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sacram regiam majestatem

MAGM FIDEI VIRO,

ad cancellariam regiam a rebus EXPEDIENDIS

in primis t

nobilissimo domino

STENONI ENGELB. HALLENCREUTZ,

AVUN CUIO O Ρ TIΜ O!

Χα/fe μοι, ω Φιλομοναι vtoXlrgurtos > os μάλα srcXXt

Πλχγχ$ψ, ηgiv '?ΰμνί hgor itroXl&gov inyXStSy
O tror hutsrxtaxesj ΙμοΙ vregl xygt rro!hivast
Πολλοί» T OS uvigt V iiis CtffTfX XXt VQOV fyvwS'
Χα/f» t t tiv re xxl xiSts ίμοίf ttoXv (plXrxrn Μyrgas!
Σοι ταΛ φχυλα νίμβιν ftugiarygix 5υμοι uvwyttf

Μyäix φίλ' liiiiSf μημmils ri y hala tμα ξίζνν*
Σμιχ§χ μ£ν lar f »λλ& χIrrα > iixtv , xxl μίμνηα Ιμνο!



 



å JIADAMB

ULRIQUE ELISABETH 0STLING
NÉE DE HALLENCREUTZ,

Rlére La Plus Äiméet

La memoire de tons les soins et de tous les bienfaits, que des ]e ber-
ςββυ j'ai requs de Vous, la memoire des jours innocens et sereins, pendant
lesquels chez les saints Lares du lieu natal, semblable å la plante, j'ai
flcuri sous Yotre main, et j'ai été protegé de trouble de toutes les tempé-
tes, m'accompagne toujours, comme un Genie riant de la tranquillité, ex-citant de la -vénération et de la gratitude. Ma foiblesse m'empeche, dedeclarer, comme il faut, ces sentimens, mais le coeur en icmpli, soupire sousle fardeau doux, et l'oeil repand une lärme, u'ils ont exprimée. TelJe-
ment å cette heure aussi affectionné, je ni'approche tres-respectueux , po-sant å Vos pieds cette offrande, l'unique, que ma foiblesse sait presenter;
— ne repoussez pas la main modeste, laissez la bienveillance pieuse ducoeur servir d'excuse å la petitesse du don, me retenez toujours dansYotre tendresse materielle — et je suis heureux.

Yotre tres-obélssant Fils

INGELBIKr.



 



Εύ Πάλοιμεν!
Των Ελευσίνιων Αιηγησις.

11 '
c Λ , _XJl παλαιά Ελλάς τοσαντα εχει μνημεία τά κάλλιστα,

κα& εκαστον μεν όιά χαρίτων αντιπάλων τάς φρένας ως ϊξ
ανάγκης προσαγαγομενα, κα) τέρψιν τη φαντασία τε στλεί-
στην κα) τω αίσλητικω παρέχοντα, ωστε εςαστην του κάλου
καί του γενναίου εν απορία ηύεια καταστησαι, ωτινι αυτών

Τον νουν το πρώτον μάλιστ άν προσέχοι. Κεκηλημένος άμα
πάντα κατασκοπεΊται, τοσούτω χαλεπωτέρα ύέ ήι αίρεσις καλ¬
έστηκε, οσωπερ μείζων η μέλλησις. — Ούτω Τι κα) ο Πάρις
επ άκροτάτη τη "ίση τοπάλαι ηττόρει, |τι\ι ©εάων των φιλο-
νεικούσων, το χρύσειον της ευμορφίας γέρας, άξιότατ άν
προσλείη. — Εκ κόλπου μεν γαρ της "Ηλιόός φλέγγεται κύμα
ιερόν Τ8 Άλφείΰ στεφάνους και νίκας βωμούς τε κα) αγάλ¬
ματα ' εξ άγκων ύέ της 'Αρκαδίας, βίον al σύριγγες α$8σι
άγνον τε κα) ολβιον άμφ) την κορυφην του 'Υμηττού, τά
της τέχνης τε κα) της γνώμης λαύματα α) μέλισσαι βομβού-
-σι' τη Παρνασία υπό τη πέτρα, ο τρίπους λέσφατα γηρύει,
ωστε μη χωρίύιόν Τι εν λειοτάτη τηαε της Μνημοσύνης γη τυγ-
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χρονειν ov, εςωνα μεν κα) σέβας και η3ονην μη εστιφεξόμενον
μεγίστην.

