου θά είναι 
καθώς σ’ έχρωτοφύτευσα και νά σέ μεγαλώσω I —
Ώ  Βάγκε, όλιγώτερον δεν χρεωστώ κ’ εσένα,



Σ Α 1Κ Σ Π Ε ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ

χαι ούτε όλιγώτερον ποθώ νά σοϋ το ' ε̂ίςω.
Ει; την καρδιάν [ίου ε'λα ’ίώ  κ’ έσενα νά σε σφίζω.

Βαγκοε

Έάν φυτρώσω [ΐεσα της, ’ι ι̂κός σου ό καρπός της !
Δ ωγκαν

Ά π ’ την πολλήν της την χαράν ’ξεχείλισ’ η καρ(ίιά |χου 
καΐ ξεθυ[/.α{νει (χέ αυτούς τούς σταλαγμούς της λύτ^ης. 
Ακούσατε με, τέκνα μου και συγγενείς και Θάναι 
και όλοι σεϊ; πλησίον μου. Εις τον πρωτότοκόν μου, 
τον Μάλκολμ, την ίια^οχην τοϋ θρόνου μου όρίζω* 
εις το έξης θά λέγεται τής Κουμβερλάν^ης πρίγκηψ!
’Λλλ’ άσυντρόφευτον αυτόν ^έν τον τιμώ και μόνον 
άστρα πολλά θά μοιρασθοΰν, σημεία εύγενείας,
’ς τά στήθη νά λααποκοποϋν εκείνων χοϋ τ’ αξίζουν. 
Πηγαίνω είς τό "Ινβερνες οπού θά μέ ξενίσνις.

Μ ακβεθ

Νά κοπιάζω ί ιά  σε άνάπαυσίς μου είναι.
Τον ερχομόν σου μόνος πηγαίνω νά αναγγείλω, 
και πρώτος την γυναίκα μου νά την χαροποιήσω 
μ’ αυτήν την καλήν εϊί^ησιν ! Σε προσκυνώ, αυθεντα.

Δ ωγκαν

Αγαπητέ μου Καου^ώρ!
Μ ακβεθ (χβθ' έβυτδν)

Τής Κουμβερλάνίης πρίγκηψ ! 
Λυτό είναι άνύψωμα, όπου ή θά σκοντάψω 
νάκρημνισθώ, ή χρεωστώ νά τό ΰπερπη<ίήσω !
Μέ σταματ^ ’ς τόν ίρόμον μου. — Κρύψετε τήν φωτιά σας.



ώ κστρκ, φως νά |Λ*̂ ν ’ιί-?; τον σχ,οτίΐνόν μου ·τόΟον, 
νά μ-ον το ’μάτι μου το /ερι!— Ιίλην νά γείνν  ̂
ο,τι το ’μάτι νά ί)ά τρίμτ), όταν γείνγ] !

ΓΕζίρχετβι).

Δ ογκαν

Άλά,θεια, Βάγκε άγκΟε, γενναίος εςν’ ό Μάκβεθ! 
Κατγ,ντησα νά τρέφωμαι μέ τά εγκώμια του' 
ίτυρ.πόοιόν μου είν’ «ΰτα! 1 Ιτ,γαίνωμεν ! Εκείνος 
επ ίγ ’ εμπρός μέ τον οκοπον νά μας προϋπαντάττ].
Τί ουγγενής! Το ·ταΐ;ί του ό κόσμος έ̂ν το έ'̂ ει !

ιΣάλπιγγεί. Εξέρχονται!

ΣΙΑΙΚΣΠ ΕΙΡΟΤ ΜΑΚΒΕΘ

Σ Κ Η Ν Η  Η'

■Ίνβίρνε;. Θάλαμο; έν τω μεγάρω τοϋ Μάκβεθ.

Ει σέρχεται ή ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ άναγινώΛκονοα επιστολήν.

Λ αίδη Μ ακβεθ

« Μέ άπγινττ,σαν την ημέραν τη; νίκης, «ί άσφαλέστεραι 
(( 5έ άποίείξεις μέ πείίίουν, οτι γνωρίζουν περισσότερα παρά 
« όσον φθάνει νους ανθρώπου. Ένω μ’ ε“καιεν ή έπιθυαία νά 
« τάς έρωτησω καί άλλα, εγειναν άέρας κα'ι άνεληφθησαν είς 
(( τον άερα, Ένω έ̂ έ”μενα εκστατικός άκόμ.η άπό τον θαυμα- 
α σμόν μου, ήλθε μήνυμα τοϋ βασιλέως οτι μέ αναγορεύει Θά- 
« νην τού Καουίώρ, καθώς μέ εί·̂ _̂αν  ̂αιρετήσει προ ολίγου αί 
« τρεις Μάγισσαι, όταν μ.έ παρεπεμψαν καί είς τά μέλλοντα 
α μέ τό : Χαϊρε σύ, ποϋ βασιλεύς Οά γείνγ,ς. Αυτά ένόμισα 
« καλόν νά τά κοινοποιήσω είς εσέ, την άγαπητήν σύντροφον 
« τών μεγαλείων μου, 5ιά νά μή στερηθτ,ς ο,τι σου ανήκει

3



Σ λΙΚ Σ Π Ε ΙΡ Ο Τ  ΜΑΚΒΕΘ

Ο χτΐο την ^αράν μου, μή γνωρίζουσα τί μεγαλεΐον άκόμη σε 
« χεριμένει. Κρύψε τα «ΰτά είς την καρ^ίαν σου και ύγίαινε». 
’Ιίού χοΰ είσαι Κ«ου<̂ ώρ καί Γλάμ.ης, και θά γείννι; 
χι’ ο,τι σου έταξαν ! Ά λλα  φοβούμαι την καρδιά σου· 
μιτ|Χως γεμάτη άχ’ το γλυκύ τής εύσχλαγχνίας γάλα 
τον «δρόμον τον σιμότερον νά πχργς θ'εν σ’ άφ·όσγι !
Τά μεγαλεία τά χοθεΐς, — φιλοδοξίαν ε'χεί’ς, 
άλλα δεν ε”χεις μέ αυτήν κι’ όσην κακίαν χρεχει 
νά έχ̂ γ 6 φιλόδοξος! Μέ το καλόν τό θέλεις 
•κείνο χοΰ έχιθυμεϊς. Τό άδικον δεν θέλεις, 
άλλα τό ·κέρδος τ ’ άδικον χοθεΐς νά τ ’ άποκτήσ·/)ς I 
Κάτι νά εγης εχρεχεν, ω Γλάμη, νά σου λέγ·(ΐ :
Ιδού χώς χρεχει νά φερθής διά νά κατορθωτής 
εκείνο, χοΰ χλειότερυν φοβείσαι νά τό κάμγ,ς 
χαρά χοΰ «χεις μέσα σου τον φόβον μή δεν γείν^ I 
*Ω ! "Έλα γρήγορα εδώ, νά χύσω ’ς την ψυχήν σου 
την τόλμην μου, κ’ ή γλωσσά μου νά σοΰ εκμηδενίστρ 
δσα κι’ άν ειν’ έμχόδια ώς τόν' χρυσόν τον κύκλον, 
δχου ή Τύχη, καί μ’ αυτήν Δυνάμεις ύχέρ φύσιν, 
νά βάλουν τ ’ άχεφάσισαν ’ς τήν κεφαλήν σου στέμμα!

(Είβίρ^ετα. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ)

Λ αιδη Μλκβεθ

τ ι  θέλεις σύ ;
Α γγελιαφοροϊ

Ό βασιλεύς ίρχετ’ εδώ άχόψε.

Λ αίδη Μ ακβεθ

Τί λέγεις; Έτρελλάθηκες, ώ άνθρωχε I Μαζή του



ίεν  είνχι ν.ι' 6' «ΰθεντης σου ; — Θά είχα ρΥΐνυ(Λ« τοο 
ί ιά  νά 7:̂ 3Οετοιυ.ασ0ώ, άν ηρχετο άττόψε.

Α γγελιαφορος

Αλήθεια ! 'Ο αΰθέντγ)ς (ίου έ’ρχ̂ ετ’ ε5ώ α’ εκείνος.
Ν« τρεξτ) γρηγορώτερκ επρόκαρ»/ ένας ^οϋλος 
και [λόλις έφθασεν ί^ω. Αναπνοήν 5έν είχε !
Μόλις τοϋ ε|/.ειν’ αρκετή νά ’πή το ρ.ήνυ(/.ά του.

Λαίδη Μ ακβεθ

Περιποιήσου τον καλά. Μεγάλα νεα ©ερνει!
(Ε ξ έ ρ χ ε τ α ι  ό ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ)·

*Ακό(/.̂  ώς κι’ ό κόρακας έβράχνιασε κ’ εκείνος
ποϋ κράζει ότι ε'ρχεται ’ς του; πύργους (ίου ό Δώγκαν !
Ελάτε σείς; Δαΐ(Α0νια, έσεΐς ποϋ ’ς τών φονέων
τάς σκεψεις παραστέκεσθε, ^εγυναιχώσετέ (/.ε ! '
Μέ άσχλαγχνην σκλγ;ρότϊΐτα έσεΐς γερ.ΐσετε (χε
άπό τά νύχ_ια 'ς τήν κορφήν, — τό αίικα πήζατε [/.ου, —
τούς ίρόιΑΟυς όλους φράξετε είς τήν συνεί«ίνισίν ριου,
ώστε τής φύσεως όρ|/.ή εΰσπλαγχ^νικη κα(ΐ|/.ία
νά ρ.ή ’απορ^ τον φοβερόν σκοπόν |χου νά κλονίσν),
ούτε νά φέργι ίισταγ(/.όν είς τήν έκτελεσίν του !
Έσεΐς τοϋ Φόνου όργανα, όπου και άν πλανάσθε 
κι’ αόρατα συντρέχετε ’ς ό,τι κακόν κι’ αν,γείνγ), 
ελάτε, κάριετε χολήν τό γάλα τών ριαστών [/.ου!
Έ λα και σύ, Νύκτα βαθειά, σκεπάσου [χέ τοϋ '^^ου 
τόν σκοτεινότερον καπνόν, ώστε ή (χάχαιρά μου 
νά μήν Ι5ή τήν μαχαιριά, και ούτε άπ’ επάνω

Σ λ 'Κ Σ ΙΙΕ ΙΡ Ο Τ  ΜΑΚΒΕΘ



Σ Α 1Κ Σ Ι1Ε ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ

νά η|χτ:ορτ, 6 Ουρανοί ·''ά υ.έ ·παρα|/ονεύσγ]
’πίσ’ άπ’ τον χε-τλον τή: νυκτος και νά φωναξτ) : Στάσου! 

(Εισέρχεται ό ΜΑΚΒΕΘ)

Λαίδη Μακβεθ

*Ώ, ε'λα, Γλά̂ .̂η ενίοςε καί Καουίώρ ριεγάλε, 
ώ ελα, [Αεγαλείτερε άκό|ΛΥ| κι’ άχ’ τά ίύο 
κατά τον τελευταΐόν των χαιρετισμόν εκείνον !
Το γράρ.ρ/.α σου (α’ έσηχωσε άχ* το χαράν, καί τώρχ 
το ρ.έλλον προαισθάνο[Ααι !

Μακβεθ

Άγάχη αου, άχόψε
ό βασιλεύς έ'ρ/ετ’ έιϊώ.

Λαίδη Μ ακβεθ 

Πάτε θ’ αναχώρηση ; 
Μακβεθ

Καθώς σκοπεύει, αυριον.
Λαίδη Μ ακβεθ 

Δεν θά ίίη  ό ήλιος
αυτό το αυριον ποτέ ! Ά λλα  τό χρόσωπόν σου 
είναι βιβλίον ανοικτόν, καλέ [ΑΟυ Μακβεθ, δχου 
χ ρ ά γ (Α α τ ’ αλλόκοτα ’^ ;.χο ρεϊ καθένας ν’ άναγνώση.
Θέλεις τον κόσρ,ον νά γελά ;; Καθώς τον κόσρ.ον κάρινε I 
Χαράν νά λέγη ή γλωσσά σου, τό ’μάτι σου, τό χέρι* 
νά φαίνεσαι ’σάν τ ’ άκακο τό άνθος, χλήν νά ησαι 
τό φί^ι άποκάτω του! Εκείνος χοϋ θά ε’λθη 
την χρέπουσαν χερίθαλψιν θά λάβη. Νά [α ’ άφησης 
εγω τά πάντα ριόνη |Αθυ άπόψε νά φροντίσω.



Το |λέγα ε“ργον, χοϋ κύτην θά τελε^θ-ρ την νύκτα,
«ξατφαλίζει και άρχην και χαντοδυνα|/ίαν
^ι’ ολας τάς Ϋΐ(Αερας ρια; καί νύκτας είς το [χέλλον.

Μακβεθ

Τά ξαναλέγο| .̂εν αύτά !

ΛλίΔΗ Μ ακβεθ

. Ά λ λ ’ ά-αΟή: νά τ,σαι· 
εάν άλλάζγι ή οψις σου, θά 'τ.^ οτι φοβείσαι.
*Αφησε τ’ άλλα ει; έ[χε, ’ΒΙγώ θά τά φροντίσο)!

(Εξέρχονται)

Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ ΜΑΚΒΕΘ

■ΣΚΗΝΗ Σ Τ ’
“Έμπροσθεν τον μεγαρον του Μακβεθ. 

λυλοί χα'ι δαυλοί. — Εισέρχονται ό ΔΩΓΚΑΝ, ό ΜΔΛΚΟΛΜ, 
ό ΔΟΝΔΛΒΑΙΝ, ό ΒΑΓΚΟΣ, ό ΛΕΝΩΞ, 6 ΜΑΚΔΩΦ, 

ό ΡΩΣ, -δ ΑΓΚΟΣ, μίτύ συνοδία;

Δ ωγκαν

Ώραϊον [χερος είν’ αύτό ! Ό ελαφρός άέρας 
πνέει έ^ώ γλυκά γλυκά κ’ ευφραίνει τάς αισθήσεις.

Βαγκος

Καί το πετροχελί^ονον — 6 πτερωτός ρ.ας ςένος 
πού ερχεται την άνοιζιν καί ’ς τους ναούς φωληάζει, — 
κι* αύτο «/.όιχη [χαρτυρεΐ [χέ τά κτισίρ-ατά του 
ίίτ ’ ή πνοή των ουρανών γλυκά έίώ  |χυρίζει.
Δεν εγει σκεπής έςογήν, <̂έν ε’γει κορωνίι^α,
•̂ έν εχει τοίγου στύλωιχα, γωνιάν '̂ έν εχει, οπού,
νά μη κρεμνιέτ* ή κούνιά του καί κλίνη των παιι^ιών του.
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ΈκεΤ χοϋ συχνοέρχεται νά κάρ.·̂  την φωληκ του. 
είναι συνήθως καθαρός κ’ ευιό'ϊης ο άερας*®.

ιΕ ΐυ έρ χ ετ β ιη  ΛΑΙΔΗ  ΜΔΚΒΕΘ]

Δωγκαν

Ίίού καί ή αρχόντισσα I Κυρία, καλώς σ’ ηυρα.
Μάς είναι βάρος κάποτε ή (ρορτικη φιλία 
άν κ’ εϊρ.εθα εύγνώικονες ’ς τό <ϊεϊγΐΑα τη  ̂φιλίας, 
ώστε άν τώρα σ’ ενοχλώ, εύχεσαι ρ.ολοντοϋ.το 
νά ριοΰ πληρώ.ση ο Θεός τον κόπον όπου παίρνεις, 
καί [Αοΰ ύποχρεόνεσαι ίιό τι σοϋ τον 5ί^ω.

- Λαγδη Μακβεθ

"Οσα κι’ άν κά|κω, καί 5ιπλά και τρίδιπλα νά ειναι^ 
είναι αικρά καί πενιχρά καί ίεν αντιζυγίζουν 
όσ’ άγαθά κι’ όσην τιρ.ην ριάς έπι·<ϊαψιλεΰεις,
Δι’ όλα σου τά παλαιά εύεργετηυιατά σου, 
κι’ όσα κοντά ’ς τά παλαιά έσώρευσε: καί πάλιν, 
εύχεται σου θά εϊαεθα παντοτεινοί, αΰθεντα.

Δ ωγκαν

Ποϋ είν’’ ό Θάνης; ’Έτρεχα τά ίχνη του νά φθάσω, 
με τον σκοπόν εγώ έ<ϊώ νά τόν προϋπαντήσω· 
άλλά μ’ έπρόλαβεν αυτός. Ώς άλλο φτερνιστήρι 
τόν εσπρωχν’ η άγάπη του, καί ε’φθασεν ό πρώτος. 
Φιλοξενίαν σοϋ ζητώ τ-όν νύκτ’ αύτ·ην. Κυρία.

.\αιδη Μ ακβεθ

Αύθεντα μου, οί Κουλοί σου. ο,τι καλόν κι' αν ε“χουν, 
ανθρώπους, χρ·«ματα, παιδιά, καί τ·ί)ν ζωήν «κόμη,



•τά έχουν είς θέλησιν καΙ ττιν ίιάθεσίν σου 
και ίεν σου ι̂ ίι̂ ουν |λ* ολ’ αυτά παρ’ ο,τι σοϋ ανήκει.

Δ ωγκαν

Π7ΐγαίνο(Αεν νά εϋρϋ)|̂ .εν λοιχον τον σύζυγόν σου.
Τον αγαπώ παραχολύ κι' ούτε ποτέ θά παύσιρ 
ή εύνοιά ρ.ου πρός αυτόν ! Ό^γ;γησέ ρι’ αν θέλης.

'Έξέρχονται}.

Σ λΙΚ Σ ΙΙΕ ΙΡ Ο Γ  ΜΑΚΒΕΘ

’Ε̂
Σ Κ Η Ν Η  1
τω μεγάρω ίον Μάχβεβ.

Αυ)θ( χ*\ δαυλοί. Διέρχεται επιστάτη; άχολουθούμενο; ύπο ΰπηρετι 
φερέντων σχεύη χα\ φαγητά άπο της τραπέζης.

Μετ' αΰτοΰ; δ ΜΑΚΒΕΘ.

Μ ακβεθ

"Αν ητο νά έγίνετο και νά τελειόνν). τότε 
άς γείνη το ταχύτερου ! —  "Αν ή δολοφονία 
συνέχαιρνε \ τά βρόχια τ-/;ς τά ’ επακό7.ουθά ττς. 
άν ίι επιτυχία της ησφάλιζε τά τέλη,
«V ητο ενα κτύπηρεα ν’ άρκη αύτο και ι̂ .ονον, 
αύτό νά είναι και άρχη και τέλος έ<ίώ κάτω, 
έ^ώ ’ς αύτό τό άβαθο του Χρόνου περιγιάλι, — 
τότε την ριέλλουσαν ζωήν την άψηφώ ! Ά λλ ’ όμως 
τά ε'ργ’ αυτά ε̂ χουν κ’ έίώ την άνταπό<ίοσίν των.
Γΐνετ’ είς άλλους μάθημα τό α'ιμα τό χυμένον,
και στρέφεται τό μάθημα και τιμωρεί εκείνον
χοϋ πρώτος τό έδίίαξε. Ή 5έ Δικαιοσύνη
μάς παίρνει τό φαρμάκι μας ’ς τά σύμμετρά της χέρι«
και ε'πειτα 'ς τά χείλη μ.ας προσφέρει το ποτήρι. —
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Αυτόν είώ ή τχ,εχη <̂ ιτ:λκ τον προστατεύει· 
εν χρώτοις ύγ.χ ι συγγενγ;;, ύπ-όκοός του εΐι/αι- 
ίεσίλοί ρί.εγα/,01 και οΐ <ίυό· προς τούτοις τον ξενίζω 
κ’ εγώ την θύραν χρεωστώ νά κλείσω 'ς τον φονέα, 
οχι επάνω του εγώ ριαχαΐρι νά σηκώσω !
Αλλά και εις τον θρόνον του ηαερος ήτο τόσον, 

εφάνη τόσον άγαθός ’ς την υψηλήν του θεσιν, 
ώστ’ «ί πολλαί του άρεταί τόσαι φωναΐ θά γείνουν, 
ώσάν αγγέλων σάλπιγγες, νά καταριαρτυρήσουν 
ώς έργον καταχθόνιον την έξολόθρευσίν του!
Κ’ εις τον άνεριοστρόβιλον επάνω καθισμένοι,
’σάν βρέφος νεογέννητον κι’ θλόγυανον, ο Οίκτος, __
ή ρ.έ [Λορφήν των Χερουβείμ, πού σχίζουν τον αιθέρα
ς τούς αοράτους τ ’ ούρανοϋ επάνω ταχ υι^ρόμους,__

την φρίκην τυΰ ακούσματος θά την ύ'ιασκοοπίση 
μέ ήχον τόσον φοβερόν ’ς τά ’ματια των ανθρώπων, 
ώστ’ ό αέρας θά πνιγή άπ’ τό πολύ τό ^άκρυ !
“Αλλο αυτός μου ό σκοπός ίϊέν ε'χει φτερνιστήρι
νά τοϋ κεντήση τά πλευρά, είμή φιλοδοξίαν,
χοϋ τό σημάδι ξεπερνά ’ς τό πήδημα καί πέφτει^* . .

{Εισέρχεται ή ΛΑΙΔΗ χΜΑΚΒΕΘ)

Μ ακβεθ

Τί θέλεις ; « ί ; Τί γίνετα ι;
Λ αίδη Μ ακβε©

Άπέφαγε ; Εΐπέ μου
πώς εφυγε; ;

Μακβεθ

Μ’ έζήτησε ;
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Λαίδη Μ ακβεθ

Ώ"άν νά ρ.75 το ’ ε̂ΰρ:ρς ! 
Μ ακβεθ

Δεν θέλω να το οπρώ̂ ω̂ χεν ίΛακρύτερα το πράναα. 
Τόσκς τψ,άς τοϋ χρεοιστώ· τον ετ:αινόν ρ.ου λέγει 
θ κότρ-ος ολος. Την χρυτην αΰτην ΰχόληψίν ρ.ου 
νά την φορώ την λώαψιν τη; ώ; οτολιοριον ττροκρίνω, 
και δχι άχ’ έχάνω [;.ου ευθύς νά την χεταξω.

Λ αίδη Μ ακβεθ

Και η Ελχις χου ’φόρεοες |̂ .ην ητο ρ .εθ υσ [Α ενη  ; 
η (Αη άχεκοφ,ηθηκε ’ς το αεταξύ, κ«· τώρα 
’ξυχνά και βλέχει κίτρινη χ.αι χατατρορ.ασ[Λένη, 
έκεϊνο χοϋ έχ_αίρετο χροτητερα να βλέχη ;
Τό {/.έτρον τη; άγάχη; του τοϋτο αοΰ το δ'ί^ει;! 
Έκεϊνο χώχεις ’ς την καρ<5ιά, <ϊέν ε’χει; καΐ την τόλρ.ην 
νά φανερώστ,; α’ έργα του, ριέ την χαλληκαριά του ; 
Θέλεις αυτό χοΰ έκτι ;̂.ά; ώ; ττολιταον του βίου, 
καί άνανδρος ’ς την ΐ' ι̂α του έκτίυ.ητιν να ηται ;
Θέλεις ν’ άφινης χάντοτε κατόχιν άχ’ το θέ.^ω 
ν’ άκολουθ^ το β ε ν  το .Ι μώ  ;

Μ ακβεθ

Παρακαλώ, τιώχα !
Τολαώ νά κάμω κάθε τ ι όχου άραόζει ’ς άν<̂ :α.
Εκείνος χοΰ χλειότερον τολμ.α, ίεν είναι άν<̂ ρας !

Λ αίδη μακβεθ

Λοιχον τί ζώον τ’ εκαμ,ε νά μου άνακαλΰψ/,ς 
τά  σγεοιά του; Τότε <ίά ητο άληθεια άνι̂ ρας,
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δταν ίέν σ’ ελειχ’ η καρ«ίι« και νά τα έκτελέσνις!
Και δσον [ -̂εγαλείτερος ζητείς νά γείνης, τόσον 
είσ’ άνίρας ! Δεν συνέτρεχε τόπος η ώρα τότε, 
άλλ’ δ[;.ως ήθελες εσύ νά Φέρ·̂ ς και τά ύ̂ο.
Ί^ού που ήλθαν ριόνα των ! Ά λλα  ένω τά ηύρες, 
σϋ χάνεσαι.! — Τό γάλα ριου το ει^ωκα και ’ξεύρω 
πώς τ ’ άγαπά το βρέφος της ριιά ρεάννα που βυζανει· 
πλην κι’ αν ρ,’ έγλυκοκύτταζε ’ς τά ’αάτια τό παι^ί αου 
θά ήρπαζα την ρώγά μου άπ’ τ ’ άπαλά του γούλια 
νά τοϋ συντρίψω τά μυαλά, αν είχα κάμει ορκον, 
καθώς εσύ τ’ ώρκίσθηκες αυτό!

Μ ακβεθ

Κι’ άν άποτύχω ;
Λ αίδη Μακβεθ

Ποιος θ’ άχοτύχγι; Στύλωσε την γενναιότητά σου 
καί ίέν άποτυγχάνομεν. Ένώ κοιμάτ’ δ Δώγκαν, — 
κ’ ύπνον βαρύν,τοϋ ταςειίιοΟ δ κόπος θά τοϋ φέργ,—  
τούς ίυό θαλαμηπόλους του θά τούς ίαι/.άσω τόσον 
με τά συχνοκερασματα, πού τό μνημονικ,όν των, 
δ φύλακας τοϋ λογικού, ένας άτμός θά γείνη, 
καί μέσ’ άπό την θηκην του δ νους θά ξεθυμάνη.
•Ενφ εκείνοι κοίτονται ωσάν άποθαμένοι 
’ς τό'ν ύπνον τόν κτηνώδη των, και τί ^εν ημποροϋμεν 
οί ίυό μας άνεμχόιϊιστοι νά κάμωμεν τόν Δώγκαν. 
και ν’ άπο^ώσωμεν τό χάν ’ς τους ^ύο φΰλακάς του, 
ώστε αυτοί νά φορτωθούν τοϋ έργου μας τό βάρος ;

Μ ακβεθ

Νά μοϋ γεννάς άρσενικά, <ίιότι μόνον 'άνίρες
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άχ’ τ ' ά ίάααστα  τά  σου νά ’βγαίνουν !
Και χοιός τφ  οντι δεν θά ’χ;?,. — τούς δύο κοιριισ(Αένους 
κοοϋ τούς χασαλείψω[Αεν |χέ κψ.α, και συγχρόνως 
άν κάυ.ω[χεν των [χαγαιριών των ίδικών των χρησιν, — 
χοιος δεν θά ’χτ οτ’ είν’ αύτοί οί ένοχοι και [Αονοι ;

Λ αίδη Μακβεθ

Ποιος θά το*Α|χησ·Λι νά εΙχτ; τ,.νά πιστεύσγ] «λλο, 
δταν Ιδοϋν τούς θρ-ι̂ νους |Α«ς διά τον θάνατόν του ;

Μ ακβεθ

Έ χΐρα ττ)ν άχόφασιν, κΓ ο').αι |Αθυ αί δυνάρ.εις 
είς τούτο αόνον θά στραφούν τό φοβερον το ε'ργον. 
Πηγαίνωαεν ! “Ας ηριεθα,φαιδροί 'ς τον κόσ|Αθν ολον, 
ας κρύψτι θ δόλος τού ’[Λατιού τού στήθους |Αας τον δόλον ί-
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Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α

Σ Κ Η Ν Η  Α'
Πρόδομο; έν τω μεγάρω τοϋ Μάκβεθ.

Είβέρχετ ; δ ΦΛΗΝΣ φέρων ει; χεΓρβς δαυλόν, 
ύπό του ΠΑΓΚΟΥ.

ιολουθοΰμενο; δε

ΒαγκοΕ

Τί ώρα είναι τής νυχ.τός ;
Φληχς

Λεν ήαουσα ττ,ν ώραν,
άλλ’ ή σελήνη έ'̂ υσε.

Βαγκογ

Και τώρα βασιλεύει
ριεσάνυχτα.

Φληνε

Αργότερα [χοϋ οΛίνεται ότ’ είναι.
ΒαΓΚΟΣ βφοπλιζόμενος.

Νά το σταθί [Αθυ· πάρε το. — Ό ούρανος απόψε 
^εν έξοίεύεται. Σβ· σ̂τοί οί λύγνοι του είν’ ολοι.—
Πά ε̂ ααί τούτο. — Μ’ ε'ρχεται ό ύπνος ’σάν αολύβι 
χ,αΐ όριως ν’ άποκοιρ.η9ώ <̂ εν ήθελα. Ώ  Θεΐαι 
Δυνάροεις, ίιώξετ’ άπο ’ριε τούς στογασριούς τούς ρ.αύρους, 
ποΰ αυοιεύουν τ/·,ν ψυγήν 'ς τοϋ ύπνου την γαλήνην !

|£[θέρχεται ό ΜΑΚΒΕΘ, προποριυομένου υπηρέτου δαυλοΰχου).
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Βαγκος

Δος το τχαθί [Αου γρήγορα Ι — Έκεϊ τοιος είναι !
Μακβεθ

Φίλος I
Βαγκος

Άκόρ-Υ) <̂ έν εχλάγιασες ; Ό βασιλεύ: /.οιιχαται.
Ήτο ’ς το άκρον ευ6υ[/.ος και εύχ_αριστγ)ρ.ένος. 
εφιλο^ώρτ,σ’ άφθονα τούς δούλους σου, καί τοϋτο 
το δακτυλίιίι [α’ ε'ί̂ ωκε ί ιά  τήν σύζυγόν σου, 
κι’ άπεκοιριήθηκ’ ήσυχος. ,

Μακβεθ

Μάς ηυρε άνετοίρ.ους
τήν καλήν ρ.ας θέλησιν έ̂ έσ[Αευαν ελλείψεις, 
καί «ίέν ριάς ήτο «δυνατόν νά γείνουν όσα πρέχε.ι.

Βαγκος

Τά χάντα έ'γειναν καλκ ! — 'Γήν χερασ;Αενην νύκτα 
ταΐς τρεις έκείναις ριάγισσαις ταΐς εί<̂ α ’ς τ ’ ονειρόν |/,ου.
Δεν 'Λσαν όλα ψεύαατα εκείνα χοΰ σου είχαν ί

Μακβεθ

Μοϋ είχαν ε β γ ε ι  άχ’ τον νουν ! Ά λλα  κααυ.ία'
όχόταν ε'χτ,ς τον καιρόν, άλλάζ ο̂ /.εν ^υό λόγια
χερί τής ύχοθέσεως αυτής.

Βαγκος

"Οταν θελήσγις ! 
Μ ακβεθ

Αρκεί νά σ’ ευρώ σύ[Αφωνον όταν θά έ’λθι̂ ι ή ώσα 
καί θά κερ<ίίσ·(ΐς είς τιριήν.
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Βαγκος

Άχό αΰτ-ον χοϋ ί·/:<ύ
'Φχ χάσω ^έν έπι&υ[Αώ ζητών νά την αΰζησω.

•θά κά{;.ω δ,τι χρβωστώ είς τρόπον νά φυλάζω 
την πίστιν [Αου άι .̂όλυντον χχΐ κκθκράν κκρι ί̂αν.

Μλκβεθ

Κ«λ·ή σου νύκτα κι’ άγ«θ·ί) εν τούτοις.
Βαγκος

Καλ·  ̂ νύκτα Ι
• (Έξέρχοντ*! ό ΒΑΓΚΟΣ χα'ι ό ΦΛΗΝς ). 

Μακβεθ «ρος τον υπηρέτην

•ΕΙχέ είς την κυρίαν σου, εσύ, νά ριού σηριάν^ 
δταν [Αοϋ κά(ΑΤ() το πιοτόν, καΐ πέσε νά πλαγιάσης^^.

(Εξέρχεται ό υπηρέτης).

’Τί είναι τούτο, ιχάχαιρά, πού βλέπω άντικρύ ρ.ου, 
ρι,Ι την λαβήν της προς έ[Αέ, ’Ώ̂  έ*λ« νά σέ πιάσω ! . . .
• Δεν σ’ έ'πιασα, αλλά έκεΐ τά ’ριάτια ριου σέ βλέπουν ! . . . 
*Ω φαντασρ,α άπαίσιον, ^έν είσαι κ’ εις το χέρι 
καθώς ς’ τά |κάτια αισθητόν; ή αή ίέν είσαι άλλο 
παρά (ΐαχαΤρι φανταστον, άπατης [ιόνον πλάσ|Αα 
πού το γεννά ή κεφαλή ’ς τήν ε'ξαψιν τής θέρι;.ης ;

'“0|Αως σέ βλέπω πάντοτε, ψηλαφητόν σέ βλέπω 
καθώς αύτό, πού το τραβώ άπο τήν θήκην τώρα !

’Τον 5ρό[χον δπου εριελλα νά πορευθώ (ΐού δείχνεις, 
και δ{ΐοιόν σου σύνεργον θά είγα ε’ις το χέρι! . . .
Μη παίζουν ριέ τά ’ριάτια ριου αί άλλαι ριου αισθήσεις,

•η ριή τά πάντα ξεπερνά ή δρασίς μου μόνη ;



βλέχω, νά ! κ’ είς την λαβήν κ’ επάνω ’ς την λεπί<ϊα 
«"ρ.ατος είναι σταλαγ^ .̂οί, οπού ίέν ήσαν πρώτα !
Ό χι ! απάτη ριοο το πάν ! Ό φονικος σκοπός αου 
το σχή(ΐ’ αυτό τ ’ ανύπαρκτον ’ς τά ’[Αάτια υ.ου λαμβάνει I. . . 
Αύτην την ώραν τής νυκτός ’ς τό ήμισυ τής σφαίρας 
■η φύσις φαίνετ’ ώς· νεκρά, —  κ’ έζαπατοϋν τον ύπνον 
βνειρα τώρα τρομερά μεσ’ ’ς τά σκεπάσματά του.
Τώρα γυρνούν Έςωτικά, κ’ είς την χλωμήν 'Εκάτην ' 
-προσφέρουν την λατρείαν των. ΚΓ 6 άσαοκος ό Φόνος 
Λκουει τά οΰρλιάσματα τοϋ λύκου, τοϋ φρουρού του, 
χαι ξεκινφ, κι’ άργοπατεϊ ’ς τό σκότος, μέ τό βήμα 
πού ’πήγαιν’ δ Ταρκίνιός ’ς τό έ'ργον του . . . 'σάν φασαα ! — 
Έσύ, ώ Γή άκίνητη, γερά θεμελιωμένη, 
τά βήματά μου μη τ ’ άκούς έκεϊ οπού- πηγαίνουν, 
μη τύχη καί οί λίθοι σου βαλθοϋν νά φλυαρήσουν 
χκί ι ι̂ώςουν ε^αφν’ άπ’ έίώ την φρίκην, πού αρμόζει 

αυτής τής ώρας τον σκοπόν I — Ένώ τον φοβερίζω 
ίκεϊνος ζή. Τέτοια φωτιά μέ λόγια ίέν άνάπτιι I '

(Ακούεται σήμαντρον)

Πηγαίνω, καί τετέλεσται Ι Το σήμαντρον μέ κράζει ! 
Σημαίνει, Δώγκαν, 8 ιχ  σέ 1 Νεκρώσιμα σημαίνει !
Μη τό άκοΰς ! “Η Ουρανός ή ’Α ίης σέ προσμένει!*

Σ Δ .ΙΚ Ι1Ε [Ρ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ

(Εξέρχεται).
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ΣΚΗΝΗ β'
Έν τω αυτω προδόμω.

■ Ε ίοέρχ ϊτα ι ίι Λ ΛΙΑΗ  Μ Α Κ ϋΕ Θ

Λ αίδη Μ ακβεθ

Έκεϊνο που τούς ’ι ε̂ίΐυοε, ·Ααρύ''.« (5·ί<ϊε'.·
εκείνο ποϋ τούς ’ίρόσιτεν, έριενκ αέ φλογίζει! . , .
Τί είναι τοϋτο; — Σιωπή! . . . 'Η κουκουβάγια ’/̂ τον,
ΰ κράκτγις ο απαίσιος, που άγρια φωνάζει
την [Ααύρην καλην-νύκτα του! — Ό Μακβεθ είναι [κέσα,
■ί) θύρα είναι ανοικτή, κ’ οΐ ύοϋλοι αεθυσρ,ένοι
έαπαίζουν το καθήκον των αε τα ρθ7 *"λτιτά των.
Έίόλωσα με βότανα το βρα<ϊυνόν πιοτόν των,
ώστ’ ή Ζωή κι’ ο Θάνατος μαλλόνουν, και <̂εν ’ςεύρουν
άν ζοϋν γ, άν άπέθαναν I

Μ ακβεθ Ϊσω9;ν 

Ποιος είναι I I 
Λαίδη Μακβεθ

Τί λέγει ;
Φοβοϋμ.αι μ.ή έξύπνησαν καί τίποτε 5έν γείνιτι!
*Ώ ! είναι ή εκτέλεσις ό φόβος, ο/ι ή πραζις I 
Άκουε 1 . , . "Ετοιαα έκεϊ τά είχ_α τά μα^^αίρια, 
Άι^ύνατον νά μή τά Ι̂ γ, 1 — Μ’ έφάντ, ’σάν νά βλέπω 
εμπρός μ,ου τον πατέρα μου έκεΐ που εκοιμ-ατο,

. I

Τετέλεσται ! ·

(Εισέρχεται ό ΜΑΚΒΕΘ)
Μ ακβεθ

Δεν ήκουσες κανένα κ;ότον ;
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Λ αίδη Μ ακβεθ
Μόνον

ττΐς κουκουβάγιας την φωνήν και την βοήν των γρύλλων. 
Δβν ησο σύ ποϋ ’φώναξβς ;

Μάλιστα 1 Τώρα !

Ό  Δοναλβαίν.

Μακβεθ 

Αϊ ; Πότε ; 
Λ αίδη Μακβεθ

Μ ακβεθ

Λ αίδη Μακβεθ

Τώοα Ι

Τώοα ;

Μακβεθ

Ακούσε, 'ς τό χλάγι τοιος κοΐ[Λάται; 
Λ αίδη Μ ακβεθ

Μακβεθ ^λέπων ϊα ;  χ*“ρ«« ·ϊον- 

Ώ  θέα[χα φρικτόν 1
Λ αίδη Μακβεθ

Άνοησίαι,
νά λέγης : θέαρ.α φρικτόν I

Μακβεθ

’Σ  τον ύπνον του ί» ένας 
«γέλασε, κι*  ̂ δεύτερος έφώναξε «Σκοτόνουν» 
κ ’ ένας τον άλλον ’ξύπνησε. Έστάθηκα ν' ακούσω, 
κι’ άφοΰ επροσευχήθηκαν τούς ξαναπνίρε δ ΰπνος.

Λ αίδη Μακβεθ

Κοιριοϋντ’ οί' ι̂ ύο των ρ,αζι εκεί.
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Μακβεθ

Ό ένας εΐπ£ :
Βοήθεια |Αθυ θ Θεός ! κ’ είπε α’Αιχήν» θ άλλος, 
ωσάν νά [/,’ έ'βλεπαν α’ αυτά τά φονικά τά ^έρια ! 
Τους 7)κουα ποϋ ’τρο[χαζαν, ά7.λά ^έν τ,αποοοϋσα 
νά ’πώ «Άυ.ήν», ποϋ έ'λεγκν «Θεε, βοήθεια |̂ .ας».

Λ αίδη Μακβεθ

*Άφες τα τούτα !
Μακβεθ

Διατί κ’ εγώ έ̂ν ή|Αποροϋσα 
νά το προφέρω το Άαήν ; Εΐχ̂ α πολλήν ανάγκην 
άχο την χάριν του Θεοϋ, και ορ/.ως έκολνοϋσε 
'ς τον λάρυγγα ρ.ου τό Άρεήν !

Λ αίδη Μ ακβεθ

Μη συλλογεΐσαι τόσον
«ΰτά τά πράγματα, εΐ5έ ίσως μάς ελθη τρελλα I 

Μ ακβεθ

Μ' εφάνη ’σάν νά ήκουα μίαν φωνήν νά κράϋη : 
«'Τπνον -ίέν έχει; ’ς το εξής ! Έσκότωσε τον Τπνον 
6 Μάκβεθ, τον έσκότωσε τον "Τπνον τον άθφον,
«υτον ποϋ τό κουβάριασμα ξεπλέκει των φροντίδων, 
τον θάνατον εις την ζωήν τής κάθε μας ημέρας 
λουτρον τοϋ κόπου, βζλσαμον τοϋ νοϋ τοϋ πονεμένου, 
το άρτυμα τής φΰσεως, τον μέγαν τροφο^ότην 
ς τοϋ βίου τό συμπόσιον^^

Λαίδη Μακβεθ

Τί είν’ αυτά ποϋ λέγεις ;
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Μ ακβεθ

«Δεν έχεις ύπνον ’ς το έξης», έβόοζε. «Τον "Τπνον 
Ι Γλάριης τον έσχ.ότωοεν. (οίΤτε <̂έν έ’χχι πλέον 
νά κοιίΛη̂ τ̂  6 Καουί-ίωρ, νά κοιαη8^ ?» Μάκβεθ ! »

Λ αιλη Μ ακβεθ

Ποιο; τά ε“κρκξεν χΰτά ; — Αγαπητέ μου Θάνη, 
λυγ« χκΐ χαλαρόνεται ή άν^ριχ,η καρ<ϊιά σου, 
εάν άφίννις είς αυτά νά χάνεται 6 νους σου.
ΓΙήγαιν ευθύς, εί;ε νερον καί ξέπλυνε αμέσως
αχο τά χέρια σου αυτόν τον μαΰρον καταιίότην.__
Τι μου τά έφερες είώ  τά ύ̂ο τά μαχαίρια ;
Πρεπει εκεί ς το πλάγι του νά μείνουν I Πήγαινε τα 
κα'ι άλειψε με αίματα τούς κοιμισμένους ό'ούλους !

Μ ακβεθ ·

Δεν ’πάγω ! Το τί έκαμα, νά το σκεφθώ καί μόνον 
με πιάνει τρόμος. Δεν τολμώ νά τό ΐ^ώ και πάλιν !

Λ αιαη Μ ακβεθ

Μικρόψυχε 1 Δός τα έίώ  εμένα τά μαχαίρια I 
Οι κοιμισμένοι κ’ οί νεκροί είναι ώσάν εικόνες.
Τον διάβολον ζωγραφιστόν μόνον παιδιά τον τρέμουν.
"Α,ν “ρέχ·() αίμ’ άπ’ την πληγήν, το πρόσωπον των ίούλων 
θά πασαλείψω, νά φανούν ώς ενο/οι εκείνοι.

(Έξέρχίτβι. Ακούεται εξωθβν κρότος θύρας κρβυομένης), 
Μ ακβεθ

Ποιος νά κτυπά ; Τί ε'παθα και μέ κατατρομάζει 
κάθε βοη πού άκουσθή ; — Τί είν’ αυτά τά χέρια ;
’Α ί μέ στραβόνουν! Ήμπορεΐ τού Ποσειίώνος όλος
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ί) άπειρος Ωκεανός αΰτο ποτέ το «Ϊ(α« 
νά πλύνη άπ’ το χέρι ρ.ου ; "Οχι ! Τό χέρι τοΰτο 
το πέλαγος τ ’ άπέραντον θά καταπορφυρώοη, 
νά κάρ.γι κατακόκκινα τά  γαλανά νερά του̂ * I 

Λαίδη Μακβεθ έπιστρέφαυοα.

Τά χέρια ρ.ου ’κοκκίνισαν ’σάν τά ^ικά σθυ· ορΛίς 
θά έντρεπόρ.ην την καρ>̂ ιάν άχνην νά έ'χω τόσον ί 

ιΚρούεται εξΐ4>θεν η θύρα).

Κάποιος την θύραν [χας κτυπά· άκούεις; — ΤΕλα [χέσα* 
’λίγο νερό την πράξιν αας άρκεϊ νά την ςεπλύνη· 
τόσον άρκεΐ I Τί έγεινε τό παλαιόν σου θάρρος ;
Άκουε ! Εξακολουθεί ό κρότος εΙς την θύραν 1 
Τό νυκτικόν σου φόρεσε, (χή πρέπει νά φανώριεν 
κ’ Ιίουν πώς ^έν 'πλαγιάσαχεν. — Μη χάνεσαι είς σκέψεις! 

Μακβεθ

Νά ’ξεύρω τό τί ε'καιχα ! "Ας ητο νά ρ.η ’ςεύρω 
τήν ϋπαρξίν [χου 1

(Κρούεται ή θύρα).

Κτύπα σύ ! Μη θέλης νά ’ξυπνησγις 
τον Δώγκαν αέ τον κρότον σου; Ώ Ι Είθε νά ’|χποροϋσεςΙ

(*Εξέρχβνΐβι).

ΣΚΗΝΗ Γ'
Έν τω αύτω προδόμω. Κρούιται εξωθεν ή βΰρα.

(Εισέρχεται θυρωρό;}.

Θϊ ΡΟΡΟΓ
Νά κτύπημα, άληθεια κι’ άληθειαΐ “Αν ητο νά κάμνη κά

νεις τον θυρωρόν ε’ις την κόλασιν, ησυχίαν ίέν θά είχεν δλο
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θά έγύριζί το {/,άνίαλο. (Κρού«ται ή 9ύρβ). Κτύπα, κτΰπκ,
κτύπα 1 — Ποιο; ειν’ έκΛ, 5ι’δνθ(λα τοϋ Βελζββούλ I ·— "Ι̂ ως
βίναι κάνει; {χυλωνά;, που εκρε̂ λά̂ ιθηκε ίιό τι χεριριένει εΰφθ“ 
ρί«ν της γής. Καλώς ώρισεςΙ Φέρε [χαζη σου προσόψια πολλά· 
θά 6χ·ίΐί νά ί^ροκοπησης ε^ώ 5ι’ αυτό ποϋ ε“καρ.ες. (ΈξαχολουβιΓ 
6 »ρ6τος). Ποϊος ειν’ εκεί, [χά τοϋ άλλου ί ι̂αβόλου το δνο(χα Ι 
__0ά  ηνκι ρ.ά την πίστιν μου, κάνεις διπρόσωπος, απ’ εκεί
νους όπου σοϋ περνούν όρκον, ότι τό άσπρο είναι μαϋρο και 
το μαϋρο άσπρο, — κάνεις άξιος νά πωλησνι καί την ψυχήν 
του διά την άγάπην τοϋ Θεοϋ, καί όμως δέν κατώρθωσε νά 
τον γελάση τον Θεόν διά νά τοϋ άνοιξη την πύλην των Ου
ρανών. Κόπιασε μέσα, διπρόσωπε ! (Κροΰετ*» η 9νρ«). Κτΰχα, 
κτύπα, κτύπα'! — Ποιος είναι ; — Θά ήναι, μά την πίστιν 
μου, κανείς ράπτης "Αγγλος, κ’ εξοχεται έδώ διόΐι ικλεψε πανί 
άπό βράκαν Γαλλικήνΐ^, ράπτη, νά πύρωσης έδώ το
σίδερό σου. |ϊί!ρούετ*ι ή θΰραι. Κτύπα, κτυπα ! — Ησυχίαν δεν 
με άφίνουν ! — Ποιος είσαι τοϋ λόγου σου; . . . Όμως κάμνει 
κρύον 1 Λεν είναι ή κόλασις έδώ· έκεϊ κάμνει ζέστην. Λοιπόν, 
δεν κάμ.νω κ’ έγώ τον θυρωρόν τοϋ διαβόλου. — Μοϋ είχεν ε"λ- 
θει ’ς τόν νοϋν ν’ ανοίξω την θύραν του εις «να άπό κάθε συν
τεχνίαν. άπ’ εκείνους όπου πηγαίνουν εις τό αιώνιον πϋρ μέσα 
άπό τών άνθών τόν δρόμον, (ΈξβχολουθεΓ ό χρότο;). Νά με, νά μεΐ 
Έφθασκ ! Μή ξεχνάτε τόν θυρωρόν, παρακαλώ.

