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Η ΠΟΑΙΣ ΜΟΣΧΑ.

Όταν πλησιάζη διά τοϋ πεδίου είς τήν Μόσχαν 
ό περιηγητής, οί οφθαλμοί του έκθαμβοϋνται άπό 
τό πλήθος τών υψηλών πυργωμάτων καί κωδω
νοστασίων , άτ.να καταστράπτουσι πό^ωδεν μέ 
-/ρυσόν και παντοΐα χρώματα. Άλλ’ άφοΰ διαβάς τό 
τείχος είσελθη εις αυτήν την πολιν, αντί, ως ηλπιζε, 
νά εΰρη τύρβην καί κίνησιν πολυάνθρωπου μεγαλο- 
πόλεως^ θαυμάζει βλέπων ολον τό εναντίον. «Στρέ
φεις, λέγει ό Άγγλος περιηγητής Κλάρκιος, τά 
βλέμματα πέριξ καί απορείς τί έγινεν ή πόλις τήν 
όποιαν μακρόθεν είδες, καί πού εύρίσκεσαι. ’Εμπρός 
σου παρουσιάζεται εύρυτατον, σποράδην οίκούμενον 
προάστειον, καί φύρδην μιγδην καλυβαι, κήποι, συ- 
βοσια (χοιροτροφεία), τοίχοι πλινθόκτιστοι, εκκλη- 
σίαι, κοπρίαι τών κτηνών, παλάτια, άποθήκαι ξυλι
κής, καταστήματα εμπορικά. Όλαι αί χώραι της 
’Ασίας καί της Ευρώπης έχουσιν είς τήν Μόσχαν 
αντιπροσώπους τών ιδιαιτέρων αυτών οικοδομών· 
έκεΐ συνυπάρχουν ξυλιναι καλυβαι εκ τών υπερβο-
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ρείων χωρών, άσβεστόχριστα παλάτια έκ τής Σουη
δίας καί Δανίας, τοίχο: γραπτοί έκ τοϋ Τυρολίου, 
τσαμία άπό τήν Κωνσταντινούπολιν, ναοί Ταταρικοί 
άπό τήν Βουχαρίαν, παγόδα: καί περίπτερα άπό τήν 
Κίναν, καπηλεία άπό τήν Ισπανίαν, είρκταί, φρού
ρια καί άργεΐα άπό τήν Γαλλίαν, έρείπια αρχιτε
κτονικά άπό τήν 'Ρώμην, δώματα ύπαιθρα άπό τήν 
Νεάπολιν καί άποθήκαι εμπορικά! άπό τό Οΰάπιγγ. 
Αίφνης έκ τής ερημιάς έκείνης μεταβαίνεις είς τό έκ 
διαμέτρου αντίθετον. Είς τό μέρος τής κυρίως αγο
ράς αί όδοί εΐναι αδιάβατοι άπό τό πλήθος’ αί γλώσ
σα! όλαι καί φυλαί τής γής, Γάλλοι, Άγγλοι, ’Ιτα
λοί, Γερμανοί, Έλληνες, Πολλωνοί, Τάταροι, Κο
ζάκοι, Σίναι συναντώνται έκεΐ καί συναγκωνίζονται.

Ή ανωτέρω του Κλαρκίου περιγραφή αποβλέπει 
τήν Μόσχαν ώς ήτο πριν τής έν ετει 1812 διαβόη
του πυρπολήσεώς της' οτε δέ μετά ταϋτα άνωκοδο- 
μήθη πάλιν,' τό σχέδιον αύτής έτροποποιήθη έπι τό 
κανονικότερο·/· άλλ’ επειδή ή Μόσχα κατέχει ύπέρ 
πάσαν άλλην πόλιν Ευρωπαϊκήν μεγίστην έκτασιν 
γής, προσέτι μετά τής νέας πόλεως συμπεριελήφθη 
μέρος τής άρχαίας κατακαυθείσης, §ιά ταϋτα ή ση
μερινή Μόσχα σώζει έν μέρει πολλά τών άτόπων
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της παλαια;. Έν τούτοις ci περιηγητή! όλοι βεβαιού- 
σιν έκ συμφώνου όχι ή Μόσχα περιέχει πολλάς ά
γυιάς καί δημόσια χτίρια, ιχανα ν’ άμιλληθώσι προς 
τάς λαμπρότερα; πρωτεύουσας τών χε αρχαίων χαί 
τών νεωτέρων, χαι οχι άν ό πληθυσμός ηυξανέ ποτέ 
ουτω: ώστε νά κατοιχηθώσιν αί »ΰν έρημοι συνοικία;, 
χαι ένταυτω δ πλούτος χαί ή ευζωία διενέμετο δμα 
λώτερον είς τόν λαόν, ούδεμία πόλις τής ύφήλιου ή 
βελ’ είσθαι εφάμιλλος τις Μόσχας είς μέγεθος χαι 
λαμπρό .ητα.

Διαιρείται ή Μόσχα εί; πέντε χόχλους, έκαστος 
χών δποων.έχει τά δημόσια οικοδομήματα του. Εις 
τόν πρώτον χόχλον χεΐνχαι τό Κρεικλινον, ήχοι το 
opouptov, χχισμένον έφ’ υψηλού, χαι περιχλειον τά 
παλαιά τών αύχοχοαχόρων άνάχτορα, τό όπλοστα- 
σιον, ή γερουσία, ιό παχριαργείον χαί πλήθος εκκλη
σιών. Ο δεύτιρος χόχλος, ό καλούμενο; Κιχαί-γο- 
ρόδ περιέχει τάς αγοράς χαί τά εργαστήρια χών 
πωληχών, περιέχει δέ χαί τινα δημόσια καταστή
ματα, έν μοναστήριον καί τό τυπογραφείον τής Ίεράς 
Συνόδου. Είς τόν τρίτον κύκλον ή Β-Λοί γορόδ χεΐν
χαι τό Πανεπιστήμιον, ή Τράπεζα, το Ταχυδρο
μείο'/, τό Άργυροχοπεΐον, τό σφαιροχοειον, διάφορα 
νοσοκομεία, καί, κατά τινας χών περιηγητών, αί 
χάλλισται τών άγυιών και οικιών τής πόλεως. Ό 
τέταρτος χόχλος, Ζ-ιμλιάνοι-γορόδ, περιέχει εξήκοντα 
τό όλγωτερον εκκλησία;, έτι δέ πολλά μοναστήρια, 
χό νεχροταφεΐον χαί διάφορά παλάτια. Τό δέ πεμ- 
πτον τμήμα χό καλούμενον Σλοβαδι, ήτοι Γϊροοεσχειον, 
χατέχεται άπό καλύβας, νοσοκομεία χαί μοναστήρια. 
Έοώ έχουν τάς κατοικίας των οί Τάταροι, οί Γερ
μανοί χαί άλλαι ξέναι φυλαί. Όλη βέ ή άπέραντος 
έχτασις περικλείεται μέ τείχος γης εχον οεκατέσσα- 
ρας πόλας.

ΠΤΡΠΟΛΠΣ1Σ ΤΗΣ ΜΟΣΧΧΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1812.

’Αφού ό Ναπολέων αύτοχράτωο άναδειγθεις τής 
Γαλλίας, χεθυπέταςεν εις τα νικηφόρα όπλα του τήν 
πλείστην τής Ευρωπαϊκής ηπείρου, άπέβλεψεν είς τήν 
χαχάχτησιν τής Ρωσσιας, άναγχαιοτάτην πρός έκ- 
πλήρωσιν τών μεγαλεπηβόλων καί φιλοδοξών σχε
δίων του. ’Αδροίσας λ,οιπόν τάς απείρους δυνάμεις 
τής Γαλλίας καί τών λοιπών υποτελών χωρών, έπρο- 
χώρει πρός τά σύνορα τής μεγάλης αυτοκρατορίας 
τοΰ βορρά, τόν’Ιούνιον τοΰ 1812. Οί'Ρώσσοι άντέ- 
ταξαν μέν είς τήν πρόοδόν του καρτεράν άντίστασιν 
άλλ ή μεγάλη χαί όλεδρία ήττα ήν έπαθον κατά τήν 
μάχην τοΰ Βαροδίνου άφήχεν είς τούς Γάλλους ανοι
χτήν τήν είς Μόσχαν δδόν. Τότε ό κόμης 'Ροστοπ- 
χΐνος, δ διοικητής τής πόλεως, μή βλέπων άλλον τρό
πον άμύνης καί σωτηρίας έστοχασθη νά πολεμήση 
τόν φοβερόν εχθρόν μέ όπλα έπαρμένα άπό τήν φύ
σιν, άποτεφρών τήν πόλιν, καί παραδίδων αύτόν είς 
τόν λιμόν καί τάς κακουχίας τού δριμυτάτου'Ρωσσικού 
χειμώνος· κα! ή έκβασις έδικαίωσε πληρέστατα τά 
στρατήγημα ιό όποιον συνέλαβεν ή απελπισία. Ό

Γαλλικός στρατός ήναγκάσθη νά παλινδρόμηση έν τά- 
χει, άφοΰ άπεβαλε πολλάς χιλιάδας άνδρών διαφθα- 
ρεντων ύπό τοΰ λιμού καί τού ψύχους- ή δέ Μόσχα 
ώς θελομεν ίδεΐ παρακατιόν, άνέστη πάλιν ταχέως 
εκ τής τέφρας καί τών ερειπίων αύτής. ’Αλλ' άς έχθέ- 
σωμεν λεπτομερέστεοον τά μεγαλα εκείνα ουμβε- 
βηχότα.

Ευθύς μετά τήν έπί τω ποταμώ Μόσχβχ μάχην, 
δ Ναπολέων προύχώρησε πρός τήν αύτοχρατοριχήν 
πόλιν άλλ οί στριτιώται λεύγας τινας έτι άπεχον- 
ιες έξ αύτής, ελαβον άφορμάς ν’ άμφιβάλ/ωσιν άν αί. 
υποσχέσεις τών στρατηγών ότι έντός τής πόλεως 
έμελλον νά εύρωσιν άοθονία» είς όλα κα' άσοαλειαν η
σαν ά/.ηθέσταται. Ό στρατηγός Λαβώμος περιεγραιύε 
τήν πορείαν τοΰ Γαλλικού στρατού καί τά έπελθέν- 
τα οεινά μέ ακρίβειαν καί δύναμιν λόγου όποιαν μά
ναν άπό ούτόπιην μαρτυρα πρέπει τις νά περιυένη. 
« Άνυπομονοΰντες, λέγει, νά φθασωμεν εί. Μόσχαν, 
ηρχίσαμεν πολλά πρωί τήν πορείαν, καί διήκθομεν 
διαφόρους κώμα; έρημους κατοίκων. Είς τάς δ/θας 
τοΰ ποταμού Μόσκβας, ποός δεξιάν ήυ,ών, όσταντο 
ωραία τινα παλατια, άλλ’ οί Ταταροι τά ft/O' προ- 
λαφυραγωγήσει' ό δέ σΐτος ακμαζων ήΐη έν ώ;α θέ
ρους ήτον παντού χαταπεπατημένος ή ίππόβοτος' δ 
οέ χόρτος όστις χατεχάλυπτε πανταχοϋ τήν γήν είχε 
παραδοθή εί; τά πΰρ, καί δ έξ αύτού καπνάς έσκό
τιζε πανταχοϋ τήν όρασιν. Όταν τέλος πάντων έ- 
φθάσαμεν είς τήν κώμην Τσχέ-ρεκπόβην, το μέν ιπ
πικόν έξηκολούθει να προβαίνη, ό δέ άντιβασιλεύς ά- 
νέβη επί χωρίου ύψηλοΰ καί έθεώρει έπί πολύ διά 
νά ίδη άν ή Μόσχα, ή γή αύτή τής επαγγελίας, 
έφαίνετο' επειδή τήν πόλιν ταύτην έθεωροΰμεν ώς 
τέρμα τών μόχθων μας καί τής μακράς εκστρατείας 
μας. Άλλά διάφοροι λόφοι τήν άπέκρυπτον έτι, χαί 
άλλο δέν διεκριναμεν είμή νέφη χονιορτοΰ τόν όποιου 
ήγειρεν δ προπορευόμενος μέγας στρατός. Τά δέ έχ 
μακρών διαλειμμάτων άκουόμενα τηλεβόλα ήσαν ση
μείου ότι τα στρατεύματα μας έπλησίαζον είς τήν 
Μόσχαν, χωρίς ν’ άπαντήσωσι μεγάλην τινά άντί- 
στασιν.

Περί τήν όγδόην ώραν διεκριναμεν έκ τή; κορυφής 
λόφου υψηλού τάς άπειρους χρυσας κορυφάς τών κω- 
οωνοστασιω» καί παλατίων αιτινες άντήστραπτον πρός 
τάς ακτίνας τοΰ ήλιου, κ' έφαίνοντο ώς χίλιαι σσαϊ- 
ραΐ άκτινοβόλοι. Εκπεπληγμενοι πρός τό έξαίσιον 
του to θέαμα, τοΰ όποιου ηύξανε τήν καλλονήν ή 
πρόσφατος άνάμνησις χών μελαγχολικών σκηνών δσας 
είχομεν διέλθει, δέν έδυνήθημεν νά καταστείλωμεν 
χήν χαράν τής καρδίας μας, χαί πάντες δμοθυμαδόν 
άνεκραξαμεν, Μόσχα! Μόσχα! Άχούσαντες τό μυ- 
ριοποθητον τούτο Ονομα οί στρατιώται συνέ^ρευσαν σω
ρηδόν πρός τόν λόφον, καί είς παν βήμα τό όποιον 
έκαμνον, ή έκπληξις των ηύξανε. Ούτος μέν έθαυ- 
μαζε ώραΐόν τινα πύργον πρός τ’ αριστερά ημών 
κείμενον, όστις ύπερέβαινεν είς αρχιτεκτονικήν κομ
ψότητα καί πλούτον τά μυθευόμενα τής Ανατολής 
θαύματα· δ δέ έτέρπετο θεωρών ναόν τινα ή παλα-

σι ον’ καί πάντες έξίσταντο πρός τήν ΰποκειμένην 
θαυμαστήν εικόνα τής άπειρομεγέθους πόλεως. ·

Έ-ώ οί στρατιώται εθαύμαζον τήν ύπό των ακτι
νών τοΰ δύοντος ήλιου χρυσουμένην πόλιν, ηκθεν 
είς τό στρατόπεδον αύτόμολός τις άθλιος καί περι
δεής άναγγέλλων ότι οί πλεΐστοι τών κατοίκων άνε· 
γώοησαν έκ τής πόλεως. Έξακολουθών τή» διήγησιν 
τής προόδου τού στρατού δ Λαβώμος λέγει' · ό ά*- 
χιβασίΛεΰς τότε διέταξε τόν στρατόν νά διαβή τόν 
ποτφμόν. Τήν 15 Σεπτεμβρίου είσηρχόμεθα είς τήν 
Μόσχαν, ήτις τείχη δέν έχει, άλλά μόνον άπλοΰν 
περίφραγμα άπό γήν' ή πόλις δέν έδιδε κάνέν ση- 
μεΐον ott οίχεΐται. ‘Η λεωφόρος τού πεδίου τήν ό - 
ποιαν διεβαίνομεν ήτο παντέρημοο, χαί δέν άπη-τή 
σαμεν είς αύτήν ψυχήν, ούτε ‘Ρώσσον, ούτε Γάλλον 
στρατιώτην. ’Εν τω μέσω χής φοβέρας ταύτης ερη
μιά; προεβαίνομεν άθύμως καί άνησΰχως’ ηύξησε δέ 
ή άνησυχία μας ότε πρός τό κέντρον τής πόλεως 
διεκριναμεν πυκνόν νέφος καπνοΰ ύψούμενον έν οχή- 
ματι υψηλής στήλης Μη γνωρίζοντες τό αίτιον τού 
πυρός καί μηδ’ άπαντώντες άνθρωπον όστις νά λύση 
τήν απορίαν μας, εύρισκόμεθα εις δεινήν στενοχώ
ριαν καί αδημονίαν, ®

Οί στρατιώται είσελθόντες είς τήν πόλιν ευρον έτι 
μεγαλητέραν τήν σιγήν καί τήν ερημιάν. Τά θέαμα 
τοΰτο κατέπληττε, λέγει ό στρατηγός, καί αύτού; τούς 
πλέον άτρομήτους έν τοΐς κινδύνοις. Πλησιάσανχες είς 
τό Κρεμλ.ΐνον, άπήντησαν λόχον ‘Ρώσσων όχι πολ
λών, οότινες έχοντες τήν πεποίθησιν ότι τά Κρεμ- 
λΐνον ήτον άπόρθητον, έμειναν νά τό ύπερασπισθώ- 
σιν άλλά ταχέως διεσκορπίσθησαν. Προχωροΰντες οί 
περί τόν Λαβώμον εις τά κεντρικότερα τής πόλεως 
είδαν Γάλλους στρατιώτας έκ τών προεισελθόντων 
διαοοροΰντας κιβώτια και δέσμας έμπορευμάτων, και 
έκ τούτου έμαθον ότι ή Μόσχα έκαίετο. Φθάσαντες 
δέ είς τήν άγοοάν εύρον τήν πυρκαϊάν άρχομένην 
ήδη νά μαίνεται. "Ολοι άπέτρεχον νά διασώσωσιν 
ό,τι έκαστος ήδυνήθη ν’ άρπάση, καί κάμμία είς τήν 
οοικτήν έκείνην σκηνήν τής καταστροφής φωνή δέν ή- 
κούεχο. « ’’Αλλο, λέγει δ Λαβώμος, δέν ήκουες είμή 
χό λάχημα τής φλογός ή τόν τριγμόν τών βιαίως 

ι άνοιγομενω» θυρών, καί ποτέ τόν τρομερόν παταγον 
στέγης ή θόλου καταπίπτοντος. Μουσελίνια, βαμβά 
νια, τά πολυτιμότατα χής Ασίας καί Εύρώπης βιο- 
μηχανήμαχα, έγίνονχο βορά τοΰ άδδηφάγου στοιχείου. 
Άποθήκαι ύπόγειαι πλήρεις ελαίου, σαχχαρου καί 
βιχοιολίου έμπιπράμεναι άνέδιδον χειμάρρου; φλογών 
διά σιδηρών θυρών, καί παρίστων φοβερόν εικόνα τού 
άοου. Τό θέαμα αύτό έχίνει φρίκην ένχαυτώ χαί οί
κτον. Όλοι ήσθάνοντο οτι τοιαύτη μεγάλη συμφορά 
δέν ήθελε βραδύνει νά έιτισύρη τήν θείαν οργήν χαί 
εκδίχησιν κατά τής κεφαλή; τών αύτουργών αύτής.»

Ό Λαβώμος μετά ταϋτα διηγείται κατά ποιον 
τοόπον έμαθεν ότι οί ‘Ρώσσοι αύτοί παρεδωσαν τήν 
πόλιν των είς το πΰρ Εξακολουθεί δέ ίστορών ότι 
τήν επιούσαν (16 Σεπτεμβρίου) ή λύσσα τού πυρός 
ηύξησε φοβερά κ’ έξηπλώθη εί; τά κ άλλ; στα μέρη

τή; πόλεως. · Τά μεγαλοπρεπή, λέγει, εκείνα μέ
γαρα ατινα διήγειραν τόσον χόν θαυμασμόν μας μέ 
χήν κομψότητα χαί πολυτέλειαν χών αρχιτεκτονικών 
κοσμημάτων περιεζώννυντο ήδη πανχαχόθεν άπό τάς 
φλόγας. Τά αετώματα αύτών φέροντα πληθύν άνα- 
γλύφων καί άγαλματων, εκλινον καί κατέπιπτον μέ 
δεινόν κρότον δμοΰ μέ τά στυλώματα έφ’ ών έστη- 
ριζονχο. Οί ναοί καίτοι μολυβδοσκεπεΐς κατεστρέφον- 
το ομοίως, καί μετ’ αύτών τά υψηλά κωδωνοστάσιά 
τά δποΐα τήν προτεραίαν τό εσπέρας είδομεν άπο- 
στίλβοντα μέ χρυσόν καί άργυρον. Το πύρ διεδόθη 
ταχέως καί εις τά νοσοκομεία όπου υπέρ τά; δώδεκα 
χιλιάδάς τραυματιών ένοσηλεύοντο. Τά θέαμα τούτο 
ητο το άγριώτερον καί σπαραχχικώτερον άπ’ όλα.' 
επειάς όλοι σχεδόν οί άθλιοι έκεΐνοι συναπωλεσθησαν 
γενόμενοι παρανάλωμα τού φοβερού στοιχείου. ’Ολί
γοι τινές έφα·νοντο ερποντες ήμ'εφθοι έπί τών κα- 
πνιζόντων ερειπίων, καί άλλοι καταπλακωμένοι άπό 
σωρούς πτωμάτων έγόγγυζον έλεεινώς καί ματαίως 
έπροσπάθουν ν άπαλλαχθώσιν άπό τόν σκληρόν θά
νατον όστις πανταχόθεν τούς έπερικύκλονε».

« Άλλά πώς νά παραστήσω τό κακόν καί τήν 
όχλοβοήν ήτις εγινεν ότε έδόθη είς τούς στρατιώτας 
ή άδεια νά λαφυραγωγήσωσι τήν άπέραντον πόλιν ; 
Στρατιώται, όύοπώλαι τών στρατοπέδων, στιγματίαι 
χού κατέργου, γυναίκες πόρναι εΐρεχον χότε διά χών 
οδών, εΐσήρχονχο είς χά έρημα παλάτια, καί ήρπαζον 
ό,τι περισσότερον εύχαρίστει χήν πλεονεξίαν χων 
εξήρχονχο δέ άλλοι φορχωμένοι μέ βαρύχιμα υφά
σματα χουσομέχαξα, άλλοι περιβεβλημένοι ωραίας 
καί πολυτελείς μηλωτά;, άλλοι ένδεδυμένοι γυναι
κείας καί παιδικά; στολάς, καί αύτοί οί σχιγμαχίαι 
εσκέπαζον χά ράκη των μέ τάς λαμπρότατα; αύλι- 
χάς έσθήτας. Άλλοι είσέδυον εις τούς οίνώνας καί 
συντρίβονχες τούς πίθους κα! καταμεθυσχόμενοι μέ 
τού; σπανιωτάτους οίνους έξήρχοντο έπειτα κονδυ- 
λώντες καί βαρείς μέ πολυτιμότατα λάφυρα. »

Περί τήν δειλήν τής φοβερά; έκείνης ήμέρας δ 
Ναπολέων άφήσας τήν πόλιν κατεσχήνωσεν είς τό 
φρούριον Πετερσκόϊ, μεγίστην οικοδομήν έξωθεν χής 
πόλεως κειμε’νην, ένθα οί βασιλείς χών Ρώσσων 
συνείθιζον νά διατρίβωσι πριν χής σχέψεώς χων. Οί 
στραχάρχαι ήκολούθησαν χόν αϋχοκράχορα' οί δέ στρα- 
χιωται μείναντες μετά χού πυρός κύριοι χής πόλεω; 
χόχε δή έξετραχηλίσθησαν είς έτι άκολασχοχέρας καί 
άγριωχέρας πράξεις. Είσβαλόνχες είς χήν μητροπο- 
λιχήν εκκλησίαν τοΰ άγιου Μιχαήλ κατέβησαν μέ δά
δας αναμμένα; εις τά υπόγεια τοΰ ναού, καί μέ 
ανήκουστο* βακχείαν έβεβήλωσαν καί διήρπασαν ό,τι 
ιερόν καί σεβαστόν είχεν εκεί άποτεταμιευμένον ή 
εθνική εύλάβεια.

