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EIN UNBEKANNTER 

GRIECHISCHER LOBGESANG AUS DEM JAHRE 1836 

Wie sich die Griechen in Ungarn für die Ereignisse in dem von der türki
schen Herrschaft befreiten Griechenland interessiert hatten, fand ich dafür 
vor kurzem einen Beweis in der Universitäts-Bibliothek zu Budapest auf. 
Der erste König von Griechenland, der junge Otto wurde im Jahre 1836 
von seinem \ rater, Ludwig L, dem König von Bayern besucht. Als er aus 
Griechenland nach Hause zurückgekehrt war, schrieb ein unbekannter Kanzlist 
eines Artillerie-Batallions der österreichischungarischen Armee, Michael Geor-
giewitz einen griechischen Lobgesang, der im Jahre 1836 in Buda gedruckt 
wurde. Im folgenden wird dieses unbekannte Gedicht in origialer Rechtschrei
bung veröffentlicht. 

Ödön Füves 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΩ 
τ ω Κραταιωτάτω καί Θεοφρουρήτω 

ΒΑΒΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΑΕΙ 
ΕΤΦΗΜΙΟΝ 

της έξ έλλάδος οΐκαδε έπανακάμψεως της 

Αύτοϋ Μεγαλειότητος. 

Έ ν εδαφιαία τη προσκυνήσει 

πρά τοΰ 

Μ Ι Χ Α Η Λ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ε Β Ι Τ Ζ 

του και έν Κ.Β. Αυστριακό) τών πυροβολικών 5τω τ ά γ μ α τ ι γραμματέως. 

Έ ν Βούδα 

Έ ν τη Βασιλική τοΰ Πανδιδακτηρίου Τυπογραφία 1836. 

Δεϋτε Βαβαρίας τέκνα της Έλλάδος έρασταί ! 
Πλέξατε στεφάνων πλήθη, δεϋτε έγκωμιασταί ! 
Και κροτήσατε τάς χείρας ΛΟΥΔΟΒΙΚΩ έν χαρά 
καί ή ψυχή σας άεννάως εύφροσύνην ας σκιρτά. 
Έπανήλθεν έξ έλλάδος ό πατήρ σας Βασιλεύς 
Μοϋσαι, ψάλλατε τους ύμνους, κροΰξον λύραν ό Όρφεύς. 

Ήχησον καί σύ Βαλχάλλα, δώμα το ήρωικον ! 
ύψωσον τω Βασιλεΐ σου ύμνον τον Βασιλικον 
Ποσειδών, Θησεϋ κ' Άθήνη της Έλλάδος χορηγοί 
ΑΟΥΔΟΒΙΚΩ τα βραβεία δώσατε τα χρυσαυγή. 
Μόλις γαρ όπου κατήλθεν, ελαμψεν έλλάδος γή, 
έλαμψε καί φώς το μέγα κ' ή ευκταία χαραυγή. 
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Θαλασσών δεν έφοβήθη κλύδωνας άμφιρεπεϊς, 

ουδέ δυσμενών τα στίφη, άρετήν θωρακωθείς. 

ίδέων τάς εταιρείας και άγνοιας συμπλοκάς 

κατεσκόρπισε πανσόφως μ' ευταξίας άρετάς. 

Ώ ς άπόλλων έκτροπώσας φαντασιών τους καπνούς 

έδιέλαμψεν ένδόξως Λ Ο Γ Δ Ο Β Ι Κ Ο Σ μέγας Χους. 

'Ωσάν άλλος μέγας "Ατλας, και ώς ήγεμών σοφώς 

ύψωσεν έλλάδος θρόνον, κ' "Οθωνα πανευκλεώς. 

έπηγξε κ' εις τών ελλήνων τάς καρδίας άρετήν, 

φήμην, δόςαν, θείον κλέος, κ' εύλογίαν τήν σεπτήν. 

Χαίρε λοιπόν ΛΟΥΔΟΒΙΚΕ Βαβαρίας ή κρήπις 

Σύ πατήρ Βασιλευόντων της έλλάδος θείας γής ! 

Εις εσένα τάς ελπίδας άνετίθησιν Ααοί, 

Και τά σμήνη τών 'Ηρώων και έλλάδος οι θεοί 

τών ευχών δέ τάς σημαίας και σκοπούς τών συνετών 

έξερέωσας σοφία, ώς καθρέπτης αρετών. 

Μόνη σου ή παρουσία, φαίνεται αναφανδόν, 

κατεγλύκαναν τα πάντα καί Έλλάδος τον Λαόν. 

"Ας κρύφθη του Δημοσθένος τών ρητόρων κορώνις 

"Ενα 'ρήμα έδικόν σου ! κ' επαυσεν ή καταιγίς. 

Ήρακλέα καί Θησέα ύπερέβεις βαθμηδόν 

ή Ευρώπη το κηρύττει, κ' δλοι όμοθημαδόν. 

ΑΊ 'Αθήναι θα ύμνώσιν αιωνίως κ' έκφανώς 

την σεπτήν σου παρουσίαν, δσον ζει κ' ό ουρανός. 

"Εδαφος της Αρκαδίας πλέον άρχισε ν' άνθη, 

καί Έλλάδος Αόγγοι, δάση αφθονία παμπληθεΐ. 

Οι ποιμένες στον αύλόν τους ΑΟΥΔΟΒΤΚΟΧ Οά λαλλοϋν 

κ' οι σοφοί, κ' δλοι έν γένει οίκιστήν τους Σε καλούν 

Όρεάδες καί δρύαδες άρμονίαν συμφωνούν, 

Καί Έλλάδος τά στοιχεία πάντοτε θα Σε υμνούν. 

Βασιλέων Μέγα δόγμα κλέος το διαφεγγες 

Συναστέφθη με 'Εσένα του φωτός το διαυγές 

ώς γαρ καί προς τους αστέρας ήλιος ό φαεινός 

άντιδίδει φώς το μέγα, γαληνεϊ κ' ό ουρανός. 

Ούτως καί προς τών ανθρώπων άρέτας τάς μερικώς 

λάμπει Η γ ε μ ό ν ω ν Χάρις λόγος, νους βασιλικώς. 

'Εστεμμένος της Παλλάδος δώρα θεία τά λαμπρά 

φέρεις κόσμου καί Έλλάδος στέφη τά επαινετά, 

Σύ γαρ έν τή γενεά σου έδοξάσθης ετι ζών 

καί ή δόξα σου θα λάμπει αιωνίως Ί Ι γ ε μ ώ ν . 
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Από πέρατα περάτων τ ' ονομά σου αντηχεί 

Α Ο Τ Δ Ο Β Ι Κ Ο Σ , μέγας άνας, Βαβαρίας ή ευχή. 

Τοϋ ύιοΰ σου θείον θρόνυν κατεκόσμησας κλεινώς 

Με των αρετών τα κάλλη Α Ο Τ Δ Ο Β Ι Κ Ε φαεινώς. 

Ώ ς δ' άντίτυπον πατρός του κα'. ό "Οθων εύκλέης 

θέλει λάμπει έν έλλάδι, Βασιλεύς περικαλλής 

Λέξου γοϋν Μουσών τους ύμνους κάθε γένους των βροτών ! 

Χαίρε δέ παγχαρμοσύνως κλέος, κάλλος αρετών ! 
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