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— Όχι, μά τήν αλήθειαν δ,τι κα'ι αν είπής, 'Ελένη,
ποτέ δέν θά συγκατατεθώ είς τδ όποιον προτείνεις ά
περίσκεπτον κίνημα.
'Η νεάνις πρδς τήν όποίαν ή τοιαύτη θετικωτάτη άπάντησις άπευθύνετο, έμόρφασε μορφασμόν μικρόν, άλλ’έμφαντικώτατον, καί, παύουσα πασαν μέ τήν έςαδέλφην
της συνομιλίαν, έλαβε, μέ πολλήν πικρίαν καί δυσα
ρέσκειαν, βιβλίον έπί τής πλησίον τραπέζης κείμενον,
και, βυθισθεϊσα^είς τόθρονίον της, έπροσποιήθη δτι άνεγίνωσκε μέ βαθυτάτην προσοχήν,
Ή Δουκία τήν έκύτταξε χαμογελώσα,καί, περιμένουσα νά καταπαύση ή θύελλα, έπανέλαβεν ήσύχως τήν
έργασίαν της.
Ή μικρά αδτη οικιακή σκηνή έδραματίζετο είς ώ
ραίαν τινά αίθουσαν, τής δποίας τά παράθυρα έβλεπαν
κήπον τερπνόν καί πολύανθον, δθεν. είσήρχετο άήρ
χλιαρός καί εύώδης, καί ήκούετο τό μελωδικόν κελά
δημα τών πτηνών, έορταζόντων έντός τών φύλλων τήν
έπάνοδον τοΰ έαρος.
’Επειδή ή σιωπή παρετείνετο δσον δέν ήθελεν ή Λου
κία, ήτις, άγαπώσα εϊλικρινώς τήν ξανθήν καί χαρίεσσαν έςαδέλφην της 'Ελένην, έλυπεϊτο διότι τήν έπίκρανε παρακούσασα τήν αιτησίν της, έσηκώθη ήσύχως, καί,

πλησιάζουσα πρός τό χαλεπαϊνον κοράσιον, έφιλησε
τρυφερώς τό μέτωπον του.
— ’Οργίζεσαι λοιπόν κατ’ έμοΰ διά τήν φρόνησιν μου,
φιλτάτη μου Ελένη; τής είπεν ή Λουκία.
— Τήν φρόνησιν σου! ή φρόνησις σου, Λουκία, είναι
έγωϊσμός, τήν διέκοψεν άποτόμως ή Ελένη, ριπτουσα
μακράν τό βιβλίον της.
— Έγωϊσμός! . . . σιώπα 1 μή μέ άδικης, έξαδέλ·
φη· ένόμιζα δτι έγνώρισες τήν καρδίαν μου, καί δέν έπίστευα ποτέ ν’ άπευθύνης κατ’ έμοΰ τοιαύτην κατη
γορίαν.
Ήρχισε τότε ή 'Ελένη νά δικαιολογήται περιπαθώς,
καί, άφοΰ έδωκεν είς τήν έξαδέλφην της γέυκύ φίλημα,
έπισφραγίζουσα οδτω τήν γενομένην ειρήνην, έπανέλαβε
νέαν πάλιν κατ’ αυτής έφοδον, έπιθυμοϋσα καί έπιμενουσα νά καταπείση τήν συνετήν Λουκίαν.
— Κα! κατά τί ευρίσκεις τήν πρότασιν μου άλλοκοτον ; έλεγεν. Έξηγήθητι, σέ παρακαλώ.
— Μέ τά σωστά σου μ’ έρωτας, Ελένη; τότε λοι
πόν δέν συλλογίζεσαι καθώς πρεπει, φιλτάτη μου' διό
τι, όλίγον άν θελήσης ν’ άκροασθής τήν συνειόησίν σου
καί τό λογικόν σου, θά σοΰ είποϋν, καλήτερα παρότι
δύνασαι; άπ’ έμέ νά τό μάθης, δτι είναι εναντίον καί
τής θρησκείας καί τής τάξεως νά τρεχη ή κυρία Ελένη
Γϊαρνή, καί νά έρωτα περί τής μελλούσης τύχης της
γραίαν μάγισσαν τής Σκωτίας, άγνωστον ολωσδιόλου
είς τόν τόπον τοΰτον, καί ίσως γυναίκα ρφτιοϋργον κ?ΐ
επικίνδυνον.
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— Ούτε ή συνείδησίς μου ούτε τδ λογικόν μου μοΰ
λέγουν τι τοιοΰτο, άπήντησεν ή‘Ελένη έμφαίνουσα καί
εις τδ πρόσωπον χαί εις τους λόγους της άπόφασιν ορι
στικήν και άμετάθετον. ’'Ακούσε με τώρα καί συ,
Λουκία. Άνετράφην, καθώς καλώς γνωρίζεις, εις τήν άγαπητήν μας Σκωτίαν, οπού ή δεισιδαιμονία βασιλεύει
άκόμη καθώς έπί τών ωραίων ημερών τοϋ μεσαιώνος,
καί πις·εΰω . . είναι άνοησία . . . είναι άδυναμία ....
είναι τέλος δ,τι θέλεις .. . πιστεύω όμως, λέγω, οτι
άνθρωποι τινες είναι τόσον εύτυχώς προικισμένοι άπδ
τήν φύσιν ώστε γνωρίζουν τά μέλλοντα, καί πολύ έπι
θυμώ νά μάθω τί μοΰ φυλάττει τδ μέλλον. ’Αν συ όλίγον περί τούτου φροντίζης, τδ εννοώ· είσαι πλούσια,
είσαι νέα, είσαι ώραία, τδ μέλλον λοιπδν λαμπρόν καί
χρυσωμένον θά ήναι διά σέ Άλλά δι’ έμέ, Αουκία, δι’έ
μέ τήν δυστυχή όρφανήν, τήν όποιαν οί φίλτατοι γονείς
σου διατηρούν πλησίον των άπδ άπλήν αγάπην, δέν εί
ναι συγχωρημένον άρά γε νά ήμαι άνήσυχος περί τής
μελλούσης τύχης μου, καί νά θέλω, μέ πάσαν θυσίαν, νά
τήν μάθω;
Τούς λόγους τούτους άκουσασα, ή Λουκια έ'σεισεν έ
λαφρά τήν κεφαλήν.
— Τδ μέλλον σου άποβλέπει τδν πατέρα μου οστις
σέ άγαπα ώς ίδιον του τέκνον, είπε τρυφερά χαμογελώσα, καί έπειδή δεν θά σέ φέρω εις τήν άχρείαν μάγισ
σαν, ήτις μοΰ προξενεί τώ όντι φόβον, θά μείνης είς τήν
αβεβαιότητα περί τοΰ ευτυχούς νυμφίου οστις είναι διά
σέ προωρισμένος άνωθεν.
— Άπατάσαι, Λουκια, έπανέλαβε μέ σταθερότητα ή
Ελένη· μόνον έπειδή δέν θέλεις νά μέ συνοδεύσης είς
τήν μάγισσαν, άναλαμβάνω τδ ταξείδιον μόνη μου.
— Ώ ! όχι, δέν θά πηγαίνης, άγαπητή, φιλτάτη μου
Ελένη, διέκοψε τήν έξαδέλφην της λαμβάνουσα τάς
χεΐρας αύτής εις τάς χείράς της, ώς θέλουσα νά ενί
σχυση περισσότερον τάς παρακλήσεις της.
— Θά πηγαίνω, σοΰ δμνύω! καί, άν τοΰτο ήναι σφάλ
μα, μόνη έγώ θά ήμαι ένοχος.
— Δέν θά πηγαίνης τούλάχιστον μόνη, διότι, άφοΰ
τίποτε δέν δύναται νά μεταβάλη τήν γνώμην σου, ούτε
αί θερμαί ίκεσίαι μου, θά σέ συνοδεύσω, Ελένη . . . .
πλήν . . .
Τδ πλήν τοΰτο έμεινε κολοβόν, διότι τδν όρον τδν
όποιον, άναμφιβόλως, ήθελε νά θέση είς τήν συγκατάθεσι'ν της ή Λουκια, τήν διέκοψε φίλημα τρυφερόν τής
'Ελένης, ήτις, αμα άκούσασα τήν υπόσχεσιν τής έξαδέλφης της, έπήδησεν είς τδν λαιμόν της, καί τήν έσφιγξεν είς τήν καρδίαν της. Πατήματα δέ άνθρώπων, οί
τινες έμβαιναν τήν στιγμήν έκείνην είς τήν αίθουσαν,
άπεπεράτωσεν όριστικώς τήν συνομιλίαν τών δύω έξαδέλφων.
Τήν έπαύριον πρωί, πρίν όπλισθή ό ήλιος μέ τάς φλο
γέράς ακτίνας του, καί ένώ ή πρώίνή δρόσος κατεψύχαινε καί άρωμάτιζεν άκόμη τήν άτμοσφαϊραν, αί δύω
νεάνιδες, άφήσασαι χωρίς κρότον τδν κοιτώνά των, καί
εύροΰσαι τούς ΐππβυς των έτοιμους, καθώς είχε δώσει
άφ’ έσπέρας διαταγήν περί τούτου ή Αουκία, έπέβησαν
έπ’ αύτών χαίρουσαι, καί διέτρεςαν όρμητικώς τά όλίγα
μίλλια, τά χωριζοντα τήν κατοικίαν των άπδ τδν ζητού
μενο·? τόπον.
Καθ’ οσον έπλησίαζαν, οί διαλογισμοί των έλάμβανον άντίθετον τάσιν όταν έξήλθαν τής οικίας των, ήσαν
φαιδραί καί εύθυμοι άμφότεραι, όλίγον όμως κατ’ όλί
γον ή Λουκια ήρχισε νά μεταμελήται διά τδ κίνημά της,
ένώ άπ’ έναντίας ή 'Ελένη ήσθάνετο αύξάνοντα τδν
ένθουσιασμόν της δι’ ολα τά έκτακτα καί παράδοξα, καί
τήν επιθυμίαν της. είς τδ νά γνωρίση τδ μέλλον, τδ ό

ποιον ό Θεός, έν τή άπείρω Αυτού σοφία, άφίνει κεκα
λυμμένον είς τούς όφθαλμούς μας.
Ό τόπος τδν όποιον διήρχοντο συνετέλει έπίσης είς
τούς φανταστικούς τούτους καί υπερφυσικούς διαλογι
σμούς, διότι ή οικία τοΰ λδρδ Γουίντερ, πατρός τής
Λουκίας, έκειτο είς τά άρκτικά όρια τής ’Αγγλίας· κα
έπροχώρουν τότε πρδς τά χώματα τής Σκωτίας, βλέ
ποντες μέ θαυμασμόν καί φρίκην συνάμα τούς παμμεγέθεις λίθους, οιτινες έφαίνοντο ώς τεχνικώς κρεμάμενοι έπί τών κεφαλών των, καί τάς ΰποκάτω τών πο
δών των βαθείας φάραγγας. 'Η όδδς ήτον μακρά καί
έπίπονος, καί πολλάκις έφοβήθησαν οτι άπεπλανήθησαν·
ή Ελένη όμως, ήτις είχε λάβει πρότερον πληροφορίας
περί τοΰ μέρους όπου έπρεπε νά διευθυνθοΰν, άφήκε κραυ
γήν χαράς όταν είδε πλησίον ύπερμεγέθουςτίνος δρυδς,
υψουμένης μεγαλοπρεπώς πλησίον τοϋ ποταμού, καί έν
μέσφ όγκωδών λίθων, αποσπασμάτων τοΰ όρους, καλύ
βην μικράν, πενιχράν δλως καί χορτοσκέπαστον, καί
μόλις έχουσαν τεσσάρων ποδών ύψος,
— Έφθάσαμεν τέλος πάντων, είπεν ή 'Ελένη κρα
τούσα τδν ίππον τη; καί έτοιμαζομένη νά πεζεύση.
Ή Λουκία έρριψε·? έκθαμδον καί άνήσυχον βλέμμα
περ: αυτήν, διότι ό τόπος έκεΐνος έφαίνετο ακατοίκητος,
καί τδ περί τήν καλύβην έκείνην έδαφος είχε μείνει έρη
μον καί σκεπασμένον άπδ βάτους. Είδαν μόνον έλαφον
νέαν βόσκουσαν πλησίον τής καλύβης, καί τήν μητέρα
αύτής όλίγον μακρύτερα, μεταξύ τής δρυδς καί τοΰ πο
ταμού.
— ΓΙοΰ εΐναι λοιπόν ή Σίβυλλα σου, ήρώτησε τέλος
πάντων τήν Ελένην, μέ φωνήν όμως σιγαλήν ώς άν έφο
βεΐτο μήν έξυπνίση τήν κοιμωμένην ήχώ,
— Έκεΐ πρέπει νά ήναι, άπεκρίθη σιγαλά έπίσης ή
Ελένη, δείχνουσα τήν δρΰν. Άς πλησιάσωμεν.
Καί τότε είδαν τώ όντι καθημένην είς τήν ρίζαν τής
δρυδς γυναίκα τυλιγμένην μέ μέγαν μανδύαν έρυθρδν,
έσταυρωμένας έχουσαν τάς χεΐρας είς τδ στήθος, καί
τήν κεφαλήν χαμαί νεύουσαν.
Ίδοΰσα αυτήν, ή Λουκία ώπισθοδρόμησεν άκουσίως,
ένώ άπ’ έναντίας ή Ελένη έπροχώρησεν όλίγα βήματα,
καί τήν έκύτταζε μέ φόβον καί σχεδόν μέ σέβας.
— Μάγισσα, είπεν, έρχομαι νά σέ συμ.βουλευθώ. Δέν
θά θελήσης ν’ άνοιξης είς έμέ τάς θύρας τοΰ μέλλοντος φ
Καί, ταϋτα λέγουσα, έθεσεν είς τά γόνατά της άργυροϋν νόμισμα.
Ή γραία ύψωσε τήν κεφαλήν, έκύτταξε τήν Ελένην,
καί, χωρίς ν’ άποκοιθή, ένευσε πρδς αύτήν νά τής δώ
ση τήν χεΐρα.
Ή 'Ελένη, ωχρά κα! τρέμουσα, ύπήκουσεν άνατριχιάζουσα, καί ή μάγισσα παρετήρησε προσεκτικώς τάς
γραμμάς τής χειρός της.
—Θά έχης τιμάς, πλούτον καί εύτύχίαν, τής είπε μετ’ ό
λίγον· υπανδρεία λαμπρά μετ’ ού πολύ σε περιμένει,
τδν δέ νυμφίον σου θά τδν άπαντήσης είς πανήγυριν
χωρικήν, καί θά τδν άκολουθήσης είς τήν Στερεάν.
Τδ εύτυχές τοΰτο ωροσκόπιο·? άκουσασα, ή 'Ελένη
ήσύχασεν· ή δέ Λουκία ήρχισε νά γελά. — Κρίμα είς
τδν κόπον σου καί είς τά χρήματά σου, φιλτάτη μου,
είπε πρδς τήν έξαδέλφην της κυττάζουσα μέχλευαστικδν ήθος τήν μάγισσαν. Καί τιμάς καί πλούτον κα! ευ
τυχίαν ήδύνασο όλα άνεξόδως νά τ’ άπολαύσης είς τήν
πανήγυριν τοΰ χωρίου, χωρίς νά λαβής τδν κόπον νά έλθης νά τά ζητήσης έως έδώ.
(
Ένώ ή Λουκία έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, οί όφ
θαλμοί τής γραίας έλαμπαν λάμψιν άγρια·? καί άπαίσιον.
Έπειτα, μέ φωνήν φρικώδη έκραύγασε·
·
— Γελάς, μωρά νεανις, ήτις δεν βλέπεις τδν δά-