Τ ό ουν τε^ελγμενον είκότως του &υμοΰ, κα) τίξός βίαν
με παςάγει, συντομον μεν τε χα) αι.χλουν, ενός των μνημείων
των3ε ΈΚλάδος τον σεμνότατα, εξηγησιν σχοιεΊσ^αι' τυσχον

γάς τινά των Ελευσίνιων σχαξαστησαι εννοώ, $εϊα Ελλήνων
τη γλωσση ως μάλιστα πξεπονση χξωμενος, καίσχεζ, εν εμα

ςόματι, τον μεν αυτής στξογγνλου των τε αμίμητων εν3εεστάτη
χαξίτων. Το 3ε επ&υμουν, τη ίεξά τη Έλλά3ι κα) κατ εμε

τίμιας 3ι3όναι εναισίμους, το, τε όξυ του νεανικού &υμον, της -

μεν φαυλότητος άμελουντος, τω 3ε παξοουτίκα τεξπνω άστεξί·
σχετττως χαξίζομενού, τω μεν &ξασυτεξω συγγνωμην άν 7ΐαξε·

χοι τον ττξάγματος.
Τά yΕλευσίνια, κα) κατ εξοχήν τά μυστήρια κεκλημεναά),

των εοςτων της Έλλά3ος η μην σεμνότατη, τη Θεα τε Αημη-
Τξΐ ε)ς τιμήν, κα) τη $υγατς) αντης Πεςσεφόνη, εν 'Ελευσΐνι
ηγάγετο, σιόλει 'Αττική, εν τχε3ίω κτίστείση, αφ* ης το ovo-

μα κα) αντοίς επετέθη. Τις 3ε αυτά τά ττςωτα κατέστησε,

ονχ ομολογείται. Οι μεν γάζ Δημητξα ηγούνται αυτήν, οι
3ε ΈξεχΒεα τον των Αθηναίων βασιλέα, άλλοι 3ε τίνες Ευ-
μολτίον, τον του σχοιητου Μουσαίου ττατεξα τχξόγονον τε των
Ευμολσίι3ων, λέγοντες αυτόν εις μνημην καταστησαι, της ά~

α) Aristot. Rhetor, L, II. cap. 24.



φίζεως eis 'Ελευσίνα της Δημητξος. Ζητησασα γάξ αύτη μά¬
την, πολύν μεν χξόνον την αύτης Βυγατεξα Πεξσεφόνην, άπα¬
σαν γην μετά ύαίύων νυκτός τε και ημεξας hΤοιχομενη λέγε¬
ται 3 τελευταϊον όε ττυΒομενη, από του Πλούτωνος αυτήν Ζηνός
μεν ξυνειόότος άφηξπασμενην, τοσαύτην τΧξός τους θεούς άνε-
λεσΒαι εχΒςαν, ωστε τον ' Ολυμπον άπολιπούσαν, γυναικός τε
είύος ύποόύσαν Βνητης, ες την 'Ελευσίνα ποξευΒηναι.. Ένταύ-
$·« λεγεται πρώτον καΒησΒαι επι λιΒου τινός, του φςεατος
μεν tö Καλλιχόςου ού πολύ απέχοντος, από τε λύπης αύτης

του 'Αγέλαστου ωνομασμενού, οΒεν πςός τον ΚηλαΊον της Έ-
λευσίνος τότε βασιλεύοντα άφιγμενη, ες τάς γυναίκας εισηγε-

το, ων τις μεν Ιάμβη \'όνομα, γέλωτα αύτη παςεΐχε Β),
ΈποιεΊτο όε των 'Ελευσίνιων, τα μεν μείζονα, τά όε ελάσσω.
Ταύτα μεν όι Ήςακλέα οί 'Αθηναίοι κατέστησαν, *ον τα ος-