(Ανοίγει τ·ην θΰραν. Είοέρχονται ό ΜΑΚΔΩΦ χβι δ ΛΕΝΩώ).

Μακδοφ

Πάρα πολύ θά ·?,ργησες, καλέ μου, να πλαγιασης, 
καί δεν σοϋ ε'καμνε καρδιά τό στρώμα σου ν’ άφήσης.
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Θυρωρός

Μά τ·λν ζίστιν ιαοκ. Κύριε, τό έύ'ιαίχείϊχσα^Αεν ώς -οΰ έ'χ,ροί- 
Εβν ό πετεινός.

Μακδωφ

Κοιρεάτκι ίι «ύθέντ*/;ς του ;
(Εισέρχεται ό ΜΑΚΒΙίΘι.

ΐί'ού, —  ί» Οό:υβός ,ι;«ς
τον εκα[Λε κ’ έζύπνησε.

Λ ιν ο ξ

Κ«λγ) τ,ιχέρα, Μάκβεί) I 
Μακβε©

Καλή σας '|χέρα χι’ άγαθή, κ’ οί ό'οό.
Μακδωφ

Καλέ αου Θάνη,
άκό[ΐγ} ίέν έξύχνησεν ό βασιλεύς ;

Μακβεθ

Άκό{Λη.
Μακλοφ

Νά τον ξυπνήσω ’πράοταξε πρωί πρωί. Φοβοϋυ.αι 
(Λήν ήργησα.

Μακβεθ

Πλγισίαν του εγώ νά σ’ οδηγήσω.
Μ ακδωφ

Τον κοπον ρε’ ευχ^αρίσττσιν Οά λάβ·:ρς, τό ννωοίζω, 
άλλ’ δ(ΐως κόπος πάντοτε Οά ήναι.

Μακβεθ·

*Όχι. όχ ι!
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Όπόταν βίν’ ΰ κόττο; ξεκοιλιάζει.
’ΐδ’οΰ, η θύ̂ ;« εΐν’ «ΰττι.

Μ ακδοφ

Θά ψ βω  ια’ άδειαν σου.
Μου το διέταξε.

(Εξέρχεται).
Λενωη

Λοΐ“ον 6 βασιλεύς σκοπεύει 
ν’ άναχ_ωρ·5̂ σ·/ι σηαεοον ;

Μ ακβεθ

Λυτός εΐν’ ο σκοπός του.
Λ ενο=

νυκτ' άπόψε Τ|:ς.{χερά I ΕΙς τό κατάλυμά μαςΤί
ε'ρριξε κάτω ταϊς γωνιαΐς ή βία τοΰ άνεμου I 
Μου λέγουν οτ’ ηκούοΟησαν είς τόν άέρα θρήνοι, 
κρκυγαι θανάτου φοβεραί, ωσάν νά ποοιαηνύουν 
ελεεινγ)ν καταστροφήν κι’ ανήκουστα συμβάντα 
’ς την δυστυχή πατρί-ία μας. Κ’ η Γ?,, καθώς μου είπαν, 
είχε κι’ αύτη παροξυσμόν και ε“τρεμε !

Μ ακβεθ
'Λληθεια,

ητο άγρια ή νυκτιά !
Λ ενωξ

Ή νεαρά μου μνημη
ίεν ενθυμείται ’σάν αύτην νά ξαναεΐ<ίε άλλην.

Εΐβέρχεται ό ΜλΚΔΩΦ).
Μ ακδωφ

Ώ  ! Φρίκη! Φρίκη! Νά τό ’πη (ϊέν »^ύναται ή γλώσσα, 
νά το χωρέση καί ό νοΰ: 5έν ημποιεϊ!
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Μακβεθ χβι Λ εΝΟλ

Τί είναι ;
Μλκδοφ

Ό Ά^Υΐς εξεχερασε τά κατορθώρι.ατά του !
Μέ χέρια ιερόσυλα έχώθηκεν ί> Φόνος
ε’ις του Κυρίου τον ναόν και έ'κλεψ* άχο ριεσα

Μ ακβεθ

Τί ΰχαρξιν ; Τί λέγεις ;
Λ ενοξ

Τί εννοείς ; Ό βασιλεύς ;
Μακαοφ

Ελάτε να Ιίητε,
ελάτε, νέα Μέδουσα τό φως σας νά τυφλώστι!
Μη [λοϋ ζητητε να τά ’χω, χηγαίνετε, Ι^έτε, 
και ε“χειτα λαλησετε.

,Έξέρχοντ*» ό ΜΑΚΒΕΘ χαι δ λΕΝΩβ )·
Ξυχνηστε ! Σηκωθητε !

Ση^χάνετε τό στΐ|Ααντρον I "Ω! Φόνος! Προδοσία!
Βυχνηοτε, βάγκε, Δοναλβαιν και Μάλκολ|Α! Σηκωθητε, 
τινάξετ’ άχ’ εχάνω σας τον ήσυχ_ον τον ύπνον,— 
τον θάνατον τον ψεύτικον, — κ’ ελάτ εόώ νά ιίητε  
τον θάνατον αληθινόν! ώυχνηστε, σηκωθητε 
της τελευταίας Κρίσεως νά ιίη τε την εικόνα !
Ε λάτε! Μάλκολμ, Αοναλβαιν καί βάγκε! Σηκωθητε, 
ωσάν νά έσηκόνεσθε μέσ’ άχ’ τά σάβανά σας, 
ωσάν νεκροφαντάσματα έλάτ’, αύτην την φρίκην 
νά την Ι^οϋν τά ’μάτια σας! — Τά σήμαντρα κτυχάτε I

{Κροΰ·ντΐΕ( οί κώδωνες).
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(Εί’σέρχετβι ή ΛλΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ).

Λ αίδη Μακβεθ

Τί τρέχει, χ.αΙ το ση(Ααντρον ρ.έ την φριχτήν χραυγην το’* 
|ΐάς χρκζει άπ' τον ύπνον ρ.ας ολους ; Ό^ίλει.
«ίπέ 1

Μ ακδοφ

Καλή Κυρία ριου, ίέν είναι νά τ’ άκουονις 
•κείνο πώχω νά ειπώ· ό νΐχός του τχοτόνει,
«V 8“ριβη εις γυναικός αυτί.

(Εισέρχεται ό ΒΑΓΚΟΣ).

Μακδοφ

Ώ  Βάγκε, Βάγχε, βάγκε! 
Τον Δώγκαν τον έσχότωοαν !

Λαίδη Μ ακβεθ

*Ω, συ[;.φορά! ώ, φρίκη 1
Έ^ώ ’ς την οτέγην {λου !

Βαγκο ι

Φριχτόν δπου χαι αν ουνέβη 1 
’Πέ δτι έ̂ σφαλες, Μακίώφ, ’πέ μου πώς ητο ψεϋμα.

(Εισέρχονται δ ΜΑΚΒΕΘ χαι δ ΛΕΝΩΞ|.

Μακβεθ

"Αν ήτο και άπέθνησκα πριν τούτου μίαν ώραν, 
θά'ελεγα πώς ε'ζησα ζωήν εύτυχιομένην !
Τώρα εις τά εγκόσμια ουσίαν 5έν ευρίσκω· 
τά  πάντα μάταια* νεκρά καΐ η χκρά κ’ *ίι ίόξα*
'πάγει 6 οίνος της ζωής· το καταπάτι μένει, 
του πίθου μόνον καύχημα είς το έξης̂ "̂ .

(Εισέρχονται δ ΜΑΛΚΟΛΜ χαι δ ΔΟΝΑΛΒΑΙΝ).
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Δοναλβαιν

Τί τρίβει;
Ποιος εχκκόπαΟε ;

Μ ακβεθ

Εσύ ! Έσύ, χζί τίέν τό ’ςεύρεις.
Τοϋ κΐ|Λ«τός σου η πηγή, ή κεφαλή, ή βρύσι:, 
εστείρευσεν ! Έκόπηκε το ρεϋαα τής ζωής σου !

Μακδωψ

Τον Δώγκαν, τον πατέρα σου τό  ̂ "σκότωσαν !
Μαλκολμ

*Ώ ! —  Ποιος;
Λενωϊ

Οί φύλακες του, φαίνεται. Αί|Αατω{/.ένα ησαν 
τά πρόσωπα, τά χέρια των, κα^ώς καί τά [κα/αίρια 
ποϋ ηυραρεν ασκούπιστα είς τά προσκέφαλά των. 
Εφαινοντο έριβρόντητοι καί χαοαζαλ'.συ.ένοι.
Σ αυτούς ζωη ^έν έπρεπε νά πιστευτή; ανθρώπου!

Μακβεθ

Και ό|χως ριετενόησα πώς εις τήν εζαψίν ριου 
νά τούς φονεύσω καί τους ίυό !

Μακδωφ

"ϋ ! Διατί, ώ Μακβεθ ; 
Μακβεθ

Ποιος ^ύνατ’ ε’^ω εαυτού καί φρόνιμος νά ηναι, 
ήμερος κι' άγριος, — ψυχρός καί άφωσιωμένος, 
δλα ’ς τον ϊ(ϊιον καιρόν; Κανείς! ’ς τήν ε̂ ζα-ψίν μου·
6 χαλινός τού λογικού ^έν μ' έκρατούσε πλέον.
Νεκρός έκες 6 βασιλεύς, με καταπλουμισμένο



το άσηαίνιο ^ερακ του άχ’ το χρυσό του αί|/,α, 
κ’ αί άνοικταί του αί χληγαι |λ’ έφαίνοντο νά ησκν,
είσοδοι τόσαι τη; φθοράς, της φύσεως χαλάστρχι ! __
Κ ’ εκβΤ οί δολοφόνοι του, ’ς τό χ:ώ[Λα βουτηαένοι 
τοϋ φόνου, — τά [χαχαίρεκ των αίρ-κτοτυλιγρ-ένα . .
Ποιος εκεϊ την ^ύναρειν νά κρατηθη θά είχε,
καρδιάν άν είχε ν’ άγκχα, κ' είς την κχριϊιάν την τόλρ.ην
νά ίείςη την άγα-ην του ;

Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ ΜΑΚΒΕΘ

Λ αίδη Μακβε©

Βοηθεικ ! "Ω! νά ούγ 
Μ ακδωφ

Λιγοθυ[χα, Ιίετε την !
Δ οΝΑΛΒΑΙΝ χατ’ ίδΙβν προς τον Μαλκολμ 

Την γλώσσαν τί κρατουρεεν, 
ενφ προ χάντων είς ηρ/.ας έ<ϊώ ανήκει λόνος;

Μαλκολμ χατ' «δίαν.

Έ^ί) τ ί λόγος ώφελεϊ, χοϋ ρ/.άς χαρα|χονεΰει 
κρυριριενη |χεσ' ’ς την τρϋχάν της ή Μοίρα ή κακή μας, 
και νά χυθγ επάνω μας ζητεΤ, νά μας άρχάξη ;
Να φυγωμεν I Δεν ’μέστωσε τό ίάκρυ μ.ας άκόμη !

Δ οναλβαιν χβτ’ ίδιαν.

Κ ’.’ άκόμη ^έν εξυχνησεν 6 χόνος της ψυγ95ς άας !
Βαγκος

Την Λαίδην βοηθήσετε !
( II ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ φέ,/ϊται ίξω  της αχηντς).

Κ’ ημείς, τά σώματά μα; 
άφοϋ τά χροφυλάςωμεν άχ’ την γυανότητά των,
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έντα[Λθνό[λε9α νά κά(ΐφ[Α6ν ερευνάς,
«ΰτο νά εξετάσωμεν το φρικαλεον πράγ|Αα.
Τώρα τον νουν [λα; ι̂-ττκγρι,οΐ κ*1 φόβοι τον κλονίζουν.
Α λλά  είώ, είς τον Θεόν ενώπιον, όρινύω 
νά πολεμήσω τους κρυφούς σκοπούς τής προι^οσίας !

Μακδοφ
Κ’ εγώ τ ’ ομνύω !

Πα ν τε ι 

Όλοι μάς !
Μ ακβεθ

ΙΙηγαίνωμεν άμεσως 
τήν άνίρικήν νά βάλωμεν στολήν μας, και κατόπιν 
ε^ώ ένταμονόμεΟα ολοι μάζί, .

ΠαΝΤΕ£

Ιΐροθύμως.
(Ε ξ έ ρ χ ο ν τ α ι π ά ντε< , έ κ τ ο ς  τ ο ΰ  ΜΑΛΚΟΛΜ κα^ το5*ΔΟ Ν ΑΛΒΑΙΝ )· 

Μ αλκολμ '

Σύ τί σκοπεύεις ; Ά π ’ αυτούς ν’ άπέχοίμεν προκρίνω.
’Σ τον άπιστον είν’ εύκολον νά προσποιήται λύπην.
Εις τήν Α γγλίαν ’πάγω ’γώ.

Δοναλβαιν

Κ’ ενώ ’ς τήν Ιρλανδίαν. 
Ασφαλέστερα χωριστά ή τύχη κα9ενός μας.
Έ^ώ μαχαίρια κρύπτονται ’ς τά χαμογέλοια μέσα· 
τά  ίέ  συγγενικώτερα βαθύτερα πληγόνουν.

Μ αλκολμ

'Τό βέλος '’ς το σημάδι του <̂έν ε'πεσεν ακόμη·
•καλόν νά τ ’ άποφύγωμεν, εμπρός του μη μάς εύρη! —
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Εις τ ’ άλογα! Χαιρετισ[Αθι κ’ ιΰγενειαι άς λείψουν 
ωσάν τούς κλέπτας φεΰγω|/,εν. Κλοπή σογχωργιρ-ένη 
κάνεις νά κλέπτετ’ άπ’ εκεϊ, δπου ελπίς ^έν ριένει.

• (Εξέρχονται).

Σ Κ Η Ν Η  Δ'
, "Εξωθιν τοϊ μεγάρον τοΰ ΜΑΚΒΕΘ.

( Εισέρχονται 4 ΡΟΣ χαι εί; ΓΕΡΩΝ). 

Γέρον

Θυ[Αθΰ(Α«ι δσα ε'γειναν προ έβι^ορ.ηντα χ_ρόνων, 
κ’ είς ολον το ίιάστη[Αα τη; |;.«κρ·ινης ρ,ου πείρα; · 
εΐ^α και ώραις φοβεραις γ.ι' αλλόκοτα συ(Αβάντα· 
άλλ’ ή φρικτη αυτή νυκτιά ’ςεπέρασε τά πάντα !

ΡΟΣ '
Καλέ ρ.ου γέρε κι’ αγαθέ, δ Ουρανός, τον, . 
ωσάν νά τον έτάραξαν τά ε'ργα τοϋ ανθρώπου, 
το σκήνωμά του απειλεί, τό αίματοβκμμένον.
Νά λάμπγ) τώρα ε'πρεπε φως τή: ήμερα;, κι’ όμως 
σβύνει τό σκότος τή ; νυκτό; τόν τ«ζ£θ'ι«ρην λύχνον·. 
Ή ’μέρα μην έντρέπεται ; ή θριαμβεύει ή Νύκτα, 
κι’ άντι.ν’ άσπάζεται την γην τό φώ; τό ζωογόνον, 
τό πρόσωπόν του έ'κρυψε ’ς τά σάβανα τοϋ σκότους;

Γ έρον

Καί τοϋτο είν’ άφύσικον, κ’ έπίση; παρά φύσιν 
τό ε’γκλημα ποϋ ε’γεινε. — Την περασμένην Τρίτην^ 
εκεί ποϋ υπερήφανα ’πετοϋσ’ ένα ΐεράκι 
μιά κουκουβάγια τάρπαξε καί τόκαμε κομμάτια I
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Κι αυτά τοϋ Δώγκαν τ ’ άλογα, — χαρά^οζον και 6ρ.ως 
αληθινόν, — ζώα λα[;.χρά, τό άνθος των άλογων, 
αγρίευσαν, και έσχασαν τούς σταύλους των, κ’ εβγηκαν 
κ’ έχύθηκαν ακράτητα κ’ έχαναστατηριένα, 
σαν ·νάθελαν τον χόλε|χον νά κά|Λθυν ’ς τούς άνθρώπους 1 

Γ έρον

Το έ'να τ’ άλλο ε'φαγε, [Αοϋ είχαν.
ΡΟΓ

Είν’ αλήθεια!
Το ει^α |λέ τά [χάτια ριου κα'ι [λ’ ε'χιασε τροριάρα !

(Εισέρχεται ό ΜΑΚΔΟΦ)

ΡΟΕ ■
Νά κι’ δ Μακ^ώφ I — Αϊ, φίλε ριου, δ κόσριος χώς τά  ’πάγει » 

Μακδοφ

Και έ̂ν τον ^λεχεις;
ΡΟΣ

Τούς φονεϊς τούς ηύραν τίνες είναι; 
Μ ακδοφ

Εκείνοι χοΰ έφόνευσεν δ Μάκβεθ!
ΡΟΣ

Θεέ (Αου ! ·
Και τ ί καλόν έχρόσ|Αεναν;

Μακδοφ

"Αλλοι τούς είχαν βάλλει.—
Του βασιλέως τά χαι^ιά, δ Δοναλβαιν κι’ δ Μάλκολ|Χ, 
χρυφ^ κ’ οΐ ίύο  έ'φυγαν, ώστ’ είναι ύχοψία 
^τ’ είν’ εκείνοι ε’νοχοι.
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Ρως

Και τοϋτο χαρά φύσιν !
Φιλοί^οςί’ άπρόβλεχτη, την (ο.ελλουσκν τροφήν σου 
την κατατρώγεις (ΐόνη σου! — Και βασιλεύς ίΐά γείνχ) 
ίι Μάκβεθ ϊσως;

Μ ακδωφ

"Εγεινε, καί είς το Σκών έχήγε
ί ιά  την στεψιν.

Ρως

Κι’ ό.νεκρό; τί έγεινε τοϋ Δώγκαν ; 
Μακδωφ

Σ τ άγιασριενα ^ώ|/,ατα κ’ εκείνον τον έχήγαν 
εκεϊ ποϋ {λένουν τά όστα των χρώην βασιλέων.

Ρως
Καί σύ χηγαΐνεις εις το Σκών ;

ΜήΚΔΩΦ
“Οχι, έξάίϊελφέ ρ>.ου.

Διά το Φάίφ ξεκινώ.
Ρως

Εγώ ’ς το Σκών θά ’πάγω.
Μ ακδωφ

Είθε νά εβγουν είς καλόν οσα εκεϊ θά γείνουν I 
ΎγΙαινε, καί ά[ΑΧοτε νά στρώσιτ) 'ς τά κορ|Αΐά ριας 
καλλιτερ αχ την χρωτην ριας ή νεα φορεσιά ριας.
•/-V ^Ι2ρα καλή, χατερα ριου I

Γ έρων

Νάν’ ό Θεός μαζί σου,
και μ’ οχοιον ’ξεύρει τό κακόν είς άγαθόν νά τρέψη 
καί τον εχθρόν του ι^ύναται είς φίλον του νά στρέψη.

______________ (Εξέρχονται).
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Π Ρ Α Ξ 1 Σ  Τ Ρ Ι Τ Η

Σ Κ Η Ν Η  Α'
Έν τω βασιλιχω άναχτόρω «ΐς Φόρε{.

,Εισέρχεται δ ΒΑΓΚΟΣ).

ΒαγκΟΧ

’Ι^ού, Ί·ά εχει;: Β«σ^λ6ύς κ«ΐ Καοι^^ώρ κκι Γλά^ιης, 
τά χάντα δσα έταζαν αί τρεις των. Και φοβοϋααε 
δτι το χάν έχρό^ωκες 5ια νά τ' αχοκτησι^ς!
Ά λ ν  είχαν 5έν θά τά χ«ρ^ αυτά ή γενεά σου, 
κ’ έγώ θά γείνω κεφαλή και ρίζα βασιλέων.
Έάν άχο το στόρια των εξέρχεται αλήθεια,— 
καθώς σου το άχέ^ειζαν τά “λόγια των, ώ Μάκβεθ, —  
έάν αί χροφητειαί των αληθέυσαν ς εσενα, 
καί εις εριενα ^ιατί νά |χην εχαληθευσουν;
Καί ^ιατί καθώς έσύ κ’ εγώ νά |Αην έλχίζω ;
■’Αλλ’ δριως. σιωχη !

Σάλπιγγες. Εισέρχονται δ ΜΑΚΒΕΘ ώς βασιλεύς, ή Λαέίη 
ΜΑΚΒΕΘ ώς βασίλισσα, δ ΛΕΝΩΞ, δ ΡΩΣ. 

Άρχοντες, άρχδντισσαι χαί οννοδία.

Μακβεθ

Ί^οΰ θ χρώτιστός [χας φιλβς!
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Α λιδη Μ ακβεθ

"Αν ελειπί, ρ-έγκ κενόν θά είχε ή εορτή αας, 
ωσάν νά ε7.ειπε τό παν ί

Μακβεθ

Θά εχωμεν άχόψε 
συρί-χόσιον έχίση|χον. Παρακαλώ νά ε“λθγ,ς.

Βαγκογ

’Σ τού; όρισ|̂ .ούς σοο ! Μ’ ε'χεις 8 ί είς τά χρουτάγρ-ατά σου 
ίε|ΐένον (α’ άλυτα δεσ|Αά.

Μακβεθ

Σκοχεύεις νά ίχχεΰσης;
Βαγκοε

Μ άλιστα!
Μακβεθ

"Ηθελα χολύ την γνώριην σου εΐ; κάτι.
Την ηύρα χάντοτε σωστήν και γνωστικήν. Ά λ λ ’ όμως 
ίέν είναι βία· αύριον ζητώ νά μου την (ϊώσ*/);.—
Κι' ώς χοϋ χηγαίνεις ;

Βαγκοε

Ώς εκεί χοΰ νά χεράση ή ώρα 
εως τό ίεϊχνον. Ά λ λ ’ εάν 5ίν τρέχη τ ’ άλογόν μου, 
τότε μιάν ώραν ή και ίυό θά κλέψω άχ’ την νύκτα.

Μ ακβεθ

Μη λείψνις ’ς τό συμχόσιον.
Βαγκοε

Βεβαίως ίέν θά λείψω.
Μακβεθ

Μανθάνω οτι έφυγαν οί ίυό έξάίελφοί μου,
5
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’ς την Ίρλκν'ίίχν ένας των, ό άλλος ’ς την Αγγλίαν, 
κι' αντί την άααρτίκν των νά έξθ[λολογη»τοον,
«λλα των άλλων φλυαροϋν εις οτοος τούς άκούοον!
Ά λ λ ’ αυριον τά λεγοριβν. Θά έχωρ-εν συγχρόνως 
καΐ άλλα νά κυττάξω|Λεν συ|Αθέροντα τοϋ Κράτους. 
Πήγαινε τώρα, καί καλήν εττιστροφήν τό βοάίυ !
Μαζί σου τώρα καί 6 Φλήνς ()ά ε-λθ·̂  :

Βαγκος

Ναι, θά ε'λθη.
Καιρός νά (ρεύγωριεν.

Μακβεθ

Γοργά νά είναι τ ’ άλογα σας 
και ασφαλή τά χοίια των. Ή ώρα ή καλή σας!

(Εξέρχεται ό ΒΑΓΚΟς·-
Ώς τάς επτά καθένας σας άς κάρ.η ο,τι θέλει.
Διά νά ρ.’ είν’ ή συντροφιά άκόρ.η γλυκύτερα, 
κι’ εγώ σκοπεύω (Αονος μου νά μείνω ώς τό βράίυ. 
Λοιχόν, μαζί σας ό Θεός 1

(Εξέρχονται πάντ»; πλην τοίί ΜΑΚΒΕΘ χαί ένο; ΰπτ;ρΪΜυ).
Μακβεθ

Έσύ, — εσένα λέγω· 
ακόμη <5έν εφάνησαν οί άνθρωποι εκείνοι;

Υ πηρέτης

Σ του παλατιού, αυθεντα μου, την θύραν περιμένουν. 
Μ ακβεθ

Πήγαινε, φέρε τους έίώ,
(Εξέρχεται ό Οπηρέτηί). 

Νά ειμ’ αύτό πού είμαι
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^έν εινκι τίττο τε,—  έχ,τος κ αΐ ««φ αλη; αν ν)(λαι!

*0 φόβος [/.* εΛυρίευ<τε τοϋ Βάγκου. Εχ,ει *ατι 
βασιλιχόν επάνω του, χοϋ προζ.αλεϊ τον φόβον,
Τά πάντα είναι άξιος αΰτος νά’ τά τολ̂ λάισγι, 
κ’ είς ττίν άκατα^ά^Ααστην άνίρείαν της ψυχής του 
υπάρχει και ή φρόνητις, που όίηγεΐ τό χέρι 
ποϋ νά κτυπήση άσφα’>·ώς. Μόνον αυτόν φοβοΰ̂ Λαι,
Α̂όνον αυτόν! — Ό ^αίΐΑων του ε^να [λ’ άμαυρόνει 

καθώς και τον Αντώνιον του Κκί-ταρος 6 ίαίΐλων^*!
Όπόταν ρ,’ έχαιρέτισαν αί τρεις ώς βασιλέα 
(θύρ-ωσε, κ’ έζητησε κι’ αυτόν νά του λαλησουν 
χ’ εκεΐναι τον ’προφητευσαν πατέρα βασιλέων.
Διά^ηρια Ι̂ -οϋ ε'βαλαν 'ς την κεφαλήν [;.ου στεϊρον,— 
άκκρπον σκήπτρον νά κρατώ ρ.οϋ είωκαν ς τό χέρι,
8 ικ  νά Α̂οΰ άφαιρεθή κατόπιν άπό ξένους,
χωρίς νά έχω τέκνον [Αου εγώ ίιά^οχόν [ΑΟυ 1
Λοιπόν, προς χάριν τής σποράς του Βάγκου, τήν ψυχήν [;.ου
εγώ τήν εκηλίίωσα, κ’ έσκότωσα τον Δώγκαν,
κ’ έγέ^ισα τον κάλυκα τής συνει^^ήσεώς [ΑΟυ
φαρριάκια; ’ς τον άντίπαλον τοό ανθρωπίνου γένους
παρέ^ωκα τ ’ άθάνατον εγώ κειρ.ήλιόν Α̂ου,
(ίιά νά γείνουν βασιλείς |Αετέπειτα εκείνοι;
Οί υιοί τοϋ Βάγχονι βοκτΛίϊς ! Παρά νά γείνιτι τούτο,
Γλα, ώ Τύχη, πρόβαλε καλλίτερα ί|ΐχρός [..οο, 
νά πολίριήοωριΕν ριαζί, όσον ζωή (ιού ( ΐ ίν ί ΐ ! . . .
Ποιος ειν’ έκεΐ;

(Εΐ-ιέρχεται <> γΠΗΡΕΤΗΕ άχολονβούμενο; ύπο δύο λΟΛΟΦΟΝΟΝ)·
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Μακβεθ

Πήγαινε σύ· περί|Αενε ’ς την θύραν 
ώς ποϋ νά κράξω.

 ̂ {Εξέρχεται δ ύπηρέτης).
Χβές μέ ίέν ήτο χοϋ τά ιΐπχ ;

Α ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
Μάλιστ’, αύθεντα μου.

Μακβεθ

Λοιπόν, ’σκεφθήκετ’ 0σ« είπα; 
ΕκεΤνος σας κατετρεζε τά περασμένα χρόνια, 
εκείνος, νά το ξεύρετε· οχι εγώ ποτέ μου, 
καθώς το ένομίζετε! Έγώ είμαι αθώος!
Αυτό σάς το απέδειξα· ^ώς ψανερον σάς είπα 
το ποιος και πώς σάς επαιξε, τί μέσα, τ ι απάτην· 
τά  πάντα σας έξ·ηγησα είς τρόπον που καθένας 
δσον κι' άν ίχγ  ’λίγον νοϋν, ’μισην ψοχην κΓ άν εχ^ 
νά 'π  ̂ : Αυτά τά ε'καμεν θ Βάγκος!

Λ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Μάς τά είπες.
Μ ακβεθ

Επηγα και μακρΰτερα. Και ίΓ  αυτόν τον λόγον 
σάς ξαναεφερα ε^ώ. — Είπέτε μου νά ’ξεΰρω : 
τόσον μεγάλη ύπομονη σάς κυριεύει, ώστε 
νά παραβλέψετε αυτό, η μη χ’ οί <ϊύο είσθε 
τοσον καλοί Χριστιανοί ώστε ’ς την προσευχήν σας 
παρακαλεΐτε <5ι’ αυτόν και ί ιά  τά παιδιά του, 
αυτόν τον καλόν άνθρωπον, που ηνοιξε τον τάφον 
και ε'φερε την ζητανιά είς σάς και τούς ’ίικούς σας;
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α ' Δολοφονογ

Αύθεντκ, άντρες εϊ{Αεθ«!
Μακβεθ

*Ώ ναί· ’ς τούς καταλόγους 
ώς άνιϊρες λογαριάζεσθε, καθώς κ’ οί σκύλοι δλοι,—* 
αύλόσκυλοι, {/.αν^ρόσκυλοι, λαγωνικά, ζαγάρια, 
θαλασσινοί, ριισόλυκοι, |̂ .ικρά σκυλάκια, |Αθΰργοι, 
δλοι των σκύλοι λέγονται. Ά λλα  τούς ξεχωρίζει 
καθένα ή άςία του· γοργος δ ένας είναι, 
αργός δ άλλος, κυνηγός, πιστός, άνοικτο|Χ{λάτης, 
καθείς κατά το χάρισ|Αα που ^ ε ι άπ’ τ-ην φύσιν 
ώστε χροσθ-ήκην δ καθείς ξεχωριστ-ίιν λαμβάνει 
’ς τ·ί)ν γενικ·ί)ν καταγραφ-τιν, όχου μέ μίαν λέξιν 
δλους τούς ε’γραψαν μ.αζί. Το ίιϊιον κ’ οί άντρες.—  
Λοιπον καί σείς, άχ’ τον σωρόν άν σάς χωρίζ·/) κάτι, 
εάν ’ς την άνθρωπότητα οί έσχατοι ^έν είσθε, 
είχητέ μού το* — τότ’ εγώ θά σάς ξεμυστερεύσω 
πράγμα, πού άν εκτελεσθ· ,̂ θά 9*ΥΤ1 
καί σάς εις τ·»ιν καρ^ίαν μου θά σάς άλυσσο έ̂σ·:  ̂
κ’ είς τ·ίιν άγάχην μ.ου, — έμ5ϋ, πού ·ίι ζω·ή του είναι 
αρρώστια μου, κ’ υγεία μου θά ην’ δ θάνατός του*® 1 

β' Δ ολοφονογ

Είμ’ άνθρωπος, αύθέντα μου, άγριωμένος τόσον 
από τοϋ κόσμου τ’ άδικα κι’ άχ’ τ·ί]ν καταδρομ'η'  ̂ του, 
ώστε τά πάντα τ ’ αψηφώ ’ς τό πείσμα του 1 

α ’ Δολοφονοε

- Κ’ εμένα
η συμφορά μ’ άχέκαμε, μ’ ε*δειρ’ -τ) Τύχη τόσον,



Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ  ΜΔΚΒΕΘ

που ^έν το «χω τίποτε νά παίζω την ζωήν ρ,ου, 
και η την ξε'ρορτόνθ(Λαι η την καλλιτερεύω.

Μ ακβεθ

Κ ’ οί ίύο  το γνωρίζετε ; εχθρός σας είν’ ό Βάγκος!
ΟΙ Δ υο Δ ολοφονοι 

Εχθρός |Λας ειν', αΰθεντα μου !
ΜλΚΒΕβ

Κ’ εχθρός ’ίικός (Αου ε ίνα ι! 
Τόσον εχθρός, ποϋ δσον ζη καί οσον άναπνεει, 
κάθε στιγ|Αη του μαχαιριά ’ς τά σωθικά (Αου είναι!
Άπο το πρόσωπον της γης ’ ιΑπαροϋσα νά τόν ’βγάλω 
’ς τό φανερόν, και νό{ΐ.ος ριου νά ην’ ή θελησίς μου.
Πλην 5έν συμφέρει, έπειίή κάποιοι ’^ικοί του φίλοι, 
είναι καί φίλοι μου. Λοιπόν ^ιά νά μη τούς χάσω, 
θά φαίνωμ’ δτι τόν θρηνώ, ενώ τόν καταστρέφω.
Ί(ϊού δ λόγος ό'ιατί ζητώ την συνι^ρομήν σας,
ώστε το πράγμα νά κρυφθγ άπ’ τών πολλών τά ’μάτια,
ί ιά  πολλάς καί σοβαράς αίτιας.

β' Δ ολοφονος

’Ο,τι θέλεις,
αΰθεντα. θά τό κάμωμεν I

α ’ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Καί άν με την ζωήν μ ας. . . 
Μακβεθ

Λάμπει ή καρ(5ιά ’ς τά ’μάτια σας! Μια ώρα πριν περάση
θά σάς ειπώ ποϋ ε^χετε-νά κάμετε καρτέρι,
ποιάν ώραν νά διαλέξετε, ποιαν στιγμήν, — τά πάντα I



Το πράγ(Χ« πρέπει «φευκτά την νΰκτ’ αυτήν νά. γείνη,
κάπως ρεακραν άπο έίώ· ίιό τι, {ΐ,η ξεχνάτε
δτ’ είν’ ανάγκη ν« φανώ άθφος. Και ριαζί του,—
(Α7) ριείνη είς τδ ε'ργον μας η ό̂ξος η σγ__ισ̂ /.ά5α,— 
πρέπει συγχρόνως και δ Φληνς, που Οά τον συνο^εύη, 
{λαζί λ̂έ τον πατέρα του να ε”βγη απ’ την ρεέσην! 
Συγχρόνως ναυρη και αυτόν ή Μοίρα η κακή του ! 
Λοιπόν, αποφασίσετε. — Πηγαίνω κ’ επιστρέφω,

ΟΙ Δ ϊΟ  ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Αυθεντα, την άπόφασιν την έ'γ̂ ορ.εν παρ λ̂ένην.
Μακβεθ

Μέσα πηγαίνετε, κ’ ευθύς θά έλθω να σάς ευρώ.
(Εξέρχονται οΐ ΔΟΛΟΦΟΝΟί)·

Τετέλεσται 1 ’ς τούς ουρανούς, ώ Βάγκε, αν θ’ άναίβης, 
θά/ης απόψε ’ς τα.εκεί τον όίρό|Λθν νά γυρεύης!

Σ Α 1 Κ Σ Π Ε ΙΡ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ

Σ Κ Η Ν Η  Β'

Έ ν τω μεγάριρ.

(Είσέρχίΐβι ή ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ χαΐ υπηρετης '· 

Λ αίδη  Μακβεθ

Έφυγ’ θ Βαγκος;
ΥΠΗΡΕΤΗΕ

ΝαΙ, άλλα τό βρά^υ επιστρέφει. 

Λ αίδη Μ ακβεθ

’Σ τον βασιλέα πήγαινε κ’ έκ μ.έρου; [ΑΟυ ειπέ του 
δτ' ήθελα, άν εύκαιργ, νά του ε’ιπώ §υό λόγια.



Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ ΜΑΚΒΕΘ

,  ΥΠΗΡΕΤΗΕ
Α[Λ£σως. (Έξίρχεταί)̂

Λαμ η  Μ ακβεθ

Κί'ρίος [λάταιον, ώφΙλίΐκ χαρ,ενη, 
ό,τι χοθδΤ, κζ’ άνησυχος νά ρ.ενγ). 

Καλλ{τί|5α νά ημ’ εγώ εκείνος ί»χοϋ ’χάγει, 
παρά νά τόν κατεστρεψα κ’ ή λύπη νά αέ φάγγ,!

(Εισέρχεται ό ΜΑΚΒΕΘ)

•Λαίδη Μ ακβεθ

Τι γίνεσαι, αυθεντα ; Κατάρ.ονος τι ε̂ενεις,
(1.6 συντρο ι̂ιάν τά θλιβερά φαντάσριατά σον μόνον;
Τί τρέφεσαι μέ στοχασμούς, πού επρεχε νά ησαν 
μ αστοος χοϋ συλλογίζεσαι μαζί «ι' αυτοί θαμμένοι ; 
Όσα ίέν έχουν ίατριχόν, νά λνισμονοϋνται πρέπει I 
Το ο,τί β'γειν’, ε”γεινε!

Μ ακβεθ

Έκόψαρ.εν το φί^ι
άλλά ίέν τό ·σαοτώσαμεν. θά  ίατρευΟγ ή π λη γ ΐ του, 

στΛΐϋθ?, αι· 6 αίνίυνο; ααί πάλιν τού ’ίοντιοϋ του 
τον ίόλον μας τόν μάταιον θά ζαναφοβερίζγ,.
Αλλα το σόμπαν ας χαθγ, οί αόσμοι άς χαλάσουν, 

χαρά ν̂ά αρυφοτρώγωμεν μέ φόβους τό ψωμί μας, 
πι’ρ  ύπνος νά μάς ε’ρχεται τήν νύχτα, ταραγμένος 
απ τ  άγρια όνείρατα πού μάς τρομάζουν! "Οχι ! 
Καλλίτερα νά.ΐμεθα μέ τούς άποθαμένους,— 
μ εκείνους ποϋ έστείλαμεν ’ς τού τάφου τάν είρτιννιν 

νά ζΐσωμεν ήμεϊς τόν βίόν έν εΐρ-ί ν̂,,— 
εταρα τον νοϋν μας βάσανα αιώνια νά τρώγουν I



Σ Α ΙΚ Π Ε ΙΡ Ο Υ  ΜΑ.ΚΒΕΘ

*0 Δώγκκν άναπαύβται \ το {ΐν75{λά του. Κοΐ|Αάται· 
τοϋ βίου τον χαροζυσ[λόν τον ’γ^ύττωσ£ν εκείνος- 
71 προδοσία ε'καιιε ο,τι είχε νά του κάρ-τι.
Έκει που είναι, (λάχαιρα, φαρριάκι δεν τόν φθάνει, 
ούτε δ δόλος συγγενών, ούτε ή ε"χθρα ξένων 
τίποτ’ εκεί νά φοβηθη αΰτος δεν εχεί!

Λ αίδη Μ ακβεθ

Έλα,
αυτά τ’ άγριω[;.ενα σου τά ’[χάτια πράΰνε τα'
’ς τό δεϊπνον κύτταξ’ ευθυριος καί ζωηρός νά ησαι.

Μ ακβεθ

β ά  ηρι’, άγάπη |Αθυ. Καί σΟ προσπάθησε νά ησαι.
Νά εχης δε κατ’ εξοχήν τόν νουν σου εις τόν Βάγκον.
’Σ τό '[Αάτι σου, ’ς την γλώσσάν σου εκείνος νά χρωτεύη. 
'ό κίνδυνος δεν ε'λειψεν, ένόσιρ .είν’ ανάγκη 
νά πλύνωμ.εν την δόξαν {χας είς τά νερά τοϋ δόλου 
καί πάντοτε νά ε̂ χώριεν κ' οί δυό τό πρόσωπόν {χας 
ώς προσωπίδα τη; καρδιάς, διά νά [/,άς την κρύπτη.

Λαίδη Μ ακβεθ

'Αφες τ’ άύτά 1
Μακβεθ

*Ώ! την ψυχήν εχω σκόρπιους γε{ΐάτην ! 
Κι’ ό Βάγκο; καί τό τεκνον του άκό|χη ζόϋν, τό ’ξεύρεις ; 

Λ αίδη Μακβεθ

Αιώνιον συαβόλαιον [ΐέ την ζωήν δεν ε'χουν !
Μ ακβεθ

Τά πάντα δεν εχάθηκαν. Αθάνατοι δεν είναι.



Σ Μ Κ Σ Π Ε ΙΡ Ο Υ  ΜΑΚΒΕΘ

Λοιπον >ςαΙ σΟ κ«[Α6 χαρτιά. Απόψε, πριν άρχί̂ ττ} 
ρι,έσ’ ’ς ταΐς κα[Αάραις νά πετ^ τυφλά η νυκτερίίχ, 
πριν κράξγ) τόν άσκάθαρον ή σκοτεινή Έκάτν; 
το νυστ«γ{;.6νον σήρ,αντρον τής Νύκτας νά βοΰση, 
πράγρ.α φρικτον κα) φοβερόν θά γείντ)!

Λ αίδη Μ ακβεθ

Τί θά γείνΥί ;
Μ ακβεθ

Αγάπη [χου, καλλίτερα έσυ νά ρ.ή τό ’ξεύρης, '
ώς χοϋ νά εχγις νά χαρ^ς άφοΰ θά γείνν)! — Έ λα ,
ελα. ω Νύκτα σκοτεινή, τόν πέπλον σου νά ρίζ^ς
'ς τά ’|χάτ;α τά ευαίσθητα τής αγαθής Ή[χερας I
"Ω ε'λα ρ.έ αόρατον αί ;̂.ατωρί.ένον γέρι
νά σχίστρς τό συριβόλαιον, κθ| .̂[χάτιχ νά τό κάρ.η:
τό [χέγα τό συαβόλαιον ποϋ ιχε κερόνει έρ.ένα'̂ Μ
Πήζει τό φως, δ κόρακας παίρνει τό πέταγ[;.ά του
’ς τό ίάσος του. Τά χλάσιχατα τ ’ άθφα τής Ήρ.έρας
άρχ ί̂ζουν νά κουρνιάζονται νά γ7.υκοησυχάσουν,
ένφ τά (λαύρα έ'υπνουν ίαΐ'λόνια τού σκότους
*ς τό άρπαγρ.ά των νά γυΟούν I —  θαυμάζεις μ’ 0σα λέγω ;
Ησύχασε, ησύχασε ! Ό ,τ ι καί άν άρχίοη
μέ τό κακόν νά σπείρεται, μέ τό κακόν θ’ αύξηση ! —

(Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Γ
Δά«ο( παρα τα ανάκτορα.

(Εισέρχονται τρεΓ; ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ) 

α ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Ποιος νά μάς κάμης συντροφιά σ’ ε”στειλ’ έ ίώ ;



Σ Α 1Κ Σ Π Ε ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ

γ ' Δ ολοφονοε

Ό Μάχβεθ22,

β' Δ ολοφονοε

Τί τον ύτΓΟ'ϊΓτευόρ.εθα άφοΰ σωστά τα λέγει,
■ποιοι ε ϊρ θα , τί ε“χθ[/.εν νά κά{Λωρ.εν, τά  παντα 
καθώς ρ.άς τά χαοηγγειλαν ;

α ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
Μείνε λοιχον ^Ααζί μας. — 

Το φως άκόμη που αα'ι ποΟ την ίύσ ιν ^αραχόνει. 
Τώρα ’ς τον ίρόμο τ ’ άλογο κεντ^ ί» ταξειίιώ της 
νά φθάσνι γρήγορα έκεϊ δπου θά ξενυκτίσγι.
Όπου κι’ άν ηναι θά φαν^ κι' αΰτος ποΰ καρτερουμεν.

γ ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Ακούω ποδοβολητόν.
ΒαΓΚΟΣ εσωθίν.

Φέζετ’ εδώ ! Ποΰ εισθε ]

β' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Έχεϊνος είν»ι ρέδαιοί I Οί άλλοι ΐλθχν όλοι 1
α' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Τά άλογχ του έφυγαν 1
γ ’ Δολοφονοε 

Συνήθειά του εΐναι.
Πεζός πηγαίνει άπ έ ίώ  'ς τοϋ παλατιοΟ την Ούραν.

β’ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

“Ερχονται φ ώ τα !
γ ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Εΐν’ αυτός 1
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^ Δ ολοφονόε

Εττάνω του κ' οί τρεις |χας! 
(Ε ί,ίρχο.τ.ι λ ΒΑΓΚΟΣ, χ»1 4 ΦΛΗΝΣ χρχ™, 8α»ίδ».) 

Βαγκοε

Ώ ίά ν  νά ψ ϊίνετ ' δ ΧΟ-,ρό- ,ιρδς βροχήν.

Α ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

■Α( βρίξγι !
(Έπιπίτιτουσί χβτ’ ούτοΰ οί δβλορόνβί).

Βαγκοε

'Ω I χροίοσίχ I Φύγε, Φλήνς ! Ώ , φύγε, φύγε, φύγε ! 
Ίσως εσύ μ ’ ίαίικΎΐ^γχ ! ΏΙ φύγε! — 'Ω χροίότη !

(Άποβνητχει. Ό  ΦΛΗΝΣ φβύγϊΐ.) ·

γ” Δολοφονογ

Τά φώτα ποιος τά  ισβυ-τε ;

α ' Δ ολοφρνογ

Δεν επρεπε νά σβύσουν ; 

γ ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Ό ένας {ιόνον έ'πεβε. Μας ε'φυγε δ υιός του*^.

Β ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Τότ η ρείϊγ) |χας η δουλειά πηγαίνει ’ς τά  χαρ.ενα.

α ’ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Εκείνο τώρα πωγεινε άς ’πάαε νά το ποΰ|/.ε.

(Έξίρχβν



ΣλΙΚΣΠΕΙΡΟΤ ΜΑΚΒΕΘ

Σ Κ Η Ν Η  Δ'
Συμπόβιον έν τοΓ< αναχτόροι^.

(Εισέρχονται 6 ΜΑΚΒΕΘ, ή ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ, 6 ΡΟΣ, 
4 ΛΑΙΝΩΕ, ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ χαι ύπηρέται).

Μλκβεθ

Λάβετε θεσιν. Ό χαθείς γνωρίζει τον βαθριόν του. 
Καλώς ώρίσετ’ δλοι σας, κι’ δ έσχατος κι’ δ πρώτος I 

Παντεε

Εΰ^^αριστουρ-εν, βασιλεύ.
Μακβεθ

Θά ρ;.είνω |χεταζύ σας, 
ωσάν νά Υ][χαι ταπεινός κ’ εγώ προσκεκλη|Αενθς, 
και δλους ·η βασίλισσα ας ριάς φιλοξενήστ)» 
και τδ χ α . ^ ώ ς  μ ά ς  η Μ ι τ ε  άς τδ είπ^ έκείντ).

Λ αίδη Μ ακβεθ

Είπε το σύ εκ ριερους ρ,ου εΙς τούς καλούς (χας φίλους. 
Τδ λεγει *ς δλους των μ.αζί ψ έ να  ή καρίιά μου.

(*0 Α ΔΟΛΟΦΟΝΟΕ εμφανίζεται έπι της βιΐιρας). 

Μακβεθ

Ί ίέ , κΓ αυτοί μέ την καρδιάν ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  σου λέγουν. 
Καθίσετ’ δλοι σας. Έ ίώ  ’ς την μέσην θά καθίσω. 
Χαρητε, ξεφαντώσετε. — Τώρα ευθύς θά ε"λθω 
νά π ιω  είς την υγείαν σας. (Βαδίζει πρ^ς τήν βύραν).

Γεμάτο αίμα είνε 
τδ πρόσωπόν σου, άνθρωπε !

Δ ολοφοκοε

Είναι του Βάγκου αίμα!



Σ Α 1 Κ Σ ΙΙΕ ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ

Μ ακβεθ

Κκλλίτβρα επάνω σου η |χεσα ’ς το κορρ,ί του!
Τον έξε»ά[Α$τε ;

Δ ολοφονοφς

Έ νώ έκοψα τον λαιίΑΟ του !
Μ ακβεθ

] ·λαί[Αθκόπος το λοιχον κανεί; καλλίτερος σου ! 
καλός κ ’ εκείνος που του Φληνς του ι’κα[Αε τά  ΐ'^ια. 
“̂Αν συ το ε“καρ.ες κι’ αυτό, τότε ίέν  ε"χεις ταίρι !