« Καταπεπληγμένος, εξακολουθεί λέγων δ Λαβώ
μος, άπό $οσαύτας μεγάλα; συαφοράς ήλπιζον ότι 

' τά σκότη τής νυκτός ήθελον δίψει κάλυμμά είς τήν 
σκηνήν τού τρόμου. Αλλ ή πυ^καία κατέστη ετι 
άγριοιτέρα τήν νύκτα. Αί δρμητικαί φλόγες έκτει- 
νόμενατ άπό βϊβύδ πρδ; νότον χ»ί έχριπιζόμεναι



— 1088 — — 1089 —

άπό σφοδράν λαίλαπα ίφαίνοντο πλέον άπαίσιαι κυ* 
ματουμεναι είς βύρανόν χατασχότεινον άπό τόν πυ- 
κνότατον καπνόν. Τήδε χάχεΐσε διεχρίνοντο οί αναμ
μένοι πυρσοί όσους οί έμπρησταί έξεσφενδόνιζον πρός 
τά ανέπαφα έτι μέρη τής πόλεως χαί οίτινες ώμοία
ζον ώς φωτεινά μετέωρα. Μετ’ όλίγον όλόχληρος 
ή πόλις παρίστα μίαν άβυσσον πυρός' αί άγυιαί δέν 
έξεχωρίζοντο πλέον, αί δέ Θέσεις όπου ησαν πρότε
ρον οίκίαι διεχρίνοντο άπό συγκεχυμένους σωρούς λί
θων κατακεκαυμένων καί μελανών. Ό άνεμος πνέων 
σφοδρός διέβαινεν όλολύζων κ’ έραπτε φέρων χαΘ’ ή- 
μών βροχήν στάχτης, ήλους πεπυρακτωμένους, έως 
δέ και πλάκας σιδηράς όσαι έκάλυπτον τό παλάιιον.

a Όπου καί άν έστρέφομεν τά βλέμματα, ερεί
πια μόνον έβλέπομεν καί φλόγας. Τά πΰρ έμαίνετο 
ώς νά τό άνε^ρίπιζεν αόρατος δόναμις υπερφυσική' 
Οί μαχρότατοι τών οικοδομών στοίχοι έν άκαρεΐ 
ήναπτον, ένεπίμπραντο κ' έξηφανίζοντο. ’Εν μέσω 
τοΰ πυκνού καί στροβιλώδους καπνού έφαίνετο μαχρά 
συνοδία αμαξών φορτωμένων μέ λάφυρα τόσον πολλά 
ώστε τά υποζύγια ήδυνάτουν νά προχωρήσωσι καί 
συνεχώς ίσταντο άπηυδημένα· τότε δέ ήκούοντο αί 
κραυγαΐ χαί αί βλασφημία! τών οδηγών οίτινες βλέ- 
ποντες επικείμενον τό πΰρ κα! τρέμοντες μή περι- 
κυχλωθώσιν ύπ’ αύτοΰ έπροσπάδουν μέ φρικτάς άράς 
νά προχωρήσωσιν εμπρός. Έν τω μεταξύ οί στρα- 
τ'.ώται ένέκειντο συντρίβοντες πασαν Θύραν, κ’ έφαί- 
νοντο ώς φοβούμενοι μή άφήσωσι καί μίαν μόνην 
οικίαν άσκύλευτον. Τόση δέ ήτον ή άπληστία των 
ώστε, ώς ή έσχάτη λεία νά ήτο προτιμότερα τών 
άλλων, άπέρριπτον —ολλάκις όσα ήδη «χον κα! έδρατ- 
τον νέον τι προστυχόν άντικείμενον. Όταν δέ αί άμα- 
ξαι ήσαν τόσον βαρεία: άπό τό φορτίον ώστε έκιν- 
δύνευον νά διαρ^αγώσιν, έφορτόνοντο αυτοί τά λοιπά 
έπί τών ώμων. Πολλάκις τό πΰρ απέκλειε τάς οδούς 
πρός άς διευΘύνοντο, καί τότε ήναγκάζοντο νά πα- 
λινδμομώσι πρός τά οπίσω- τοιουτοτρόπως δέ περι- 
πλανώμενοι άπό συνοικίας είς συνοικίαν έντός πό
λεως τής όποιας ήγνόουν τάς διεξόδους, εύρίσκοντο 
περιπεπλεγμένοι είς λαβύρινθον πυράς· καί ένώ έφοό- 
νουν ότι πλησιάζουσιν είς τάς θύρας τής πόλεως, 
αυτοί άπεμακρύιοντο περισσότερον άπ’ αύτάς, καί 
έγίνοντο έπί τέλους Θύματα τής πλεονεξίας των. 
’Αλλ’ ό πόθος τών λαφύρων ήτον ισχυρότερος του 
φόβου καί ήψήφουν δι’ αυτόν πάντα κίνδυνον. ΌΘεν 
ώρμων τυφλά είς τό μέσον τοΰ πυρός, πατοΰντες εις 
τό αίμα καί τά πτώματα τών νεκρών χωρίς οίκτον 
ούδ' έλεγχον κανένα συνειδήσεως, ένώ τά ερείπια 
τών οικιών καί βροχή ανθράκων έπιπτον άλλεπαλ- 
λήλως είς τάς αίματοσταγεΐς χεΐράς των. Κα! όλοι 
ήθελον πιθανότατα άπολεσΘήν έκεΐ άν ό άβόρητος 
καύσων δέν τούς έβίαζε τέλος καί άκοντας ν’άπανα- 
χωρήσωσιν είς τά στρατόπεοον. »

Ιδού δέ καί ό έπίλογος τής φοβέρας ταύτης διηγή- 
σεως. « Διαταχθε'ντες ν’ άφήσωμεν τήν Μόσχαν 
διευθύνθημεν πρός τό Πετέρσκοϊ. Καθ’ οδόν, δεκάτην 
έβδόμην Σεπτεμβρίου μηνάς, περί δειλήν, είδα Θέαμα

οίκτρότατον. Συνοδία δυστυχών κατοίκων τής πόλεως 
έπορεύοντο φέροντες είς ευτελή όχήματα ό,τι κατόρ
θωσαν νά σώσωσιν έκ τοΰ πυρός" επειδή δέ οί σ,τρα- 
τιώται είχον άρπάσει τούς ίππους των, άνδρες καί 
γυναίκες ζεύξαντες έαυτούς έσυρον βραδέως καί δυ- 
σκόλως τά όχήματα έξ ών άλλα μέν έφερον γηραιάν 
τινα μητέρα, άλλα δέ παραλυτικόν τινα γέροντα, καί 
τινα, άθλια λείψανα ήμίκαυστα οικιακών σκευών 
Παιδάρια ήμίγυμνα ήχολούθουν κατόπιν χαί είς 
τούτων τά πρόσωπα έφαίνετο έγκεχαραγμένη ή θλί- 
ψις ή ξένη είς τήν ηλικίαν ταύτην. Ότε δέ οί στρα- 
τιώται τά έπλησίαζον, άπέτρεχον έπτοημένα πρός 
τάς άγκάλας τών μητέρων. Χωρίς σκέπην, χωρίς 
τροφήν τά ταλαίπωρα έκεΐνα πλάσματα περιεπλα- 
νώντο είς τά δάση- άλλ’ όπου άν έφερον τά βήματά 
των, παντοΰ ήπήντων εμπρός των τούς άγριους τής 
Μόσχας πορθητάς, οίτινες συχνά τοϊς άπεύθυνον 
βαναύσους ύβρεις, καί έπώλουν ενώπιον των τά σκεύη 
όσα ήοπασαν άπό τάς οικίας των. »

Αλλ’ ένώ ή ανθρώπινος ψυχή φρι'ττη καί δυσα- 
νασχετή πρός τήν στυγεράν είχόια τών τοσούτων 
παθημάτων κα! συμφορών, και διδάσκηται νά μισή έτι 
πλέον τήν φιλοδοξίαν και τά άλλα πάθη όσα γεννώσι τον 
πόλεμον, παρηγορεΐται όμως πάλιν προσβλέψασα μι
κρόν περαιτέρω. Ή Μόσχα ύπήρξεν δλοκαύτωμα τό 
όποιον ό 'Ρωσσικός λαός έπρόσφερεν ύπέρ τής έλευθε- 
ρίας του- ή δέ άφοσίωσις και ό πατριωττσμάς ό έμ- 
πνεύσας τήν τοιαύτην θυσίαν έφανησαν θαυματουρ- 
γότερα έτι μετά ταϋτα, ότε έπρόκειτο ν’ άναστηθη 
ή Μόσχα έκ τής τέφρας αύτής. Έπειδή έντός χοά
νου βραχύτατου ή πόλις ού μόνον άνηγέοθη έκ θε- 
μελ ίων, άλλά καί έφθασε σχεδόν τήν προτέραν ακ
μήν της. Καί ά/ άλλοτε διήγειρε τόν θαυμασμόν τών 
άνθρώπων μέ τό μέγεθος καί τήν λαμπρότητά της, 
σήμερον έμπνέει σέβας όπερ οφείλεται δικαιότεοον 
ίσως είς αυτήν παρά εις πολλά τής άρχαιότητος πολύ- 
φοίτητα λείψανα.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΤΙΙΣ ΜΟΣΧΑΣ.

Τά Θέρος τοϋ έτους 1812, αμέσως δηλαδή πριν 
τοΰ έμπρησμοΰ αύιήο, οίί κάτοικοι τής Μόσχα; υπε- 
λογίσδησαν τριακόσια! δώδεκα χιλιάδες, διαιρούμενα! 
είς τάς ακολούθους τάξεις: 4,779 κληρικοί, 10,732 
εΰπατρίδαι, 21,978 στρατιωτικοί, 11,885 έμποροι 
19,036 μηχανικοί καί άλλοι τεχνϊται, 38,404 
δοϋλοι τών , εύγενών μένοντες τό Θέρος είς τήν Μό
σχαν διά νά φυλάττωσι τά παλάτια τών κυρίων 
των, 1 410 αλλοεθνείς, καί 203,776 κοινός 5/λος 
καί χωρικοί.

Ούτος ό αριθμός, λέγει ό πλοίαρχος Κόχραν, 
παρ ’ ού έλάβομεν τόν ανωτέρω ύπολογισμόν είναι 
πολύ κατώτερος τοΰ πληθυσμού τής Μόσχας έν ώρα 
χειμώνος, όπότε όλοι οί Μοσχοβΐται, εύπατρίδαι, 
συγκλητικοί, στρατιωτικοί κ λ.π. έμβαίνουσιν είς τήν

πόλιν διά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τής 
Άποκρέω. Σημειωτέον δέ ότι καθ’ ήν εποχήν έγι
νεν ή ανωτέρω άπογραφή όλοι οί ξένοι είχον άπελ- 
θει εκ τής Μόσχας, καί ούτοι δέν ήσαν όλίγοι. Γάλ
λοι, Γερμανοί, ’Ιταλοί, Σουηδοί, Δανοί κ.λ.π. έως 
καί αυτοί οί Πρώσσοι διετάχθησαν ν’ άφήσωσι τήν πό
λιν, επειδή αί κυβερνήσεις των είχον όλαι συμμα
χήσει κατά τής ίσχυρας έκείνης αυτοκρατορίας. Εκ
τός τούτου οί εύγενεις ‘Ρώσσοι έχουν πάντοτε περί 
έαυτομς θεραπείαν πολυάριθμον καί πολυδάπανον όχι 
όλιγώτερον τών Ισπανών εύγενών. Είναι δέ οί θερά
ποντες ούτοι απελεύθεροι οίκογενιαχοί παραμένοντες 
κατά διαδοχήν είς τούς δέσποτας, τρεφόμενοι παρ’ 
αύτοΐς καί μηδέποτε άποβαλλόμενοι, δαπανηρόν μέν 
άλλ’ άναγκαϊον βάρος, επειδή άπολυθέντες ήδύναντο 
νά ουνταράξωσι τα καθεστώτα. Ως εκ τούτων πάν
των δυνάμεθα λοιπόν νά εϊκάσωμεν ότι ό πληθυ
σμός τής Μόσχας άνέβαινεν έν καιρω χειμώνος είς 
τετρακόσια; είκοσι χιλιάδας ψυχάς! Συγκοίνων δέ 
τήν παρούσαν τής πόλεως κατάστασίν μέ τήν πρό 
τής καταστροφής, ό αύτάς περιηγητής προβλέπει ότι 
ούκ είς μακράν ό πληθυσμός αύτής θέλει αύξήσει 

έτι πλέον.
Έκ δέ τών δημοσίων τής Μόσχας οικοδομών ή 

άξιολογωτάτη καί μεγαλοπρεπεστάτη είναι τό Κρεμ
λΐνον· κεΐται δέ είς τά κέντρον αύτό τής πόλεως, 
καί έχει περίμετρον δύω μιλίων καί επέκεινα* είναι 
τό σχήμα τριγωνική καί περικυκλοΰται πανταχό
θεν άπό τείχη πλίνθων καί βαθεΐαν τάφρον. Ή κυ- 
ριωτέρα είσοδος τού φρουρίου είναι μέγας πυλών μέ 
άύίδα, έρυθροβκφής· καλείται δέ έξ αρχαιότατων 
χρόνων ή ιερά Πύλη. "Ανωθεν τής εισόδου φαίνεται 
ή είκών τοΰ άγιου δστις λέγεται ότι έσωσεν άπό 
τον έσχατον κίνδυνον τήν πολιν, κατατρόπωσα; στρα
τόν ολόκληρον Πολωνών καθ’ ήν ήδη στιγμήν έπλη
σίαζον νά γίνωσι κύριοι τής άκροπόλεως. Ή είκών 
προσβλέπει βλοσυρόν τι καί άγριον ύπέρ τής άψίδος, 
καί λύχνος καίει νυχθημερόν πρό αυτής. Απονέ- 
αουσι δέ οί 'Ρώσσοι ίσην εΰλάβειαν είς τόν τόπον 
τούτον ώς καί είς τούς ίερωτέρους ναούς αύτών. 
Διά τούτο άμα τις ύπερβάς τήν γέφυραν τής τάφρου 
πλησιάση είς τήν πύλην, οφείλει ν’ αποκάλυψη τήν 
κεφαλήν- άμελήσας δέ πάσχει τά αύτά,, ώς δ μή 
άποκαλυπτόμενος έν ταΐς έκκλησίαις. '» Έπιθυμών, 
λέγει ό Κλάρκιος, νά βεβαιωθώ άν ό παράδοξος 
κακών ουτος φυλάττεται αύστηρώς, εισήλθον προσ
ποιούμενος άγνοιαν, με τον πίλον έπί της κεφαλής. 
Είς τών σκοπών παρατηρήσας με έφώναξε δυνατά 
ποός έμέ· άλλά χωρίς νά έπιστραφώ, έπροχώρησα 
εμπρός. Μετά ταΰτα μέ άπήντησεν είς χωρικός 
ασκεπής, βλέπων με δέ φέροντα τόν πίλον, ήρχισε 
μέ φωνάς μεγάλα; καί πολλήν άγανάκτησιν νά 
προσκαλή τούς στρατιώτας καί τόν λαόν* έκεΐνο: δέ 
δραμόντες καί άρπάσαντές με έκ τών χειρών μ έδι- 
δαξαν ταχέως πώς ώφεΐλον τού λοιπού νά διέοχω- 

μαι τήν ιεράν Πύλην τού Κρεμλίνου. ·
Εΐσελθι'ον εις τό Κρεμλΐνον ό ξένος εύρίσκεται

έν μέσω ναών, πιλατιων καί εργαστηρίων παντοϊα- 
πών, τά όποια συμπεφυρμένα ώς είναι δλα όμοΰ ά- 
ποτελούσι παράδοξον καί λαμπρόν θέαμα μή άπαν- 
τώμενον ούδεμου άλλου τής γής. Τά πρώτον έλκύον 
τήν προσοχήν άντικείμενον είναι ή 'Οπλοθήκη ήτις 
με'χρις έσχατων έκειτο κατηρειπωμένη όπως τήν 
κατέστησεν ή πυρκαϊά. Πλησίον κειται τά κατάστη
μα τής Γερουσίας, μέγα τριώροφον οικοδόμημα πε- 
ριλαμβάνον πολλά τών αρχείων. Μικρόν άπωτέρω 
είναι τό θησαυροφυλάκιον ή αύτοχρατορικόν Μουσεΐον, 
τό κατάστημα τής Ίεράς Συνόδου, εκκλησία τις 
περίφημος διά τάς άρχαίας εικόνας καί έπιγοαφάς 
αυτής, καί είς τήν αύτήν γραμμήν λαμπρόν τι πα- 
λάτιον ένθα ό αύτοκράτωρ διατρίβει όσάκις επισκέ
πτεται τήν άρχαίαν μητρόπολιν. Καταντικρύ τοΰ 
οικοδομήματος τούτου ί'σταται τό όκτάγωνον κωδω- 
νοστάσιον τό καλούμενον Ίβάνιον, έκ τής περιωπής 
τοΰ όποιου φαίνεται ή Μόσχα δλόκληρος είς δλην 
της τήν μεγαλοπρέπειαν. « Κάτωθεν μας, λέγει τις 
περιηγητής, είχομεν τό Κρεμλΐνον μέ τάς τριάκοντα 
καί δόω έκκλησίας του, μέ τά μικρόν ανωτέρω 
μνημονευθέντα οικοδομήματα καί μέ τό άρχαΐον τών 
Τσάρων άνάκτορον τού όποιου οί πολυπληθείς πύρ
γοι καθώς καί οί τής μητροπολιτικής έκκλησίας ά- 
πέλαμπον μέ θεσπέσιον κάλλος. Πρός δυσμάς έέρεεν 
ό ποταμός Μόσκβα σχηματίζω? καμπήν χαριεστά- 
την έμπροσθεν τού Κρεμλίνου, μετά ταΰτα δέ προ- 
χωρών μεταξύ άναριθμήτων έκκλησιών καί πυργω
μάτων είς άποπτα βάθη. Παντού πέριξ ημών υπέ- 
κειντο άφθόνως κεχυμένα πολυτελή οικοδομήματα 
τά μέν ασιατικόν, τά δέ εύρωπαϊκόν φέροντα χα
ρακτήρα αρχιτεκτονικής.» Καί αύτό δε καθ εαυτό 
τό κωδωνοστάσιον είναι πολλοϋ θαυμασμού άξιον.

Τό μέν σχήμα είναι όκτάγωνον, περιέχει δέ ύπέρ 
τούς τριάκοντα κώδωνα; ών ό μέγιστος έχει περι
φέρειαν τεσσαράκοντα ποδών καί έννέα δακτύλων* 
έλκει δέ βάρος 127,836 ’Αγγλικών λιτρών. Όταν 
λέγουν ό κώδων αυτές κρούεται, διαχέεται έφ ό
λη; τής Μόσχας βαθύς καί υπόκωφος βόμβος, ό
μοιος με βοήν μεγάλου οργάνου ή μακρυνής βρον
τής.

Άλλ’ ό έκ τού μεγίστου αΰτοΰ κώδωνος θαυμα
σμός λησμονεΐται τάχιστα όταν μεταβή τις είς τήν 
όλίγον τι άπέχουσαν περιοχήν, όπου είσέτι κειται 
ό έπικληθείς έν τών θαυμάτων τοΰ κόσμου μέγας 
κώδων τής Μόσχας, τό βάρος αΰτοΰ είναι τετρα- 
κοσίων χιλιάδων λιτρών! Δέν ΰψώθη δέ ποτέ με
τέωρος, άν καέ τό πλήθος διϊσχυρίζωνται ότι έκρέμα- 
τό ποτέ άπό δοκού καί ότι έπειτα κατέπεσεν έν 
καιοώ πυρκαϊας. Άλλά τούτο είναι ψευδές· άν ήναι 
δυνατόν νά ύψωση τις μετέωρον πλοΐον τής γραμ
μής μέ όλα του τά τηλεβόλα καί έξάρτια, είναι 
δυνατόν νά κρίμάση είς τον αέρα και τον παμμε- 
γέθη έκεΐνον κώδωνα.

Όταν έθνη δυνατά καί ήμιβάρβαρα αρχίζουν 
πρώτην φοράν νά συναισθάνωνται τάς δυνάμεις των, 
εύρίσκουσιν ήδονήν είς γιγαντιαίας τεχνικά; «πιχει-
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ρήσεις' άλλ’ είς τήν κατασκευήν τοΰ κώδωνος τής 
Μόσχας συνέβαλε πολύ καί ή πρός τό θειον εύ- 
λαβεια, επειδή τών κωδώνων ή χρΐσις αποτελεί 
μέρο; τών θρησκευτικών τελετών. Πλήν τό αϋ:ό δέν 
δυνάμεθα νά ειπωμεν καί περί τοϋ τεραστειου τηλε
βόλου τό όποιον έχυθη περί τά τέλη τοϋ δέκατου 
έβδομου αΐώνος. Τά φοβερόν αϋτό τηλεβόλο» έχει 
μήκος δεκαοκτώ ποδών καί ήμίσεος' τό πάχος τών 
χειλεων του είναι δέκα δακτύλων, καί ή διάμετρός 
του τόσον μεγάλη ώστε άνήρ μεσαίου αναστήματος 
δύναταί νά σταθή όρθιος έντός τοϋ στομίου αΰτοΰ.

’Αφοΰ ό περιηγητής ευχαρίστηση τήν περιέργειαν 
μέ τήν θεωρίαν τών έ» τή παρόδω αντικειμένων τού
των, προσπαθεί μετά ταϋτα νά εΐσαχθή είς αυτό τό 
φρούριον καί τά αρχαία τών αύτοχρατόρων ανάκτορα. 
Τό πράγμα δέν ειν εύκολον άλλ’ άν τό κατορθώση 
οί αγώνες του ανταμείβονται δαψιλώς. ΙΙροσερχόμε 
νος είς τά οικοδόμημα βλέπει τάς αρχαίας γοτθι
κός έπάλξεις αϊτι»ες άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην 
τους απαίσιους εκείνους χοονους τών βαρβάρων ηθών 
και τών άγριων εμφυλίων πολέμων έν οίς τά κτί- 
ptov έθεμελιώθη. 'Απέναντι εις τό ζέντρον αύτά τής 
οικοδομής φαίνεται τά παράθυρου οθεν Δημήτριος δ 
δυστυχής μιας ήμέρας αύιοκράτωρ έζήτησε νά έκ- 
φύγη καταβσι’νων διά σχοινιού' άλλά τό σχοινιού έπέ- 
λιπεν έν τώ μέσω τής καταβάσεως, καί τότε άφείς 
εαυτόν κατέπεσε κατά τοΰ εδάφους, ό δέ μαινόυενος 
όχλος δρμήσας άπετελείωσε τον δυστυχή. Εις ε
κείνο τό παραθυρσν καθήμενοι οί απόλυτοι μονάρ- 
χαι, περιβεβληαένοι ολην τήν φεουδαλικήν πομπήν 
καί δόξαν έδέχοντο τάς αιτήσεις καί ικεσίας τών 
λαών, οιτινες θέτοντες έπί λίθου τίνος τάς αναφο
ράς των έκαραδόκουν μέ ταπεινήν υπομονήν πότε ό 
μονάρχης ήθελεν επινεύσει άνωθεν νά ληφθώσιν έ- 
κείθεν καί προσενεχθώσιν αύτώ.

Είσελθών δέ εις τό παλάτιον απαντάς εύρεΐαν 
κλίμακα, καί δι’ αύτής οδηγείσαι είς τό αύτοκρα- 
τορικόν θησαυροφυλάχιον. Τήν κλίμακα ταύτην ά-α- 
βα ινων δέν δύνασαι νά μή αναπόλησης τάς τραγικός 
καί αιματώδεις σζηνάς τής ‘Ρωσσικής ιστορίας' ή 
πσράδοσις δεικνύει έκεϊ τόν τόπον οπού ε^όευσε τό 
αίμα τών θυμάτων τής έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου 
έπαναστάσεως. Διά τής ζλίμακος ταύτης χατέβη ό 
ταλας ’Ιωάννης ό Ναρισκίν, οπότε ούτε αί δεήσεις 
τοΰ γηραιού πατριαρχου κρατοΰντος αύτόν εκ τή; 
μιας χειρός καί προτείνοντος μέ τήν άλλην τήν ει
κόνα τής Θεοτόκου ώς σκεπήν καί προστασίαν αύ- 
τοΰ, ουιε τά δακρυα και αί ίκεσίαι τών γυναικών, 
αδελφών αύτοϋ, ίσχυσαν νά έξιλεώσωσι τόν λαόν καί 
νά σώσωσι τόν άνδρα άπό τήν χρονιάν οργήν καί 
έκδίκησίν του. ’Αλλά τά δώματα εις ά φέρει ή πε
ρίφημος αΰτη κλίμαξ δέν είναι τόσον άξια θέας όσον 
ήλπιζεν ό περιηγητής. Μεταξύ τών άξιολογωτέρων 
πραγμάτων είναι τά διαδήματα τών βασιλειών οσαι 
καθυπέταξεν είς τό κράτος του ό Ρωσσικός γίγας· 
αί έσθήτες τών αύτοχρατόρων, κατά τήν στέψιν αύ
τών, έπιδεικνύουσαι πολυτέλειαν καί λάμψιν βορβα-

ρικήν ήτις τοσοΰτον γοητεύει τάς όψεις τών άπσι- 
δεύτων ετι λαών· προσέτι όδό»τες πολυπληθείς ελε
φάντων άνασχαφέντες είς νήσον τινα κατά τός άκτάς 
τής Παγωμένης θαλάσσης, καί τελευταϊον, ό χειρό
γραφος κωδηξ τών νόμων και διαταγμάτων έκαστη; 
τών χωρών τής αυτοκρατορίας, συνερανισθείς ύπό 
τοΰ σοφού καί άγαθοΰ βασιλέως ’Αλέξιου, πατρόςτοϋ 
Μεγάλου Πέτρου.

Τα δώματα όπου κατωκουν πρότερον οί πα- 
τριάρχα: καί ή ιδιαιτέρα εκκλησία των είναι έκ τών 
άρχαιοτάτων μερών τοΰ παλατιού. Εγγύς τής έχ- 
κλησίας ύπάρχει δωμάτιον ένθα τά άμφια αύτών, 
αί μίτραε καί πολλά λείψανα ιερά φυλάττονται είς 
ύαλ’νους θήκας. Αΰτοΰ ύπάρχει και ό έν εΐδει χα- 
μέας ωραίος πολύτιμος λίθο. ο·<υξ ό έχων έγγεγλυμ- 
μένας τάς εικόνας τοΰ Χρίστου καί τής Παναγίας, 
καθώς καί αί δεκαέξ όγκώδεις άργυραϊ φιαλαι τοΰ 
εύχελαίου, οι δωρηθεΐσαι παρά Παύλου τοΰ Αύιο- 
κράτορος. Έν άπό τής Μόσχας τά μαλιστα αξιο
θέατα είναι καί τό πρότυπον έκμαγεϊον καθ’ ο Αί- 
κατερίνα ή Αύτοκρατόρισσα έμελέτα νά οίκοδομήση 
τά Κρεμλΐνον άν τά σχέδιόν τοΰτο έπραγματοποιεϊ- 
το, δύναταί τις νά εΐπη ασφαλώς οτι τά Κρεμλΐνον 
ήθελε καταστή τό θαΰμα τής οικουμένης. Είς τό 
έκμαγεϊον τοΰτο κατασζευασθέν ύπό Ρώσσου σπου- 
δάσαντος έν Παρισίοις έδαπανήθησαν πεντήκοντα 
χιλιάδες ρούβλια' τό δέ οικοδόμημα αϋτό άπήιει 
δαπάνην είκοσι εκατομμυρίων. Κατ' αύτά τό σχέδιόν 
ολόκληρον τό Κρεμλΐνον, περικλεΐον εκτασιν δύω μι
λιών, έμελλε νά μεταβληθή είς έν εύρύτατον «νάκτο- 
ρον. Παρατηροΰσιν οτι τά τριγωνικόν σχήμα τοΰ χω
ρίου καθίστα τήν έκτέλεσίν δύσκολον' άλλά τό έκμα- 
γεΐον είναι τελείότατον* περιστύλια λαμπρότατα κο- 
σμοΰσ: τά διάφορα πρόσωπα τής οικοδομής, καί 
μέ τόσην λεπτολογίαν είναι προαπειζασμένα τό πάντα, 
ώστε ό τεχνίτης παρέστησεν ακριβώς καί τάς γραφάς 
αϊτινες έμελλον νά κοσμώσι τάς όροφός καί τό χρώ
μα έκαστου τών κιόνων είς τά έντός τοΰ οικοδομή
ματος.

Αί δύω κυριώτεραι μητροπολιτικαί εκκλησία'., ή τής 
Αναλήψεως καί ή τιμώμενη έπ όνόματι τοδ ’Αρχαγ

γέλου Μιχαήλ περιέχουσι πολλά θέας άξιοι. Είς 
τήν πρώτην γίνεται ή στέψις τών αύτοχρατόρων' ή 
λαμπρότης τώ» κειμηλίων αύτής τήν κατέστησε θέχ- 
τρον τής άσελγείας καί διαρπαγής τών στρατιωτών 
κατά τό 1812. Οί στρατιώται στήσαντες κάμινον 
ήρχισαν ν' άναλύωσι τόν χρυσόν καί τόν άργυρον τών 
ιερών σκευών τοΰ θυσιαστηρίου' άλλ ένώ κατεγίνοντο 
είς τό έργον τοΰτο ήχησε τό άνακλητήριον σάλπισμά, 
ώστε ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τό κάλλιστον 
μέρος τών λαφύρων. Είς τήν εκκλησίαν τοϋ Άρχαγγ. 
Μιχαήλ είναι οί τάφοι τών Γσάρωτ, οιτινες, ώς διη
γείται ό Λαβώμος, έβεβηλώθησαν επίσης ύπό τών 

στρατιωτών.