κτυλον τοΰ Θεού έγχαραγμένον έπάνω σου· έγώ δμως, σεν εις γάμον, και, τήν αυτήν ήμέραν τής υπανδρείας
είς τήν όποιαν άποκαλύπτει τάς παντοδυνάμους άποφά- των, άνεχώρησαν δμοΰ είς Γαλλίαν. Κα! ούτως έφάνη
σεις Του, φρίττω καί άνατριχιάζω βλέπουσα τδσκεπάζον άληθεύουσα ή μάγισσα είς τδ πρώτον μέρος τής προ
ήδη τδστήθός σου νεκρικόν σάβανον διότι, σοΰ τδ λέγω, φητείας της.
τδ έτος δέν θά παρέλθη διά σέ όλόκληρον, άλλά θ’ άποΒεβαίως, χαράν ειλικρινή έχάρη ή Λουκία διά τήν
θάνης όταν οημάνη τδ μεσονύκτιον τής παραμονής τής άπροσδόκητον ταύτην εύτύχίαν τής έξαδέλφης της,
άγιας ήμέρας τών Χριστουγεννών.
τής άδελφής της, τής φίλης της· άλλά χωρίς νά τδ
Καί, τήν όλεθρίαν ταύτην πρόβρησιν είποΰσα, ή μάγισ θέλη, όχι δ φθόνος, δ φόβος ήλθε νά παγώση καί νά
σα έσηκώθη, έτυλίχθη μέ τδν μανδύαν της, ένώ ή πο- μαράνη τήν καρδίαν της.
λιά σχεδόν κόμη της έκυμάτιζεν είς τδν άέρα, καί άπεΉ Ελένη ήτον εύτυχής, καί κατά τοΰτο ή προφη
μακρυθη μέ μεγάλα βήματα.
τεία έπληρώθη· άλλά καί αυτή άρα έμελλε ν’ άποθάνη,
Αί δύω έξάδελφαι έμειναν όλίγας στιγμάς σιωπώσαι, τόσον νέα τόσον ώραία! καθώς καί τοΰτο είχε πρόάλλ’ ή Λουκία, βλέπουσα όποιαν άλγεινήν έντύπωσιν οί φητευθή.
λόγοι τής γραίας έπροξένησαν είς τήν 'Ελένην, έβριψε
'Η Ελένη, είς μόνην τήν ευτυχίαν της άσχολουμένη
τάς άγκάλας της είς τδν λαιμόν της, καί περιπαθώς τήν (καί οί εύτυχεις είναι περιφιλαυτοι), δέν ένόησε τήν
ένηγκαλίσθη μειδιώσα χαριέντως καί λέγουσα·
άλγεινήν έντύπωσιν τήν όποιαν έλαβεν ή Αουκία, καί
— Μή συγχύζεσαι, σ’ έξορκίζω, διά τούς μωρούς λό χωρίς τίποτε νά ένθυμηθή, χωρίς τίποτε λυπηρόν νά
γους τής κακεντρεχούς ταύτης γυναικός" είδε? ότι δέν είχα βάλη είς τδν νοΰν της, χαίρουσα καί γελώσα τήν ένηγ
έμπιστοσύνην είς τήν επιστήμην της, και ήθέλησε νά μέ καλίσθη όταν τήν άπεχωρίσθη, άκολουθήσασα είς τήν
τιμωρήση διά τοΰ φόβου. Άλλά δέν είμαι τόσον άνόητος, Στερεάν τδν νέον της σύζυγον.
ώστε νά λυπηθώ διά τοιαύτας άγυρτείας. Έλα, άκο— Γρήγορα βλεπόμεθα πάλιν, είπεν εύθύμως πρδς
λούθει με, καί άς έπιστρέψωμεν είς τήν οικίαν, όπου θά αύτήν, διότι μόλις έν έτος θά διαρκέση ή άπουσία μας,
ήναι όλοι άνήσυχοι διά τήν μακράν άπουσίαν μας.
καί όταν έλθωμεν θά σ’ ευρωμεν καί σέ άναμφιβόλως
'Ησύχασεν ή Ελένη βλέπουσα τήν άταραξίαν τής υπανδρευμένην, άγαπητή, φιλτάτη μου Λουκία- ή νέα
έξαδέλφης της, καί άμφότεραι ίππεύσασαι έπανήρχοντο όμως εύτυχία σου δέν θέ σέ κάμη βέβαια νά λησμονήδιά τής αύτής όδοΰ άλλά, καί κατά τήν έπις-ροφήν ταύτην, σης τήν μικράν σου Ελένην, ήκολούθησε ρίπτουσα βλέμ
διάφοροι ήσαν τών δύωαί εντυπώσεις· τότε όμως φαιδρά μα πλήρες άγάπης πρδς τήν έξαδέλφην της.
καί εύθυμος ήτον ή Ελένη, ένώ ή Λουκία, μ’ όλην της
Ή Λουκία έσεισε, λυπηρώς τήν κεφαλήν, καί δύω
τήν φρόνησιν, ήσθάνετο τήν καρδίαν της ώς υπό σιδη φλογερά δάκρυα κατέδησαν βραδέως διά τών πα
ρειών της.
ράς χειρός άλγεινώς πιεζομένην.
Αί διάφοροι αυται έντυπώσεις έξηλείφθησαν όλίγον
Μετά τήν άναχώρησιν τής έξαδέλφης της, ή νέα
κατ’ όλίγον, καί αί δυω έξάδελφαι είχαν μάλιστα δλωσ- Λουκία, όχι μόνον έγεινε μελαγχολική καί σκυθρωπή,
διόλου λησμονήσει τήν έπίσκεψιν των εις τήν γραίαν άλλά καί είς τήν ύγιείαν της αύτήν έπαισθητώς προσεμάγισσαν, όταν συμβάν, έκτακτον έπίσης καί άπροσδο- δλήθη, ώστε όλοι ήρχισαν νά φοβώνται περί αύτής,
κητον, ήλθε νά τάς άνανεώση ίσχυροτέρας παραποτέ συλλογιζόμενο: ότι, καθώς ή μήτηρ της άπέθανεν άπδ
διά τήν πτωχήν Λουκίαν.
μαρασμόν, ούτως έκληρονόμησεν ίσως καί αύτή όλεθρίαν
Έτελεΐτο πανήγυρις είς τδ πλησίον χωρίον, καί ό τινά πρδς τδ είδος τούτο τοΰ θανάτου τάσιν! Καί καθείς
λδρδ Γουίντερ μέ τήν οίκογένειάν του καί τούς φίλους έλεεινολόγει τήν σκληράν είμαρμένην νεάνιδος προσφι
του είχεν έλθει είς τδν άγροτικδν χορόν νά συνευθυμή- λούς καί έρασμίας είς όλους όσοι τήν έγνώριζαν, διά
ση μετά τοΰ πλήθους, δταν νεανίας τις, κομψός τδ ήθος, τήν καλλονήν της, τήν εύφυίαν της, καί πρδ πάντων τάς
εύειδής καί πρόσχαρις τήν μορφήν, έπλησίασε νά χαι- άρετάς της, διότι, ώς άγγελος παρηγοριάς, δέν έλειπε
ρετήση τήν ώραίαν νέαν τήν όποιαν έκράτει είς τδν νά έμφανίζεται εις τάς πενιχράς καλύβας τών πτωχών,
βραχίονα, έκλαβών αύτήν ώς θυγατέρα του. ‘Ο λδρδ φέρουσα τήν έλπίδα καί τήν χαράν άντί τής δυστυχίας
Γουίντερ έχαμογέλασεν, έκτείνων φιλικώς πρδς τδν νέ καί τής όδύνης!
ον τούτον τήν χεΐρα.
'Ο λδρδ Γουίντερ, έπανελθών άπδ τήν Σκωτίαν δ
— Χαίρω μεγάλως, είπε, λδρδ Μαξβέλ, διά τήν ά που πρδς καιρόν είχε μεταβή, έφριξεν ίδών τήν θυγα
προσδόκητον ένταΰθα παρουσίαν σου. Τή άληθεία. δέν τέρα του είς τήν δποίαν είχε φθάσει οίκτράν κατάσταένόμιζα ότι έπέστρεψες είς τήν έπαρχίαν, άλλως θά σέ έ- σιν. Φοβούμενος μολαταύτα μή τήν τρομάξη, έκρυψε
προσκάλουν νά έλθης νά μέ έπισκεφθής, έλπίζω όμως τήν άπελπισίαν του, έμειδίασε, καί έσφιγξε τρυφερώς
ότι θά έλθης αυριον- δέν είναι άλήθεια, Ερρίκε; διότι είς τάς άγκάλας του τδ τέκνον του, τδ μόνον θέλγηδέν έλησμόνησες βέβαια ότι είμαι .παλαιός φίλος τοΰ τρον τής ζωής του, τήν μόνην χαράν τοΰ γήρατος του,
μακαρίτου άρχοντος πατρός σου· έν τούτοις, ύπακούων τδ όποιον δ σκληρός θάνατος έφαίνετο έτοιμος νά τοΰ
είς τήν όποιαν μοΰ έξέφρασες έπιθυμίαν, σέ παρουσιάζω, άρπάση.
όχι είς τήν θυγατέρα μου, ήτις είναι μακράν καί δέν
— Έγώ δέν ήλθα νά μείνω, Λουκία, τής είπεν, άλ
μας βλέπει, άλλ’ είς τήν κυρίαν Ελένην Παρνή, άνε- λά μόνον νά σ’ έπάρω, καί νά πηγαίνωμεν είς Λονδΐνον, δπου μέ προσκαλοΰν αί υποθέσεις μου· διότι ένό
ψιάν μου.
— ‘Ελένη, σοΰ παρουσιάζω τδν νέον φίλον μου, τδν μισα οτι, παρά νά μένωμεν πολύν καιρόν χωρισμένοι,
λδρδ ‘Ερρίκον Μαξβέλ, ειπεν δ λδρδ Γουίντερ, άπευθυ- θά προτιμήσης ν’ άκολουθήσης τδν πατέρα σου.
Ή Λουκία έδέχθη τήν πρότασιν τοΰ πατρός της, καί
νόμενος πρδς τήν άξιέραστον νέαν, ήτις, έρυθριώσα καί
τρέμουσα, άνταπέδωκε, μέ χαμηλωμένους όφθαλμούς, άμέσως άνεχώρησαν . Σκοπός τοΰ λδρδ Γουίντερ, λαμβάνοντος μεθ’ έαυτοϋ τήν κόρην του, δέν ήτον τόσον νά
τήν βαθεΐαν τοΰ νέου λόρδου προσκύνησιν.
Τδ λοιπόν τής ήμέρας, δέν συνέβη τίποτε έκτακτον· τήν διασκεδάση διά τοΰ ταξειδίου, οσον νά συμβουλευθή
. τήν έπαύριον όμως ήλθεν δ ‘Ερρίκος είς τοΰ λδρδ διά τήν πολύτιμον ύγιείαν της όλους τούς πολυμαθείς
Γ ουίντερ, καί όλίγον καιρόν μετά ταύτα, τρωθείς άπδ ιατρούς τής μεγάλης άγγλικής μηφροπόλεως.
Άπευθύνθη κατά πρώτον είς τδν φίλον μας δόκτωρα
τδ κάλλος, τάς χάριτας κα! τά έράσμ'.α τής νέας άνεψιδς τοϋ γέροντος φίλου του προτερήματα, τήν έζήτη- Μόλδεν, προσκαλεσας αύτδν μολαταύτα νά έλθη νά