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

'Ό Φληνς, αυθέντα, ’ξέφυγε!
Μ ακβεθ (χββ' έαντ^ν)

Τότε λοιπόν και πάλιν 
άρρωστος εΐ|̂ .αι ! ΕιίειΑΤ) εξαίρετα Οά ηριουν**,
^σάν {λάρριαρον ακέραιος και στερεός ’σάν βράχ_ος, 
■'σάν τον άίρα ελαφρός όλόγυρά [̂ .ου ! Τώρα 
ίίριαι σφιγμένος, δέσμιος, κλεισμένο:, πλακωμένος, 
δεμένος χειροπόδαρα μέ φόβους κ' υποψίας I —  
*Αλλά, είπε μ.ου, έ'χομ.εν τουλά/ιστον τόν Βάγκον ;

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Τόν εχομεν, αυθέντα μου, ’ς ενα χανδάκι μέσα, 
μέ είκοσι όρθάνοικταις πλτ,γαίς *ς τήν κεφαλ'^ν του. 
Άπο αΰταίς τοΰ ε'φ^ανε καί μιά !

Μ ακβεθ χα&’ ίαντύν

Καλόν και τοΰτο I
Τό μεγα φίδι ε*λειψε. ΈΙσώΟη τό σκουλήκι 
και έχει μέσα του ζωήν ώς που νά ε"λθ’ ή ώρα



ΣΜΚΣΠΕΙΡΟΤ ΜλΚΒΕΘ

νά το του· τώρα δεν έχ_ει ’δοντια !
φ ύ γ ε  ! Σέ βλεχω κύριον. (Έξίρ/,ίται 4 δολοφονος)·

Λαίδη Μακβεθ 

Πώς δεν [Ακς ζωηρκίνεις, 
κύθέντκ ; Το τυαχόβιον δεν έχει πλέον χάριν 
εάν ενόσω γίνεται, κανείς δεν συχνοβλέχ·/) 
δτι φιλεύει [̂ .έ χαράν εκείνος χοϋ φιλεύει.
"Αν ηναι .̂όνον το φαγί, τρώγει κανείς καί ρ,όνΟς' 
τοΰ φαγητού καρύκευ[λα εΐν’ η φιλοφροσύνη· — 
χωρίς αύτ-̂ ον ή συντροφιά δεν εχει νοστΐ|Λάδα.

Μ ακβεθ

Έσύ, γλυκέ [Αου σύρεβουλε ! — Λοιπόν, ’ς τ·/)ν δρεξίν σας 
ίΰχο;Ααι χώνευοιν καλήν, καί είς τά δυο υγείαν !

Λ ενοε

Αέν κάθεσαι, αύθέντα {ίου;

.{Είαέρχιται ή σχι* τοϋ ΒΑΓΚΟ·ϊ χα'ι χάβητβι ε ί; τήν θέσιν ΐοΰ ΜΑΚΒΕθ)· 

Μακβεθ

Ή  στέγη ρ/.ας απόψε
τ·ην δό ςαν θά έσκέπαζεν αυτού τού τόπου ολην, 
ΐά ν  εδώ -«το παρών κι’ ύ Πάγκος ρκς. — Ά λ λ ’ όρεως 
καλλίτερα νά επταισε ·καί [χαλλωαα ν’ άζίζ^,
■παρά νά έκακόχαθε ώστε νά άξίζη λύπην.

Ρως

Τον εαυτόν του άδικεϊ αν έλειψε νά ελθη.
Δεν κάθεσαι, αύθέντα ρκου, καί σύ, νά ριάς τιυ.ησγ,ς ;

Μακβεθ

Είναι γεριάτη ·η τράπεζα.



ΧΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ ΜΑΚΒΕΘ 

Λ ΕΝ ο ε

’ΐίο ύ  έ(5ώ (Χιά θεσις. 
Μ ακβεθ

Ποΰ ;
Λ εηοε

Νά, έ ίώ . — Τί ι'π«6ες χ,αί εΐΊαι τ«ραγ(χένος ; 
Μακββθ

Ποιος άχο σας τοκα[;/ αυτό ;
Α ρχοντιε Δ ιάφοροι

Τί χράγρ,α, ώ αόθέντα; 
Μ αΚΒΕΟ «ρο; το φάαμβ.

Δεν ιό[·λ7εορεΤς νά |Λθϋ είπη δτι εγώ σοϋ π τα ίω ! . . ,
Μη τά  μαλλιά σου μοϋ -κιν^ς τά  αιματοβαμμένα I 

Ροε

Δεν είναι, άρχοντες, καλά ίϊ Μακβεθ ! Σηκωθητε ί 
Λ αίδη μακβεθ

Καθησετε, ω άρχοντες. Αυτά συχνά τά έ'χει, 
καί άχο νέος μάλιστα ! Κανείς σας μή σαλεύση !
Είναι το πράγμα της στιγμής! θ ά  τοϋ χεράσ·η τώρα. 
Άνίσως τον χροσέγ^ετε καί τον παρατηρείτε 
θά πειραχθ^, καί το κακόν χειρότερον θά γείνη !
Άφητέ τον και τρώγετε, ώ φίλοι. —

(Πλησιάζουσα ηρο( τον Μάχββθ] "Α ντρας ε ίσ α ι ; 
Μλκδοφ

Ναι I Κ’ είμαι άντρας τολμηρός, άφοϋ τολμώ καί βλέπω 
εκείνο ποΰ θά ’τρόμαζε κι’ δ Σατανάς νά βλέπνι !

Λαίδη Μ ακβεθ

Άνοησίαι 1 Πλάσματα τοϋ φόβου σου είν’ όλα !



Κχί τοϋτο σαν την [Αά/αιραν ηναι ’ς τον αέρα, 
ττοϋ ελεγες τ.ω:, σ' έ’ιίειχνε τον ρ̂ό(Αθν χρός τον Δώγχαν ! 
Λυτά τά σχαρταοίσίΛατα και τά ’ςιχχκσαατά σου, 
αυτά τ’ άναγελάσι^-ατα τοϋ φόβου, άφησε τα 
(ϊι’ όταν, χεΐ[ν.ωνιάτικα κοντά είς την φωτιά της, 
ακούεις ρ.ιά γερόντισσ'α νά λέγν; παραρ-ύθια 
χοϋ τάριαθ’ άχ’ την νόννα της ! Αλήθεια έντροχή σου! — 
Τί χ_άσκεις ; Τ ί; Είναι σκαρ,νι αυτό έκεΐ χοΰ βλεχει; 1 

Μακβεθ

Δεν βλέχεις ; Νά ! Κύτταξ’ εκεί ! ’ΐ5έ τον I —
( προ; το φάσμα)

Τί [Χοϋ λέγεις ; .
! Δεν υ.έ [̂ .έλει ! Λάλησε, άφοϋ "ρζ-χορεΐς καί νεύεις.

’Άν ήναι καί οί τάφοι ρ.ας καί τά νεκροταφεία 
νά στέλνουν τούς θα[Ααένους ριας όχίσω,— υ.νή|Αατά υ.ας 
είς το έςής τών αετών άς γείνονν τά στοαά;,(_ια*®!

- ι’Εξαλιίφεται το φάσμα). 
Λ.αιδη Μακβεθ

Ή τρέλλα σ’ έ’κααε ι^ειλόν;
Μακβεθ

Καθώς σέ βλεχω τώρα.

Σ Α 1 Κ Σ Π Ε ΙΡ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ

Λαίδη Μακβεθ

Δεν έντρέχεσαί ! (Επιστρέφει'προ; τού; προσχεχλημένο 
Μακβεθ μόνος 

Αΐ(/.α χολύ έ/_ύθη ·
τούς χεοασρι.ένους τους καιρούς, χροτοϋ νά ήαερωσουν 
τον κόσυ.ον νό̂ .οι <5ίκαιοι, καί άχο τότε χάλιν ,



Σ λΙΚ Σ Π Ε ΙΡ Ο Γ  ΜΑΚΒΕΘ

εγειναν φόνοι, χου κάνεις «ν τ'οΰς άκούσγ) φ^ιίττει!
Ήτο καιρός χοϋ έφθανε να χύστ̂ ς τά (Αυαλά τοο, ' 
κι’ άπεθνησκε ό άνθρωπος, — ’τελείοναν τά χάντα.
Και τώρα,— άνασταίνονται κ’ έβγαίνουν άχ’ τού; τάφους 
κι’άχ’τά σκα[/.νιά «.ας ριάς σκουντούν! "Ω ! τούτο είναι Θα0[;.α 
χού κ’ ένα φόνον ςεχερνά ωσάν αυτόν I , .

Λαίδη Μακβεθ

σ' άχοζητούν οί φίλοι σου.
Αΰθέντα,

“Ω ! Είχα λησρ.ονησει.— 
Να ρί.·ί·, ριέ συνερίζ^σθε, άγαχητοί [Αου φίλοι.
Ασθένεια χαρά^οςος ρ».έ βασανίζει· οριω;
έ̂ν είναι τίποτε αυτό-(ΪΓ όσους ρ.έ γνωρίζουν.—

Χαρά κ’ υγεία ’ς όλους σας I Ελάτε. "Ας καθίσω. 
Λότε [α’ έ^ώ ’λίγο κρασί· γεριάτο τό χοτ·ίΐρι I 
’Σ όλ’/ις ει̂ ώ τής συντροφιάς προπίνω τ·ον υγείαν, 
κ’ ε’ις τού καλού τού φίλου μου τού Βάγκου, χού μας 
"Ας ητο νά μάς ·ήρχετο ! Ε’ις όλους κ’ εις εκείνον 
ή χρόχοσίς μου. Εύχομαι ε’ις άχαντας τά χάντα !

Παντει:

Πολλά τά ε“τ·/ι και καλά τού Βασιλέως!
(Εΐσέρχε-ίαι έχ νέου το ^άσμαι.

Μακβεθ

Λεϊ-ν άπ’ τά 'μάτια μου εμπρός ! ’Σ τής γής τά βάθ-/̂  κρύψου 
Έχ ε̂ις τά κόκκαλα στεγνά, τό αίμα χαγωμένον,'



«ίν’ άψυχα τά (λάτια σου αυτά που (χέ χυττάζουν 
άκίντιτα !

Λαίδη Μακβεθ

Είναι αΰτο συνειθισ^χένον πράΥ[Λα, 
άγαπτιτοί {ίου άρχοντες· (ϊεν είναι τίποτ’ άλλο· 
άλλα τ·ον εΰχαρίστησι·ν χαλνα της συντροφιάς ρ.ας.

Μακβεθ

Άνθρωπος ο,τι κι’ αν τολμι ,̂ τολ|χώ ! Παρουσιάσου 
ωσάν άρχοΰ^α [ΐαλλιαρή, αν θέλιτις, της Ρωσίας, 
η ε“νοπλος ρινόκερως, η τίγρις 'Τρκανΐας,— 
λάβε {ΑΟρφην έκτος αΰτης ποϋ «'χεις κάθε άλλην 
καί νά Ι^ ς̂ αν κλονισθοΰν τά στερεά μου νεϋρα !
“Η ξαναγείνοΰ ζωντανός κι' αντιμετώπισε με 
μέ το σπαθί ’ς το χέρι σου, ’ς την ε'ρημον, — κι’ άν τρέμω, 
μωρό παι^ί νά με είπ^ς! . . . Άπατης πλάσμα, φύγε ! 
Έζω απ’ έίώ, φρΐκτ·η σκιά! (Έξαλίίφετα( το φάσμα).

Ί^ού ! Ευθύς ποϋ λείψ·(|, 
άντρας εκ νέου γίνομαι. — Καθήσετε, ώ φίλοι!

Λαίδη Μακβεθ

Ά π ’ τ·ί)ν πολλ·ήν σου ταραχ·ην ·ή ευθυμία ’πάγει.
Την συντροφιά την εκαμες νά γείννι· άνω. κάτω.

Μακβεθ

Πώς είναι τρόπος πράγματα τοιαϋτα νά συμβαίνουν, 
νά ε^ρχωντάι 'σάν σύννεφο καλοκαιριού εμπρός μας, 
καί νά μ·ί) φέρουν θαυμασμόν ; Μέ. κάμνετε, άλι ι̂θεια 
κ’ έγό» 6 ϊίιος ν’ άπορώ μέ την κατάστασίν μου, 
όταν σάς βλέπω, μέ αυτό τό θέαμ.α εμπρός σας,

ΣΑ1ΚΣΠΕΙΡ0Τ ΜΑΚΒΕΘ



Σ Α .1Κ Σ Π Ε ΙΡ0Γ  ΜΑΚΒΕΘ

τά ^λαγουλά σας χόκΛίνα νά τάχετε άκ.ό[Αη, 
ενώ εγώ κατάλευκα τά νοιώθω ά ζ ’ τον φόβον !

Ρω£
Τί Οέα[Αα, αΰθέντα μου ;

Λαίδη Μακβεθ

Νά ρ.η τοϋ δμιλητε,
και γίνεται χειρότερα ! ’Ά ν τον ’ρωτοϋν, άνάτττει.
Καλή σας νύκτα ! Φύγετε. Άφήσετε τήν τάζιν 
καί τήν σειράν. Πηγαίνετε άμέσως!

.\ΕΝ Ω 3

Καλή νύκτα!
Καί είθε την υγείαν του δ βασιλεύς νά εύργι !

.^ΑίΔΗ Μακβκθ 
Καλή σας νύκτα κι’ αγαθή είς ολους.

(Ε ξ έ ρ χ ο ν τ α ι  α π α ν τ ε ;  έ κ τ ο ;  τ ο ϋ  ΜΑΚΒΕΘ κ α ι τ η ς  ΛΑΙΔΗΣ ΜΑΚΒΕθ}· 

Μακβεθ

Α.1μα θελει !
Καλά το λέγει το ρητόν : Το αίμα θέλει αίμα̂ ®.
Ήκούσθη ίένίρα  νά ’μιλοϋν και νά κινούνται λίθοι, 
και άχό κίσσαις καί κολοιού; καί άπδ καοακάζαις 
νά εβγη έ’ξαφνα ’ς το φώς δ φόνος δ κρυμμένος ! . . . 
’Ξημέρωσε ;

Λαίδη Μακβεθ

Φιλονεικοϋν ή Νύκτα καί ή ’Μέρα.
Σκότος ι5έν είναι ούτε φώς.

Μακβεθ

Ιΐώ; σοϋ έοάνη, ’πέ μου,
νά τον ττοοσταξω τον Μακ-ϊώφ κ’ εκείνος ν’ ά-ειθήση;



Λαίδη Μακβεθ 

'Έστειλε; κνΟρωτον 'ς αυτόν ;
Μακβεθ

Το ε’{;.«θα εκ τ·ύχ·/;ς·
αλλά Θά στείλω. — Άττ’ αυτούς ι̂ εν είναι γΛ.τί ένας 
ΤΓοΰ άνθρωπόν Α̂ου [χισθωτόν κοντά του νά ι̂ -ην εχη.— 
ΙΙρωί πρωί ’ς ταϊς ά-̂ ελφαΤς ταΐς Μάγισσαις Θά ’πάγω. 
Θέλω καί άλλα νά ι̂ .οΰ ’ποΰν. “Εχω σκοπόν νά υ.άθω 
|Λε κάθε τρόπον κάθε τι, οσον κακόν κΓ αν γ,ναι !
Τό παν είς τό συρ.φερον [̂ .ου, τό παν, θά θυσιάσω ! 
Τόσον βαθειά έχώθγικα ’ς το αίρια έως τώρα, 
ώστε αν παυσω νά βουτώ, το νά γυρίσω ’πίσω 
θά είν’ επίσης «ίύσκολον καθώς νά προχωρήσω.
Όσα 6 νους ριου μελετά, τό χέρι Θά τά πράξη.—
”Ας γείνουν πρώτα, κ’ έπειτα τό στόμ’ άς τά φωνάςη! 

Λαίδη Μακβεθ

Το μέγβί όυναμωτικόν ποϋ θέλει κάθε σώμα, 
ό ύπνος, σοϋ χρειάζεται.

Μακβεθ

ΙΙηγαίνωμεν ’ς τό στρώμα. 
Αυτά ποϋ έφαντάσθηκα ό φόβος τά εμπνέει.
Μάς λείπει πράςις· ’ς την τοιβην εϊμεθ’ άκόυ.η νέοι.

Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Γ  ΜΑΚΒΕΘ

ΐΈξέρχοντοιΙ



Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Τ  Μ λΚ ΒΕΘ

Σ Κ Η Ν Η  Ε'
Έξοχή «δένδρο;. Κεραυνοί.

(Εισέρχονται έξ ένδ; αί ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΣΣλΙ χα'ι άφ’ ετέρου ή ΕΚΑΤΗι. 

α’ Μαγιςςα

Τί ε’χεις, ώ Εκάτη ; τί «Θύαωσίς;
Εκάτη

Κ«ι τ:ώς νά [̂ .η θυρ.ώσω, ώ βρωρ-όστριγλαις,
[Αε την αυθάδειαν σας καί την τόλαην σας !
Πώς λόγια ρ.έ τον Μάκβεθ 7;αιρνο<ϊίίετε, 
κ’ ε(χέ, των μαγικών σας την ίασκάλισσαν, 
την μυστικήν τεχνητραν κάθε βασκανιάς, 
χοτέ νά λάβω μέρος <ίεν μ’ έκράξετε 
την τέχνην μας νά οείζω είς την (ίόξαν της ;
Ύο χε ιρότερόν σας, — ό,τι ε"γεινε, 
ιίι’ ενα φανταγμένον το έκάματε, 
ενα ίιεστραμμένον κ’ ύχεοηοανον.—
Κι’ αυτός σάς καλοπιάνει, δχι ί ιά  σάς. 
πλην ^ιά τους σκοπούς του και τά τέλη του. 
Πληρώσετε τό λάθος ! Φύγετ’ απ’ έίώ.
’ς το σπηλαιον νά ’πάτε του Άχέρωνος!
Έκεϊ κ’ εγώ θά έλθω αύριον ποωί.
Την Μοϊράν του νά μάθη θάλθη και αυτός.
Τά μ.αγγανεύματά σας ετοιμάσετε, 
τά μάγια, τά κακκάβια κι’ 0λα τά λοιπά.
Ν' άναίβω ε’χω τώρα ’ς τά αιθέρια,
Αύτην την νύκτα ε’χω, — πριν φαν^ τό φώς, —



φρικτον νά κ«(λω εργον καί τεράστιον.
’Σ την «κρη της Σελήνής τρεαοκρέριεται 
(ίαρειά κι’ άτ|Α0ϋς γε|Λάτη ^.ιχ σταλαγ(Α«τιά. 
ΙΙροτοΰ να χεσγι κάτω θά την χιάσω ’γώ.
Θά την κατασταλάξω ρ.έ τά ρ,άγια υ,ου, 
νά ’βγάλω άχο ρέσα τά εξωτικά, 
χοΰ η άχατηλη των ή έρφάνισις 
τον Μάκβεθ θά τβν κάργι νά καταστραφ^.
Τον Θάνατον, την Τύχην, <̂ έν θά τά ψτΐ,φα· 
θά ύχοβάλη δλα ’ς την έλχί^α του, 
καΐ φρόνησιν και φόβον καί εύσεβειαν !
Εχθρός ίέ  τοϋ άνθρώχου, — ο χειρότερος,— 
εϊν’ ή άχροβλεψία καί ή οϊησις 1

I Μουσική έ'σωίεν )

Μέ κράζουν ! — Τό ρικρόν ρου τό ίαιρ.όνιον,
εις σύννεφο έχάνω χαχνοσκέχαστο,
ρέ χεριρένεΐ. (Εξέρχεται).

α' Μαγιςςα 
ΊΙάρε, ’πάρε γρήγορα !

Κι’ αύτη οχου κΓ αν ηναι ςαναέρνεται.I
I Εξέρχονται).

Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ ΜΑΚΒΕΘ ____

Έ·
Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ’
ί τω «νακτόρω εΐ; Φόρες.

[Είσέρχονται ό ΛΕΝΩΞ κβ\ ό ΑΓΚΟΣ 

Λενωξ

Τά όσα είχα συφωνοϋν ρ’ οσα ’ς τον νουν σου είχες. 
’Μχοίοΰσα κι’ άλλα νά εΙχώ, σοϋ λέγω ρ.όνον ότι



^:α ι κ ς π ε ι ρ ο ϊ  μ α κ β ε θ

7ΐ/'<δχε'7αν πκρά< θ̂ζ« τα χράγρ.ατχ : Τον Λώγχαν · 
ε'κλαυσ’ ό ΜάΛβεθ. — Μάλιττα, — άφοΰ εί^ε άχοθανει.
Ό ί^άγ/.ο; τονεχεσε νά νοχτωθ^ ’ς τούς ^ρόαους.
"Αν άγαχας, τον φόνον του ’ς τον Φληνς άχό^ωσέ τον. 
άφοΰ έξέφυγεν δ Φλήνς. —■ Ιίοιός (ίε νά λυ) τό λεγνι 
ότ’ ησαν ίύο τέρατα ο Δοναλβαιν η '  δ Μχλχολυ., 
νά σφάξουν τόν χατέρα των ! ’Λφ(.>ρισ|χέν-/; πρχζις !
ΚαΙ χώς τό έλυχγι^ηκε δ Μακβεθ! Δεν τον ειίες 
χώς ηναψε τό αίαά του καί ώρρ.ησεν άυ.έσως 
κ’ έσκότωσε τούς φύλακας, ένω κ’ οί ύ̂ο ^σαν 
'ίοϋλοι άκοιΑΤ) του χιοτοϋ κ’ αΐ^^αάλωτοι του ΰχνου :
Μη έ̂ν τό ε'κχρ.ε καλά : — ΚαΙ γνωστικά ποός τούτοις!
Διότι χοιός <ίεν ήθελε ρ.’ αυτούς αγανακτήσει 
άν ηκουε νά τ’ άρνηθοϋν αυτοί κατόπιν ; Ώστε 
συνέχεσαν τά πράγρ.ατα περίφηριχ, σοϋ λέγω.
Ώς χρος του Δώγκαν έ̂ τούς υιούς, ’ς τό χέρι άν τούς ειγε, 
(καί νά (ΑΥ) 5ώσγ| δ Θεός ποτέ του νά τούς ε“/η), 
θά έ'βλεπαν τό τι θά ’χη πατέοα νά σκοτώσουν !
Κι’ δ Φλην; θά τόβλεχε! — ’.λλλχ, τά λόγια {Αας ό).ίγα,
Δι’ ένα λόγον δ Μακ<ίώφ άχρόσεκτον, κ’ έχίσγις 
«ίιότι ’ς τό συΐΑχόσιον 5έν ήλθε τοϋ τυράννου, 
καθώς ρ.οϋ λέγουν, εχεσεν είς την οργήν- του τώ^α.
Ιΐοϋ άρα γε κατέφυγε, εϊι^ησιν ε"γεις ρ.ήχως ;
■ Αγκος

Τοϋ Δώγκαν ό ίιάό'ογος, — τόν θοόνον του οποίου 
δ Μάκβεθ σφετερίζεται, — ε’ις την Α γγλίαν (χένει.
Ό <ϊέ καλός δ βασιλεύς έκεΐ, είς τήν αύλήν του 
τόσον τον καλοίέγεται καί τόν περιποιείται.



Σ Α 1Κ Σ Ι1Ε 1Ρ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ

ώστε η Μοίρα η κακή, |χέ ττ.ν κατα'^ρορ-ΐίν της 
τ;οσώς ό'εν τον έςέπεσεν ά“ 0 τ ’ άςίωαά του.
Έκίί' έχηγε κΓ·?> Μακίώφ 5ιά να έντ«υ.ώσ/)
τον Έίουαρίον, και ίίερρ.ά νά τον παρακαλεστι
τον άςιόν του στρατηγόν Σιβάριίον νά μάς στείλγι,
ώστε μ.’ αυτήν την συν^ρομ.ήν, καί υ.έ την χροστασίαν
Εκείνου, χοϋ το εργον υ.ας ί>ά εύλογη εζ υψου:, ’
ν’ άζιωθη καθένας μας νά γαίρεται και χάλιν
’ς την τράχεζάν του την τροφήν, ’ς τό στρώμα του τον υχνονι
γο>ρις μ.αχ_αίρια κ'αϊματα είς τά συμ.χόσια μας, —
και νόμιμ.ον νά έ'γωμεν του τόχου βασιλέα
γωρις ν’ άτιμαζώμ.εθα άχ’ τάς τιυ,άς χοϋ <̂ ίίει,
κι’ ο,τι καθένας λα/ταρεϊ νά τ ’ άποκτήση, χαλιν! —
Α λλά  6 Μάκβεθ ολ’ αυτά τά έπληροφορήθη, 
κ’ εις τόσην άγανακτησιν τον έφερε το χραγμα. 
ώστε χροετοιμ.άζεται νά κάμ,η εκστρατείαν.

. Λενωξ *

Και μηνυμ-α ίέν εστειλεν εις τον Μακ^ώο ;
Αδκος

Ναί' δμως
όρθοκαταίβατ’ ό Μακι̂ ό)φ τοϋ άχεκρίθη, “Οχι 1 
Και σκυθρωχος ό μηνυτης έγύρισε ταϊς χλάταις 
κ’ έμ.ουγκριζε ’σάν νάλεγε : Θά τό μετανοησης 
δτι με την άχόκρισιν α’̂ την σου υ.ε οορτονεις.

Λενωε

Αυτό νά χροφυλαττεται ίσως θά τόν φωτίση
κ.αι οσον είναι γνωστικόν αχ< έή 'ώ •«Χ'ώ
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"ΩΙ ’ς την Αγγλίαν άγγελος ας ήτο να πετάζγι 
νά τά λόγία τοΰ Μακ^ώφ, χροτοϋ εκείνος φθάογι, 
ώστε χ̂ ωρίς αναβολήν νά έ’λ9νι σωτηρία, . 
ς την γην αυτήν ττοϋ τυραννει κατηραρι.ένο γερι !

Α γκος

Ευχαί ριου θά συνώ^ευαν Θερ[;,α1 το χέταγαά του!
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Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Σ Κ Η Ν Η  Α·

Σπήλβ«θν. Έν τω μέσω αυτοί λέβης βράζων. Κεραυνοί. 

.(Εισέρχονται αί ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΣΣΑΙ ). 

α' Μαγιςγα

Ή γάτα τρίς ώς τώρα ενιαούρισε.
β' Μαγιςςα

Τρις ’·|Χθύγ·Αρισε και (λία ό σχανζόχοιρος.
γ' ^Ιαπ ςϊα

Είν’ ώρα, είναι ώρα, κράζει ή "Αρποια !
α' Μαγιγεα

Έλατε- — ’ς το κακκάβι ίιλοτρίγυρα,
καί ρι.έσ« τά φαρριάκια και τά (χαγικά :
Κούβακας· — χετρα κρύα τον έχλάκονε
σωστά τριάντα έ'να τ)(>-ερόνυΑτα,
και Ι’ίρωσε <ραρρ;.άκι μ.εσ’ ’ς τον υχνο του· —
*ς τ·ί)ν (ίανευριέντ) βρύσι σΰ χρωτόβρασε 1

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΪ
Γύριζε, βάζε, βράζε, άνακατονε.
Καϊε φωτιά και τρίζε, κόχλαζε νερό!



ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΤ

β' Μαγιςεα

Κοιλιά φειίιοϋ τοϊ3 βάλτου, βράσε,'φοντκωοε! 
Νά ’ι̂ .άτι γουστερίτοας, πό<̂ ι βαθρκκου, 
πούπουλο νυκτερίίας, σαύρας »ίάκτυλο, 
πτερό της κουκουβάγιας, στόρί.α σκουληκιού, 
καί γλώσσα |χαν(5·ροσκύλου, καί όγειας κεντρί ! 
"Ολ’ άνακατωθήτε »αί άφρίζ.τί, 
νά γείν·ι;ι στοιχειωριένος ' ι̂αβολογυλός !

Γύριζε., βάζε, βράζε, άνακάτονε. 
καίε φωτιά και τρίζε, κόγλαζε νερό !

γ ' Μαγιςεα

Νά λέπι άπο ιϊράκο, <̂ όντι λύκαινας, 
ίΙρ».’ άτϊό (/.ούρ,ΐί; ,^άγκς, λάριιας λάρυγνας, 
νυκτοξερριζωριένο άψιθιας κλα^ί, 
νεφρά βρωυ.ο - Εβραίου, τράγου άντερο* 
νά καί κομαατιασρ,ένα πριναρόκλαία 
πού μ’ ε'κλειψιν σελήνης έκλαι^εύθηκαν 
νά καί Τατάρου χείλη, Τούρκου μύταρος 
καί ίακτυλ'άπό βρέφος, πόρνης γ^ννημα, , 
πού τώρριξε ’ς τον τάφρο καί τό ε"πνιξε, — 
Νά βράσγ νά χυλώσ-ι  ̂ τ ’ άνακάτωμα ! — 
Νά κι’ άντερ’ άπο τίγριν βάλε τα κι’ αύτά 
νάχ̂ η άπ’ όλα μέσα τό κακκαβΓμας !

Γύριζε, βάζε, βράζε, άνακάτονε.
Καιε φωτιά καί τρίζε, κόχλαζε νερό ?
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β' Μαγιςςα

ΚαΙ τώρα ράντισε το [λ’ αίι/.χ της 
νά πηξγ), νά κρυώστ, τό υ.χγόβρασαα.

(Εισέρχεται ή ΕΚΑΤΗ)
Ε κάτη

Καλά ! τον έπαινόν |/,ου τον αξίζετε.
Θά ε"̂ ετε ’ς τά κέρδη ολαις ρ,ερτικό.
Του κακκαβιού τόν γΰρον τώρα κάριετε,
και ’σάν στοι/ειά, ’σάν Μοϊραις, ’σάν Νεράιδες
κ’ αί τρεις ^ ε̂ιροχιασριέναις τραγουδήσετε.

(Μονσιχή χαι ψαλμωδία. Ή  ΕΚΑΤΗ απέρχεται). 

β' Μαγιςςα

'Γό δάκτυλο ρ.έ τρώγει· κάποιος εργεται.
Ανθίζετε, ώ ί)ύραις, όποιος κι’ αν κτυπά !

I Εισέρχεται δ ΜΑΚΒΕΘι 
Μακβεθ

Εσείς, {/.εσονυκτιάτικαις, κρυφαϊς καί .̂αύραις στρίγλαις, 
τί πολεριάτε ;

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ
Όνοι .̂α τό έ'ργον αας δεν έχει!

Μακβεθ

Σάς έξορκίζω, ριά αϋτ·ί·,ν τ·ί·;ν ρ.υστικην σας τέχνην, 
απ’ όπου κι’ αν σας έ'ρ; ε̂ται, νά |Αε άποκριΟήτε !
Και αν από τά χέρια σας οί άνεριοι λυ[Αενοι 
λυσσο(Αανοϋν και αά^ωνται ριέ τά καριπαναριά ρ.ας, 
κι' άν καταπίνη καραβιαϊς τό άφρισαένο κϋΐΑα, · 
καΐ α-ί κυλιούνται κατά γης τά γε[Αΐσαένα στάχυα, 

τά δένδο’ άν ζεοοιζόνωνται, αν σχίζωνται τά κάστρα



κ επάνω άν κρηρ,νίζωνται ’ς το ύ ς  φυλακάτωράς των, 
κι’ αν γέρνουν τά κεφάλια των π α λ ά τ ια ,  πυρα|Α ί(ϊες, 

ώς ποΰ να σΐΑΐξ’ ή  κορι̂ φη ριέ τά θ ε μ έ λ ιά  των, 
κι ολ 7) σπορά της φύσεως αν γείνη άνω κάτω, 
έσβϊς άποκριθητέ με εις δ,τι κι’ αν ’ρωτησω!

α ' Μαγιςςα

Έρώτησέ μας !
β ' Μ αγιςεα

Λάλησε !
γ ' Μ αγιςςα

Άπόκρισιν θά λάβτις ! 
α ’ Μ αγιςςα

Την θέλει; την άπόκρισιν άπ’ τά ’ιίικά μας γείλη, 
η θέλεις ανώτερους μα; ;

Μακβεθ

Νά τούς Ι^ώ 1 “Α; έ'λθουν! 
α ’ Μ αγιεςα

Νά αίμα μέσα σκρόφας, δπου εφαγε 
καί τά εννηά πακ^ιά της, μία γέννα της* 
νά κ’ ε’ις την φλόγα ’ξύγγι, όπου έ’σταξε 

• άπό φονηα κρεμάλα.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ

Κλα, πρόκαμε !
'Οποο κί’ αν ηοαι τώρα, χαμηλά, ’ψηλά,
^εϊζε μ.ας την μορφήν του καί την τέχνην σου! 

(ΚερβννοΙ. Πρώτη όπταυίβ, Κ τ^ϊλή ένοπλος).

Σ Α ΙΚ Σ Ι1Ε 1Ρ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ



Μακβεθ

Άγνωστη Δύν«(Λΐ:, είχί . . .
α ' Μαγιεγα

I *Ξεύρει ’ς τον νοϋν τί εχ_εις.
! ."Ακούε ρ.όνον, [χη λαλτ,ς!

τ ο  α ' Φαεμ λ**
Ώ  Μάκβεθ ! Μάκβε.6 ! Μάκβεθ ! 

φυλάξου άχό τον Μακ^ώφ. — Αρκεί. Απόλυσε ρ.ε.
(Βνθίζιτβι ΐντος τη; γή;).

Μακβεθ

"Ο,τι κι’ άν ησ’, ευχ_«ριστώ ί ιά  την συρ.βουλήν σου· 
ταιριάζει [χέ τούς φόβους [χου. Μιαν άκό[χη λεζιν . . .

α' ,Μ αγιςεα

Δεν ίεγετκι προστάγιχατα. ’Έρχ.εται άλλος τώρα 
άκου.·/) πλέον ισχυρός.

( Κεραυνέ;. Δευτέρα οπτασία. Βρέφο; βίματόφυρτον).

ΤΟ β' Φαεμα

Ώ  Μακβεθ ! Μακβεθ ! Μάκβεδ ! 
Μ ακβεθ

*Αν εί·/α και αυτιά τριπλά θά σ’ -ηκουα και πάλιν!
τ ο  β' Φαεμα

"Ε/ε και ^ίψαν α'ιιχατος κΓ άπόφασιν καί τόλιχην, 
και ιχ·τ, ποτέ σου φοβηθης τ·ίιν ίΰνάαιν άνθρώπου,
^ιότι γέννα γυναικος ποτέ ίέν θά σε βλάψη !

(ΒυθίζεταΟ.
Μακβεθ

Τότε λοιπόν ζησε, Μακ^οιφ! Προς τί νά σέ φοβοϋααι ;
' Ά λ λ ’ 0|χως τ·τ;ν ασφάλειαν νά την ί̂ ιπλ̂ όσω θέλω,

Σ Α 1 Κ 2Π Ε ΙΡ 0 Τ  Μ Α Κ ΒΕ 0 '
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κκι νά κρατώ ενέχυρον άπό την Ε(α«;αβνην.
Δεν του χαρίζω την ζωήν, § ιά  νά ε*χω ·λόγον
τον φόβον τον χλωίΛΟκαρί̂ ον νά τον κηρύξω ύεύτην,
κι 6 1 πνος νά μου ερχεται και άν βροντά κι’ άστράζτγ,!

(Κεραυνός. Τρίτη οηταβία. Βρέφος έβτεμμένον, χρατοΰν 
εις χεΓρας δένδρον.

Τι εΐν’ αύτο χοϋ ’χρόβαλε, ’σάν τέκνον βασι/έω:, 
καί του στολίζει ό χρυσός τής βασιλείας κύκλος 
το βρεφικόν του μέτωχον ;

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ

Σιώχα κι’ άκουε το! 
τ ο  γ ' Φαςμα

Έ χ. ανδρείαν λεοντος καί μή φοβοϋ κανένα.
Συνωμοσίαν μή ψηφάς, ή γογγυσμούς, ή στάσιν !
ο Μάκβεθ ίέν θά νικηθή, έκτος έάν κινήση
’ς τήν Δουνσινάνην ν’ άναιβή το ^άσος τής Βερνάμης I

(Βυθίζεται)·
ΜΑΚΒΕΘ

Δέεν γίνεται
Μ ακβεθ

χοιος ήμχορεϊ τά ίάσ'η V αγγαρευση ;
χοιος ειν εκείνος χου μχορεϊ το όενήρον νά χοοστάξη 
άπό τής γής τήν αγκαλιά τήν ρίζα του να ’βγάλη ; . 
Ώ  χρομαντεύματα γλυκά! ΏραΤα I " ίΐ χαρα μου I 
Δεν θά σηκώσγ,ς κεφαλήν χοτέ. Άχοστασία, 
έκτος αν χρώτα σηκωθή το ^άσος τής Βερνάμης — 
κι' ’ ύ Μάκβεθ είς τον θρόνον του γερά στερεωμένος 
βίον θά ζήσνι ευτυχή, ώς χοϋ νά ε̂ λΟ* ή ώρα 
τον φόρον του 'ς τής φύσεως τον νόμον νά χ>#);ώση I 
Ά λλ ’ ή καρδιά μου \ί3»χταρεΐ νά μάθο> ένα χράγμα·
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ΕΙπτίτε — «ν ή τέχνη σας έως εκεί πηγαίνγι, —
Εις το βασίλειον αύτο η γενεά τοϋ Βάγκου 
θά βασΟ.εύσ·  ̂ ;

Ϊ αΙ τρεις ΟΜ9Τ

Μη ζηττ,ς χλειότερκ νά ρ.άθγις ί 
Μ ακβεθ

ΕΙπητέ [χου! Το άχκιτώ 1 "Αν |χοϋ το άρνηθητε, 
άνάθερια αιώνιον επάνω <τας νά πέσ·/ι! . . .
Βυθίζονται τά  [χάγια ϊα ς ; . . . Τί κρότος είναι τοϋτος:

Βνιβίζεται εντός της γης δ )έ6ης. Ακούονται αυλοί).

α ' Μαγιςςα

Ελάτε 1
β ’ Μαγιςςα 

*Ώ ! έλατε 1
γ ' Μαγιςςα

“Ω ! Έλάτ’ είώ !
ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΥ

Ελάτε νά φανητε εις τά 'ρ.άτια του, 
ελάτε την καρδιά του νά την καύσετε.
Ωσάν σκιαι φανητε, φύγετ' ώς σκιαί I

I Εμφανίζονται άλληλοδιαδόχω; αΐ βχιαι οκτώ βαοιλίων, δ έβχατδς τών δποΐων 
χρατεΓΛάτοπτρον εις χιΓρας. ΤελενταΓον εηεται τδ φάσμα τοϋ ΒΑΓΚΟΎ'·

Μακβεθ

"Ωΐ Είσαι άχαράλλακτον το φάντασρ.α τοϋ Βάγκου !
Φύν’ άχ’ έίώ  1 Τό στε[λρ.α σου τά ’ρ,άτια υ.ου τά καίει!
’Εσύ, Δευτέρα κεφαλή χρυσοσΓεφανωρ-ένη,
ί'χεις τά ι5ικ τά ρ.αλλιά ωσάν την χρώτην . , . Κι’ άλλη,
ί ί ια  κι' αυτή! — Βρωρ.όστριγλαις, τί φέρνετε έρ.πρός ρ.ου.

7
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Καί τέταρτος I . . . ’[Λάτια [Αου, χυθητε ! . . . Ή σει;ά των 
ρ.έ ρ.όνην τγ)ν συντέλειαν τοϋ κ.όσρ.ου θά τελειώσγ) ; . . .
Κι' άλλος I άκό[χη ! Κ’ έβι^οριος! . . . Ά λλο  νά ι^ώ έ̂ν θέλω ! 
’Ι'̂ ού καί άλλος, και κρατεί καθρέζτην, και |Αθΰ ^ίίγ\ν. 
καΐ άλλους ρ.έσα βασιλείς πολλούς . , . καί |χερικοί των 
τριπλόν ι̂άι^ηρια φοροϋν, τρία ’ς τά χέρια σκηπτρα^^! , . . 
Θέα φρικτή I Αληθινά είν’ ολ’ αύτά, το βλέπω ! 
ίιότ' ’ιίού, το φάντασρ,α αίυ.ατοκυλισι/.ένΰν 
τοϋ βάγκου ριέ χααογελα, καί |χοϋ τούς <ϊείχνει ολους,
’σάν νά μοΰ λέγη : Βλέπε τους, είναι ή γενεά αο’*.

( Έξ?).εΐί.οντ«ι αί οιτ·ϊϊσίαι 1.
Αλήθεια ήσαν ολ’ αυτά;

α ' Μ αγιεςα

Αλήθεια είναι ολα. "Ομ-ως ίια τ ί  
τον Μάκβεθ τόσον θά[χβος έκυοίευσε ;
Ά ς  ^ώσωμ.ε  ̂ ’ς τον νουν του ^ιαοκέι^ασιν 
καί όλα τά καλά |χας κς τοϋ ίίεί'ωαεν.
Μαγεύω τον αέρα καί λαλεΐ εγώ, 
ένψ χεροπιασμ,έναις σείς χορεύετε, 
νά μ,ας 'Λγ ό μ.εγας βασιλεύς αυτός 
υ.έ τι χαράν και σέβας τον ^εχόυ.εθα!

( Μουσιχή. Αί Μάγκτββι χορβύουτι χαι μετά τβΰτα βξβλείφοντβι 
Μακβεθ

Ποϊ) είναι; “χάθηκαν; — Αυτή ή κολασμιένη ώρα 
(λέ [Ααΰρα γράμ.μ.ατ’ ας γραφή ’ς τοϋ Χρόνου τό βιβλίον 
’ς αιώνιον άνάθεμ.α ! — Σύ έκεϊ ε̂ ξω, ε”λα !

I Είσέρ^ίΤΛί 4 ΛΕΝΟΞ |



Λ ενωϊ

Αΰθέντα, τί έττιθυ{ΐεΐς ;
Μ ακβεθ

Ταΐς Μχγι^σαις, τα;ς εί^ες;
Λ ενωε

Δέν ίΐι ’̂, αΰθεντκ, τίποτε.
Μ.\κβεθ

Δεν ’πέρασαν ει̂ .πρός τ̂οο :
Λενωε

Όχι, αύθέντ’, άληΟινα, ^έν είία  !
Μακβεθ

Μολυ«υ.ενος
άτϊ’ οποο χι’ «V επέρασαν νκ _|Αείν·(ΐ 6 άέρκς, 
κ,αί οποίος τα ϊ; πιστεύεται άναίΙε(χατ[σρ.ένος ! —
Μ’ εφάνηκ.ε νά ηκουσα πο<̂ όχ.τυπον άλογων.
Ποιος ηλίίε ; .

Λενωξ

Ήλί)«ν ^ύο τρεϊς την ειύ'ησιν νά φέρουν, 
οτι επηγε^ δ Μακδώφ κρυφά εις την ^Αγγλίαν.

Μ ακβεθ

Εις την Α γγλίαν ; , . 6 Μακ^ώφ!
Λ ενωξ

Νκί, σεβαστέ αΰθέντα.
Μ ακβεθ

Ά  I 'Ο Καιρός έχρόλαβε τά κατορδώαατκ [ίου !
Πέτα καΐ φεύγει 6 σκοπός, άνίσως ίέν πετάζη 
συγχρόνως κ’ η έκτέλεσις! Εις τό έζης, τ  οανύω, 
ο,τι δ νους γενν^, εύθύς το χέρι θά το κάυ.·̂  !

ΪΑ ΙΚ Σ ΙΙΕ ΙΡ Ο Τ  ΜΑΚΒΕΘ 8



Ίίού ί Ευθύς τον στο^ασμ-ον θά στεφχνο'ισω μ.’ ·
Το είπα και το έ'καμ:» ! ΕΙς του Μακ^ώφ το κάοτρον 
θά καταπέσω εζαφνα, θά του το κυριεύσω, 
θά τοϋ περάσω απ’ το σπαθί γυναίκα του, παιδιά του, 
κάθε κακότυχο κορμ.1 ποϋ συγγενή τον έ'χει."
Μεγάλα λόγια περιττά ! Τό πράγμα θά τελειώστρ, 
ποοτοΰ προφθάσγι ό σκοπός αυτός μου νά κρυώσνι I 
Ά λλ' οχι πλέον φάσμ.ατα I . . . ϋοϋ είν’ αυτοί ποϋ ήλθαν ; 
Εμπρός! τον ίρόμ.ον (ίεΐ'έ μου.

(Έξίρχονται).

Σ Κ Η Ν Η  β'
Έν ΐω  μεγάρω τοϋ ΜΑΚΑΟΦ, είς Φάίφ.

( Ε!σέ?χοντ«( ή ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΔΩΦ, 6 Υ ι ό ς  τη; χβι δ ΡΏΣ ). 

Λ λιδη Μ ακδωθ

Τί ε π̂ταισε ; Ή βία του ποιά άτο νά ξεφύγτ);
Ρως

Χρειάζεται υπομονή!
Χ αιδη Μακδωφ 

Εκείνος έ̂ν την είχε I
Τρέλλα του ητο καθ’ αυτό νά φύγη. Με τούς φόβους, 
άν δχι μέ τά έργα μας, γινόμεθα προίόται!

Ρως

Δεν ’ξεύρεις άν τόν ώθησε φόβος η γνώσις.
Λαίδη Μακδωφ

Γνώσις!
Ν·’ άφησι  ̂ την γυναίκα του, ν’ άφησ-/) τά παιδιά του, 
τό κάστρο του, τούς τίτλους του, έκεϊ άπ’ οπού ρεύγειί

84 Σ Α ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Υ ΜΑΚΒΕΘ
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Ά ! ®Χ' , ίέν [Λ«ς α γ α π ίίΤ  —  το  ει^ .φυτον ι ' τοχει.
Κ ι’ ό τρυχοφράχ,της 6 ρ.ικρός, [χικρότερος χ κ ’ δλ« 
τάλλκ πουλάκια, πολεριι̂  κι’ αυτός την κουκουβάγια 
άνίσως κ’ έ’χει τά [Λίκρά είς την φωληά του [λέταί . . . 
Φόβος τά πάντα· τίποτε ίέν ’ζύγισ’ ή αγάπη· 
κ’ ·ί] γνώσις ολιγώτερον ^ιότι το νά <ρύγ·(]
<̂ εν ητο γνώσις βέβαια !

Ρωγ
Καλιό (λου έξα^έλφη,

κυβέρνησε τ·ην λύπ·ην σου. Ό άντρας σου, τό ’ζεΰρεις, 
ειν’ ευγενης και γνωστικός καί <ρρόνψ.ος, και κρίνει 

• πόήεν ό άνεμος φυσά· άλλο νά ’πώ ι̂ έν θέλω, 
άλλ’ είναι δύσκολοι καιροί αύτοι όπου περνοϋμεν, 
ενόσω έν άγνοια μας γινόρ.εθα προι^όται, 
ένόσερ τ ΐ φοβούριεΟα κανείς ρ.ας ι̂ έν τό ’ξεΰρει, 
και μέ τούς φόβους του καθείς παρεξηγεΤ τ·/)ν φ·όμην, 
καί όλοι άρμενίζομεν είς άγρια πελάγη 
όπου και όπως μάς κυλά τό ταραγμένον κύμα!
*Έχ_ε υγείαν γρτόγορα θά ξαναέλθω πάλιν.
Εις τοϋ κακού _τό ε'πακρον τά πράγματ* άμα φθάσουν,
'?Ι παύουν, η ’ς τά πρώτά των θ’ άρ τ̂ίσουν νά γυρίζουν.— 
Παί'^άκι μου, ό 'Τψιστος ’ς τ·/)ν σκέπην του νά σ’ εχ·/) ! 