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Οί οίκοι τών εύγενών τής Μόσχας είναι πο/.υ-

τελέστατοι' τά ίδ.ωτικά μουσεία καί αί β βλιο- 
θήκαι αύτών ύπερβαίνουσι πολλών άλλων τόπων τά 
δημόσια, άν και έν μέσω τών μουσείων καί βιβλιο
θηκών αύτοί μένωσι πολλάκις αμαθέστατοι' ό βίος 
των είναι βασιλικός. Τινές έξ αύτών έχουν έως πεν- 
τακοσίους ύπηρέτας' είς δέ τά δείπνα και τάς εύωχίας 
των έπιδεικνύουσι τρυφήν καί πολυτέλειαν ύπερβαί- 
νουσαν τα θρυλλούμενα συμπόσια τών ’Ασιανών ήγε- 
μόνων. Αλ/.ά τοΰ λαοΰ ή χατάστασις δέν είναι έν 
γένει ανάλογος πρός τήν εξωτερικήν αύτήν επι
φάνειαν τής δυνάμεως χαί τοΰ μεγαλείου' καί αύτοί 
ακόμη οί εύγενεΐς μ’ δλους τούς άπειρους των πό
ρους εύρίσκονται συχνά εις οίκονουικάς δυοχερείας.

Τήν χριστιανικήν θρησκείαν παρέλαβον, ώς γνω
στόν, οί Ρώσσοι παρά τών Γραικών αύτοκρατορων 
κα! πατριαρχώ» τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί δέ 
θρησκευτικοί τελεταί εί·»’ επίσης λαμπραί καί αξιοθέα
τοι ώς καί πάντα τά λοιπά τής Μόσχας. « Υπή
γαμε», λε’γει τις περιηγητής, εις τό ΓΙατριαρχεΐον ΐνα 
ίδωμεν τήν τελετήν τής τοΰ εύχελαίου κατασκευής. 
Εις πρός τοΰτο άνεγηγερμένη» έστίαν ίσταντο έπί 
άνθρακων δύω εύμεγέθεις κρατήρες περιέχοντες τάς 
αναγκαίας υλας, οιτινες ορίζονται είς τό Λευίτιχόν. 
Εξ διάκονοι έτάραττον διηνεχώς αύτάς κρατούντες 

ράβδους κυπαρίσσου περιειλιγμένας μέ ερυθρόν β-λοΰ 
οον. Ητον ήδη τρίτη ήμερα άφοΰ ήρχισεν ή τελετή, 
καί άπητεΐιο άλλη μία διά νά τελειώση. Τό εύχέ- 
λαιον δέν κατασκευάζεται έτησίω;, αλλά κατά παν 
τέταρτον έτος. Ό Μητροπολίτης παρίσταται εις τή» 
άρχήν όταν άπτεται τό πυρ καί εντίθενται είς τούς 
κρα -ήρα; αί υλαι,και πάλιν είς τό τέλος,μετά μεγάλης 
πομπής καί πσοαταξεως. Καθ’δλον δέ τό μεταξύ διάκο
νοι άναγινώσκουσιν έκ διαδοχής τά εϋαγγέλιον, καί 
ά» προδιεξέλθωσιν άναγινώσκοντες όλους τούς εύαγ- 
γελιστσς, πάλιν άρχίζουσιν έκ νέου τήν άνάγνωσιν.

Μεταξύ τών αργυρών σκευών τών χρησίμων είς τήν 
τελετήν ταύτην, εΐδομεν μίαν πλατείαν φιάλην χα- 
τεσκευασμένην άπό χόχλον, ένθα φυλάττεται εΐσέτι 
τό έλαιον τό κομισθέν έκ Κωνσταντινουπόλεως, οτε 
πρώτον είσήχθη είς τήν'Ρωσσίαν ό χριστιανισμός, ήτοι 
κατά τόν δέκατον αιώνα. Δ’ατηρεΐται δέ επιμελέστατα, 
καί ά» ποτέ γΐ·»η χρεία νά λαβωσιν όλίγας έξ αύτοϋ 

* σταγόνας, άναπληροΰσιν αύτάς άμέσως μέ εύχέλαιον 
έκ τής παρελθούσης περιόδου καί οΰτω υποτίθεται 
ότι ή δύ»αμις σώζεται είσαεί. ’Αφοΰ δέ τό εΰχέλαιον 
παρασκευαστή, άποστέλλεται έντός αργυρών φιαλών 
έφ’ όλην τήν αύτοκρατορίαν, όπως χρησιμεύση είς τάς 

θρησκευτικός χρείας.
Λαμπρότατοι προσέτι καί ποικιλότατοι είναι είς 

τήν Μόσχαν αί έορταί τής έβδομάδος τών παθών καί 

ή τής Άναστάσεως.
Τήν παραμονήν τής Κυριακής τών Βοίων όλοι οί 

κάτοικοι τής Μόσχας διευθύνονται έπί οχημάτων ή 
έφιπποι ή πεζοί πρός τό Κρεμλΐνον ΐνα άγοράσωσι 
βάϊα καί ς-ολίσωσι τούς οίκους καί τάς εικόνας. Η πα- 
νήγυρις αΰτη είναι μία τών ώραιοτάτων τοΰ έτους. 
Ό διοικητής τής πόλεως μετά τοΰ άστυνόμου, τοΰ

μοιράρχου, κα! πολλής συνοδίας εύγενών, πορεύεται 
έν πομπή έπί ώοαίων ίππων πρός τό Κρεμλΐ»ον. Αί 
όδοί βοιθουσιν άπό λαόν· ένθεν δέ καί ένθεν ϊσταται 
παρατεταγμένον τά ιππικόν πρός τήρησιν τής ευταξίας. 
"Αμα πλησιάση εί; τό Κρεμλΐνον βλέπει τις άπει
ρον πλήθος βαστάζον τεχνητός άνδοθέσμας καί κλά
δους καί τό όποιον ένώ κινήται ένθα καί ένθα, παρι- 
στα τερπνόν καί παράδοξον θέαμα δάσους εμψύχου 
σαλευομένου. Αί άνθοδέσμαι σύγχεινται άπό άνθη τε
χνητά ωραιότατα καθώς καί άπό λεμόνια καί πορ- 
τσγάλια έκ χηοοΰ' πωλοΰνται δέ άντί όλίγων λεπτών, 
χαί μαρτυροΰσι τήν θαυμαστήν τοϋ λαοΰ τούτου δε
ξιότητα εις τάς μιμητικός τέχνας. Πας άνθρωπος 
παρών τότε είς Μόσχαν καί θέλων νά λογιζηται άλη- 
θης χοιοτιανάς δφείλέι ν’ άγοράση ή ένα ή πλείονας 
τώ» κλάδων τούτων. Μετ’ όλίγον οί όδοί φαίνονται 
πλήρεις οχημάτων μέ εύσεβεΐς φέροντας εις τάς οι
κίας των τά βαία.

Ή δευτέρα θρησκευτική τελετή κατά τήν εποχήν 
ταύτην είναι ή καλουμένη τοΰ νιπτήρος καί τελού
μενη τό μεσηαέριον τής Μεγάλης Πέμπτης, ότε ό 
Άρχιερεύς νίπτει τούς πόδας τών δώδεκα μαθητών. 
Παρευρέθη» κα> είς τήν τελετήν ταύτην· έγινε δέ είς 
τήν μητροπολιτικήν εκκλησίαν τό πλήθος ήτον άπειρον, 
οί ιερείς έφερον τάς λαμπρότερα; έσθήτας αύτών. 
Δώδεκα μοναχοί παριστώντες τους δώδεκα ’Απο
στόλους έστάθησαν έν σχήματι ημικυκλίου έμπροσθεν 
τοΰ Αρχιερέως. Ό ’Αρχιερεύς δέ ποιών όλα όσα, ίσως 
καί περισσότερα άπ’ όσα άναγινώσκονται είς τό 1Γ’ 
Κεφ. τοΰ κατά Ίωαννην Ευαγγελίου άπεδύθη τόν 
μανδύαν καί περιζωσάμενος λέντιον ηρχισε νά νίπτη 
τούς πόδας τών μοναχών' άλλ’ ότε έφθασεν είς τόν 
υποτιθέμενον Πέτρον αύτός άνέστη αποτροπιαζόμενος 
καί μή στέργων νά νιφθή τούς πόδας υπό τοΰ διδα
σκάλου* καί ό αύτός διάλογος δ γενόμενος μεταξύ 
τοΰ Σωτήρος κα! τοΰ ’Αποστόλου, έπανελήφθη άπα- 

ραλλάκτως.
Ή δέ τρίτη καί λαμπρότατη έορτή είναι ή τής Ά

ναστάσεως τελούμενη τρεις ώρας μετά τό μεσονύκτιον 
τής Κυριακής τοϋ Πάσχα. 'Υπερβαίνει δε είς λαμπρό
τητα καί αύτά τά έν 'Ρώμη γινόμενα, μή εξαιρούμε
νης μηοέ τής καλούμενης ευλογιάς τοϋ Πάπα κατά 
τήν 'Εβδομάδα τών Παθών. Περί τό μεσονύκτιον λοι
πόν έσημανεν ό μέγας κώδων τής Μητροπόλεως, καί 
οί δόνοι αύτοϋ ώμοιαζον αληθώς βροντήν μακρυνήν· 
πάραυτα δέ ουνήχησαν όμοΰ δλα τής Μόσχας τά 
κωδωνοστάσια. Οί κάτοικοι όλοι ήσαν επί ποδός, ό 
δέ κρότος τών οχημάτων ή:ο μειζων ή έν σταθερά 
μεσημβρ'α.. Πάσα ή πόλις έφωτοβόλει· είς ολα τα 
παραθυρα έφαίνοντο φώτα, καί φανοί απειράριθμοι διέ- 
τρεχον ολάς τάς όδούς. Τό κωδωνοστάσιον τής μη- 
τροπολιτικής έκκλησιας έφωταγωγήθη άπό τής βά- 
σεως εως τής κορυφής- βμοι'ως και όλων τών άλλων 
έκκλησιών τά κωδωνοστάσια. Μολονότι δέ τοααϋται 
τόν αριθμόν, ολαι ήσαν πλήρεις λαοΰ. ’Εσπεύσαμεν 
πρός τήν μητρόπολιν* τήν εϋρομβν δέ πλήρη λαοΰ 
άνδρών καί γυναικών κρατουντών άναμμένας δάδας· 
ότε έφθάσαμεν αί Ούρα'· τοϋ καθολικού ήσαν κεκλει- 
σμέναι· εί; δέ τήν αύλήν έφαίνετο Πλάτων ό άρχιε-
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■πισκβπος προπορευομένων φανών καί σημαιών καί ά- 
κολουθοϋντος παντός τοΰ κλήρου μέ σταυρούς κα: 
θυμιατήρια. Περιήλθον δέ τρις τόν ναόν φάλλοντες 
μεγαλοφώνως καί στίλβοντες είς πλούσιας έσθήτας 
έξαστραπτοΰσας μέ χρυσόν καί άργυρον καί πολύτι
μα πετράδια. ’Επειδή δέ ή χιών δέν είχεν έτι ανα
λύσει έντός τοΰ Κρεμλίνου ώς εις τά πέριξ, ή συνο- 
δια έπορεύετο έπί σανίδων έστρωμένων κατά τοΰ έδά- 
οους. Περιελθόντες δέ καί τριτην φοράν τόν ναόν, έ- 
στάθηοαν έμπρός τής μεγάλης πύλης κεκλεισμένης 
έτι· ό δέ Άρχιερεύς κρατών τό Ουμιατήριον κατε- 
σκέδασε λιβανωτόν κατά τών θυρών καί πρός τούς 
ιερείς. Αίφνης αί θύρατ ήνεωχθησαν, τό δέ φανέν τότε 
θέαμα ύπερεβαινε πάσαν τήν διά λόγου περιγραφήν. 
Γό άπειρον πλήθος τοΰ λαοϋ λαμπαδηφοροΰντος ό

λου έστησαν ένθα καί ένθα, δ δέ Άρχιερούς διήλθε 
μετά τοΰ κλήρου πορευόμενος προς τόν θρόνον. ‘Η 
λαμπρά φωταγωγια τοΰ ναοΰ και πρό πάντων ό έν 
μέσω τής έκκλησίας κολοσσαϊος πολυέλαιος, καί ό 
πλοΰτος τών ένδυμάτων καί ή πληθύς τοΰ λαού, 
καί ή ιεροπρεπής μουσική καί ή ώρα τής τελετής 
έξέπληττον τήν φαντασίαν μας. *0 Άρχιερεύς άνέβη 
έπί τοΰ θρόνου έν μέσω τών ύμνων καί τών μου
σικών οργάνων καθεσθείς δέ μικρόν κατέβη πάλιν 
καί προσέφερε θυμίαμα είς τόν λαόν πρώτον, ειτα όέ 
εις τούς ιερείς. Έπιστρέψαντος δέ εις τόν θρόνον οί 
ιερείς άνά δύω έποίησαν τό αύτό άρχόμενοι άπό τοΰ 
άρχιερέώς οστις ήγείρετο καί τούς ηύλόγει μέ τό 
άναμμένον τρικέριον ό δέ λαός άφ’ ής στιγμής ει- 
σήλθεν εις τόν ναόν δέν έπαυσε προσκυνώ·? καί ς·αυ- 
ροκοπούμενος. Μετά δύω ώρών διαφόρους άλλας ιε
ρουργίας προήλθεν ό άρχιερεύς βαστάζων τόν τίμιον 
σταυρόν, δ δέ λαός συνέρβευσε νά τόν άσπασθή συ- 
νωθούμενοι άλλεπαλλήλως καί συνθλιδόμενοι μέχρις 
ασφυξίας. ’Αλλ’ δ Άρχιερεύς έπέστρεφε τάχιστα είς 
τό ιερόν βήμα ώς 6:ά νά λάδη τά άχραντα Μυστήρια· 
Μετ’ όλίγον δ’ έφάνη φορών όλοπόρφυρον έσθήτα και 
άνέκραξε τρις μεγαλοφώνως, Χριστός άνές-ηΙ 
Χριστός άνέστη! Χριστός άνέστη! 
Έτελείωσε δέ ή ολη τελετή κατελθόντος τοΰ άρχιε- 
ρέως έκ τοΰ θρόνου κα! περιελθόντος τήν εκκλησίαν 
έπί τών γονάτων ίνα άσπασθή τάς άγιας εικόνας καί 
τά άλλα ιερά λείφανα τοΰ ναοΰ.

(Έκ τοΰ Άγγλικοΰ μετάφ. I. Κ.)

Ο ΕΡδΤΕΓΜΗΟΣ ΚΡ0ΣΠ01ΆΑΣΤΒΣ-

Έγνώρισα έν τώ ίεροσπουδαστηρίω τοΰ Ιοσύ, νέον 
τινά κληρικόν, τοΰ οποίου τό έπώνυμον, Άδριανός, 
μόνον αναφέρω- ή οικογένεια του ήν έκ Κομπιένης" 
νυν δέ κατοικεί εις Παρισίους' διάγει έν ευπορία, χαί 
απολαύει της καλής υπολήψεως τής συνοικίας, τό μό
νον διά τό όποιον οί έπαργιώται δύνανται νά καυ- 
χηθώστν.

'Ο Άδριανός ώθείτο ύπό τής χλίσεώς του, άχα- 
ταμαχήτως πρός τά έχχλησιασειχά" έξήλθε τοΰ γυ

μνάσιου α Ερρίκου τοΰ Δ’,» καί χωρίς νά κρινη άξιον 
να διέλθη τούς Παρισίους, έ’τρεξε νά έγκλεισθή είς 
το ηρεμον κα! νεαρόν εκείνο ίερασπουδσστήοιον 
τό οποίον διορδ τις διά τών πυκνόφυλλων δένδρων, 
μετά τό χωρίον Βωγιράδ.

Ούδέ», κατ αυτόν, διεγέλα έν τω κόσμω τούτον, 
είς τήν ηλικίαν εκείνην καθ’ ήν καί ή δυστυχία αύτή 
μειδιά" πλήρης ζωηρότατος καί ζήλου, κατεορό- 
νει εαυτόν διά τήν φύσιν τών εμπαθών αύτοϋ συ 
ναισθήσεων" ήσθάνθη πρός τάς μυστηριώδεις έκείνας 
εκστάσεις, ένθα ό ιερομύστης καταναλισκεται ύπό τής 
άγάπης ενώπιον τοΰ θυσιαστηρίου, όπου ί; καρδία του 
αιωνίαν έπιτελεί πανήγυριν έλεγε τό δυστυχές παι- 
διον : α θέλω να γίνω Παΰλος ή Ιερώνυμος, χωρίς 
νά διέλθω, ως εκείνος, διά τοΰ κόσμου καί τής ασέ
βειας. ·

Τον συνωδευσα πολλάκις είς τούς έν ταϊς δένδρο- 
στιχίαις τοΰ περιβόλου τοΰ ’ίοσύ περιπάτους του" προε- 
χωροΰμεν δέ πρός τόν φραγμόν τόν έπιβλέποντα τούς 
λειμώνας τοΰ Σεκουάνα. Τά Παρίσια έμυκώντο εις 
τά δεξιά μας, ώς πόλις κυριευθείσα έξ εφόδου* ό 
ποταμός έφευγε, συνεπάγων τών πτωμάτων καί τών 
ακαθαρσιών τούς θησαυρούς" Ό Χαϊλλότος άνέβενεν 
είς Παισύ, έντός τοΰ βιομηχανικού νέφους τοΰ σι- 
φωνος. Πάντα ταϋτα ήσαν λυπηρά.

Ο Αδριανός μ’έλεγεν: οί Παρισιοι αύτοί τούς 
όποιους βλέπομεν, είναι τοΰ κόσμου είκών ό κό
σμος μας αποκρύπτει τάς πληγάς του, τά άλγη του, 
τάς αγωνίας του, όπως μας επίδειξη παν ό,τι υπάρ
χει έν έαυτω γαλήνιον καί εράσμιον. Ούτως, ή 
μητρόπολις αυτή μας υποκρύπτει τάς οικίας της, τά 
μέγαρά της, τάς λεωφόρους της" δέν βλέπομεν είμή 
τά κωδωνοστάσιά της, κα! τούς άγιους δόμους της. 
Επιθυμείς νά έννοήσης τήν πανουργίαν τής εγκλη
ματικής πόλεως" εισελθε, θέλεις εΰρει ύπό τούς πό
δας σου τόσην ίλύν καί βόρβορον, ώστε δέν θέλεις 
λάβει ευκαιρίαν νά παρατηρήσης πρός τά άνω, καί 
σκεφθής περί Θεοΰ.

Ειχεν εν τή καρδία του πολλούς τοιουτους στο
χασμούς, τούς όποιους έλεγεν είς τούς φέλους του, 
κατά τάς ώρας τής φιλικής διαχύσεως, μετά τόν 
εσπερινόν, πρό τοΰ μελαγχολικσΰ τής μάνδρας ναοΰ, 
ότε ό ατμός τοΰ τελευταίου κόκκου τοΰ λιβανωτού 
διεβαινε μετά τής αύρας ύπό τά δένδρα, καί ότε τό 
pange lingua, άντήχει είσέτι είς τά ώτά μας· έξ-κτ- 
σια και σεμνή μελωδία, ήτις μας μετέβαλλεν είς 
γέροντας, καθίστα τά βήματά μας κοΰφα έπί τής 
γης, κα! μας συνεβούλευε τό ευ πράττειν.

Μίαν ήμέραν ό ήγούμενος προσεχάλεσε τόν νέον 
Αδειανόν, χαί τω είπε : Έπιχαλέσθητι τό Πνεύμα 
τό άγιον θά χειροτονηθής υποδιάκονος είς τήν προ
σεχή χειροτονίαν, μετά ένα μήνα.

Ό Άδριανός έσκίρτησεν άπό χαράν" έμελλε νά 
θραύση τόν τελευταίο·? σύνδεσμον όστις τόν συνέδεσε 
μετά τοΰ κόσμοι), καί προφέρη φριχτούς όρκους τούς 
όποιους δέν δύναται νά παραβή χωρίς νά συνταχθή 
τω σατανόί, ’Αποστραφείς δέ πρός Παρισίους είπε :

Άπό τής σήμερον ούδέν υπάρχει κοινόν μεταξύ έμοΰ 
καί σου, ώ Βαβυλών! Είμαι έτοιμος νά αφιερωθώ!

Τήν πέμπτην, ήμέραν περιπάτου, οί νέοι ίεροσπου- 
δασται προεβησαν μέχρι Βερσαλλιών" ό Αδριανός 
εΐγεν άποχωρισθή τών συμμαθητών του, καί έσκέπτετο 
μόνος έπί τοΰ λειμώνος τοΰ φέροντος είς Τριανόν. 
Ή ψυχή αύτοϋ ήν ήρεμος, όλως άποκεχωρισμένη τοΰ 
κόσμου, άγνή ώς ή ψυχή ένός σεραφίμ. Άλλ ήσθά- 
νετο, φεΰ! είς τό βάθος τής θρησκευτικής ταύτης γα
λήνης νά νοχλάζη έκ διαλειμμάτων, ανεξήγητος τις 
επιθυμία, ήτις δέν έφαίνετο διευθυνομένη προς τόν 
■θεόν. 'Η ήμερα ή» ώραία, ό άήρ χλιαρός, οι θά
μνοι αρωματικοί. Το Τριανόν καί αί Βερσαλλίαι, 
έξαπέστε.λλον άμοιβαδόν τάς λαμπράς αναμνήσεις των, 
καί συνδιελένοντο περί τών άτελευτήτων ιστοριών των. 
Άναμφιβολως, ή μυστηριώδης τοΰ Άδριανοΰ φαντα
σία, ήτον άπομεμακρυσμένη άπό πασών τών βεβή- 
λων ιδεών αί'τινες εΐναι είσέτι πρσσηρτημέναι είς τά 
μέγαρον τοΰ Λουδοβίκου 1ΔΪ Αί! δ νέος ίεροσπου 
δαστής, ήκουσεν έξαίφνης ώσεί φωνήν πειρασμού 
ψιθυρίζουσαν είς τά ώτά του, τά όνόματα Φοντάζ 
καί Λαβαλλιέ. "Εκλεισε τούς οφθαλμούς, και έστάθη 
-διά ν’ άναπτερώση τόν νοΰν του εις τόν θεόν, Έψαλ- 
μωδησεν άργώς τήν εσπερινήν προσευχήν · Κατα- 
ξίωσον Κύριε ». Έλαβεν έπειτα τά κομβολόγιόν του, 
καί τό έκόκκισε σπαμσμωδικώς, προφέρων τούς λό
γους τοΰ άγιου Βερνάρδου: «'Ο δούλος τής Μαρίας 
ούκ άπολεσθήσεται. »

Πρώτην φοράν έν τη ζωή του, δέν έδυνήθη είς ένα 
σαρκικόν συλλογισμόν νά δώση ευσεβή μορφήν" ά- 
νοίξας δ’ έκ νέου τούς όφθαλμους του διά ν' άκολου- 
θήση τήν οδόν του, άπήντησεν διά τοΰ πρώτου βλέμ
ματος τήν κιονοστιχίαν τοΰ Τριανοΰ, ήδονικήν έντός 
τών δασών της, ώσάν ναόν τής Κνίδου ή' τής Άμα- 
θοΰντος. "Εθεσε τάς χεΐρας έπί τών χειλέων του διά 
νά έμποδίση τόν άέρα εκείνον τής χαυνώσεως, όστις 
είσεδυεν εις τό στήθος του ώς δραστικόν δειλητήριον" 
έπειτα ήνοιξε τό εύχολόγιον, όπως ένδυναμωθή| διά 
τών ρήσεων τοΰ ψαλμωδοΰ, κατά τής ταραχής τής 
καρδίας του. Τί δέν ήθελε δώσει, εάν ήδύνατο νά με- 
ταφερθή έξαίφνης δι’ αγγέλου, είς τό έν τω ίεροσπου
δαστηρίω κελίον του, τό ολον περικεκοσμημένον διά 
τών ρήσεων τοΰ εκκλησιαστοΰ, ολον εύωδιάζον άπό 
τόν πρός θεόν έρωτα ! Σεμνόν άσυλον, ύπό τήν προ
στασίαν τοΰ άγιου Λουδοβίκου τεθέν, τοΰ προστά
του τής άγνότητος! Άλλ’έπί τοΰ λειμώνος τοΰ Τρια- 
νοΰ, ένδίδοντος ύπό τούς πόδας, ώς τό έπίκροκον τοΰ 
θαλ.άμου μιας βασιλίσσης" ύπό τά ώραία εκείνα δέν
δρα, τά οποία έφαίνοντο άκόμη έπιζητοΰντα τούς ύ
μνους τής εορτής τοΰ μεγάλου βασιλέως" εί; τόν 
ερωτικόν έκεϊνον παράδεισον, ολον άντηχοδντα άπό 
τά κελαδήματα τών πτηνών, καί τών πηγών τό ψυ- 
θίρισμα, ούδέν παρίσταται σωτήριον στήριγμα είς τόν
δυστυχή κληρικόν έπί τών ηγιασμένων τοΰ ευχο
λογίου του σελίδων, έβλεπε μαγικάς έπιστολάς, καί 
γυναικών όνόματα. Έπρόφερε τά όνόματα ταϋτα iy.su- 
σίως, καί εοαίνοντο εισδύοντα είς τό ςόμα του, ώςδρό-
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σος πικρά. Τών Βερσαλλιών τά δένδρα, μέ τήν λαμπράν 
άρμονίαν των, ή πτώσις τών πηδάκων είς τούς ήχώ- 
δεις τών δεξαμενών κρυστάλλους, αί άσεμνοι τών 
άηδόνων στροφαι, ένεπλήρουν τό δάσος άπό σύλλα
βος διατόρους" αί φωναί αυται, όλαι μεμιγμέναι, έφαί
νοντο προφέρουσαι τά δώματα Φοντάζ, Μοντπαζών, 
Λαβιλλιέρ, Μοντενών, κα! Μοντεσπάν" καί είς τά 
ύπαιθρα τοΰ περιβόλου μέρη, τά αγάλματα, ύπο κινού
μενων σκιών καλυπτόμενα, ή ύπ’ αχτίνων χρωμα- 
τιζόμενα, ώμοίαζον μακρόθεν μορφάς άποκρινομένας 
είς τά χαριέντα ταϋτα τών γυναικών ονόματα" ήθε
λε τις νομίσει, οτι οί βασιλικοί έκεΐνοι ερωμένοι, έπί 
τών στυλοβατών, πρό μικρού άποθεωθέντες, έδεχοντο 
έπί τών βωμών των θυμίαμα καί άνθη έν τω αύτώ 
τόπω, έν ω τόσον έζησαν, τοσοϋτον έστεναξαν, το- 
σοΰτον ήγαπησαν.