— 86S —
τόν έπισκεφθ^, όχι ώς ιατρός, άλλ’ ώς παλαιός ψιλός, αντίας, εφαίνετο πάσχουσα καθ’ ημέραν χειρότερα , κα!
άπσφεύγων σΰτω νά σώση υπόνοιας εις τήν πάσχουσαν. καθ’ ήμεραν έγίνετο μελαγχολικωτέρα καί σκυθρωπό
Τό αυτό έσπέρας λοιπόν ήλθεν ό δόκτωρ Μόλδεν εις τερα. Τέλος πάντων, περί τήν 15 δεκεμβρίου, επει
της Λουκίας. Έμβάς δέ εις τήν αίθουσα?, ηυρεν αυτήν δή ήσθάνετο προσεγγιζον τό τέλος της, έξώρκισε τόν
καί τήν τροφόν της ένασχσλσυμένας νά έτσιμάζσυν το πατέρα της νά τήν έπαναφέρη εις τήν ’Αγγλίαν, Οέτεί. Ή Λουκία έψόρει έσθήτα λευκήν, καί γοητευτι λουσα, έλεγε, νά μεταίδή τήν πατρίδα της πριν άποθάνη.
κόν αληθώς ήτον τό κάλλος της· ώστε δ αγαθός Μόλδεν
Ό ταλαίπωρος λόρδ Γουίντερ τήν ήκουσε μέ θλιήσθάνθη αλγεινόν οίκτου αίσθημα συλλογιζόμενος ότι ψιν άμετρου, καί έσπευσε νά έκπληρώση τήν επιθυ
τοσαϋτα θέλγητρα έμελλαν νά γείνουν λεία τοϋ σκλη μίαν της.
ρού θανάτου, διότι, έκ των όσα τοϋ είχεν εϊπεΐ ό λόρδ
Μόλις επανήλθε? ή δυστυχής οικογένεια εις Λονδί
Γουίντερ, έψοβεΐτο καί αυτός μήπως ή νόσος από τήν νο?, έστειλαν πάλιν νά ζητήσουν τόν δόκτωρα Μόλδεν’
όποιαν ή μήτηρ άπεθανεν έξετεινε τους σκληρούς της
Ό δόκτωρ εδραμεν ευθύς εις τήν οικίαν τής Λου
όνυχας καί εις τήν αξιολάτρευτου αυτής κόρην.
κίας, διότι ήσθάνετο ζωηράν συμπάθειαν πρός τήν, πά
Όταν είσήχθη ό δόκτωρ Μόλδεν, ή Λουκία τον άν- σχουσαν. Άλλ’ όποιαν έσυγκινήθη βαθειαν συγκίνησιν
τεχαιρετησε διά νευσεως τής κεφαλής, καί, κυττάζου- όταν έμβήκεν εις τήν αυτήν αίθουσαν όπου τήν είχεν
σα διαδοχικώς αυτόν καί τον πατέρα της μέ βλέμμα ίδεϊ κατά πρώτον, καί τήν ηυρε πάλιν τυλιγμένη? μέ
δύσπιστο?, έδειχνε? οτι έμάντευσε τόν σκοπόν τής έπι- μακράν έσθήτα λευκήν, αλλά τήν φοράν ταύτην τόσον
βκέψεως ταύτης, καί τήν αιτίαν ήτις έφερε τόν ξένον έ ώχοάν καί μεταδεβλημένην, ώστε εφαίνετο ώς τυλιγ
κείνον εις τήν οικίαν της.
μένη εις σάβανου.
Ό Μόλδεν, άνήσυχος ών διά τό βλέμμα τούτο, καί
— Βλέπουσα τόν ιατρόν, έμειδίασε προσηνώς ή Λου
Οελων νά διαλύση τήν αμηχανίαν ήτις εφαίνετο οτι κα κία, και, τείνουσα πρός αυτόν τήν ισχνήν καί κατάτέλαβε? όλους, έσυγχάρη τήν Αουκίαν δι’ οσα έφημί- ψυχρον χεΐρά της, τόν έκαμε νά νοήση ότι έπεθυμει νά
ζοντο περί τής ίδιαζούσης εις τήν μουσικήν, καί ιδίως μείνη μόνη μίαν στιγμήν μετ’ αύτοϋ. Όλοι τότε άπεεις τό κύμβαλου ευφυΐας της, καί τήν έπαρακάλεσε νά μακρύνθησαν.
τόν βάλη εις θέσιν νά κρίνη ό ίδιος περί τής εξαίσιου — Δέν έχω ανάγκην τής θεραπείας σου, ιατρέ, είπε δαταύτης υπολήψεως.
κρύουσα ή ασθενής, τό εννοείς κάλλιστα βλέπων με.
Έχαμογέλασε ψυχρώς, καί περιφρονητικές μάλιστα, Έχω ακόμη δΰω ήμέρας νά ζήσω. άφησέ μου τας· αλ
η Λουκία άκούσασα ταϋτα· έν τούτοις έσηκώθη, καί, λά τήν 24 δεκεμβρίου πρός τό έσπέρας, έπαρε τόν
καθήσασα εις τό κύμβαλου, ήρχισε νά παίζη μέλος πατέρα μου άπεδώ, κα! μή τόν άφήσης νά ίδή τό φριτι τού Χάϋδεν. ’Ενώ δέ έπαιζεν, ό πατήρ της εξήλθε κτόν θέαμα τοϋ θανάτου μου.
προφασιζόμενος οτι ήθελε νά γράψη επιστολήν. Μόλις
Τους λόγους τούτους άκούσας, ό ιατρός ένόμισεν
είδεν οτι έμειναν μόνοι, ή Λουκία έστάθη αΐφνιδίως, ότι ή πάσχουσα νεανις ήρχισε νά παραφρονή- όθεν τήν
και, στραφεΐσα πρός τόν ιατρόν, είπε ρίπτουσα θλιβε έκύτταξε προσεκτικώς, καί έσυμβουλεύθη έπιμελώς
ρά έπ’ αΰτοϋ βλέμμα’
τόν σφυγμόν της. ΤΙ Λουκία, μαντεύσασα τήν υποψίαν
— Μαντεύω τόν σκοπόν τής επισκέφεώς σου, καί τήν του, άφήκεν αλγεινόν στεναγμόν.
ανησυχίαν τοϋ δυστυχούς πατρός μου’ καί έπεΟύμουν
— Σώας, είπεν, αλλοίμονο?! έχω τάς φρένας μου,
ές όλης καρδιας νά δυνηθής είλικρινώς τά τόν ήσυχά- καί καλώς γνωρίζω τήν όλεθρίαν ώραν ήιις μέλλει
σης περί τής ΰγιείας μου. Πλήν, αλλοίμονο? I έλπίς νά σημάνη δι’ εμέ.
κάμμ,ία δεν μένει. Μόλις είμαι εικοσαετής, κα! πρέ
— 'Ακούσε με, ήκολούθησε μέ πυρετώδη φωνήν,
πει ν αφησω την ζωήν ταύτην, ήτις τόσον ωραία καί καί ίδέ άν ολαι σου αί φροντίδες καί όλαι τοϋ δυσ
ευτυχής άνηγγελλετο δι’ εμέ. Ή καταδίκη μου ά- τυχούς πατρός μου αί παρακλήσεις δέν έσυντρίφθηπηγγελθη. Ο Θεός άπεφάσισε, πρέπει ν’άποθάνω!
σαν κατέταντι τής σκληράς ειμαρμένης ήτις είχε τυ-ζ
Και, ταϋτα λέγουσα, ή δυστυχής νεανις ήρχισε νά πώσει έπ’ έμού τήν σφραγίδά της.
χύνη ποταμηδόν δάκρυα, ενώ 4 φιλάνθρωπος Μόλδεν
Καί μέ τήν ζάλην όλην τήν όποιαν αί αναμνήσεις
έπροσπάθει με πολυν αγώνα νά κράτηση τά έδικά του
αυται διήγειραν, ή δυστυχής νεανις άφήκε νά διαφύγη
Τότε ήρώτησε καταλεπτώς τήν Αουκίαν περί τοϋ πά τήν καρδιαν της τό φονεζςον αυτήν φρικτόν μυστήριον.
θους της, καί έμεινε πεπεισμένος ώς αυτή ότι τίποτε
Ό Μόλδεν, άκροαζόμενος αυτήν, ΰψονε τους όφθαλεις τόν κόσμον δέν ήδύνατο νά τήν σώση· έπάσχισε μο μους πρός τόν ουρανόν, ώς έπικαλούμενος τήν έξ ΰλαταύτα νά τής δώση έλπίδα καί θάρρος, άλλ’ ή νεά- φους βοήθειαν μεγάλαι δέ σταγόνες ίδρώτος, βρενις, σειούσα θλιβερως τήν κεφαλήν, είπε·
χουσα; τό μέτωπόν του, έφανέρωσαν όποιαν συμπά
—- Προσπάθησε νά γελάσης τόν δυστυχή πατέρα μου, θειαν καί ανησυχίαν διήγειρεν εις τήν ψυχήν του ήδιήιατρέ, καί θά πράξης φιλάνθρωπον έργου. Δι’ έμέ ό γησις .αυτή.
μως, τούτο είναι αδύνατον, ήξεύρω ότι είμαι καταδι
Όταν έτελείωσε, τήςέσφιγξε τρυφερός τήν χεΐρα.
κασμένη.
—- Ησύχασε,τέκνου μου, τής είπε, θ’ άπομακρύνω τόν
Ο Μόλδεν επήγ; νά εΰρη τόν λόρδ Γουίντερ, όστις
πατέρα σου.
τόν έπεριμενεν άνυπομόνως» καί, μολονότι τοϋ εκρυ·
Τοΰτον μόνον τόν λόγον έπρόφερεν, έπειτα, προσΦ« -όι επικείμενον τής ωραίας Ουγατρός του κίνδυνον,
καλέσας
τους άλλους νά έμβοϋν εις τόν κοιτώνα τής
τόν παρεκινησε νά τήν μεταφέρη εις κλίμα γλυκύτε
ασθενούς, άνεχώρησε,
ρου, τουτέστιν εις τήν ’Ιταλίαν ή εις τάς μεσημβρινά;
Τήν 24 δεκεμβρίου, περί τήν μεοημβρίαν, ό Μόλ
επαρχίας τής Γαλλίας. Αυτή ή ασθενής ένεθάββυ νε τόν
πατέρα της ν άναλάβη τό ταςείδιον τούτο, ελπίζουσα δεν έπήγεν εις τής Λουκίας, τήν όποιαν δέν είχεν
ν’ άπαντήση τήν Ελένην εις τήν Στερεάν, καινά ίδή ίδεϊ από τήν ημέραν καθ’ ήν τοϋ έξεμυστηρεΰθη τό
καί πάλιν εκείνην τήν όποιαν ήγάπα ώς ίδιαν τη; α μυστικόν της. Τήν ηυρε πολύ χειρότερα,
δελφήν.
— Ώ ! Θεέ μου I . . . . Θεέ μου I βοήθησε με, εί
Ικανοί μήνες παρήλθαν χωρίς νά φέρουν ποσώς πεν ό φιλάνθρωπος ιατρός. Φοβούμαι μήπως είναι πο
βελοίωσιν εις τήν υγι ιαν τής δυστυχούς Λουκίας-απ’έν- λύ αργά ! μήπως κάμμία ελπίς δεν έμεινε? ! . . ίΏ Γ
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θεέ μου ί . . Θεε μου! . . .. έλέήσε τόν δυστυχή τοΰςον πατέρα I
Έπειτα, πλησιάζων εις τήν κλίνην, τήν όποιαν ή
δυστυχής Λουκία δέ? είχε δύναμιν πλέον ν’ άφήοη,
τής έσφιγξεν ήσύχως τήν χεΐρα. ‘Η πάσχουσα νεανις ή
τενισε πρός αυτόν θλιβερόν βλέμμα.
— Άπομάκρυνε τόν πατέρα μου , έμουρμούρισε σι
γαλά, δέν βαστάζει πλέον ή καρδια μου νά τόν
βλέπω.
— Ήθελα νά τόν άποχαιρετήσης πρότερον, άγαπητή, φιλτάτη μου νέα, είπε σιγαλά πρός αυτήν ό ια
τρός, καί Οέλων νά σοΰ δώσω εις τούτο δύναμιν, σοϋ
έφερα ποτόν.
Ή Λφυκία ένευσε καταφατικός, καί ό Μόλδεν τής
έδωκεν ήσυχα τό ποτόν εις τά Χείλη της, ύφόνων τούς
δφθαλμούς του πρός τόν ουρανόν, Ός έπικαλούμενος
τήν συμμαχίαν του.
Μετ’ όλίγας στιγμάς, ή ασθενής άνες-ένάξε βαθέως
χαί έκλεισε τούς δφθαλμούς.
— ,Άς γονατίσωμεν ! άνέκραξεν ό ιατρός, άς γογατίσωμεν καί άς παρεκαλέσωμεν τόν"Γψιστον νά σώση
τό τεκνον μας. Καί ούτως όλοι οί τής οικίας έγονά«σαν, καί άλλο τι πλέον δέν ήκούετο είμή προσευχαί
καί θρήνοι.
Όλίγαι στίγμα! παρήλθαν συτως’ έπειτα ό Μόλ
δεν, λαβών εις τάς χεΐράς του ιάς χεϊρας τοϋ Γουίν
τερ, καί βέλων νά τόν έγκαρδιώση, τοϋ διηγήθη τό
μυστήριον, τό όποιον, πολύ αργά ίσως, τοϋ είχεν έμπιστευθή ή Λουκία.
— Ή ασθένεια της είχε ρίζας βαθείας, έπρόσθεσε
μετά ταϋτα, καί διά τής λογικής μόνης δέν έθεραπεύετο, ουδ’ ήτον δυνατόν νά τής δώσωμεν νά νοήση οτι
ή υπανδρεία τής έξαδέλφης της συνέβη κατά τύχην
απλήν καί σύμπτωσιν, ώς ενίοτε συμβαίνει· διά τούτο
κα! δέν ήθέλησα καν νά πολεμήσω τήν νοσούσαν φαν
τασίαν της· τής έδωκα όμως ποτόν ναρκωτικόν, διό
τι, άφοϋ άπαξ παρέλθη ή ολέθρια ώρα, ίσως ήμπορέσωμεν ν’ άναλάβωμέν τινα έλπίδα· άλλα εις μόνον
τόν Θεόν έχω τό θάρρος μου, δ Θεός μόνος ήμπορεΐ
άκόμη νά τήν σώση I
Μέ τοιαύτην διαδοχήν δακρύων, προσευχών καί ελ
πίδων παρηλθεν ή νύξ. Άπό καιρόν εις καιρόν, ό Μόλ
δεν έσυμβουλεύετο τόν σφυγμόν, ήήκροάζετο τήν πνοήν
τής ασθενούς. Καί κάνέν πρόσκομμα δεν έδυσκόλαινε
τήν θαυμασίαν σχεδόν ταύτην θεραπείαν. Είχε ψέξει τέ
λος πάντων, όταν ή Λουκία ήνοιξε τούς δφθαλμούς.
— Πού είμαι ; είπε κυττάζουσα έθαμβος τά φαι
δρά των περιεστώτων πρόσωπα.
Ό ιατρός ένευσε πρός τόν λόρδ Γουίντερ, καί, πλη
σιάζων πρός τόν ασθενή, χαμόγελών τήν ήρώτησε·
— Δέν αγαπάς νά σηκωθής μιαν στιγμήν, φιλτάτη
μου κυρία Λσυκια, ν.αί νά παρευρεθής εις τό πρόγευ
μά μας τής ήμέρας τών Χριστουγεννών;
— Τής ήμέρας τών Χριστουγεννών I άνέκραξεν ή
Λουκία, καί αί παρειαί της έχοωματίσθησαν καί οί δ
ίθαλμοί της έτόξευσαν φλόγας. Χριστούγεννα έχομεν
οήμερον; Ώ ! σας έξορκιζω εις τήν ψυχήν σας, μή μέ
«πατατε!
Ό λόρδ Γοίντερ έλαβε καί αυτός τήν χεΐρα τής
Λουκίας.
-— Εις τήν ψυχήν μου, είπεν, εις τήν τιμήν μου τήν
βμόλυντον, κόρη μου, σήμερον έχομεν Χριστούγεννα,
ααί ή κχκή προφητεία ήτις μόνη σοϋ έφερί tov θάνατον
είναι ψευδής.
— Έσώθην! . . · έσώθην, θεέ μου ! . . , άνέκραξεν
ή ''ε«7ΐς, καί έπεσε λειποθυμήσασα.
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Κα! έσώθη τφ ό’ντι, διότι άπό τήν ημέραν έκείνην
ολα τά φοβερά τής άσθενείας συμπτώματα έξηλείφθήσαν δλίγον κατ’ ολίγον άνέλαβε τήν ΰγιείαν της, τά
ζωηρά χρώματα τής νεότητος, καί, όταν διηγείτο τήν
φρικτήν ιστορίαν της, έλεγε τών φιλαινάδων της·
— Καί προ πάντων μάθετε νά καταδαμάζετε τήν
φαντασίαν σας· διότι άλλως, θά σάς φονεύση ανηλεώς.
Είναι τίποτε τρελλότερον τής φαντασίας;

(’£κ τοϋ γα.Ι.Ιιζον.)

0 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΗΕΛΙΟΣ·
Ή Έπιάη'ησοζ, ύπήοξεν αείποτε γόνιμος έν
δοξων άνδρών· κατά τους πικρούς μάλιστα χρόνους
τής δουλείας, δτε ξηρανθεντων τών μαστών τής ουστυχοΰς ‘Ελλάδος, τά τέκνα αυτής πειναλέα έόιώκοντο ένθεν κάκεΐβεν, αί έπτάδελφοι ,συσιριγχθεΐσαι
άδιαρρήκτοις δεσμοΐς, ύπεθαλψαν, μετά τινων άλλων
πνευστιωσών έλληνίδων τροφών, τάς τελευταίας ρανί
δας τοϋ ‘Ελληνικού πνεύματος, τοσούτον μέλλοντος
μετά ταϋτα ν’ άναβλαστήσ// άφθόνως.
Καί εάν τις άναδηφίση τά χρονικά τών γηραιών τού
των κοιτίδων τοϋ ‘Ελληνισμού, όποιας ευφυΐας γεν
ναιότητας, τόλμης, σοφίας, άποκυήματα θέλουν προ
κόψει I Κατά τούς τελευταίους τούτους τεσσαρας αιώ
νας, ποΰ δέν άναφαίνεται ‘Επταννησιος;
Ιοε καί
επί τοΰ θρόνου τών Ινδιών άνυψουμενον καφεποολην

‘Επταννήσιον, τυχόντα δώρων καί τιμών παρα τοϋ
Λουδοβίκου ΙΔ’. καί έτι μεγαλητερας τιμής, τής παρά
τοΰ Βολταίρου μνείας εις έν τών πολλών αριστουρ
γημάτων του- (1) Τινών όμως ή κυρ ωτερα αρετή,
τό πρώτιστον προσόν εις τήν ευγνωμοσύνην τού ‘Ελ
ληνισμού έστΐν αύτή ή πάλη των ύπερ τοΰ ‘Ελληνισμού'
όποιας καρτερίας, γενναιοψυχεας, όποιου εθνισμού
ΐσχΰς άπητεΐτο εις τους πρωταθλητάς εκείνους ινα
πολεμήσωσι τήν έπ.ββοήν τοΰ ξενισμού ! Στοχάσθητι
ότι αί νήσοι έξενοκρατοΰντο, καί ότι ετιμώντο και ήμοίβοντο επομένως παρά τών ξένων, οι φρονοΰντες
καί πράττοντες ξένα! ‘II ανάγκη, η φιλοοοςία, η κοι
νή χρήσις, ήνάγκαζον σχεδόν πάντα; ν’ άποσκορακίζωσιν άκοντας ίσως, τήν πατρώαν γλώσσαν καί συμ
περιφοράν’ δέν είναι άρα αξιοθαύμαστοι σί παλαιοντες
κατά τών καταστρεπτικών τούτων στοιχείων, οί προφητεύοντες διά τών λόγων και έργων των τήν μελ-

λσυσαν παλιγγενεσίαν μας ;
Εις τούτων δπήρξε καί Ιωάννης Ζαμπελιος ό ΛευΧάδιος.
Περί τούτου θέλω αναφέρει έν παροοω. Εις
μέν τόν ικανόν καί ειδήμονα κριτικόν αποκειται μόνον
μελετήση τόν ποιητή?,, εις έμ= 5ε άς
έπιτραπή απλή σχεδιογράφησις εντυπώσεων >α! ανα

μνήσεων.