Λαίδη Μ ακδωφ

Πατέρα έχει τό πτωχό, και εϊν’ ώρφανευμένο.
Ρωε

Δεν ε’ιμπορώ νά κρατηθώ. 'Τγίαινε, "Αν μείνω 
θά μ’ έντροπικση η λύπη μ.ου καΓσέ θά σέ ταράξη.

(Έξέρχιται).
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Λ αιαη Μ ακδωφ ”

Αττεθαν’ ό "«τέρας σου, κ.«ί τώρα τί θά γείνγ,ς, 
καΐ πώς θά ζ'έισγις ;

ο  Υ ιός της

• Όπως ζουν κ«1 τά πουλάκ'.α, [/.άννα.
Λαίδη Μακδωφ

’Σάν τά πουλάκια ; Πώς : ΚαΙ σύ με υ.υίγαις, αε σκουλάκεα ;
ο  ΥτΟΓ ΤΗΣ

Μέ ο,τι ευρώ. Μη κι’ αυτά ιϊέν ζοΰν αέ 6,τι ευρουν ;
Λαίδη Μακδωφ

Καϋμένο σΰ πουλάκι μου! Και ουτε θά φοβησαι 
παγίι^α, ιϊίκτυ, ’ξόβεργα ;

ο  Υ ιός της 

Νά φοβηθώ τί έ'χω ;
Μέ δλ’ αυτά ^έν κυνηγοϋν μικρά μι^ρα πουλάκια.—
Δεν ’πέθαν' δ πατεοας μου, καί ο,τι θέλείς λέγε I 

Λαίδη Μακδωφ

Άπεθανε, παιίάκι μου, καί που θά ευρης άλλον ;
ρ  Υ ιός της

Και σΰ, μ.αννοϋλά μ.ου καλή, που θαυρης άλλον «νι̂ 'ρα ;
Λ αίδη Μακδωφ

Όπου κΓ αν ’πάγω είκοσι, άν θέλω, άγοράζω.
ο ΥίΟΣ τ η ς |

Να τους χουλησ·(ΐς ; ·
Λαίδη Μ ακδωφ

Φλυαρείς οσον 6 νους σου κόπτει.
1».: ι δμο ■ κόπτει καμ: ■'σον.
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ο Υ ιο ε  ΤΗΣ .

Προδότης εΐν’ άληθεικ,
{λΤιτέρχ, δ πατέρας μου ;

Λ αίδη Μακδωφ

Ναί.
ο  Υ ιός της

Τί θά ’πη προίότ’ι̂ ς ;
Λ αίδη Μ ακδωφ 

Εκείνος ποϋ επάττιτε τούς δρκους του.
ο Υ ιός της

Και δλοι,
δοοι τδ έ’καμαν αυτό, δλοι προ<̂ όται είναι ;

Λαίδη Μακδωφ

Ναί· κι’ δλοι θέλουν κρέμασμα.
* ο Υ ιός της

•"Οσοι πατ’όσουν δρκους
κρέμασμα θέλουν ;

Λαίδη Μ ακδωφ 

"Ολοι τ ω ν  !
α  Υ ιός της

Καί ποιος θά τούς κρεμάση ; 
Λαίδη Μ ακδωφ 

Οί άνθίοιχοι οί -χρτ,σιμοι.
ο  ΥίΟΣ ΤΗΣ

Όσοι π α τ ο ύ ν  το ύ ς  Ορκους 

. ε ΐ ν α τ  ά ν ό ϊ ΐτ ο ι  λοιπόν ίιότι ε'χ^ει τό σ ο υ ς ,

ποϋ τους χ^ρησίμους έΐιθαναν αυτοί νά τούς κοε'ί.άσουν.
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Λ αίδη Μ ακδοφ

Εσυ. {Λαΐ[Αθΰ ! —  *Ώ ! τοΰ Θεοϋ την ευλογίαν νάγγις I - 
Πλην τί θοι γείνης, πώς θά ζτ,ς γωρι; πατέρα τώρα : 

ο  Υ ιός της

"̂ Α, {λάννα, θά τον έχλαιες άν ητο ’τ̂ εθαριενος.
Κι άν (̂ έν τον ε”κΧαιες, αύτο θά ητο 'το σηριεϊον 
ότι πατέρα γρήγορα καινούριον θά ρ.οϋ εΰρης.

Λαίδη Μακδωφ 
Πώς φλυαρείς, πολυλογά 1

(Ε ισέρχετα ι Λ ΓΓΕ Λ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Σ) '  

Α γγεαιαφορος

Άρχόντιτσα καλή |Αθυ,
^έν ρ/.έ γνωρίζεις, άλλ’ εγώ ποια είσαι τό γνοιρίζω· 
φοβοϋ|Ααι 0τι κίνι υ̂νος σου έρχεται μεγάλος.
Ενός ανθρώπου ταπεινού την γνώμην άκουσέ την  
έίώ μη τύχη κ’ εΰρεθής ! Νά πάρης τά μικρά σου 
και φύγετε ! Είμαι σκληρός νά σέ τρομάζω τόσον, 
άλλα θά ήτο φοβερόν χειρότερα νά πάθηε, . . . 
καί σ’ ε'ρχονται χειρότερα ! — Θεός νά σέ φύλαξη !
Δεν μένω περισσότερον, Φο'βοϋααι !

(Εξέρχεται).
Λαίδη Μακδωφ

Ποϋ νά φύγω;
Ε γώίεν έκαμα κακόν. — ΙΙλήν λησμονώ ότ’ είμ,αι 
’ς τον κόσμον τον επίγειον, οπού κακόν νά κάμνης 
είναι συχνά επαινετόν, τό <ϊέ καλόν νά κάανης 
τό λογαριάζουν κάποτε ώς κιν^υνού^η τρέλλαν.
Λοιπόν κ’ εγώ, άλλοίμονον, τί όφελος ποοσαένω
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Κ7Π) τγ)ν υπερα'ίπισιν «υτην την γυνχι/.ειαν, 
οτι ίέν εκιΧ[Λα καχ,όν ;

(Είβέρχονταί ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ)

Λαιλη Μακδωφ 

Τί εέσθε. τί ζητείτε ;
α ' ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

ΙΙεΰ «ίν’ 6 «ν<ϊρας του ;
Λ αίδη Μ ακδωφ

Έκεϊ, (χε τοϋ Θεοϋ την }(«ριν, 
οπ»υ ε̂ν (ρθάνετε ποτέ, εσύ λ ο( θ|Αθΐοί σου.

α' ^ ολοφονος

Εί’κι προδότης 1
ο Υ ιός

Ψεύδεσαι, βρω|Αθ-άν«[Α(κλλικρη !
α ’ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Έ ύ̂, προ<ϊότου γέννη|Λα !
|Τόν πληγδνιι)

Ο ΥίΟΣ

Μ’ έσκότωσε, [χητέρκ !
*ΌΙ φύγε σΰ !

Λ αίδη Μ ακδωφ 

Βοήθεια !

Εξέρχονται οί ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ διώκοντες αυτήν)

(Έξίρχετβι κράζουσαΐ.
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Σ Κ Η Ν Η  Γ'
Έν Άγγ)ία . "Εμπροιιθεν τοϋ ββσιλίχον άνβχτόροχι.

IΕίσέρχοντοίΐ ό ΜΑΛΚΟΛΜ χα'ι 6 ΜΑΚΔΟΦ). 

Μ αλκολμ

"Ω! ίλα. νά κ«θίσω[Α6ν π«^οά[;.ερα ’ς τον ίσκιο,
κι’ άς ςέθυ[Λ«νγ| ε’ις δάκρυα ή πίκρα της καρδιάς (Α«ς.

Μακδωφ

Καλλίτερα ν’ ά^ραξωμεν το φονικο σπαθί ριας, 
κι’ ας τρέξ·ω|Αεν ’ς·τον τόπον [χας τ̂ον καταπατηρ.ενον, 
ωσάν γε.'ναΐοι άνθρωποι ! Αΰγη ιίεν ανατέλλει 
ποϋ χήρες ^έν ρ,οιρολογοΰν και ορφανά ^έν κλαίουν, 
ποϋ νέος θρήνος ’ς τ ’ ουρανού την οψιν ιϊεν ξεσπάνει·— 
κι’ αντιλαλεί δ ουρανός ’σάν νά πον^ [ .̂αζί ρ.ας 
καί .κάθε λύπης συλλαβήν κι' αυτός άντι βουζ ει I 

Μαλκολμ

"Οσα πιστεύω τά θρηνώ, πιστεύω δσα ’ξεύρω,— 
καί δσα επιδέχονται διόρθωσιν, την ώραν 
άρκεϊ νά ευρώ βοηθόν, και θά τά διορθόισω !
Τά δσα λέγεις, πιθανόν νά ήναι όπως λέγεις.
Αύτός, δποϋ την γλώσσαν ιαας την καίει τ ’ δνθ[κά του,
δ τύοαννος, ένα καιρόν ώς έντιριος ’περνοϋσε'
τόν ι ί γ ΐ ί  φίλον ακριβόν δεν σ’ ε’βλαψεν ώς τώρα.—

• "Απειρος νέος εία’ έ'|'<ό, άλλ'ίσω ς είναι τροπος 
νά γείνω ριέσον, δούλευσιν νά κά[Α·(ΐς ε’ις εκείνον !
Ίσως κ’ ή γνώσις τ ’*άπαιτεϊ, κάνεις νά θυσιάσ*
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έ'να “τωχο κι’ ά^ύνο^το χαΐ ά^ακο άρνάκι,
«ϊιά νά τταΰβΥ) την όργην 0£θΰ άγοιω[;.ενουΛ 

Μακδωφ

Δέν ίΐρι’ εγώ επίβουλος !
Μαλκολμ

Ό Μάκβεθ οαως είναι, 
κ’ εΐ; β«ί*ιλεως προσταγήν ’ριπορεϊ νά ύποκλίνν) 
καί άνθρωπος ενάρετος. — Άλ'λά συριπάθησέ ρ.ε.—
Οί στο,χαβρ.οί ρ,ου <ϊέν άρκοϋν ^ιά ν’ άλ>.άξ·^ς φύσιν.
Οί “Αγγελοι αιώνια φωτοβολούν καί λάρ.πουν, 
άκόριη κι’ αν άρ-άρτανε 6 φωτεινότερος των !
Τής Αρετής τό πρόσωπον τό παίρνει ή Άχρειότης, 
πλήν <ϊεν άλλάζει ί ι ’ αότο τής Αρετής ή οψις.

Μ ακδωφ

’̂ Α I Χάνω τήν έλπίό'α ρ.ου!
Μαλκολμ

“Ισως εκεί τήν γάνεις
όπου-εγώ του (^ισταγρ.οϋ τήν άφορρήν ευρίσκω.
Πώς έξαφνα παραίτησες γυναίκα καί παιδιά σου, 
τά  οντα τά  πολΰτιρα, τά καρδιακά ίεσρ,ά σου, 
καί ούτε καν εστάθηκες νά τ ’ άποχαιρετήσνις!— 
Παρακαλώ, άν δύσπισταν ρέ βλέπης, ρή το πάρνις 
ώς τής τιρής σου προσβολήν, άλλ ’ ώς προφυλαξίν ρου. 
’Μπορεΐ νά ήσαι αγαθός, οσον καί άν (διστάζω.  ̂

Μ ακδωφ

Κυλίσου ρέσ’ 'ς τά  α'ΐρατα, πατρίς ^υ· "υχισρενη ! 
τυραννί’ άγερω/η, γερά θερελιώσου
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άφοΰ ι̂ εν έχεις ’ς το έςης τής αρετής τον φόβον!
Μη κρύπτεσαι· οί τίτλοι σου ^έν σοϋ φιλονεικοϋνται !— 
ΑύΟεντα, σ* άπο/αιρετώ ! Δεν ήθελα νά ·<·,[̂ .αι 
δ άθλιος ποϋ ριέ θαρρείς, κι’ άν ήτο ν’ άπολαύσω 
τά κράτη ποϋ δ τύραννος ’ς τά νύχια του σπαράζει, 
κι’ ολους τής γ'7ς τούς θησαυρούς ριαζί ί 

Μαλκολμ

Δεν σέ προσβάλλω,
και (λόνον άπο φόβον σου (ϊέν είναι 0σα είπα.
Πιστεύω ότι δ ζυγός βαρύνει την πατρίι^α' 
τρέχει τό «ίρά της· πονεΐ· στενάζει· κάθε ’ριέρα 
καί (ΐία νεα [χαχαιριά νΙαν πληγην ανοίγει.
Χέρια πολλά νά σηκωθ.οϋν ^ιχ  τά ι^ίκαιά };-ου, 
τό ’ζεύρω, ^έν θά έ’λειπαν. Κ’ έ<5ώ απ’ τ-ην Αγγλίαν 
χιλιάδες |Αθϋ προσφέρονται. — Κι’ άν δαως τοϋ τυράννου 
την λεφαλ-ήν αξιωθώ νά την ποδοπατήσω, 
ή νά την εχω κρεριαστήν επάνω ’ς το σπαθί ρ.ου, 
ριέ τοϋτο τής πατρίδος |Λας τά πάθη δεν τελειόνουν.
Διότι καί χειρότερα νά ύποφέρ·̂  έ'γει 
άπ’ τον διάδοχον αύτοϋ.

Μ ακδωφ

Ποιον διάδοχόν του ;
Μαλκολμ

Περί 8[/.οϋ σέ δμιλώ, έμοϋ δποϋ γνωρίζω
εντός (ΑΟυ έλαττώριατα συσσωρευριένα τόσα,
ώστε άν εβγουν είς τό φως, έως κι’ δ ααϋρος Μάκβεθ
άσπρος ’σάν χιόνι θά φανή, — τό δέ πτωχόν ριας Κράτος
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θά τον νορ.ίζγι ώς αρνί, όταν θά τον 5ογ/.ρίν·/] 
οσκ έξ αιτίας (χοο ίεινά θά ύποφερη.

κΜακδοί
’Σ τά στίφη της Κολάσεως τά φοβερά Λ'έν ε'χ̂ ει 
^αίριονχ τόσον τροριερόν, ώστε νά Εετνεράση 
τον Μάχβεθ!

Μαλκολμ

Είναι, συι .̂φωνώ, εκείνος αίρ.οβόρος, 
ηδυπαθής, φιλάργυρος, άπατεών και ψεύτης, 
είναι θυ|χώ^ης, πονηρός· κακία ι̂ έν υπάρξει 
νά ρ.η την εχ̂ η καί αύτήν! Ά λ λ ’ ή ασέλγεια ρου 
ύέν ε̂ 'ει όρια. Ποτέ, ποτέ >5έν θά ροϋ φθάσουν, 
γυναίκες, θυγατέρες σας, παρθένοι, ’παν^ρευρ.έ,ναι, 
το βάραθρον των πόθων ρ,ου νά ρ.οΟ τό ’ςεχειλίσουν, 
κι’ οΰτε ποτέ θ’ άντισταθ·ίρ φραγρ.ος 'ς την όρεξίν ρ.ου 1 

. Παρ’ ένας τέτοιος βασιλεύ; καλλίτερα ό Μάκβεθ !
Μ ακδωφ

Κ’ ή άκρατη άσέλγεια ριά τυραννία είναι.
Συνέβη έξ αιτίας της_ καί βασιλείς νά πέσουν 
και πρόωρα νά κενωθούν εύτυχισρένοι θρόνοι.
Μη ^ιά τούτο στερηθης τό ο,τι σου άνηκει.
Την ίρεξίν σου εύκολα θά ευρης νά γορτάσης,
καί νά περνάς ώς εγκρατής και νά γελάς*τόν κόσρον.
Καλοβολαις άρχόντισσαις 5έν λείπουν ρ,η σέ ρ,έλει
Δεν είναι τρόπος όρνεον εντός σου νά ύπαργη
τόσον πολύ άρπακτικόν, πού νά καταβρο^θίση
όσαις θά τρεξουν νά δοθούν ’ς τον κάτοχον τού θρόνου,
άρ,α ’ΐΓ̂ ούν την ·*λίσιν του.
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Μαλκολμ

Δεν είναι ρ.όνον τοϋτο, 
άλλα κοντά εις τά αισχρά τά φυσικά ;κου τ' άλλα  
υπάρχει και ακόρεστη πλεονεζία, ώστε 
αν εγινόριην βασιλεύς θά α ’ ε’βλεπες νά κόπτω 
τούς άρχοντας τού κράτους {λου ι̂ ιά τά κτηι^.ατά των.
ΈνΟς το σπίτι θά φθονώ, τοϋ άλλου τά ίιαραντια , 
καί κάθε υ-θυ άπόκτησις ορεκτικόν Οά ηναι 
νά ρ.οΰ κέντα την ορεζιν, — καί θά ζητώ προφάσεις 
νά πιάνωριαι ριέ τούς χρηστούς καί τού; πιστούς άίςκως, 
και θά τούς παίρνω την ζωήν, τά πλούτη το)ν ν’ άρπάςω. 

Μ ακαωφ

Ριζοβολεϊ βαθύΐερα ή φιλοχρηματία, 
φυτρόνει στερεώτερα τά βλαβερά κλαίια  της 
και άπό την άσελγειαν άκό[λη, και εστάθη 
αΰτη αιτία νά σφαγοΰν πολλοί ρ.ας ηγβρ.όνες.
Π^ην |Αη φοβοϋ. Είν’ άπειρα τά πλούτη της Σκωτίας· 
νά σέ χορτασουν ήρ.ποροΰν κι’ όσα σ’ άνηκουν ρ.όνα.
Κοντά εις άλλας άρετάς υποφερτά τά πάντα !

Μαλκολμ

Καρΐ[Αΐάν (̂ εν εχω ! — Αρετήν βασιλικήν καμ-ρ.ίαν !
Πραότης, φιλαλήθει^ί, φιλο^ικαιοσύνη,
σερινότης, επιείκεια καί γενναιοδωρία,
ευσέβεια, ύποριονή, ανδρεία, καρτερία,
ρ,οϋ είναι ξένα 0λα των. Κάθε κακίαν 0υ.ως,
είς όλην της τήν ε“κτασιν καί δύναρ».ιν, τήν ε“χω !
•Εάν ριοϋ ήτο δυνατόν, θά εγυνα προθυρεως
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\κίαχ ’ς τον το γλυκύ της ύμονοΐκς γάλα,
την ησυχίαν του παντός να φέρω άνω κάτω
κι’ άπο το πρόσωπον της γης νά ^ιώζω την εΙρηνην !

Μ ακδωφ

Σκωτία, ώ Σκωτία [;.ου 1
Μαλκολμ

“Οπως.σού λέγο> είυ.αρ.
"Αν (ΐέ νο̂ .̂ίζης άξιον νά κυβερνώ είπε το !

Μακδωφ

Νά κυβερνάς; — Ούτε νά ζης ! — ΙΙατρις (ίυστυ/ισ(χένη,
Ι̂ .έ τύραννον παράνο|̂ .ον ’ς το χ'ψ.χ (ίρο ι̂ιασαένον,
πότε, ώ ! πότε θά Ι^ης καλάς ήαέρας πκλιν,
άφοΰ αυτός, του θρόνου σου τό γνήσιον βλαστάρι,
τον εαυτόν του |Λ0νος του τον άναθεαατίζει
καί βλασφηαεϊ το γένος του καί την καταγωγήν του! —
Ό  Δώγκαν, ό πατέρας σου, αγίασε ’ς τον θρόνον,
>ς’ ή 'κάννα ποϋ σ’ εγεννησε, είς ολην την ζωήν της 
συχνότερα ’ς τά γόνατα παρά ’ς τά πό^ια ήτον 
καί καθ’ ημέραν κι’ όίραν της άπέθνησκε^' ! — β ά  φύνω ! 
Τά όσα καταμαρτυρείς κατά του εαυτού σου, 
από τον τόπον οπού ζής έμενα μ’ εξορίζουν.
*Ώ ! έτελείωσεν έ-ϊώ, καρίιά μου, ή ελπίς σου !

Μαλκολμ

Μακίώφ γενναίε κι’ άγαθε, ό εύγενής θυμ.ός σου
είς την ψυχήν μου εσβυσε τούς δισταγμούς τούς μαύρους,
κι’ άποδεικνύει την τιμήν, την είλικρίνειάν σου !
Ο Μάκβεθ ό παμπόνηρος μ’ αυτά συχνά τά αέσα'
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ν «  σ τ η τ γ ΐ έπ ρ ο σ χ ά θ γ )'ϊε  τ;«γί<^α ν ά  |Λε π ιά σ ιρ , 

ώστε ή  γ ν ώ σ ις  τ ’ ά χ α ι τ ε ϊ  ν ’ ά ρ γ ώ  ν ά  ττ ίσ τ ιν .

Ά λ λ ’ δ|;.ως, [χάρτ ΐ;ς 6 βεδς ν ά  ·)·,ναι ι^ .ετα ζύ  (χ «ς , 

άφ ίνθ [Α α ι ’ς τ ά  σου  ά π ό  έ ό ώ  κ α ί  π έρ α .

Τά δσα εναντίον ρεου σου είπα, τά ξελίγω. 
Άποκηρόττω οσα κακά κι’ οσα; κατηγορίας 
έφόρτωσα επάνω μου. Μου είναι δλα ξένα !
Γυναίκα ίέν εγνώρισα, επίορκος 5έν είμαι,
^έν έπεθύμησα ποτέ ούτε ’ίικόν μου πράγμα, 
ποτέ μου 5έν έπάτησα τον λόγον τόν ^οσμένον,
^Ιν θέλω κ’ ενα ίαίμονα ’ς τόν άλλον νά προ^ώσω,,

'κ’ ίσα μ’ αυτήν μου τη·̂  ζωήν λατρεύω την αλήθειαν ! 
Πρώτον μου ψευίος είν’ αύτό. κατά του εαυτού μ.ου. 
Αυτός'ποϋ είμ’ άληθινά, Ιίού με, ίό'ικός σου 
καί ίοϋλος τής πατρικός μας είς δ,τε ι^ιατάξη.
Πριν έ'λθης έξεκίνησεν ύ γέρων 6 Σιβάρ<ίος·
^έκα χιλιά«^ες μαχηταί ρ.αζΙ του εκστρατεύουν. 
Πηγαίνωμεν κατόπιν των, και άμποτε νά ηναι 
τόσον ή τύ)^η μας καλή, όσον τό ίίκαιό,ν μ.κς !
Τί σ ιω π α ίν ε ι ς  ;

Μακδωφ

Δύσκολον ό νοϋ; νά συμβιβάση 
τόσα πολλά δυσάρεστα κ’ εύ/άριστα συγχρόνως.

( Είσίρχιτα. ΙΑΤΡΟΣ)
Μαλκολμ

Παοακαλώ^ 6 βασιλεύς σκοπεύει νά έξέλθη ;
Ιατροε

Έξέρχ_εται I Ένας σωρός κορμ,ιά δυστυχισμένα



χροσ{/.·ένουν άπ’ το χ̂ έρι του νχ λάβουν θίοχχείαν.
Το πάθος των την ίύναμιν της τέχνη; ύπεοβχίνει, 
άλλα η χάρις του Θεοΰ 'ς τό χέρι του έ>̂ όθη 
και ολοι θεραπεύονται ευθύς ποϋ τούς ε’γγίση.

Μαλκολμ
Ευχαριστώ, καλέ Ιατρέ.

(Έξέρχετβί δ ΙΑΤΡΟς )·

Μακδωφ

Τί ειν’ αύτο το πάθος; 
Μαλκολμ

Το λέγουν πάθος πονηρόν. Θαυ[;.ατουργεΤ αλήθεια 
6 βασιλεύς ό αγαθός αυτός! Συ/νά το ει<ία 
άπ’ τον καιρόν ποΰ έ'φθασα έι̂ ώ είς την Αγγλίαν.
Πώς ελαβε το χάρισρια ό θεός ριόνος ’ξεύρει I 
Οί παθιασ|Αενοι ε“ρχονται, πρησαένοι, πληγωμένοι, 
ελεεινοί, απ' τούς ιατρού; άπηλπισμένοι ο.λοι, 
κ εκείνος νόμισμα χρυσοΰν κρεμνα εις τον λαιμόν των ■ 
και τούς (διαβάζει μίαν ευχήν, καί θεραπεύοντ’ ολοι. 
Αυτό το θειον χάρισμα θά το κληρονοαήσουν, 
καθώς μέ έβεβαίωσαν, καί οί ^ιά-ϊο/οί του̂ *.
Εκτός αυτού, την ^ύναμιν νά προιρητεύη έ'χει,' 
κι’ άλλαι πολλαί τον θρόνον του στολίζουν εύλογίαι, 
σημεία θείας χάριτος ! ^

( Εισέρχεται ό ΡΟΣ }

Μ λκδωφ

Ποιος είν’ αυτός πού ήλθε ; 
Μαλκολμ

Συμπατριώτης φαίνεται, άλλα 5έν τον ννωοίζω.

^  Σ Λ 1Κ Σ Π Ε 1Ρ 0Τ  ΜΛΚΒΕΘ
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Μ ακδοφ

Έσυ έίω, έξάι^δλφε καλέ ΐΑΟυ! Καλώς ήλθες!
Μαλκολμ

! τώρα τον έγνώρισχ ! —  θεε ρ.ου, ρινί βρα^ΰνγις 
νά παΟσΥΐς τα ερ-ττό-̂ ία 6χοΰ ρχ; χάρνουν ξένους !

Ραι:
Άρ.·«ν, ά[χ·ήν, αύθέντα ρ.ου !

Μλκδοφ
Πώς εΚαι ή Σαωτία ;

ΡΟΣ

Πατρίς καυρ.ένη! Δεν τολρ.χ χι’ αϋτη νά έξετάση
χώς είναι. Ώς |ΑΤ,τέρα ρ.ας νά |χη την θεωρώρ-εν
άλλά ώς τάφον ρ,ας, — άφοϋ χοτέ ρ.ει5ίααα ^έν βλέπεις
παρά ’ς τά χείλη τών νεαρών, — άφοϋ τά ροιρολόγια
χαΐ οί κλαυθροί κ’ οί 6·̂ υρρ.οί ξεσχ_ίζουν τον άέρα
χι’ άκοϋοντ’ άκατάπαυστα, πλην 5έν παρατηρούνται,—
άφοϋ λατηντητε συρριος  ̂ *τπαραγρ.ος της λύπης !
Μόλις ’ρωτοϋν ποιος ’χέθανε όταν κτυχά κα|χχάνα.
Οί άνθρωποι μαραίνονται ταχύτερ’ από τ’ άνθη
λαΐ τούς χλακόνει θάνατος, πριν τούς πλακοόσιρ αρρώστια !

' ' Μακδοφ ,

Περιγραφή ελεεινή κ,αΐ πιστότατη όμως 1
I  )^ΑΛΚΟΛΗ

Τί ητο τό δυστύχημ-α τό τελευταΐον, πε μας.
Ρ ίΐΐ

Εκείνα χοϋ συνέβησαν εντός μιας ώρας μόνον 
κανείς άν νά τά ’χγ, ή γλώσσα του μαλλ.ιάζει.
Κάθε στιγμή δχοϋ περνά γεννοβολά και νέα I
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Πώς £ΐνε η γυναΐκ,ά μ,οο ;
ΡΟΣ

Καλά !
Μακδοφ

ΡοΣ

Καί τά π α ιίιά  [/,ου ;

Έπίστ,ς I
ΜλΚΔϋΦ

Μοϋ τούς «φτ,σεν ύ τύραννος τ,σύχους ;
Ρως

Οπόταν εφυγ’ άχ’ ί ν . ύ  τούς άφ'/ισα ήσύχ ο̂υς.
ΜλΚΔΩΦ

Μτ) [ΛΟϋ φιλαργυρεύεοαι τα  λόγια σου! Τί τρεχει ^

Γως

Όπότκν εφευγ’ άτ:’ εκεΤ νά ελί>ω νά σάς φέρω 
τά νέα, 'τ:οΰ το βάρος των ττλακόνει ττιν καρδιά {ίου, 
Υΐκούσθ'Ο οτι {/.ερικοι ’σηκώθγ;καν ’ς τά ό~λα.
Το χραγμα άτίΟανον διόλου ι̂ έν μ’ έφανη, 
ίιό τ ι τάς δυνάμεις του ό τύραννος συνάζει.
Καιρός νά βοηθήσετε! Μία ’μ.ατιά οας μόνη, 
κι’ ολ’ ή Σκωτία ταρευθύς θά σηκωθή ’ς τά οτιλα ! 
Ακόμη κ’ αΐ γυναίκες μα; θά όπλισθούν κ’ έκειναι 
νά λυτρωθούν άχ' τά ίε ινά  κι' άπο τά βάσανά των !

Μαλκολμ

Παρηγορήσου κ’ ήλθαμεν 1 Μάς ε^ωκ’ ή Α γγλία  
^εκα χ ιλιά ίες στράτευμα καί τον καλόν Σιβάρι^ον.
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“Αλλον 5εν εχει στρατηγόν η Χοίστιανωσύνη 
ρ.έ τόσην ττείραν λι’ αρετήν !

Ρως

*Ώ ! ΕΪ9ε νά ’ριτΓορουσα 
καθώς [λέ παρηγόρησες νά σάς παρηγορήσω !
Ά λ λ ’ έχω λόγια νά είπώ, ποϋ ήθελα νά ηριαι 
’ς την ερη|λον νά τάκραζα κι’ αύτΙ νά ριή τ ’ άκούγι !

Μακδωφ

Είναι κοινον ίυστύχηυ.α; η ρ».ηπως φόρος λύπης, 
δπου θά εχη [λιά καρ<̂ ιά νά τον πληρώστ) ριόνη ;

Ρως

Και ποιά καρίιά τόσον καϋαόν νά ζ̂,η τον συμ,πονέσγι; 
Α λλά  ό [Αεγαλείτερος θ πόνος Ι^ικόςσουΙ 

Μακδωφ

"Αν ιίικός {/.ου, 86ς {/.ού τον |Αη {/.ου τον κρύπτγ)ς· 7-έγε I 
ΡΩ£

Μ·ί) σιχαθοΰν ί ιά  παντός τ ’ αυτιά σου την φωνήν μου, 
άν εγγ) τον σκληρότερον τον ήχον νά τά ίωση  
ίιποϋ ποτέ των ήκουσαν ώς τώρα,!

Μ ακδωφ

“Ω ! Μαντεύω.
Ρ ως

Έπάτησαν το κάστρον σου 1 Γυναίκα σου, π α ιίιά  σου, 
τά έσφαξαν αλύπητα ! Νά ’πώ τό πώς, θά ήναι 
κοντά ’ς αυτά τά θύματα και σέ νά θανατώσω.

Μαλκολμ

Θεέ ελέους κ’ οίκτιρρ.ών! — Και σύ, μή τά σκεπάζης,
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ώ δνΟρωπε, τα ' ί̂χτιχ σον. Δόσε φωνήν ’ς τη νλύ-η ν!
Ό ταν ή λύτη <τιωπ(̂  καΙ λόγια 5έν εύρίσκνι, 
κρυφολαλεϊ [;.έ την καρί ι̂άν και νά σχισΟ  ̂ της λεγει 1

ΜλΚΔαΦ
Και τά πακ^ιά μου ;

Ρως

Όλους σου, — χακ^ιά, γυναίκα, ίούλους,
όσους κι’ άν ηύραν I

Μ ακαωφ

Και εγώ άπο εκεΤ νά λείπω 1 
Σφαγμένη κ’ η γυναϊκά μου ;

Ρως

Κ’ εκείνη· — σοΰ τό είπα. 
Μ αλκολμ

Ησύχασε I Το ιατρικόν του φοβερού μας πόνου 
θα ηναι ·η εκδίκησιςΐ

Μ α κ δ ω φ

Αυτός παιδιά ^έν ε'χει33.
Ό λα, μου είπες 0λα των; — Άνημερον θηρίον !
Τά εύμορφα πουλάκια μου, κ’ ή μάννα των μαζί των,
•όλα μαζί ;

Μ αλκολμ

Πολέμησε την λύπην σου ’σάν άντρας.
Μακδωφ

*Ό ναί ! Ά λ λ ’ όμως χρεωστώ και νά πονώ ’σάν άντρας.
Πώς είναι τρόπος άπ’ τον νουν νά μ’ πώς τά είχα,
τά  οντα μου τά  φίλτατα ! — Κι’ ό Ουρανός τό εΙ$ε 
και 5εν τά  έπροστάτευσε ; Σύ είσαι ή αΙτία,
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εσύ, Μκκίώφ, ά[Ααρτωλέ ! Δεν ε’πται^αν εκ.εϊν«' 
τά  κρίρ.κτά μου ε'γειναν αΙτίκ τ ίς  σφκγτ,ς των, 
τά κρίματά μου ! — Ό Θεός νά τ’ άναπαύσν) τώρα !

Μ αλκολμ

Αύτο άς Υ)ναι, ώ Μακίώφ, άκόνι τοϋ σπαθιού σου.
“Ας ^ώσνι τόπον ’ς την οργήν ή λύπη· τ·ην καριϊιά μας 
νά μ·/) τ·ίιν πνίζ’ ·»ι λύπη μας, νά την άνάψιρ 1 

Μακδοφ
Τώρα

*σάν γυναικος τά ’μάτια μου νά κλαίουν ημποροΟσαν,
κ’ 7) γλωσσά μου νά φλυαρτ,. .’Αλλ’ όχι ! — Ώ  Θεέ μου,
μη συγχωράς άναβολήν ! στήθος μέ στήθος φέρε
έμενα καί τον «δαίμονα εκείνον της Σκωτίας 1
Νά μέ χωρίζη άπ’ αύτον το μάκρος τοϋ σπαθιού μου,·
κι’ δσον γλυτώση άπ’ εμέ, τόσο καλό νά ευρ(ΐ !

Μ αλκολμ

Τώρα είσ’ άνίρας 1 “Ελα ’ι̂ ώ ! ’ς τον βασιλέα πάμε.
Το στράτευμα είν’ έτοιμον. Άφίνομεν υγείαν 
καί ζεκινοϋμεν. — "Ωριμος νά πεση ειν ο Μάκβεθ, 
αί ίέ  (δυνάμεις τ ’ ουρανού στ̂ ηνουν τά σύνεργά των. 
’Αρκέσου μ’ όσην δ Θεός παρηγοριάν σού στειλ· .̂
“Οσον ·ί) νύκτα κι’ άν βαστά, ·ίι ’μερα θ’ άνατείλ·^ !



Σ Α ΙΚ Σ 11Ε ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Π Ε Μ Π Τ Η

Σ Κ Η Ν Η  Α'
Έ ν Δου'-σινάνιτ,. Προβάλαμος έν τω μίγάρω-

(Είσέρχετιχί ΙΑΤΡΟΣ ίΐβ’. ή' ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ τΤ,ς 
ΛΑΙΔΗΣ ΜΑΚΒΕΘ).

Ιατρός

Αύο νύκτας αγρύπνησα έίώ /̂.αζί σου, άλλ’ άκθ[χη τιποτδ 
άπ: οσα [λοϋ είπες ίέν εΐ5α. Πότε ητον ή τελευταία οορά 
6ποΰ έπεριπάτησι ;

Θαλαμηπόλος

’.\πο τον καιρόν όπου ό βασιλεύς εξεστράτευσε, την β7νεπω 
κά6ε νύκτα να σηκόνεται άπο τό στρώαα, νά φορ'̂  το νυκτι- 
κόν της, νά άνοίγγ] το γραφεϊόν της, να παίρνι;) χ*ρτί, νκ το 
ίιπλόντι, νά γράφγι,' νά ^ιαβάζιρ όσα εγραψε, ε“πειτ·α νά το 

• βοολλόννι και νά ξαναγυοίζγι εις τό κρεβάτι της· — και όλα 
αυτά ενω είναι είς ύπνον βαθύν.

Ιατρο γ

Μεγάλη της φύσεως ^ιατάραξις! Ν’ άπολα[/.βάνΐ{ΐ τα αγαθά 
τού υπνου, και συγχρόνως νά κάανΛ, όσα θά εκα{Ανε,και έξυ
πνη. ΕΙς αυτά τά κοιαισριενα πτίγαιν’-ε’λα της, έκτος τοϋ νά 
περιπατ^ και όσα άλλα αοϋ είπες, την -ηχούσες ποτέ νά λεγι  ̂
τίποτε :
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Θαλαμηπολογ

Την ηκουσχ νά Ζνάγρ.ατ« τκ  6τ:οϊ« ί ί ν  ηατϋρώ νά
έτταναλάβω.

Ιατρογ

ΕΙς έαένα ηαπορεΐς »κι τ:ρεχει {ΐχλιστα !
Θαλαμηπολογ

0*τε εις ε ΐε ν α  οοτε είς άλλον κανένα, άφοϋ <̂ έν εχω και 
μάρτυρα νά έχιβε-βαιώστ) τά λόγια μου.

(Εισέρχεται ή ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ χρατονσα λύχνον). 
Θαλαμηπολογ

’Ι ί έ ! Νά την! "Ερ- ε̂ται, καθώς πάντοτε καί, μά την ζω·ην 
μου, κοιμάται ’ς τά βαθειά. Παρατήρησε τη ν  πήγαινε κοντά. 

Ιατρογ

Ποϋ το ηύρε το φως ;
Θαλαμηπολογ

Ήτο ’ς το πλάγι της. Ό λύχνος καίει πάντοτε κοντά ττης,. 
κατά προσταγήν της.

Ιατρογ

Κυταςε, εχει ανοικτά τά μάτια !
Θαλαμηπολογ

Ναι, ί, νους των ομ,ως είναι κλεισμένος.
Ιατρογ

Τί κάμνει τώρα ; Ίό'έ την πώς τρίβει τά χέρια !
Θαλαμηπολογ

Το συνειθίζεΐ' — ωσάν νά πλύνετατ — την εΐ5α νά το κά- 
μνη αΰτο <ϊι’ εν τέταρτον τής ώρας, γωρις νά παύτ).

Λ αίδη Μακβεθ 

“Εγει ακόμη κηλίία  !
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Ι ατροε

"Ακούε, δ'Λΐλεΐ. — Θά γράψω ε1χ·?, ί ιά  νά τά ένθυυ.οΰ- 
(Ακι κα>>λίτερα.

Λ αίδη Μακβεθ

"Εβγα, κηλίς κατηρ«|Αεντ, 1 Έ βγα! — Μία, <̂'ύο· — ώρ« 
νά γ«νγ το χράγμα . . . Ό·*̂ .̂ ·/,ς είναι σκοτεινός^Μ . . . Εν
τροπή, ανίερα |Δου, ϊντροχή ! Στρατιώτης, καί νά φοβήσαι ! 
Τι σε αελει άν το ριάθουν ; Ποιος θά τολαήσ·  ̂ νά μάς ζη- 
τήση λόγον; .. . 'Αλλά,χοϋ ήμχοροϋσε κανείς νά τό φαντασθή, 
δτι ί) γέρος είχε μέσα του τόσον αίμα !

Ιατρός
Το ηκουσες τοϋτο ;

Λαίδη Μ ακβεθ

Ο Θάνης τοϋ Φάίφ είχε γυναίκα. Ποϋ είναι τώ ρα ;,.. 
Πώς! Λεν θά καθαρίσουν ποτέ αυτά τά χέρια ; Μή Μακβεθ, 
μή I Χαλνούν τά πάντα μέ αυτούς σου τούς τρόμους.

Ιατρός

Ακούεις 1 Ακούεις ! "Ε]μαθες οσα ίεν ε“πρεπε νά γνωοίζης Ι

Θαλαμηπολογ

Αυτή ειχεν όσα ίεν εχρεπε ! Τά πόσα ήζεύρει, δ Θεός τό 
γνωρίζει!

Λ αίδη Μ ακβεθ

Μυρίζει άκόμη το αίμα ! "Ολα τά άρώματα τής Αραβίας 
ί«ν ήμχοροϋν πλέον νά μοσχομυρίσουν αυτό τό χεράκι I *Ώχ ' 
"Ωχ! “Ωχ!

Ιατγος

Τι άναστεναγμός I Βαρειά καρι ι̂ά ποϋ ε“χει I
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Θαλαμηπολογ

Δεν ήθελα νοε την ίχ_ω την ν.«ρ5ιά της, και όλα τη; τα 
(Αεγαλεϊα νά ει '̂α !

Ιατρός

Καλά, καλά, καλά ! —-
Θαλαμηπόλος

"Αι̂ -ποτε νά ησαν καλά, Ιατρέ ρ.ου ! |
Ιατγος

Αύτη ή άβθενεια ξεπερνά '̂ ην τέχνην [χου̂ δ. ΚαΙ ορ.ω̂  [Α 
ετυχαν άνθρωποι νά περιπατούν εις τον όπνον των, και ,ν άπο- 
θάνουν άγια και άναπαυ[χένα εις τό στρώ[;.ά των.

Λ αιλη Μακβηθ

Πλΰνε’ τά χέρια σου, βάλε τό νυκτικό σο-υ' [Αη φαίνεσαι το- 
σον χλω̂ χός ! Σοϋ τό λέγω καϊ παλιν: βάγκος είναι είς τόν
τάφον του· 5έν ηριπορεΐ νά εβγ·/ι άπο το ν̂η[̂ .α !

Ιατρός

Καί εκείνον Ι
Λ αίδη Μ ακβεθ

'Σ τό στρώυ.α, ’ς τό στρώ(χα ! Κτυποΰν τ-ην θύραν. Έλα* ■ 
έλ«, ίλα, ϊλ ϊ ί ΐ  ίός |ΐ.ου τό χέρι ! Ό ,τι ίγανε 5έν ξεγίνεται.
'Σ τό στρώ[χα, ’ς τό στρώρια, ς τό στρώ[χα !

(Εξέρχεται). «
Ιατρός

Πηγαίνει νά πλαγιάση τώρα ;
Θαλαμηπολογ

Ά|χέσως !
Ιατρογ

Ό κόσαος ε“ξω ποάναατα φρικώίη ψιθυρίζει !
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Γεννούν αφύσικα ^εινά τά χαρά φύσιν ί”ργ« !
Όχου συνείίησις βχρειά, >> νοϋς τά ρ.υστικά του 
εις τά κουφά προσκέφαλα θά τα ξε[Αυστηρεύστ,, —
Ό /ι Ιατροϋ, πνιριατικοϋ ε/_ει αύτη ανάγκην I 
θεέ, Θεέ Πανάγαθε, ελέησε ρΐα; ολους ! . . .
Σύ, χρόσεχ_έ την, Κύ-ίταξε κοντά της νά [Αην εχη 
τίχοτε πράγρ-α νά βλαφθη. Πηγαίνω. Καλήν νύκτα. 
Έθά{Αβωσε τά ’ρ.άτια ρ.ου κ’ έτάραςε τον νοΰν αου 
τάχ_ω ’ς τον νουν, χλην 5έν τολαά νά τά είχη η γλώσσα.

Σ Κ Η Ν Η  Β'
Έξοχή π*ρα την Δουνσινάνην.

(Εισίρχοντβι μετά τυμπάνοιν και σημαιών δ ΜΕΝΤΗΘ, δ ΚΑΙΘΝΗΣ, 
δ ΑΓΚΟΣ, δ ΛΕΝΟΞ κα'ι ΣΤΡΑΤίΩΤΑί).

Μ εντηθ

*Ε5ώ κοντά εύρΙσκεται το στράτευρ,α των "Αγγλων 
κι’ 6 Μάλκολ(Α.έπι κεφαλής, κι’ ύ θεϊό; του Σιβάρίος̂ * ,̂ 
και ύ Μακ^ώφ, Έκ^ίκησις τά στηΟη των άνάπτει!
*Αλλά τά  οσα έ'παθαν ιϊν ’ αρκετά νά κάαουν 
ν’ άνάψη κ' ένας άσκητης καΐ νά χωθ?, 'ς το αΙρ.α !

Α γκος

Θά τούς συναπκντησωρ.εν 'ς το ίάσος της Βιρνάρ.ης.
Κα’ιθνηε

Γνωοίζετε άν Γργεται κι* ύ ά<̂ ελφος του Μάλκολυ. ;
Λ ενωξ

"Οχι! Εις τον κατάλογον 5έν.είναι των αρχόντων.
Α λλά  μαζί των ε-ργονται κι’ ίι νέος ύ Σιβάρίος
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καί άλλ' άαγίν€ΐα χαιόιχ, να τρωτ 
άνίρ££

ίΐζουν τώρα
είναι άνίρες καί αυτοί.

ΜΕΝΤΗβ
Ό τύραννος τί κά[Ανει ; 

Καιθνηε

Νά οχυρώσνι χροσχαθεϊ την Αουνσινάνην. Λέγουν 
χώς ετρελλάθη· άλλοι ίε  ’λιγιότερον εχθροί του, 
ήρω'ίκην χαραφοράν του άχο^ί(ϊουν. "Οαως 
το κόρι.[χα του χαρελυοε, κι’ αυτός ίιτχύν (̂ έν έχει 
’ς την ζώνην τής υποταγής καί πάλιν νά το σφίξη.

Α γκος

*Ά ! Τώρα θά αισθάνεται τούς ρί.υστικούς του φόνους 
νά του κολνοϋν 'ς τά χέρια του ! ΕΙς κάθε ανταρσίαν 
τώρα τής χροίοσίας του την τιαωοίάν βλέπει!
*Οσοι κοντά του ε|Αειναν κι’ άκόρ.η τον δουλεύουν, 
δουλεύουν άπο φόβον των, άχό αγάπην ό/ι ! 
Αισθάνεται τον τίτλον του χαλαρω|Αενον τώρα,
’σάν γίγαντας φορεριατα ’ς την ^άχιν νάνου κλέπτου !

Μεντηθ

Καί πώς νά [κήν κλονίζεται 6 ταραγυ.ένος νοΰς του 
άφοΰ το χάν εντός αύτοϋ το έ’χει εντροπήν του 
ότι εύρίσκεται εκεί!

Καιθνης

Έιχχρος λοιχον ω φίλοι
νά ίεΐξωικεν την χίστι^ ρέας έκεϊ όπου άνήκει! 
Πηγαίνω{Αεν ’ς τον Ιατρόν τού άσθενοϋς αας κράτους, 
και μέσα είς τό Ιατρικόν χοϋ 0  ̂ τό θεραχεύση 
κάθε ρανίία άς χύσωμεν καθείς τοϋ αίματός μας !



Σ Δ 1Κ Σ Π Ε ΙΡ 0Γ  ΜΑΚΒΕΘ

Λ ενωϊ

“Αί τρίςγ], το βασιλικόν βλαστάοι νά <ϊοοσίστι,
κι’ άς πνίξ-(ι τ ’ ά-ι'ριόχορτα I Έα-ρός, είς την Βιρνάριην !

(Έξέρχοντα» έν «ολεμι»^ τταρατάξΐί).

Σ Κ Η Ν Η  Γ
Έν Δβυνσινάνη. Αιθουβα βν τω μεγάρω.

( Είβίρχετβι δ ΜΑΚΒΕΘ, ΙΑΤΡΟΣ χαι ΪΠΗΡΕΤΑΙ ).

ΜακΒΕΘ

Νά ριη τ’ άκούω ’ς το έςης I “Λ ; φύγοον οσοι θέλουν ! 
Ενόσω (ϊίν σηκόνεται τό ι ά̂σος της βιρνά[Αης 
’ς την Δουνσινάνην ν’ άναβ' ,̂ οόβον εγώ 5έν ’ξεύρω !
Τί ων ό Μάλκολρ. ; — Γυναικος .̂τ, γέννηρ.α οέν είναι' — 
’Ερ.ενα τά ^αιριόνιζ, που τό γραπτόν γνωρίζουν,
[Αοϋ τό προεϊπαν καθαρά; Μη έ'χης φόβον, Μάκβεθ,
^ιότι γέννα γυναικος ίέν ε'χει νά σέ βλάώη. —
Φύγετ άν θέλετε λοιπόν, ώ·Θάνοι γωρίς πίστιν !
Πηγαίνετε νά ευρετε τούς ρ,αλθακούς τούς Άγγλους! 
Ενόσω ζώ, είς ^ισταγριούς ό νοϋς υ.ου ^έν θά πέση, 
ούτε ς το στήθος ρ,ου ποτέ ο φόβος θά χωρέστ] !