Ώ ! πόσον κακή είναι ή έρημία εις τόν άπομεμακρυ- 
σμένον άπο τοΰ Θεοΰ! είπεν ό Άδριανός, φριξας υπό 
τοΰ φόβου. Ή φιλοσοφία έχει δίκαιον: Τό πλήθος δέν 
είναι ποσώς έπίφοβον τίποτε δέν βλέπει τις είς τό 
πλήθος" άλλ’ ένταΰθα έν τή έρημ'α ταυτη, τό παν γέ- 
μει άσεμνων εικόνων. Ω! θεέ μου, σύ οστις τοσάκις 
μ’ έσωσες άπό νυκτερινά σαρκικά φαντάσματα, ρΰσέ 
με καί άπό «δαιμόνιου μεσημβρινού!»

Και έπορεύετο νά φθάση τούς φίλους του, τών ό
ποιων ήκουε τήν χαροποιάν φωνήν, ότε δύο γυναίκες 
παρέστησαν έξαίφνης ένώπιόν του, ώσανεί άπό τών 
εγκάτων τής γης έξελθοΰσαι.

Ή πρεσβυτέρα τούτων, βεβαίως ή μήτηρ, τω είπε:
— Ή συνοδεία σας δέν εΐναι μακράν άπ’ έδώ,· 

κύριε άββα" ακολουθών τήν δενδροστιχίαν ταύτην, θέ
λεις τήν εΰρει πρός τήν μεγάλην πηγήν.

Ό Άδριανός έμεινεν έκπεπληγμένος.
— Κυρία......είπε........
Κ’ έστάθη έπί μικρόν, χωρίς νά δυνηθή νά εξα

κολούθηση. .
Ή κυρία, πρέπει ν’ άπέοωκε τήν ταραχήν ταύτην 

είς τήν δειλίαν τοΰ κληρικού" προσέθηκε δέ :
— Ένόμισα οτι έζητεϊτε τούς φίλους σας, κύριε 

άββα, φαίνεσθε άμφιταλαντευόμενος είς τό βάδισμά 
σας. Σας ζητώ συγγνώμην, διότι διέκοψα τάς θρη- 
σκευτικάς σας μέλε’τας.

Ό Άδριανός κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν όπως 
εύρη τι όμοιάζον μέ άπάντησιν.

— "Οχι, κυρία .. . Σάς ευχαριστώ κατά πολιλά ... 
Τωόντι... έζήτουν τούς ιεροσπουδαστάς.... δεν 
έγνώριζα καλώς τόν περίβολον τούτον, καί....

— Εΐσθε$ βέβαια, Σουλπικιανός, είπεν ή κυρία.
— Μάλιστα, κυοι’α, Σουλπικιανός" ήλθομεν νά 

περιπατήσωμεν είς Βερσαλλίας.
— Ό περίπατος είναι όλίγον μακρός, είπεν η άλ

λη κυρία με ουράνιον μειδίαμα.
'Ο Άδριανός έκλεισε τούς οφθαλμούς, προσέκλινε 

βαθέως, καί ανεχώρησε χωρίς νά δυνηθή νά ψελλ,ίση 
τούς έν χρήσει τύπους.

'Η ταραχή ήτις κατελαβεν αύτόν ήτον φυσικωτάτη 
είς τή» καρδίαν τοΰ πτωχού άββα; ποτέ" δέν είχεν
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ιδεΓ ύπό κομψόν άχύρινον πίλον, νά προβαίνη χαί I 
διαλάμπη, ώραιότερον πρόσωπον νεάνιδος· ήτο ή εξαί
σια τής ευεξίας χαί όλβιότητος ένσάρχωσις, ή ιδανική 
έχφρασις εύγενοΰς παρθένου, ξανθή, έρυθρά, χιονώ
δης, γλυκεία, πλασθεΐσα διά τό Τριανόν χαί τάς Βερ
σαλλίας, ώς ή Φοντάζ ή Μοντεσπάν. Ό Άδριανός 
έτρεχε τυχαίως επί τοΰ λειμώνος, ώς άνατραπείς ύπό 
εσωτερικής τίνος τρικυμίας· ή ουρανία είκών ήν ακό
μη πρό τών όφθαλμών του, ή μελωδική φωνή τις είς 
τά ώτα του’ ήνοιξε τά εΰγολόγιόν του καί τό έκλεισε· 
έλαβε τό κομβολόγιόν του, χαί άφήκεν αύτά νά πέση 
έπί τής χλόης· άπέσπασεν άπό τοΰ βιβλίου του τήν 
εικόνα τής αγίας Αικατερίνης τοΰ Σινα, ήτις έχρη- 
χίμευεν ώς δείκτης· ήσπα'σβη τήν εικόνα ταύτην μέ 
χείλη πεολογισμένα, καί ύπό τήν σαρκικήν επιρροήν, 
ήτις τόν κατεβίβρωσκεν, οί ευλαβείς έκεΐνοι ασπασμοί 
τούς όποιους έδιδεν εις τήν οΐκόνα τής άγιας, μετε- 
βλήθησαν εις ασεβείς ασπασμούς· κατέφαγε τήν ει
κόνα. Έκπεπληγμένος διά τήν απάτην του, καί άμ- 
φιταλαντευόμενος, έπειτα άπό μίαν ερωτικήν κρίσιν, 
έστηρίχθη έπί τίνος δένδρου, ερριψε πρός τόν ουρανόν 
βλέμμα αμηχανίας, καί προσανεκραύγασε τό τοΰ 
Έλισσαίου: Π α τ ε ρ, π ά τ ε ρ, ίνα τί έγκαταλείπης 
με ; Καί καθώς τό βλέμμα του κατήρχετο άπό τοΰ 
ουρανού πρός τήν γήν, διεΐδεν είς τήν τής δενδροστοι- 
χίας εσχατιάν, τήν λευκήν τής νεάνιδος έσθήτα, τό 
άνδήλιόν της, έπί τών ευκάμπτων ωμοπλατών της 
ζεκλιμένον, καί εις τήν άριστεράν αυτής χεΐρα άνθο- 
δέσμην. Ό Άδριανός τήν ήκολούδησεν . έπί τινα λε
πτά μέ ψυχορραγούν βλέμμα" έκείνη δέ έγένετο 
άφαντος όπισδεν τών πρασιών τήν έχανε , καί 
τήν άνεύρισκεν, άναλόγως τοΰ άκανονίστου τών δεν- 
δροστιχιών ή πυκνότης τέλους τοΰ δάσους έπεσκία- 
σεν αυτήν, καί δέν έπέτρεπε τοϋ λοιποΰ τό ούράνιον 
φώς μίαν μόνην νά φωτίση πτυχήν τής λευκής της 
έσδήτος, είς τοΰ Άδριανοΰ τά όμματα.

Έφδασαν έν τοσούτω οί ίεροσπουδασταί τόν Ά- 
δριανόν. Είς δέ τών στενών αΰτοΰ φίλων, τόν είδεν 
υποκάτω δένδρου τίνος καδήμινον, ένατενίζοντα τους 
οφθαλμούς καί έστραμμένον πρός τό δάσος δδεν ή 
οπτασία έξέλιπε.—Σε ζητοΰμεν, Άδριανέ, τώ είπε· 
πρό δύο ώρών, υποστηρίζω δέμα κατά τών κυρίων 
τούτων διασκεδάζομεν μέ τήν Σορβόναν (I)- σύ μας 
έλλειψες, σύ, ό μέγας τοΰ καταστήματος ήθικος δεο
λόγος. Θέλεις δέ μάδει, οτι μέ μετεχειρίσδησαν ώς 
αιρετικόν. Έφιλονιεκοϋμεν περί τής χάριτος- έγώ, 
ύπεστήριζα, ότι ό άνθρωπος, δέν αμαρτάνει είμή δι’ 
έλλειψιν χάοιτος· νομίζω ότι άν ή χάρις ήτο έπαρκής, 
ό άνθρωπος ποτέ δέν ήθελεν άμαρτησει. Είμαι αί- : 
ρετικος Άδριανέ ;

Οί ίεροσπουδασταί περιεκυκλωσαν τόν Άδριανόν 
ήτο δέ ούτος ωχρός ωσάν πτώμα.—Κύριοι, τοϊς εί
πεν, έάν τό βπιτρέπητε, δέλομεν ομιλήσει περί τού
του μίαν άλλην ήμέραν. Αισθάνομαι κακά ...

(I) θείλογική σχολή έν Γαλλία.

Δεν έχρειάσδη νά προοδέση άλλην πρόφασιν, όπως 
άπαλλαχθή τοΰ νά υποστήριξή Θέσιν περί επαρκούς 
χάριτος: τής αδυναμίας αΰτοΰ ή κατάστασις ήτσ ορα
τή. Επεδαψίλευσαν αύτώ τάς εΰνοϊκάς καί αδελφι
κός έκείνας περιποιήσεις, άς ευρίσκει τις έν τή ζωή 
τών ίεροτρόφων. Άλλ’ εκείνος, ήρυθρία, τήν φοράν 
ταύτην, διά τάς περιποιήσεις αύτάς· καθότι ή πρόκα - 
λέσασα αύτάς μυστική αίτιά, ήν αιτία εγκληματική' 
ήναγκάσθη νά ψευσθή ενώπιον τοϋ θεοΰ καί τών 
αδελφών του- είπε δέ αύτοΐς, ότι ή αίφνήδιος άπό τής 
θερμότητος, είς τήν δρόσον τών δένδρων μετάβασις, τόν 
είχεν ενοχλήσει, ότι μικρά τις άνάπαυσις καί ή 
προσευχή, ήθελ,ον άποκαταστήσει, άναμφιβόλως, τάς 
δυνάμεις του. Πάντα ταΰτα έκρίθησαν φυσικά. Ένός 
δ’ όχήματος προσενεχθέντος, άνέβησαν μετ’ αύτοΰ δύο 
συσπουδασταί του, καί άνέλαβον τήν είς Παρισίους 
άγουσαν.

Κατά τήν έπελδοΰσαν νύκτα ούδέ μίαν καν ώραν 
έκοιμήδη ό δυστυχής Άδριανός· μετά τά εσπερινά 
γυμνάσματα, έμεινεν έν τώ ναώ προσευχόμενος. ’Εν
ταύθα, μικρά τις γαλήνη έπανήλδεν έν τή καρδ'ατου· 
ή μυστηριώδης τοΰ λιβανωτού καί τών άπεσβεσμένων 
κηρίων εύωδία, ή θρησκευτική λάμψις τής λιχνίας τοΰ 
άγιου αρτοφορίου, αί εικόνες τών ύπό τάς πτέρυγάς 
των κεκαλυμμένων Χερουβίμ, ή σεβασμιά τοΰ Αγίου 
Λουδοβίκου είκών, τά πάντα έν τώ ναώ τούτω, έπα- 
νήγαγον αύτόν είς άγαπητάς συγκινήσεις, είς αγγε
λικός αναμνήσεις, άνακαινιζούσας τό θάρρος του. Έ
πειτα είδε τό ύπνωτήριον, έφ’ ού τοσάκις είχε κοιμη- 
θή τόν νήδυμον εκείνον ύπνον, τόν όποιον δ Θεός 
δίδει εις τό προσκεφάλαιον τοΰ δικαίου. Άλλά τήν 
νύκτα ταύτην, ό Θεός είχε, φαίνεται, έγκαταλείψει 
τόν Άδριανόν. Μόλις ό νέος ίεροτρόφος έκλειε τά 
βλέφαρα, καί έταράσσετο άποτόμως έπί τής κλίνης 
του άπό φωνήν τινα γλυκεΐαν ώς εκείνην ενός άγ- 
γέλου, καί ή φωνή αύτη, φεΰ! δέν κατήρχετο άπό 
τοΰ ούρανοΰ1 προσηύχετο, καί προσηύχοντο μόνον τά 
χείλη: προσεκόλλα τό πρόσωπόν του έπί τοΰ προσ- 
κεφαλαιου του, όπως άναπτερώση πάσας αύτοΰ τάς 
ιδέας είς τόν Θεάν, είς τήν συνήθη αύτω σκεπτικήν 
ταύτην στάσιν τότε διώρα άχανή τινα όρίζοντα, σκο
τεινόν, άγνωστον, έν ω περιεδινοΰντο κύματα σπιν
θήρων· ή ημέρα έφαίνετο κλίνουσα κατά βαθμόν είς τό 
βάθος τής μελανής ώς τήν νύκτα έκείνης εικόνας.

Έπί δέ άορίστων ατμών, ώς οί ατμοί τής ήοΰς, 
ύπό σκιάν διαφανή, ώς ή τοΰ φυλλώματος τής άκα- 
κίας, έταλαντεύετο έναερία είκών, έν πρόσωπον ρό- 
δινον, μέ κόμην ξανθήν, καί όφθαλμούς χυανοΰς. Έ
πειτα, τό φάντασμα έφευγε, ό ορίζων άνελάμβανε 
τήν πρώτην αύτοΰ χροιάν, καί μυριάδες ωχρών σπιν
θήρων περιέτρεχον ακόμη έπί τοΰ άχανοϋς. Ήτο 
τοϋ παροξυσμού φάντασμα- ή προσευχή ήτο έργον 
νεκρόν, ό δέ ύπνος, δέν ήρχετο.

Παρήλθε μία έβδομός, ής ο! ήμέραι καί νύκτες, 
έτεράσσοντο ύπό τών αυτών φαντασμάτων. Τήν πέμ
πτην, έπανήλδεν ό περίπατος. Ό Άδριανός είδεν 
αύδις τόν κήπον τών Βερσαλλιών άπιγωρίσθη, ώς

καί πρότερον, άπό τών φίλων του. Έκάθισεν εις τήν 
δενδοοστιχίαν τοΰ Τριανόν μέ όκνηράν στάσιν περι- 
μένοντος ανθρώπου. Ούδέν έφάνη. Ή χλόη ήν ομα
λή, ό άήρ μεθυστικός, τά φώς καθαρόν· άλλ’ άπασα 
ή χώρα έκείνη, ήν ωχρά καί νεκρά.

Τά φορέματά του τώ έπέβαλον πολλήν προσοχήν 
καί προφύλαξιν, ώστε δέν έτόλμα ^ιψσκινδυνεύσας νά 
έρωτήση τάς έξερχομένας τών μικρών εκείνων έπαύ- 
λεων, διεσπαρμένων έντός τοΰ δάσους, αΐτινες έφαι- 
νοντο εντρυφήματα κα! εντευκτήρια τών περιδιαβα- 
ζόντών καθότι ό Άδριανός είχεν έγκαταλείψει κατ’ 
άρχάς τήν ιδέαν ότι αί δυο κυρίαι είχον τήν κατοι
κίαν των έντός τοΰ κήπου, ή ένόμιζε τουλάχιστον 
ότι κατώκουν είς Βερσαλλίας, καί ή μετ’άρεσχείας 
δωπευομένη αΰτη υπόδεσις, ήν ισοδύναμος ήδη μέ βε
βαιότητα. Διε'τρεξεν όλας τάς δενδροστιχίας, άνη- 
ρεύνησε τόν κήπον, καθ’ όλας αύτοΰ τάς διευθύνσεις, 
καθ’ όλα τά πλέον απόκρυφα δασοφυλλώματά του· 
έπεσχέφθη τά δύο 'Γριανά, μέ βήμα ταχύ’ αί πα
στάδες τούτων ήσαν ολαι έρημοι, καί ό εισαγωγές 
δ έρμηνεύων τάς εικόνας, έδυσκολεύετο ν’ άχολουθή 
τόν Άδριανόν, καθότι ούτε ήκουεν ούτος, ούτε έβλεπε· 
παρεισέδυ έπί τοΰ έστιλβωμένου άσάρου. Έξελδών 
δ’ έπί τοΰ δώματος, ό Άδριανός, ήκουσε φωνήν λε
χούσαν Ό δυστυχής ούτος ίερεύς είναι τρελλός. Τό 
ερύθημα άνέβη έπί τοΰ προσώπου του* έκανόνισεν 
άμέσως τό βάδισμά του, καί στραφείς πρός εκείνον 
όστις είχεν ώμιλήσει, είπε μετά πολλής γλυκύτητος- 
δέν έχω τήν τιμήν νά ήμαι ίερεύς, δέν είμαι είμή 
άπλοΰς αναγνώστης.

Είδός τι απελπισίας κατέλαβε τόν δυστυχή Ά- 
δριανόν Είχεν άποκαλύψει λοιπόν εις τά όμματα 
τών άνθρώπων, τήν τρικυμίαν τής καρδίας του" είχε 
παραδώσει τό ράσον του είς τάς ύβρεις τοΰ διαβάτου’ 
τό εσωτερικόν του ήτο λοιπόν άποχεκαλλυμμένον- τό 
πάθος του ήν έπί τοΰ μετώπου του γεγραμμένον. 
Μέ ποιον πρόσωπον ήθελε τολμήσει ήδη νά παρου- 
σιασθή είς τούς άνωτέρους του, καί νά ψευσθή’ κα
θότι δέν είναι μόνον οί διφορούμενοι λόγοι ο! άποτε- 
λοΰντες τό ψεΰδος· τό σιωπηλόν πρόσωπον ψεύδεται 
επίσης, όταν λαμβανη αντίθετον τής ψυχής καί τής 
καρδίας έχφρασιν.

Τήν ήιεέραν έκείνην μετά τό δεΐπνον έν τώ ίερο- 
σπουδαστηρίω, έλάβετο πατριχώς ό ήγούμενος τόν 
Άδριανόν τής χειρές, καί έφερεν αύτόν είς τήν μι- 
κράν τοΰ κήπου δενδροστιχίαν περατουμένην είς 
τήν πηγήν. — 'Γήν προσεχή λοιπόν πέμπτην, αγα
πητόν μου τέκνον, τω είπε, θέλεις είσέλθει είς τά 
ιερά άξιώματα. Μέ μεγίστην βλέπω χαράν, ότι έ
χεις, άπό τίνος καιροΰ, τήν βαρύτητα έκείνην κα! 
εύσχημοσύνην, άς άπαιτεΐ τό ιερατικόν σου επάγγελ
μα. Σέ παρατηρώ πολύ, Άδριανέ, καθότι σέ άγαπώ, 
καί σέ μακαρίζω είλικρινώς, διότι έγκατέλειψας τήν 
άσωτον εκείνην διαγωγήν μεθ’ ής συνεισήλθες έν τω 
ίιρώ τούτω τεμένει. Όχι διότι ύπό τό όλίγον τι 
κβΰφον έκεΐνο εξωτερικόν, διωρώ βιωτικήν τινα μέ
ριμναν άλλά, πιστευτόν μοι, ότι θρησκευτικής τίνος

ιδέας τό άπαύγασμα, έπικάθηται έπί τοΰ λιυϊτικοΰ 
προσώπου κάλλιον, ή φιλοπαΐγμον μειδίαμα, όσον 
και άν ή,αι αθώου.

Ό ήγούμενος παρετήρησεν ότι τά δάκρυα κα- 
τέ^ρεον έπί τών παρειών τοΰ Αδριανοΰ, καί προσέ- 
θηκε:

— Δέν είναι έπίπληξις ή τήν οποίαν σέ κάμνω, 
άγαπητόν μου τέκνον. Ό παρελθών βίος σου, άν 
καί ό.λίγον απερίσκεπτος, είναι αγνός- ούδεϊς τόν 
γνωρίζει κάλλιον εμοΰ, τοΰ λαβόντος τήν μαρτυρίαν 
σου έν τώ ιεροδιχε'ω. Εγκωμιάζοντας μου δέ τήν 
ενεστώταν άπόφασιν σου, μή νομίσης ότι κατηγορώ 
τήν παρελθοΰσαν διαγωγήν σου. Δέν βλέπω, έν τή 
γενομένη εν σοί μεταβολή, είμή αγαθήν- τινα έμ
πνευσή άνωθεν κατελθοΰσαν. Εισέρχεσαι ήδη είς τήν 
ηλικίαν έκείνην τής ζωής, καθ’ ήν οφείλεις ν’ άπεκ- 
δυθής παντός ύπολειφθέντος έν σοί τοΰ παλσιοΰ αν
θρώπου φυράματος- μέλλεις ν’ αφιέρωσης τώ Θιώ, 
άνεπιστρεπτεί, ψυχήν τε καί σώμα· πρεπόντως δέ 
κατενόησας τήν νέαν σου θέσιν, τά νέα καθήκοντα 
σου. Εύχαριοτώ τόν θεόν, καί διά σέ, καί δι’ έμέ· 
μή κλαίεις, Άδριανέ, είσαι καθαρός ενώπιον τών 
άνθρώπων κα! ενώπιον τοΰ Θεοΰ.

Ό Άδριανός ένηγκαλίσθη τόν ήγούμενον, καί διευ- 
θύνθη είς τόν ναό», μετά προσοχής άποφεύγων πα
σαν άλλην συνάντησιν, καθότι ούδεμίαν είχε ν’ άν- 
ταλλάξη λέξιν, αξίαν τών προϊσταμένων του, τών 
φίλων του, καί τής ίερότητος τοΰ τόπου.

Μ’ όλας τάς προφυλάξεις του, συνηντήθη παρά 
τίνος περιχαρούς συμμαθητοΰ του, άπό τοΰ ναού 
έπιστρέφωτ.

— Έλαβες τά άμφιά σου έκ Παρισίων; ήρώτησε 
ζωηρώς τόν Άδριανόν.

— Ακόμη, άπήντησε μέ δισταγμόν ό Άδριανός.
— Άλλά πότε λοιπόν περιμένουν νά σέ τά στεί- 

λουν; Πρέπει νά γράψης αύριον είς τόν οίκονόμον 
τοΰ Άγιου Σουλπικίου’ έγώ έλαβα τά έδικά μου· 
είναι λαμπρά, πολύ ίσως ωραία, δι’ ένα υποδιάκο
νον. Τά έδοκίμασα- τό στιχάριόν μου μέ στενοχω- 
ρεϊ όλίγον ύπό τήν μασχάλην τό έριουργές είναι 
μεγαλοπρεπές· ήθελα νά τό ξαναστείλω εις Παρι
σίους διά νά διορθώσουν έκεΐνο τό λάθος’ άλλά δέν 
έγομεν πλέον καιρόν θά υποφέρω όλίγον διαρκούσης 
τής τελετής. Ήξεύρεις πόσον μεγάλη είναι ή τελε
τή ! θά χειροτονηθώοtv εικοσιδύο υποδιάκονοι, δεκα- 
τέσσαρες διάκονοι, καί δεκαοκτώ ιερείς. Ιερουργεί 
ό Πανιερώτατος. Δέν είδες τό ώράριόν μου.

— Τό ωράριό» σου; δχι.
— Είναΐ λαμπρόν, και ολον έκ λ.ευκοϋ σηρικού- 

θά σέ τό δείξω αύριον είς τό φώς. Μέ τό έρραψεν ή 
άδελφή μου.

— Έχεις άδελφήν;
— Πώς!...— Ά ! ναι, έχεις μίαν άδελφήν έχεις δίκαιον, 

τό είχα λησμονήσει.
— Πόσον εΐσ’ ευτυχής, Άδριανέ, σύ λησμονείς 

πδν ό,τι ανήκει είς τόν κόσμον τόν θεόν μόν·ν
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διανοείσαι’ δέν θέλεις δυσκολευθή ν’ άπαγγείλης τήν 
όμολογίαν σου' τί λέγεις;

— Ώ! θεία χάριτι, ελπίζω ότι... Κα: σύ λύ
πησα: περί κανενάς πράγματος έν τώ κόσμω, τό 
όποιον άφίνεις τήν προσεχή πέμπτην;

— Εγώ, Άδριανέ!... τί νά σε είπω;... δεν 
ήξεύρω....

— Σύ δ:ά χάτ: λ.υπεϊσαι, δεν είσαι ειλικρινής προς 
έμέ· άς ίδωμεν, λέγε ....

— Σιγά! ήμποροΰν νά μας ακούσουν ... Θεέ μου ! 
πώς μέ χυττάζεις, Άδριανέ!...

— Άς ίδωμεν, ας ίδωμεν, λέγε, λέγε με, τί 
σέ λυπεί;

— “Ακούσε! είς σέ μόνον δύναμαι νά τό έμπι- 
στευθώ. Ήξεύρεις οτι αγαπώ περιπαθώς τήν Μουσι
κήν’ ήξεύρεις οτι συγχροτοΰμεν τετραφωνίας καθ’ έ- 
κάστην, είς τοϋ έξαδέλοου μου, εις τήν οδόν Πο- 
δε'?έ?’

— Ναι, ναι, έπειτα ... Λοιπόν ! είς τοϋ έξεδέλ- 
φου σου, ήσαν ; ..,.

— Ήσαν άλλο: δύο φίλοι μου, οί’τινες είναι είς τά 
πολυτεχνικόν Σχολειον, καί σήμερον διά τελευταίαν 
φοράν έπαιξα τό μέρος μου διά τής μεγάλης βαρ- 
βίτου μετ’ αύτών. “Αχ! έκλαύσαμεν πολύ όταν ά- 
πεχωρίσθημεν!

— Ταϋτα είναι δλα διά τά όποια λυπεισαι;
— Αί! δέν είναι ικανά! Τέλος, άπεφάσισα νά 

κάμω τήν θυσίαν ταύτην είς τόν Θεόν. Τήν προσε
χή πέμπτην όφείλομεν νά έκτελέσωμεν τινά συμ
φωνίαν τού ut “Αχ ! πόσον είσαι ευτυχής, Άδριανέ !...

Ένύκτωσε, καϊ ό άχαχος νεανίας δέν είδε τήν 
φοβέραν συστολήν τήν άλλοιοΰσαν τοϋ Άδριανοΰ τάς 
παρειάς. Μετά μίαν στιγμήν, οί δύο άναγνώσται, 
ειχον είσέλθει ε’ς τήν αίθουσαν τών σφαιρίστρων, έν
θα ή διασκέδασις ήν ζωηρά. Ό Άδριανός, τή βοή
θεια τοϋ θορύβου, άνεβη εις τόν διάδρομον διά ν’ ά- 
γρυπνήση.

Ήν δέ αυτή μία τών εξημμένων εκείνων νυχτών, 
ώς τάς γνωρίζουσιν εις τό μοναστήριον οι δυστυχείς 
εκείνοι άνθρωποι, οί’τινες καταφρονοΰσιν εαυτούς δτά 
τήν φύσιν τού οργανισμού των, οίτινες κατ’ άρχάς 
άπέθεντο πρό τοϋ βωμού, τήν καταναλίσκουσαν αύ
τούς εσωτερικήν δάδα, νομι’ζοντες αύτήν αγίαν, και 
οί όποιοι άργότερον άπέσβεσαν αύτήν, όπως τήν ά- 
νάψωσι πάλιν άπό τής βεβήλου εστίας, συνεπάγον- 
τες μεθ εαυτών, λ.ύπας, ελέγχους τού συνειδότος, 
ώς ό κακούργος ιερόσυλος, όστις άπέσβεσε τήν λαμ
πάδα τοΰ θυσιαστηρίου διά νά υπεξαίρεση, βοήθεια 
τοϋ σκότους, τό άγιον άρτοφόριον, και νά παραδώση 
έπειτα τό άγιον ποτήριον είς χείλη ασεβή, είς τά 
εγκόσμια εκείνα όργια, ύφ’ ών λυπούνται οί εύ- 
δαίμονες.