για μείζω μυεΊσΒαι βαλομενον, οι νόμοι ως ξένον οντά άπείξ*
ξαν κα) ηγαγον καΒ' εκαστον ενιαυτόν, μηνός μεν ΆνΒεστη-
ςιόνος εν τη "Αγξα, χωςΐω τιν) των ΆΒηνων εγγύς κείμενο?.
Τα J? μεΊζω, βοηύξομιωνος μηνός εν 'Ελευσ7νι, και κατ ετος

εποίησαν. Τοίοςόε 8V εκείτο της μυησεως νόμος' Πξωτα μεν τούς
μυησομενους, επ) ύοξα σφαγΐα τω Ζηνι τεΒυμενου, υπό του

Ααόούχου τεταγμένους, πξός Ειλισσω τω ποταμω, άγνιζεσΒαι
ϊοει άπ άνόξός, ον εκάλεσαν 'Τύξανόν ej. θυσίαν επειτα ύός

b) Apollod. Bibloth. L. I. Cap. V» §· r,

0 Ύόξκνβί, κγνιστόί των Έλινσιν/ων. Hesych,
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ποίησαμένος ο 'Ιεςοφαντης, (ούτος γάς ψ ο μυών), την όσιότητα
βIs άκξίβως έξέταζεν, ης μεν εκλεγμένης, τά τε. οξγια I-
στοιχειουντο και το ονομα ελάμβανον των Μυστών συνεχώς
μεν νυν επί πλέον παιίευσόμενοι, μεχς) του των μυστηςίων με-
τέχειν μειζόνων, Τ8 τε όνομάζεσΒαι Τ8ς 'Επόπτας. Πξό όέ
Τ8Των, αόε τα νομαια έφυλασσον. 'Εφοίτησαν μεν νυκτός y

μυξσινη στεφανωσαμενοι, Ιί το /ε^ον το EAiucnV/ov, ί^υνθει*
87τ; γηλοφου τινός, οδ0' ου πάσα κατεφαίνετο η πόλις*
'Ei* τούτο είσεληλυΒοτες, εν χείξονίπτξω ίεςω τοις χείξας ά*
πενίφαντο' επειτα κελευσΒέντες φξενας τε και χε'ιςας εχειν
αγνάς, έμπειξίαν τε άι.το^είξαντες της Ελλάδος φωνής] dvay·
καίης σίξος ταύτα ούσης, ίεξά ψόμωια έόέχοντό τε καϊ αυτί-
κοδ "άπέγξαφαν, Ικ /uej; βιβλίων Τ8 Ίεξοφαντ8 άναγνόντος,
α λιΒων μεταξύ duoTv ευ άξηςοτων, επιμελώς άιεφυλασσον.
Επειτα όέ, πςός έξωτησεις τινάς, ας έποίησε ο Ίεςοφαν-
τής, είο 'ξΒως άπεκξίναντο,. παντοΰαπά «utoTs- πξουτίΒετο
Βαυμα·τα, ωστε τα μεν φως, τά Je σκότο<τ ττοΑΑοό τε

επιφαίνειν, τοό τε ωτα πολλών εμπλησΒηναι φΒεγμοό-
Tflw. Μετοί dg ταύτα πξοσεφωνεΊτο αύτόϊς, Ko'y£,
»«ζ *), οϋτύΰί" άφειμένοι άπεχωςησαν. To Je ίμάτιον}
α μεν ε'ν τούτω περιβεβλημένοι ησαν, ούΰχμάς κατέΒησαν,

«uro κατατςίφαι . zrc&v, άνατιΒέντες τότε η τη Δη*

*), ττίρ< τ»»& λί|ία!/ ίΤΑλλ« ieiotf/uiyx ♦ π&ανΰτοιτον $é L· rtjs των 'iyfur
γλωνσ)]! πιφνκίνκι.