( Εΐβέρχετβι ΥΠΗΡΕΤΗΣ )

Μ λκβεθ

Νά σέ [Ααυρίσ’ η Κόλασις, κιτρινιασυ.ένε ίοϋλε !
Αυτήν σου την κατάφοβην την όψιν ποϋ την ηύρες ;

Υ πηρέτης

Δέκα χιλιάδες ε'ρχονται. . .
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Μακβεθ

Τί ; χ-ίνε; ;
ΥπΗΡίτΗί:

Στρατιώται.
Μακβεθ

Φΰγ* άττ’ ε^ώ'χίχΐ πηγαινι τά [̂ .ουτρά σου νά τρίψγ)ς 
νά κοκκινίσ’ ή δψις σου, χολθ776ρεχυ[Αένε!
Τί στρκτιώτκι, χνώίαλον, — 6 Χάρο; νά σε χάρ·;̂  !
Με τά  σκβανωριίνίχ σου αυτά τά /̂.άγουλά σου 
δχοιος σέ Ι̂ τ, θά φοβηθη! Τί στρατιώται; λέγε !

ΥπίΓΡΕΤΗΕ

Οί ^Αγγλοι, ω αυθέντα ρ.ου.
Μ ακβεθ

Φύνε άπ’ έίώ  ! ΚρΊορινίσου ! ·
(Εξέρχεται δ ΥΠΗΡΕΤΗΣΙ·

Μ ακβεθ

Που είσαι ; “Ελα, Σέϋτων ! —  ΣιχαΙνοριαι νά βλέπω . . . 
Αί, Σέϋτων!^— Αύτ' ή σπρωξιά τξ θά [λέ στερεώσν), 
η θά ρ,έ ρίξη κατά γή;. — Έπέρασ’ ή νεότης· 
εγΰρισε ’ς το |Αάραρ.α δ ρ̂ό(Λθς της ζωής [Αθυ· 
το φύλλον έκιτρίνισε· κι' άπ' ολα οσα χρέπει 
νά έ"χουν τά γηράριατα, — τιριήν, αγάπην, σέβας, 
σωρόν τους φίλους, — τίποτε <5έν εχω νά προ7 [λένω· — 
χατάραις [ΛΟνον σιγαναις άλλα θερμαί; θά «"χω, 
χι’ αγάπην (Αονον ψεύτιχην άπο τά χείλη, — λόγια,
*ποΰ ή χαρίιά νά τ ’ άρνηθ^ Οά ηθελ ή καϋρ-ένη, 
πλην 5έν τολ(Αα. — Αϊ, Σέϋτων!

( Είφέρχιτοιι δ ΣΕΤλΏΝ )
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Σεϊτω ν  -
ΑΰΟέντκ, τί χροστάζίΐς;

, Μακβεθ

Τί &\\χ νέα β’̂ .̂κΟι;;
Σ ευτων

"Οσα [λ«ς είπαν, ολα 
άλήδεια είν’, αύθέντα αου I

Μακβεθ

θά  μ,άχωα’ ί'ω; ότου 
νά λ.ανισΟη το κρέας ρ.ου άπό τά κόκκαλά [ίου!
Δός Άθΐ> τά δπλα.ριου έ(5ώ I

Σ εϊτων

Δέ·ν εΐν’ άκόρ.’ ή ώρα.
Μακβεθ

Τά ! Στείλε ιππικόν την χώραν νά γυρίτη, ’
κ»’ δτους φοβούνται, κρέρ.ασρ.α ! . . . Φέρε /̂.ου συ α̂ χεσως
την πανοπλίαν {Αου . . . Ιατρέ, πώς είν’ ή άρρωστη σου;
,  Ιατρός

Δεν είναι τόσον άρρωστ,η. άλλ’ είναι ταραγριένη 
απ’ τά πυκνά φαντάσματα που της χαλνούν τον ύπνον. 

Μ ακβεθ

Θεράπευσε την απ’ αυτό. Την τέχνην έ̂ν κατέχεις 
’ς τήν πονεμένην την ψυχήν νά φέρης θεραπείαν;
Άπό την μνη^ην ίέν "μπορείς νά ξερριζώσης λύπην, 
νά σβύσης δσα ’ς τδ μυαλό έχάραςεν ή έ'ννοια ;
Δεν ν/ίΐ.ς άντιφάιμακον, ληθης πιοτόν ιϊέν εχεις 
μέσ' άπ’ τό στήθος τό βαρύ νά 'βγάζτ) τό φαρμάκι, 
δποΰ πλακόνει την καρίιά ;
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• Ιατροε

Ό «;:ρωστο;, αΰΟίντκ,
αυτά τά ττάθγι |Α0νος του νά τά ΙατρεΟση χρίπίΐ.

Μακβεθ

Τότβ λοιπον τά Ιατρικά ’ς τούς σκύλους πέτασε τα !
Δίν [Αοΰ χρειάζονται ! , .

(ίτρ ς̂ τον ύκηρέτην)

Έσύ, την πανοπλίαν φέρε.
Δός [̂ .ου το σκηπτρον . . . Σέϋτων, το ιππικόν νά στείλτ^ς,—  
Φεύγουν οί Θάνοι μου, Ιατρέ I —

(προ< τον ύπηρέτην)

Σύ, τί προσμένεις; "Ελα.—  
Ιατρέ, άν ητο δυνατόν και τό βασίλειόν μ.ου 
νά του σκαλίσν]; τά νερά, νά εϋρης το τί πάσχει, 
και πάλιν εις τά πρώτα του νά μου το ’ζαναφέρτ,ς, 
θά έκραζα εις την Ήγώ εγκώμιά σου τόσα, 
που ώς κι’ αύτη νά σ* έπαινή , . .

(«ρο; τον υπηρέτην) ·

■βγάλε την, ^έν την θέλω.—  
(άφαιρίΓ την πανοπλίαν)

’Σάν τί καθάρσιον, ιατρέ, τ ί’σέννα, τί ραβέντι
αυτούς τούς Άγγλους ήμπορεϊ νά μου τούς ξεπαστρεύση ;
Το ηκουσες πώς ε'ρχονται ;

Ιατρογ

' Το ηκουσα. Το λέγουν
κ’ αΐ προ^τοιμ.ασίαι σου.

Μακβεθ (προς τον υπηρέτην}.
Κατόπιν μου την φέρνεις, —



ούτε,τον θάνατον ψτ,φώ ουτ’ ^/θρικάς <ϊ^νάυιεις, 
άν 5έν Ι5ώ να κινηθτ, το ίάοος της Βΐ(:νάρ.ης !

ΐΈξέρχονται πάντες, εχτ&ί του ΙΑΤΡΟΥ)· · 
ΐΑΤΡΟε

"Ας ητο τρό-ος άττ’ ί^ώ  κρυφά ν’ άνα;/ο>ρησω, 
και τίποτε ^εν [α’ ε'καΐΑνε όπίσω νά γυρίσω.

(Εξέρχεται).

Σ Κ Η Ν Η  Δ'
Παρα τ& δάσο; της Βιρνάμης.

(Εΐιτέρχονται, μετά τυμπάνων ααι «ημαιών, β ΜΑΛΚΟΛΜ, δ γέρων 
ΣΙΒΑΡΑΟΣ, ό υίδς αύτοΰ, ό ΜΑΚΔΩΦ, δ ΜΕΝΤΗΘ, ό ΚΑΙΘΝΗΣ, 
δ ΑΓΚΟΣ, ό ΛΕΝΩΞ, δ ΡΟΣ στρατός έν πορε(α).

Μ αλκολμ

Καλρί (ΑΟυ φίλοι, 6 καιρός, ελπίζω, πλησιάζει 
την νύκτα ήσυχος κανείς ’ς το στρώ(Αα νά κοΐ|Αάται.

Μ ενηξ
"Ω, ν α ί !

Σ ιβαρλοε

Τί 5άσος είν’ αυτό ;
Μ εντηθ

Τό 5άσο; τής βιρνάμης. 
Μ αλκο.\μ

Ο κάθε στρατιώτης ρ.ας ένα κλαίει άς κόψη 
κ ι’ ας το κράτη ’ς τα  χέρια του, ώστε ή ίύναριίς ριας 
νά σκιασθη· καί ο εχθρός, ποϋ αάς χαρααονεύει, 
νά γελασθη ’ς το ριέτρη{;.α.

Σ τρατιωται

Θά γείν’ ή προσταγή σου !

Σ Α ΙΚ Σ Ι1 Ε ΙΡ 0 Γ  ΜΑΚΒΕΘ 11
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Σ ιβαρλος

*2 Λουνσ^νάνην ή'τυ^ος /.«9ώς τϊληρο^ορο ί̂ ί̂ΐι 
λ̂ένει 6 τύρκννο; κλειστός, κ’ έκεϊ 9ά αας τ:ροσρ.εννι 

νά τον πολιορκτ,σωρεεν.
Μαλκολμ

ΚαΙ τί νά κά[;-Υΐ άλλο,
άφοϋ ίΛεγάλοι καί ρ;.ικροί τον πκραιτοϊιν καί φεύγουν, 
άρεκ “ρος τούτο βοη^ον καί ευκαιρίαν ευρουν ; 
καί οσοι τού ε*αειναν ι̂ ιά της βίας ι.εένουν 
7) 5ε καρ5ιά των είν’ άλλού !

Μ ακδωφ

Εκείνα χού άζίζει
τά  λΙγοι;.εν αργότερα, άφού τον κρίν’ η Τύγ_η.
Έργων καιρός χολερ.ικών κι’ άν5ρείας είναι τώρα!

Σ ιβαρδος

Ή ώρα έχλησίασε, κι’ αύτη θ’ άχοφασίστι 
εκείνο τώχει 6 καθείς νά γάσ’ η νά κερ5ίση.
’Αχό τά λόγια τά κενά έλχίό'ες [λόνον βγαίνουν, 
άλλα τά εργ« 'τ’ άσφαλη ρ/.έ τό σχαθί συαβαίνουν.
Λοιχον ε{Λχρός, ’ς τον χόλερ,ον I

ιΈξίρχονται εν «τρατιωτιχ^ παρατάξει).

Σ Κ Η Ν Η  Ε'
Ε(ς Δοννσινάνην Ιντο; του φρουρίου.

(Εισέρχονται δ ΜΑΚΒΕΘ, δ ΣΕΤΤΩΝ χαι ΕΤΡΑΤΙΩΤΑΙ )· 

Μ ακβεθ

Κρε(Αάσετε τά φλάριχουρα ’ς τά τείχ̂ η αας άπ’ ε*ξω.
Όλοι [ΑΟύ λέγουν: "Ερ/ονται ! — Το 5υνατόν |χας κάστρον
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μ.έ τ/,ν τταλιορκίχν των Οά ν̂ ·/̂  νά γελάτ·/].
“Ας {;.είνονν ώς που λοιαι/,η και πεΤνκ νά τούς φάγγ] ! 
“Ας |ΛΥ) τούς έίυνά^-οναν εκείνοι πού άφηκαν, * 
κι’ άφόβως τούς άντίκρυζα στήθος υ.έ στήθος τώρα, 
και θά τούς έ'ιίιωχν’ άπ’ έίώ  !

(Άκοΰθ'»ΐαι χραυγαι γνναικεΓας έυωθεν).

Τί είναι ; ΙΙοιός φωνάζει; 
Σ εϊτων

’Σάν γυναικών ξεφωνητά [Λοϋ φαίνονται, αύθεντα.
(Εξέρχεται)·

Μ ακβεθ

Σχεδόν το ελησι/.όνησα τ'ι πράγι;.α είν’ 6 φόβος.
Ήτον καιοος πού |Λΐάν κραυγήν νά ηκουα την νύκτα, 
επάγοναν τά ρ.έλη [̂ -ου, — πού ενα παρα ;̂.ύθι 
νά ριού ύρθό)σ-/) τά [χαλλιά ’ς την κεφαλήν “[̂ ,πορούσε, 
ωσάν νά εζωντάνευαν ! — Έγόρτασ' άπο φρίκην, 
οί φονικοί |Αθυ λογισριοι συνείθισαν τον τοόρ,ον, 
κ’ εις το έξης δεν η;κπορεϊ νά ρ».έ ’ςιππάση πλέον!

( Επανέρχεται δ ΣΕΓΤΩΝ )
Τί ητον ;

Σευτων

Ή βασίλισσα, αύθεντα σεβαστέ [εου,
άπέθανε.

Μλκβεθ

Αργότερα ’ριπορούσε ν’ άποΟάνη 
Θά ητο κι’ άλλοτε καιρός αυτό νά τό ακούσω.
“Ω ! κύριον, καί κύριον, καί κύριον — καί φεύγει 
κι* ακολουθεί σιγά σιγά ή[χε /α την ήριέραν,
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ώς την εσχάτην συλλαβήν ’ς του Χρόνου το βιβλίον !
Και κάθε χ_θές όπου περνά, ητο φανός νά φέζγι
{Αωρους θνη'τούς νά σκονισθοϋν ’ς τον (̂ ρό{Αθν του θανάτου 1
Σβύσε, ’λιγόζωε ία υλέ ! Δεν ειν’ 6 βίος άλ>ο
παρά σκιά που περχατεϊ, παρά θεάτρου |ΑΪ{Αθς
όπου πηγαινοέρχεται ριιάν ώραν ’ς την σκηνήν του,
και πλέον 5έν ακούεται, είν’ ενα παραριΟθι
ποϋ λέγει ένας παλαβός, βοήν, θυ|Αθύς γεριάτον,
άλλά ίέν έ'χει νόη̂ χα !

(ΕΙβέρχεται ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ)

Μ ακβεθ

Ή γλωσσά σου εσένα
κάτι γυρεύει νά ε’ιπή. Εΐπέ |Αθύ το άριεσως !

Α γγελιαφορος

Αυθέντα, ήθελα νά 'πώ τό πράγ[;.α όχου εί^α, 
άλλ’ δ|Αως πώς νά σου τό ’πώ ιϊέν ’ςεύρω.

Μακβεθ

Λέγε ριού το !
Α γγελιαφορος

Έκεϊ πού είχα νά φρουρώ ’ς την κορυφήν τοϋ λόφου, 
πρός την βιρνάριην ε“βλεπα, και ε̂ ξαφνα ρι’ έφάνη 
δτι τό ίάσος προχωρεί.

Μακβεθ

Κατηρααένε, ψεύτη !
Αγγελιαφορος

Έάν σου λέγω ψεύρεατα, νά πέσω ’ς τήν οργήν σου ! 
Αυθέντα, βλέπεις κ’ Γρχεται, έ»ϊώ και τρία {λίλια. ~
Σου λέγω, ^άσος κινητόν I
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Μ ακβεθ

Έάν |Αθΰ είπες ψευι ,̂κ,
*ς το ποώτον έ̂νι̂ ρον ζωντανόν νά σέ κοε̂ Λάσω θέλω, 
ώ; που νά γείν^ς, κρε^χαστός, ζερος άπο τ- ν̂ πείναν !
“Αν τ,ν’ αλήθεια, τότε σΰ, άν θελγις, κρέ|Αασέ (αε ! 
Κλονίζεται τό θάρρος {χου κ ι ’ αρχίζω ν’άαίριβάλλω 
(χη χ̂’ άπατ:^ ό Σατανάς κ ’ είν’ ή άλήθεια ψεϋ<ϊος !
« Ό Μάκβεθ 5έν θά νικτ,θη, έκτος εάν κίνηση 
« 'ς την Δουνσινάνην ν’ άναβη τό <̂ άσος της βιρνά|χης.» 
Κ’ Ιίού, το 5άσος ερχεται ’ς την Δουνσινάνην τώοαΐ — 
'ς τά  όπλα, κ’ εςω ! — “Αν αΰτος το εΐ5εν όπως λεγει, 
ούτε νά ούγω (χ’ ώφελεϊ και ούτ’ έ^ώ να μείνω.
Αρχίζω νά βαρύνωμαι τον ήλιον καί νά θέλω 
νά γείνη τώρα εζαφνα συντέλεια του κόσμου.— 
Σημάνετε τά σήμαντρα I ’ς τά όπλα ! Εις τά όπλα! 
Αέρα, φύσα, μάνιζε ! — "Αν ήναι ν’ άποθάνω, 
άς πέσω με τά  όπλα μου ’ς το στήθος μου επάνω !

(Εξέρχονται).

Σ Κ Η Ν Η  ΣΤ'
Εις Δουνσινάνην, παρα τ  ̂ φρούριον.  ̂

(Εισέρχονται, μετά τυμπάνων καί σημαιών ό ΜΑΛΚΟΛΜ, δ στρατηγός 
ΣΙΒΔΡΔΟΣ, δ ΜΑΚΔΟΦ καί στρατιώται φέροντες κλάδους).

Μ αλκολμ

Πλησίον εϊμεθ’ αρκετά Την φουντωτήν σας σκέπην 
πετάξετέ την κατά γης. Φανήτ’ αυτοί ποϋ είσθε.
Έσύ, ώ θείε μου καλέ, μέ τον εξάίελφόν μου, 
τον υιόν σου τον άτρόμητον, άργίζετε την μάχην.
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Έγώ κι’ 6 άξιος Μκκι^ώφ έρχόμεθ»; κατόχιν, 
καθώς εσυρεφωντ,σαρ-εν την τκξιν τοΰ χολέρ.ου.

Σ ιβαρδοε

"Ωρα καλή ! Ό τύραννος άς ε“βγγι άντικρύ μας, 
κΓ άν ίεν τον χολεμήσωμεν, ή έντροχή ν ι̂κή μας, 

Μακδοφ

Έμχρος αί σάλπιγγες ! ’Ά ς 'χοϋν το ^ιαλάλημά των 
οί κήρυκες οί βροντεροί αιμάτων και θανάτων !

(Εξέρχονται).

ΣΚ Η Ν Η  Ζ’
"Ετερον μέρο; τοΰ πεδίου τη; μάχη;. Ακούονται σάλπιγγ»;. 

'  (Εισέρχεται ό ΜλΚΒΕΘ).

Μακβεθ

Πώς νά τούς φύγω ; Μ’ ε’-'ϊεσαν έχάνω ’ς τό παλούκι 
’σάν την άρκοΰιϊα ! Τά σκυλιά λοιχον άς πολεμήσω ! 
Ποιος άχύ. σπλάγχνα γυναικος <̂έν είναι γεννημένος ; 
Μόνον αύτον θά φοβηθώ ! "Αλλον κανένα οχι !

(Εισέρχεται ό νέος ΣΙΒλΡΛΟΣ).

Σ ιβαρδοε

Ποιος είσαι σν ;
Μακβεθ

"Αν σοϋ το ’χώ, τρομάρα θά σέ πιάστ, ! 
Σ ιβαρδοε

’Ποτε 1 Κι’ άν έχτ;ς ονομα φρικτότερον άκόμ.η 
άχ’ οσα κι’ άν άκούωνται ’ς τον "^'^ην.

Μ ακβεθ

Εψ,αι 6 Μάίβεθ ί
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Σ ιβαρδος

Νά (Αοΰ προφερτι ονθ[λα κ,ι’ ό Σατανάς ίέν ί~/ιι 
ποϋ να [Αισώ δσον αυτό 1

Μακβεθ

Και τόσον νά φοβησαι.
Σ ιβαρδογ

Ψεύδεσαι, τύραννε φρικτε ! Θά σ’ άποιϊείξω ψεύστην 
{Αε τό σπαθί οπού κρατώ !

(ΜάχονΐαΓ ό νέο; γικαρδος φονίύετα ιι.

Σ’ έγένντ,σε γυναίκα !
Γελώ τον κίνδυνον, σπαθί (ίέν ρεέ τρο{Αάζει, ό/̂ ι, 
γέννη̂ Α* άν ηναι γυναικός όποιος ’ς το χ_έρι τώχει.

'(Έξίρχονται).
ΐΕίσέρχεται ό ΜΑΚΛΩΦ).

Μ ακδωφ

Ό κρότος ητον απ’ έ^ώ. — τύραννε, ποϋ είσαι ;
Τό πρόσωπόν σου ^εΐςέ ρ/.ου. “Αν πάρνι την ζωήν σου 
άλλος κάνεις κι’ όχι εγώ, άνάπαυσιν 5εν θαυρουν 
τής γυναικός ρ.ου ή ποτέ και τών παιδιών ρ.ου !
Δεν ή[;.πορώ νά πολε .̂ώ άνθρώπους τιποτένιους 
ποϋ τά κοντάρια των κρατούν είς χέρια {Αίσθωριένα. 
Εσένα θέλο) ! ΕΙ̂ ε[Αη ’ς την θήκην το σπαθί ρ.ου 
τό ξαναβάζω άπρακτον, {α’ άκτύπητον την κόψιν, 
Κατάντικρύ ρ.ου σ’ ήθελα, έ'ϊώ ! . . . Ποιος πλησιάζει ; 
Τό τόσον βροντοκόπηρια σηριαίνει πώς Οά ηναι 
κανείς πολύ σηρ.αντικός. — Ώ  Τύχη, ας τον ευρώ, 
καί άλλο τι 5όν σού ζητώ!

(Έξερχετβι. Σάλπιγγες).



(Ε^αέρχοντβι ό ΜΑΛΚΟΛΜ καί ό γέρων Σ1ΒΑΡΔΟΣ). 

Σ ιβαρδος

Έ λ’ άτ:” «^θέντίχ.
Το κάστρον πκρείόθηκε·—’χωρίοθηκαν είς 5ΰο
του Μάκβεθ τά στρκτεΟριατα. καί [χάχοντ’ έ’να τ ’ άλλο.
Γενναίως άγωνίζονται οί ευγενεϊς σου Θάνοι.'
Ή νίκη πλέον φαίνεται ’^ικη σου άπο τώρα, 
κι ολίγον {ιάς άπεριεινε νά κά|Αωρ.εν άκό[χη.

Μ αλκολμ

Έ[Απρός [Αας ηϋραρ,εν εχθρόν πο13 ελαφρά πληγόνει.
'  Σ ιβαρδος

“Ας ε’{Αβω|Αεν ’ς το φροΰριον.
(Εξέρχονται. Σάλπιγγες).

ΣΑ ΙΚ Σ Π Ε ΙΡΟ Τ ΜΑΚΒΕΘ

Σ Κ Η Ν Η  Η'
"Ετερον μέρος τον πεδίου της μάχης. 

(Είοέρχεται δ ΜΑΚΒΕΘ).

Μακβεθ

Προς τί ’<?άν τον άνόητον έκε;νον τον 'Ρωρ.αϊον̂ ®
’ς το-Ι^ικόν ρ.ου το σπαθί επάνω ν’ ά-ποθάνω'; 
Ενόσω βλέπω ζωντανούς, καλλίτερ’ άς πληγόνω 
ζένκ κορμ,ιά I

[Εισέρχεται 6 ΜΛΚΔΩΦ,).

Μ ακδωφ

Γύρνα έ(̂ ώ, γύρνα, σκυλί τοΰ "Α^ου 1 
Μ ακβεθ

Έσεν’ άζ’ ολους αεταζύ σ’ άπέφευγα. Τραβηζοίλ.! 
Μου φθάνει δσον άιριά σου βαρύνει την ψυχήν ρ.ου.
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Μ ακλοφ .

Δεν ν^ω 'λ ό γ ικ  ! Το σπκΟΙ εΤν’ ή φωνή λ̂ου. Τέρας, 
που τ ’ δνο|χά σου ε̂ν ’|χπορεϊ νά ’πή ανθρώπου γλώσσα !

( μβχοντβι)

Μ ακβεθ

Χα(Αενος εΐν’ 6 κόπος σου. Όσον ’ιχπορεϊ νά βλάψ·5 

τό κοπτερόν σου τό σπαθί τον άϋλον άερα, 
τόσον το"υ είναι δυνατόν χ.’ έ|λέ νά αίριατώσγ(.
Τρωτά κεφάλια νά κτυπας! "Έχ̂ '·ή ζωή ριου μάγια, 
και ^εν φοβάται άνθρωπον γυναικογεννημένον.

Μ ακλοφ

Δεν ωφελούν τά  μάγια σου ! Εκείνος ποϋ δουλεύεις, 
δ Σατανάς άς σου εΙπή, δτι έ^ερριζώθη
άπ’ τής μτιτρόςτου'δ Μακ^ώφτά σπλάγγνα πριν τής ώρας! 

Μ ακβεθ

Κατάρα και ανάθεμα ’ς την γλώσσαν που τό λέγει, 
ίιό τ ι μέσα μου αυτό έι^άμασε τον άνίρα 1 
Τ’ απατηλά δαιμόνια κάνεις μή τά πιστεΰη, 
ποϋ μέ νοήματα ίιπ λά  μάς παίζουν κι’ όσα τάζουν 
μάς τά κρατούν ’ς την ακοήν καί όχι ’ς την ελπίδα.
Δεν πολεμώ με σε !

Μλκδώφ

Δειλέ ^όσε τά όπλα
καί ζήσε ! Γίνου θέαμα και παίγνιβν του κόσμου, 
νά σ’ ε^ωμεν ζωγραφιστόν επάνω ’ς ενα ζΰλον,
’σάν ένα τέρας σπάνιον, μ’ επιγραφήν νά λέγη:
Έλάτ’ έ^ώ, τήν τύραννον ελάτε νά ’ιίήτε !
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Μακβε©

"Ό̂ ι, ^έν π«ρ«<ϊί^θ[;.αι ν’ ά^ττάζωααι το χώ|Λ« 
δχου δ Μάλκολρ. θά πατ* ,̂ κι ο δχλος νά [Λε ’βρίζτρ.
"Ας ηλθεν είς το κάστρον ρ.ου το 8χσος ττις ΒιονάίΛης, 
γυναΤκ’ άς σ’ εγέννηοεν εσέ ποϋ [ΐ’ άντεκρύζεις, 
ώς την εσχάτην ρ.ου χνοην νά χολεαησω θέλω !
Ί(5ού [Αε, εις το στήθος [ΑΟυ χροτείνω την άσχί-ίκ.
Έ[Αχρός, Μ ακι-^ώφ 1 Κ τ ΰ χ α  έ ^ ω  ! Έ α χ ρ ό ς  ! κ ι ’ ά νά θ ε [Α «  τ·ον 

εκ ε ίν ο ν  ά χ ’ τ ο ύ ς  ί ύ ο  [Α«ς χοϊ> χ ρ ω το κ ρ ά ζ ν ι : φ θ ά ν ε ι  1

ι’ Εξέρχοντα» μα/_όμινθί. Σάλπ«γγε;)_ 

(Εισέρχονται, μετά σαλπίγγων, τυμπάνων, χοΐ σημαιών, ό ΜΔΛΚΟΛ3Ι 
δ γέρων Σ1ΒΑΡΔΟΣ, δ ΡΩΣ, έτεροι ΘΑΝΟΙ χαϊ ΣΤΡΑΤίΩΤΑί)· 

Μ αλκολμ

"Ας έβλεχκ τριγύρω |Αθυ κ’ εκείνους χοϋ αάς λείχουν.
Σ ιβαρδοε

Θά σκοτωθούν και (Αερικοί 1 Ά χ ’ δσους δριώς βλεχω, 
χάλιν χληρόνετ’ εύΟηνά τόσον |Α εγάλη νίκη.

• ΜΑΛΚΟΛλί
Ό υιός σου λείχει κι’ ό Μακίώ'ξ.

Ρωγ

Λύθέντα ρ.ου, 6 υιός σου 
εχληρωσε το χρέος του ’σάν στρατιώτης. Μόλις 
νά γείν·(ΐ άντρας έφΟασε — καί νά το άχο<̂ εί;γ)
{Αε .την άνι^ραγαθίαν του — κι’ άχέθανε ’σάν άντρας !

Άχέθανέ ;
Α.ΙΒΑΡΔΟΣ

Τον :φερ«
ΡϋΣ.

' νεκρόν άχο την ριάγην.
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Μτ) κατά την αξίαν του την λΰ-την σου ρ.ετρησης 
^ιότι τότ’ η λύττη σου θά ηναι χωρίς τέλος.

Σ ιβαρδος

Είν’ η πληγη του άπ’ ε{/.πρός ;
Ρως

’Σ το στήθος 1 
Σ ιβαρδος

Στρατιώτης
είς τοϋ θεού τά  τάγ[χατα νά γείνη ί Έάν είχα 
δσα [χαλλιά καί τόσους υιούς, θά ητον ή ευχή ^ου 
τοιοϋτον θάνατον καλόν νά εύρη 6 καθένας 1 
Νεκρώσιριόντου σήρ.αντρον ας ήν’ αυτό και ριόνον 1 

Μ α λ κ ο λ μ

Τού ήζιζε νά ^είξωμεν χερισσοτέραν λύττην.
Έγώ τοϋ την ύχόσχοριαι.

Σ ιβαρδος

Τόση άρκεΐ ! Μοϋ είχαν 
χώς ε̂ καρ.ε τό χρέος του κΓ άπέθανε γενναίως, 
λοιπόν ρ/.αζί του 6 Θεός !

(Εισέρχεται ό ΜΑΚΔΩΦ φέρων την χεφαλήν του ΜΑΚΒΕΘ). 

Σ ιβαρδος

Ί'^ού παρηγοριά !
Μ ακδοφ

Ζωή ’ς τον βασιλέα [Αας ! Συ βασιλεύεις τώρα !
Ί3“ού, Ι^ού ή κεφαλή τοϋ ριιαροϋ τυράνου !
Ό κόσριος είν’ ελεύθερος ! Σε περιτριγυρίζει
τό άνθος τής πατρίι^ος ρ.ας, τοϋ κράτους σου, καί δλοι



τά λόγια χοϋ επρόφίρα τά, λέγουν ριε τον νοΰν των.
Ένώσατ’ ολοι ίυνατά [/.αζί [̂ .ου την φωνήν σας :
Ό Μάλκολ|χ ζήτω ό βασιλεύ; 1

Παντες

Ό βασιλεύς ριας ζήτω 1 .(Σάλπιγγε;).
Μαλκολμ

Πολύ καιρού ^ιάστηίΑα. 5έν θά χεράση, φίλοι, 
χρίν ’ς την άγάχην καθενος .το χρέος (ΑΟυ χληρώσω 
καί εξοφλήσω {α’ όλους σας. — Έσεϊς, οχλαρχηγοί |Αου 

και συγγενείς (Αου, Κό|Αητες είς το έξης νά ήσθε, 
οί χρώτοι χοϋ τ’ άξίωαα λααβάνουν ’ς την Σκωτίαν.
Και όλα τά εχίλοιχα, τά χάντα 0σα χρέχει
|Αε τοϋ καιρού τήν αλλαγήν νά φυτευθοϋν έκ νέου, —>
νά ξαναφέρω (ϊηλαί^ή άχό τήν εξορίαν
τους φίλους, όσοι έφυγαν τά βρόχια τοϋ τυράννου,
ή νά χαϊδεύσω τους σκληρούς χοϋ είχε όργανά τού
αυτός ό δήμιος έίώ  καί ή βασίλισσα του,
ό δαίμονας ό σύσσωμος ε’κείνη, ή-όχοία ·
μονάχη της, ώς φαίνεται, έχήρε τήν ζωήν της, —
αυτά καί όσα χρεωστοϋν έκτος αυτών νά γείνουν
κ’ έ’χουν νά γείνουν (ϊι’ έμοϋ, — μέ τοϋ Θεοϋ τήν χάριν,
ς τον τόχον των, ’ς την ώραν των, τά χάντα θά τά χράξω !
Εις τον καθένα χωριστά ύχόχρεο ς̂ σάς μένω,
κΓ όλους μαζί ’ς τήν στέψι'ν μου, ’ς τό Σκών, σάς χεριμένω̂ ®*,

(Σάλπιγγες. Εξέρχονται).
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

(1) Ή Τ ραγω δ ία  τον Μ άχβεθ έ<·̂ Υΐ{Λθσιεΰθη το ττρώτον χατά 
το έτος 1623. Ά λ λ ’ έκ των χερισωθεισών σημ,ειώσεων αυτό-_ 
πτοο ρ,άρτυρος, χαρευρεθέντος εις χαράττατιν της τραγωδίας 
ταύτης κατά την 20ην Απριλίου 1610, γνωρίζο ;̂.εν οτι έγράφη 
προ του έτους εκείνου. Γνωρίζοριεν  ̂ α<ρ ετέρου, εκ των έν τ^  
δράυ.ατι ύπαινιγριών του ποιητοΰ, οτι έγράφη βασιλεύοντος 
Ιακώβου τοϋ , οςτις άνηλίεν επί του θρόνου της Αγγλίας 
κατά τό 1603. Έξ ετέρων εσωτερικών τ8κ[Λ.ηρίων ύρίζεται 
άκριβίστερον ή χρονολογία του ΜάκβεΟ ριεταί̂ ΰ τοϋ έτους 1605  
καί τοϋ 1606 |χ. X. 'Οπως^ήχοτε η τραγωδία αύτη έποιήθη 
κατά την τελευταίαν « ε̂καετηρίι α̂ τοϋ βίου τοϋ Σαικσχειρου.

Την ύπόθεσιν ηρύσθη ύ ποιητης εκ τη; Χρονογραφίας τοϋ 
Πθ1ίηδΙΐβ(1 « Τινές τών ριεταγενεστέρων έκίοτών κατέταξαν 
« την τραγωι^ίαν ταύτην ι .̂εταξϋ τών ιστορικών τοϋ Σαικσπει- 
α ρου 5ρα[;.άτων, άλλ’ ούίέν ε’χει αύτη τό κοινόν αετ’ εκείνων, 
<τ Τό ιστορικόν στοιχεΐον ού^ααώς ύπερέγ̂ ει εν τγ, συνθεσει τοϋ 
α Μαχβεθ, ούίέ φροντίζοαεν ποσώς εάν τά έν αύτώ εκτίθενται 
α ώς ιστορικά ίηΟεν γεγονότα, καθότι ταϋτα άνηκουσιν άπο- 
α κλειστικώς είς τό βασίλειον της ΙΙοιησεως. Η^υνάΐΑεθχ επι— 
« σης νά καταλέξωριεν τον ^ 1\ρ καί τόν Ά μ,Μ ζοτ [Αοταξύ τών
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« Ιστο:ιχών ίρααάτων, έτ:1 λόγω δτι τ, όπόθί^ις αυτών έληφθη 
α έχ. των Χρονογράφων τ·?,ς ί-Ο'/βς έ/.ίίνη:. — Έ/. ττηγών {λάλ- 
«λον ά'ιοχίττων η δ ΗοΙίηκΗβίΙ γνωρίζομίν δτι, βοηΟούρι.ενος 
« υτΓΟ Νορβηγών εττικούρων, ό Μάχβεθ άφηρτασε το στεΐΛ(Αα 
« τοϋ βαιηλίως της Σχ.ωτίας Δώγ/.αν εν (λάχη, καθ’ ήν ούτος 
(( εφονεΰΟη, καΐ οτι (Αετά τολοετη βκτΓΑΐίχν 6 Μάχ.βεθ ήττη- 
<ί θεις ΰτο τοϋ οίοϋ του Δώγκαν, Γχοντος συρερ,άγους τούς "Αγ
ά γλους, εφονεύθη τ:ολε|Αών. ’Ιόν τγ αύτγ, Χρονογραφία τοΰ 
α ΗοΙϊηδΙιβίΙ ύτάρχει έτέρα άφηγη-τις, ή της δολοφονίας τοϋ 
« βασιλέως ϋαίΤ ύτο τοϋ ΟοπνναΙά καΐ της συζύγου του, εν 
« τω φρουρίω αυτών, ε'νΟα έφιλοξενεΐτο ό βασιλεύς. Ό Σαικσπεϊ- 
« ρος ρ.ετά τέχνης άτ:αρα|Αίλλου συνέττλεξεν είς εν τάς δύο τοϋ 
«Χρονογράφου αφηγήσεις, διασκευάσας έξ αυτών το μέγα 
«τούτο άριστούργηριά του )> (Κ η ΐ^ ΐιί, δΙυ(1Ϊ6δ οΓ δ ΐΐα ΐί-  
ερβ&Γβ). Κατά τόν ΗοΙΐηβΗβά ή αάχη καθ' ήν ήττήθη και 
ε’φονεύθη ό Μάκβεθ, έγΙνετο κατά το ε'τος 1057.

α II Τραγωδία αυτή, λέγει ό Γερβΐνος, έςετΐ{ΐήθη άείτοτε 
«ιδιαζόντως [χεταςύ των λοιτών τοϋ Σαικσχείρου έργων. Ό 
« Σχΐλλερος τήν ρεετέφρασεν, ό Σχλέγελος 'Αετ’ ένθουσιασυεοϋ 
« ορΑΐλεϊ τερί αυτής, 6 ϋΐ'ίΐΐνβ τήν άχοκαλεϊ το ριεγιστον χροίον 
«τής διανοίας τοϋ Σαικσχείρου, το ΰψιστον και καταχληκτι- 
« κώτατον τών δρααάτων οσα χοτε έγράφησαν. Ό Μ άκδεθ  
« άχήλαυσε χαρά τοϊς ρ.ή Τευτονικοΐς λαοΐ; δηρεοτικότητα 
« πλειοτέραν ή αί έτεραι τοϋ Σαικσχείρου τραγωδίαι, είτε ώς 
α εκ τής ρ.εγαλειτέρας αυτού χρος τήν άρχαίαν τραγωδίαν 
« ό|Αθΐότητος, είτε ώς εκ τής ένότητος τής χλοκής καΙ τής 
« άχλότητο; χέρι τήν διέλιξιν τής ύχοθέσεως, είτε έχί τέλους 
« διά την ευκρίνειαν τών χαρακτήρων, τούς όχοίους ό χοιη-



ϋ. τής ( ΐ̂ίγρκψε [Λετά ό7.ιγωτερου ή «υνήΟω; παρ’ αυτω {Λυ τ̂η- 
β ρΐοο· "ροττάντων ϊ'τω;, έ'νεκχ τοϋ γραφικού εν· τή τραγω- 
α 5ία ταύττ, γοήτρου και τοϋ ττοιητικοϋ της χρω^ιατισίλου. Τω 
(ί οντι δ Μ άχβεθ  ε;έχει ώς τ:ρος τήν 1·α|Λ7::ότητα τής ποιητι- 
« κή: έκφράσεως καί. ώς ττρος τήν ζώταν άττεικόνισιν των και- 
(( οών, των προσώπων καΐ των τόπων. ’Ο 2χλεγελος εκθειάζει 
« τήν ζωηράν εν τω '̂ρά{Αατι τούτω παράστασιν τής ηρωικής 
(ΐεκε.νης εποχής, του σίδηρου εκείνου τής άρκτωας Ευρώπης 
α αΙώνος, καθ’ υν αρετή Γ/.ογίζετο ή άνί'ρεία. Πώς ^ιαφαίνον- 
« ται ρί.εγαλοπρεπώς αί καταπληκτικαι εκεΐναι ι;.ορφαί, πώς 
α πα:ίστανται άληθεΤς και γνήσιαι έν τή ηρωική αυτών ^ια- 
«-πλάσει! Ή χο'ιρα, ε’ις τήν οποίαν ό ποιητή; [κεταφερει 
« ήαάς, είναι ή όοεινή Σκωτία, οπού τά πάντα κατέρχονται 
α ύπΐ τής επικρατοΰσης ίεισι^αψ.ονίας, ή Λ'έ συγκοινο^νία [ΐετά 
« τοί υπέρ φύσιν τελείται α’ισθητώς, τρόπον τινά, <ϊιά των φαι- 
«νουένων τοϋ έ|;.ψύχου και τοϋ άψυχου κόσριου, — όπου κατα 
« σ’̂ έ̂πειαν δ άνθρωπος ε'/ει τον νοϋν εύπιστον, τήν >5έ φαντα- 
α σίαν εΰφλόγιστον και εκφράζεται -̂ ιά γλώσσης ισχυράς, πλή- 
<ί ρους ποιητικών εικόνων καί άλληγοριών.» (ΟβΓΥίπΐΙδ δΐΐιϊΐί" 
8ρβ&Γβ ΟοΓΏΓηθηΙ&Γΐβδ ).

(2) Τάς όνορυασίας ^ι’ ών προσαγορεύονται αί Μάγισσαι 
επρο'παΟησα νά ρ.εταφράσω (ίιά λέζεων εικφαινουσών την ση- 
ριασίαν αύτών, έν ελλείψει άντιστοιχούντων ορών έν τή ήαε- 
τέρα (^αιριονολογί .̂ Περί τής πίστεως των συγχρόνων τοΰ Σαικ- 
σπείιου ε’ις τήν ύπαρζιν οντων ύπερφυσικών, ϊ5ε την σηαειωσιν 
(40 έν τή ριεταφράσει ρεου τοΰ Α ΐιρ καί τήν ύπ’ άριί). (6) εν 
τή  τοΰ Όθέ.Ι.Ιου.

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ
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(3) &άνι\(: ητο τίτλος εΰγενείας, ισο'̂ ύν«ρι.ος περίπου προς 
τον τοϋ Κ4{Λητος, β&Γΐ. Έν τελεί τοϋ ^ράρ.κτος δ Μάλκολ[λ, 
άναγορευόρεενος'βασιλεύς, ^ίίει είς τους οπλαρχηγούς καΐ συγ
γενείς του τον τελευταΐον τούτον τίτλον, κατά πρώτον εν 
Σκωτία.

(4) Εν το> κειρχ,ενφ δρίζεται το ποσον είς ^εκακισχίλια τάλ-
λ η ρ α

ίίΙΙ 1ιβ (ϋδδιΐΓ86(], αΐ δοϊηΐ Οοΐιηβδ’ ίποΐι 
Ιειι Ιίιοϋδίίικί ^οΠογ8 Ιο οογ {'βοίϊΓαΙ υδο.

(5) Παρέλειψα το ονορεα του πλοίου, Τϊ^βΓ, εφ’ ού δ) θα
λασσοπόρος ούτος πλεει προς το ρεεσόγειον Χαλεπιον. Οί σχο- 
λιασταί ι;.νηρεονεύουσι τάς περιηγήσεις τοϋ Η&οΐίίαγί, βιίβλίόν 
ουτινος δ Σαικσπεϊρος ητο προφανώς έν γνώσει, έ'νθκ γί-νετα  ̂
λογος περί θαλασσοπόρου τινός, όςτις έπί πλοίου ονοααζοεαενου 
Τΐ^θΓ, ρεετεβη είς Τρίπολιν και έκεΐθεν ^ιά ξηράς είς Χαλε- 
πιον.

(6) Αί Μάγισσαι ήίϊύναντο, κατά την κοινήν πίστιν, να: λά' 
€ωσι το σχήρεα οιου δήποτε ζώου, άλλ’ άνευ τής ουράς πάν
τοτε.

(/) Άνακαλοϋσιν οί ριαγικοι άριθίΛοί ούτοι τό τοϋ Οιί'Ιπο- 
^ος έπί Κολωνώ : (4 7 4 - 475).

Τρις ΐννέ’ βυτ^ χλωνα; εξ «μφοΓν χεροΓν 
τιβί'ΐί έλβίας τάςδ’ εΛεύχετοιι λιτάς.

(8) Σίννελ, δ πατήρ τοϋ ΜάκβεΟ.



Σ Η Μ Ε ΐαΣ Ε ΙΣ 129

(9) Άςιο'ϊηαείωτο; τ, -τκέψις αΰτη τΟ’̂  Δώγκκ·). καθ' ήν 
ακριβώς στιγμήν τταρουσιάζίται ένώχιον «'!̂ τοϋ ί» Μάκβίθ, ίΐς 
ουτινος τό ττρόσωττον-'̂ ίν »̂ ιαβλ£τ:6ΐ θ άτυχης (ίασιλεύ; την ψυ
χήν, καθώς <5έν τ̂ ιεΐι̂ εν αΰτην έτίσης και ε’ις τό τοϋ Καου^ώρ. 
Ουτω καί ό Ευριχίίης εν τ^ Μη<̂ εία (ς·. 5 16 -520  ).

ω Ζεν, τ1 δη χρυσόν μέν 8; κίβδηλος ή 
τεκμηρι’ ανθρώποις ωπααα; σαρη, 
άνδρδν δ’ δτω χρή τον κακόν διειδέναι, 
υυδίΐς χαραχτηρ εμπεφυχε σώματι ;

(10) Ή γλυκεία αυτή άχεικόνισις της άχόψεως τ^ς κατοι
κίας τοϋ Μάκβεθ θαυμάζεται εϋλόγως, ώς'ε'ντεχνος άντίθεσις 
τών προηγηθεισών άγριων σκηνών και της έχερχομενης ιϊολο- 
φονίας, ^ιαχραχθησομένης εντός αΰτοΰ τούτου τοϋ ηρέμου και 
γοητευτικού μεγάρου έχί τών τοί/ων τού οχοίου κτίζει ή χε- 
λι^ών την φωλεάν της.

(11) Ή άλληλουχία τών μεταφορών καί ή, κατά τά φαι
νόμενα, χαραφθορά τού κειν-ένου άχοκαθιστώσι λίαν σκοτεινόν 
τό /ωρίον τούτο, εις τό οχοϊον χοικίλβι ερι/,ηνεϊαι καί 'ίιορ- 
θώσεις χροτείνονται ΰχο τών σχολιαστών.

(12) Τό βρ αά ν ν ον  τούτο Λιοτότ ητο, ώς φαίνεται, σύνη- 
06ί χίό τού ύπνου, κατά τούς χρόνους τού Σαικσπείρου. Έν ■ 
τ^ επομένη σκηνη βλέχομεν .ότι ή Λ αίίη  Μάκβεθ, κατά τά 
χροσγείιασθέντα, άχενάρκωσε δι’ αύτοΰ τού; χαρά τον βασι
λέα κοιμωμένους φύλακας. Συνίστατο δε, ώς λέγεται, τό χο- 
τόν τούτο, έ ί μίγματος οίνου καί γάλακτος.

(13) Τά περί τοϋ υχνου ταύτα άνακαλοϋσι τόν ώραΐον χο
ρόν εν Φιλοκτήτη τού Σοφοκλέους (στ. 826 κτλ.)

10



• " ϊ’πν’ οδύνβς «δαης, ύπνε δ’ βΧγέων 
ευαη; ήμων έ'λθοΐ{,

Και έν τφ  ΌρΙ'Τΐ’ϊΐ τοϋ ΕΟρι-ίίου (-ττ. 174-175)
Ιΐότνιοί, πότνικ νυξ,
ύπνοδότει^α Τικν πολνπόνων βροτών.

(1 4 ) Έ ν ττ, Έ στίιι "Γη; 7 Ίοίνοκαρίου 1880 ίι Ροί'ίης
υχείειζεν ηδη την £5|Α0ΐότητ« της παραβολής ταότης (έπανα- 
λα(7.βανοαένης ααΐ ΰπο τη ; Λαίδης ΜάκβεΟ εν τ·̂  τκηνή της 
ύπνοβατίας,) προς το Αιτ/ύλειον ;

—Πόροι τε πάντες (χ  μια; όδον 
βαίνοντε; τον χαιρομνοη
φόνον χαθαΓροντε; ίοϋοαν ίτην. (Χοηφόρο· 70—72)

Ο ΰτω και Σοφοκλής εΙςΌΙι^ίποον Τύραννον (οτ. 1 2 1 4 -5 ) 
Οιμβι γαρ οντ’ αν "Ιστρον, ούτε Φαοιν αν 
νίψαι χαθαρμω την δε την στέγην.