Ή όλεθριωτέρα τών νυκτών εκείνων, έκάλυψε τέ
λος τόν Αδριανόν διά τοϋ σκότους της, καί ολίγου 
δεΐν νά τόν πνίξη διά τής διπλής συνθλίύεως τοϋ 
πάθους, καί τής άπελπησίας. Πρός τόν πόδα τής 
κλίνης του, είς έκ τών φίλων του, είχεν έφαπλώσει

μετά τίνος ιεροσπουδαστικής κομψότητος, τά ιερά 
άμφια ιεροδιακόνου’ έν ώραϊον στοιχάριον καινόν, 
φθόνου άντικείμενον διά τούς χειροτονούμενους νέους’ 
μιαν ζώνην εκ σηρικού μέ νερά, τό ώοάριον, τά ύ- 
πομάνικα, τά παράσημα τών άγνωτέρων καί ίερω- 
τέρων καθηκόντων. Έθεώρει δέ ταϋτα πάντα ό Ά- 
δριανός, ώς θεωρεί ό δεσμώτης τήν μέλλουσαν νά 
περιβάλη τούς πόδας του άλυσιν. Τήν επιούσαν έ
μελλεν, εις τόν Άγιον Σουλπίχιον, να ένδυθή τήν 
στολήν τού στρατιώτου τού Θεοΰ. "Ωρας τινας άκό- 
μη, χαί τοΰ άρχιεπισχόπου ό δάκτυλος, χαλκοΰν πα
ρενέβαλλε μεταξύ τοΰ χόσμου καί τοΰ Άδριανοΰ 
φραγμόν, τόν όποιον ούδεμία δύναται ν’ άνατρέψη 
ισχύς, χωρίς νά χαροποιήση τόν άδην καί νά λύ
πηση τούς αγγέλους.

Ό Άδριανός άπεκοιμήθη έπί μικρόν άναντιρρή- 
τως ό διάβολος τώ έπεμψε τόν ύπνον τούτον. Τε- 
ταραγμένη αγρυπνία ήθελεν ίσως τόν σώσει’ ή δέ 
στιγμή αυτή τής άναπαύσεως τόν εξηφάνησε.

Είδεν έν ενύπνιον ! ένυπνιάσθη ότι ήν είς τών 
Βερσαλλιών τόν κήπον, έπ! τοΰ λειμώνας τοΰ φέ- 
ροντος εις τήν μεγάλην δεξαμενήν, και ήκουσεν α
ριστερόθεν έρχομένην διά τοΰ ψιθυρισμού τών φύλ
λων, φωνήν, όνομαστ: αύτόν προσκαλούσαν, φωνήν 
γλυκεϊαν, ώς τό πρώτον έρωτικόν σημεΐον, τό όποιον 
δ κορυδαλός δίδει τής ήοΰς, έπί τής κορυφής ’Ιτα
λικής αίχείρου. Έστάθη δέ πρό τοΰ αγάλματος τής 
Αρτέμιδος, τό όποιον έθεώρει αύτόν μέ γλαυκούς 

καί ζωηρούς οφθαλμούς. Μια δέ τοιαύτη ανίσχυρος 
είσε’τι έντύπωσις συνετάραξε τόν δυστυχή Άδρια- 
νόν κοιμώμενον ήσχύνθη εαυτόν· τό άγαλμα άπό 
τής κρηπίδος του καταβάν, έρ^ιψεν έπ: τοΰ τραχή
λου αΰτοΰ τάς μαρμάρινους του χείρας, ,άβράς καί 
χνοώδεις, ώς ή έπιδερμίς δεκαπενταετοΰς παρθένου. 
Αί δέ πέριξ πηγαί μελωδικώς εν μικροΐς πίδαξιν 
έψαλλον τό φύλλωμα, αντηχεί άπό εναέρια άσματα 
ώς μυριόπτηνος κλωβός, ό δέ λειμών, ήν ώς ψηφω- 
τόν έξ ηλιοτροπίων, τά όποιον έθώπευε γλυκά τό 
πέλμα τών γυμνών ποδών, καί αρωμάτιζε τόν άέρα 
άπό τερπνοτάτην ευωδίαν. Ό Άδριανός χαυνωθείς 
έπεσεν έπί τής χλόης’ δέν ήκουε δέ ειμή άμυδρώς 
μόνον τών πηδάκων τά παίγνια, καί τών πτηνών τό 
κελάδημα’ έπροσπάθηοε νά λαλήση’ or λόγοι έξέ-
πνευσαν έπί τών σπασμοδουντων χειλεων του..........
Εξύπνησεν έντρομος.

Είς τό ωχρόν τοΰ ήμισβυστου λύχνου του βώς, 
διέκρινε τό ώράριόν του σταυροειδώς έξηπλωμένον 
έπϊ τοΰ κάτω μέρους τής κλίνης του.

— “Οχι, όχι, ανέκραξε, ποτέ ! ποτέ ! Του Θεοΰ 
έγκαταλ,ει πόντος με, εγκαταλείπω καγώ αύτόν !

Ήν δ’ ή τών ήμερων ήμερα, ήμέρα πανηγύρεως, 
ή έορτή τών έκλεκτών είς τάς πρώτας τής ήοΰς μαο- 
μαρυγάς, τό ίεροτροφειον άπαν έξηγέρθη τοΰ ύπνου 
έν χαρά’ θόρυβος χαρμονής ένεπλήρου τοΰ υπνωτη
ρίου τούς διαδρόμους. Θί δέ προθυμότεροι, κατέλαβον 
τάς μελλούσας νά μεταφέρωσιν αύτούς είς Παρι
σιού; άμάξας.

'Ο Άδριανός ίλιγγιών διά τόν ασυνήθη τούτον θό
ρυβον, ένεδύετο μηχανικώς, και ο»ν άπεκρινετο εις 
τάς περί ραθυμίας κατηγορίας τών φίλων του, ας όια 
τής θύοας και τοΰ λεπτοΰ όιατειχίσματος, κατ αυτου 
έξετόξευον.

Κατά τήν άναχώρησίν, ή αυστηρότερα σιωπή πα- 
οηγγέλθη υπό τοΰ ηγουμένου, τό όποιον καθησυχασεν 
ολίγον τόν Αδριανόν. 'Η ιερά συνοδεία διήλθε τό 
Βωγιοάρδον καί έφθασεν ενωρίς εις άγιον Σουλπικιον, 
όλον λάμποντα άπό τήν φωταγωγίαν, όλον εύωδιά- 
ζοντα άπό λιβανωτόν.

Άπειρον πλήθος έπλήρου τόν ναόν τό θυσιαστή
ριον ήτο μεγαλοπρεπώς ηύτ,οεπισμένον πολυάριθμος 
δέ καί έκλάμπων κλήρος, περιεχύχλου τόν θρόνον 
οθεν ό αρχιεπίσκοπος είλκεν όλων τά βλέμματα. Οί 
χειροτονηθησόμενοι άναγνώσται, ίσταντο παρα τή 
άγια τραπέζη έν ήμικυκλίω Αί δέ εικόνες τών εύάγ- 
γελιστών έφαίνοντο προσμειδιώσαι αύτοϊς. Ο Αδρια- 
νός εϊχε κεκλιμμένην τήν κεφαλήν διελογίζετο περί 
παραιτήσεως.

• Ό αρχιδιάκονος υψώσας τήν φωνήν είπε: κ Οι 
μέλλοντες χειροτονηθήναι υποδιάκονοι, προσελθέ- 
τωσαν. »

Καί έκάλει κατ’ ονομα ένα έκαστον. Ό δε προ
σκαλούμενος νεόφυτος, άπεχρινατο «πάρειμι». Ο 
Άδριανός ούδέν άπεχρινατο. Ο άρχιδιάζονος έπανέ- 
λαβε το όνομα’ ό δέ Άδριανός άπεχρινατο «άπειμι». 
Ούδείς προσέσχε.

Γυνή δέ τις διεχύνετο είς δακρυα παρά τά δρύ- 
φακτα τοΰ θυσιαστηρίου* ήν ή μήτηρ τοΰ Αδριανοΰ, 
Είχε φθάσει πρωί, πρός τό έξημέρωμα, άπό Κομ- 
πιένης, όπως μετάσχη τής ευδαιμονίας τοΰ τέκνου 
της’ ήν δ’ εις άχρον περιχαρής ή ευσεβής γυνή. Λεν 
άπέσπα τούς οφφαλμούς άπό τοΰ θυσιαστήριου, παρά 
διά νά τούς άτενίση επί τοΰ Άδριανοΰ’ ή μητρική 
αύτής υπερηφάνεια, έπεθυμει νά κάμη πάντας τούς 
παρεστώτας συμμέτοχους τής εύτυχίας της: Εχο- 
ρήγει τώ ύπεοαγαπητω αύτής υίω πάσας οσας τό 
γήρας της ύπεσχετο παρηγοριάς, έβλεπεν εντός έγ 
γυτατου μέλλοντος, τήν ανεκλάλητου ευφροσύνης 
ήμέραν, καθ ήν ή ιεροσύνη έμελλε νά έμπιστευθή τώ
Αδριανώ· τον ήκολουθει νοερώς έν τή πρώτη αΰτοΰ 
μυσταγωγία, έν τή πρώτη αύτοϋ διδαχή’ έθεώρει 
μεθ’ ηδονής τό θυσιαστήριον ένω ό υιός θά επικα
λείτο υπέρ τής μητράς τό αμνήσθητι· κατά τήν ώραν 
τής μετουσιώσεως, τόν άμβωνα έφ’ ού έμελλεν ό 
Άδριανός, άναβάς, νά κηρύξη τοϊς άνθρώποις τόν λό
γον τοΰ Θεοΰ. Οί ασεβείς άδυνατοϋσι νά ζατανοή- 
σωσι τόν θησαυρόν τής χαράς όστις ύπάρχει είς τήν 
καρδίαν μητρός, ήτις βλέπει τόν υιόν αύτής μυούμε- 
νον τάς σεβασμίους τελετάς, τά θεϊα τοΰ θυσιαστη
ρίου μυστήρια. Ή μήτηρ τοΰ Αδριανοΰ εξεπνεεν απο 

της χαράς. . ,
Ό Αρχιεπίσκοπος έγονυπετησεν επι των βαθμι

δών τοΰ θυσιαστηρίου’ ό δέ χορός J)?e άγιων 
τάς παρακλήσεις. Είναι ή ένδοξος άπαρίθμησις τής 
θριαμβευσάσης τών μαρτύρων όμηγύρεως. ’Ενθαρ

ρύνει αύτη τούς πολεμοϋντας εΐσέτι είς τήν κοιλάδα 
ταύτην τοΰ κλαυθμώνος,

‘Ο Άδριανός ήκουε μετά ρεμβασμού τάς περιη- 
χούσας ταύτας πρός τούς άγιους έπικλήσετς, όπως 
πρεσβεύσωσιν υπέρ τών ζώντων. Επεκαλοΰντσ τόν 
Παύλον, όστις άπό διώκτου τής πίστεως, έγένετο 
μάρτυς, τόν Ίονάννην, τόν Στέφανον, ός έλιθοβολήθη’ 
Τόν Λαυρέντιον δοξάσαντα τόν Θεόν έπί τής πυράς’ 
Κοσμάν καί Δαμιανόν, Γερβάσιον καί Πρωτάσιον 
τήν άγίαν Θηρεσίαν, ήτις έστεργε τό ζην, μόνον διά 
νά βασανίζηται: τίν Ιερώνυμον, όστις έσκεπτετο της 
Ρώμης τάς ήδονάς ύπό τόν φοίνικα τής έρημου’ τόν

οι η μητηρ αΰτοΰ συνοιήλλαξε μετά 
. Είς το όνομα τοΰτο ό Αδριανός, άνύ-

Αύγουστϊνον, 
τού Θεοΰ .. .
ύωσεν, άποτόμως τήν κεφαλήν, καί έρριψε ταχύ έπϊ 
τοΰ πλήθους βλέμμα. Είδε έν πρόσωπον κατακλυζό-

οακρυων της χαρας , πρόσωr
, σεβαστώτατον.

α του, ά/,λην Movtxiav, ίκετεύουσαν άναμ- 
δι’ αύτόν, νέον Αύγουστινον. Η ευσεβής

-φιλέστατον.
μενον υπο των 
γνωστότατου, πο 
την μητ’ 
φιβόλως
γυνή έχαιρέτησε τόν υιόν της, μειδιώσα διά μέσων
τών δακρύων. Ό Άδριανός δεν άπέδωκε τόν ασπα
σμόν ήτένισε πολύν καιρόν τούς οφθαλμούς έπί τού 
προσώπου έκείνου, όπου ηύτρεπιζετο τσσαύτη ευδαι
μονίας συγκίνησις, όπως έξαντλ,ήσει έκείθεν ολίγου 
θάρρος, διά τήν φοβερόν τής ήμέρας έκείνης δοκιμα
σίαν. Ό διάβολος, φεΰ! ήγρύπνει!

Ή παοάκλ.ησις έτελείωσεν· ό αρχιδιάκονος προσή- 
νεγχε τούς άναγνώστας ενώπιον τοΰ θρόνου τοΰ αρχιε
πισκόπου, καί είπεν αύτώ’ «Ή άγία μήτηρ καθο
λική εκκλησία έξαιτεϊται παρά σού, τό χορηγήσαι τήν* 
ίεροδιακονίαν τοϊς ενταύθα παρούσι κλ.ηρικοίς. · ·Ό 
άρχιεπίσκοπος. — Γινώσκεις εί ταύτης ήξίωνται; » 
α Ό αρχιδιάκονος.—Έφ’ όσον έξεστι τή άνθρωπίνη 
αδυναμία, άξιους είναι αυτούς βεβαιώ τοΰ ίεροΰ’τού- 
του βαθμοΰ. » Ό αρχιεπίσκοπος.— «Τέκνα αγαπη
τά! άπεχετε τών κατα τής ψυχής στρατευομενων 
σαρκικών ηδονών έστέ λαμπροί, καθαροί, αγνοί, έος 
προσήκει τοϊς λειτουργοί; τοΰ Χριστού. »

Οί λόγοι ούτοι άρμονιζώς περιήχησαν έν τή εκκλη
σία, καί τό προφέρον τούτους ιερόν, στόμα, έδιδεν, 
αύτοϊς χάριν πνευματικήν, διαπερώσαν τάς καρ
διάς, καί άγνίζουσαν αύτάς άπό παντός γηίνου φυ
ράματος. Έπι τοϋ Άδριανοΰ όμως δέν έπέφερον τό 

αγνόν αύτών αποτέλεσμα. Έξήγειρον αύτόν ώς έξ 
ΰπνου, ώς άκανθαι. Εις τήν εύσεβεστέραν διαλεχτόν, 
ύπάρχει μυστηριώδης τις ήδυπάθεια, ήτις σέ κάμνει 
νά σζέπτησαι τάν κόμνον, άν δέν σ’ άναγάγη ταχέως 
είς τόν ούρανβν. Οί μεταβάντες άπό τής παιδικής εί; 
τήν έφηβον ήλικίαν εντός μάνδρας μοναστηριού, εκεί
νοι μόνοι ήξεύρουσιν όποια άπειρος τής ψυχής συγ- 
κίνησις τούς καταλαμβάνει αίφνης, όταν ή προσευχή 
προφέρεταε διά παθητικών τόνων, διά λόγων άγα- 
πης, διά στίχων εγκωμιαστικών καί ήδέων, εις ους 
άζοκρίνονται φωναίνέων παρθένων, φωναϊ γλυκειαι, ώς 
ό ήχος δ ζαταπίπτων καί τρέμων έπί χήυσοΰ κώδωνος.
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Ούτω λοιπό* ή φωνή τοΰ κόσμου, μυστικήν δανει

ζόμενη γλώσσαν, έκράτει τόν Άδριανον έπί τών βαθ
μιδών του θυσιαστηρίου. Δεν είχε είμή μιαν μόνην 
νά εϊπη λέξιν διά νά ήναι μέ τόν θεόν, άν μ όλα 
ταϋτα, δύναται τις νά ήναι μέ τόν θεόν, όταν είς τά 
ενδόμυχα τής καρδίας του φε'ρει εικόνα, είς τήν όποιαν 
θύει μυστικώς.

Είς τάς κρίσιμους ταύτας ήμέρας, ή διάνοια είναι 
τοσοϋτον ταχεία, ώστε δύναται νά συγκεφαλαίωση 
ολας τάς κοσμικός καί θείας δημηγορίας. Ό Ά- 
δριανός παρετήρησε περί εαυτόν, είθε γλυκεΓαν καί 
ευτυχή «ύταπάρνησιν έπί τών προσώπων τών φίλων 
του. ’Οπισθέν του, είδε τόν κόσμον μέ τά θέλγη
τρά του, τήν τύρβην του, κα! τάς ανοησίας του, 
άλλη άβυσσος, είπε, κόλασίς εκατέρωθεν. Μεταξύ 
τών δυο τούτων κρημνών, έφάνη εις άγγελος, ή 
ξανθή παρθένος τοΰ Τριανόν χαρίεσσα είκών, άπαξ 
διοραθεισα, καί αιωνίως παρούσα. Ό ’Αδριανός έθώ- 
πευσε τό φάσμα τοΰτο, καί ε’ντός αύτοϋ τοΰ ίεροϋ ναοΰ, 
ηρώτησεν εαυτόν άν ήδύνατο νά τό λησμονήση· οχι, 
οχι, ή περιχαρής είκών θέλει τόν ακολουθήσει παν- 
ταχού κατά τόν ιερατικόν αύτού βίον, έπ! τοΰ άμβω
νας, έν τω εξομολογητήριό, έν τή μετουσιώσει- θέλει 
περιτυλίξει αύτόν είς ιστόν ιεροσυλιών. Τήν στιγμήν 
έκείνην καθ’ ήν δύναται νά σκέπτηται περί αύτής άνα- 
μαρτήτως, ποιαν έχει ισχύ* ή φωνή τοΰ αρχιεπισκό
που, τό άσμα τοΰ άρχιδιακόνου, αί άργα! καί ευσε
βείς Ψαλμωδίαι τών φί)ων του; ‘Ο ’Αδριανός είναι 
είς Τριανόν συμπιλεί τήν θάλλουσαν χλόην ακούει 
τήν πρόσθιξιν μιας έσθήτος, τόν ήχον τής φωνής ένός 
αγγέλου’ ανακαλεί τά ενύπνιο* τής τελευταίας νυ
κτός. Εύρίσκεται πάλιν ύπό τήν επίνοιαν πυρετώ- 
δους ήδυπαθείας, ήτις έν τή έξεγέρσει του, έπραξεν 
έγκλημα, και κλείει τούς όφθαλμούς, διά νά μή 
βλέπη πλέον τήν μητέρα του, τήν άθλίαν μητέρα 
του, όλην χαίρουσαν διά τόν υιόν της.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος προσκαλεΐ όνομαστί τόν ’Α
δειανόν.

— Τις μέ φωνάζει; άνέκραξεν ό νέος* είναι δέ 
ωχρός καί σπασμωδικός· οί φίλοι του τόν περικυ- 
κλοΰσι κα! φε'ρουσιν αυτόν πρός τον ’Ιεράρχην.

— Λάβε, τω είπεν δ άρχιεπίσκοπος, τό λευκόν 
τβΰτο περιτραχήλιο* άπό τής χειρύς τοΰ θεοΰ....

Μέγας έγένετο θόρυβος έν τω θυσιαστηρίω' ή τε
λετή διεκόπη' γυναικεία κραυγή άντήχησεν έν τω 
ναω· τό πλήθος κινείται, παρατηρε? έρωτα. Ό Ά- 
δριανός είχε δραπετεύσει άπό τοΰ βωμού, ώς ταύ
ρος άπό τών χειρών τοΰ θυσιάζοντος.

Τήν έπιοΰσαν, έν τινι μικρά οικία τής Κομπιέ
νης, ή μήτηρ τοΰ Άδριανοΰ έλάλει πρός αύτόν 
«υτω*

— Ή εύσπλαγχνία τοΰ θεοΰ εΐναι μεγάλη, υίέ 
μου- σέ έκάλει παρ’ αύτώ, καί ού παρήκουσας τής 
φωνής του· άλλά θέλει σέ συγχωρήσει. Σώζεται' τις 
έν τώ κόσμω, ώς καί έν τή εκκλησία, άρκεϊ μόνον 
νά ζή, κατά τάς έντολάς τοΰ Κυρίου. Σύ δύνασαι 
«κόμη νά ευρης θειον ευτύχημα είς τον γάμον, μέ

μίαν γυναίκα, καί τέκνα1 είναι θεία ή έπίχλησις ένός 
πατρός οικογένειας, τό ν’ άνατρέφη τις πλάσματα 
διά ν’ άγαπήσωσι καί ύπηοετήσωσι τόν θεόν, είναι 
χριστιανική άποστολή τήν όποιαν ό θεός ανταμεί
βει όταν όσίοις έχπληρωθή. Άχουσον τήν μητέρα 
σου. Αδριανέ· προσευχήθητι πρό πάντων μετά πί
στεως, ζήλου καί πεποιθήσεως, όπως σοί άποστείλη 
ό θεός τήν εκλεκτήν νύμφην ώς άπέστειλέ ποτέ τήν 
Ρεβέκαν.

Ναι, θέλεις τήν εΰρει αξίαν σού τήν οΰσαν έν ταϊς 
εύχαϊς σου- θέλετε συνενώσει τάς δύο καρδίας σας· 
έκείνη έσται όστοΰν έκ τών όστών σου καί σάρξ έκ 
τής σαρκός σου- μή κλαίεις τοΰ λοιποΰ, τέκνον, 
έλθέ έναγκαλίσθητι τήν μητέρα σου, τήν καλήν σου 
μητέρα ήτις δέν ζή πλέον είμή διά σε, ήτις πά
σχει διά τούς πόνους σου, ήτις θά ήναι τόσον ευ
τυχής διά τήν χαράν σου....

— Δίν ήξεύρεις πόσην έχω ανάγκην τών λόγων 
σου, αγαθή μου μήτερ, τή έλεγεν ό ’Αδριανός. Ώ ! 
λάλε: με πάντοτε τοιουτοτρόπως· επαναλάμβανε μοι 
νά τήν άνακαλύψωμεν εί'ς τινα γωνίαν τοΰ κόσμου 
τούτου, άν δέν ήναι άγγελός τις, τόν όποιον άλλοτε ό 
Θεός έστελλεν εις τούς ανθρώπους, βταν ήσαν κα
θαροί. Η φωνή σου έθεράπευσεν ήδη τόν πυρετόν 
μου, έδρόσιοε τό αίμά μου· αισθάνομαι υγιής καί α
τάραχος , . Ώΐ όποια φρικώδης σκηνή χθες είς 
τήν έκκλησίαν! είπέ, μήτερ μου, ποιον σκάνδαλον !

— Άς μή σκεπτώμεθα πλέον περί αύτοϋ, τέκνον 
μου ....

— Ναι μήτερ μου, άς μή σκεπτώμεθα πλέον . . . 
Είναι οχληρόν ! . . .

— Δέν άγαπας κάλλιον νά ήσαι ελεύθερος άπό 
πάσαν μετά τής Έκκλησίας συνθήκην, παρά δεσμευ
μένος διά τής ομολογίας σου, ήτις ήθελεν ίσως σέ 
καταστήσει ίερόσυλον ; . . .

— 'Οχ ! ναι, ναι, μήτερ μου, ίερόσυλον I . . . . 
Είμαι ήσυχος, είμ’ ευτυχής .... Θά τήν εύ'ρωμεν, 
αλήθεια ;

— Ποια», παιδί μου ;
— Τόν άγγελον ...........
— Άχ ! ναι, Άδριανέ μου, τόν άγγελον τοΰ Τρια- 

νοϋ· έσο ήσυχος ... δ θεός θέλει μας βοηθήσει· ό 
θεός συγχωρεΐ τόν αγνόν έρωτα· ό γάμος είναι έν 
μυστήριον ....

— Βέβαια, είναι μυστήριον ύπό τοΰ Ίησοϋ Χρι
στού καθιερωθέν, ώς διαταγή . . Δύναται τις νά
άγιασθή είς πασαν περίστασιν , . "Ολος β κόσμος
δέν δύνανται νά ήναι ιερείς.

— Καλά, τέκνον μου, έμειδιασες- τοΰτο είναι σύμ
πτωμα θεραπείας .... Δός μοι τήν χεΐρά σου, διά 
νά ιδω τόν σφυγμόν σου .... Έχεις μόνον έλαφρόν 
τινα έρεθισμόν .... σχεδόν τίποτε .... Είναι θαύμα 
έπειτα άπό τήν κακήν νύκτα τήν όποιαν ....

— Τήν όποιαν έλάβομεν. μήτερ μου .... Νομί
ζετε, ότι κατοικεί είς Βερσαλλίας ; . . .

— Ποιος ; .. . .
— Ή γυνή ....
_ ’Αχ ! . . ναι, είς Βερσαλλίας ή είς Παρι

σίους ... θά τήν ευρωμεν φίλε μου. Σκέφθητι περί 
τής άναρβώσεώς σου, είναι τό ούσιωδέστερον.

— Είμαι έντελώς καλά, μήτερ μου- δύναμαι »<

σηκωθώ, δύναμαι νά περιπατήσω· αύριον θά ύπάγω 
εις Βερσαλλίας.

— Όχι, φίλε μου, περίμενε, δέν είσαι είσέτι αρ
κετά ισχυρός.

— Αί λοιπόν ! μεθαύριον.... Λέγεις νά ήναι 
πλούσια ;

— Δέν είσαι και σύ έπίσης πλούσιος ; τά έμά, σά 
έστί. Έχεις είκοσι χιλιάδων φράγκων πρόσοδον διά 
τοΰ πλούτου σου δύνασαι νά έχης αξιώσεις καί εις 
τήν αύλήν· νέος, πλούσιος και ωραίος, ποια γυνή 
δέν θέλει γίνει σύζυγός σου ;

Έκτός έάν ....
— Έκτός έάν ; . . .
— Έάν ήναι ήδη μεμνηστευμένη ....
— Όχι, οχι, είναι αδύνατον I Μία νεάνις δεκαέξ 

έτών τό πολύ .... Ό μήτέρ μου. πόσον είσαι ευ
τυχής διότι δέν ήγάπησας μίαν γυναίκα !

— Παιδίον I . . . άκουσόν με· σύ έπέρασες πολλά 
τεταραγμένην νύκτα’ πίστευσόν μοι, κοιμήσου όλιγον· 
ό ύπνος θά σέ ίατρεύση· δέν σ’ άφίνω διόλου, έγώ, 
μένω είς τό προσκεφάλαιόν σου· θέλω παρατηρήσει 
τόν ύπνον σου.