(β Siccle de Louis ΧΙΥ cl <le Louis XV.

“■ σζν —
— 871 —
Τό προ μορίων έτών καταποντισθέν είς τά υδατα
Ή τών δύω ποιητών συνέντευξις, συνέτεινε πολύ
της Λευκάδος δαιμόνιον της Λεσβίου ποιητρίας, πε
είς τοΰ δευτέρου τήν έπιμονήν καί τήν έμπνευσιν, καί
ρίεπλανατο παρά τάς ερήμους καί αποτόμους άκτάς εις πολλά χωρία αύτοΰ άναβλύζειδ Άλφειρικός άσπατης νήσου, μάτην ζητούν τάφον, ότε τήν 24 ’Απρι σμός. Έτος δλόκληρον ό Ζαμπέλιος τόν Άλφιέρη ώλίου τοΰ 1787 μετεμψύχωση έν νεογνω, δνομασθέν- νείρεύετο. ’Επήλθον τέλος αί διακοπαί τών μαθημά

τΐ, Ιωάννηυ Ζαρχέ.ίιος. Από πρώτης πνοής του των, καί άσθμαίνων κατέρχεται είς Φλωρεντίαν. Πέν
άνεφάνη τό‘Ελληνικόν δαιμόνων.., μάτην έπροσ- θιμος ήχος κωδώνων προσκρούει τήν άκοήν του· άπάθουν νά τώ διδάξωσι τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν . . . κων άνατοιχιάζει, καί πληροφορείται τό αίτιον τοϋ γε
τήν έμίσει έξ όλης καρδίας, τήν Ελληνικήν μόνον φι νικού πένθους ... φεΰ! είχεν έκπνεύσει τής Ιταλίας
λών, τήν φιλτάτην ‘Ελληνικήν· ότε κατά τό 1804, έ- δ τελευταίος δραματουργός. . .
νεκα τής έλλείψεως ήμιδαπών διδακτηρίων μετέβη είς
Ο Ζαμπέλιος λαβών τά διδακτορικόν δίπλωμα είς
Βολωνίαν τής Ιταλίας ίνα διδαχθή τά νομικά, χάριν Πίσαν τής Τοσκάνης, μετέβη είς ΓΙαβίαν, όθεν έσχε
πόρου ζωής, ήγνώει παντελώς τήν γλώσσαν τής χώ τίσθη μετά τών ένδοξων έπίσης ποιητών τής ’Ιταλίας
ρας. Εκτοτε άρχίζει ή οδυνηρά έκείνη πάλη, ής ούχΐ Μόντη, Φοδηόλου, Πινδεμόντε, Βιμορέλλη καί άλ
δ τυχών δύναται νά σταθμίση τάς βασάνους· άνάγκη νά λων. Έκεΐ καί είς Βολωνίαν ήσαν καί άλλοι νέοι Έλ
διΟαχθή μόνος τήν γλώσσαν, άνάγκη νά μυηθή έπι- ληνες, οιτινες έμελέτουν τήν άρχαίαν Ελληνικήν, άλ
^τημηί, παντει αντιθέτου προς τήν ψυχικήν τάσιν του, λά πρός όφελος ξένης φιλολογίας άλλοτρίου έθνους,
πολέμιου μαλιστα αυτής, καί όμως ήτον άνάγχη νά καί έκάγχαζον τόν Ζαμπέλιον όνειροπολοΰντα Ελ
υποκύψη !.. . όποια τά θύματα τής άνάγκης ! . . τοΰ λάδα, καί "Εθνος ‘Ελληνικόν.
θηριωδέστερου τούτου κοινωνικού θηρίου .. . μεγάλο’Από τής Παβίας, δ Ζαμπέλιος μετέβη είς Παρι
φυέ Βικτορ Οΰγε, πόσον καλώς άνέλυσας τήν σκωρίαν σίους πρός συνέντευξιν άλλου όνειροπολοΰντος νεο
ταύτην τής κοινωνίας. (1) .. μάχαιραν λαιμητόμου.
ελληνικήν φιλολογίαν, έθνος Ελληνικόν ... τοΰ ΚοΟ νέος όμως "Ελλην, δέν εγκατέλειψε τήν μελέ ραή. Ό έτερος ουτος προφηταπόστολος τής παλιγ
την τών παιδικών φίλων του, καί άκροασάμενος τήν γενεσίας τοΰ έθνους μας, διέγνω τόν μέλλοντα ποιη
έρμηνιαν τών ‘Ελλήνων ποιητών παρά τής περιφήμου τήν, καί είπεν αύτώ τάς λέξεις έκείνας, αίτινες
Καμπρόνης, καί μελετών κατ’ ιδίαν έζωπύρει τά έμ- ούδέποτε διασκεδάζονται άπό τής μνήμης καί άπό τής
^ωλευον έν αύτω δαιμόνων έσχετίσθη καί μετά τής ψυχής ήμών , διότι άποσταλάζουν άπό ς-όμα πλή
Ιταλικής φιλολογίας, χάριν τών άριστουργημάτων τοΰ ρες ειλικρίνειας, πλήρες θείας άποκαλύψεως, άπό
Αλφιέοη ... ‘Ο Ζαμπέλιος ένθουσιασθείς άπό τάς στόμα τοιούτου άνδρός : γράγον .. γράψον ! . .
τραγωδίας αύτοΰ . . . μετέβη εις τήν έν Φλωρεντία
Ύπό δύω λοιπόν ένδοξους Έλληνιστάς τώ άπεδιαμονήν τοΰ μεγαλοφυούς τραγωδοποιού. Ούτος εΐχε καλύφθη ή Μοΰσα' ύπό τήν Καμπρόνην καί ύπό τόν
τότε άπανθίσει ολα τά στίλβοντα ποικιλ.όχροα άνθη Κοραή, ή κάλλιον εΐπεΐν παρά τής Καμπρόνης μέν
τό δαιμόνων προπαρεσκευάσθη, παρά τοΰ Κοραή δέ
τοΰ βωυ, καί μισών τό άνθρώπινον γένος, ούχ! μόνον
άπελύθη εις τό άπειρον τοΰ σταδίου.
ηνοχλεΐτο νά ύποδεχθή ξένον ή οικεϊον αύτώ, άλλ’ ήΕπιστρέψας είς Λευκάδα, έδιορίσθη πάραυτα δικα
νοχλεΐτο ν’ άναγνώση καί τάς πρός αύτόν έπιστο- στής· ένταΰθα άρχίζει ή τρίτη καί τελευταία περίοδος
λάς.
τής άξιοθαυμάστου, τής ηρωικής πάλης. Τό δαιμόνων
'θ Ζαμπέλιος φθάσας εις Φλωρεντίαν μετέβη είς πνεύμα έτοιμόμαζενον πρό πολλοΰ διά τόν άγώνα, άνεπήδα βιαίως είς τήν ένθουσιώσαν ψυχήν τοΰ νέου Έλτόν οίκον τοϋ Κόμητος ποιητοϋ.
ληνος, άλλά δεσμά, δεσμά ίσως άδιάρόηκτα τό κατε— Νέος Ελλην, Κύριε Κόμη, έπιθυμεΐ νά σας ί δυνάστευον. Αί ξηρά! νομικά! έργασίαι κατήναυζον τό
δή, εΐπεν αύτώ ό υπηρέτης.
ένθουσών πΰρ, ή ελλειψις υφους καί στίχου υπήρχε
Ο εξηκοντούτης τότε Άλφιέρης έμελέτα κατά πρώ τάφρος, ήν άδυνάιει νά υπερπήδηση. Άνετριχίασα ό
ταν άνέγνωσα τόν έπόμενον παράγραφον, διανοούμενος
τον τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν.
τήν δυστοκίαν αύτοΰ προελθοΰσαν άπό τήν τότε άτέ— ’Ας έλθή.
λειαν τής γλώσσης μας, ής ένεκα, μία υπαρξις, μέλ
Ό υπηρέτης προσεκάλεσε τόν νέον Έλληνα νά εί- λον λαμπρόν έμελλε νά ταφή . . . α Πρό πολλοΰ, λέ
σέλθη.
γει δ Ζαμπέλιος είς τάν πρόλογον τών τραγωδιών του,
έπεθύμησα νά γράψω τραγωδίας· άλλ’ ή άτέλεια τής
Ή Συνέντευ ξίς των διήρκησεν ώρας τινας, καθ’ ας
έτι άπολιτεύτου γλώσσης μας, καί ή ελλειψις επιτη
ό Ιταλός ποιητής, άκούσας Έλληνα άναγιγνώσκοντα
δείου στίχου καί ύφους τραγικού, κατ’ άρχάς μέ έτήν Ελληνικήν γλώσσαν άπεδοκίμασε τήν έρασμιανήν δειλίασαν τόσον, ώστε μικρόν έλλειψε νά παραιτήσω
προφοράν, άναγνωρίσας τήν γνησιότητα τής ιδικής μας. ώς άτελεσφόρητον τήν έπιθυμίαν μου. »
Η ένθους όμως ‘Ελληνική εύφυΐα του, συντρίψασα
Έπί τέλους τόν άπεχαιρέτησε, προσκαλών αύτόν νά
Ιλθη νά μείνη είς Φλωρεντίαν τό προσεχές έτος κατά

τάς διακοπάς τών μαθημάτων.

(1) Noire dame de Paris.

παν πρόσκομμα άνεπτερώθη καί άνεφάνη δ Τiuo.lt ων,
πρώτη τοΰ Ζαμπελιου τραγφδία (1).

(1) Πριν αύτοΰ έξέίωκε συλλογήν ανακρεόντειων
πονημάτων έζλειψασαν ήδη.

Έξηκολούθει λοιπόν δ γενναίος νά παλαίη καθ’ ό λου. Συνδυασμός εύτυχής, άναδεικνύων πρός άπαντβς
λων τών προσκομμάτων, καί δτε μετά δωδεκάωρον άγαπητόν τόν Ζαμπέλιον. Τοϋ άνδρός τό παρελθόν,
δικολογικήν ένασχόλησιν άπεναρκοΰντο αί δυνάμεις τό παρόν καί τό μέλλον έστι ή Ελλάς! αύτή τό 0νειτου, έξημβλύνετο δ οίστρος του, έμικροπραγμόνει ή ρον τής νηπιότητός του, αύτή ή έρεμιάς τής νεότητάς
εύφυία του, έταπεινοΰτο ή φαντασία του, τότε όλίγων του, αύτή ή άπόβλεψις τής ανδρικής ήλικίας του, ή έλστιγμών άνάπαυσιν άπολαμβάνων, "Ελληνα ποιητήν π’ις τών γηρατειών του, ή βακτηρία αύτών. Θέλεις
άοήοπαζε καί έξερχόμενος είς μεμονωμένον ύψος, ή- νά γίνης προσφιλής τώ γέροντι, άνάφερε αύτω πε
τένίζεν άπειρον ορίζοντα, άλλ' δρίζοντα δοΰλον . . . ρί Ελλάδος. Τό σπουδαστήριον τοΰ γέροντος έποή καρδία του τότε διεμελλίζετο, ή εύφυΐα του ούρωδρό- ποιοΰ τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως έστι μουσεΐον αύμει, ή φαντασία του άνεπτερυγίζετο καί μέ τρέμουσαν ής, αποθήκη ένδοξων, Ιερών λειψάνων τοϋ άγώνός
άπό τόν ένθουσιασμόν χειρα έτεινε τήν χαλαρωθεΐσαν μας. Ένθεν κακεΐθεν έπίστολαί Μάρκου Βοτσάρου,
ύπό τής άνάγκης Μελπομένειον λύραν του καί Κολοκοτρόνη καί άλλων ράκη ένδυμάτων όπλαρχηγών·
έψαλλε . . . έψαλλε .. . άλλά ή έπαύριον ένήρχετο όπλα αύτών, τρίχες τών πολυτίμων εκείνων κεφα
χαί ή έπαύριον κατέστρεείε τά έργα τής πρωτεραίας. λών , όνυχες χειρός άπελευθερωσάσης τήν ‘Ελλάδα.
Οΐκιακώς, μικροσκοπούμενος ό Ζαμπέλιος έστι δ
Ίδού όποιος ύπήρξεν δ μέχρι σήμερον αγών τοΰ ποιητοΰ, άγων πνεύματος καί ύλης, καθ’ ον ύπερενίκησεν αύτός, γενναίος, έλευθέριος, άκακος· καί έάν ένίοτε
άναφαίνωνται είς αύτόν δρμαί δραστήριου χαρακτήρος,
αγαθή τύχη τό πρώτον.
Τετάρτη τοΰ Ζαμπελιου τραγωδία έστι δ Ρήγας, κολάζονται τοσοϋτον γενναίως ύπό τής δρμεμφύτου έ
προφητεία, άποκάλυψις τής παλιγγενεσίας τοΰ ‘Ελλ,η- κείνης άγαθής άνταποδόσεως, ώστε άκων τις άγαπα
νικοΰ έθνους' δνειρον τοΰ Έλληνος μαθητοΰ έν Βολω- τόν Ζαμπέλιον, νά ίδή πρό πάντων όταν περιβλέπη τήν
νια ο εγγύς ήτο νά πραγματευθή συνεργεία καί τών ‘Ελληνικήν νεότητα ... καί πώς νά μήν τόν άγαπας;
άκαμάτων μόχθων τοΰ 'Εταίρου ποιητοϋ. Εύτυχ,ήί Άλλά τώρα ίσως, ζώντος αύτοΰ, ζώντων τών πλειο-·
αύτός! ή κηδεύουσα τοΰ Ελληνικού έθνους πρόνοια έπέ- τέρων παρ’αύτοΰ διαδραματισθέντων προσώπων, συγ
τοεύεν εί; τόν.όνιιρο.'χο.ΐυΐντα, νά συνεργασθή καί αύ- χρόνου δντος τοΰ πραγματευθέντος παρά τοΰ δραμα
τός είς τήν πραγματοποίησιν τών ρεμβασμών του. Ενω τουργού θέματος, ίσως δέν δυνάμεθα νά τόν έκτιμήαύτόςκρύφα συνεβοήθει τήν έπανάστασιν άψηφών, καθώς σωμεν αρκούντως' άλλ όταν μετά παρελευσιν αιώνος,
καί μυρίοι όσοι έπτανήσιοι, ούχί μόνον τήν ευζωίαν του, ανατρέξουν οί άπόγονοι είς τούς πρώτους χρόνους τής
τό μέλλον του, άλλά καί αύτήν τήν ζωήν του δ ‘Pij- παλιγγενεσίας τής Ελλάδος καί άναλογισθώσιν αί