μήΤξΐ τε κα) τη Ώεςσεφόνχ, η άε CTfocgyuvcc έζ αυτού ε*-

χοιεν, άποτιΒέντεε ά). Ουτω μεν η μυησιε καλέστηκε, Την
σε εοξτην ταυτψ ayeiv η ΒεάσΒαι, \ου πωε ε£ην ούήεν), ει μη
τόιε μεμυημένοιε, και εκ) τα τα οξγια ήιαφημ'ιζειν, ο Βάνα-
Tos ζημία επεκειτο ej. 'Επιμέλειαν <Γ αυτών τα πξωτα ο μεν
Βασιλεύε ε'ιχεν, των εννέα 'Αξχοντων ο ήευτεξοε, αμα συν τέσ-
σαςσιν Έπιμεληταϊε f). "Hyετο ήέ τα Ελευσίνια ήι ημε-
ξων εννεα, εκ τηε Τ8 μεσουντοε Βοηίξομιωνοε πέμπτης *
ων μεν πξωτη έλέγετο Άγυξμοε, εκ του εν τηήε άγεΙξεσΒαι
Του ε αντων μετέχοντας' g) ΰευτέςα Je "Αλαήε Μυσται, οτι ά.-
λαήε καταβηναι οι Μυσται έκελέυοντο k). Τη ΤξΙχη ήέ Βυ·
σΐαι τη Δημητξΐ sytyvovro, Τξιγλων τε ιχθύων κα) Κοπάνων
εκ ΚξίΒηε, ηε μεν ηνέγκει το Τάξιον, πεδίον εν 'Ελευσινι , παςά
Του ΐάξου, των του Τξίπτολέμου πξογόνων τινοε, την Αημη-
Τξα πλανώμένην ζενίσαντοε, επωνομασμένον, ού πξωτα μεν τά
σπέξματα άήξυνΒηναι Βξυλλουσι i). Τη τετάξτη πομπή ye ε-
πέμπετο μεγαλοπξεπης' "'ίπποι yaq λευκό) υφύ άμάζη εζευ*
γμένοι, καλαΒον r,yov πληξη ξοιων μεν κα) σησάμου, λεπτών
τε αλων και πελχνων και άλλων μυστικών χξημάτων. Ήκο.·

d) Vide Meursii Eleusinia, c. VII—XII»
é) Sophocl. in Oedipo Col.
fy Pollux Onomast. L.-VIII. cap. IX, Segna, ρσ.

g) Hesych. hac voce.

hy Vid. Hesych. hac voce et Meursium,
i) Vid. Paus. in Atticis, cap-, 38.
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λούΒησαν άε παξΒivci, κάνεα φεξουσαι η πίστας, άσταχύων
μεν μεστάς τη Δημητςι, άνΒων τε τη Πεςσεφάνη, την κεφα¬
λήν σκιάζω πξοκεκαλυμμεναι k), Ίνα μη εκ του ηλίου καυ^εϊεν.
Τη $ πέμπτη νυκτός, άνάξες ομ$ τε κα) γυναίκες, επ) τω
Δημητςα μιμεΐσζται, πάντη μετά άαίάων $ι&εον κα) λαμ-
vcihv. "Εκτη $ε ημεξα παςά του Ιάκχου 'άνομα παξελαβε,
τδ Ζηνος κα) Δημητξος, ον μεν τη μητςϊ, εν τω την ϊΐεςσεφό-
νειαν εξευναν, συνηκολουάύηκέναι εφασαν I). Άνΰξΐάντα m) <5ε
του ''Ιάκχου, εκ του νεω αυτού εν τω Κεςαμεικω, μυξσίνη πε-

ράησαντες, άι ιεξων των πυλών εις Ελευσίνα εφεςον, τη οάω,
ην Ικάλεσαν ιεξάν. ΊΙαςέπεμφαν άε αυτόν πολλω μεν Κξάτω,
χοξεΐοας τε, των τε χαλκωμάτων πατάγω Μύσται, πλήθος μεν