Ό δΙ&ρίβΓ οηρ/.ειών ταϋτα και άλλα παρα(ίείγ[λατ« 
παρευ.φερών /ωρίων, επιλέγει: «Έάν εν τω θεάτρφ του Σαικ- 
β τπείρου και έν τφ της αρχαίας Ελλάδος άπαντώριεν <ικέ- 
<ί ψεις, εικόνας η και περίπλοκά; όΐΑΟίαζούοας προ; άλλη'λας, 
« την τοιαΰτην όριοιότητα ούιϊαριώς όφείλοριεν ν* άποιϊώτωαεν 
« είς (λίρ.ησιν ίηθεν, άλλ'άπλως και ριόνον είς τό ότι οι τε 
ο αρχαίοι ποιηταί και δ νεώτερος ηντληταν επίσης εις την αύ- 
β την άέναον χηγην πάσης ποιήσεως » (δ58ΐΙί8ρθ8ΐΓβ β ΐ Γ
ΑηΙίςαϊΙθ τόα. Β' σελ. 16).

Ά λ λ ’ εις τον ελληνα αναγνώστην παρίχουσι ίιπλοΰν το 
ενδιαφέρον οί τοιοϋτοι παραλληλισριοί' τούτο δ’ ε̂ στω η απο
λογία (Λου διά τάς τοιοΰτου είδους παραθέσεις είς τάς σηριειώ- 
σεις ταύτας.

130 ϊλ Ι Κ Σ Ι Ι Ε Ι Ρ Ο Γ  ΜΑΚΒΕΘ
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■■{15) Ό ά'ττεί'σ̂ /.ος ούτος τοϋ θυ;ωροϋ θεωρείται ώ: άνκγό- 
/̂.ενος εις το στενόν των Γαλλικών χερισκελί^ων της εποχ_η 

εκείνης. Ό ράπτης ί> ^ονά[;.ενο; νά ΰποκλέψη οφχσ .̂α έξ αυ
τών ήίΰνατο νά θεωρηΟη έπιτη'^ειος τίρ οντι περί το κλέττειν.

( 16) Μθ5ΐ εαοΓίΙε^ίουδ ιηυΓίΙοΓ Ιιαίΐι |>Γυ1ι ορο 
Ιΐίβ ΙοΓίΙ’δ ,ιηοίηΐβίΐ ΐβηιρ'ο, 3ηι1 δίοίε ΐΐιεηοβ 
Ιΐΐ6 ΙίΓο οΓ Ιΐιε 1)υΠι1ΐπ§Ε.

Το παράίειγ|Λα τοϋτο της άλλ>ηλου^ίας των |/.εταφορών, ητις 
χαρακτηρίζει 1<̂ ίως εν τω «ϊράριατι τούτφ το ύφος τοϋ Σαικ- 
υπείρου, και των ανυπέρβλητων συ^ ν̂άκις < υ̂σκολιών προς τάς 
ίιποίας ε“̂ ει νά παλαίση ό ρ.εταφραστης, τινές των σχολιαστών 
ηθέλησαν νά ειπωσιν ενταύθα λογοπαίγνιον (ΙβίΎΐρΙβ ριήνιγξ 
καί ναός). Ό ττοιητης αΙνίττεται κατ’ αυτούς, το. χωρίον της 
β ' προς Κορινθίους επιστολής : «Τιαεί: γάρ ναός Θεοΰ εστ® 
ζώντος» γ · 16 * λι τό Βασιλειών Α’ Γ : καί τοϋτό σοι τό ση- 
ρ.εΐον ότι εχρισέ σε Κύριος επι κληοονθ};.ίαν αυτοϋ είς άρ ι̂τοντα». 
Τοιαϋτα τεκριηρια της άναγνώσεως των ιερών Γραφών συχνά- 
χις ευρίσκει τις είς τά ε"ργα τοϋ Σαικσπείρου.

(17) 'Η ύπερβολη τών εκφράσεων ρ.αρτυρεΐ τό ανειλικρινές 
της λύπης τον Μάκ€εθ.

(18) 'Η κοινή έςηγησις ένταϋθα είναι ό̂ τι ή Λαί<ϊη Μάκβεθ 
πράγριατι λιποθυριε'ΐ, 'χη άντέχουσα επί πλέον είς τοϋ νευρικόν 
συστηαατος την ε'ντασιν. Έπί τοϋ θεάτρου, έν Α γγλία, φέ
ρεται ε’ςω της σκηνης ύπό των θαλαριηπόλων αύτης, αϊτινες 
παρουσιάζονται έν νυκτερινή ένίυριασία, ώσεί αίφνης άφυπνι- 
«θε'ϊσα.

β Ένφ ή Λ α ίίη  Μάκβεθ λιποθυμεΐ, ό ριέν Βάγκος κχί ό
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« Μακί^ώφ άνησυχοΟ ι̂ πε ι̂ αυτής, ό 3έ Μά/.βεθ <̂ ιά τή; «5ρκ- 
« φορίας του φαίνεται ώ; θεο>ρών προσχοιητήν τήν λιτνθθυ[χίαν. 
(( Ά λλα  χαραττιρητέον ότι. κατά την τερΐττασιν ταΰτην, κα- 
(( κοΰργος άττεσκληρυαενος ή^ελεν ετιΛει^ει έκχληζιν και άνη- 
« συχίαν, προς αποφυγήν τής. τοιαΰτης έξηγήσεως τής άδικ
α φορίκς του. Ό ΜάκβεΟ δεν είναι ειοέτι ίκανώς κύριος έαυ- 
« τοϋ, όπως χροσποιηΟή τούτο. » (Μ:ι1θΠ6).

(1 9 ) ίΐηϋ ιιηάιΐΓ Ιιίηι
ιην Οβηΐυί ■.-< ΓθΙ>υ1ίβ(1, 3$ ίΐ ίβ δβίιΙ 
ΜοΓίί ΑηΙοην’δ νιΐ5 1)ν Οβδαι·.

Ανάγονται ταϋτά εις τον [ίίον τοϋ Αντωνίου. Ή αγγλική 
Πλουτάρχου ριετάφρασις,ώς εκ πολλών τεκαηρίων γίνεται δήλον, 
ήτο προσφιλές τοϋ Σαικσπείρου άνάγνωσαα. Ιδού τό χωρίον, 
εις το όποιον άναφέρονται οί «νωΟι στίχοι : «Ήν γάρ τις άνηρ 
α σϋν αύτώ ριαντικδς άπ’ Αίγυπτου των τάς γενέσεις έπισκο- 
« πούντων, ος είτε Κλεοπάτρα χαριζόικενος, είτε χρώαενος άλη- 
« δείί»ι προς τον Αντώνιον, επκρρησιαζετο λέγων την τύχην 
ο αύτοϋ, λα|;.προτάτην ούσκν και ρ.εγίστην, ύπό τής Καίσα- 

■« ρος άριαυροϋσΟκι. και συνεβούλευε πορρωτατω τοϋ νεανίσκον 
« ποιεϊν εαυτόν. Ό γάρ σός, ε"φη, δαίικων τον τούτου φοβείται, 
« καί γαύρος ών και υψηλός, όταν ή καθ’ εαυτόν, ύπ’ εκείνου 
« γίνε’ται ταπεινότερος έγγίσαντος καί-άγςνέστερος» (κεφ. λγ'.^

(20) «“Αςιον σηικειώσεως 0τι ό ΜάκβεΟ παροτρύνει τούς 
« δολοφόνους διά τών αυτών, έπιχειρηυ,άτων, δΤ’ ών καί ή σύ- 
«.ζυγός του παρώτρυνεν αυτόν ε’ις τον φόνον τοϋ Λώγκαν. Φέ- 
< ρει αυτούς εις φιλοτιριίαν επικαλούμενος τό ανδρικόν φρά- 
« νημά των» (Γερβϊνος σελ. 601).



(21) Το συαβόλαιον περί του δποίου 6[Λΐ>:εΐ ή Λ«ί< η̂ Μάκ-
βεθ ολίγον άνωτερω : Αιώνιον συαβόλαιον ρ,έ ττ)ν ζωήν ίεν
ίχουν.

(22) Μαρτυρεί το φιλύποπτρν του Μάκβεθ η αποστολή και 
τρίτου προς έπιτηρησιν των (̂ ύο δολοφόνων, είς τούς Οποίους 
άνεθεσεν άνε/.αΟεν την εντολήν τοΰ να Οανατώσωσι τον Βάγ- 
πον. Οί 5ύο εκείνοι, ώς ίιαφαίνεται ε’κ τηο αετά τοΰ Μάκβεθ 
συνοριιλίας των. ίέν είναι εξ επαγγέλαατος δολοφόνοι, άλλα 
πολε(χισται έ'χοντες λόγους δυσαρέσκειας κατά τοϋ Βάγκου.

(23) Ό Φληνς σ’ιαφυγών είς Ούίχλίαν, ενυριφεύΟη εκεί την 
6υγατέρα τοϋ ήγερ,όνος, έγέννησε δέ υιόν, οςτις (Λ'.ταβάς είς 
Σκωτίαν άνηλθεν είς το άξίωρια τοϋ δίθλν&Γί,. Ές αύτοϋ δε 
κατ’ ευθείαν γρα|;.[χην εγενεαλογεϊτο ό ^ίασιλικός οίκος των 
Στουάρδων καί 6 Ιάκωβος Α', επί βασιλείας τοΰ όποιου ε’γρα- 
ψεν ο Σαικσπεϊρος την τραγωδίαν ταύτην.

(24) Οϋτω, έν σκην^ Α' της τρίτης πράξεως, ό Μάκβεθ λέ
γει προ: του; δολοφόνου; ότι ή ζωη τοϋ Βάγκου είναι

αρρώστια μου, χ ’ υγεία  μου 9α ην’ ό 9άνατός του.
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( 2 5 )  Τάφΐμ δ’ έχεΓνον οϋχ\ χρύψετβ
ονδ’ ει θέλουσ’ οί Ζηνδ; αίετο'ι βοράν 
φέρείΫ νιν άρχάζοντες έ; Διδ; βρόνου;.

(’Α-ντιγδνη Σβφοχ·>εουί 1032-34·)

«Μάλλον κολακεύετε τά θηρία, ί τ α  μ ό ι  ζιϊψος γέτωνζαι^ 
καί |Αηδέν καταλίπωσι τοϋ σώριατός [ίου.» (Αγίου Ιγνατίου 
επιστολή προς 'ΡωίΑαίους).
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ι ς·. ('.00-402|.
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(^7) Λί Ά γγλικαι έκιίό^ει; Οίρου'τεν ίνταυΟχ οτι'εΐ'τέρχε- 
ται ο Λίνοιξ και ίη ρ ο (·  Ό ο̂Ηη30Π προέτεινε την
ίιόρθωσιν, την όποιαν παρει̂ έχΟην, άντικαΟΐττών (5ιά τοΰ"Αγ- 
κου τον έτερον λόρ<ίον.

(28) Ή ε’νοπλος της πρώτης όπτατίας κεΦαλη εξηγείται ώ; 
σο[ΐβολικη παράσταοις της κεφαλής του Μάκβεί) αΰτοΟ, καθο 
άποκεφ«λιο()ησο(Λενου ΰπό τοϋ Μακίώφ. Ί1 δεύτερα ό;;ταοία, 
τό αί|Αατόφυρτον βρέφος, παριστα τον Μακ<ϊώφ, οστις

α π '  τη ; μητρ6; του π ρ ό ω ρ α  τα σπλάγχνα έχωρίοθη.

Το έ̂ της τρίτης όπταοίας έστε̂ ΑΐΑενον βρέφος ρ.ετά 5ένίροι> 
είς χεΐρας, παριστα τόν Μάλκολν., οςτις έπιττρέφων προς άνά- 
κτητιν τοϋ βασιλείου του «ϊιατάσσει τους στρατιώτας αύτοΰ 
νά φέρωσι κλαίους εις /,εϊρας. ΟΙ οκτώ επί τέλους βασιλείς, 
και οί |Αετ’ αυτούς, πκριστώσι την σειράν των έπΙ τοϋ θρόνου 
άνελΟόντων ίιαι^όχων του Βάγκου {/-έχρι τοϋ συγχ^ρόνου τοϋ 
ΣαικσΧίίρου Ιακώβου τοϋ Λ'.

(29) Τό ίιπλοϋν ίιαό'ηρ.α α’ινίττεται την έν Σκωτίιρ και 
ρ.ετέχειτα έν Α γγλία  στέψιν τοϋ Στουά.ίϊου Ιακώβου τοϋ Α'. 
Τά (̂ έ τρία σκήπτρα είναι τά της Αγγλίας, Σκωτίας και Ιρ
λανδίας.

(ΗΟ) Ό διάλογος οΰτος ρεταξύ τής Λαίδης Μακδώφ καΐ 
τοϋ υίοϋ της είναι εις τό πεζόν έν τω άγγλικώ κειυ.ενω.

(31) “Ητοι πασα τής ζωής αυτής ήρέρα ητο προπαρασκευη
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<̂ ιά τον θάνατον : « Καθ’ τ,ν τ,αέραν ά-οΟντόσκω. » -ρ0ς· Κο-
ρίνθίους επιστολή Α', ιε' 35.

(32) Τά περί θεραπείας των πασχόντων ^ιά της επιθεσεως 
των βασιλικών χειρών, ουίεν /.οίνον [χετά τβϋ (̂ ρά[;.ατος ε“/οντα, 
παρεισάγονται προ,φανώς ενταύθα προς κολακείαν τοΰ βζσιλέως 
Ία/.ώβου, οςτις έπίστευεν οτι έχει έκ Θ.ον την χάριν τοΰ θε
ραπεύει/ οΰτ<·) το )εγό|χ.ενον «βασιλικόν νόσηΐΛαβ, ο έστι τάς 
χοι:α<^α;. Ό άνα-ρερόαενος εν ττ, σραγωι^ία βασιλεύς της Α γ 
γλίας Έίοοάρ'·^ος 6 Όυ.ολογητης έπιστεύετο ώ; τω οντι θαυ- 
{χατουργών ^ιά της έπιθεσεο;ς τών χειρών τον, ο ίέ  πάπας 
ΆλέζανΛρος ό Γ', 6 άνακηρύζα: αυτόν άγιον, άνθ[χολογεΐ την 
έκ θεού όύναρ/.ίν του ταύτην. Ή κατά παρά^οσιν πίστις είς 
την τοιαύτην Ιααατικ-ν^ ύύναυ.ιν τών βασιλέιον της Αγγλίας 

ι̂ηρκε"εν έπι πολύ. Έν ττ̂  βιογραφία τοΰ Β·" ο̂11η>>Οιι ύπο τοΰ 
Βοι̂ ννβΙ, (χνηριονεύεται οτι παίι^α έτι οντα τον είσηγαγον ενώ
πιον της βασιλίσσης “Αννης, έν ετει !7 12  όπως τόν θεοαπεύση; 
νοσοΰντα. ι̂ ιά της έπιθέσεονς τών βασιλικών χειρών της.

(33) Ή έπιφώνησις αϋτη τοΰ Μακ<5ώφ έζηγεϊται παρά τι- 
νω·· ιν.έν ώς άποτεινο{χενη εις τον Μάλκολ( .̂, παρ’ ετέρων έ̂ ώς 
εις τον Μάκβεθ άναγορ.ένη. Ό Γερβϊνος θεοιρεΐ ούς έσφαλυ.ε— 
νην την πρώτην τών έςηγήσεων τούτων, την δποίαν 0{/.ως 
πα.εΑέ'/θη θ περιώνυ|Χθ: γερ(χανο: [χεταφραστης Τΐβοΐί. Και έν 
έτέ;ι?: τοΰ Σαικσπείρου τραγωίία ( Κ ί η §  Ι ο Ιί π )  η θρηνοΰσα τον 
υιόν αυτής βασίλισσα αποκρίνεται προς τον θέλοντα νά την 
παίηγορηση :

Ηβ ΙβΙΙιε (ο αιβ (Ιι»1 πβνβΓ Ιικά & 5οη. 

β Όυ,Γλεϊ πρός [χε, δ ρ.η άποκτήσας ποτέ υίόν δ. Ή  αναλογία
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των -·7ίε2ΐ<ττ«σεω'4. ίικαιοϊ του ΤϊβόΙί την έξηγητιν. Έκτος 
τούτου, καθ’ χ αύτος ούτος ο Γερβΐνος χΑρατηρεϊ, ύ Μάκβεθ 
^έν ητο άπαις, Άγνοουμεν εάν, ^ιαρκούσης της τρκγφίίας, 
ε“ζων τά τέκνα του, άλλ’ έκ τών'λόγων της Λαίιϊης Μάκβεθ, 
έν τελεί της Α' χράζεως, γνωρίζοριεν δτι άχέκτησε τέκνον η 
τέκνα. Όχωςύ'ηποτε, ή Δευτέρα των ερ|Αηνειών τούτων φαίνε
ται κοινώς η ίη  παρα^είεγριένη. α'Ο Μάκβεθ >̂ έν ε“̂ ει τέκνα, 
άρα ίέν ^ύνο|;.αι νά τον έκι ι̂κηθώ αρκούντως». Ό Γερβϊνος 
δ(Αως, καί τοι άπο^ίίων είς τον Μάκβεθ την φράσιν τοϋ Μακ- 
^ώφ, έ̂ν χαραίέχεται το αΐτιολογικόν τούτο ά ρα , άλλα φαί
νεται έξηγών αύτην ώς έκφερ'οριένην ύχο το κράτος λύπης άφά- 
του : «ο Μάκβεθ ι̂ έν έχει τέκνα, ιϊιά τούτο είχε την καρίίαν 
νά φονεύο·  ̂ τά ίι ι̂κά |Αθυ». *0 ελλην άναγνώστης ^ύναται νά 
παραίϊε/θ^ εν τ·̂  [κεταφράσει ρ.ου ο'ίαν ίηποτε των ^ύο έρικη- 
νειων προκρίνει. Το κατ’ έυ.ε ό;;.ολογώ δτι άποκλίνω προ; την 
πρώτην.

(34) Καί τούτο τό χωρίον έρριηνεύεται 5ιπλώς. Κατά τούς 
ρ.έν ή Λ αίίη  Μάκβεθ φαντάζεται δτι συνθ[λΐλεϊ ρ,ετά τού συ
ζύγου της καί δτι άκούσασα ^ηβεν εκείνον ειπόντα : α *0 "Α^ης 
είναι σκοτεινός», (ύ "Αι̂ ης '^ηλονότι δπου θά ύπάγωριεν ένεκα 
της πράζεω: ήρών), επαναλαμβάνει τάς λέςεις του περιφρονη- 
τικώς. ειρωνευόμενη την δειλίαν του. Κατ' άλλους έ̂, ε’ν τη 
φαντασία της ύπνοβατούσης διέρχονται άλληλοδιαδόγως αί 
άναμ.νησεις των διαπραχθέντων καί οί φόβοι των συνεχειών 
καί αί τύψεις τού συνειδότος, αιτινες προκαλούσι την φρά- 
•σιν ταύτην.

(3δ) Έν τώ Βασι.Ιεΐ· Αηρ έλαβομεν αφορμήν (σημ. 52) νά
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έζετάσωμ,εν ττ,ν θχυ^λκσίαν του Σχικσπείρου ακρίβειαν περί 
την μελέτην των παθημάτων της ανθρώπινης (ρύσεως. Και ή 
σκηνη αυτή της υπνοβασίας θεωρείται (δικαίως ώς τεκμηριον 
της ακρίβειας των τοιούτων παρατηρήσεων του. Μολονότι η 
ασθένεια της ΛαΙ'^ης Μάκβεθ «ξεπερνά την τέχνην» του Ια 
τρού, ό ψυχολόγος ποιητης περιγράφει τά συμπτώματα και 
συνι^έει αυτά μ.ετά των λόγων οϊτινες τά προεκάλεσαν, μ.ετά 
τοσαύτης τέχνης, ώστε ή σκηνη αυτή ι^ύναται και σήμερον 
ε̂ τι νά χρησιμεύσΥ) ώς παράδειγμα ιατρικής περιγραφής. Ό Κ.
Κβ^πατά, (ί1ΪΓ0θΙθυΓ (Ια Ι,&ΙϊΟΓαΙοίίβ άβ ΡΗγδίοΙο^ίβ ά 
Γβοοίβ (Ιβδ ΗίΐΙΐΙθδ έΐαάθδ, ΡροΓβδδθατ κτλ.) πραγματευό
μενος έν τή Σορβόννη των Παρισίων το θέμ.α του ύπνου και 
τής υπνοβασίας, έν δημοσία διαλέξει, λέγει: «Κατά τον Με- 
«σαιώνα καί (λί'χρι τής παρελθούσης έ'τι έκατονταετηρίδος, οί 
α ΰπνοβάται κατεταοσοντο, μ.ετά των υστερικών καί των έπι- 
« ληπτικών εις την κατηγορίαν των δαιμ.ονισμένων και των 
«μάγων, ύπεβάλλοντο δέ εις έξορ’κισμούς καί ενίοτε κατεδι- 
( κάζοντο είς τον διά πυρος θάνατον. Ά λ λ ’ έν τή έ'̂ ο̂χή εκείνη 
« τού σκότους εύρέθη άνθρωπος, δ μέγας τής Αγγλίας δραμα- 
«τουργός, δστις παρατηρήσας μετ’ έξοχου άκριβείας τά φαινό- 
«μενα τής φυσικής υπνοβασίας, άφήκε περιγραφήν, την όποιαν 
α Ουδόλως ήθελεν άπαρνηθή σύγχρονος ημών νευρολόγος » Καί 
παραθέτει έν τή διαλέξει του όλόκληρον τήν σκηνήν ταύτην.
(*Ίδε Β α ΙΙβ Ιίη  άβ ΓδδδοοίΛΐΐοη δοίβηΙίΓκ^αθ άβ ΓΓίΐηοβ,

ΑνΓΐΙ 1881).

(36) Ή πέριώνυμος Άγγλίς ηθοποιός δίά(1θη8 κατέγραψε 
κ εξής εις τάς περισωθείσας αΰτοβιογραφικάς σημειώσεις της :



Σ λΙΙ ίΣ Π Ε ίΗ Ο Γ  Μ ΑΚ ΒΕΘ

(( Είχον την συνηθειχν νκ π^οετοΐαάζωααι «’̂ ιά την τχ.ηνην 
«την νύκτα ά<ροΰ τά -αντα, ε'αενον έν σιω-/, καΙ ητυχία έν
ατη οΙκία ρι.ον. Την χαοα>/ονην της “ ^ώτης τταραττ^σεως 
« τοϋ προτώπουτης Λαί^^ης Μκκβιθ, έκλείτθην κκτά το σύνη- 
« θες ίΑΟνη έν τω ^ίοριατίω υ.ου κκι ηρ^ ι̂τα νά [Αελετώ άττοττη" 
(( θίζουσα. Έφρ'όνοον οτς ολίγη ώρα ηρκει χρος έκ^ζ-άθητιν του 
(( χροσώχου. *Ήαην είκοταετής τότε καΐ έθεώρονν, (Ι>; πολλοί 
(( νο^λίζουτιν, ότι (ϊιά τής ένχποτκ[/.ιεύ'7εω; των ττίγ^ων έν τ^ 
« [Ανή|Λνι |χου έςετέλονν τά κατ’ έααοτήν. Δέν εΐχον είτέτι τότε 
« εννοήσει την ανάγκην τή: έρεύνης καΐ τής ρελετ ης των χα-  
« ρακτήρων. ΈςηκολούΟοον λοιπόν εν τή σιωπή τής νυκτός, 
« νυκτός την οποίαν ούιίεποτε (1ά λησαονήσω, έΕηκολούθοον 
« έκαανθάνουσα τούς στίγου: |κέ/ρις ού ε”φΟασα ε’ις την σκη- 
α νήν τής >̂ ολο<ρονίας- ΑΙφνι-Ιίως κατελήφθην υπό τής φρίκης 
« τής σκηνής εκείνης εις τοιουτον ώςτε ρ.οί ήτο άί·ύ-
« νατον νά έςκκολουΟήσω. 'Ηρπασα τον λύχνον καί πλήρης 
«ταραχής έξήλΟον τοϋ <̂ ωρ.ατίου. Τό φόρευ.ά ρ.οο ήτο ρ.ετα- 
« ξωτόν, καδόσον 5έ άνηρχόρ.ην την κλίρ.ακα, ύ ήχόζ ιον ρ.οι 
« έφαίνετο οις ό κρότος φ/.σαατος ίιώκοντό; με. Έφτασα επί 
« τέλους είς τό·ν κοιτώνα μου. Ό σύί υ̂γός μου έκοιματο ^αθίως. 
« Έρριψα επί τής τραπέζη; τόν λύχνον, άλλά 'ϊέν είγον την- 
β ι^ύναμιν νά τόν σβύσω. Χωρίς 5έ νά λαβω τόν καιρόν νά εκ- 
« ^υδώ έρρίφ^ην επί τής κλί'/ης μου »

(37) Ή μήτηρ τοϋ Μάλκολμ ήτο ^υγάτηρ τοϋ γέροντο; 
Σιβάρι^ου.

(38) Ή αδιαφορία με6’ ης ό Μάκβεθ ακούει τόν θάνατον- 
τής συζύγου του μαρτυρεί ότι τά εγκλήματα καί τ, άπελπι-



η ίκ  τόν άπο'ΛχτίστΎΐσοίν άνκίσθητον κχΐ εις λύπην κχι εΐ; οό- 
βους, ώ; «ύτο; ούτος λέγει εις τούς προηγουμένοος 7̂τί·/ου;.

(39) Ύπαινίττεται τον Βρούτον τ , τόν Κζσιον, η κκι άμ— 
φοτερους.

(40) Παραθέτω ενταύθα την έν τω ’Αθηναίω τού Ιουλίου 
18 80  'ϊημοτιευθεϊσαν μετάφραοίν μου των -περί Μαν.βεθ τριών 
κεφαλαίων ί/. τού περισχουιϊάοτου συγγράμματος τού Ρ;ΐαΙ 
δΙ& ρΡβΓ , ύπο την επιγραφήν δ1 ια1< 68ρ β ίΐΓ β  « Ι  1’Λ η Ι ί ( 4 π ίΙ β .  

Συντομίας χάριν. άφαιρούνται τα έκ της χροκειμενης τραγω- 
ιϊίας παρενειρόμενα εις τ-ην μελέτην ταύτην γωρία.
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.·1'. Τ ό  υ π έ ρ  φ ν σ ι τ  έ ν  τ ώ  Μ ά κ β ί θ  κ α ϊ  έ ν  γΓ| 
Τ ρ α γ ω δ ί α  ε ν  γ έ ν ε ι .

Ές άπατων των τραγωίιών τού Σαικτπείρου ή μάλλον 
κατα τε την μορφήν καί την ουσίαν προσομοιαζουσα προς τά  
προϊόντα της άργαίας δραματουργίας είναι η τού ΜακβεΟ.

ει αυτή την ενότητα και το γοργον των κλασικών δραρ.ά« 
των, άνευ είτε συγχύσεως είτε παρεμποδίσεώς τίνος κατά τ-ην 
διέλιξιν τής δρασεως, ήτις άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευ
ταία·; σκηνής βαίνει ταχέως προς τ-ην λύσιν. Ό δέ πλαστικός 
τής αρχαίας τραγωδίας χαρακτήρ ανευρίσκεται επίσης, μ-έχρι 
τινός, έν τώ Μάκβεθ, ε’νθα τά εξωτερικά συμβεβ-ηκότα κινούσι 
τό ενδιαφέρον πλειότερον ή τά ενδόμυχα των δρώντων προσώ
πων αισθήματα. Έν τώ Μακβεθ ενυπάρχει βεβαίιυς ψυχολο
γία  πλειοτέρα -η είς οίονδ-ήποτε τού Αισχύλου ε’ργον. άλλ’ όμως 
πολλώ όλιγωτέρχ -η έν τω Όθέλλω -η τφ 'Λμλέτω. Τό ύψος έν
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αότώ ύττερβκίνίι το πάθος, υπερέχει έν συνόλω το αΐηθηιικ 
ττίς φρίκης, — κϊσθηι/.α π«;«πλησιον τοϋ θά|Λβους, — ενώ το 
εξεγειρόι/.ενον ελεος ^έν πιέζει την ψυχήν δοον είς έ’τερα τοϋ 
Σαικσπείρου εργ«-

Ά λλά  το προ πάντων ά'·«κ*λοϋν την αρχαιότητα έν τη 
τραγωίίίκ ταύτη είναι ή έπίίρκσις Δυνάριεων υπερφυσικών, 
περιστελλουσών την ελευθερίαν τοϋ άτό|κου. "Εχορζ-εν έν τω 
Μάκβεθ χρησριούς λοξούς οϊτινες, κατά γρά[κμα έκπληρούριε- 
νοι, έξαπατώίΐν οΰχ ήττον τούς προς ους έ^όθησαν έ'χορι.εν προ 
πάντων τάς Μαγίσσας, τά σζτανικά εκείνα οντα, των όποιων 
ή άπαξ επί της έκθάμβου σκηνης έριφάνισις άρκεϊ, όπως έα- 
φυσησγ, είς δλόκληρον το ^ρά;κα το ίέο: της παρουσία; καί 
της έπικρατήσεως αυτών.

Οί περί των έν Λίσ/ύλω είύ'ώλων γράψαντες κριτικοί ηναγ- 
κάσθησαν νά κατέλθωσι ρ/-έ/ρι τοϋ Σαικσπείρου, όπως εϋρωσιν 
ανταγωνιστήν, εφάαιλλον τοϋ Έλληνος ποιητοϋ, περί την τέ
χνην τοϋ έπάγειν ιίαιαόνια ή φάσαατα' παντες (ϊ’ όαοφώνως 
άναγορεύουσι τού: ίυο τουτου: ώς τους {/.όνους [χετά πλήρους 
επιτυχίας ι^υνηθέντας νά •/ρηοΐ|/.οποιήσωσι το υπέρ φύσιν είς 
τά ^ράριατα αυτών — ΙΙόθεν τοϋτο : — Άρά γε ίιό τ ι ήσαν 
έντεχνότεροι των λοιπών οΰτοι περί την έκ(/.ετάλλευσιν τής 
^εισι^αιριονίας, ήτις υπολανθάνει άείποτε είς την φύσιν τοϋ 
ανθρώπου ; "Η ίιότι αί έπικρκτοϋσαι κατά την εποχήν έκά- 
στου αυτών προλήψεις έχορήγησαν είς άιιφοτέρςυς ^άσιν, τής 
όποιας έστεροϋντο οί ποιηταί οί ζήσαντες είς έποχάς ριάλλον 
πεφο τισυ.ένας ; — Το κατ’ έριέ, πκραίέχθ{/.αι ταυτοχρόνως ά(χ- 
φοτέρας ταύτας τάς έςηγήσεις.

Έν τώ {ΐεσαιωνικώ θεατρω παρεισήγοντο έπίσης αί Δυνά-



[χ.ει; τοϋ '^ ίου χκ« του Οΰρανοϋ· ν.αΐ ύχηρχε [;.έν τότε ή πίστις, 
δτ:ως οί θεκταί "χρα^εχωντα* άοελώ; τάς τοικύτας έχι ττ,ς σΛη- 
νγ,ς έ'Λφανίσει:, ι̂ έ·/ ύπηρ/εν δ|Λως ή τέχνη, δχο); κχοίωτωιχεν 
είς αυτχς, κ.«ί τηριερον έ’τ», τόν φόρον του τ,[Αετέρου θ«υ;Λα<ΐ|χοΰ.

Ό Γκαίτης και δ Βύρων εί'τηγαγον έχίοης ίαΐ|ΐόνι« κκΐ φά
σματα έν τω Φαύστω και τφ  Μάμφρε^, άμφότεροι ούτοι οΐ 
τοιηταΐ είχον χλοϋτον και φαντασίας και τέχνης άλλα το 
υπερφυσικόν αυτών έ̂ν έμχοιεϊ ισ/υρκν (^ραμ.ατικην έντύχωσιν, 
^ιά τον λόγον οτι ίιαφαίνεταί τι το έχιτετηίευμένον εις τό 
υπερφυσικόν αυτών τοϋτο, ούί’ ενυπάρχει η άχαιτουμενη αρ
μονία μεταξύ της Ιμπνεύσεως τοϋ χοιητοϋ άφ' ενός καΐ τής έχι- 
κρατούσης άφ' ετέρου χίστιως.

Τον ^ιχλοϋν τούτον ορον, τέχ ν̂η; «δηλονότι άκρας και εμ- 
χνεύσεως συνα^ούσης μετά τής εθνικής χίστεως, μόνοι 6 Αι
σχύλος καί ό Σαικσπεϊρος, ε'κ τε των αρχαίων καί των νεω- 
τέοων ποιητών, έκχληροϋσι καθ’ ολοκληρίαν.

Ό Α’ισχύλος επίστευεν είς τού; ίαίμ.ονας. Αΐ Εύμίνίό'ες αύ- 
τοΰ ούί’ άλληγορία τις άπλώς ητο, ούό'έ ποιητική πρόσωπό- 
χοίησις τών τύ<1/εων τοϋ συνειίότος. Ήσαν αΰται «δυνάμεις τοϋ 
*Α5ου, εχουσαι πράγματι ύπαρξιν δ ίε  προορισμ.ός των, έκ- 
τελούμενος ί ι ’ υλικών μ,άλλον ή ηθικών μέσων, ητο ή ποινή 
τών πατροκτόνων, τών καταπατησάντων τον πρώτιστον τής 
φύσεως νόμον. Έτιμώρουν τον πταίστην σωματικώς, είτε 
^ιά νόσου τινός, τής,λέπρας λόγου χάριν, είτε έκμυζώβαι τό 
αίμα τοϋ φονέως.

άλλ' αντιΙοϋναι β·Γ σ' «πο ζωντος
έρνίρ^ν εκ μελιών χέΧκνον άπο δε σοϋ
φεε«Ιμαν βοσχΑν Λωμβτο; δυσπδτου (ς·. 264 — 267)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Σ Α 1Κ Σ 11Ε 1Ρ0Τ ΜΑΚΒΕΘ

Ό Όρεστης, κ«τα<ίιω5ΐόρ.ενος ΰπο των άγριων τούτων χαί 
αΐ̂ /.ο/κρών τιι;.(ι)ρών, ττάσ/ϋ ώς Οϋα* ν.αι ώς τταίγνιον των 
Εύρί.£νί5ων, ούγΙ ώ; Υ(θε7.ε ττατ^ει έγχ^νην.χτίχς τΐί των καθ' 
7)(Λ«ί γρόνων, βατανιζόι -̂ίνος ύχό των τύψεων τής 'ίυνεΐ'ίγ,σεως. 
Ακράδαντος εν τή θρτ;τκευτική «ύτοϋ πίττει, έπαναπαύεταε 
εις τγ,ν άντίληψιν έτερου θεού, άντΐ|Λα̂ ο̂ρ.ένου προς τάς Εύρ-ε- 
νίίας, τού Απόλλωνος, οςτις τω επέβαλε τον φόνον τής |/,η- 
τρός του Τοεοϋτος ή χκρακτηρ τής δραματικής πάλης έν τνί 
άρχαίορ τραγφδίίϊΐ, πάλης εξωτερικής όλως και θείας,

Αδύνατον νά φαντασθ·^ τις {μεταβολήν ριζικωτέραν τής, 
κατά φυσικήν διέλιξιν, γενοριένης έν τή Ελληνική τραγωδίί^, 
ήπότε ρ,ετά τον Αισχύλον ε'φερεν 6 Εύριπίδης έπ'ι τής σκηνής 
την αύτην ύπόθεσιν. Ποιητής ούτος ηθικός, φιλόσοφος χεφω- 
τισριενος, και σκεπτικός ώς προς τά τής θρησκείας, δεν ήδύνατο 
ή νά [Αεταλλάξη ούσιωδώς την παράστασιν παραδόσεων θρη
σκευτικών, ε’ις τάς όποιας οΐ έ'γκριτοι των συγχρόνων αύτοϋ 
δεν έπίστευον πλέον, ώς ούδ’ αυτός έπίστευεν εις τήν άντικει· 
ριενικήν ϋπαρξιν των Δυνάαεων τού Ουρανού και "̂ 5ί.δου. 'Ο 
Ευριπίδης δεν παρεδέ^ετο τό καταπληκτικόν ριυστήριον. τό 
αποτελούν τήν θεολογίαν άπασαν τού άρχαίου δράριατος, τήν 
ήντότητα δηλαδή προσώπων όσέωΓ Λα^οΐ' γ̂ού>'Γω)', οίος ό 
Όρέστης ή ή Αντιγόνη, καί προσκτωριένων τον τραγικόν αυτών 
{χαοακτήρα δι’ αυτής ταύτης τής συνενώσεως τού δικαίου 
|ΐετά τ·ύ άδικήριατος, Γ&Οΐϋ ρϊϋ8 βΐ δΟβΙβραΙΟδ βΟίΙβπι 

Έν τοΐς δράριασι τού Εύριπίδου οί θεοί δεν κατ$;/ουσι τήν 
πρωτίστην θεσιν, τό δ’ ύπέρ φύσιν εξαλείφεται, και ή άνθρω- 
πότης παρίσταται ρικτά τών αληθών παθηριάτων και παθών 
«ύτής. 'Ο Όρέστης αύτού είναι πταίστης ελεεινός, καταβιβρω-



ΣΗΜΕΙΩ '^ΕΙΣ

σκόΐλενος όζο τ ω ν  τύψ εω ν  του ΐ7υνει<̂ ότθζ ν . χ \  χ«ταβεβ'λη|Λβνος 
ψυ ;^ ^ τ£  καί <ϊώ;Αατι. "Οτε Η Μενίλζο; τον έρω τα  τί ζάΊχ^ει, 
τΙς ή νόοος του . ά ζο κ ο ίν ε τα ι :

Ή  Ίυνεβι;, ότι ούνοιδα όείν’ ειργαβμένος.

Πιεζόαενος ύζο τΫίςΙ'ίεας, ύφ' η; καί ρ'-όνγις κατέχεται, ζερι- 
πίζτει είς [χανίαν άληθτί. Ή λέζις αίίττ) ίέν έφ«ρ|/,όζεται είς 
το ιερόν 0«}Αβος του Όρίστου έν τ γ  τραγωίίγ του ΑΙσχ̂ ύ'λου. 
άλλ* ό τοϋ Εύριζίίου ’Ορέστης έ’̂ ει καθ’ εαυτό φρενολήζτου 
οπτασίας.

Ή Ήλεκτρα κάθηται παρά την κοίτην του ασθενούς αυ
τής ά^ελφοΰ :

Οίμοι, χασίγνητ’, δμμα οόν ταράσσεται, 
ταχνι; σε μετίβου λύσσαν, £ρτι σω ψ ρονω ν.

Ό ρ .  μητερ, ίχετενω σε, μη ’ηίσειέ μοι
τας αίματωΙΓΟυ; και όραχοντωόεις χύρας' 
αυται γαρ αυται πλησίον βρώσχουσί μου.

Ή λ. Μέν’, ω ταλαίηωρ’ , άτρίμα σοΓς έν δεμνίοις'
6ρα; γαρ οΰδέν ών οοχεΓ; σάψ’ εΙβέναι.

*Ορ. Φο(6', αποχτενοΰσί μ’ α{ χυνώπιδεε 
γοργωπεί ενέρων ίερίαι, δειναι θεαί.

Ή λ. Ουτοι μεθήσω, χεΓρο δ’ έμπλέξασ’ έμήν 
σχήσω σε πηδάν δυστυχή πηδήματα.

Όρ. Μέθες- μί' ουσα των έμων Έρινύων,
μέσον μ' όχμάζεΐΐ, ώς βάλτος είς Τάρταρον.

Ή λ. Οί ’γώ τάλαινα, τίν’ έκιχουρΕαν λάβω. . . .  
επει τό θειον δυσμβνές χιχτήμιθα

Όρ. Δδς τόξα μοι χερουλχά, δώρα Λοζίου, 
ο!ς μ’ ειπ' Απόλλων έξαμύνεσθαι θεάς.



εί μ’ έχφοβοΓεν μανιάοιν λυοβήμααιν... 
Οΰ* εϊββχούετ’ ; οΰχ 6ρά6’ έχτ,θόλων 
τόξων πτερωτό; γλν^ίδας έξορμωμένας ;

Τί δϊ;τβ μέλ)ετ’ ; ίξαχρίζετ' αιθέρα 
πτεροΓ;· τβ Φοίβου δ’ βίτιάσθε θέσφατα. 
"Εα·
Τ[ χρήμ’ άλύω, πνεϋμ’ άνε\; Ικ πλευμόνω 
ΠοΓ ποΓ *οθ’ ·ή\όμεσβα δεμνίων απο ;

Σ λΙΚ Σ Π Ε ΙΡ Ο Υ  ΜΑΚΒΕ(?

Ό Όρεστ-ϊ̂ ς ουτο; τοό Εΰριττί-̂ ου χάτχει τάς φρένκς, 6 θεα
τής βλέπει έν αύτω μανίαν άληθη, τά φάσματα, άτινα 6 
φιλόσοφος χοιγιτης παρεισάγει έν τω θεάτρω αΰτοϋ, ού(ϊαμ.ώς 
άντιβαίνουσιν είς τής επιστήμης τούς 6ρισμθύς· είναι φάσματα 
υποκειμενικά, πλάσματα νοσούσης φαντασίας.

Παρομοίως το έν τή Εκάβη προλογίζον εί<ϊωλον του Πο
λυδώρου οΰδεμ.ίαν ε'χει δραμ.ατικήν άξίωσιν, άλλ’ απλώς μό- 
νον χρησιμεύει εις χροεισαγωγήν τής τοϋ δράματος ύποθέσεως 

Έν τώ θεάτρω τοϋ Σαικσχείρου τά φάσματα είναι δτέ μέν 
αντικειμενικά, εγουσι δηλαδή ϋπαρξεν πραγματικήν, ανεξαρ
τήτως τής'διανοητικής καταστάσεως των βλεπόντων αυτά  
προσώπων τοϋ δράματος, ί.τέ δέ υποκειμενικά, ήτοι αισθητά 
είς την δρασιν ένος μόνου προσώπου νοσοϋντος, μολονότι γ ί
νονται και προς τούς θεατάς 6ρατά, θπόταν ί> ποιητης θέλη 
να ν^οχημ ίν ίσ·^  τάς οπτασίας.

Παραδεχόμενος την σωαατικήν επί τής σκηνής έμφάνισιν 
οντων υπερφυσικών, θ Σαικσπεϊρος ύπεϊκιν έν πρώτοις εις το 
ποιητικόν αύτοΰ έμφυτον. Οί άνθρωποι, είτε φανερώς είτε λά
θρα, πιστεύουσιν εις το ύπεράνθρωπον. Οί δ'ε'μφρονες δεν κατα- 
δικάζουσι τάς δεισιδαιμονίας των αφρόνων, διότι, έάν τφ  οντι



ΣΗ Μ ΕΙΟ ΣΕΙΣ

8[^.φι;ον6ί, ί ΐ-^ α :  χ « 1  (χ .ίτρ [όφ (:ονες, 0*: 

λετου:
ί ΐ - ω σ ι  δέ ρ.ετά του ’Λμ-

; τον ουρανον > 
:οϋ ή φιλοσοφία

ι ί ΐ ί  την γην τόια χοΐι τέσα ίχει 
■ου δέν β>.ίπε̂  ’ς τ’ ονειρόν της.

“Ιτοις [/άλιοτκ ειπωσε ρ.ετά του γτ/ραιοϋ ί<£ΐΓβΐΐ, ετέοου του 
Σαιν.στείραυ χροτώττου (Α1Γ 8 λΥβΙ Ιΐιαΐ: βηάδ \νβ11) :

« Λεγουο'.ν οτι θαΰ[Αατκ 5έν γίνονται πλέον, χαΐ έγοαεν 
(ί τούς φιλοσόφους ν« (/ας χάρ.νουν άχλα χαΐ συνει(Ιισ[Αένα 
« χραγ'Λατα, τα ύχερφυσιχα και τα άνεξν)γ-/;τα.· Δια τοΰτο 
« παίζθ(«,ιν (χέ την φρίκην και χροσχοιούριβΟα τούς γνωστικούς, 
α άνρΊ νά ύχοτασσώ[Αεθα είς τον φόβον το'ϋ άγνωστου».

Δεν έχουσι ίεισκίαιριονίας οί ποιηταί ρ.όνοι, οΐ κατεχόαενοι 
ύχο της φαντασίας αυτών, άλλα και άνίρες ψι χ̂ροΐ θετι
κοί, άρ,α έχι ολίγον χαύσωσιν έπιβλεχοντες εαυτούς. Ό ρ.έγας 
"Αγγλος υλιστής Ηθ1)1θβ8 έι^ειλία νά ρείνη ρ.όνος τάς νύκτας, 
φοβουρενος τάς όχτασίας. Ό Μ&11]βΓΐ)6, έν επιστολή τού τινι, 
περιγράφει άφελώς υπερφυσικόν φαινόρενον, έπ»συρβάν κατά 
τον φόνον Ερρίκου τοϋ Δ·'̂ , άλλαχ^οΰ 5’ άφηγεϊται σπουδαίως 
την έρ.φάνι;ην της σκιάς “νεκρού τίνος. Ό Γκαίτης άαι ύ Μβ- 
Γ Ϊ ΐ υ έ ΰ  έπΙση; στιγράς <ϊεισΐ(·^αιρονίας, ό ίέ  Σωκράτης 6
σοφώτατος των άνίρών ητο καί ό ίεισιίαιυ.ονέστατος· φρονώ 
λοιπόν ΟΤΙ ό Σαικσπεϊρος παρεισάγων το υπέρ φύσιν έν τω θεά- 
τρω α·ότοϋ, έξερεταλλεύετο έν πριότοις ρετά ρεγίστης ποιητι- 
κης τέ'^νης την εν τφ άνΟρώπω έννπαρχ^ουσαν προς τούτο τάσιν.

Άλλ' εις τούτο ρεγάλως ωθείτο κα'ι υπό των έπικρατουσών 
κατα την έπο̂ (_ην αύτού προλήψεων. “Έχ̂ ορεν ώς προς τούτο 
ίοτορικάς ραρτυρίας περί πλείστων έςόγων άνι^ρών της Ι6’'·ί 
έκατονταετηρίίος, οΐτινες ησαν προληπτικοί και ίεισιίαΐρονες.
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Σ Λ ΙΚ ίΙΙΙΕ ΙΡ Ο Τ  ΜΑΚΒΕΘ

Έ άν ί έ  άχο τών έχ/.ρ'.των κατέλΟ ωαίν ε'.ς το χλτ,Οος, άν- 
ευοί'Τν'.ου.βν άχειο ίκν τοιούτο)ν συγχρόνων «ρτ'^ρ'.ων, 1< ί̂ω; ώ ; 
χρος τη ν χ ίσ τ ιν  είς τη ν μ αγείκν -/.χι τάς μαγΙσσας. Ό ηοΕίί- 
η^ΚΙ ί̂ ΟΟΗ εν τω  συνγρζαματ!. «ύτοϋ, η Μαγεία ά.τοκα.ΐν- 
πζο ιιεν·)), χεριγράφει λεχτομερώ; τ ά : μαγίστας, η <̂έ χεριγρχφη 
αυτοϋ σομφωνεΐ χληρέ-ΤΓκτα χρος τά έν τω  Σχικσχείρω.

Αί ΐν τω ΜχκβεΟ μ.άγισίαι και αί αλλόκοτοι οονί^ιαλιζεις 
περί τών κατορθωμάτων αυτών, — έν οίς διατρέχει ή σφαγή 
χοίρων καΐ οί λέβητες εντός τών οχοίων μ,αγειρεύουτι τά χοι· 
κίλα χ.αι εκλεκτά αυτών κζρυκεύμ.ατα,— 5έν είναι ^αρβαρι- 
κης φαντασίας γεννήματα, άλλ’εχουτιν ιστορικήν, ούτως είχεΐν, 
καί χραγμ.ατικην ΰχόστασιν Ιΐαν ο,τι λέγουσιν η χράττουσιν, 
εύρίσκεται έν τη α̂ιμονο.̂ ογία τοϋ βασιλέο>ς Ιακώβου του 
Α' η έν τοϊς χρακτι/.οϊς τών τότε δικαστηρίων, καί δύναται 
νά έξηγηθη καί σχολιασΟη διά μόνης της έρεύνης τών συγ· 
χρόνων μ.νημ.είων.