γας παριστάνετο εις ΒουχουρΙστιον, Οδησσόν, και δυσχε’ρειαι, άς έπρεπε νά ύπερνικήση τό δαιμόνιον τοΰ
άλλου καί ενθουσίαζε τήν νεολαίαν, τήν τοσοΰνον αφει το, διανοούμενοι τήν έλλειψιν γλώσσης, στίχου, θεά
δώς προσφέρουσαν τό αΐμά της δλοκαύτωμα ύπέρ τής τρου, άμίλλης, θάρρους, πρός δέ ταΰτα ισοσταθμούντες
τά τοΰ κοινωνικού βίου, ά τω έπέβαλεν ή άνάγκη, θά
ανεξαρτησίας τής φίλης ‘Ελλάδος.
Ένδεκα είσίν αί έκδεδομέναι καί άνέκδοται τοΰ έκτιμήσουν τότε τόν Ζαμπέλιον οίος έστι, καί έάν Αι
Ζαμπελιου τραγωδίας άς κατά χρονικήν τάξιν κατα σχύλον δέν τόν άνακηρύξουν, θέσπιν βεβαίως τοΰ
γράφω. 1. Τιμολέων, 2. Κωνσταντίνος δ Παλαιολό- νεωτέρου ,Ελληνικού θεάτρου, παραλληλισμόν, ον μεγος, 3. Γεώργιός Καστριώτης, 4. ‘Ρήγας Θεσσαλός, τριοφρόνως προσέλαβεν δ ίδιος, ούδαμώς έπαιρόμενος.
5. Μάρκος Βότσαρης, 6. ’Ιωάννης Καποδίστριας, 7. Θέσπιν ταπεινόν. Θέσπιν θεωρεί εαυτόν' ώς τοιοϋΓεώργιος Καραϊσκάκης, 8. Χριστίνα Άναγνωστοπού- τος είργάσθη ύπέρ ένός διαδόχου, ο* καθορα εις το
λου, 9. Διάκος, 10. Κόδρος, 11. Όδυσσεύς Αν- μέλλον. Καί έάν τις τω όντι μελετήση μετά σπουδής
δρούσου- ποός ταΰτα παρέορασε καί τήν Μήδειαν τά άπαντα τοΰ Ζαμπελιου θελει άνακαλυψει εις έκα
τραγωδίαν Κσίσαρος Δελλαβάλου, μετά προσθήκης στον στίχον, ούτως εΐπεΐν τό εύγενές τοΰτο έργον,
έργον αύταπαρνήσεσως, έργον άναδεικνΰον έτι μεγα
χορού καί άλλων εις διάφορα μέρη νοημάτων.
Ό εξηκονταδιετής Ζαμπέλως έστι υψηλός τό ανά λήτερον τόν πολιόν ποιητήν.
Μ. Π. Β.
στημα' άοελές έχει τό βάδισμα' ή πολύμοχθος κεφα
λή του παρασύρει είς τήν σοβαράν κλίσιν της καί τά
o-e-o-o
ισχνόν σώμα του' πρόσωπόν έπίμηκες, μέτωπον πλα
τύ έστεμμένον ύπό συντμημένης λευκής καί άραιας
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
κόμης· οί μεγάλοι οφθαλμοί του είσί γαλανοί, περιλάμπονται δέ συνεχώς ύπό ένθουσιώδους τινός ζωηρό
τητος, ήτις πολλάκις είς ευμενή γλυκύτητα περιστέλ
i
λεται' άλλ’ δ γαλήνιος έκεΐνος ούρανός, ότε τό δαιμό

Δημήτριος ό Φαληρεύς διώκησε τάς ’Αθήνας έπι δε
καετίαν διωχθείς δ’ επί τίνος πολιτικής στάσεως κα
τέφυγεν είς Αίγυπτον παρά Πτολεμαίον τον Εύεργέ
την πρώτον .Βασιλέα τής δυναστείας τών Ααγιδών
δ πολυμαθής "καί’ο’.λόσοφος ούτος άνήρ ην εύγλωττος
καί επαγωγές, τά δέ πολυπληθή και ποικίλα αύτοΰ
ώντα τόν Ζαμπέλιον, καί δέν ένθουσιάσθη;
συγγράματα έχαιρον φήμην μεγίστην. E'|£t πορευθεις
‘Ο Ζαμπέλιος ήδυνήθη νά συνδυάση τήν φανταστι συνεδούλευσε τδν Πτολεμαίον νά συγκροτήση βιβλιοθή
κήν , τήν όπως δήποτε ειδικήν ζωήν τοϋ ποιητοϋ κην τών συγγραφέων τής πολιτικής επιστήμης, κα: α
μϊτά τής τοΰ κοινωνικού ατόμου καί τής τοΰ υπαλλή ναδίφηση άπαντα τά συγγράμματα τά περ; κυδερνη-

νιο άναπεταννύη τάς πτέρυγάς του, θολοΰται και μετ
όλίγον αστράπτει· ή τρικυμία διαδίδεται έφ ολου τοΰ
ίνώγωνος λευκοΰ προσώπου τοΰ γέροντος άοιδοΰ, έως
ότου νεφέλαι διαθλώνται, καί τόν κοπετόν διαδέχεται
ό όμβρος . . . όμβρος δακρύων. 'Γίς είδε? ενθουσι-

— 872 —
σεως τών εθνών πραγματευόμενα, έν οις ήθελεν ευρει
σύμβουλός πολυτίμους άς ούδείς των φίλων αύτού ήδύνατο νά τώ δώση. Δεχθέντος δέ τοϋ Πτολεμαίου την
συμβουλήν δ Δημήτρ'ος συνήθροισε βίβλους πολιτικός
καί παρεκίνησε βραδύτερο·? τέν βασιλέα, ινα, μιμηθείς
τέν Πεισίστρατον καί τέν Άριστοτέλην, ουναθροίση τάς
ποικίλας των ποιητών βίβλους, τάς τής φιλοσοφίας
καί ιστορίας έξ όλων των έθνών, ι'να χορηγήση τοϊς
σοφοΐς τά πρές μελέτην, παραβολήν τών διαφόρων
γνώσεων καί τήν τελειοποίησιν τών επιστημών μέσα.
Δημήτριος ό Φαληρεύς, άναδεχθείς τέ έργον τοϋτο,
ήρχισε νά συλλέγη τάς βίβλους όλων τών έθνών, Αι
γυπτίων, ’Ιουδαίων, Αΐθιόπων, Χαλδαίων, ΙΙερσών,
’Ινδών καί‘Ελλήνων. Κατά τέν θάνατον τοϋ Δημητρίου, ή βιβλιοθήκη περιέχουσα, κατά τέν Εύσέβειον,
1 00,000 τόμους, έτέθη έν τω Μουσείω.
Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος, διαδεξάμενος τέν Σωτήρα, καί φίλος τών τεχνών και έπιστημών, ηυξησε τήν
παρά τοϋ πατρές συστηθεΐσαν βιβλιοθήκην, ήν έπλούτιζον τέ πλήθος τών διακεκριμένων τής έποχής εκείνης
σοφών, τών ζώντων παρ’ αύτω, διά τών συγγραμμάτων
αυτών. Ό ποιητής Καλλίμαχος συνέθεσεν ύμνους· έ
ίερεύς Μανέθων συνέγραψεν ιστορίαν τής Αίγυπτου, ής
πολύτιμα τίνα τεμάχια περιεσώθησαν μόνον ήμΐν. Ό
Φιλάδελφος προεστήσατο τής βιβλιοθήκης τέν Ζηνό
δοτον, σπουδάσαντα μετ’ αυτού τήν τε ποιητικήν καί
γραμματικήν ύπέ τω Φιλητα, καί ήγόρασε παρά τών
’Αθηναίων τάς πλούσιας τοϋ Αριστοτέλους καί Θεοφράστου βιβλιοθήκας.
Τέν Φιλάδελφον διεδέχθη Πτολεμαίος δ Ευεργέτης,
δστις ούχ ήττον τών προκατόχων αύτοϋ πεπαιδευμένος
καί περί πολλοΰ ποιούμενος τήν αϋξησιν τής συλλογής
αυτών, έπεστήσατο διευθυντήν τής βιβλιοθήκης τέν Ε
ρατοσθένη·?, σοφέν διαβόητο·? επί φιλοσοφία καί γεωγραφί?, καί ουτινος δ διάδοχος ’Απολλώνιος συνέθεσε τέ
έπος τούς ’Αργοναύτας. ‘Ο δέ επί τής βασιλείας Πτο
λεμαίου τοϋ ’Επιφανούς διευθυντής αυτής ΰπήρχεν δ
ποιητής Αριστώνυμος, άπδ τής έποχής τού όποιου Εύμένης δ Α'. , βασιλεύς τού Περγάμου, ίδρύσατο έν τή
πρωτευούση αυτού βιβλιοθήκην, τήν βραδύτερο·? αντίζη
λον πρές τήν τής ’Αλεξανδρείας καταστάσαν. Ό Άριστώνυμος άπεφάσισε νά πορευθή πρές τέν Εΰμένην· άλ
λα Πτολεμαίος δ ’Επιφανής φοβούμενος τήν ύπ’ αυτού
αϋξησιν τής βιβλιοθήκης τού έχθρού του, έρριψεν αύτέ·?
έπι τι·?α χρόνου εις τάς φυλακάς. Κατά τήν έποχήν
ταύτην άνεκαλύφθη έν Περγάμω ή διφθέρα.
'Επί τής βασιλείας Πτολεμαίου τού Φύσκωνος έδημιουργήθη άλλη βιβλιοθήκη ή τού Σεραπείου δ βασι
λεύς ουτος άπήτει έκ πάντων τών εις Αίγυπτον προσερ-χομένων τάς βίβλους αδτών πρές αντιγραφήν, άλλ’
έφύλαττε τά πρωτότυπα άνταλλάσσων αυτά διά τών
αντιγράφων. Έζήτησε δε παρά τών ’ Αθηναίων τά έργα
τού Αισχύλου, τού Εύριπίδου καί Σοφοκλέυυς υποσχό
μενος τήν έπιστροφήν τών πρωτοτύπων αυτών, καί δώσας δεκαπέντε τάλαντα πρές διατήρησιν τής ύποσχέσεώς του. Άλλ’ οϋχ ήττον έκράτησε τά πολύτιμα ταϋτα χειρόγραφα παραιτήσας άδιαφόρως τέ ένέχυρον.
Άπετέλεσε δε βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον διά τοϋ όχι
έντιμου τούτου μέσου συλλογήν πολυάριθμον. Έσύς-ησε παίγνια καί άγώνας πρές τιμήν τών Μουσών, καί ύπεσχέθη άνταμοιβάς υπέρογκους εις τούς συγγραφείς
οΐτινες ήθελον κοσμήσει διά τών έργων αύτών τήν βι
βλιοθήκην. Άνηγόρευσε δέ βιβλιοθηκάριον αυτής άνδρα
άξιώτατον τέν γραμματικέ·? Άριστοφάνην.
Ο: διάδοχοι αυτού έξηκολούθησαν ένεργούντες έπιμελώς ύπέρ τής αύξήσεως καί προόδου τών δύω τού

των τής πρωτευούσης βιβλιοθηκών. Ή δέ πληθύς, των
εις ’Αλεξάνδρειάν έλκυομένων παντοειδών σοφών συ.
νέτεινε τά μάλιστα εις τέν δ ά τών συγγραμμάτων αυ
τών πλουτισμέ·? τής βιβλιοθήκης τέλος δέ έπι τής
βασιλείας τής Κλεοπάτρας αί δύω αδταί συλλογαί
ήρίθμουν 700,000 τόμους.
Γνωριζουσιν οί άναγνώσται 2τι δ Καίσαρ, καταδιώκων τέν Πομπήίον, έφθασεν εις Αλεξάνδρειαν, καί οτι,
γοητευθείς ύπέ τών θελγήτρων τής ωραίας καί πονη
ρός Κλεοπάτρας, ύπερασπίσθη αυτήν κατά τού αδελ
φού της Πτολεμαίου ιβ'. διαφιλονεικούντος αυτή τέν
θρόνον. Προσβληθείς ύπέ τών Αλεξανδρινών δ Καίσαρ
άπεσύρθη έν τώ Μουσείω, καί κατώρθωσε νά πυρπολήση τέν αιγυπτιακόν στόλον άλλ’ δ άνεμος ώθησε
τάς φ λόγας μέχρι τών οικοδομών τής βιβλιοθήκης τού
Μουσείου, οπερ έπυρπολήθη, καί έν ώ ήφανίσθησαν,
κατά τέν Όρόσιον, 400,000 τόμοι. Συγγραφείς δέ τίνες
διατείνονται οτι ή τοϋ Σεραπείου βιβλιοθήκη έπυρπολήθη
ομοίως· έτεροι οτι έσώθη· είναι όμως πιθανώτερον οτι
καί αυτή συγκατεστράφη μετά τής τού Μουσείου.
Τοιαύτηή καταςροφή τής διαβόητου τής’Αλεξάνδρειάς
βιβλιοθήκης.
Καί όμως οϋχ ήττον έσώθησαν βιβλία τινά. Μετ’
όλίγον δ Αντώνιος έδωρήσατο τή Κλεοπάτρα τούς
200,000 τόμους τούς συνιστώντας τήν τής Περγάμου
βιβλιοθήκην, καί νέα πάλιν συλλογή έγένετο έν Σεραπίφ. Οί ‘Ρωμαίοι αϋτοκράτορες διεκηρύχθησαν προστάται αυτής. ‘Ο δέ Κλαύδιος διέταξε νά τεθή έν
αύτή τέ περί τών αρχαιοτήτων τών Έτρούσκων καί
τών Καρχηδονίας έλληνιστί σύγγραμμάτιόν του. ‘Η βι
βλιοθήκη τής Αλεξάνδρειάς έπληρώθη έπι τού Δομητιανοΰ· διότι δ αϋτοκράτωρ ούτος έπεμψε γραφείς πρές
αντιγραφήν τών έλλειπόντων βιβλίων έκ πολλών βι
βλιοθηκών έπι τής βασιλείας αύτοϋ πυρποληθεισών.
’Εν έτει 390 οί έθνικοί έκαλλιέργουν ήσύχως τά γράμ
ματα έν τω Σεραπείω οτε Θεόφιλος, πατριάρχης Αλε
ξάνδρειάς, άπεφάσισε νάκαταστρέώη τήν είδωλοΛατρείαν
έν τή έπαρχία αύτοϋ, καί έπέτυχε νά λάβη διάταγ
μα Θεοδοσίου τού μεγάλου έπιτρέπον αύτώ νά καταστρέψη άπαντας τούς ναούς, καί τού όποιου έπεχείρησεν
ό Θεόφιλος αμέσως τήν έκτέλεσιν. Οί έθνικοί άγανακτήσαντες άπεσύρθησαν έν Σεραπείω, ένθα γενναιως
ύπερασπίσθησαν εαυτούς. ‘Ο δέ Θεόφιλος, ύπέ τών
αύτοκρατορικών στρατευμάτων βοηθούμενος έδιασε τούς
έθνίκούς έν τώ καταφυγίω αύτών ένθα φιλόσοφοί καί
γραμματικοί άνδρες έλαβον τά όπλα, άναγκασθέντες
νά σώσωσιν εαυτούς. Ή κατά τής άρχαίας φιλοσοφίας
νίκη αΰτη τού χριστιανισμού ύπήρξεν όλεθρία εις τήν
βιβλιοθήκην τού Σεραπείου, αί βίβλοι τής όποιας κατεσυλήθησαν καί ήφανίσθησαν, αύτέ δέ το Σεραπείον
κατεστράφη. Ό ’Ορόσιος (βιδλ. ς·'.), έπισκεφθείς τήν
Αλεξάνδρειαν έν έτει 410 δέν ευρε πλέον βιβλιοθήκην.
Ή σχολή τής Αλεξάνδρειάς έξηκολούθησε νά άκμάζη- αλλ’ ή ιστορία δεν άναφέρει οτι νέα συνεκροτήθη πάλιν βιβλιοθήκη. Καί φαίνεται τώ έ'ντι όλίγον
πιθανέ·? οτι έν τή χριστιανική Αλεξάνδρειά συνεκροτήθη πάλιν συλλογή βιβλίων τών έθνικών, άτινα μόλις
διετηρήθησαν. Τά άποκεκηρυγμένα βιβλιά'δέν συνηθροίσθησαν καθ’ ήν έποχήν δ Ίους-ινιανές, έπι τής ύπατείας
τοϋ Δεκίου, έκλειε τάς έθνικάς τών ’Αθηνών σχολάς.
Ίσως συνηθροίσθησαν βίβλοι τίνες θεολογικαί καί τών
περί τάς δοξασίας ερίδων, έργον τών χριστιανών συγ
γραφέων τής τελευταίας σχολής τής ’Αλέξανδρέ ας.
Έν έτει 040 ή Αλεξάνδρεια έκυριεύθη ύπέ τών Αρά
βων μετά ένιαύσιον περίπου πολιορκίαν. ‘Ο ’Αρμένιος
Άδουλφαράγιος, χριστιανός ιστορικές τού δέκατου τρι·
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του αιώνος, διηγείται (ίστορ. δυν., βιδλ. θ'.) οτι ’Αλε
ξανδρινός τις γραμματικές, ’Ιωάννης Φιλόπονος, έζή
τησε νά διαπραγματευθή μετά τού άραδος στρατηγού
Άμρού, ι'να σώση τήν τής Αλεξάνδρειάς βιβλιοθήκην,
ότι δ Άμρού ήν έτοιμος νά εΐσακούση τέν γραμματι
κέν, άλλ’ ότι ή δεισιδαιμονική αύτοϋ αύστηρότης τέν
Ιδίασε νά έρωτήση τον καλίφην Όμάρ περί τού πρακτίου. Ό δέ Όμάρ άπεκρίθη « Έάν τά χειρόγραφα
■ τών έλλήνων σ μφωνώσι με τέ Κοράνιον, είναι όνω
ν φελή καί πάντη περιττόν νά διατηρηθώσι- έάν δέ δία
ν φωνώσι πρές αύτέ, ώς έπικίνδινα, πρέπει νά χαώ
ν σιν.» Ή διαταγή αυτή έξετελέσθη μετά τυφλής ύποταγής,οί δέ τόμοι διεμοιράσθησαν, λέγει δ ίς-ορικές, εις τά
4,000 λουτρά τής πόλεως άτινα έθερμάνθησαν έπι έξ
μήνας διαύτών τοσούτον απίστευτο·? ήτο το πλήθος αύ
τών! Άλλ’ ό Άβουλφαράγος έγραψεν έκατέν μετά
τέ γεγονός τούτο έτη. Οί έλληνες συγγραφείς, οί διη γηθέντες τήν άλωσιν τής Αλεξάνδρειάς, ό πατριάρχης
Ευτύχιος, παραδείγματος χάριν, δέν άναφερουσι ποσώς
περί τής νομιζομένης ταύτης τής βιβλιοθήκης κατας-ροφης- ‘ Η σιωπή τού συγγραφέως τούτου, ή μαρτυρία τού
Όρωπίουκατέπεισαντέν Τιββωνα, τέν Anso dc Villoisson,
τέν Έόνιον, τέν Κάρρολον 'Ρείνάρδον νά άποδοκιμάσωσι