πολύ, μυξσινη και αύτο) στεφανάμενοι, ύμνον άγοντες, ον κα)
τον "ΐακχον ωνόμασαν η). Ιϊςος <Je τον Κηφισσον άφιγμΐνοι,
επ) τη γεφυςα Τ8 ποταμέ βαιάν τι, τοΊς παξελ&ούσιν σκωπ-

τοντες, ησύχαζον. Ή Je εν$ένύε ες 'Ελευσίνα φεξουσα c Joς, ή
μυστική εκαλειτο, πςος η μεν τελευτωση, εν κςηνη της Πεξσε-
φ'ονης Ιεξά, ελούοντο, πξ)ν εις αυτήν την 'Ελευσίνα εϊσιέναι.
Τον άνόξΐάντα ες την πάλιν επειτα άνακομ'ιζοντες, ησύχαξον

k) Aristoph. in Avibus.
i) Hesycb. voce 1«χχο*.
m) Tilg! των^ι «λλο< «λλ«)ί · « μίν το τον βιβλάίχ σύντομο*

xkKvh,

») Hesych. loc. eit»



7

h τω προαστειω, ω όνομα κατέστη η 'Ιερά Συκη. Τη όε ε-

βόομάτη άγων, τα 'Ελευσίνια λεγόμενοι, τη ΔημηΓρι και τη
Περσεφονη έπι τιμη Ιποιειτο, ον μεν νικησας, μέτρον τι ΚξίΒης
τεταγμενον άνε7λε ο). ΈκαλεΊτο 3έ η όγόόη η 'ΕΗΐίαύξία, οτι
ταύτη μεν ο Ασκληπιός εμεμυητο, 'ΑΒηναζε έπ) τωόε εκ της

Επιόχυρου ττροσελΒων. Την 3έ εννάτην των μυςηρίων ΤΙλημο-
χοην εκοίλεσχνt εζ αγγείου κεραμικού, ω εχρωντο, ουκ έχον¬
τος οζυν τον πυθμένα άλλα έόραΐόν τε και στάσίμον ρ). Δυο
γαρ πλημοχόας πληρωσαντες, την μεν προς ανατολάς t την 3έ
προς ούσιν άνιστάμενοι, άνέτρε·φάν τε επιλέγοντες ρησιν μυστι-

κην q). Ταύτα μεν περι των 'Ελευσίνιων κατέστη. — Ένόμιζον
3ε αυτά οι νΕλληνες, ε^οχον τε των θέων επίφερειν χάριν τε
και επικουριών, ίκανύς τε εις το ζην άγνως ποιεΤν καΐ Βάνα-
τον προσφέρειν άνάλγητον και μακαριότητα ουόέποτε παυσο-

μένην' Τους τε μεμυημένους τό 'Ηλύσιον νεμοντας, ες τό άει
φέγγει τέρ-ψεσΒαι, άλλους 3έ αΖΒις εν σκότω Τ8 Ταρτάρου
μοχΒησειν. 'Επεμελοντο ουν οι 'ΑΒηνχΊοι οπως τά τέκνα αυ¬

τών εκ πρώτης ηλικιης μυοΊτο, και έπηλΒον εις 'Ελευσίνα παν-

ταχοΒεν οι *Ελληνες, του των μυστηρίων μετέχειν όεόμενοι,
ως ένεχυρου τινός της μετά Βάνατον ευπαΒείας, ο\ 3έ μη με-

ο) Schol. Pindari ad Olympior. Od. IX.
ρ) Pollax Onomast. L. Χ. C. XX. Segm. 74.

q) Athen. Deipnosoph. L. XI,
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μυημένα <, τϊξο τδ Savs7v μυείσ&οα ελισσοντο. ΈποιειΤΌ Ss xoti
Μύστηξΐο& roiocßs εν Σαμο$ξάκ% τη νησω, σΐοίξά τε τeis Ααν.ε-
ΰοαμονίοις, Tois Τε Κξηταιε xoei ocÄhcis, neu τϊαντ&χοΰ μεν

άξετην neu οσιότητοι έβεβοαου.