— ’Αγαθή μου μήτερ! Ναι έχεις δίκαιον θέλω 
νά κοιμηθώ μίαν ώραν. ’Αν ό ύπνος μου ήναι κο- 
πώδης, έξύπνησόν με ... . Φοβούμαι τά ενύπνια .., 
Είπέ, δι’ εμέ, ένώ κοιμούμαι, τόν ύμνον Te lucis 
ante terminum- ούτος αποσοβεί τά κακά ενύπνια.

— Ναι, τέκνον μου, δ αγαθός σου άγγελος νά σέ 
έπισκιάση διά τών πτερύγων του I Κοιμήσου, θέλω 
προσευχηθή

Μετά καιρόν τινα, ή πόλις τής Κομπιένης περιε 
κοσμείτο ύπό σημαιών έπί τών όροφών τών κωδωνο 
στασίων ήν δέ μεγάλη βασιλική έορτή· τό μέγαρον 
έλαμπεν άπό τόν καλλωπισμόν· ό παράδεισος ήν 
ολος τερπνός ένεκα τοΰ θορύβου καί τοΰ πλήθους. 
Ό Άδριανός, πάντοτε μελαγχολικός, έπειδή ό άγ
γελος τοΰ Τριανοΰ είχεν άναβή εις τούς ουρανούς, 
ώς τό έλεγεν είς τήν μητέρα του, ό Άδριανός ήλθε 
ν’ άναμιχθή μέ τό πλήθος έκεϊνο, οπω; άπολαύση 
μικρας διασκεδάσεως.

Μυριαι έμηγύρεις περιέργων είχον συναθρσισθή έπί 
τοΰ δώματος τοΰ μεγάρου, καί όλων τά βλέμ.ματα 
έφ’ ενός μόνου συνεκεντροϋντο σημείου. Ό Άδριανός 
έκυριεύθη καί ούτος άπό τής περιέργειας τό μίασμα, 
παρετήρει καί αύτός είς τήν αύιήν διεύθυνσιν· όλων 
τά βλέμματα ήκολούθουν μετά θαυμασμού γυναίκα 
μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένην. Ό Άδριανός έγονυπέ- 
τηίεν ύπό της αδυναμίας· οί πλησίον του έδραμον, 
καί τώ έτειναν τήν χεϊρα νά τόν άνεγείρωσι, καθότι 
ήν ώς πτώμα ωχρός

— Ιδού αυτή, τέλος πάντων, είπε ! τόν έκάθισαν 
έφ’ ένός έδράνου έκ χλόης .... Αί δύο του χεϊρες 
ήσαν τεταμμέναι πρός τήν οπτασίαν.

— Ήξεύρετε τίς είναι ή γυνή αύτη ; ήρώτησε τόν 
συνδραμόντα αύτόν έν τή αδυναμία του.

— Μάλιστα, κύριε, τον άπήντησε.
— Τήν γνωρίζετε !
— Όλος ό κόσμος τήν γνωρίζει, καλέ μου κύριε.
— Ό άγγελος τοΰ Τριανοΰ I Ό πόσον είναι ώ

ραία ! . . . . Καί τί κάμνει έδώ ; . . .
— Έρχεται νά ΰπανδρευθή I . . .
— Νά ΰπανδρευθή .'. . . Καί ποιον ; . . .
—. Άλλά πόθεν έξεφύτρωσες καλέ μου κύριε ;

— ΙΙοΐον ; . . . .
— Τόν βασιλέα τών Βέλγων.
Ό Άδριανός άφήκε πένθιμον στεναγμόν καί έπε

σε κατά γης πρηνής.
Άλλά δεν άπέθανεν· Ό θεός κα! ή μήτηρ του 

ήλθον είς βοήθειάν του. Ό Άδριανός είναι σήμερον 
αξιόλογος σύζυγος, είς Βαταβίαν. Ένυμφεύθη τήν α
νεψιάν τοΰ διοικητοϋ, καί διδάσκει τήν κατήχησιν είς 
τούς Μαλαίους δούλους.

(έκ τοΰ Γαλλικού.)
1. Σ. Γ.

ΣΕΛΙΜΗΣ.

ΣΥΔ1ΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

I.

Ό Σελίμης ήν κύων τις Ισπανικός ωραίος καί ώς 
τήν χιόνα λευκός, έχων τούς όφθαλμους μεγάλους 
μέλανας, fiva βοβέχρουν, κα! τήν εύγενεστέραν μέν 
τοΰ κυνείου είδους καταγωγήν, άλλ’ ύπό τού σκότους 
τοΰ χρόνου περικαλυπτομένην.

Οί κϋνες, ώς οί άνθρωποι, έχουσι τήν αριστοκρατίαν 
αύτών, διαφέρει δέ ταύτης ή ήμετέρα, καθότι έκείνη 
μέν έπί φυσικού νόμου, ή δέ τών άνθρώπων έπί απλής 
στηρίζεται προλήψεως· καί κΰνα μεν βλέπων τις, γινώ- 
σκει τήν γενεάν αύτοϋ, άλλά τίς δύναται εύκόλως νά 
μαντεύση άπό τοΰ καστανοχρόου έπενδύτου ή τοΰ ύψη
λοΰ πίλου οτι ό διαβαίνων κα: ύπό τοΰ τυχόντος πα- 
ραγκωνιζόμενος, είνε δούξή κόμης.

Ό Σελίμης λοιπόν ήν κατά τήν άπό 8 Φεβρουά
ριου έπικρατησασαν έκφρασιν μεταξύ τών σπουδαστών 
τών Παρισίων ά ρ ι σ τ ο ς (aristo).

Έγεννήθη κατά τήν οδόν τοΰ Άντέν, έντινι κοιτώ- 
νι'σκω κυανολεύκω πρωίαν τινά τοΰ μαϊου, καθ’ ήν 
στιγμήν βοδη έπί τοΰ παραθύρου ήνοιγε, πρός κολα
κείαν άναμφιβολως τόν πρώτον αύτής κάλυκα είς τά 
θαλπερά τοΰ ήλιου φιλήματα.

Κοιτίς αύτοϋ ύπήρξε προσκεφάλαιον έκ μεταξσπτί- 
λου λευκού χρυσώ διυφασμένω, ή δέ πρώτη αυτού τρο
φή μίγμα γλυκισμάτων καί πλακουντίων· καί έπειδή 
ή μήτηρ του φιλάσθενος καί αδυνάτου κράσεως, άπέθα
νεν έξάγουσα αύτόν είς φώς, τάς πρώτας θωπείας 
έπεδαψίλευσεν έπί τής ωραίας αύτοϋ κεφαλής στόμα 
ροδόχρουν καί δροσερόν, στόμα κεκοσμημένον έκ τριά
κοντα καί δυο μαργαριτών, άντί όδόντων, καί άνήκον 
είς πολυθέλγητρο·' γυναίκα μόλις τριακοντούτην καί 
χήραν ήδη. «

Ή νηπιότης τοΰ Σελίμη ύπήρξε μία αύγή έαρος· 
έκανακεύθη, περιεποιήθη, έκολακεύθη .... έκυλίσθη 
εί; τήν πολυτέλειαν καί έκοιμήθη ήσύχως έπί τών μα- 
λακωτέρων πτερών . . . άλλ’ ή πενία καταπονεί ένίοτε, 
ό πλοϋτος.άμβλύνει έτι συχνότερον. Ό Σελίμης ό τρώ
γω* τήν τροφήν έντός άργυροπλάστου άρδανίου, ό έξ 
αγγείου ύαλίνου πίνων, δ Σελίμης, ό έχων θεράποντα 
πεπαλωμένον καί φοροΰντα περιχείρια ώα φέρη αύ
τόν είς περίπατον, έμίσησε τήν πολυτέλειαν ενεκεν 
αύτοϋ του θεράποντος χαί τοΰ άγωγέως. Έντυχών λοι-
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πον ποτέ κύνα τινα τών κοινών, κύνα μηδαμνον, βΙ!_ 
νοντα ελευθερως έν όδώ, όσφραινόμενον πάν τό προ- 
στυχόν, έλυπήθη έπί τή εύγενεια τής καταγωγής 
αύτοΰ, καί έπόθησεν έξ όλης καρδιάς τήν ταπει»οτέραν 
τών αγενειών. Ή τυχβϋσα γωνία τω εφάνη προτιμη- 
τέα τού λευζοΰ καί επίχρυσου προσκεφαλαίου, άνε- 
ζάλε; ήδύτατα τά σάρματα εκείνα, άπερ ό όχλος 
των ζυνών διασκαλεύει πρός είίρεσιν ενός όστοΰ. Εκ- 
τότε, ώς πνευματώδης κύων, ό Σελίμης, άπεφάσισε 
ν’ απόδραση διά παντός, νά παραίτηση τούς εύγενείς 
τής τάξεώς του καί νά γείνη κύων ελεύθερος.

Καί οί κύνες έτι τοιαύτας έχουσιν ιδέας .
'Ο θεράπων αυτού ήράιο μιζράς τίνος θεραπαινίδος 

υποδεχόμενης αυτόν εις τά Ήλΰσία πεδία. Ο Ιωάν
νης λοιπόν λόγω τού νά συνοδεύη εις τόν περίπατον 
τόν Σελίμην, πάρηκολούθει απλώς τήν θεραπαινίδα. 
Ο Σελίμης εννόησε τήν πανουργίαν τού θεράποντος,καί 

ώφελήθη έξ αυτής.
Ημέραν τινά καθ’ ήν οί έρασταί έπροχώρησαν πλέον 

τού δέοντος έπί των δχθών τού ποταμού τής τρηφερό- 
τητος, διέσπασε τόν άγωγέα, έφυγε χωρίς ούδε γρύ 
νά προφερη, καί βυθιζόμενος εις τό πλήθος, έτρεχε·/ έπί 
μ:αν ώραν.

Ό Σελίμης έπραγματοποιεί το ονείρου αυτού· τήν 
ελευθερίαν.' Άλλ’έλησμόνησεν ότι τό πράγμα τούτο 
δεν πληρεϊ τήν γαστέρα τού παρόντος.

Έσκάλευσε τά σάρματα ώς είδεν πρό ολίγων ήμε
ρων τόν μηδαμινόν εκείνον χόνα πράττοντα, εύρεν 
εν όστούν, έπειτα δύο, έπειτα τρία, καί έν ένί δέν υπήρ
ξε πολύ δυοηρεστημένος.

Τό εσπέρας κατακλίθείς εις τήν τυχούσαν γωνίαν 
έκοιμήθη παννύχιος μέχρι τής έπ’ούσης.

Άφυπνώσας δ’ έζήτησε. ώς χθες, τροφήν, κατε 
κλίνη τό εσπέρας εις άλλην γωνίαν, καί ούτω καθε
ξής. Πόσον δέ διήρκησεν ή νομαδική αΰ’τη ζωή δεν 
δύναταί τις ακριβώς νά εϊπη- άλλ’ έπήλθε περίοδος 
χρόνου, καθ’ ήν τά οστά καί τά σάρματα ήρχισαν νά 
δυσαρεστώσιν αυτόν, καθ’ ήν ευοισκε τήν όδον λίαν 
σκληράν κλίνην. Δεν έλυπήθη μέν διά τήν στέρησιν 
τής ,προτερας κατοικίας, δεν έσυλλογίοθη νά έπι- 
στρεψη παρά τή ωραία κυρία—ό αχάριστος. διότι ην 
άλαζών ώς αληθής εύγενής- άλλ’ έπί τέλους ήνιάτο 
καί διενοεϊτο νά ζητήση Οέσιν κοινωνικήν ήττον τυχαίαν. II.

II.

Γεράρδος τις ζωγράφος, εξαίσιος τήν τέχνην, αφού 
ούδέν άλλο ή φήμη έλειπεν ί’να γείνη παραδεκτός εις 
τό Λούβρου, φύσει μέν ών, τριών καί εικοσιν ετών, 
μετά πώγωνος αρτιγενούς, τριχών μελανών, οφθαλ
μών κυανών, αναστήματος πολύ χαρίεντος καί χει- 
ρών ωραίων ήθικώς δε άγαθός νεανίας, φιλόσοφος εν 
τή δυστυχία, μεγαλοπρεπής έν τή ευπορία, έσθ:ων 
μετά τής αύτής ορέξεως καί πτηνά καί άλλάντας’ αεί
ποτε δέ φαιδρός καί άγχίνους καί, πράγμα σπάνιον, 
ουδέποτε έρωτόληπτος, διισχυριζόμενος, οτι καθ’ ήν 
ημέραν έρωτεύεταί τις, έχει δλιγώτερον νοϋν. αυτός 
δέ διατελεΐ έχων πολύν, πρωίαν τινά καπνίζω·/ τό σι- 
γάρον αυτού έπί τού λιθοστρώτου τών άνθέων περιερ- 
γάζετο τό υδαρές καμηλίας τίνος, ήν έφιετο νΈγοραση 
.... άν ό πωλητής ένεπιστεύετο αυτόν, διότι ό Γε
ράρδος κατ’ έκείνας τάς ήμέρας ήν άγιος άνάργυρος. 
Μή δυνάμενος λοιπόν ν’ άγοράση τό άνθος τό παρε-

τήρει φύλλου πρός φύλλο·/ ένπυπών αυτό εϊο τήν μνή
μην του, ινα τό μεταφερη έπομένως έπί τού καρυηροϋ 
άοακίου.

Τότε ό Σελιμηο, ον αί διά μέσου τών Παρισίων 
αποδημία: είχον φέρει έπί τό παρόχθιο·/ των άνθέων , 
διεδη παρ αύτώ καί έτριδη μαλακώς εις τάς κνή- 
μας του

— Τί καλός κύων ! έψιθύρισεν ό Γεράρδος μετά 
στεναγμού ζήλιας, στεναγμού άθιγγάνου εις τήν ρίνα 
τού όποιου διαβαινοντος τήν οδόν Τετδούτ, αί άναθυ- 
μιάσεις τών μαγειρείων φθάνουσι διαπεραστικά:.

Έπειτα άποστρέψας τήν κεφαλήν έξηκολβύθησε 
περιεργαζόμενος τήν δάλειαν αλλά μετά έν τέταρτον 
ή δαλεια έπωλήθη καί τότε ό Γεράρδος έξηκολού- 
θησε τήν όδόν αυτού αμέριμνος· στραφείς δέ παρετή- 
ρησε τόν Σελίμην παρεπόμενον.

— Ά ! είπε μειδιώ·/, αισθάνεσαι τούς άλλάντας μου, 
πτωχέ μου φίλε, καί μ’ ακολουθείς . . .

Και ό Γεράρδος περιέφερε βλέμμα περί εαυτόν πα- 
πταί/ων τόν υποτιθέμενον κύριον τού Σελίμη’ μή βλέ
πω'/ δέ τινα έξηκολούθησεν, άνεδη τήν γέφυραν τής 
’Αλλαγής, καί διήλθε τόν Σηκουάναν . . . τού Σελίμη 
πάντοτε παρεπομένου.

Ό Γεράρδος παρατηρήσας τό ζώον, Οωπεύσας αυτό 
καί καθεσθείς έπί τών περί τά παρόχθια κειμένων έδω- 
λιων, έσυρε τό προάριστον έκ τού κόλπου τού έπενδύ- 
του αυτού’ ό δέ Σελίμης έρριφθη ενώπιον αύτού έπί 
τών ποδών του, καί ήρχισε παντομιμούμενος έκφρα- 
στικώτατα.

Ό εύγενής Σελίμης έπείνα !
Ό τεχνίτης δούς αύτώ μέρος τού όψου, οπερ ό 

κύων καταπιώ·/ καί τάς χείρας τού έστιώντος αυτόν 
λειξας, έκλιθη έπί τών ποδών αύτού.

— Χμ! είπεν, επιθυμώ μεγάλως νά λάβω τόν 
κύνα τούτον, άν δε τις μοΰ τόν ζητήση τόν αποδίδω.

Ήγέρθη, ό κύων παρηκολούθησε, καί άμφότεροι, μετά 
είκοσι λεπτά, έφθασαν εις τήν όδόν τού Λαυαλου, οπού 
ό Γεράρδος είχε τό έργοστάσιον.

Άπαντες ήξεύρουσιν οτι τό έργοστάσιον τού ζω
γράφου είναι πανδοχείο·/, έν ω εύρίσκοντα: τά πάντα, 
εξαιρούμενων δύο μόνον πραγμάτων, γραφικού καλά- 
μάμου καί αργυρίου.

Ό Σελίμης ευρών δέρμα τίγρεως, καί καθεσθείς 
έπ’ αύτού, έπραξεν ούτως οίονεί πράξιν έπί τής κατο
χής τού οικήματος- ό Γεράρδος δέν είχεν άρπάσει τόν 
Σελίμην, ό Σελίμης έξελέξατο τόν Γεράρδον ώς ξε
νοδόχο? του.

"Εκτατέ σπανία οίκειότης έγεννήθη μεταξύ τού ζω
γράφου καί τού κυνός· ό Σελίμης υπήρξε σύντροφος 
τού Γεράρδου, καί ό Γεράρδος ήγάπησε τόν Σελίμην, 
όχι ώς κόσμημα, όχι ώς κύνα, άλλ’ ώς φίλον.

Μετά εξ μήνας, ό Σελίμης άπέθνησκεν άποσπώ- 
μενος τού Γεράρδου. καί ό Γεράρδος έπροκάλει καί 
έφόνευε τόν τολμήσαντα νά κτυπήση τόν Σελίμην.

Ill

Κατά τόν Φεβρουάριον τού 1 848, ένω μέχρι τούτου, 
δυστυχώς έκ τού Λούβρου, είχον άποποιηθή άσπλάγ- 
χνως τάο εικόνας τού Γεράρδου, εύηρεστήθησαν νά δε- 
χθώσιν εις τάς τιμάς τής έκθέσεως τόν τελευταίου αύτού 
πίνακα, παριστώντα τόν Σελίμην, έπί χέρσου λοχούν- 
τα πέρδικα μετά τών περδικιων αύτής- ή όμοιότης ήν 
θαυμασία.

IV.

Τό εργον τού ζωγράφου ήν αξιόλογου· τό κάλλος 
τού κυνός άπαραδειγμάτιστον. Οί φιλόκαλοι άφήκαν 
κραυγήν θαυμασμού, καί νέα τις γυνή έλειποθύμησεν 
έμβλέφασα.

Ή νέα αυτή, ήν ή κτήτωρ τού χαρίεντος έκείνου 
στόματος, οπερ έπέχεε θωπείας έπί τού λευκού τρι
χώματος τοϋ Σελίμη· ήν ή χήρα τού κυανόλευκου 
κοιτωνίσκου τής όδοΰ τού ’Αντέν, όνομαζομένη, κυρία 
Λεπαρνύ.

' V.

Ή κυρία Δεπαρνύ, τήν έπιούσαν περί τήν δεκάτην 
καί ήμίσειαν ώραν έπί τού άνακλιντηρίου κεκλιμένη,εις 
βαθεϊς έπλεε βεμβασμούς. Κατά δέ τούς κανόνας 
τής τέχνης, γυνή νέα καί τω κάλλει διαπρέπουσα, 
ρεμβομένη, άναμφιβόλως, περί έρωτος ρεμβάζεταΓ 
άλλ’ όμως τό λέγομε·/ πρός αίσχος τών ρωμαντι- 
στών, ό έρως, κατ’ έκείνην τούλάχιστον τήν στιγμήν, 
μακράν ήν, λεύγας δλας μακράν τής φαντασίας τής 
κυρίας Δεπαρνύ· αυτή διενοεϊτο περί τού Σελίμη.

"Ανευ τίνος άμφιδολιας, δ ζωγράφος, ουτινος χθες 
είδε τόν πίνακα, ή είχεν, ή είδε τόν κύνα· τό ίχνος 
άνευρέθη, τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοϋ ζωγράφου 
μεταίάντα από τοϋ βιβλίου τοϋ μουσείου εις τό χαρ
τοφυλάκων τής νέας γυναικός, καθίστων τήν τοϋ κυνός 
άνεύρεσιν εύκολωτέραν.

Εύκολωτέραν ; —· όχι· διότι καί υποτιθεμένου οτι 
ό ζωγράφος είχε τόν κύνα, δέν έδυνατο νά ειπΐ}, πώς 
μοί άφαιρείτε αύτόν;

Καί έπειτα, δέν είνε δυνατόν νά ύπαρξη κύων τω Σε
λίμη όμοιος;

Ή προσέτι,δ κύριος Γεράρδος *** έν τή δδω ιχνογρά
φησε τόν κύνα, ή ήγόρασεν αύτόν μόνον διά τόν πίνακα 
αύτού; εις τό τελευταίου τούτο ύπεΐκεν ίσως ασμένως.

Ή κυρία Δεπαρνύ διενοεϊτο πάντα ταϋτα διότι ήγά- 
πα τόν Σελίμη, τούλάχιστον όπως καί δ Γεράρδος.

Πλέιστάκις άπεφάσισε σχεδόν νά ζητήση τό όχημά 
της, νά ύπάγη πρός τόν ζωγράφον, πλέιστάκις άπε- 
φάσισε νά γράφη πρός αύτόν ζητούσα έξήγησιν· αλλά 
σκεφις άγχινουστάτη άπώθησε τό τελευταίου. Ώς πα- 
σαι αί εύειδεϊς γυναίκες, ή κυρία Δεπαρνύ πεποιθυϊα 
τά μέγιστα έπί τή καλλονή καί έύφυία αύτής—ήν δέ 
πνευματώδης—είχε τήν βεβαιότητα, οτι δ Γεράρδος 
βλ^πων αυτήν, δέν ήθελε τολμήσει ν’ άποποιηθή τήν 
άπόδοσιν τού κυνός, ένω έξεναντίας διά τής απλής έπι- 
στολής έδύνατο ν’ άποτύχη.

Ή κυρία Δεπαρνύ έννδει ότι δέν έδύνατο νά γράφη: 
είμαι νέα, εύειδής, πνευματώδης, πλούσια, κτλ.. . ‘.

Καί έν τούτοις αναγκαίου νά μάθη ταϋτα πάντα δ 
Γεράρδος-

Η κυρία λοιπόν Δεπάρνί» παρητήθη τοϋ νά γράφη.
’Αλλά νά ύπάγη πρός τόν τεχνίτην ή ίδια ... ιδού 

ο,τι άνθίστατο δλιγον εις τόν άριστοκρατικόν τύφον τής 
ωραίας χήρας !

Ή κυρία Δεπαρνύ ήν τω όντι εις πολλήν στενοχώ
ριαν ,... άλλ’ ήθελε τόν κύνα αύτής, τόν πολύτιμον 
«ύτής κύνα. Έδιδε, τότε τούλάχιστον, τούς δύο κομ
ψούς αύτής ίππους, τήν κυανήν αύτής αμαξαν, τάς 
ουο λάκαινας καί τόν πράσινον ψιττακόν της, αντί τοϋ

(1ΌΜ. Γ/ Φυλλάδ. 70.

Σελίμη· έδιδε τόν τριαζοστόν δεύτερον τών μαργαριτών 
τη?, οίτινες έχρησίμευον ώς δδόντες......

Όταν ή κυρία Δεπαρνύ συνελάμβανεν ιδέαν τινέ, 
έπρεπε νά τή» έκπληρώση· άδιάφορον πώς...

Μετά σκέψιν μιας ώρας, ή χήρα ήγέρθη μετά ταχύ- 
τητος, έββάκωσε διά τοϋ άβροΰ ποδός της τό πρό τής 
έστίας μαλλωτόν, έθρυμμάτισεν έξ δργής άγγεϊδν τι 
ιαπωνικόν, καί έπέπληξε τήν θαλαμηπόλον,έρωτήσασαν 
περί τής ύγείας της.

Εύτυχώς, ή σκιά αυτή τής κακής διαθέσεως κατε- 
πράϋνε τόν νοϋν αύτής, καί τή ένέπνευσε θαυμαστήν εύ- 
φυιαν.

— Τοΰτο θά γείνη, ύπετονθόρισεν ή κυρία Δεπαρνύ, 
κατ’ άρχάς οδδέ γρύ περί τού κυνός.... ή πρόσκλησίς 
μου θά τόν ζολακεύση... θά έλθη εις τόν χορόν μου... 
τότε ήσύχως, φρονίμως θά τόν ζητήσω... καί θά μοί 
άποδώση βεβαίως τόν Σελίμην 1

Ώς άν ή χήρα, μ’ ολον τόν τίτλον τούτον, ένεθυ- 
μειτο έτι τάς άμμοσκεπεϊς άναδενδράδας τοϋ άγιου 
Διονυσίου, όπου είχεν άνατραφή, καί ή φαντασία αύτής 
νά έπέθετε 7·ήθην παντελή τοϋ οτι έπρεπε νά φέρη 
έν τω κοσμώ τήν προσωπίδα τής σοβαρότητος, ήρχιοε 
νά βαινη σκιρτηδόν άπό χαράν, έπειτα έδραμε γράψασα 
τό επόμενον έπιστόλιον.

« Ή κυρία Δεπαρνύ έχουσα χορόν τήν προσεχή πέμ- 
» πτην έκ τινων γνωρίμων αύτής, εύαρεστεΐται μεγά- 
» λως νά έχη έν αύτοϊς καί τόν Κ. Γεράρδον *** ού 
» τίνος άγαπίφ τό καλόν έπιτήδευμα. » Έκέλευσέ τινα 
τών θεραπόντων νά φέρη πρός τόν Γεράρδον τήν έπι- 
στολήν.

VI

— Π δ I είπεν ό Γεράρδος άναγνούς, τί θέλει εμέ ; 
στοιχηματίζω οτι είνε γραΐα καί άσχημος.

Εις τινα δ’ είσελθόντα φίλον δούς τήν έπιστολήν,
— Πρέπει νά υπάγω; λέγει.
— Διάβολε! άπεκρίθη δ φίλος, θά γείνη συνανα

στροφή, θέλουσι λοιπόν νά σοί παραγγείλουν μίαν ει
κόνα . . .

— ’Αλλά θά είνε χορός, είπεν ό Γεράρδος, καί 
οί τύλοι μου δέν νοστιμεύονται εις τοΰτο.

— Λοιπόν μή χορεύσης, καί κάθου εις τό έστιατή- 
ριον άν τά μελίκρατα ήνε δροσερά, καί τό πόντσίον 
θερμόν,ή συναναστροφή θά ήνε ευφρόσυνος, άλλ’ δμως...

’ITT’ " . 1 ’— Αλλ όμως;
— Άν τοΰτο ΰ’ ένοχλή, καί Οέλης νά μοί δανείσης 

τό όνομά σου καί τά ενδύματα σου, θά υπάγω πολύ 
άσμενος αντί σοΰ.

— Όχι, ευχαριστώ· είπεν ό Γεράρδος μειδιών θά 
υπάγω.