'Γχο αισθητικήν δ' ε'χοψιν, ό Σαικσχεΐρος οϋδαμώς ε“σφαλε 
διατήρησα; την κατά χαράδοσιν άχεχθη μορφήν τώ'' τερα
τω δώ ν τοότων δντων. Δεν άομόζει τό κάλλος είς του "Αδου 
τά Οργανα. Τοικϋται ησαν και αί άχοτρόχαιοι Ευμ-ενίδες του 
Αισχ^ύλου, αί ακατάχτυστοι κόραι», ώς τάς άχοκαλεϊ δ ’Λχόλ- 
λω ν «αίς ου μάγνυται θεών τις, ουδ’ άνΟρωχοι, ουδέ θηρχοτε». 
— *Οτε, λέγει δ ΙΙολυδεΰκης, ένεφανίσθησαν έχί της σκηνης, 
γυναίκες έλιχοθύμησαν καί χαιδία άχεβίωσανέκ τοϋ τρόμ.ου...

Α λλά  δεν χεριωρίσθη δ Σαικσχεΐρος εις μόνην την έγγώριον 
και δημώδη της χατρίδος αύτοϋ χαράδοσιν. Παρεισάγων τάς 
άναμ.νήσεις της άρχαιότητος, άνααιγνΰει τά κλασικά τοϋ Ά - 
χόλλωνος καί της Εκάτης ονόματα μ.ετά τών χυδαίων όνο*



ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ

|Αασ[ών των Μαγιστών. Ή βρο/η και 6 ανεψιός καί οί κε
ραυνοί καί Ϋ) ί^ ψο ; έξοχη, δπου συνέρχονται τά  ίαφ.όνια του 
σκότους, άτταρτίζουσιν άτ̂ ;.οσ<ραϊρ*ν συναρριοζοαενην προς τά  
σατανικά δντα, τά δποΐα έντος αΰτης παρουσιάζονται. Τδ 
^ρά[Λα τοϋ Μάκβεθ αποτελεί έν σύνόλω συαφωνίαν φαντα
σιώδη καί πένΟιρ,ον, τής όποιας την διαπασών ευθύς άπ’ αρ
χής δίδει ό διάλογος των τριών Μαγισσών, έν τω [αεσω τής 
περικνκλοΰσης αΰτάς τρικυιαίας.

Αί δύο ή τρεις σκηναί, καθ’ άς αί Μάγισσαι συνέρχονται 
ΐΑΟναι, καί ή έαφάνισις αυτών εις τον Μάκβεθ καί τον Βάγ- 
κον ταύτοχρόνως, έναργώς άποδιικνΰουσιν οτι δ ποιητής παρι- 
<3τά αΰτάς ώς δντα υπαρκτά καί άντικειυ.ενικά. Έν τούτοις 
κριτικοί τίνες άπεπειράθησαν νά έξώσωσι τά υπέρ φύσιν έκ τοϋ 
θεάτρου τοΰ Σαικσπείρου, έξηγοΰντες αυτά ώς άπλάς δήθεν 
φρεναχάτας, όπως έν τ0> Όρέστη τοΰ Εΰριπίδου. . . θέλουσι, 
λόγου χάριν, δτι ή έρι.φάνισις καί αί προφητεϊαι τών Μαγισ- 
σών οΰδεν άλλο παριστώσιν, ή την συσιΤωιιάτωσιν τών εν τ^ 
καρδία τοϋ Μάκβεθ κρυπτόμενων πόθων, καί την προσωπο- 
ποίησιν τοϋ πειρασ|ν.οϋ, ύπο τοϋ όποιου ένδθ|χΰχως οΰτος κατε- 
χεται. Τοϋτο άποτελεΐ τω δντι ρ.ίρος τοϋ σκοχοϋ τοϋ ποιητοΰ, 
άλλά μέρος αόνον. Αί Μάγισσαί του έκπροσωποϋσι την Ειμαρ
μένην. ’Η τραγωδία του αυτή δεν παριστα άνδρα δοξομανή 
άδικοϋντα έξ έλευθέρας αΰτοϋ βουλήσεως μόνον, άλλά παρι- 
στι  ̂ προσέτι αυτόν ώ; θΰμα θεοτήτων κακεντρεχών, θϋμα δυσ
τυχές και άξιον οίκτου, παλαιόν κατά τής τύχη; του. Οΰτω 
δέ προσλαμβάνει το δράμα τύπον άρχαίκόν παρά τον τρόμον 
ενυπάρχει και ε”λεος, άμφότιρα δ’ ε’χουσΓ θρησκευτικόν πο ς 
χαρακτήρα. Έάν ό Μάκβεθ δεν συνηντάτο μετά τών Μαγισ-



σών, γ, καριίία του ηΟϊλεν είναι οβχ ^ττον {Αε'/ολυ,σμενη, ά·λλ’«{ 
χεϊρές του '/ίβελον ίσως ίια[Αείνει άγναί. Το φιλοσοφικόν ϋψος 
της τοιητιχ.ης τοϋ Σαικσ-είρου συλλήψει·)ς εις τοΰτο Ιίίο>ς συνί- 
στατοίι, είς την συνάντησιν τής ίιεφθ·ερ|Λ.£νης τοϋ Μίχκβεθ καρ
διάς {/.ετά τοϋ ε'ςωθεν πίιρασ;α.οϋ.

■Α·: τρεϊς Μάγισσαι είναι οντα ά'^αντιρρήτως άντικειρ,ενικά. 
Ουχ’ ήττον όμως αί ϋτοκειμενικαι όττασίαι είνε συνηθεστεραι 
εν τώ Οεάτρω τοϋ Σαικσττείρου, καί είς ταΰτας φαίνεται -προ
φανώς ίί-ίων την χροτίμησιν δ μεγας ττοιήτης ώς εχΙ τδ χολύ· 
ή ποιητική τε και ηθική αυτών άξια ΰχερτερεϊ την τών αντι
κειμενικών.

Όχως γείνη εχί τοϋ θεάτρου παρα<^εκτή ή δντότης πλα
σμάτων υπερφυσικών, άπαιτεϊται τέχ̂ νη ΑΙσχύλειος ή Σαικ- 
στίείρειος, απαιτείται ίε  συγχρόνως και ή επί τής ποιητικής 
εμπνεΰσεω; επί-^ρασις τών συγχρόνων «δοξασιών. "Αλλως, άντι 
οντων -ρο»Λούντων Οάριβος κ»ιί φρί>,τ,ν; ήΟελον κινεϊσΟαι έπΙ 
τής σκηνής γιλοΤαι [Ιηχανα'ι μελοι^ράμ.ατος, ίιαβολίσκοι άντ'ι 
•δαιμόνων, καί άντι φαντασμάτο)ν φαντασμαγορίας. Αί ύπο- 
κειμενικαί όμως όπτασίαι, τά πλάσματα ίη λ α ίή  τής φαντα
σίας εν παθολογική ευρισκόμενης καταστάσει, άνήκουσεν είς 
την τάςιν τών φυσικών φαινομένων, καί καθ’ ο τοιαϋτα έφείλ- 
κυσαν Ιιϊίως’τήν περιέργειαν τοϋ Σχικσπείρου.

Ή άπλουστερα φάσις υποκειμενικής όπτάσίας είναι το ένΰ· 
πνιον.

Κατά την παραμονήν τής μάχης τοϋ Βθ3\νθΐ·11ΐ ό βασι
λεύς Ρικαρίος δ Γ' κοιμάται έν τή σκηνή αύτοϋ. Ενώπιον 
του παρίστανται αίφνης αί σκιαί τών θυμάτων του, καί προ- 
λέγουσι την ήτταν καί τόν θάνατόν του. Αφυπνίζεται ιϊιά



ι̂ιάς ό Ριχάρδος κκΐ «ναχράζιι: α ώ <̂ ίΐλη συνείίησις, πώς ρ.ε 
Ρχσκνίζεις! ».

Πκρόαοικ ίνΰττνικ ετάρκασον τον ύπνον ετέρου βασιλέως 
άσθενεστέρου την ψοχην, Κκρόλου τοΰΘ' τη; Γχλλίκς-'άλλ’ού- 

' το;, ε/,τος των ενυπνίων, ητο ΰποχείριινος καί εΙς φρενκπάτκς 
η^η. <ί Ο βασιλεύ; Κάρολο; ίκραζε κατ’ Ι^ίαν τον Ιχτρόν του 
<ί καί, τω είττεν ; Ίατρε, 5εν ηξεύρω τί ε’'παθον προ η τριών 
« ηρ,ερών· ειρ.αι τεταραγ(Αένος την ψυγην καί το σώ'Αα* κοι- 
<( ρ.ώ̂ /.ενο; η ε̂ ξυπνος, άνά πάσαν σ'ϊίγρ,ην, ρ,οΐ φαίνιταε οτι 
« βλέπω εριπρο; μου τα πτώματα των φονευθέντων μέ φρικτόν, 
•α καί αίματόφυρτον το πρόσωπον». Έκ των λόγων του Κα- 

' ρόλου εξάγεται οτι αί όπτασίαί του έ̂ν έ'χουσιν ε’ισέτι τοσαΰ- 
την ζωηρότητα, ώστε νά έξαπατώσιν αυτόν ως ποός την πρα
γματικότητά των. Τοιαΰτη καί ή φαντασιώδης μάχαιρα, την 
?»ποίαν ενώπιον του βλέπει ό ΜάκβεΟ, ( ΙΙράξις β', Σκ. Α') 
^ιατηρών ομ.ως την συναίσΟησιν της φρεναπάτης του.

Εις την αυτήν κατηγορίαν άνηκει και ή έμφάνισις της σκιάς 
του Καίσαρος είς τον Βρούτον, κατά ·την παραμονήν της ε’ν 
Φιλίπποις μάχης, έν' τ^ τραγωδίίρ τοϋ Σαικσπείοου Ίού.ίιο<^ 
Κα~σαρ.

Ή έντασις της ευαισθησίας τοϋ Βρούτου ε”/ει αυτόν προ*· 
παρεσκευασμ.ένο '̂ ί ιά  τάς έπερχομένας εντυπώσεις. Είναι νύξ, 
γύξ επακολουθούσα ημέραν ζοφεράν, καθ’ην ταύτοχρόνως έ'ρ.αθε 
καί τη ; εύγενοϋς συζύγου του τον θάνατον καί την προσέγγι- 
σιν τοϋ έγ_θρικοϋ στρατού. Είναι περίλυπος, προς δε καί δυση- 
ρεστηρ.ένος καθ’ εαυτού, διότι αδίκως ηρισε προς τρν φίλον του 
Κάσιον. Άγρυπνων έν ττ, σκην^ του, έν μέσω της βαθείας 
πέριξ νυκτερινής σιγής, λαρ,βάνει βιβλίον είς χεΐρας, άλλα μα-



τ α ίω ;  χροζτπαθεΐ ν ’ ά ναγνώ τ·^ . Ό ι^ οϋ^ όςτου , δ νεκρός Λούκιος, 

άνακρούει κ α τ ’ « ϊ τ η τ ίν  το υ  |Αβλος τ ι ,  ά λ λ α  κεκ^αηκώς κ λ ε ίε ι 
έντδς ολ ίγου τ α  βλέφαρα κ α ΐ ά π ο κ ο ψ .ά τα ι. Τ ότε είς τη ν  τρ ε- 
ρ,ουσζν λκριψ ιν το υ  σβεννυριενου ία υ λ ο ϋ ,  ερ .φ χ ν ίζετα ι τοΰ Κ « ί -  

οαρος η σκιά·

θαμπα κον χαΐκ ό δαυλός . . . Ποιο; είναι που εμβαίνει ; ■ · ■
Ε?ναι τα ’μάτια μου θαρ(>ό> τά άδυνατιομένα
που ηλαττουν τούτο τό φριχτόν τό φαντασμα εμπρός μου Ι
Κατάντιχρό μου ερχεται . . . Έαύ, τί πραγμα ε ίνα ι;
Θεό; μην είναι ; “Αγγελος, η Δαίμονα; ; Με χάμνει; 
χ' α( τρίχες μου ορθόνονται, τό αΙμά μου παγόνει .. .
Είπε τί είοαι;

Η ΣΚΙΛ

Ό  χοχός ό δαίμων σου, ω Βροϋτε.
ΒΡΟΥΤΟΣ:

Τ! Ιέλεις χ’ ί,λθες ;

150 Σ Α ΙΚ 1Π Ε 1ΡΟ Τ  Μ ΑΚ ΒΕί»

Να ;
Η £ΚΙΑ 

’πώ πώς βά |
εί; τοΰ; Φιλίππους.

Β ΡΟ ΪΤΟ Ι

'Ά Ι χαλά I Λοιπόν

Ναι- ιΰ; Φιλίππου; . . .
ΒΡΟΥΤΟΓ

Θά σ' ίδώ λοιπόν εις του; Φιλίππου;. 
Τώρα ποϋ εχαμα καρδιάν, μου χάνεσ' απ’ εμπρός μου !
Καχό μου ΔαΓμον, ήθελα χι’ άλλα νά ’πώ μαζί σου.—
Λουχιε! Βάρων I Κλαύοιε ! Αχούσατε, ’ζυπνήστε I 
Κλαύδιε I

λ ο υ κ ιο ς :

Είναι ή χορδή, αυθέντα, χαλασμένη.



ΣΗ Μ ΚΙΩ ΣΕη:

ΒΡΟΥΤΟΣ

Φανιάζβτβι πώ; τ’ δργϊ.ον παίζίι αχόμη. — Εύπν;
β”, Λ ΰύχ ιί !

ΛΟΥΚΙΟΣ
ΑυΟίντα μον.

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί είδε; ’ς τδ ο/ειρδν σου,
χι'ι τβσον εζιφώντ,σεζ ;

' ΛΟΥΚΙΟΣ '
ΑνίέντΛ, 5ευ ϊίϊεύρω

ιτώ; ’φώνϊξα.
ΒΓΟΥ ΓΟΣ

Έφωναξε;! Τί ητον δποΰ είδε; ; 

ΛΟΥΚΙΟΣ
Δεν εΐδ’ , βυβεντα, τίποτε.

;ΡοΥτΟΣ
Κϊλά. Ε ϊν ϊκο ιμνου.

Αί' Κλού'.ιβ ! Σύ, χύνιε ! Ξυπνήσατε!
βαρών:

Λΰϋέντα !

Κ Λ Α ΥϋΟ Σ
Αυδέντα !

ΒΡΟΥΤΟΣ

Τί έπάβατε ’ς τον ύπνον σα; χ’ οί δύο, 
χχ'ί τόσον έφωναξατε ;

κλαυδιος
’Φωνάξαμεν, αυθέντα ; 

ΒΡΟΥΤΟΣ

“Φωνάξατε ! — Τί ειδοτε ;
ΒΑΡΩΝ·.

Τίποτ’ εγώ £εν είδα. 
ΚΛΑΥΛΙΟΣ

Κ’ εγώ δεν ιίδ« τίποτε.



Τά ίρωτ·ιό[Α«τα τοϋ Βρούτου [χαρτυροΰσιν, οτι ά[̂ .φιβάλ7 ί̂ι 
77£ρι της πραγρ.ατίχ.ότητος της οπτασίας του, και ύποπτεύει 
|Αη εύρίσκεται ύπο το κράτος φρεναπάτης.

. 'Τπάρχουσι διάφοροι βαθρ.οι φρεναπάτης, 6 <̂έ Σαικσπεϊοος, 
|Αετά πολλής*ίπιστασίας καί τέχνης, προσέχει περί την ί ιά -  
κρισίν τοίν. Καθώς ί) Βρούτος, καί δ Ά[λλέτος επίσης είναι, ώς 
έκ της φυσιολογική; του καταστάσεως, πρθ( ι̂ατεθειρ.ένος ι̂ ιά 
την έπερχορ.ενην οπτασίαν. Ά π ’ άρχης τοϋ ι^ράριατος κατεχε- 
ται ύπό βαθείας ρ,ελαγχολίας. Ά ηίιάσας τον κόσρ.ον καί τά 
τοϋ βίου επιζητεί την έρηρ.ίαν, καί β/επει τον νεκρόν ηι̂ η πα- 
τέοα του

με τη; ψυχή; τά ’μάτια.

Ά λλα  ίέν τον εξαπατά είσέτι ή φαντασία του και γνωρίζει 
ότι 75 όραυ.α εκείνο είναι της έξηρ,αένης κεφαλής του π} ά̂σρ.α. 
βαθρ.ηί όν θ|Αως οί ρερ.βασρ.οί του ριεταβάλλονται εις παρά^ 
νο'.αν, ή (5ε θλίψίς του εις παραφροσύνην, καί τότε· είναι ολ.ως 
ώριρ.ος (5ιά πληρη φρεναπάτην. Έν τ·̂  σκηνγ μεταξύ τού 'Λμ- 
λετου καί της μητρός του (Γ' Πράξις) τό φάσμα είναι ρ.έν δρα- 

• τον προς τούς θεατάς, άλλ’ όμως διαμένει ύποκειμ.ενικόν, ίιό τ ι 
η μ.ήτηρ του ίέν  το βλέπει.

Καί ό Μάκβεθ επίσης, κατ’ άρχάς βλέπων την μικ/αιραν, 
εννοεί ότι είναι ανύπαρκτος ή πλάνη, άλλα βαθμη(5όν έξαπτό- 
μ.ενος προβαίνει ρ-έ/ρι τελείας φρεναπάτης,

Ο Βάγκος (δολοφονείται κατ’ έντολ·τ,ν του, τον 5έ φόΊον αυ
τού πληροφορείται εν μέσω τού συμποβίου, είς τό όποιον ητο 
προσκεκλημένος καί ό φονευθείς. Ένω έτοιμ.άζεται να παρακα- 
Ο-ηστ] είς την τράπεζαν, ταράσσεται ·η οοασίς του, καί νουιίζει 
ότι ουιδεμία θέσις υπάρχει κενή. Ρ̂ ιναι τούτο ή άρχή τού κα-

Σ Α ΙΚ Σ Ι1Ε ΙΡ 0Τ  ΜΑΚΒΕΘ



ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

κοϋ. Βαί'ίζε'ι χ^ος την έ'(̂ ραν του, άλ')̂ α κραυγή φρίκης εξέρ
χεται του στήθους του! Βλέχει επ’ αυτής καθήυ.ενον τον νε
κρόν Βάγκον I Οί συν5αιτυ{Α0νες άνεγέίρονται έ'ντρο[̂ .οι, άλλ’ου- 
^έν βλέπουσΓ, ίιό τι οΰίέν υπάρχει, Ή ΛαίίηΜάκβεθ προσπα
θεί αετά μεγίστης παρρησίας πνεύματος νά κκθησυχάσγ) τούς 
παρά την τράπεζαν φίλους, εξηγούσα δτι δ Μάκβεθ ύπόκειται 
ε’ϊ,ς'το πάθος τούτο άπδ νεαράς ηλικίας, άλλ’ οτι το πράγμα 
^έν ει,ναι σπουι^αϊον, — και άπευθυν,ομένη μετά ταύτα κατ’ Ι- 
^ίαν, προς τον σύζυγον προσπαθεί νά τον έπαναφεργι είς τάς 
αισθήσεις του.

Τά φαινόμενα ταύτα είναι πάντα φυσικά καί γνωστά είς 
την επιστήμην, το <̂έ άληΟες αύτων τά άποκαθιστά ετι μάλ
λον ενδιαφέροντα·. Βλεποντες το φάντασμα τού Βάγκου έν τή 
σκηνή, τού συμποσίου, ένθυμούμεθα παρόμοια πολλά γεγονότα 
τής αυτής φύσεως καί έν ττ, ιστορία, καί εν μέσω τής νοσού- 
σής άνΟρωπότητος, καθ'έκάστην συμβαίνοντα. . .

Κϊτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά τά φάσματα, άνάγκη 
πάσα νά ΰπάρχη ή άπαιτουμενη πρές δρασρν αυτών ψυχολο
γική προιδιάθεσις έκ μέρους των προσώπων τού δράματος. Διά 
τί έν τή τραγωδία τού Βολταίρου ή Σ ε μ ίρ ά μ ις , ούδεμ.Ιαν 
προςενεϊ έντύπωσιν ή έμφ'άνισις τής σκιάς τού Νίνου ; 'Ούχ», 
ώς θέλει δ Λέ-^σιγκ, διότι παρουσιάζεται άναιδώ; έν πλήρει 
μεσημβρία, — ένω ή διακριτική καί μυστηριώδης σκιά τού 
χατρος τού Άμλετου παρουσιάζεται κατά τό μεσονύκτιον, 
είς ολίγων μόνον άνδρών τού; όφθαλμοίι:. ΕΙς την λάμψιν τής 
ημέρας εμφανίζεται καί τού Δαρείου το εϊδωλον ενώπιον των 
γερόντων Περσών, άλλ’ ή νύξ ενυπάρχει έν τή τραγωδία αυτή 
τού Α’ισχ__ύλου. Ότε δ βασιλ.εύς τού ήττηθεντος έν Σαλααϊνι



ΣΑΙΚΣΠΕ1Ρ0Τ ΜΑΚΒΕΘ

κ^άτ&υς έςίρχετκι τοϊ;-τάφου του, ή ΐρ,φάνισίί του είνχς 
προτταρεοκευασαένη, περιρ/.έυετα», ττροκκλεΐτκι, — ύτ:άρ)ζ_ει <ίε 
πληρης «ρρ.ονία |ΐεταζΰ ττΐς έκ του 'Α^ου προελεΰοεως ταΰτης 
και των χενΟί[χων ι̂ανοΤί[̂ .ατων των του 5ρά|Λατος προσο ζ̂ων· 
Του Βολταίρου απ’ έναντίαί το φάΊ|ΐα είναι [χτιχανη θεατρική, 
οΰ^εν άλλο σκοπούσα νι κατορθοϋσα, τ, ττιν άνύψωσιν της πθ(Α· 
χης του θεάριατος. Εις [/.άτην προανκγγέλλιται ή ε'λευσίς του 
^ιά κεραυνών και κρότων εσωθεν οΰίεν κατορθοϊ ί'ά  της πα
ρουσίας του.

ΈνταϋΟα παρουσιάζεται το ζήτηαα, ε’άν εν ττ, ίραρτ.ατικ^ 
παραστασει των τοιοΰτων φαινο{./.ενων ηναι προτιρ.ητεα, η ρΐη, 
η επί της σκηνης παρουσίασις των φασ[χάτων. Τώ όντι, υπάρ
ξει τι τό αντιφατικόν είς την προς τους θεατάς επί'^ει'ιν άντι- 
κειριένων, τά όποια βλεπει ό νοσών αόνος, τά 5έ λοιπά τοΰ 
^ράρ-ατος πρόσωπα <ϊέν βλέπουσιν. Ά λ λ ’ έν τώ θεάτρω τά 
πλεϊστα γίνονται κατά συνθήκην, της ίέ  συνήθειας ή ισχύς 
είναι τοσαύτη, ώστε, οί θεαταί ευκόλως παραδέχονται τά μ.η 
πιθανά. "Οθεν η λύσις τοΰ ζητηριατος εναπόκειται κυρίως είς 
τούς εργολάβους.

"Οτε έδιδάχθη η Όρεστεια του Α’ισχύλου, παρουσιάσθη ή 
εζης δυσκολία. Κατά τό τέλος της τραγωδίας τών Χοηφόρων, 
δευτέρου της τριλογίας {χέρους, αΐ Εΰριενίδες, τών όποιων έπί- 
κειται ακολούθως ή επί · ης σκηνη; έμφάνισις, εγείρονται βρα
δέως άπό τοΰ εδάφους καί τάς βλέπει |χέν ό ’Ορέστης, άλλ’οΰγΐ 
και ό Χορός. "̂ Ητο δ’ έπάναγκες νά γείνν) πρός τούς Οεατάς 
όρατη ή παρουσία των, διότι ενταύθα δέν πρόκειται περί φρε
ναπάτης, ώς έν Εΰριπίδνι, άλλα περί φρικο)δους πραγρ.ατικό- 
τητος, ό δ’ Λίσχύλος ηθε)ε την τοιαύτη^ν έν.φάνισίν των ώς



<7ΰνίε<7|7.ον [λεγαλοπρίττΐ μεταξύ τοΰ ίϊευτέρου και ΐοϋ τρίτου 
μ.ερους της τριλογίας αύτοϋ. Ί1 '^ιάταξις του εν ’Αθήναις θεά
τρου έπέτρεψε την άνύψωτιν των Εύμενί<ϊων άττο της όρ/η- 
ττρας, ε”νθεν &ί ι^ρακοντόμαλλοι κεφαλαί το>ν, προβάλλουται 
βαθυ-ηί^όν, ηοαν όρατα; είς μόνους τούς θεατά; καί τον Όρε- 
οτην, ούχί είς τον χ̂ ορον

ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ

■ Ά  α, δμωαι γννοΓκε;, βιδε Γοργό»«ν δίκην 
φαιοχίιωνες χβ'ι πεπλίχταντ,μέναι 
πνκνοΓς δρϊχουσιν ! ουκ ε ί’ άν μιίνουμ’ εγώ.
— Τίνες σέ δόξβι, ^ίλτβτ’ άνβρώπων Γβτρί, 
βτροβοϋσιν ; . . .
— Ουχ κβι δόζαι τωνδε πημάτων εμοί·
<ιβφώς γβρ οΓδε μητρο; ϊγχοτοι χύνες . . .
Αναξ Αίίολλον, βιδε πληήυουΊΐ δή, 

χαξ ομματων βτάζου<τιν αίμα δνβ^ιλέ; . . . 
υμεΓ; μεν ουχ δραΐΐ τά; δ’ , ·γώ δ’ όρώ. 
ελβυνομβί δέ, χβί ουχ έτ’ αν μείναιμ’ εγώ

Νομίζω μοναδικήν έν τφ Οεάτοω τη* άντικειαενικην ταύτην 
χαράστατιν όντων μή δρατών είς άπαντα τά '^ρώντα πρόσωπα. 
Α λλ’ ότε πρόκειται περί υποκειμενικών οπτασιών, αύται ^ύ· 
νανται κατ’ άρεσκειαν νά γινωσιν δρ'ταί, η μη, προς τούς 
θεατάς. Έάν τά μηγανηματα ύ'εν είναι 'έκ τών εντελέστε
ρων, δ ίέ  ήθοποιος άπ’ εναντίας την άπαιτουμενην ικανό
τητα, προτιμητέα η άποφυγη μηχανών, α'ίτινες άντι τρόμου 
ενδέχεται νά προξενησωσι γέλωτα.

Εσπέραν τινά δ περιώνυμος Γάλλος ηθοποιός Ταλμας, συν- 
^ειπνών μετά οίλων, παρεκλήθη ν’ άπαγγείλνι την γνωστήν 
σκηνην της γ' πράοεως τοΰ Άμλέτου. Μόναι σκηνικα’ι προπα- 
ρασκευαι ησαν ές ανάγκης τά ε^πιπλα του εστιατοοίου, δ



Τάλ(;.«ς άτηγγειλε τού; γαλλικούς ττίχοος της ψυχοκ: του 
ϋΐΐο ίβ  χαραφράτεως. Έν τούτοι; οί άκροαταί κατεληφθησαν 
•ΰπο φρίκης. Δεν είχε χρείαν φ«τ|Αατος «ντικρύ του. Οί ίύ'οντες 
«υτον ελεγον ότι έβλεζον το φάσρια είς τούς όφθ»λρ.ούς καί εις 
την φωνήν του ηΟοχοιοΰ.

Σ Α ΙΚ Σ Π Ε 1Ρ 0Υ  ΜΑΚΒΕΘ

Β ' .  Ό  Λ Ι ά κ β ε θ .

ΧαΓρβ, ώ Μάκβιθ I ΒαΦίλεύς μίτέπειτκ βα γείνη;.

Αί Δυνά{/.εις τοϋ "Αίου εν τραγω< ί̂α ^οΰ Σαικτπείρου. 
ίνεργοϋοιν άντιστρόφως η εν τ^ τριλογία τοΰΑ’ισγύλον. Πα
ρουσιάζονται 6x1 της σκηνής ούχι }/.ετά το ε’γκληρια, άλλα 
χρο αυτοΰ, ουχι χρός τιριωρίαν, α7.λά χρος χειρασρ.όν.

Αχείωκαρ.εν εις τας Μαγίσσας υχχρΕιν χραγρ,ατικήν, άντι- 
κειιχενικήν, χαραβάλλοντες 5έ τον Μάκβ·0 χρός τάς αρχαίας 
τραγωδίας, υχε-ίείξαρ.εν, ότι ή αεταξύ 'αύτών όρ.οιοτης χροέρ- 
χ ε̂ται χρό χάντων εκ τής 'ένυχαρχούση; είς τό ί·ρά|/.α τούτο 
εχι^ράσεως Δυνάρ.εων υπερφυσικών, αίωρουριενων ύπτράνω των 
επί τής σκηνής προσώπων.

Α λλά, λεγοντες καί χαρα^εγόριενοι ταϋτα, ούτε άχο^ί^ο- 
ρ.εν {Αεγαλειτε'ραν τού ίέοντος άζίαν εις την ενταύθα εχικρά- 
τησιν τής Εψ.αρ{/.ενης, ούτε παραβλεπορ.εν την υ.εγίστην άλ
λως «διαφοράν μ,εταζύ τού νεωτέρου τούτου άριστουργήρ,ατος 
καί της αρχαίας εν γένει τραγωδίας. Διότι, εχί τέλους, και 
/̂.εθ’ όλα τά ή ίη  λεχθεντα, τό· έξέχον έν τφ  Μάκβεθ είναι ή 

•ηθικη ελευθερία, ελευθερία σχετική βεβαίως και χεριωρισριένη, 
καθό άνθρωπίνη, άλλ’ όπως (ϊήποτε χεριέχουσα την ελαστικό-



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

τητχ, ττ,ν ό-οίκν ή Λεξις 6{Αφαίνει, όπάτε εφαρ[Α0ζεται είς τον 
άνΟ;ω·::ον. .

Ή Εί λ̂αριχενη, είς ττ,ν οποίαν ο Μάκ.βεΟ ύπείκει, είναι άχλώς 
καί ρ.όνον ό φυσικός νόρςο;, καθ’ ον τό έ'γκλτ,ΐΑα γέννα τό ε’γ- 
κληρ.α, τ) «νοριία ίικ ίένε τα ι την άνοαίαν. Ό άπας τολ- 
(ΐησας νά Οεσγ, τον πό5α επί της όλισΟηράς κατοίφερείας, κυ
λιέται Ι̂ -ίχρι βάθους τοϋ βαράθρου, άλλ’ 0[Αως 5έν άπαλλάσσε- 
ται της ευθύνης τοϋ πρώτου τουλάχιστον βήματος· ή^^ύνατσ ίέ  
και πίπτων ε'τι νά επικαλεσθ·^ και νά ευρ·(ΐ χ_εϊρ« πρόθυμον 
βοήθειας. Τά Δαιμόνια εν τώ Σαικσπειρείφ <5ράμ.ατι. έκπροσω- 
ποΰσι τον, πειρασμόν, είς τον 6ποΐον ναι μεν υποκύπτει 6 άφρό- 
νως προσηλών έπ’ αύτοϋ τό̂ » οφθαλμόν, άλλ’ ού/ί και ό εχων 
τ-ην γνώσίν ν’ άποστρεψη τό πρόσωπον. Αί Μάγισσαι, ^ιά της 
έμφανίσεως και των προφη,τειών αυτών, 5εν έξασκοϋσιν έπι 
τής θελήσεω; τού Μάκβεθ πίεσιν άναπόίραστον, ούι^'άναγκά- 
ζουσιν αυτόν 5ιά τής βίας, τρόπον τινά, νά πραςγι τό κακόν. 
Μένει ούτος μέ;(·ρι τέλους οίος 6 άνθρωπος παρίσταται είς ά
παντά τοϋ Σαικσπείρου τά έργα, καί όποιος είναι πράγματι 
έν τώ βίω, ό κύριος -ϊηλαίή τής τύχης του εργάτης. Έάν ι5έν 
ή^υναμεθα νά ερωτήσωμ.εν τόν Μκκβεθ αυτόν, τί περί τού
του φρονεί, ήθελεν ΰπερηφάνο^ς άρνηθή νά έπιρρίψ·η την ευθύ
νην τιόν πράςεών του είς ςίονίήποτε άλλον, ε"στω καί είς τόν 
Σαταναν. Ούδένα ποτέ μέμφεται, ού5έ την σύζυγον του, ουδέ 
τάς Μοίρας,  ̂ούδ’ ανακράζει ούτος ώς ό ’Ορέστης τοϋ Εΰριπίδου, 
ότι ό Απόλλων πταίει· •

• τϊχονσβν εχτανον. 
.ον χκΐ χτείνετε'
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Οθίν, εάν σοζλλω^ιν όσοι των κ.;ιτικών ί)ελουσι νά σ|ΐικρύ- 
νωσι την ετϊίι^ρασιν τοϋ “ειρασριοϋ εττι της ψυχής τοΰ Μάκβεθ, 
οφαλλουσίν 0̂ ;.ως έτι |λάλλθν οί ·τ*ραγν())ρίζοντες την ελευθε. 
ρίαν της βουλησεώς του.

Ό Άγγλος χρονογράφο; ί1θ1ΐπί·Η0(1, έξ ού ήρύσΟη την υπς- 
6εσιν τοΰ ίρά|Ακτος ό Σκικστεϊρος, λεγει, ότι « ή|Αερκν τινάι 
α καΟ ην δ Μάκβεθ και ό Ιίάγκος {χετέβκινον είς 'Ι’όίες, οπού 
« δ βασιλεύς κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου ίιε{λενεν, Γνέΰ αόνοι οΐ ίΰο 
α όιέτρεχον προς «^ιασκέίασιν ίάοη και αγρούς, συνηντησαν 
α αίφνης τρεις γυναίκας άλλοκότω; έν ε̂<ϊυρι.εν*ς, και δ|/.οια- 
α ζούοας χρο: 5 ης εποχής οντα. »

Ο ποιητης ετροχοχοίητεν ούσιω<5ο>; τοΰ χρονογράφου την 
περιγραφήν. Εν τη τραγω^ ί̂α 5εν συναντά τυχαίω; τάς Μά
γισσάς δ ΜάκβεΟ ι ι̂κτρεχων ριετά τοΰ Βάγκου <̂ αση κα'ι αγρούς, 
άλλ’ επιστρεφων εκ της [χάχη; φόνου καί ίόζης μεστός. Ή αν
δρεία του ε'σωσε τον βασιλέα, τον χρηστόν και εΙρηνικον Δώγ- 
καν, ούτινος τόν θρόνον έκλόνιζε φοβερά αποστασία. Άνευ τοΰ 
ΜάκβεΟ κατεστρεφετο η βασιλεία. Χείμαρρος αισθημάτων συγ
κεχυμένων, στοχασμών ε'ξ εκείνων τούς οποίους όνειοεύεταί τις 
εςυπνος, πλημμυρεϊ τον νοΰν καί την καρίίαν τού. « "Ανευ 
α έμοΰ, λέγει καθ’ εαυτόν, τί Οά έγίνετο δ Δώγκαν; Εις τόν 
« βραχίονα μ,ου οφείλει καί θρόνον καί ζωήν, Έάν έ'πρεχε νά 
« βασιλεύη δ ςκανόιτερος, ηθελεν είναι ούτος δ βασιλεύς της 
α Σκωτίας ; »

Ά λλα  τοιοΰτον μονόλογον δ Σαικσπεϊρος <5έν θέτει εις τά 
χείλη τοΰ ήρωός του, οΰ<5έ περιπίπτει είς το λάθος τοΰ νά «ίωση 
σώμα καί μορφήν είς δ,τι ώφειλε ν’ άφηση άόριστον καί ασα
φές. ,’Εξ αυτών δμ.ως τών πρώτων τοΰ Μάκβεθ λέξεων ίιαβλέ-
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πο;/εν, δτι ύφ’.'ττζτχι αυ'7ττ,|>ιώ'̂ η; τις ϊΰνι̂ εσι/.ος υ.ετ«'ύ των 
Δαιαονίων τοϋ σκότους κχι ιών αυ/ίων «ΰτοϋ στο/ασμ,ών. 
Ο'- τελευταίοι χατά τ·ον τριότην σ/.'/]νγ,ν λόγοι των Μαγίσσων 
ίΐσκν ;

Είν’ τβ ώραίβ φρίχτι, φρίκη τβ χ«ΐά .

Ό ίέ ΜάκβεΟ υ.ετ’ ολίγον, ε'.σερ/__όαενος έ·τ;ι ττ,ς’σκ-ι̂ νΐ̂ ς, λέγε» 
ττρός τον Βάγκον :

Δεν ει?α ημέραν 'σαν οΰττ,ν, τό·

Όυ.ιλεϊ .τερί του κκιροϋ; τ, περί τγ,ς ρ-άχης; Τπάρχει ως 
προς τούτο άα^ιβολία τις, ώς έκ τοϋ 5ιφορου|̂ .ενου των λέξεων, 
άλλ’ άίιάοορον τοϋτο. Τό πράγ|̂ .α ε’γει ση|Λ«σίαν [χεγάλην, 
καΟό ύποί^εικνϋον (έν ελλείψει ρ,ονολόγου) τγ,ν «Ισθητικην ού
τως είπεΐν ΰπόστασιν τοϋ Μάκβεθ, βκσιζθ(Αενγ,ν έπ'ι της έπι- 
ίράσεως τοϋ 'Α'-̂ ου.

Τοιαύτγ, 7) ήΟικγ, τοϋ γ,ρωος κατάστασις, κα6’ ην στιγ|ΑΥ,ν 

συνανταται μετά των Μαγίσσων, αϊτινες προσκγορεΰουσι τον 
νικητην της άποστασία; ώς μέλλοντα τγ,ς Σκωτίας [ίασιλέα. 
Ό Μάκβεθ έκθαμβος, καταλαμβάνεται ΰπο ρίγους, ό ί ΐ  χρη- 
στός Βάγκος εκπλήττεται :

ι ω φίλε, τί ’ξΐίΓκόζεσα·., ώββν να σε φοβίζουν
άν.ούσματα εϋχάριστα ;

Οΰ<̂ ’ έγει άι ι̂κον εκπληττόμενος 6 Βάγκος. Έν περιπτώσει θα
νάτου τοϋ βασιλέως της Σκωτίας, διαδέχεται αυτόν, κατά 
νόμον, δ έ γγύτερος συγγενής του. Επειδή δέ τοϋ Δώγκαν 
οί υιοί είναι άνήλικοι, άποθνήσκοντος αυτού δικαιοϋται νά 
καΟέξη τον θρόνον ό νικητής καί τροπαιοϋχο; έξάδελφός του 
Μάκβεθ. Α λλά  κατελήφθη ουτος ύπό ί̂γό' ς. διότι έπεχΰθη
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αϊ;ρν·/:ς φως άπχί-τιον εντός της άβύτσοι  ̂ της κ,αρίίας το·̂ . Οί 
λόγοι των Μαγισσών ε'^ωκαν 5ιά |Αΐ«ς ετωακ ιΐς τούς τυγκε- 
χυ}λένοος οτοχκσριούς, τούς όχοίους η,-τγόνετο τοΰ>5ε ν’ ά-
ποκαλύψη είς εαυτόν. « βασιλεύς της Σκωτίας ! . . . Πότε ; 
Μετά χρόνον πολύν ίσως . . . Ά λ λ ’ δ Δώγιαν (ϊύναται να ζηση 
ετ:ί ττολύ ε'τι, οί -ίέ υιοί του, ν’ άνίρωθώσιν έν τω ρ.εταςύ . . . 
*Ω ! το σκηχτρον, το σκητςτρον ! Μοι προφητεύουσιν 0τι Οά |αθί. 
ο̂0?ί . . . Διατί νά μ.ή τό άρίτάσω ; . . . ΙΙόθεν ε’ρχεται δ -ε ι-  

ρασαός-
ΤΓοϋ μοΰ ορθόνίΐ τα μαλλιβ μέ την έμφάνιτίν του,»

κτλ. (έν Σκ. Γ' της Α' Ι1ραξε<.)ς).
Ά λλ ’ δ Μά'/.βεΟ »5έν είναι έκ των άφινόντων είς την τύχην 

την φροντίδα τοΰ νά έργασΟτ, υπέρ εαυτών, ή δέ τύχη φαίνε
ται προύιατεΟειρ-ένη νά έςαπατήση τάς ελπίδας του, έάν άφεΟ  ̂
εάς αύτην καί ρεόνην. '

ϋ  βασιλεύς άνταρεείβων ρεεγαλοπρεπώς αυτόν τε κα·ί τον 
βαγκον καί τούς λοιπούς τοΰ θρόνου του ύπεραάχους, άνχγέλ- 
λει τάς διά τό ρεέλλον άποφάσεις του καί αναγορεύει τόν υιόν 
του Μαλκολρ;. ώς,διάδοχον τοΰ θρόνου.

Τότε πρώτον δ Μάκβεθ συλλαρ/,βάνει δριστικώς, ρεετ'άποφά- 
Οίΐύζ σταΟεράς άλλ’ ούχί άνευ φρίκης, τόν σκοπόν του φόνου. '

Ένίκησεν δ "Αδης, διότι ,δ Μάκβεθ έχει ττ̂ ν καρδίαν διε- 
στραριρείνην. Έάν δ νους καί ή παρδία του δεν ερρεπον πρός 
τό κακόν, ουδέποτε ηΟελεν Ισχυση νά τόν σπρώςη ”̂ 5̂

,διαπραζεως τοΰ έγκληρεατος δ Σατανάς, ύπό την μορφήν πα- 
ρουσιαζόμενος τών Μαγίσσων η της συζύγου του. Ό άγαΟάς 
βάγκος είδεν επίσης τάς Μχγίσσας, άλλα τά  πονηρά Δαιμό
νια δεν άπευθύνουσι πρός εκείνον τόν λόγον, διότι γνωρίζουσιν



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

δτι ε̂ν νικαται ' -̂ο του πειρασμού. Ό βάγΛΟ; αυτός τάς 
προσκαλεΐ νά τω "λαλγ,σωσι. Αί Μκνισσαι προλεγουσι τότε εις 
τον βάγκον, δτι τά τέκνα του Οά καδέζωσι τον θρόνον, τ, 
προφητεία τόν ταράσσει· συναισθάνεται δτι προέρχεται έχ-τοΰ 
'Αί^ου ·ή φωνί) καί προτρέπει τον ΜάκβεΟ νά προφυλάττηται 
άπό του πονηρού.

Μετανοεί μ,άλιστα δ Βάγκος ^ια τάς προς τά '^αιμόνια ερω
τήσεις του, <̂ ιότι ναι υ.έν αί προφητεϊαί των οΰό'αυ.ώς Ισχύου- 
σιν έπΙ της καοι ί̂ας του, άλλ’ οαως ταράττουσι τον νουν καί 
άνησυχοϋιϊι τον ύπνον του. “Εΐυπνος ■'̂ έν φοβείται, άλλα τ·ην 
νύκτα κοιμ.ώμενος >̂έν είναι τις κύριος έαυτοϋ. 'Οθεν προσεύχε
ται πριν η κατακλιθ-ι .̂ Κζρό'ία καθαρά καί προσευχ-η προς τον 
Θεόν, ί<5ού τά οπ>α δι’ ών ό Βάγκος πα/.αίει κατά του Σατάνά.

Έν τ·̂  ποιήσει του Σαικσπείρου άλλεως ^/.έπουσι την φύ- 
σιν οΐ -χρηστοί, άλλέως οΐ κα·κοί. Ό μέν τεταραγμένος την 
ψυχήν ΜάκβεΟ έλκύεται ύπό τού μεγαλείου τής τρικυμίας, ή 
ύπό τού γοήτρου των κεραυνών και τής άνευ.οζάλης, ή ίέ  σκλη- 
ροκάρίιος σύζυγός του προσέχει εί: μ.όνον των όρνεων τον κρω- 
γμόν ένφ την ψυχήν τού Βάγκου εύφραίνουσιν αί χελιδόνες 
άγγέλλουσαι τό εαρ καί ή γλυκύτης τού άέρος.

Καί ού(5’ άοκεΐται ή ποίησι: παριστώσα τον άνθρωπον μό
νον έπιορεπή εις τό νά αΐσθάνηται τά τής φύσεως, άναλογως 
των ψυχικών αυτού «διαθέσεων. Ή φύσις αυτή συνταυτίζεται 
μετά τού ανθρώπου καί των πράζεών του. Καθ’ ήν νύκτα δο
λοφονείται δ Δώγκαν, ή γή τρέμει, γογγυσμοί άκούονται είς 
τόν άέρα, τήν δ’ επιούσαν οί 'ίπποι τού βασιλέως

αγρίευσαν χοι ϊοπβααν τούί σταύλον; των, χ’ εβγήχαν, 
χ’ εχάβηχαν άχράτητοι χ’ επαναστατημένοι χτλ.

1 2
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Αί τύιαϋται προσωποποιήσεις, των δποίων ανέκαθεν τ, ποίησις 
ποιείται χρησιν, 5έν είναι άπλώς σχηριατα ρητορικά, άλΧ’ 
έκφράζουσι την θρησκευτικήν συναίσθησιν της ένότητο; άπχ- 
σης της πλάσεως, καί τοϋ ενδιαφέροντος, μεθ* ού οϊ ουρανοί 
βλέπουσι τά έπ'ι γης , , .

Ο Μάκβεθ δεν είναι φύσει ούτε τοσούτω ριιαρός κακούρ
γος, ώστε να προκαλεσγι αφ εαυτού και νά προλάβη τον πει- 
ρασρ.όν, ούτε άγιός τις, οστις υποκύπτει άκων εις την έκ τού 
Λδου πίεσιν. Εΐνε άνθρωπος, δ έστι ρ.ίγ̂ υ.α αγαθού καί πονη

ρού, τό δε πονηρόν βαθμηδόν νικά έν αύτώ καί υπερέχει. "Έν
θεν μέν ό χαρακτηρ αυτού παρίσταται φυσικός καί πληρης 
αλήθειας, ή δ εςιστόρησις των πραοεών του ενδιαφέρει ημ,άς.