δα έπ! τής φυσιογνωμίας των, τής οίονεί βίβλου καθισταμένης τής «κρούσης αύτών καταστάσεως. Τής άληθούς ταύτης παρατηρήσεως ευρον νέον παράδειγμα εις
τάς έξωτερικάς ποικίλας τού Ναπολέοντος μεταμορφώ
σεις, όστις έγένετο πρές έμέ άντικείμενον ένδελεχούς
προσοχής καί μελέτης άπέ τής έπι τής σκηνής έμφανισεως μέχρι τής εις Αγίαν Ελένην άναχωρήσεως
αύτοϋ. (1)
Ειδον τέν Ναπολέοντα κατά πρώτον εις τήν αύλήν
τού Κεραμεικού, έφιππον, άσχημον, άχαριν, κακώς
ίππεύοντα, καί έν γένει μή έχοντα παντάπασιν τέ ς-ρατιωτικέν καλούμενο·? ήθος. Ήν ώχρές, ισχνές, καί
είχε κοίλας τάς παρειάς· ή πεπαλασμένη αύτοϋ κόμη
καί πίπτουσα έν εί'δει ώ τ ί ω ν κ u ν έ ς (2) εκατέρωθεν
τού προσώπου αύτού, άπαίσιον καθίστανε τήν μορφήν
του. Έφαίνετο σοβαρές, κατηφής, καί όλίγον εύχαριστημένος έκ τής τύχης· τέ δέ έξωτερικέν αύτού ήθος
δέν έφερεν έ» τέν τύπον τή; μεγαλοφυίας καί τής ει
μαρμένης αύτοϋ. Ούδείς βλέπων ούτέν ήθελεν είπή,
« Ιδού μέγαφάνήρ. ο Ό μέγας άνήρ διέμενε κεκρυμμένος έφ’ όσον κατεδικάσθη νά διαμείνη ύπέ τήν έξουσίαν τού Διευθυντηρίου, καί περιωρίζετο εις τήν ταπει
νήν ύπηρεσίαν τής διοικήσεως τής δεκάτης έβδομης
στρατιωτικής μοίρας. Δέν άνεδείχθη μέγας είμή έπι
τήν γνώμην τού Άδουλφαράγου.
Είναι άδύνατον νά ύποθέση τις οτι μυριάδες τινές τής κορυφής τών Άλπεων, δεικνύω·? εις τέν στρατόν
τόμων ήοκεσαν νά θερμάνωσιν έπι έξ μήνας τέ άναγ- τάς πεδιάδας τής εύφορου Ιταλίας. Κατά τήν μεγαλο
καιον ύ'δωρ 4,000 λουτρών πόλεως ώς ή Αλεξάνδρεια. πρεπή εκείνην στιγμήν άνεφάνη εις τούς στρατιώτας
Έπειτα, λέγει δ Γίδβων, ή τού Όμάρ διαταγή άντι- καί τούς στρατηγούς, ώσεί πνεύμα δύναμιν άκαταμάδαίνει εις τάς κοινοτέρας καί μάλλον δρθοδοξους άρχάς χητον περιβεβλημένον.
Έπιστρέψαντος έκ τής ’Ιταλίας, είτε διότι αί ώραι
τών ήθικολόγων μωαμεθανών, αΐτινες διατάσσουν σα· !
φέστατα οτι δέν είναι συγχωρημένον νά πυρποληθώσι τα τής γαλήνης καθ’ ας έσπούδασα τήν φυσιογνωμίαν αυ
θρησκευτικά βιβλία τών Ιουδαίων καί τών Χριστιανών, τού, είτε διόττ δ πέπλος μεθ’ ού περιεκάλυπτεν εαυ
τά αποκτώμενα διά τού πολέμου. Έν τέλει δέ, ή τής τόν ΐ·?α μή διεγείρη ύποψιας έξουσίας καταχθονίου
βιβλιοθήκης πυρπόλησις κατά τέ 390, ή έλλειψις πό έξήλειψαν τέν έν Ίταλίοι μέγαν τής ψυχής του τύπον,
σης ιστορικής μαρτυρίας περί τής άνανεώσεως αυτής, δέν ευρον έν τή μορφή τού άναπαυομένου Ναπολέοντος
τήν όποιαν τά συμβάντα καί οί χαρακτήρες τής έποχής τέν έν Μοντενόττη,ή τέν έπι τής γεφύρας τής Άρκόλης, ή
καθιστώσιν άπιθανον, τέ ύπερδολικέν τής διηγήσεως τού τέν έπι τού δροπεδίου ‘Ρίβολι χαρακτήρα αύτού, ένθα
Άδουλφαράγου, άπαντα ταύτα άναγκάζουσιν ήμάς νά έφαίνετο εις πάντας τούς όφθαλμούς, εις πάσαν φαν
συγκαταριθμήσωμεν τέ άνέκδοτον τούτο, τής κατά δια τασίαν, μεγαλήτερος τής φύσεως αύτής. Αντί νά γηταγήν τού Όμάρ πυρπολήσεως τής βιβλιοθήκης, μεταξύ ράση πρόωρα έν τώ πεδίω τής μάχη.-, έφαίνετο άνανεωθείς, έπι δέ τής μορφής αύτού τής ζωηροτέρας καί
τών ιστορικών πλανών.
A. 1.
ήττον ώχρας έδασίλευεν ήθος τι, αύταρκείας καί γα
λήνης έμπλεων. Οί Λακωνικοί καί πολύτιμοι αύτού
λόγοι ύπέκρυπτον μέν έννοιας πολλάς, δέν ώμοίαζον

ΝΑΠΟΛΕΩΝ,
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ι
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑ1 ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΥΤΟΥ.

όμως έτι χρησμούς.
Μετά τινας ήμέρας παρευρισκόμην έν τή αύλή τού
Λουξεμβούργου κατά τήν τελετήν τής παρουσιάσεως
τών σημαιών τού Ιταλικού στρατού. Έν τώ μέσω δέ
τών έπευφημιών έξ ών άντήχουν ή τού Λουξεμβούργου
αύλή καί πασαι αί πύλαι καί οί διάδρομοι αύτής, δ
Ναπολέων, ύψαύχην, άστράπτοντας τούς όφθαλμούς καί
ήρεμο·? τήν φυσιογνωμίαν έχω·?, έπανέλαβε τήν έν 1ταλίφ ήρωίκήν έκείνην τής μορφής αύτού έκφρασιν άλλ
δ αύτές στρατηγός περιβαλόμενος βασιλικήν θεραπείαν
έν Μεδιολάναις, καί προοιμιάσας έαυτώ τέν τίτλον αύτοκράτορος, δεν απέδειξε·? ούδέν ίχνος ύπερηφανιας πληγωθείσης διά τήν ύποταγήν ήν έβλεπεν εαυτόν ύποχρεων νά τηρή πρές τά μέλη τού διευθυντηρίου, ούδέν

Ή Μορφή απάντων τών ανθρώπων λαμβάνει, ώς έκ
τών έξεων τής ζωής, τού είδους τήν άνατροφής, τής
διευθύνσεως τών διανοημάτων, τής χρήσεως τών δυ
νάμεων, τής φύσεως τών παθών, τής κοινωνικής αύτών
θέσεως καί τών ποικίλων κοινωνικών 'υποχρεώσεων εις
ας ύπόκεινται, λαμβάνει λέγομεν, μεταδολάς τινας, αΐ
τινες άλλοιοϋσαι αύτήν δλοσχερώς σχεδόν, έγχαράτ
(,) ΑΊ περί τού Ναπολέοντος αυται σελίδες έγράτουσι τέλος έπ’ αύτής τύπον νέον ύφ’ δν μεταβαίνει
φησαν ύφ’ένές τών ζώντων Γάλλων συγγραφέων, cuεις τούς μεταγενεστέρους. Οί μεγάλοι τεχνιται, οι με
γάλοι στρατηγοί, οί μεγάλοι ήγεμόνες, πάντων δέ μά τινος ή εύφυία καί τέ ύφος τιμώντας τά μέγιστα έν
Γαλλία, τού Κ. ρ. F. Tissoi, μέλους τής ακαδημίας καί
λιστα οί δι’ όλων τών τής τύχης δοκιμασιών διελθόντες δικαιούσιν άποχρώντως τήν παραιήρησιν ταύτην. Καθηγητού τού γυμνασίου τής Γαλλίας.
(2) Έκφρασιςτής έποχής.
'Εκάστη τού βίου αύτών έποχή θέτει ίδιαν τινα σφραγί410.
Φυλλάδιον 61. Τόμ. Γ'.
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έπρόδωκεν αύτόν βυσσοδομεύοντα τό σχέδιον, τό δποίον
αύτός οδτος επρόδωσε διά τού πρόςένα τών έν Βενετία
διπλωματικών πρακτόρων τής Γαλλίας λόγου εκείνου·
« ’Εγώ έσομαι ό Βρούτος των βασιλέων καί ό Καίσαρ
τής Γαλλίας. »
Ή μεγαλοπρεπή; τής μεγαλοφυούς διανοίας του ποίησις διεγράφετο επί των βλεμμάτων καί έπί τοϋ προς τό
τού Καίσαρος παρεμφερούς μετώπου αυτού, κατά τήν
μάχην των Πυραμίδων, καί κατά τήν άλλην έκείνην
τής ’Ανατολής μετά τήν οποίαν δ Κλεδερ, είς των γι
γάντων των πολέμων τής έπαναστάσεως, έτρεξεν πρός
αυτόν κράζων. «Έλθέ, φίλτατε στρατηγέ, έλθέ νά σ’έναγκαλισθώ, διότι είσα: μέγας ώς ό κόσμος αυτός »
’Αλλά κατά τού; μάρτυρας απαντας τούς κατά τής Αί
γυπτου συνεκστρατεΰσαντας, ό κάλαμος καί ή ζωγραφική
γραφές άδννατοΰσι νά παραστήσωσι τήν ησυχίαν καί
ήρεμίαν τού Ναπολέοντος, οτε έμαθεν τό δυστύχημα
τού στόλου έν Άδουκίρ. Τά σχέδια αυτού έματαιώθησαν ή ’Ανατολή έξέουγεν έκ των χειρών αύτού. ή δέ
πρός τήν Γαλλίαν επάνοδος άπεκλείσθη· καί αιχμάλω
τος αυτός τού λοιπού έν τή κατακτήσει του, δέν ήδΰνατο νά πράξη άλλως ή νά άποθάνη ώς χαλίφης τής
χατακτηΟείσης Αίγυπτου, εάν ό Γαλλικός στρατός συνήνει νά διαμείνη είς αίωνίαν εξορίαν τέλος δέ ή έν
τή πορεία αύτής άναχαιτισθεΐσα δόξα του ήδυνατο ν’άπολεσθή ώς ό Νείλος έν τή έρήμω. "Απασαι αί βα
θείας θλίψεως καί αδημονίας άφορμαί αυται επόμενον
ήτο νά καταστρέώωσι τήν τρικυμιώδη αυτού ψυχήν,
άλλ’ ουτος, κύριος εαυτού, άνέδε<ξεν έαυτόν ύπέρτερον
τής τύχης, ώς έφάνη άλλοτε ατάραχος κατά τήν έκρηξιν τής καταχθονίου μηχανής κατά τήν 3 τού ν ιφετόεντος (nivose). Ό δε στρατός ενεθαββύνετο,
βλέπων τον αρχηγόν αυτού έκδεχόμενον τό τού Άβου·
κίρ δυστύχημα εκείνο ώσεί οδόν πρός τήν έκτέλεσιν
μεγαλητέρων πραγμ.άτων άνοιγομένην.
Μετά τήν έκ τής Αίγύπτου ώς έκ θαύματος έπιστροφήν έκείνην, καί τήν είς Γαλλίαν έπάνοδον, ό Βονοπάρτης έχων αδυναμίαν έσχάτην, χροιάν ’Αφρικανού,
μορφήν ήλλοιωμένην, ώς άνθρωπος ουτινος τήν υπαρξιν
κατατρώγει νόσος μεγάλη καί ύποκεκρυμμένη, έφαίνετο
δτι δλίγον ήθελεν έτι ζήσει. Άπαν τό κάλλος άπέπτη
άπό τής μορφής του, καί μόλις ήδύνατό τις ν’ αναγνώ
ριση αυτόν, όταν έφ’ άμάξης υφ’ έξ συρομένων ίππων,
υπό στρατιωτικού αποσπάσματος περικυκλωμένης καί
ύπό αδιαφορών καί άφωνων τινών ανθρώπων τού λαού
άκολουθουμένης, παρήτει τόν οίκον τού διευθυντηρίου
πορευόμενος ί'να κατοίκηση τά ανάκτορα των βασιλέων.
Ολίγον μετά ταύτα άπήντηοα τόν πρώτον ύπατον άνερχόμενον επ’ ακαλύπτου τίνος άμάξης κατά τόν Άγ.
Κλαυδϊνον· αγνοώ υπό τίνων διεταράττετο ιδεών, άνακαλύφας τότε νέαν τινα κατά τής ζωής του συνωμοσίαν,
ώμοίαζεν όμως τόν Τιδέριον σφοδρώς παρωξυσμένον
καί άπόφασιν έχοντα τήν τιμωρίαν καί τήν έκδίκησιν.
Ό αήρ τής Γαλλίας, ή πρό αυτού άνεωγμένη, ώς
πρό τού ’Αννίβα νέα των Άλπεων, διά θαυμάτων εύφυίας καί εύσταθείας, διάδασις, ή ήμερα τού ΑΙαρεγγου
καί τά ανήκουστα αυτής έπακόλουθα, καί ή κατόρθωσις τής ειρήνης πρό πάντων, κατέστησαν αυθις τόν
Ναπολέοντα ύγιά άποδώσαντα αύτώ τό ζωηρόν τής
1*«ρφή; ΖΡ“μα, "ύς ώς αετού οφθαλμούς εκείνους και
τήν αρχαϊκήν καλλονήν τών χαρακτήρων τής κεφαλής
αυτού, ή τις, κατά τόν Δαυίδ, πρός μεν τά άνω ήν πα
ρεμφερής μέ τήν τού Καίσαρος, πρός δέ τά κάτω μέ
τήν τού Βρούτου. Φαντάζομαι έτι καί νϋν τούς χαρα
κτήρας αύτού έμφανισθέντο; πρός ήμας τήν ήμε'ριν
τής δημοσιεύσεω; τής ανακωχής τής Άμ-ένης. ’[Ιτσν