Καί υπήγε τέλος.
Τήν,προσεχή πεμπτην περί τάς έννέα ώρας,άνηγγει- 

λαν εις τήν αίθουσαν τής κυρίας Δεπαρνύ, τόν κύριον 
Γεράρδον***/

VII.

Ο Γεραροος, οστις πρό τινων ήμερων είχε πωλήσει 
μιαν είκόνΛ, ύ^ελήφθη ώς πρίγκιψ ρώσσος· λέγομεν 
ρώσσος, διότι πρό εικοσιν έτών δεν ύπήρχον άλλοι είς 
Γαλλίαν.

Η κυρία Δεπαρνύ, προσδοκώσα νά ιδή άνδρα γε- 
νειώντα καί έχοντα μαλλία σχεδόν άκτενιστα, θωράκων
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τής εποχής τοΰ 'Ροβεσπιέρου, καί περισκελίδα οΰσαρο- 
ουγγρικήν, έθαύμασε μεθ’ ήϊονής, βλεπουσα εύειζή 
τινα νεανίαν διαπρεπώς ένίεϊυμένον μετά κομψότητος 
χαί χάριτσς. 'Ο δέ Γεράρδος, οστις έφαντάζετο άλλα, 
εορε τήν χήραν νεωτάτην, ραδινήν χαί χαριεστάτην.

Μετενόησε δέ, διότι ώρκίσθη νά μή έρωτευθή ποτέ.
Ό ζωγράφος καί ή χήρα έξετίμησαν άλλήλους έν 

ροπή όφθαλμοΰ,καί άμοιβαίως ζωηράν ήσθάνθησαν συμ
πάθειαν. Μ’όλους τους τύλους αύτοϋ δ Γεράρδος,έζήτησε 
χαί έπέτυχεν ένα άντιχορον, ένα βάλς, καί μίαν πόλκαν.

Μέχρι τοϋ μεσονυκτίου ούδέν περί τοϋ Σελίμη έλέ- 
χθη· άλλ’ ή συναναστροφή ακροθιγώς τών πάντων 
άψαμένη κατήντησε περί ζωγραφικής, ό δέ Γεράρδος 
έκάθητο παρά τή κυρία Δεπαρνύ, εις τό ένδότερον τοϋ 
κοιανολεύκου έκείνου κοιτωνίσκου, έν ω έγεννήθη δ 
εύγενής κύων,

— Τί θαυμαστόν ζώον, είπεν έπιδούλως ή νέα χήρα, 
έ κύων έκεϊνος, οστις εΰρίσκεται έπί τής τελευταίας 
εικόνος υμών} Ποϋ είνε τό πρωτότυπον;

— Παρ’ έμοί, άπεκρίθη ό Γεράρδος μέιδιών, είνε δ 
κύων μου, τόν όποιον άντέγραψα .. .

— Εινε λοιπόν έδικός σας;
— Μάλιστα, κυρία’ διά τοϋ δικαιώματος τής τύχης 

τουλάχιστον.
— Ά 1 διηγήθητι μοι περί τούτου.
— Θεέ μουΙ τόν εύρον ήμέραν τινα έν τή όδώ· 

έπείνα, τφ έ'δωκα μέρος τής τροφής μου, καί μέ ήκο
λούθησεν· ίδού πώς μοί άνήκει.

Ή κυρία Δεπαρνύ παρ’ όλίγον έκραύγαζεν, έδικός 
μου εινε! εί μή γενναία έκώλυεν αύτήν ιδέα.

— Καί τόν αγαπάτε ; ήρώτησεν αυτή.
— ’Ώ I είπεν δ τεχνίτης, υπέρ παν άλλο .... είνε 

έ φίλος μου, δ σύντροφός μου . ..
Ένταϋθα δ Γεράρδος παράφορος ύπό τής πρός τόν 

κύνα αγάπης γενόμενος, περιέγραφεν είς τήν κυρίαν 
Δεπαρνύ, τόν νεανικόν αύτοϋ βιον, ον καθήδυνον αί 
θωπεΐαι, καί τά πηδήματα τοϋ κυνός’ τοσοΰτον δέ 
ζωηρώς τούς λόγους έπρόφερε τούτους, ώστε ή νέα 
γυνή έταράχθη τήν ψυχήν.

— Πώς νά τόν άποστερήσω άπό τοΰ κυνός, τοϋ 
τοσαύτην παρέχοντος αύτώ χαράν ; Δέν ήθελεν εισθαι 
σκληρόν ;

Καί έν τούτοις δέν ήγάπα καί αύτή τόν Σελίμην 
μέχρι παραφοράς; Άφ’ οτου είδε τόν πίνακα έκεΐνον, 
δέν άνεκάλει αύτόν νύκτα καί ήμέραν ;

Ή κυρία Δεπαρνύ έφερε τό μάκτρον είς τούς οφ
θαλμούς ώς καταστελοϋσα σφοδράν ταραχήν, καί άπέ- 
στρεψε τήν κεφαλήν.

— Είσθε κακοδιάθετος ; ήρώτησεν δ Γεράρδος.
— Όχι, είπεν αΰτη μετά ζωηρότητος" αισθάνομαι 

πολύν καύσωνα,
Τή προσέφερε τήν χεΐρα, καί έπλησίασαν είς τό 

ύπανεωγμένον παράθυρον.
— 'Η είκών σου έπωλήθη ;
— Όχι άκόμη, άπεκρίθη δ Γεράρδος.
—· Πολύ καλά. Τήν άγοράζω άντί τεσσάρων χι

λιάδων φράγκων.
Κεραυνός όλιγώτερον ήθελε καταπλήξει τόν τε

χνίτην, δστις χθές άντί πεντακοσίων φράγκων έδιδε 
τό έργον αύτοϋ· άλλ’ ή νέα χήρα δέν άφησεν αύτώ 
καιρόν νά σκεφθή περί τής καλής τύχης του.

— Τό πρωί θά μοί τήν πέμψητε, είπεν αΰτη, καί

θά μοί φέρητε καί τό πρωτότυπον, ινα ιδω καί θω- 
πεύσω αύτό μεθ’ όλης τής εύχαριστήσεώς μου.

Οί προσκεκλημένοι άπεχώρησαν' ή δέ κυρία Δε
παρνύ προέπεμψε τόν Γεράρδον, έπανελθόντα οίκαδε 
μεθυσμένον άπό τήν χαράν.

Μ’ δλον δέ τόν δρκον του, ήν έρωτόπληκτος, άλλ’ 
έπίσης πώς νά μή λατρεύση γυναίκα ώς τήν κυρίαν 
Δεπαρνύ ;

Άπεύθυνεν είς έαυτόν τήν έρώτησιν ταύτην, καί 
άπεκοιμήθη.

VIII.

Τήν επαύριον περί μεσημβρίαν, ή είκών τοϋ Γεράρδου 
έφθανε παρά τή κυρία Δεπαρνύ, καί όλίγον έπειτα ό 
τεχνίτης κρατών τής άλύσεως τόν Σελίμην, έφαίνετο 
έπί τής φλιάς τοϋ κοιτωνίσκου, έν ω ή χήρα εύρίσκε- 
το είς άτημελή πρωινήν ένδυμασίαν.

Ίδοϋσα τόν κϋνα ή νέα γυνή άφήκε κραυγήν, ήν δ 
Γεράρδος κατ’ άρχάς ώς θαυμασμόν υπέλαβεν . . .

Άλλ’ δ Σελίμης, δστις εύρίσκετο αύθις είς τόν 
κόλπο? τής πρώτης του πατρίδος, καί άνεγνώριζε τήν 
άρχαίαν κυρίαν του, ήρςατο ύλακτών άπό χαράν, καί 
λείχων τάς ώραίας χεϊρας τής κυρίας Δεπαρνύ.

— Ό I άνέκραξεν ή ώραία χήρα μή δυναμένη νά 
κρατήση τήν ταραχήν αύτής, σ’ άνευρίσκω τέλος, 
καλέμου Σελήμη .. .

Άκούσας ταϋτα ό Γεράρδος, ώπισθοδρόμησεν άπό 
έκπληξιν.

— Θεέ μου I κυρία .. . ήθέλησε νά ψελλίση . . .
Αΰτη δέ τείνασα αύτώ τά ρόδινα δάκτυλά της,
— Ό άχάριστος, είπε, συχνοκτυποϋσα τό ρΰγχος 

τοϋ κυνός, μέ άφησεν ίνα περιηγηθή.
— Είς ύμάς λοιπόν άνήκε ;
— Μάλιστα· καί διά τοΰτο ήγόρασα τήν εικόνα 

υμών.
— Δακρύσας δ’ ό Γεράρδος,
— Κυρία, έτραύλισε πνιγηρή τή φωνή, είμαι εύ- 

τυχής δυνάμενος νά σοί άποδώσω . . .
Ή κυρία Δεπαρνύ έννόησε τό μέγεθος τής θυσίας, 

καί έμβλέψασα τρυφερώς τόν τεχνίτην,
— Όχι, είπε, σάς άγαπά καί τόν άγαπάτε· δέν 

έπιθυμώ λοιπόν νά σάς τόν στερήσω- θά μοί τόν ©έ- 
ρητε μόνον συχνάκις, καθ’ έκάστην μάλιστα, έάν 
εύαρεστήσθε....

Ό Γεράρδος παρατηρήσας τήν χήραν, είδεν αύτήν 
πολυθέλγητρον.

IX.

’Επί δύο μήνας, ήρχετο καθ’ έκάστην λαμβάνων τό 
τέυ· δ δέ Σελίμης έπανέλαβε τά παλαιά έθιμα· αύ- 
ξηθείς δέ, άντήλλαξε τό λευκόν καί χρυσοΰν προσκε- 
φάλαιον δι’ ώραίου τινός δέρματος πάνθηρος.

Ό δέ Γεράρδος νέον καθ’ έκάστην άνεκάλυπτε 
θέλγητρον έν τή κυρία Δεπαρνύ- αΰτη δέ συνωμολο- 
γει δτι δ τεχνίτης ήν άξιολάτρευτος νέος . . .

Τέλος αΰτη, έσπέραν τινά,
— Δέν δύναμαι τώ είπε, νά διάγω μακράν τοϋ 

Σελίμη, άλλά δέν έπιθυμώ έπίσης νά σάς τόν στερή
σω, — πώς νά γείνη ;

Ό Γεράρδος ένατένισεν αύτήν βλέμμα πολυφραδές, 
είς ο αΰτη άπήντησεν

— Είμαι χήρα !
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Ο Σελίμης ήλθε καί έλειχε τήν χεϊρα τής ώραίας 
αύτοϋ κυρίας, ήτις όνομάζεται σήμερον κυρία Γε
ράρδου ” *

(Έκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Γ. Κ.).

ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΑΜΗΣ.

Τής Σιάμης οί κάτοικοι και τής Πεγοΰ, θιωοοΰσι 
τούς λευκούς ελέφαντας ώς τούς βασιλείς τοΰ είδους 
των· ένω δύναταί τις άπ’ εναντίας νά είπη δτι τά 
ζώα ταϋτα κατέχουσι τήν έσχάτην βαθμίδα, καθότι 
πραγματικώς δέν είναι εϊμή λευκαιθίοπες. Ή ώχρα 
εκείνη τοΰ δέρματός των λευκότης, ής ένεκα τοσοΰ
τον τιμώνται, είναι τής έφ’ δλου τοΰ οργανισμού 
των διεσπαρμένης νοσηοας αδυναμίας σύμπτωμα. Οί

Λευκός Έ.Ιίψας.

της έτη δέκα εννέα, καί έν τώ τοκετώ άπέθανεν. 
X) υιός της ένόμισε χρεών ν’ άποσυρθή τοϋ κόσμου 
όπως κάμη μετάνοιαν: έμαθήτευσεν ύπό τέσσαρας 
διδασκάλους, καί έδίδαξε τεσσαράκοντα εννέα έτη. 
Είσήλθεν είς Κίναν έξήκοντα τρία έτη Μ. X. s

Ό άββάς Χοασύ διηγείται είς τό κατά τήν έν 
Σιάμη αποστολήν του, ήμερολογιον του, τοΰ οποίου 
έπιτέμνομεν έν χωριον, οτι ειδεν, εν τώ μεσω τής

άνθρωποι, καί τινα μαστοφόρα, πρό πάντων δέ οί 
μΰς, οί Ποντικοί μΰς, οί λαγωοι, οί κόνικλοι, καί 
τινα πτηνά έπίσης, οίον, οί κόρακες, οί κόσσυφοι, οί 
κορακίαι, καί πλεΐστα άλλα, πάσχουσι τήν μετα
βολήν ταύτην ή έπί τινα χρόνον, ή καθ’ δλην αύτών 
τήν ζωήν.

Άλλως τι, δέν είναι ή σπανιότης μόνη τών λευ
κών ελεφάντων, ή καθιστώσα τούτους άξιους λατρείας 
παρά τοϊς λαοϊς τής Σιάμης και τής Πεγοΰ. Συμ
βολικοί ίδέαι, καί μυθικαι παραδόσεις, έξηγοΰσι τήν 
άποδιδομένην αύτοϊς λατρείαν.

Τό λευκόν χρώμα, είς πάσαν εποχήν, καί είς 
δλας τάς θρησκείας, ύπήρξε τής σοφίας καί τής ά- 
γνότητος τό' σύμβολον. Έπί τής περιέργου χαλκο
γραφίας ής διδομεν άπαράλλακτον έκμαγεϊον, εί>’ 
έντετυπωμένη σύντομός τις επιγραφή, τής οποίας ιδού 

ή έννοια:
«Χε-Κιάμ, άρχηγός τών Βόνζων, κα! θεός 

τών ’Ιαπώνων. Λέγουσιν δτι ή μήτηρ του, ίδοΰσα 
λευκόν ελέφαντα, έβάστασεν έν τή γαστρί τόν υιόν

δευτερευούσης του βασιλικοΰ μεγάρου αυλής, λευ
κόν ελέφαντα δστις έστοίχισε τήν ζωήν πεντακοσίων 
ή έξακφσίων χιλιάδων ανθρώπων είς τούς πολέμους 
τής Πεγοΰ;1 « Είναι, λέγει, αρκετά μέγας, ύπέργη- 
ρος, ρυτιδωμένος, καί έχει τούς οφθαλμούς φολιδω
τούς. Είναι πάντοτε παρ’ αύτώ (ΐέσσαρες μανδαρί
νοι μέ ριπίδια, διά νά τόν δροσίζωσι, μέ κλάδους 
φυλλοφόρους, όπως διώκωσι τάς μυίας, κα: μέ άν-
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.

ΑΒΓΣΣΙΝΙΑ

περιπατοΰντα. Παραθέτουσιν αύτώ τήν τροπήν είς 
χρυσας παροψίδας· χαί εΐδον ένώπιόν του δύο αγ
γεία χρυσά, τό μέν διά νά πίνη, τό δέ διά νά τρώγη. 
Τω δίδουσιν ύδωρ άπό έξ μηνών φυλαττόμενον, νο- 
μίζοντες οτι τά παλαιότερον είναι χαί ύγιεινότερον. 
Λέγουσιν, άλλά δέν τόν ειδον, δτι υπάρχει νέος 
λευχός έλέφας, έτοιμος νά διαδεχθή τόν γεγηρακό- 
τα, δτ’ άν ουτος άποθάνη.»

Εις άλλην δέ περικοπήν, ά άββας, άναφέρει τήν 
αιτίαν κα! τάς συνέπειας τών πολέμων τής Πεγοΰ, 
διά τών έξής φράσεων: · 'Ο βασιλεύς τής Πεγοΰ 
μαθών ότι τής Σιάμης δ βασιλεύς εΐχεν έπτά έλέ
φαντας λευκούς, έστειλε νά τώ ζητήση ένα : τόν ήρ- 
νήθησαν παρρησία. Έστειλεν έκ νέου, άπειλήσας οτι 
θέλει υπάγει ό ίδιος νά τόν κατακτήση έπι κεφα
λής 2,000,000 άνδρών περιέπεζον τάς άπειλάς του. 
Ήλθεν, έξεπολιώρκησε πολύν καιρόν τήν πόλιν τοΰ 
Σιάμ, τήν έβίασεν, άλλά δέν εϊσήλθεν είς τοΰ βα
σιλείας τά μέγαρα* άνήγειρε δέ δυο θέατρα, τό έν 
δι’ έαυτόν, καί τό άλλο διά τόν βασιλέα τής Σιά- 
μης. Έκεΐ δ’, έν μεγάλη πομπή, έκαμε τάς αιτήσεις 
του, αί'τινες ήσαν άλλα διατάγματα. Έζήτησε έν 
πρώτοις, έξ έλέφαντας λευκούς, οιτινες τω παρεδό- 
θησαν. Είπε μετά πολλής τής στοργής είς τόν βασι
λέα τής Σιάμης οτι ήγάπα τόν υιόν του, καί τόν 
παρεκάλει νά τόν δώση είς αύτόν δπως φροντίση 
περί τής άνατροφής του. Ουτω λοιπόν, μετά πολ
λής τής εύγενείας έλαβεν δ,τι επεθύμει, καί έπέ- 
στρεψεν είς Πεγοΰ μέ άπειρα πλούτη κα! μέγαν ά- 
ριθμόν αιχμαλώτων. Δέν ήγγισε δέ παντάπασι τάς 
παγόδας, καθότι τών κατοίκων τής Σιάμης καί τών 
τής Πεγοΰ ή θρησκεία είναι ή αύτή. Είς μόνον έκ 
τών στρατιωτών του είς τάς παγόδας τοΰ βασιλέως 
είσελθών, άφειλε τήν έτέραν τών χειρών τοΰ μεγά
λου χρυσοΰ άγάλματος· έθεσαν άντ’ αύτής άλλην, 
έν ή φαίνονται τής πληγής τά ίχνη τ>

Ή πρός τούς λευκούς έλέφαντας τών κατοίκων 
τής Σιάμης εύλάβεια, δέν φαίνεται μικρότερα σή
μερον τής κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα’ άποδι'- 
δουσιν είς αύτούς τάς αύτάς τιμάς. « Έκαστος τών 
ελεφάντων τούτων, λέγει τις τών νεωτέρων περιη
γητών, έχει ιδιαίτερον σταΰλον, καί δέκα φρουρούς 
ώς θεράποντας. Οί χαυλιόδοντες είναι ύπό χρυσών 
κωδωνίσκων κεκοσμημένοι· μία δέ άλυσις μέ χρυ
σός αψίδας έπικαλύπτει έπίσης τήν τής κεφαλής 
κορυφήν, καί μικρόν προσκεφάλαιον έξ έπικρόκκου 
χρυσοποικιλτον, είναι έφηρμοσμένον έπί τών νώτων 
των. Όλοι φέρουσι βασιλέως τίτλον, καί διακρί- 
νονται άπ’ άλλήλων δι’ έπιθέτων όφειλομένων είς 
τήν ωραιότητα, τό άνάστημα, καί είς τά ίχνη τοΰ 
χαρακτήρός των.»

I. Σ. Γ.

ΒΑ.ΣΙΑΕΙΟΝ ΤΟΥ ΧΟΑ.

Πρό τεσσάρων έτών, οί Κ. Κ. Κόμβης, κα! Τα- 
μισιέρος, κατά τήν είς Γαλλίαν έπάνοδόντων, έξέ- 
θεντο ϊν τή Περιγραφική Αποθήκη άπό- 
σπασμα τι τής κατά τήν άρκτώχν ’Αβυσσινίαν περιη - 
γησεως των, κα! πολλά έπί τών ηθών κα! εθίμων 
τών Αβυσσινίων σχεδιάσματα.

’Εσχάτως δέ, έτερός τις Γάλλος, ό Κ. Ροχέτος 
Έρικοΰρτος, είσεχώρησεν είς τήν μεσημβρινήν ’Αβυσ
σινίαν , μ δλους τούς κινδύνους οιτινες ‘έφαίνοντο 
άνθιστάμενοι είς ταύτην τήν έπιχείρησιν. Όθεν καί 
είς τήν εύμένειαν αύτού όφείλομεν τά όποια σήμερον 
καταχωρίζομεν σχεδιογραφήματα.

Ό Κ. Ροχέτος άνεχώρησε περί τά τέλη τοΰ Φευ- 
ρουαρίου 1839 άπό τοΰ ’Ισθμού τοΰ Σουέζου όπως 
μεταβή είς Μόκκαν. Έπεβιβάσθη είς τόν τελευταΐον 
τοϋτον λιμένα, διέβη τόν πορθμόν τοΰ Βαβέλ-Μανδέλ, 
καί τήν 4 ’Ιουνίου έφθασεν είς Τουζούρ’ρα, χωοίον 
’Αφρικανικόν τριακοσίας έχον περίπου καλύβας, όπου 
τά καραβάνια τής μεσημβρινής Άβυσσινίας πο
ρεύονται ν’ άνταλλάξωσι τά αφρικανικά σιτία πρός 
τά προϊόντα τής ’Αραβίας.

Ή όδός ήτις μόνη έκεϊθεν παρετείνετο ένώπιόν 
του, δέν ήτο άκίνδυνος. Ή Τουζού^α διαχωρίζεται 
άπό τοΰ βασιλείου τοΰ Χοά διά τών χωρών τών Ά- 
δέλων ή Δανακίλων, νομάδων, άπληστων, καί δο
λίων φυλών. Κ. 'Ροχέτος είς τήν εκατόν περίπου λεύ
γας έκτεινομένην έκείνην έρημον, συνηνώθη, μεθ' ένός 
καραβανιού· οί φοβερότεροι έχθρο! καθ’ ών έμελ
λε ν ’ άντιταχθή ύπερασπίζων εαυτόν, ήσαν αί ύαινα:, 
αί’τινες ήρχοντο νυκτός νά καταφάγωσι τών όδοι πό
ρων τά σιτία πρό τών οφθαλμών των.

Τή 29 Σεπτεμβρίου, εϊσήλθεν είς τό πρώτον χω
ρίον τοΰ βασιλείου τοΰ Χοά. Έκ δέ τής ευφορίας τής 
χώρας, κα! τοΰ σχήματος τών οικιών, άνεγνώρισεν 
ό περιηγητής τόπον πολιτισμένον.

Είναι δέ περιττόν νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα ού
δεμίαν τών γενικών έπ! τής Άβυσσινίας παρατηρή
σεων, δημοσιευθεισών έν τω τόμω τοΰ 1838. Έκεΐ 
έξεθέσαμεν έντελεις ειδήσεις έπι τής ιστορίας τής 
Άβυσσινίας, έπ! τής θρησκείας, έπί τής πολιτικής της 
κα! τών ήθών αύτής. Ήδη, θέλομεν πιριορισθή είς τά 
άφορώντα τό βασίλειον τοΰ Χοά.

Εις αρχηγός τών ’Αβυσσινίων, ειδοποιηθείς περί 
τής άφίξιως τοΰ Κ. 'Ροχέτου, προσήλθεν αύτώ καί 
τόν ώδήγησεν είς κατοικίαν, εν ή παρέθεντο είς αύ
τόν πλουσίαν τράπεζαν: Έθυσαν βοΰν πρός τιμήν του' 
τά κάλλιστα τών τεμαχίων τοΰ όπτοΰ τοίτου άξιου

τών 'Ομηρικών ήρώων, παρέθεντο αύτώ μετά μέλιτος, 
έξαίρέτου άρτου, κσι υδρομέλ'.τος.

Μετά τινας ήμέρας, ό Κ. «Ροχέτος ώδηγήθη ύπό 
διοιηκητοΰ τής επαρχίας είς Αγκόλαν, διαμονήν τού 
βασιλέως. Έφθασεν εις τήν πόλιν ταύτην πρός τό 
εσπέρας, κα! διά τοΰ μέσου δύο στίχων άξιωματικών, 
μεγιστάνων κα! κατοίκων, προέβη είς περιφερή τινα 
αίθουσαν, ύπό διακοσίων λαμπάδων πεφωτισμένην. 
Είς δέ τήν προσέλευσίν του, ό βασιλεύς, έγερθιίς τοΰ 
έσφιγξε τάς δύο χεΐρας εύνοϊκώς, παρεκάλεσεν αύτόν 
νά καθίση, καί ήρχισε προσηνεστάτην μετ’ αΰτοΰ συν- 
διάλεξιν. , t

• Ό Σαχλέ-Σαλάσσης, λέγει δ Κ. 'Ροχέτος, εί
ναι ωρίμου ήλικιας· τό ηθός του έχει μεγαλεϊόν τι, 
ή μορφή του εΐναι έντελώς κανονική- ή μελανή κόμη 
του είναι κομψώς βοστρυχισμένη. Είναι δέ λυπηρόν 
ότι καί ουτος, ώς ό άποβιώσας βασιλεύς τοΰ Λαχόρ, 
κατά συνέπειαν νόσου έστερήθη τοΰ ένός τών οφθαλ
μών (*). Εύμενείας δέ καί σοβαρότητος ύφος είς τούς

ΣΑΧΛΕ-ΣΑΛΑΣΣΗΣ.

χαρακτήρας τοΰ ήγεμόνος τούτου έμφαίνεται. Ό ιμα
τισμός του παραπλήσιος τοΰ 'Ρωμαϊκού, προστίθησιν 
άκόμη εις τήν αξιοπρέπειας πλήρη αρμονίαν ταύ
την. Έν τή πρώτη ταυτη έντεύξει, λινόν ύφασμα, 
έξοχου λευκότητός, πέριι^αμμένας έχον ερυθράς ται-

(’) Ή ύπό τοΰ Κ. 'Ροχέτου σχεδιασθεΐσα είκών, 
«ύδαμώς δεικνύει τό συμβεβηκός τοΰτο- παριστάνομεν 
«ύτήν άνευ τροποποιήσεως.

νιας, έκάλυπτεν αύτόν διά τών πτυχών του, καί έκυ- 
μάτιζε μέ χάριν. ·

Ό Σαχλέ-Σαλάσσης, έστρεψε τόν λόγον έπί τής 
Γαλλίας, περί τών νόμων μας, περί τοΰ κυβερνητικού 
ημών συστήματος, καί πρό πάντων, περί τά μηχα
νικά μας. Καί ούτω παρήλθε μία ώρα. Έπειτα δέ 
ώδήγησε τόν Κ. 'Ροχε’τον είς τήν δΐ αύτόν προσδιωρι- 
σθεΐσαν οικίαν, δπου εΰρεν ουτος έξαίρετον γεύμα, 
κα! καλήν έκ τριχών ίπποποτάμου κλίνην.