Οτε, αποφασίσας ηδη τόν φόνον τού Δώγκχν, ξενίζει α υ 
τόν υπο την στέγην του καί ε'χ_ει πρόχειρον τό θύμα, διστάζει, 
αναχαιτιζόμενος ύπο τής ευκολίας αυτής τού πράγματος 
καί υπο τού μη αποσβεσθεντος εΙσέτι αισθήματος τής τιρ.ής 
Ά λλο  δμως ή τιμή καί άλλο ή φιλοτιμία^. Την φιλοτιμίαν, 
Ουχι την τιμήν τού Μάκβεθ εξάπτει ή σύζυγός του, οτε έπι- 
πληττουσα αυτόν ως άνχνδρον, καί ώς μό τηρούντα τόν φρι
χτόν όρκον του, ώθεϊ αυτόν είς τό έγκλημα. Ό δέ Μάκβεθ, μή 
φέρων την υβριν, στερεούτχι εί; την φοβέραν άπόφασίν του 
ρ.ετά βίας όμως περιστέλλων τάς διαρ.αρτυρήσεις τής συνειδή- 
σεως του. Αλλ η τιμωρία, ή δίκη επέρχεται χπό τής ποώ- 
της στιγμής. Ο Μάκβεθ έσκότωσε τόν ύπνον ό Μάκβεθ δεν 
θά κοιμηθή είς τό εξής ! Έάν 6 ήρως τής τραγωδίας του Σαικ- 
σπείρου δεν ήσθάνετο τύψιν συνειδήσεως, έάν απ’ άρχής έφαί-

* Η διάκρισις ίν  τω γαλλιχω χειμένω γίνεται μεταξύ τι3ν λέξεων ΙιυηΐΙβιΐΓ 
καί ρϋΐηΐ <1’ όοηυβϋΓ.
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νέτο ττάνττι ανάλγητος, ηθελομεν παρακολουθήσει το θεααα 
των κακουργηριάτων του πλήρεις λ̂έν οίκτου και ελέους προ; 
τά θύαατά του, άλλ’ άι ι̂άφοροι ολως ώς προς εκείνον, ρ/.όνη 
ή έν τελεί καταστροφή του ή^ύνατο νά ΐκανοποιησ·/) ΰχο αι
σθητικήν τε και ήθικην ε'χοψιν, την ψυχήν ή|χών. Ά λλα  ίέν 
εχει ούτως -η ΰπόθεσις. Ό Μάκβεθ 5έν τιυ.οιρεΐται υπό της 
σπάθης ρ.όνης τοϋ Μακ<?ώφ, άλλ’ ΰπό της συνει^ησεώς του 
αυτής. Ή ένίόαυχος <̂ ίκη του, συνταυτιζοριενη [/.ετά τοϋ εγ
κλήματος, είναι σύγχρονος αύτοϋ, η μάλλον ειπεϊν προγενέ
στερα. ΙΙροηγηθεΐσα της πράζεως, ηρχισεν άφ’ οτου συνεληφθη 
?> σκοπος αΰτης.

'Π ψυχική κατάστασι; τοϋ Μάκβεθ αποκαθιστώ αυτόν ά- 
ζιον οίκτου μάλλον η άποστοοφης. Θεοίροϋμεν τιμωρίαν ικανήν 
τον ενδόμυχον βασανισμόν του. "Οτε δ’ επί τέλους αποθνήσκει 
ηρωίκώς, θαυμάζομεν αυτόν, καίτοι άκοντες, ίιότι ναι μέν εί
ναι κακοϋργος φρικτός, άλλ' ούχι καί ευτελής. "Αλλως τε, έν 
τφ  τραγικω έν γένει τοϋ Σαικσπείρου θεατρω, οί φαϋλοι (’ϊέν 
εχουσιν άνανίρον κα'ι χαμερπη την κακίαν. Αληθώς, ό <ίθλθ- 
φονήσας τον Δώγκαν, όπως τυραννήσ·/) έπ'ι της Σκωτίας, κι
νείται ύπό σκοπών ι^ιοτελών, κατά τοϋτο ΐ(5'ίως ^ιαφέρων τών

των οποίων αι πρα'ξί.ςηρώων τής αρχαίας τραγωδίας 
ψοϋνται και εξαγνίζονται 5ιά τής θείας εξωθεν ίπκ^ράσεως. 
Ά λ λ ’ ή φιλοδοξία, εΐ και Ι^ιοτελής, ούίέν όμως ε“χει τό τα
πεινόν, το δ’ έγκλημα τοϋ Μάκβεθ δεν εξευτελίζεται διά τοϋ 
στίγματος τής χαμέρπειας. Πλήρης ανδρείας, μάχεται ώς λέων, 
θπότε δέ, έκτελουμενης κατά γράμμα τής προφητείας, εκλείπει 
πάσα έλπίς, όχότε τό δάσος τής Βιρνάμης μετακινούμενον προ
χωρεί κατ’αύτοϋ, αποθνήσκει μαχόμενος και άψηφών την τύχην.
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εχει υ,ονην τοϋ ρ.αχητου ττ,ν γενναιόττιτ-χ. Ά·::ό του
δευτέρου «ύτοϋ β^ρ,ατο: έν τ·?, δ<̂ ώ της άνορ-ίας, ττκλαίει τολ- 
ρ-ηρώς κατά τη; Είραρρ.ενη;. Λί Μοϊραι ύττε-ΓχέΟηταν τον Ηοό- 
νον είς τού; άπογόνου; του βάγκου· ο ι̂ν αποφασίζει τόν φόνο'̂  
τού βάγκου καί τού υιού του, αλλά την νίαν ταύτην πάλην 
άναλαρ,βάνει ρόνο;, ή <̂έ σύζυγος, ήτις τον τταρεσυρεν ίΐς το 
πρώτον Γγκληρ.α, ρ,ενει άρ.ετοχος τού δευτέρου, Θελε( μόνος 
αυτός νά οέργι την εύίΐύνην τούτου.

Παρεκτός της τοιαύτης γενναεότητος, ό Μάκβεθ ε/ει την ει
λικρίνειαν τού νά ρ.η εζαπατα αυτός εαυτόν ώς πρός τό μέγε
θος των ανομημάτων του· συναισθάνεται ττην κακίαν του καί 
τ·ην αθωότητα των θυμάτων του. "Οτε, περί τό τέλος τού δρά
ματος, μανθάνει τ-ην προσεγγισιν τού εχθρικού στρατού και 
την εν αυτφ παρουσίαν ενός των υιών του Δώγκαν, Ιννοεΐ ότι 
επέρχεται ή  ώρα τού άπολονισυού ;

Έπέρασ’ ή νιότης-
ϊγυρυε ’ς το μάραμ.* ό δρόμο; τη; ζωής μον χτλ.

Μετά τον φονον τού Αώγκαν θ Μάκβεθ αναγορεύεται βασι- 
λευς, αλλά δεν θεωρεί εαυτόν άσφαλη, ενόσω ό βάγκος ζη 
Ό  Βάγκος, κοινωνός των προφητικών υποσχέσεων των Μαγισ- 
σών, υποπτεύεται βεβαίως τον Μάκβεθ ώς ένοχον τού φόνου· 
έκτος δε τούτου, ό Βάγκος είναι ·κατά τόν χρησαόν πατ·ηρ ·καί 
μζα τών διαδόχων τού Μάκβεθ.

Οθεν εκμισθοϊ δ Μάκβεθ δυο σολοφόνους, όπως φονεύσωσι 
τόν Βάγκον καί τόν υιόν του.

Έν μέσω της ·τ,θικ·ης τού Μάκβεθ καταπτώσεως, εΰρισκόιχεθα 
ενταύθα εις σημεΐον άζιον προσοχής, ώς πρός τ-τ,ν ψυχολογι·κ·ην
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τοΟ ήρωος μελέτην. Ά φ ’ η; ττιγμης έ’ίρεψε τούς καρπούς τοΰ 
πρώτου «ύτοΰ έγκληρ.ατος, προβαίνει είς τά εμπρός μετά σα
τανικής οντω: εΰσταθείας, τό έ̂ βαρόνον εφεξής αύτύν 5έν 
είναι η συνεί^ησίς του, — την οποίαν ε’φόνευσεν έντος της καρ
διάς του, — άλλ’ 6 φόβος, ή ανησυχία μη δεν έξησφαλίσθη 
αρκούντως τό επιχείρημα, μη δεν άρκεϊ τό ρ.έχρι τούδε /υθεν 
αίμα.

Ο Βάγκος δολοφονείται, άλλα /άρις ε'ς ένα των δολοφό
νων, σβύσαντα αίφνης τούς δαυλούς, διασώζεται ό υιός του, 
του όποιου επεζητει 6 Μάκβεθ τον θάνατον, οσον και τόν τοΰ 
Βάγκου αυτού· «Μάς ε’’φυγεν ό υιός του!» ανακράζει είς των 
φονέων

Τότ’ ή μισή μβ; ή δουλειά πηγαίνει 'ς τα χαμένα !

Κπιστρεφουσιν όπως δώσωσι λόγον των πράξεών των, και 
εισδύουσι μέχρι της θύρας της αιθούσης, όπου, έν μέσω φωτο
χυσίας και πομπής, οί άρχοντες συρ.ποσιάζουσι μετά τού βα- 
σιλέως. Ό Μάκβεθ, άμα ίδών αυτούς, απομακρύνεται έν βίι:}: 
των συνδαιτυρ.όνων του, 0πω: πληροφορηθγ τά γενόμενα'

— Γεματον αιμα είναι 
τό πρόσωπόν σου, ανβρωπε ! . . .

Ουχί πλέον ·ή φρίκη τού χυθέντος α'ιματος, άλλ’ ό φόβος μ·η 
δεν έχυθη ικανόν βασανίζει τόν Μάκβεθ και κλονίζει μέχρι 
φρενοβλαβείας τόν εγκέφαλόν του. Άπέγομεν -ηδη πολύ των 
προύτων της ψυγ_ης αυτού σπαραγμών. Τότε ηύχετο καί επε- 
θύμει ν’ άναστ-όση τόν Δώγκαν ό κρότος της κρουομένης θύρας. 
"Ήδη, ότε τό φάσμα τού Βάγκου εμφανίζεται ένόιπιόν του, 
την φρεναπάτην προξενούσιν ούχι αί τύψεις της συνειδ-ησεως,



άλλ’ ίχΐ άίη(^.ονίαι της έντρομου φαντασίχς του. Έν τν̂  παρα- 
φροδύν ι̂ του νομίζει οτι ό Βάγκος άνεστήθη, ίιό τι ^έν έφονεύθη 
αρκούντως.

Αφού ε̂, παρελθούσης της ορεναττάτης, έπαναλαμβάνγ) τάς 
«ΙσΟητεις, όποϊκι αΐ πρώται τοΰ Μάκβεθ λέξεις ;

Λίμα ζητεΓ! Είναι γραπτόν : τό αίμα βέλίΐ αίμα !
Τόαον βαθειά ’ς τα οΓματα έχώθηχα ώ; τώρα, 
ώατε αν παυσω να βουτώ, τό να γυρίσω ’πίσω 
6α ην’ επίσης ίύσχολον, χαθώς νόι προχωρήσω.
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Θά προ/_ωρή';γι! Σχεδιάζει τον φόνον και τού Μκκ^ώφ. Ή 
Λ α ίίη  Μάκβεθ έν τούτοι; τον παρακινεί ν’ άναπαυθή. « "Ας 
πλαγιάοωμεν)), άποκρίνεται, Ά λ λ ’ όχι! ύ Μάκβεθ έσκότωσε 
τον ύπνον! Ό Μάκβεθ ^έν θά κοιμηθ^ εις το έξης! Ή συνεί- 
ίηοις ένεκρώθη έν αύτω, άλλ’ η φανταρία του όμως, ό&γρυπνος 
αείποτε και έ'ντρομος, «διώκει καί ύπνον και ησυχίαν. Πορεύε
ται και πάλιν προς τάς Μαγίσσας, αϊτινες παριστώσιν ενώπιον 
του οπτασίαν νέαν άλλ’ αύτη ούό'έν άλλο είναι, η φαντα· 
σμ.αγορικη παράστασις των σκέψεων ύφ’ ών πιέζεται ύ νους του

Ή έσχατη ψυχολογική κατάστασις, εις την δποίαν 6 Μάκ
βεθ περιπίπτει, είναι ή άι ι̂αφορία, ή άπονάρκωσις, γενική τις 
άναισθησία, έξ ης έξέρχεται όπως άποθάνγ γενναίως, ομοιος 
προς λύχνον, οστις πριν η άποσβεσθγ άναίί^ει τελευταίαν λάμ- 
ψιν. ΚραυγαΙ καί οιμωγα'ι άντηχοΰσιν έντός τού μεγάρου, άλλα 
μένει ούτος άτάραχος.

Μανθάνει ανάλγητος τής συζύγου του την αύτο/ειρίαν, ή 
^έ μόνη τής θλίψεως αυτού έ/.^ρασις ε?· «ι θ εξής άπελπιστι- 
χος τού βίου ^ο:σ·.·ός:



*α\ πλέον δεν άχούεται. 
ποΰ λέγει ένας παλαβό; - 
άλλα δέν Ιχει νόημα I

μίμο;,
ιιαν ώραν την σχηνην του, 
ν̂’ ένα παραμύθι 
βοήν, θυμού; γεματον,

Αί τύψει; τής συνειό'ήτεως, «ί άνησνχ^ίκι τής φανταυίας, ή 
(Αεχρις ήλιθιότητος ά-τόγνωσις, Ιίού οί τρεις κύριοι σταθ[Αθ'ι εν 
τΤ| ^ιελίζει τής ηθικής τοϋ Μάκβεθ καταπτώσεως. Δεν έστε- 
ρεϊτο {ί-εγαλείου 6 Μάκβεθ, ή εύγενείας ερ.φύτου, ήιϊύνατο ίε ,  
καθώς θ Ίώβ, ν’ άντιπαλαίση κατά του Διαβόλου και νά νι- 
κήοη αυτόν, ε’άν εν ήι̂ .έρα άλαζόφρονος [λ.έθης ^εν συνηντάτο 
ή φιλοι^οξία του [;.ετά τοϋ έξ "Λύ'ου πειρασμού :

ΧαΓρε, (?) Μάχβεθ! Βααιλεύ; μετέπειτα θα γείνη;!

Γ'. 77 Λαί^7} Μάκβεθ.

Ό ^αρακτήρ τοϋ Μάκβεθ αποτελεί άξιόλογον ύπόίειγμ.α 
τή: υ.εθόι̂ ου τοϋ Σαικσπείρου περί την άπεικόνισιν των τραγι
κών αύτοϋ προσώπων. Διασαφίζων την πριότην τοϋ πάθους 
αφετηρίαν, παρακολουθεί την βαθμιαίαν αύτοϋ άνάπτυ^ιν μέ
χρι τή: καταστροφής, εις τρόπον ώστε ό θεατής ε*χει προ αύ
τοϋ, ούχι μίαν κρίσιμον στιγμήν τή; ύπάρξεως τοϋ ήρωος, ώς 
ίν τό) άρχαίω Οεάτρω, αλλά τήν ιστορίαν όλόκληρον τής ψυ
χής αύτοϋ άπ' άρχής μέχρι τέλους. Ό Μάκβεθ -̂ έν παρίστα- 
ται έν κογτ; τοϋ -δράματος όποιος φαίνεται έν τή Δευτέρα πρά- 
ξει, ού̂ έ άποκαλύπτεται δλος έν τή ^ευτέρι;: ταύττ, 
άλλ* έν τελεί μόνον τής τραγωδίας γνωρίζομεν αύτον
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βάθος. Οϋτω και δ ’Οθέλλος ίέν παρίσταται ευθύς άπ’ «ρχ,ίς 
ζηλότυπος· άπ’ εναντίας, κατ’ άρχ̂ άς έ'̂ /ορ.εν εν αΰτω άν^ρα 
ειλικρινή καί ευπιστον, ούίεν άλλο ποθοϋντκ καί άπολαρ/.βά- 
νοντα η τοϋ ε'ρωτος την ευτυχίαν. Τοιοΰτος και Τίρ.ων δ Α θη
ναίος, όστις, πριν η καταληζη είς υ.ιιανθρωπίαν, σπαταλεΐ είς 
τους περί αυτόν την φιλίαν καί τούς θησαυρούς του.

Ά λλ ’ έν τω προσώπω της συζύγου τοϋ Μάκβεθ τολίλώ εΐ- 
πεΐν οτι ό ποιητη-ς παραβαίνει την τοιαύτην ψυχολογικη'^ «ό· 
τοϋ [χέθοίον. *Άνευ οΰ^ε;Λΐας προπαρασκευης φέρει αίφνης ενώ
πιον ή[;.ών τέρας κακίας, ρ.η προειίοποιήσας ού5α̂ /.ώς τον θεα
τήν πόθεν ή τοοαύτη κακία, η τουλάχιστον ί ιά  τί ΰπό τάς 
ύπαργυύσας εν τω ι^ράματι περιστάσεις αναφαίνεται.

Δυνά[;.εθα νά παρα<ϊεχθώ[Αεν, ότι ή κακία των γυναικών 
υπερβαίνει ττ,ν των άν ϊ̂ρών, ό)ς καί ό Εΰριχίι^ης όυ.ολογεί έν 
Μηι^είκ :

πεφυχαμεν
γυνβΓκες εί; μέν ίσθλ’ άμηχανώταται, 
χαχών δε πάντων τέκτονες οοφωτατα».

Δυναμεθα ι̂ ’, (ί>: προς τοϋτο, νά έπιφέρωμεν καί έτέραν ίερω- 
τέραν μαρτυρίαν, την τοϋ Εΰαγ'^ελίου αύτοϋ, ενώ βλέπομ.εν 
τον Ίησοϋν καί τούς Άποστό/νους άπαζ μόνον εκβάλλοντας έζ 
άν^ρός πνεύματα ακάθαρτα πλείονα τοϋ ενός, ένω έκ μιας καί 
μόνης γυναικός επτά ολα τ^αιμόνια έςεβλήθησαν. Ταϋτα πάντα 
στ,μαίνουσιν, οτι δπότε το φϋλον, το παρά Θεοϋ πλασθέν ασθε
νές καί εΰαίσθητον, παρεκκλίνει της ευθείας όίοϋ, άχολήγει 
είς διαφθοράν ταγυτέραν καί πληρεστέραν η τό άγροικότερον, 
συνάμα καί Ισχυρότερον, άνι^ρικόν φϋλον δ ίέ  ποιητης δι
καιούται όπωςδήποτε ν’ άπεικονίστ) την άνθρωπίνην φύσιν έν
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«πάσ·/! αυτής τγ αοχθηρία, Αλλά, οσω μ-εγαλητέρχ ή χαρεκ- 
τροχη της γυναίχείας χ,αρίίζς, τοσοΰτω αναγκαιότερα η έχεξ- 
ηγησις τ&ϋ χώς χροηχΟη καί άνεχτΰ^6η ή τοιαΰτη χαρεκ- 
τροχή. Ό 5έ Σαικτχέϊρος χαρηρ.ελησε να ίκανοχοιησγ) ώς χρος 
τοϋτο την (ϊικαίαν ηρ.ών χεριέργειαν, καθότι ή άρχη και ή 
πρόοδος τη ; κακίας τη ; Λαίίης Μκκβεθ [λένουτι προ; ήμας 
άγνωττοι, το <ϊέ ύπο ι^ραυ.ατικην ε'χοψιν σχου(5αιότερον, ουίέ 
των κινούντων αυτήν αιτίων εχορ/.εν σαφή γνώσιν.

Ιαρίσταται κατά πρώτον εχι τη ; οκηνης αγι'
επιστολήν τοϋ συζύγου της.

Υπηρέτης εΙσερχό{Αενο; άναγγέλλει την προσεχή άφΐ'ιν τού 
Μάκβίθ καί τοϋ ^ασιλεως Δώγκαν, « Έτρελλαθηκες! » ανα
κράζει ή Λαί5η Μάκβεθ, ριόλις καί ικετά βία; πειθορ,ένη ότι 
ή Τύχη (κετά τοσαύτη; χροθυριία; ύποβοηθεί τού; φονικούς 
σκοπούς της.

Ο (Αετά την αγγελίαν ταύτην υ.ονόλογό; της ριαρτυρεϊ είς 
όχόσην ανεξήγηταν εξαψιν καί ταραχήν ερριψεν αύτήν ι̂ ιά 
|χιάς ή άναγνωσις επιστολής, ευάρεστα [κόνον άγγελρ,ατα χερι- 
εχούσης. Ά λλα  5ιά τί τοϋτο ; Ό Μάκβεθ συνέλαβε υ.έν αίφνι- 
ίίω ς τον σκοπόν νά φονεύση τον βασιλέα, άλλα παρωραήθη 
ύπό των λόγων τοϋ Δώγκαν, άναγορεύσαντο; ώ; ι̂ά'-ϊογον τοϋ 
θρόνου τον υιόν του, καί ι^ιαψεύσαντος ουτω των Μαγίσσων 
τάς προφητείας. Ά λ λ ’ έκ τής έτιστολής ή<ϊη ή Λαί^τι Μακ- 
βεθ πληροφορείται περί των προφητειών καί αόνων, αύται ίέ  
χαράν αόνον και άγαλλίασιν ε’χρεχε νά χρο'ενήσωσιν, ώ; γρά
φει άλλως τε χρός αύτήν 6 Μάκβεθ- Διά τί έχιφέρουσιν άντί- 
θετον δλω; άποτέλεσ[κα; ΙΙρό; ^ικαιολόγησιν τής τοιαύτης 
εκρήξεως αίσθηριάτων αγρίων ανάγκη νά προϋποθέσω[λεν συνο-
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ρ.ιλίαν προγενΕστίραν των 5ύο συζύγων, καθ’ τ,ν άντηλλάγη- 
σαν ττόθοι φιλόδοξοι κ«1 σκοχοΐ έγκλν;ρ.ατικοί, ΐ, χροτροχήν 
τινκ τνίς γυναικο; χρύς τύν σύζυγον οχως κατα^άβγι ί ιά  της 
βίας τον θίόνον. Άλ>’ ή τοικύτη συνύ'ιάλεξις Ιγένετο έν ά -  
γνοί:χ ήρών είς τά χκρκσαήνια, χρο της άνυψώσεως της αυ
λαίας. *Ή η̂ ε'χορεν χρο όφ^αλρών γυναίκα άναγινώσκουσαν 
εν εχιστολ^ χράγρατα ευχάριστα, καταληγουσαν είς συρ- 
χεράσρατα -αντιφατικά ολω; χρος τά έν τγ, εχιστολη αναγνω- 
σθεντα. «"Οντα ύχερφυσικά χροφητεύουσιν είς τον σύζυγόν ρου 
τιράς καί ρεγαλεϊα, 5έν φαίνονται 5ε ψευίορενα, αφοϋ ή χρο- 
φητεία εχληρώθη η ίη  κατά το ηρισυ. Θά γείνωσι και τα  
έχίλοιχα. Τό σκάφος ήρών χλέει χλησίστιον χρος τον λιρένα, 
ο άνερος*·έχιχνέεί ούριος. "Αρα λοιχόν, έκρανητε, ώ θύελλαι, 
καί χληρώσατε τρόρου καί φρίκης τον αϊθριον ουρανόν !».Τοιαύ- 
τη ή λογική τής Λαίδης Μάκβεθ^ Α λλά  το εγκληρα, οία- 
δήχοτε ή έχιτυγία αυτού, είναι χράζις φοβερά, συνεχαγορενη 
την βίαν καί την άναστάτωσ·.·/· όΐχως δ’ έν ττ, γαλήνη βίου ευ- 
δαίρονος διαχράξη τις αίφνης κακούργηρα, άνάγκη νά ύχάρχη, 
κατά τό φαινόρενον τούλάγ ιστόν, λόγος ίσχ_υρός χρος τούτο. 
Έν ελλείψει τοιούτου τινός ελατηρίου έν τή διαγωγή τής Λαί
δης Μάκβεθ, άπορεϊ τις, έάν ό Σαικσχεϊρος ηθελησεν έν τφ 
χροσώπω αυτής νά χαραστήση γυναίκα αληθή, ή την ενσάρ- 
κωσιν τού χονηρού, τον Διάβολον αυτόν, όροιον ρεν ηθικώς 
χρος τάς δυσειδείς καί γενειούχου: Μαγίσσας, άλλ’ ΰχό ρορφην 
εύειδεστέραν,

Ό .ε ό:>Ιά<,υ·.θ χριν ή χροβή είς τον φόνον τού βασιλεως, 
δίν τταραδίχεται &πάσας* Ό  [λίταφρβστής άρχιίται 

Ιντανθα σου σνγγρβφεω; τα;
<α παρατιιρήση, 
Γτάαε:;.
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τον δτοΐον ξενίζει, καταλαυ-βάνεται ύχο ^ισταγρ.οΰ έντίυ.ου καΐ 
διακηρύττει οτι δεν θέλει νά σπρωξη [;,«κρύτερον το χράγρια, 
τότε χάλιν 6 Σατανάς, ό έττιν ή σύζυγός του, ένισγύει την 
κλονιζοριένην άχόφασίν του.

Όχωςδήχοτε, η τραγωδία αυτή είναι άναντιρρήτως, ώς σύν- 
θεσις, το ώραιότερον των χοιητικών τού Σαικσχείρου έργων* 
έχειδη δ’ ύ χαρακτηρ της Λαίδης Μάκβεθ, καίτοι προκαλών, 
τάς ύχοδει^^θείσας ενστάσεις, συνέχεται όμως άδιαρρηκτως μετ3ε 
της όλης έν τω χοιηματι δράσεως (ούχί ώς τό ά/αρι τού θυ
ρωρού έχεισόδιον ΐν τ^ γ' σκηνη της β' χράξεως, το ύχοϊον δΰ- 
ναται ν’ άχαλειφθη, θεωρούμενον και ώς ύχοβολιμαΤον), διά 
τούτο οί σγολιασταί άχεχειράθησαν χαντοίοις τρόχοις ν’ άνεύ- 
ρωσι σύνδεσμόν τινα, συνέχοντα το χαρά φύσιν χρόσωχον τούτο 
μετά της συνήθους καί χραγματικης άνθρωχίνης φύσεως. Έχέ- 
τυχον δ’ ευκόλως, καθότι ώς χρό: τούτο δ Σαικσχεΐρος είναι 
δ,τι καί αί Ίεραί γραφαί ; 6 ζητών εύρησει.

Τά χρός άναστήλωσιν της Λαίδης Μάκβεθ γραφέντα σχό
λια άχοτελούσι μνημεϊον Σαικσπειρείου ερμηνείας, χληρες 
αφελούς σοφιστείας, ητις, ε”στιν οτε, έξεληφθη άντί έμβρι- 
θείας. Παρετηρηθη, λόγου χάριν, οτι η Λαίδη ηγάχα τον 
σύζυγόν της. — Αληθώς, αυτή χαρίσταται άφωσιωμένη ολως 
είς τον Μάκβεθ, χάριν εκείνου ζητούσα την δόξαν καί τά με~ 
γαλεΐα ούχί δι’ έαυτην. — Παρετηρηθη χροσέτι δτι δ Μάκβεθ 
την ονομάζει πον.Ιάχι μον, καί ήθέλησαν οί τοιούτοι σχολια- 
σταί διά της τρυφερότητος τού θηριώδους ζεύγους τούτου νά 
μαλάξωσι την καρδίαν ημών. ΕΙς αύτών δεν ε“χει λόγους χρός 
εκφρασιν της συγκινήσεως, ύφ’ ης καταλαμβάνεται, άναλογι- 
ζόμενος δτι μετά το συμχόσιον, τού δχοίου την ευθυμίαν κατέ-
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ίί Μχκβείί της φίίδνατιάτης του, η σύζυγος αυτού 
άντί ττάσης έπιττλη'εως ττροτ^ε-ει αυτόν νά ύπαγγ; ε’ις την ζ,λί- 
νην του! ΕΙς την ρωυ.κντικην έν ΓβρίΛκνία σγού.ην, χροεξάρ- 
χοντος τού Τίβοίς, οφείλονται αί τοικύται ανακαλύψεις, ι̂ ι’ών 
ή Λαί^η Μάκβείί περιβάλλεται τόν ίιχλούν στέφανον τη; αρε
τής και τού [Ααρτυρίου I

Ταύτα πάντα έ'γουσι πολύ τό γελοϊον. Ούίέν έν τώ προσιόπψ 
τής Λ αίίης Μάκβεθ τό άπο^εικνύον την εν αύτω ΰπαροιν τού 
ηθικόν άνήριόπου. Ό Μακβείΐ κατέστρεψεν, ει καί {*ετά κόπου, 
τήν συνείίησιν εντός τής καρό'ίας του, άλλα συνείίησιν ή Λ αιίη  
Μάκβεθ ού'-̂ έποτε φαίνεται άποκτήσασα. Καί οαως ύπάρχει τι 
τό συνβ'εον αύτήν πρό; τήν ανθρωπότητα. Καίτοι φένη πρός · 
ήρεάς υπό ηθικήν ε“ποψιν, ώς πλάσυ.α 0[̂ .ω: φυσικόν, <ίιά τού 
νευρικού αυτής όργανισ|Λθύ υπάγεται εις τό γυναικεϊον φύλον. 
Όρ.ιλεϊ που περί τής σρ.ικρότητος των γειρών αυτής, έν συνολω 
έ̂ φανταζό,Λεθα αύτήν ΐΑίκρόσωρ.ον καί λεπτοφυή, ούίέ πρέπει 

νά παριστφ τό πρόσωπον έπί τής σκηνής ηθοποιός ρωρεαλέα, 
εύσαρκος καί μεγαλόσω{;.θς. Ά π ’ εναντίας, άναγκη νά [χεταιϊί- 
ίη τα ι εις τόν θεατήν ή έντύπι; σις τής άντιθέσεως μεταξύ τής 
σωματικής άσθενείας τής ήρωί^ος καί τού εμφορούντο; αύτήν 
μένους.

Ούίέν, λέγομ.εν, έν τψ  προσώπω τής Λαίό'ης Μάκβεθ τό 
φυσικόν ή άνεπιτήίευτον, Κατά τήν ώραν τής δολοφονίας 
πίνει ποτόν μεθυστικόν όπως έξαφθή, 0τε δέ ό Μάκβεθ λέγει 
ότι έφόνευσε του; δύο παρακοιμωμένους ύπηρεταςτού βασιλέως 
Δώγκαν. λειποθυμεϊ αύτη. Παρ’ ολίγον έφόνευεν χυτή τόν Λώγ- 
καν. άλλα δεν ετόλμησε, λέγει, διότι



ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

μ εφανη
πώ; βλέπω τον πατέρα μου έκεΓ ποϋ έκοιματο.

Μετά την χοώτην ί'ςαψ ν̂ καί κίνητιν ί-τίργιτχι ττατι: ΐν- 
τελτ,ς καί άίράνεια, Μετά τον φόνον τοΰ Λ(όγκαν, ουιϊερ,ίαν 
είτε ττρωτοβου>.ίαν είτε ρ,ετοχην λααβάνεί ή Λκί'ϊη Μάκβεθ· 
είς τά  ίΛδτετειτα κακουργήματα, οίκ̂ ε “αρουοεαζεται οχετόν» 
έκτος κατά την "εριβόητον τκηνην της ΰτϊνοβατίας, ^πότε οαί- 
νεται ή -ληρης τοΰ οργανισμού αΰτης κατάττωσις,

Ό φόνος τοΰ Λώγν.αν συνε-ηνεγκε την (·ίολο<οονί«ν τοΰ βάν- 
κου, την σφαγήν της οικογένειας τοΰ Μακ^ώφ, τίς οϊίεν ότϊόσα 
εισετι εγκλήματα, άλλ’ οΰ έ̂ν τούτων χροέβλεττεν εκείνη, 0τε 
μεθ' δσης έκέκτητο <ϊυνάμεως, εΙργάζετο ύχερ της θανατώ- 
σεως τοΰ γηραιοΰ βζοιλεως. Μη φέρουσα η̂ -̂ η τοιούτου βά
ρους την πίεσιν άποκάμνει καί καταχίχτει. Δεν αετανοεϊ, ού̂ *· 
εκφράζει ούιίαμοΰ την συναίσθησιν της καταπατήσεοις η ί̂ικοΰ 
τίνος νόμ.ου, άλλ’ ή φρίκη των γενομένων, — εΐ αη ό φόβος 
μελλουσης κρίσεως καί άνταπο-^όσεως, — κλονίζει τάς φοενας 
αυτής και προκαλεΐ την γνωστήν εκείνην νόσον, καδ’ ην δ 
χάσχων χροίίιίει ενώ κοιμ.άται $ιχ των λόγων η των αυτο
ματικών χράξεών του τά βαρύνοντα τον νοΰν καί την καρίίαν 
αύτοΰ.

Ι^ού ο,τι έ^ει ανθρώχινον ή γυνή αΰτη· ά'ϊυναμία σωμα
τική, διάνοια νοσούσα, καί εχί τέλους φοενοβλάβεια,__τοι-
οΰτος ο βίος της. Ένω δ σύζυγός της μάχεται καί άχοΟνη- 
σκει ώς ήρως, αΰτη, ίαίμων άλη6ης έξελθών τοΰ 'Α»ϊου οχως 
κολάσ'ί τον Μάκβεθ, εχιστρεφει εκουσίως είς τον ". (̂ίην, αΰ- 
τοχειριαζομένη.

Η Λ α ιίη  Μάκβεθ χαρεβληΟη συχνάκις χρος ίιαφόρους ί'*
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ά̂ χ̂ αία τρκγφ^ία γονκΪΛα:, Ιίίως ίέ  χρος την Κλυται
μνήστραν, άλλ’ αυτή ύχβρτερεϊ ριεγάλως κατά την τραγικό
τητα, οΰ^εμία άληθώς ύχάρχει μεταξύ των ύ̂ο «χέσις. 
Ή κινούσα τον Μάκβεθ και την σύζυγόν του φιλοδοξία φαί
νεται ολως εύτεληζ και ρ.η·^«μίνή, παραβαλλόμενη προς το 
αϊσθημ*. οπε? εξοπλίζει την μητέρα της Ίφιγενείας κατά του 
Άγαμεμνονος. Τπάοχει, ναι μέν, εξωτερική τις ύμοιότης μετα
ξύ τής -ήρωίίος τού Αισχύλου καί τής τού Σαικσπείρου, καθ 
δσον άμφότεραι, ύποκρύπτουσαι έπι^εξίως τούς σκοπούς αυ
τών, «ϊολοφονούσιν, έξάπτονται ίέ  ώς θηρία αίμοβόρα ύπο τής 
όρεξεως τού φόνου καί τού αΐματος. Ά λλ  δ παραλληλισμός 
^έν προβαίνει περαιτέρω, οί ε̂ χαρακτήρες ίιαφέρουσιν δσιρ 
και τά κινούντα έκάστην αίτια. Ή μέν Κλυταιμνήστρα, γι- 
γας τήν τε ψυχήν καί το ήθος, υπερβαίνει κατά την δύναμιν 
-άπάσας τάς γυναίκας τού άρχαίου και νεωτέρου θεάτρου. Επε- 
ρει^ομένη επί τής ισχύος αυτής, μένει άτάραχος καί κυρία 
άείποτε έαυτής. Ή 5έ Λαί̂ η̂ Μάκβεθ ί ιά  τής παραφοράς αυ
τής των εκφράσεων της μαρτυρεί δτι συναισθάνεται την αδυ
ναμίαν της. Τής Έλληνίδος οί λόγοι συμφωνούσε μετά των 
έργων, καί οί στοχασμοί μετά των λόγων, πάσα δ αυτής λέξις 
πείθει, ήμας, δτι ή λεγουσα δύναται καί νά πράξτ] όσα λεγει. 
Ουδέποτε ή τέχνη παρήγαγεν ίνδαλμα έξισούμενον μετά τής- 
Κλυταιμνήστρας ταύτης ώς προς τήν πλαστικότητα, ήτις απο-  ̂
τελεί το Ιδιάζον χαρακτηριστικόν καί το κάλλος των προσώ
πων τής άρχαίας τραγψδ’ιας. Ή Κλυταιμνήστρα ουδέ λειπο- 
•θυμεϊ ώς ή ΆγγλΙς, ούδ’ εξάπτει έαυτήν διά μεθυστικών πο-5 

των, ούδ’ ύπο εφιάλτου ενοχλείται τά ; νύκτας, ουδέ κατέχεταιΐ 
'-ύπο φόβου, ή αισχύνης, ή τύψεων τής συνειδήσεως. Ο φόνος!
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β γ κ β φ α λ ο ν  τγ ,ς , ά λ λ '  ά π ’ ε ν α ν τ ί α ;  ε υ φ ρ α ίν ε ι α .αί ε ν ισ χ ύ ε ι  α υ τ ή ν .

Έμ.οι δ’ αγών ο5’ ουκ αφρόντιστο; πά'/αι 
νείκη; τταλαιας κ,λθε, σύν χρόνω γε μήν.
"Εσττ,κα δ’ £νθ’ επαισ’ επ’ έξειργοβμίνοι;.
Οντω δ’ επραξα, και τάδ’ ουκ άρνήσομαι, 
ω; μήτε φευγειν μητ’ αμύνεσθαι μόρον, 
δπειρον άμ^ίβληστρον, ώ;περ ιχθύων, 
περιατιχίζω, πλούτον εΐματο; κακόν.
ΙΙαίω δέ νιν δί;· καν δυοΓν οιμώγμασι 
μεθήκεν αυτού χώλα και πεπτωκότι 
τρίτην ίπενδίδωμι, τού κατα χθονό;
Αδου νεκρών οωτήρο; ευκταίαν χάριν.

Ουτω τον αυτού θυμόν όρμαίνει πεσών 
κακρυσιών οξεΓαν αΓματο; σφαγήν 
βάλλει μ’ ερεμν^ ψακάδι φοινία; δρόσου, 
χαίρονταν ούδέν ήσσον, ή διοςδότω 
γανει σπορητό; χαλυκο; εν λοχευμασιν. 
ώ; ωδ’ εχόντων, πρίσβο; ’Λργείων τόδε, 
χαΙρβιτ’ αν, εΐ χα'ροιτ’ , έγώ δ’ έπεύχομαι ...
Έγω δ’ ατρέστω χαρδία προς εΐδότας 
λέγω. Συ δ* αίνείν είτε με ψέγειν θέλει; 
ομοιον. Ουτό; έστιν Αγαμέμνων, έμό; 
πόσι;. νεκρός δέ τήσδε δεξιά; χερός, 
έ'ργον δικαία; τέχτονος. Τάδ’ ώδ’ εχει !

Ιΐίν τ·?, τραγωίίοί τού ν̂οφοκλέους ή Κλυταιρ,νήστρα άπο- 
€άλλίΐ το [Αεγαλοπρύπες τοΰτο ηθο; άγάλι/.ατο; ώοεί ρ.κρρίίχ- 
φίνου, [ΐίτβεβάλλεται εΐ,ς γυναϊχ.α ήπιωτέραν κ«ι ^ρηστο- 
τέροςν.Ή θυγάτηρ «υτής, ή Ήλέχ.τρα, ανακαλεί πως την Λαί
δην Μακβεθ.

Κατχ τον χαρά τοίς χ:·/χ'ιοι^ θειον θεσαόν τής ^Ιχης, ή 
Κλυτκιχνήίττρα λαριβάνει τά  άντίποινκ του φόνου τοΰ Ά γααέ-
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ρ.νονος ι̂ ιά τέχ,νων εκείνου, του Όοε-ττου καί τνΐς
’Ηλεκτρας. Κατά ττ,ν ί-άτραξιν του φόνου ή Ήλεκτρα παρο
τρύνει τόν Όρέττην καί «εφάπτεται τοΰ ςίφουςτου». Σκλη
ρόν τοϋτο ώς καί άπαντα οοα χρός την αητέρα λέγει καί πράτ
τει ή Ήλέκτοα. Έν τυνόλω <ϊε αύτη έχει τι το καθ' ΰπερ- 
€ο7.ην ώρόν ιό; πρός ήράς τούς νεωτέρους, ένώ, ως προς τους 
άρ/αίους, τόίς ρ.ητρός αύτης ό -χαρακτηρ φαίνεται ηχιώτερος 
τοΰ «δέοντος. Ά λ λ ’ ό Σοφοκλής έκπροοωπεϊ περίοδον ρ.εταβά- 
σεως ιιεταζύ τοΰ ΰψους τοΰ Αιτγΰλου καί τοΰ πάθους του Ευ- 
ριπί^ου.

Έν Εύριπί^γΐ ή τρ αγύτης των άρ/αΐων ηθών έςηριεροΰται, 
οί έ̂ -/αρακτηρες έν τω θεάτρω αύτοΰ προσλαριβάνουοι τύπον 
άνθοώπινον ολως. Αληθώς η Ήλεκτρα του παρίοταται κατ’ 
άρ/άς άκαρ.χτος καί ανάλγητος, έζαπατ^ ήρ.άς ώς προς 
της ψυγης αύτης την· φύσιν, οτε βλέπουσα τον Όρεοτην δ'ι- 
ττάζοντα, ώς 6 Μάκβεθ, προ τοΰ οονου λεγει :

Μών σ ’ οίχτος είλε, μ.·ητρ̂ ; ώ; εΐδίί δέμα; ;
Όρ. Φευ!

Πώί γ3ρ κτάνω νιν, η μ’ εβρεψε χατεκεν ;
Ήλ. Ό ιπερ πατέρα αδν η?ί χαμόν ωλεσεν.

Ά λλα  ριετά τό έ'γκληικα, ή καρ^ία της ιίιαρρηγνυται εν οκην^ 
θαυ{Λαοία, της 6ποίας παθητικωτέρα δεν υπάρχει έν τώ θεάτρω.

Ήλ. Δαχρΰτ’ αγαν, ω βΰγγον’ , αιτία δ’ βγω·
8(α πνιο; ίμρλον 4 τάλαβνα ματρι ταδ’ , 
α μ’ ετεχτί χβΰραν . .  .

Όρ. ’Ιώ, ΦοΓβ’ , ανύμνησα; δίχαν, 
δφαντα φανερα δ’ βξίηρα-
ξας άγεο φόνια δ’ ωπασα; λέχε’ αττο γ « ; 'ΕλλανΙδβ;.
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Τίνβ δ’ έτέρβΜ μδλ« «6>ιν ; τΙ ; ξί\β{, 
τ ί ;  ίΰσεδής Ιμδν χάρα 
προβδψεται ματέρα χτανόντβ;;

Ή λ . Ί ω , ι’ω μ ο ι. ΠοΓ δ’ εγώ, τ(ν* εις χορόν, 
τίνα γάμον εΤμι; τ(« πόσι; με βέξεται 
ννμφιχά ; ες ε ύ νά ς ;  . . .

Ορ. ΚατεΓδες, οΐον ά τάλαιν’ ίω ν  πέπλων 
{ξέβαλ’ , ϊδειζβ μαστόν έν φοναΓσιν, 
ίώ  μοι, προς πέδω
τιθεΓσα γόνιμα μέλεα ; ταχόμαν δ’ εγώ . . .  
Βοαν δ’ ϊλασχε τάνδε, πρός γένυν γ ’ εμαν 
τιθεΓσα χεΓρα ; Τέχος έμδν, λ ιτα ΐνω ' 
παρ^ρδων τ ’ έξ έμαν
εχρήμνοθ’ , ώστε χέρας εμάς λιπεΓν βέλος . . .  
Έ γω  μέν έπιβαλών φάρη χδραε; εμαΓς 
φασγάνω χατηρξάμαν 
ματέρος ϊσω  βέρας μεβείς.

«ίΛίΐνά ί  εΐργάσω, φίλα, χασίγνητον ού θέλονταί. Ό  έστιν ή 
ίϊλέχτρα φέρει είς ττειρασρ,ον τον ’Ορέστγιν, ώς ή Λαί^η Μάχ- 

βεθ τον σύζυγόν της. Έν γένει ί ε ,  και εν τψ τρω :
τ φ  βίφ, τον πειρασ^Αον έκπροσωπιϊ, άττό της Ευας, ή γυνή- ή |
ίάρξ ασθενής, άλλα το πνεϋ(λ« αυτής πρόΟυρεον. 'Η πρωτο
βουλία ανήκει είς ταύτην, <ϊιότι ε'χει την διάνοιαν ζωηροτε- 
ραν, εΐ καί ηττον εύρεΐαν, του άν^ρός. Οΰτος κατά την ώραν 
τής εκτελέσεως άναχαιτίζεται υπό σκέψεων χαρι,πληθών, των 
όποιων ή γυνή, καθ' δ εύπαθεστέρα, ριένει άπηλλαγρ.ένη. Ή 
διάνοια αυτής, λ̂ή ίιασχωριένη ε'νθα κάκεϊθεν ^εν άποπλανά- 
τ« ι·  βλεπουσα εύκρινώς τά ενώπιον αυτής κεί[Λενα, 5ΰνα- 
τ « ι  έν στιγ{/.ή κινδύνου ή κρίσεως, νά ι ίή  ίιέξο<ϊον ή άπαλ- 
λαγήν, όπου δ νους του Ισχυρότερου φύλου εκθαρεβουται.

Ούτως ή Λ«ί(^η Μάκβεθ, ούχΙ δ σύζυγος «ύτής, σχεδιάζει
13
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τα ττίς ίολο^ονίας του Δώγκαν, ουτοί ί ’ «ξίτταται και θαυ- 
[ΐάζει ακοΰων το τ«χν«σ[Αα, ^ι’ ού ή Λαί^η προτίθεααί νά 
εχιρριψγ) εχί των κθίρ.ω|Λενων 5ου^ων τ·^ν ίύθύνν;ν του 
κληρκτος, εςασφαλίζουβα την επιτυχίαν αΰτοΰ. "Οτε εν 
|Αεσ({) τοϋ συρ-ποσίου δ Μάκβεθ, βλεπων το φασρ.α του βάγ- 
κου, γίνεται άλλος εξ άλλου, αυτή άνα>^εικνύει παρρησίαν 
πνεύματος ετι μάλλον άξιοθαύι/.αστον, συνάμα ίε  καί ηττον ' 
απεχθή. Έν τ^ σκην^ ταύτη ή Λ α ίίη  Μάκβεθ αναφαίνεται 
ανώτερα εαυτής.

ΙΙαρεβλήθη ή Λαί-ίη ΜάκβεΟ καί προς ετεραν τής αρχαίας 
τραγφ^ιας ηρωι<^α, την Μήίϊειαν του Εύριπί^ου. Την πρώτην 
άφορμην προς την τοιαύτην σύγκρισιν παρέσχεν ίσως ή φρικώ- 
^ης εκείνη τής Λαίδης Μάκβεθ ε'αφρασις:

Το γάλα ρου τύ {8<οχα, χβ\ ’ζβύρ» 
πως τ’ άγαπα το βρέφος τη ; μι& μάνα «οΰ βυζάνει κτλ.

Αλλά τής Λαίδης Μάκέεθ οί λόγοι προξενοΰσι φρίκην με— 
γαλιιτεραν ή τά  «"ργκ τής Μήδειας, Αΰτη φονεύει τα  ϊΙεα τέ
κνα, τα  τέκνα τοϋ Ιάσονος, όπως εκ^ικηθ^ κατά τοϋ απίστου 
πατρος αυτών. Αλλά σφαγιάζουσα τα  άθφα εκείνα θύματα 
’̂ ^τεχετ.αι υπό τρομου, υπο οϊκτου, καί ελεεινολογεί έαυτήν :

Φίΰ, φ»ν ! τΐ προσβέρχεοΟέ μ’ έΤμμασιν, τέχ#«, 
τ( προαγιλατ* τδν πβννιιττατον γέλ»ν ;
Αιαι τ ί βράσω χαρβία γάρ οΤχεται, 
γνναΓχβς, ϊμμα-φβίδρον ώς είδον τέχνων.
Ούχ αν δνναίμην, χαιρέτω βουλεύματα 
τά πρύοΟεν . . .

Δότ’ , »  τέχνα,
β&τ* άοπάοασβαι μητρί διξιΔν χέρα.
*α ^λτάτη χεΙρ, ρ(λτ«τβν ΒΙ μ·ι «άρα
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χβΐ βχήμα χαΐ πρόσωπον κΰγβνί; τέκνων 
ίυδαιμονβΓτον, βλλ’  έχ*Γ· τ» δ* ένδάδκ 
ηατηρ άφίίλετ'· »  γλνχίΓα προσβολή, 
ω μβλδβχό; χρωζ πνεΰμά θ’ ήδ«βτον τέκνων.
ΧωρεΓτε χωρεΓτ’ · ούκέτ’ είμΙ προσβλέπειν 
ο?α τ’  έ; νμας, άλλά νιχωμαι χαχοΐς.

Εν τφ νεωτίρφ θβάτρφ ηίύνατό τις ρ,ετά χλιίστων αίριο· 
βόρων καί ίοξθ(χκνών τιρωίίων νά χαραλληλίσγ) την ΛαΙίην 
Μάκβεθ . . .  άλλ' οί τοιοΰτοι χ«ραλληλισ|Λθΐ ίέν ενίιαφίρου- 
σιν ή{Αάς οσον οΐ χρος τάς της άρχαιότητος.