είς έν τών παραθύρων τής σκιάδος τής Φλώρης· αί
τού δύοντος ήλιου ποικιλόχροες ακτίνες έφώτιζον τό
διαυγές αύτού μέτωπο·/· ci δέ οφθαλμοί αύτού ήκτίνοδόλουν καί θυμηδίαν τινα καί εύγνωμοσύνην έπνεον. Έδέχετο δέ τότε μετ’ εύχαριστήσεως τάς συγκινητικά;
εκφράσεις τής δημοσίου εύγνωμοσύνης. 'Ο 'Ραφαήλος,
ό Μιχαήλ Άγγελος, ό Δαυίδ, καί οί άξιώτεροι αυτών
έφάμιλλοι δέν ήθελον δυνηθή νά παραστήσωσι τήν ύπό
φωτοδόλου τινός στεφάνου περικυκλουμενην έκείνην κε
φαλήν, στεφάνου έκθαμδούντος καί καταπλήττοντος τό
όμμα.
Άλλ’ απασα ή μαγεία αυτή άπέπτη καί τήν Οέσιν
αύτής κατέσχεν ή γαλήνη, τό εμβριθές τοϋ ΰφους, καί
περίεργός τις προσοχή καί τιμή πρός τήν μεγαλοφυή
εύγλωττίαν, οτε ό Βοναπάρτης έθεώρει τήν έκθεσιν τών
προϊόντων τής Γαλλικής βιομηχανίας μετά τού ενδό
ξου Φόξ, Άπαντες ήσθάνθησαν τήν επιθυμίαν τήν έμφυχοϋσαν αύτόν, τοϋ καταδεΐξαι είς τόν Άγγλον Δη
μοσθένη·/, πόσον έτίμα τήν εμπορίαν καί βιομηχανίαν
έκείνην ήτις έμεγάλυνε τήν αντίζηλον αύτού. Τό ευ
μενές μειδίαμ.α ούδέ στιγμήν άπέστη έκ τών χειλέων
τοϋ πρέσβεως· οί συνετοί καί εμβριθείς αύτού λόγοι έμίγνυον αμα τή φιλοφροσύνη τήν πρός άμιλλαν παρακίνησιν. Ό Φόξ έν τή άπλή αύτού άξια, καί μετά τής
έξωτερικής άγαθότητος εκείνη;, τής τήν μεγαλοφυίαν
αύτού ύποκρυπτουσης εις τόν μή παρατηροϋντα τού; άκτινοδόλους αύτού όφθαλμούς καί τό εύρύ εκείνο μέτω
πον, τήν έδραν τών μεγάλων διανοημάτων, έφαίνετο
ώσεί υπό τοϋ Βοναπάρτου γοητευόμενος.
Κατά τήν ήμέραν τοϋ γάμου αύτού, βαίνων πρός τόν
Κεραμεικόν μετά τής Μαρίας Λουίζης, διά μέσου τοϋ
λαού και τών έκλεκτών τής Γαλλίας στρατιωτών, είχε
τό εύχάριστον ήθος ήγεμόνος, πιστεύοντας οτι ήσφάλισε
τήν τύχην και έπαγίωσε τήν δυναστείαν αύτού.
Τότε ήν εύτραφής· ή κεφαλή αύτού μεγαλοπρεπες-έρα άποδαίνουσα έλαβε τόν έπί τινων τοϋ Σωδέτου και
Κανόδα προτομών αύτού είκονιζόμενον αρχαϊκόν χαρα
κτήρα. Οί δφθαλμοί αύτού, καθημένου έπί θρόνου, είς
αίθουσαν, ής τά τείχη έκ τών τροπαίων έκοσμοϋντο τών
νικών του, κεκαλυμμένου τήν κεφαλήν ώς Έβρικος Δ'.,
διά πίλου, ένθα έλαμπεν ό άντ ι δ α σ ι λ εύς, ό άγλαότερος τών άδαμάντων τοϋ στέμματος, καί έχοντος
ενώπιον αύτού τούς βασιλείς τής Βαυαρίας τής Βυτεμδέργης, τής Σαξωνίας, πλήθος πριγγήπων όρθιων
καί ακαλύπτων, καθ’ όσον ενθυμούμαι, ήκτινοβόλουν
ώσεί ό πολύτιμος άνθραξ. Ουδέποτε πρότερον άνεκάλυψα έπ’αύτού τήν άπερίγραπτον έκείνην έκφρασιν ύπερηφανίας σεμνής, μεγαλείου απλού, καί συναισθήσεως
βαθείας θριάμβου, τοϋ όποιου ούδ’ αυτός ό Λουδοβίκος
ΙΔ'. , ήγεμονεύων τοϋ αίώνος του, ήδυνήθη νά έπιτύχη.
Μετά τήν τρομερόν δ’ εκείνην τού 181 2 έν Ρωσσια
συμφοράν, ούδέ ίχνος άδυναμίας ή άπαυδήσεως έφάνη
έπί τής μορφής τοϋ Ναπολέοντος έπιστρέφαντος είς τόν
Κεραμεικόν, αλλά τύπος τις μελαγχολίας βαθείας, άποφάσεως σταθερός, καί πρό πάντων ειδός τι απιστίας
περί τοϋ μέλλοντος κατέσχε τό ήθος καί τούς λόγους
αύτού. Δέν έσκέπτετο πλέον περί τής διαμελίσεως τής
γής καί προέβλεπε τήν γενικήν τής Εύρώπης συμμαχίαν
κατ’ εκείνου όστις άπεφάσισεν αείποτε νά νικά.
Πριν άρχίση τήν εκστρατείαν τοϋ 1814 είπε πρός
ένα τών υπουργών του «’Επί τοϋ κατά τοσούτων ανθρώ
πων πολέμου τούτου φοβούμαι μήπως οί σύμμαχοι βα·
δίσωσι μέχρι τών Παρισίων αύτών.» Καί επειδή ό Να
πολέων έννόει καλώς οτι, τή; πρωτευούσης άλωθείσης,
τό παν άπώλετο, δ λόγος ουτος ΰπεδείκνυε τήν περί
τής τύχης μεγίστην απελπισίαν αύτού. Καί μολοντούτο
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διά τών έκατον αυτού χιλιάδων παρ’ δλίγον κατίσχυσε I
Δέν ήθέ/ησα νά άφήσω τόν Ναπολέοντα ν’ άναχωχωρίς νά άποχαιρετήσω τό τελευταιον αύτόν I
τής Εύρώπης διά τής μεγαλοφυίας του, άναδείξας έαυ- ρήση
ι
τόν τότε έτι μεγαλήτερον στρατηγόν.
"Φθάνω τήν έσπέραν καθ’ ήν έσχάτην φ-ρά·/ ήίη έμελλε
Κατά τήν είς Έλβαν διαμονήν αύτού, καί τήν άνή- νά
■ κοιμηθή είς τά ανάκτορα τών Ήλυσίων. Φθάνω καί
ψυχήν απαντώ είς τήν αυλήν, είς τά δωμάτια,
βυχον, ούτως είπεϊν, άνάπαυσιν είς ήν κατεδικάσθη ά- ούδέ
ι
ένεκα τής κενότητος καί ερημιάς αύτών μοί έφάecu έκράτησεν είς τάς χεΐρας αύτού τήν τύχην τής Εύ- άτινα,
ι
ρώπης, αγνοώ όποια ένδόμυχος ταραχή είσχωρήσασα νησαν πολύ εύρύτερα. Αρχαίος τις | στρατιωτικός όμε δλίγον μέ παρήτησε· εγώ δέ είσήλθον είς
έν αύτώ ήλλοίωσε περιέργως άπαντα τόν άνθρωπον. δηγήσας
<
Δέν άπήντα τις έν αύτώ ούδ ίχνος τών ένδομύχων τα τόν κήπον , ένθα εύρον τόν Ναπολέοντα όρθιον, ήρεμον,
ραχών, τών μεγάλων έλπίδων, τών όποιων, ή κατάκτη- εΰθυμον δπωσοΰν, άλλ’ άνευ εκείνων τών διακαών δάνευ τής έκφράσεως εκείνης τής έκ τής έργαοις τής Γαλλίας δι’ ενός άνδρός καί άνευ οπλών, ήδύ- φθαλμών,
ι
νατό να έντυπώοη τήν έκφρασιν έπί τής φυσιογνωμίας του. σιας καί τοΰ κόπου τής ψυχής προερχόμενης . Ή μήτηρ
Έφαίνετο ώσεί καταβεβλημένος· έγήρασε παρακαίρως· αύτού περιεπάτει. έντός τοϋ κήπου, καί δάκρυα πύρινα
ή δε κόμη αύτού ή άραιοτέρα άποδαίνουσα άφινε σχεδόν έπιπτον κατά διαστήματα έκ τών οφθαλμών αύτής, μή
γυμνόν τό εύρύ καί μεγαλοπρεπές αύτού μέτωπον ή έμποδιζοντα αύτήν τού νά διατηρη τό μεγαλείον τής
κεφαλή του ώμοίαζε κεφαλήν δυστυχούς, τό δέ ήθος Ολίψεως. Πρός δέ τά δεξιά λαό; άπειρος, είς τήν εί
άπώλεσε τήν ζωηρότητα καί τό γενναιον εκείνο· τό αεί σοδον τοϋ Μαριγνϋ συνηθροισμενοο, κάτωθεν τοϋ ταπει
ποτε ΰπέροχον αύτού πνεύμα δέν ήστραπτε πλέον· άνη νού τών Ήλυσίων κήπου, δέν έπαυε φωνάζω·/, ζήτω δ
ουχια δέ δεινή καί ένδόμυχος κατέτηκε τήν πολυτλή- αύτοκράτωρ! Περιεμενον καί έκάλουν αύτόν ίνα τόν
ρονα αύτήν ψυχήν, καί δεν έδείκνυε πλέον τήν θυμηδίαν όδηγήσωσι είς τό ύπό τούς Παρισίους πεδίον. Ό Ναπο
τήν έκ τής εύτυχίας, ή τήν προφητικήν έκείνην τής με λέων βλέπων άναμφιδόλως οτι δέν ήτον έτι καιρός, ΰγαλοφυίας ίσχύν ή τις πιστεύεται δεσπόζουσα έπί τών πεκρίνετο οτι δέν ή'κουε τάς φωνάς καί τάς εύχάς τοΰ
ουμδεβηκότων.
δημοσίου ένθουσιασμοϋ.
Έπλησίασα τόν αύτοκράτορα μετά σεβασμού περισ
Ούδέν μάλλον άστατον τής φυσιογνωμίας τοϋ περιέρ
γου τούτου άνδρός. Μετά τινα χρόνον, είδον αύτόν έφιπ σοτέρου ή αν ευρίσκετο έν τω Κεραμεικώ ή έπί τοϋ
πον άκροώμενον έν τή αύλή τού Κεραμεικοΰ τήν αίτη- θρόνου. Μετά τινας στιγμά; πολιτικής συνεντεύξεως, έν
αιν τών έργατών τοϋ προαστείου άγ. ’Αντωνου. Ο Να ή έδειξα αύτώ θλίψιν βαθείαν περί τής άναχωρήσεως
πολέων έπανέλαβε τότε, τήν φυσιογνωμίαν τού Καίσαρος αύτού είς έποχήν καθ’ ήν ήδύνατο νά προσφέρη έτι υπη
ή τού Αύγούστου· ή κεφαλή αύτού, κεφαλή αρχαία, ήν ρεσίαν άθάνατον έν τη Γαλλία διά νίκης ήν ή μεγαλοεμβριθής καί σοδαρά. Συνείχετο δέ ένα μή βλέ φυία ύτοϋ έ'καμνε βεβαίαν, ΰπεσχέθην αύτώ οτι θά μεί
πωσ: τήν έκπληξιν καί ίσως τήν οργήν τήν όποιαν έ νω πιστός είς τά συμφέροντα τής δόξης του Με εύχαπροξενουν αύτώ ci υπερήφανοι και γενναίοι τών ανθρώ ρίστησε φιλοφρονέστατα, καί μέ άφησε νά αναχωρήσω
πων τούτων λόγοι, ζητούντων τήν έλευθερίαν τή βοή απευθύνω·/ πρός με έσχατον βλέμμα ή έκφρασις τοϋ
όποιου ούδέποτε έξηλείφθη έκ τής φαντασίας μου.
θεια τών βραχιόνων αύτών.
Ή καρδιά μου, παραιτοϋντος τόν Ναπολέοντα, έκλαιε
Περαιωθείσης τής δημηγορίας, ό αύτοκράτωρ ίππεύτοσούτον,
τοσοΰτον ό Ναπολέων κατεΐχεν δπασάν μου
οας διήρχετο διά τού πλήθους τών έργατών, άνακραζόντων ολαις δυνάμεσιν. « Ζητώ ό Ναπολέων 1 ζητώ δ τήν διάνοιαν, ώστε έλησμόνησα νά προσφέρω τά δείγ
αύτοκράτωρ ! » Καί έ'δαινε καλπάζων ώσεί σπεύδων ί'να ματα τοϋ σεβασμού καί τής θλίψεώς μου πρός τήν μη
περαιώση σκηνήν αλγεινήν είς αύτόν. Άλλ’ οΐα μετα τέρα του, ήτις ώμοίαζε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν τήν
βολή τής φύσεως τοΰ ανθρώπου ! δέν ήτο πλέον ό ζωη μητέρα 'Ρωμαίου αύτοκράτορος τήν τύχην κλαιούοης τού
ρός έκεϊνος στρατηγός τοϋ στρατού τής ’Ιταλίας καί υιού αύτής.
’Αείποτε έλυπήθην οτι δέν ήκολούθησα τόν Ναπο
ιής Ανατολής, έπί ίππου άραδικοϋ ταχέος ώς άνεμος,
καθήμενος* τό σώμα αύτού ήδυνάτησεν, καί έκάθητο έπί λέοντα έν τή άγ. 'Ελένη, ώς έπεθύμουν. 'Οποία περίίππου οκνηρού καί μετά κόπου φέροντος αύτόν. Αλλοί στασις τοΰ παρατηρήσαι, τού σπουδασαι αύτόν έν τή κα
μονο·/1 ειπον έν έμαυτω παρατηρών αύτόν, θέλει άραγε τά τής έναντίας τύχης αύτού πάλη. Μεθ οιας απλη
προκαταλάδει τήν ανατολήν τού Ήλιου, ώς έν’Αουστερ- στίας ήθελον αθροίσει τούς λόγους τού ήρωος εξιστο
λίτσ ; Θέλει δυνηθή νά άνανεώση αυθις τά θαύματα έ- ρούντο; τήν τύχην του, τάς πράξεις, τάς μάχας, τά ύπ’
κεΐνα τών πορειών τοϋ Καίσαρος καί νά πολεμήση έπί αύτού εύγενώς όμολογούμενα μάλιστα περί τοϋ με
®έντε ήμέρας, ένθα νίκαι θά έπέρχωνται ταχέως έπί γαλείου τής Γαλλίας σχέδιά του ! Πόσας βαθείας καί
ποικίλας εντυπώσεις ήθελε μοί αφήσει ό Προμηθεύς τής
νικών;
.,
( Ο μέγας στρατηγός ήρξκτο πάλιν διά δύω ευτυχή άγ. Ελένης περί εαυτού, είς τόν αίώνά του καί είς τάς
μάτων άξιων τής δόξης αύτού, καταπλήξας έχθρούς έ- έπερχομένας γεννεάς όμιλών I Οίάς ήδειάς αναμνήσεις
κέστοτε αύτόν περιμένοντας· καί άνευ τοΰ δυστυχήμα- ήθελον διατηρήσει έκτου τοιούτου θεάματος,έκ τοΰτοιούτου
τοΰ έμποδίσαντος μέρος τοΰ Γαλλικού στρατού νά άνδρός. Κατά τέύς λόγους τών μαρτύρων τής αιχμα
β»διση πρός τό τοϋ αύτοκράτορος πυροβολικόν, όχι μό λωσίας του, ήν άγαστότερος έτι κατά τά έν τή άγ.
νον σώμα τι τριάκοντα χιλιάδων Πρώσσων, μετά τό τέ 'Ελένη δεινά αύτού, ή όταν, δόξαν περιδεδλημένος, έκά
λος φθάσαν τοΰ άγώνος ήθελεν άναγκασθή νά καταθέ- θητο έπί τοϋ σεβαστού τής Εύρώπης θρόνου.
Άλλ’ ούδ’ ό θάνατος αύτός δέν ήδυνήθη νά αλλοίωση
τά όπλα, ή νά καταστραφή, άλλ’ έτι ό Ούελλιγκτόν
ώραϊον τής [Λρφής του τύπον, καί τό ύπό τοΰ Άννίον, έφ’ £χη./ Χήν ήμέραν πολεμούμενος καί ώθιαβείς
τομάρχου
προσωπείο·/ αύτού, μέγαν έμφαίνει χαρακτή
τό δάσος παρ’ δλίγον άπώλεσε τό πυροβολικόν
τκς άποσκευάς καί τόν στρατόν αυτού. Ή τύχη έγκα- ρα. Δι’άλλοκότου τίνος μεταμορφώσεω; ό Ναπολέων
| επαναλάμβανε τούς κατά τήν ύπατείαν χαράκτήράς του,
τέλειψϊ Χήν μεγαλοφυίαν, αλλά τό πνεύμα δέν ήδυνήθη
ώς άλλοτε νά δεσμεύση καί νά δαμάση αύτήν, φαίνε■ έκτος ισχυρότερων τινων έφ’ όλων τών διαστάσεων τού
ται οτι ή μεγάλη τοϋ ήρωος ψυχή δέν ήδυνήθη, λαβοϋ- προσώπου έντυ’πώσεων. Βλέπω·/τις αύτό κατά πρώτον
β» τήν πτήσιν αυτής, νά περιέλθη ώς άλλοτε το πεδίον> άναμιμνήσκετα: εικόνα τινά τοϋ Βοναπάρτου υπό τοϋ
διαβόητου Γεοάρϊου, ζωγράφου 8λων τών βασιλέων τής
^5 Ρ·’Ζ?Κ> ■/·’! να κατίσχυσή τής ειμαρμένης.
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εποχής, εικόνα μεγαλητε'ραν τοΰ φυσικοϋ μεγέθους κα!
έξαισίας έκφράσεως. Τό προσωπείον τοΰ ήρωος παρου
σίαζε: πολλά τά περίεργα· τό μετωπον φαίνεται ευρύ
τερου κα! μάλλον έξεχον οί ήμίκλε;στοι αύτού οφθαλ
μοί διατηροϋσι λεπτότητά τινα έκφράσεως, άπαντωμενης καί έπί τοΰ στόματος, καί το: τοσοϋτον άλλοιωθεντος· ή βίν ευθεία καί όλίγον μακρά όχι όμως
αδύνατος, αίσθημα θλίψεως υποδεικνύει, αίσθημα είκονιζόμενον επίσης έπί τοΰ άνω χείλους, τοΰ άπολεσαντος έν μερει τό σχήμα αύτοΰ, ένω τό κάτω χείλος δια
μένει ώς ήτο κατά τήν ζωήν. Έκ δεξιών θεωρούμενη
ή κατατομή αυτού είκονίζε: έξ ολοκλήρου τόν Βονα
πάρτην μετά τήν τής Άμιενης ειρήνην, έξαιρουμένης
τής πρός τό μέρος τούτο συστολής τοΰ χείλους· έξ εΰωνόμων δέ παρουσιάζει θέαν έμδριθεστέραν, ώστε τό
προσωπείον αποπνέει έμδριθείας, σοδαρότητος, μεγα
λοπρέπειας καί ήρεμίας τίνος ύπνον, μόνον έξεικονιζούσης· ό δε τόπος τού θανάτου έπί μόνον τού στόματος
αναφαίνεται, τού μόνου μαρτυροΰντος τάς όδύνας,
α'ί τό πέρας τής ύπάρξεως προοιμιάσαν. ’Αλλ' έάν άνεγείρης τό προσωπείον, στρεφων όλίγον, έως ου ίδης
αύτό κάτωθεν, τότε θέλεις ανακαλύψει τόν βαθύν έκείνον τής θλίψεως τόπον, καί θέλεις νόμισε: οτι βλέπεις
θνήσκοντα τόν ’Αλέξανδρον. Άγγλος τις ζωγράφος,
ό διαδόητος Λαουρέντης, θελήσας νά σχεδιάση τήν εί
κόνα τού Ναπολέοντος δεν ήδυνήθη μετ’ ένδελεχή προ
σπάθειαν δόω ωρών νά εΰχαρ:στηθή έκ τής θεωρίας τής
εΐκόνος τού Ναπολέοντος, ήτις πραγματικώς είναι πη
γή ατελεύτητος σπουδής πρός παν είδος έξετάσεως καί
παρατηρήσεως.
Ο Κ. Καλαμάττας έκαμε παν ο,τι ή τέχνη έσυγχώρει αύτω. II χαλκογραφία ήν έποίησε τής εΐκόνος τού
Ναπολέοντος, διατηρεί τόν χαρακτήρα τής μορφής καί
μέγα μέρος τοΰ κάλλος τής έκφράσεως τήν όποιαν άφήκεν αύτω ό θάνατος. 'Υπό τήν έποψιν ταότην τοΰ
έργον τού τεχνίτου άποκαθ:ς·α πολύτιμον τήν εικόνα τού
Ναπολέοντος διά τους μάρτυρας των θαυμάτων τού βίου,
και έτι μάλλον δ(α τους μή δυνηθέντας νά θεωρήσωσ:
τόν πρώτον άνδρα τοΰ αιώνός του, καί τόν έφάμιλλον
τών διαδοητοτέρων άνδοών τοΰ κόσμου.
U, 7.