Τήν έπιοΰσαν, ό Κ. 'Ροχέτος έπροθυμοποιήθη νά 
άποδώση νέαν τω βασιλεΐ έπίσκεψιν. Τήν φοράν ταύ
την, ό Σαχλέ-Σαλάσσης έκάθητο έπ! θρόνου έχοντος 
σκιάδα, έκ βοιίων δερμάτων επαλλήλων, κα! έξ όλο- 
σηρικοϋ έπικεχαλυμμένην έρυθροΰ, μέ κίτρινα γεισώ- 
ματα, καί μέ μεταξωτόν κυανοΰν διάχρυσον. 'Η συ
ναναστροφή ειχεν άκόμη άντικείμενον τό πολιτικόν 
τής Γαλλίας σύνταγμα. Ό βασιλεύς έδέχθη μεθ’ 
ορατής εύχαριστήσεως διάφορα δώρα τά όποια προ- 
σήνεγκεν αύτώ ό Κ. ‘Ροχέτος, ένα πυριτόμυλον, δύο 
δι'βολα πυροβόλα, δέκα άγχεβόλα, δύο ξίφη, καί έρ- 
γαλεΐα τής χημείας καί μηχανικής, ‘Ο δέ Σαχλέ- 
Σαλάσσης έδωρήσατο είς τόν περιηγητήν, έπιστρέ- 
φοντσ, τρεις ίππους κα! μίαν ήμίονον, μέ τά έπισάγ- 
ματα καί τούς χαλινούς των.

Άλλά τό πρό πάντων ένδιάφορον διά τό αποτέ
λεσμα των ριψοκίνδυνων τούτων αναζητήσεων έν ά- 
γνώστω σχεδόν χώρα, εΐναι, δτι οί περιηγητα! έσχον 
μεγάλην θετικών γνώσεων ποικιλίαν· δτι έδίδαξαν 
είς τινας άπλας μεθόδους έπιβεβαιούσας ύπεροχήν 
άναντί^ρητον τής Εύρωπαϊκής βιομηχανίας. *0 Κ. 
‘Ροχέτος έφαίνετο νά είχε τό προτέρημα τοΰτο. ‘Η 
πρακτική τών ωφελιμότερων χειροτεχνημάτων εΐναι 
οικεία αύτώ, καί τον έχρησίμευσε νά άποκτήση τήν 
εύνοιαν τοΰ Άβυσσινίου βασιλέως.....

Ό Σαχλέ-Σαλάσσης ήμέραν τινα έξέφρασε τήν 
λύπην του ώς μή δυνηθείς είσέτι νά έπιτύχη παρά 
τών βιομηχάνων του μήτε καλήν πυρίτιδα, μήτε ζάκ- 
χαριν κεκαθαρμένην. Ό Κ. ‘Ροχέτος έξητήσατο παρ’ 
αύτοϋ τήν άδειαν νά τώ δώση πάσας τάς επιθυμητός 
όδηγίας περί τής αναγκαίας διαχειρίσεως, όπως φθάση 
είς τά δύο ταϋτα άποτελέσματα, κα! άπό τής έπιού- 
σης, πρό τών όφθαλμών τοΰ βασιλέως, ήρξατο, τή 
συνδρομή ξυλουργών τινων τοΰ τόπου νά κατασκευάση 
παράπηγμα κατάλληλον πρός κατασκευήν πυρίτιδος. 
Έπρομηθεύθη νίτρον, δπερ εΐναι άφθονον έν Άβυσσι- 
νία, θειον έξαίρέτου ποιότητος, καί ήρξατο του έργου. 
Μετά τινων ημερών έργασίαν, έπέτυχε λεπτήν πυρί
τιδα, δπερ ε&ροξένησεν είς τόν βασιλέα χαράν άνεκ- 
λάλητον. Τήν πρώτην ταύτην έπιτυχίαν διεδέχθη άλλη 
ούχ ήττον θαυμασία.

‘Ο Κ. ‘Ροχέτος έκαμε τούς κεραμουργοΰς τής 
Άγκοβάρηζ (άρχαίας τοΰ βασιλείου πρωτευούσης) νά 
κατασκευάσωσιν είκοσι τύπους έκ πηλού. Έκοψε ζα- 
χαροχαλάμους.τούς άπεφλοίωσε,κα! έπτιξεν αύτούς είς 
ίγδι'ον δ βασιλεύς αύτός άνιμίχθη μέ τούς έργάτας 

1 καί ήργάσθη ώς αύτοί. Τής λειοτριβήσεως περαιωθεί- 
I σης, ενέθεσαν τό δλον είς ισχυρά πανία λινά τά όποια
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καθυπέβαλον είς θλίψιν. ‘Ο χυμός ££ρευσεν, διηθίσθη 
διά τρίχινου υφάσματος, υπεβλήθη είς έξάτμησιν καί 
έψησιν, κα! τέλος ένεχύθη είς τούς τόπους δπως κρυ- 
σταλλωθή. Μεθ’ ήμέρας τινας, ή ύλη άπεχωρίσθη 
τών τύπων, καί άν χαί μετρίως λευκή, είχε τήν 
στερεότητα καί τάς ουσιώδεις ποιότητας, άς έπεθύμει 
ό βασιλεύς.

Τά πειράματα ταϋτα άνύψωσαν τον περιηγητήν έν 
τή γνώμη τοϋ βασιλέως και τοϋ τόπου, εις τόν ά- 
νώτατον τής τιμής βαθμόν. Ή πρός αύτόν ύπόληψις 
ύπερηύξησε' προσεκλήδη εις δλας τάς πανηγύρεις, εις 
δλας τάς διασκεδάσεις, και τά βασιλικά κυνήγια.

Ό Σαχλέ-Σαλλάσσης τόν έφερε μεθ’ εαυτού εις 
τινα ένοπλον εκδρομήν, ήν έκαμε εις τών Γαλλάς τήν 
χώραν, όπως είσπραξη τούς φόρους. 'Η φρουρά συ- 
νέκειτο έξ είκοσι χιλιάδων δορατοφόρων ιππέων, κα! 
έκ πέντε χιλιάδων πεζών μέ πυροβόλα μέ πυρίτην 
λίθον. 'Ο βασιλεύς ώδευεν έπί κεφαλής, άναβάτης 
μεγαλοπρεπούς ήμιόνου μέ χρυσοΰν κεκαλυμμένην 
επίστρωμα. Ήν δέ περικεκαλυμμένος μέ τεμάχων 
υφάσματος οπερ έπεκάλυπτε δέρμα λέοντος, έφόρει 
πλατέα ένδύματα έκ πρασινοχρόου σηρικού, μέ ζώ
νην έξ έρυβροΰ όλοσηρικοϋ, άφ’ ής έκρε'ματο κυρτω- 
μένον ξίφος, τοϋ όποιου ή δήκη ήν άργυροκόλλητος. 
Δώδεκα ύπασπισταί άργυροκολλήτους φέροντες άσπί- 
δας, καί έξ Ιερείς, οδς ή ιερατική κε'δαρις διέκρινε, 
προεχώρουν εκατέρωθεν αύτοΰ. Ό βασιλικός οίκος, 
αί γυναίκες, ή μουσική, καί δ γελωτοποιός αύτός, 
παρηκολούθουν. Τέλος εις ίππος, περικυκλωμένος 
υπό μιας σπείρας πεζών, έφερε κεκαλυμμένας υπό 
έρυθροΰν ύφασμα τάς ίεράς βίβλους τών τριών έκκλη- 
σιών, τής Αγκοβάρης, τής Σενέ-Μαριάμ (Παναγίας), 
Σενέ-Μαρκόζ ('Αγίου Μάρκου), Σενέ-Μικαέλ ('Αγίου 
Μιχαήλ). Οί Γαλλάς ϋπετάγησαν άνευ άντιστάσεως 
εις τό στράτευμα τοΰτο : είναι δέ λαοί είδωλολάτραι, 
άπομονωμένοι, διεσπαρμένοι, καί έπομένως βία υ
ποτελείς φόρου τών άβυσσινών βασιλέων.

Τήν ήμέραν τής εισόδου του εις Άγκολόλαν, ό 
Σαχλέ-Σαλάσσης, έζώσθη είς τάς πύλας τής πόλεως 
διάδημα άργυροΰν χρυσοκόλλητον, καί ύπεδέχδη ύπό 
τοΰ κλήρου εύλογήσαντος τά όπλα του.

Αί δέ λεπτομέρειαι άς δ Κ. 'Ροχέτος δίδει περί 
τής γεωγραφίας, τών ηβών, τών γεωργικών καί βιο
μηχανικών έργων τοΰ τόπου, γέμουσιν ωφελειών.

Αί ύφ’ ών συγκροτείται τό βασίλειον έπαρχίαι 
έχουσιν έν συνόλω έκατόν λευγών διάμετρον. Ό Νεί
λος απτεται ακροθιγώς τών δριων του* τών πολ
λών ύδατείων γευμάτων άτινα άρδεύουσιν αυτό, τό 
σημαντικώτερον είναι δ ποταμός 'Αβάσχος. Πέντε 
όρέων σειραί διατέμνουσι πολλαχοΰ τάς πεδιάδας. 
Υπάρχει, είς ήμερών τινων δδόν άπό τής Άγκο- 
βάρης, έν ήφαίστειον έν ένεργεια Δοφανέ καλούμε- 
νον, καί πηγαί ζέοντος ΰδατος. Ολόκληρος τοΰ βα
σιλείου δ πληθυσμός είναι, περίπου, έν έκατομμύριον 
πεντακόσιοι χιλιάδες.

'Η άτομική περιουσία είναι ιερά καί περιστοιχίζε
ται άπό έγγυήσεις. Αί έκτακτοι φορολογία! εΐσπράτ-

τονται μέ τάξιν καί δικαιοσύνην. Όιαν δέ αί πρόσο
δοι άποφέρωσι περίσσευμα, δ βασιλεύς διανείμει τό 
περίσσευμα τοΰτο τοις ένδεέσι- καθότι ή άτομική 
αύτοΰ περιουσία είναι απέραντος. Οί θησαυροί του 
είναι συσσωρευμένοι είς υπόγειόν τινα κρύπτην, επί 
τίνος όρους, τρεις λεύγας τής ’Αγκοβάρης άπέχον- 
τος. Ώδήγησεν έκεΐ τόν Κ. 'Ροχέτον, οστις έμέτρη- 
σε διακοσίας περίπου δεξαμενάς, πλήρεις νομισμα- 
τοπεποιημένου άργύρου.

Αίς τοΰ έτους θερίζουσι τούς δημητριακούς καρ
πούς· δ!ς τοΰ έτους τά δένδρα, φυλλοφοροΰσι και 
καρποφορούν. Αί γαΐαι είναι τοσοΰτον εύκαρποι, ώ
στε δέν χρειάζονται κόπρον. Αί περιοδικά! βροχα! 
καθιστώσι τούς κόπους τής άρδεύσεως περιττούς. Οί 
διετείς καρποί είναι δ σίτος, ή κριθή, τό τρίφυλλον, 
ή κέγχρος, οί κύαμοι, καί τό λινόν. Τό βαμβάκιον 
καί τό Αίνον, άπερ συνάγουσι διά τήν υφανσιν, είναι 
τής καλλιτέρας ποιότητος. Ή ισατις (τό ινδικόν), φύε
ται φυσικώς είς άγρίαν κατάστασιν. Οϊ ιστοί υφαί- 
νονται διά τών άπλουστέρων μεθόδων· δ σίδηρος 
σφυρηλατεϊται κατά τόν ισπανικόν τρόπον· αί γυναί
κες έξέχουσιν είς τό πλέκειν κάνιστρα έξ οίσοΰ (λυ
γαριάς).

Μετά πεντάμηνον διαμονήν, β Κ. ‘Ροχέτος άνήγ- 
γειλε τόν σκοπόν του, τοΰ νά έπανέλθη είς τήν Εύ- 
ρώπην. Τήν είδησιν τούτην ήκουσεν δ Σεχλέ-Σα- 
λάσσης μέ έκφρασιν λύπης πάντη άπροσποίητον : 
έζήτησε νά μεταβάλλη τήν άπδφασιν ταύτην, άλλ’ ευ
ρών αύτήν άκλόνητον, παρεκάλεσε τόν Κ. ‘Ροχέτον 
νά κομίση μίαν έπιστολήν καί δώρα διά τόν βασιλέα 
τών Γάλλων.

Μεταξύ τών φδασάντων ήδη τούτων δώρων, καί 
προσενεχθέντων κατά τήν έπιθυμίαν του, εύρίσκοντα!: 
—δύο ωραία χειρόγραφα είς φΰλλον έπί μεμβράνης, 
συγγράμματα αΐθιοπιστ! γεγρραμμένα, ών τό μέν, 
έπιγραφόμενον Sankesar, περιλαμβάνει τούς βίους 
τών αγίων τής Α βυσσινιάς, τό δε, Fata Nequeuste 
(ή δίκη τών βασιλέων) καλόυμενον, κατέπεσεν έξ ού- 
ρανοΰ, κατά τήν παράδοσιν, έπί τής βασιλείας τοΰ 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου’ — είς ωραίος ίππος 
έπισαγμένος κα! χαλινωμένος·—μία άσπίς έκ δέρμα
τος ίπποποτάμου, δι’ άργύρου κεκοσμημένη- — δύο 
βασιλικά δόρατα, έν ξίφος κυρτόν, μέ θήκην άργύρω 
έξειργασμένην’—έν ψέλλιον*—εις αργυρούς κύκλος'— 
έν δέρμα μελανού πάνθηοος·—μία λεοντή'—εν τμή
μα ύφάσματος, κτλ.

Ή έπιστολή ήτο περιτετυλιγμένη είς περίβλημα 
έξ έρυθροΰ σηρικού: τής οποίας ιδού ή κατά γράμμα 
μετάφρασις.

«Νενουές· Σαχλέ-Σαλάσσης, βασιλεύς τοΰΧοά, 
Πρός τόν Λουδοβίκον Φίλιππον, βασιλέα τών Γάλλων. ·

σ Σάς στέλλω τοΰτο τό μήνυμα, άφοΰ ήκουσα δμι- 
• λοΰντα περί τής μεγαλειότητός σας τόν Κ. ‘Ροχέ- 
» τον ή καρδία μου είναι πρός υμάς {κα! επιθυμώ 
» τήν φιλίαν σας. Είναι συνήθεια ότι μεταξύ άπομε- 
» μακρυσμένων προσώπων τά δώρα νά γραι αί πρώ-

» ται τών αισθημάτων αποδείξεις. Σάς στέλλω λοι-
• πόν μερικά τοΰ τόπου μου αντικείμενα. Τά άντι-
• κείμενα ταϋτα είναι μια άσπίς, έν ξίφος, έν δακτυ-
• λίδιον άργυροΰν, καί έν ψέλλιονπολεμιστοΰ· είς κύ- 
» κλος, έν δέρμα μαύρου πάνθηρος, έν δέρμα λέοντος,
• δύο δόρατα, είς ίππος, δύο βιβλία, καλούμενα, τό 
■ έν, Sankesar, τό άλλο Fata Nequeste. Δέν θεώ
ν ρώ τά δώρα ταϋτα άξια ύμών, άλλ’ ώς άντικείμενα 
» περιεργείας. Είναι προϊόντα τής βιομηχανίας μας 
» τήν δποίαν σάς κάμνω νά φθάσητε.

« Δέν δύναμαι νά κάμω μεθ’ ύμών τήν φιλίαν ή τις 
» γεννάται άπό τό βλέμμα καί άπό τόν λόγον, άλλά 
» μόνον τήν τής γραφής, έπειδή δέν δυνάμεθα νά σάς 
» ίδωμεν. ’Αλλά όφθαλμοί ημών θέλουσιν είσθαι οί 
® διά τής γραφίδος γεγραμμένοι χαρακτήρες, καί δ 
» λόγος μας, εκείνος τοΰ ‘Ροχέτου, είς ον ένεπιστεύ- 
» θην τήν ιδέαν μου. Ηαναστείλατέ μέ τον όγλήγωρα,
• καί όταν έπανέλθη, είπέτε με τί θέλετε νά ίδήτε 
» άπό τόν τόπον μου τό όποιον δέν εύρίσκεται είς
• τόν έδικόν σας. θέλω προσπαθήσει νά ικανοποιήσω 
» τάς επιθυμίας σας, κα! νά σάς στείλω καί έγώ έκ 
» μέρους μου τόν άνθρωπον τοΰτον.

« Ή ευλογία τοΰ πατρός ήμών θεοΰ, καί τοΰ Σω- 
» τήρος ήμών ’Ιησού Χριστοΰ, είησαν μεθ’ ύμών.

«Σαχλέ-Σαλάσσης βασιλεύς τοΰΧοά.»

Τήν παραμονήν τής άπελεύσεώς του, δ Κ. ‘Ροχέ
τος προσεκλήδη ύπό τοΰ βασιλέως νά ζητήση, ό,τι 
έπεθύμει διά τό ταξέίδιόν του. Δέν έδέχθη είμή δια
κόσια τάλληρα είς νόμισμα κα! διακοσίων ταλλή- 
ρων άξίας έλεφάντινον όστοϋν. Έξήλθε δέ τής έπι- 
κρατείας Χοά, τήν 4 ’Απριλίου 1840, κα! μετά πολ
λούς άγώνας, έπανεΐδε τήν Τουζούραν, Μόκαν, Σουέζ, 
τήν ’Αλεξάνδρειαν τήν δποίαν είχεν άφήσει πρό δώ
δεκα μηνών, καί έπεβιβάσθη διά τήν Γαλλίαν.

I. Σ, Γ.

ΙΝΔΟΣ'ΓΑΝ.

ΔΕΛΗ.
I

Ή Δελή είναι πρωτεύουσα επαρχίας τίνος τοΰ *Ιν· 
δοστάν, έκτεινομένη πρός βορράν μέν άπό τής “Α
γρας, άπό τοΰ Γάγγου μέχρι τοΰ ποταμοΰ Σετλε- 
§ί, κα! μέχρι τών όρίων τοΰ Σεββαλήκ καί Κου- 
ραούν. Τά Βραχμανικόν όνομα Δελή (Delhi) είναι 
Ίνδραπράστχα, ήτοι ® διαμονή τοΰ Ίνδρα. » Προσ- 
βρεχομένη ύπό τών ρείθρων τοΰ Δίεμναχ, ή πόλις 
αΰτη, υπό πολυαρίθμων κεκοσμημένη μνημείων, πε- 
ριελάμβανε 320,000 κατοίκων τό 1830. Διήρηται 
δέ είς δύω, τό μέν, ύπό τών ένδεών οίκούμενον, καί 
τό όποιον καλοΰσιν Ίνδιάδα (Indonanie)· τό δέ κα- 
τεχόμενον ύπό τών μουσουλμάνων, καί τό όποιον 
καλοΰσι Μογγολιάδα (Mongolanie). Τέσσαρα μέ
γαρα είναι τά επισημότερα τής Δελής κτίρια. Τό

έν τούτων έπί τής όχθης τοΰ ποταμοΰ ίδρυμένον, τό 
Δαουρί-Σεράϊ, ή αύτοκρατορικόν παλάτιον, είναι έξ 
έρυθροΰ γρανίτου. Ό χρυσός καί τά πολυτιμότερα 
χρώματα κοσμοΰσι τό έσωτερικόν αύτοΰ.

Πρό ενός κα! έπέκεινα αίώνος, ήν ή Δελή μία 
τών μεγαλοπρεπεστέρων τής ’Ανατολής πόλεων. Έ- 
λεηλατήθη τω 1758 υπό τοΰ Σαχ-Ναλ!ρ, κα! διηρ- 
πάγη έπειτα πολλάκις ύπό τών Αφγάνων κα! Μα- 
χρατών. Οί είς χείρας τοΰ Σαχ-Ναδίρ θησαυροί, ήσαν 
άξίας πλέον ενός δυσεχατομμυρίου’ μεταξύ άλλων 
θαυμάτων, ύπήρχεν είς θρόνος πάγχρυσος ύπ’ άδα- 
μάντων κεκοσμημένος, καί άπό άγαλμάτων τορευτών 
ελεφάντων χρυσών.

’Ερείπια περικυκλοΰσιν είς μεγάλην άπόστασιν τήν 
νέαν πόλιν, τήν άρχαίαν τής Ίνδραστάχης μαρτυροΰν- 
τα λαμπρότητα. Βλέπει τις έχει τό Καλέ-Μεσδηιδ 
ή τέμενος μέλαν, όπερ ώκοδομήθη κατά τό σχέδιον 
τής Κεχαβή· τόν τάφον τοΰ Ούμαύσύρ· καί τό Διε- 
μαχ-Μεσδηιδ, τόν ώραιότερον Μωαμεθανικόν ναόν 
τών έν τή Ινδία ύπαρχόντων.

Έν τών περιεργοτέρων τούτων έρειπίων, είναι έ- 
κεΐνο ενός άστεροσκοπίου, έν σχήματι σφαίρας, κτι- 
σθέν, μέ δύο μεγάλους κύκλους περιφερείς ύπό έβ- 
δομήκοντα θυρίδων διατρυπουμένους. Τά μαρτύριο/ 
τοΰτο τής τών ’Ινδών έπιστήμης έκτίσθη περί τώ 
1710 ύπό ήγεμόνος Σεϊσίγγ, έπί τής βασιλείας 
τοΰ Μωάμεθ-Σάχ. ’Ιδού ή πρωτότυπος έκθεσις τών 
περιπτώσεων έν αίς έθεμελιώθη.

‘Ο Σεββαύ Ίεϊσίγγ είχεν έκ νοότητος άφιερωθή 
είς τάς μαθηματικός έπιστήμας, είχε καταγίνει είς 
τήν λύσιν τών ύψηλοτέρων προβλημάτων’ καί διά 
τής χάριτος τοΰ άνωτάτου τών όλων αιτίου, κατώρ- 
θωσε νά έμβαθύνη είς τάς άρχάς καί νόμους αυτών. 
Άνεΰρε λάθη έν τοις έν χρήσει άστρονομικοϊς πί- 
ναξι τής έποχής του’ έβεβαιώθη ότι δέν έδείκνυον 
ουτοι πάντοτε άκριβώς τάς αποστάσεις, τήν σχετι
κήν θέσιν, καί τάς κινήσεις τών άστέρων· ύπό τοιαΰτα 
διδόμενα, έπί παραδείγματι, ήσαν ούσιωδώς έσφαλ- 
μέναι αί φάσεις τής Σελήνης. Ήδη, έμβρυθών συμ
φερόντων, καθ’ οτι άπέβλεπε, είτε τά θρησκευτικά 
δόγματα, είτε την διοίκησιν τοΰ κράτους, είς τάς 
έπί τών φαινομένων τούτων παρατηρήσεις προσαρ- 
τηθέντων, δ Σεββαί Ιεϊσίγγ, άπεύθυνε πρός τόν Μωα- 
μεθ-Σάχ έκθεσιν, τής δποίας Ιδού ή άρχή.

< Ήλιε τής ευδαιμονίας καί τής ισχύος, αίγλη 
τοΰ προσώπου τής αύτοκρατορικής μεγαλοπρεπείας, 
μαργαρίτα άνανταγώνιστε τής τών θαλασσών κυ
ριαρχίας, ουράνιε τής αυτοκρατορίας άστήρ, οστις 
μετ’ άπαραβίλλου λάμπεις φαιδρότητος, τοΰ ύποίου 
σημαίά είναι δ ήλιος, δορυφόρος ή σελίνη' δόρυ δ 
“Αρης, ου δ κάλαμος ομοιάζει τόν ‘Ερμήν ού ή 
συνοδία έξισοΰται κατά τό κάλλος μέ τήν Αφροδί- 
την* ού ύποπόδιον μέν δ ουρανός, τύπος δ Ζεύς, 
καί φρουρύς δ κρόνος. Αύτοκράτωρ άπό μακράν βα
σιλέων σειράν καταγόμενος- Αλέξανδρε κατά τό 
άξίωμα* σκιά τοΰ ‘Υψίστου- νικηφόρε Μεάμιθ-Σάχ, 
έσο αείποτε θριαμβευτής έν ταις μάχαις.»
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Ό Σεβδαϋ-Ίεϊΐγγ ίξέΟετβν έπειτα είς διαλεχτόν 
ήσσον μεταφορική», γνώμας σοφωτάτας περί της 
ανάγκης μιας άστρονομιχής μεταρρυθμίσεως ‘Ο βα
σιλεύς του τω άπεκρίθη άπλούστερον :

« 'Επειδή είσεδυς είς τά μηστήρια τής επιστήμης,

• έπειδή έχεις έντελή τοϋ υποκειμένου γνώσιν, συ- 
» ναγαγών τούς αστρονόμους και γεωμέτρας τοΰ 
V ’Ισλαμισμού, τούς βράμας και τούς βραχμάνας,
* καί τούς αστρονόμους τής Εύρώπης, καί παρα-

» σκευάσας πάντα τά δι' άστεροσκοπεϊον άναγκαιοΰν- 
d τα όργανα, ένασχολήθητι νά δεμελιώσης μετ’ α
ν κριβείας τούς κανόνας έπί τοΰ χρόνου καθ' ον 
» μέλουσι νά συμβώσι, τά περί ών ό λόγος φαι- 
» νόμενα. »

« Δυσχερές ήν το έργον ο παρατηρεί ό Ίεσίργ’ 
« άλλά περιζώσας περί τήν όσφήν τής ψυχής του 
τής εύτολμίας τήν ζώνην»' συνέλαβε τό σχέδιόν, καί 
διεύθυνε τήν πραγματοποίησιν τοΰ γιγαντιαίου έργου

Ερείπια άστεροσχοπείου.

τοΰ οποίου ή παρούσα είκών παρίστησι τά λείψανα. 

Μετεχειρίσθη, άπ’ άρχής, τόν όρείχαλκον πρός κα
τασκευήν μερών τινων τοΰ άστεροσκοπείου. Μετ’ ό

λίγον, τής πείρρας υποδειξάσης αύτώ ότι ή ΰλη αυτή 

ήτο πολύ ευαίσθητος είς τήν τής θερμότητος έπενέρ- 
γε-.αν, καί δεν ήδύνατο άλλως νά τεθή εις ενέργειαν, 
εϊμή μετά μεγάλης φειδωλείας, αποφάσισε νά κάμη 

χρήσιν μόνον λίθων καί άσβεστου. ’Αποπερατω- 
δέντος δέ τού έργου, καί πολλών παρατηρήσεων 
έπιβεβαιωσασών τούς πρώτους αυτού υπολογισμούς,

έπέτυχεν ώστε καί άλλα ν’ άναγερθώσιν αστερο

σκοπεία είς Σεβι-Ζεϋπούρ, Μαδράς, Βεναρές, καί 
Ουγεϊν. Τέλος, είς πλήρη βεβαιόσητα φθάσας, έξέ- 

οωκε νέους πίνακας, ΰποβαλ,ών αύτούς είς τού αύ- 
τοκράτορος τήν έπιχύρωσιν, όστις περιέβαλ,εν αύτούς 

μέ χαρακτήρα άπαρετήτου ισχύος, όπως πολλαπλα- 
σιασδή ή χρήσις των. Τά ημερολόγια τής Δελής 
κανονίζονται εΐσέτι κανά τούς πίνακας τούτους.

I. Σ. Γ.