0 ΚΙΝΕΖΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΙΣΙΑ(ΥΠΟ ΜΕΡΥ.)

Έγώ Ί-σιάν-σΐγγ (Ί-δόκτωρ) πρός σε τόν Τσίγκβίτ-Έκίν γράφω.

Άμα λάδης τό παρόν μου, πο,τεόθητι εις Όύάγγ-τσσύ,
τόν κίτρινου ναόν τού Φώ, καί καύσον μίαν βάδ δον κάμφορας όπερ έμοϋ, οτι έφθασα εις Παρίσιον ζών. Διήνυσα από τό στόμιον τού Ούσίγγ-Χό πεντακισχίλια καί
τριακόσια καί είκοσι Λ ί, καί εις κίνδυνος θανάτου υπό
τούς πόδας μου καθ’ έκαστον λί, καί έσώθην χάρις τώ
μεγάλψ Τιέν.
Οι πρόγονοί μου εϊησάν μοι ΐλεοι κα! ευμενείς νύν
μάλιστα όπερ άλλοτέ ποτέ. Τό Παρίσιον είναι πεδίον
μάχης' άντί σφαιρών ύπάρχουσι τροχοί κα! ίπποι. "Οσοι
δεν έχουν τροχούς καί ίππους, άπόλλυνται κακήν κακώς
εις τό άνθος τής ζωής, Δεκαεπτά νοσοκομεία υπάρχουν

διά τούς τραυματίας. "Εν τούτων φέρε: έπιγραφήν
Νοσοκομείο·? τών ’Ανιάτων. Οί εισερχόμε
νο: εις αύτό προειδοποιούνται οδτω οτι μόνον νεκροί
θέλουν πάλιν έξελθει· ωραία φιλανθρωπία τών Παρισινών
δοκτόρων! ’Ιδού πώς οί βάρδαροι ούτοι έννοοΰσι τόν πο
λιτισμόν I
Άλλοίμονον! παρά τό σοφόν απόφθεγμα τοΰ Αι Κί,
κα: παρά τόν νόμον τού Μενού, έμισθωσα όχημα με τέσσαρας τροχούς, κλαίων άπό τούδε τήν μοίραν τών δυσ
τυχών οσους έμελλα νά στείλω εις τό Νοσοκομεϊον τών
Ανιάτων. Άλλ’ εις τό Παρίσιον δεν γίνεται διαφορετι
κά- ή πρέπει νά συντρίψης τούς άλλους, ή νά συντριβής.
Προειλόμην τό φρονιμώτερον.
Καθό μέλος τού Μίγγ-ΐάγγ, τής πρώτης τών σοφών
τού κόσμου έταιρειών έσπευσα νά έπισκεφθώ τήν βιβλιοθή
κην, ήτις καλείται έδώΜέγα ταμιευτήριου πα
σών τώ ν άνθρωπινων γνώσεων. Τό άσυλον τούτο
τής μελέτης καί νοεράς ένασχολήσεως κείται κατά τήν
θορυδωδεστάτην όδόν τών Παρισίων ώς λόγου χάριν,
νά έκλέγαμεν ήμείς τόπον διά τάς μελέτας τό μεταξύ
τής γέφυρας Τσούγγ-γιού χό, ένθα πιπράσκονται ολοι
οί γάτοι τού Πεκίνου, καί τής όδού Τούγγ Κιάγγ κίΚιάγγ, οπού νυχθημερόν έκπυρσοκροτοΰνται πυρο
τεχνήματα.
Είς τών σοφών τού καταστήματος μ’ ύπεδέχθη μέ
μεγάλην ευγένειαν καί μοί έπρόσφερε κάθισμα.' Κύριέ
μου, τώ είπον, είς φράσιν γαλλικήν ίκανώς εύλη
πτο ν, μεγάλως θελετε μ’ υποχρεώσει νά με δώσητε
πρός ολίγον τήν ιστορίαν τών δυναστειών τών πέντε
αδελφών Λούγγ καί τών έξηκοντατεσσάρων Χέ-τού. At
βασιλεία: αύται, ώς σάς είναι γνωστόν, άρχοντα: αμέ
σως μετά τήν τρίτην γενεάν τών πρώτων αύτοκρατόρων, τήν τών Γιν-Χοάγγ, ήτοι βασιλέων τών Ανθρώ
πων, πρός διάκρισιν τής τών Τύ-Χοάγγ, ήτοι βασιλέων
τής Γής,
Ό σοφός μ’ ήκουσε προσεκτικώς· έδαλεν έντός τής
ρινός κόκκους μαύρου όπίου, καί σκεφθείς μικρόν, Ααόγέ,, μ είπε, δεν μάς εύρίσκονται τά βιδλία ταϋτα.
’Εφαίνετο δέ πολλά ευχαριστημένος καθ’ έαυτόν οτι
έγνωριζε τήν λέξιν Ααό-γέ, τήν σημαινουσαν Κύριε, διό
καί μέ τήν έπανελαδε χιλιάκις έν μέσω τής ομιλίας.
Δέν αγνοείτε, Κύριε, τώ είπον μετά'τούτα, δτΐ μετά
τάς ένδοξους βασιλείας τών Κούγγ-σάν-χέ, Τσεν μίν,
Χαι Αους-Τσουγχέ, ήκολούθησαν αί έτι ένδοξότεραι άλλων έδδομήκοντα καί μιας δυναστειών, καί οτι
όλας ταύτας ήμαύρωσε μετά ταϋτα είς δόξαν ό αθάνα
τος αύτοκράτωρ Κί, πρώτος μουσικός τής γής καί νομοθέτης τής Σινικής συμπεριφοράς. Έπεθύμουν νά συμδσυλευθώ είς τό Μέγα Ταμιευτήριον πασών τών ανθρω
πίνων γνώσεων τήν ιστορίαν τού αθανάτου Κί.
Ή βΐς τού σοφού κατέδη καί δεύτερον πρός τήν πυξί
δα τήν έχουσαν τό μαύρου όπιον· άναπτύξας δέ πλατύ
μανδήλιον τού Μαδράς καί ένσείσας τήν κεφαλήν, τήν
χείρα καί τόν αγκώνα έποίησε ψόφον μέγαν, ομοιον πολ
λά μέ τήν κλαγγήν τού όργάνου μπίν. ’Αφού ή έγκεφαλίπς καταιγίς έκόπασεν, έδιπλωσεν αύθις τό μανδήλιον,
τό επέρασε πεντάκις έπί τής ρινός, καί μ’ είπε·
— Δέν έχομεν την ιστορίαν τού αθανάτου αύτοκράτορος Κί.
Δέν έχετε τίποτε λοιπόν I ύπελαδον έγώ μέ
τό φλέγμα έκείνο τό όποιον δίδει είς ήμάς ή σοφία,
καί οπερ καθιστά άφώνους τούς σοφούς τών βαρβάρων
λαών οσους δέν έφώτισεν ή ιερά λαμπάς τού Μενού.
*U σοφός έσταύρωσε τούς βραχίονας, κ’ έκλινε τήν
κεφαλήν κλείων τά δμματα οπερ δηλοί είς τήν παγκό
σμιον γλώσσαν τίποτε !
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' Άλλ’ αίφ-.ης, σταθήτε ! άνεφώνησε περιχαρώς, έχω
νά σάς δείξω μίαν όλόκληρον σειράν Σινικών βιβλίωνθά σάς ευχαρίστηση, είμαι βεδαιος- ακολουθείτε με,
Λαό-γέ,
Τόν ήκολούθησα.
Κατέδημεν είς υπογείους στοάς όμοιας μέ τούς ’Ιν
δικούς ναούς τής Έλεφάντας. Δεξιόθεν κ’ αριστερόθεν
έκειντο έπί βάθρων είδωλα έκ γύψου τών μεγάλων άνδρών τής Γαλλίας, ολοι νεκροί· οτι εις τήν Γαλλίαν,
ώς μ’ έδεδαίωσαν, μεγάλοι άνδρες ζώντες ποτέ δέν
ύπάρχουσι.
•— Ιδού είπεν δ σοφός τά Σινικά βιδλία.
Αλλά τά Σινικά έκείνα βιδλία ήσαν Περσικά- υπήρ
χε δέ’ κ’ έν λεξικόν εις γλώσσαν Χοε’ί-χοεί κα! Σινικήν,
κα! δεκαεπτά έπιστολαί τών βασιλέων τού Τουρφάν, τοΰ
Καμίλ καί τής Σαμαρκάνδας.
Εύχαριστήσας τον σοφόν μέ τήν απλήν έκείνην ευ
γένειαν τήν έφευρεθείσαν ύπό τοΰ άθανάτου αύτοκράτορος Κί, έξήλθον τής βιβλιοθήκης.
Διαδαίνων έκ τής πλησίον όδού είδα πλήθος πολύ
ανθρώπων συνηγμένων καί θεωρούντων μετά πολλής
περιέργειας παραπετάσματα τινά καί ξύλα καλύπτοντα
βεδαίως πράγμά τι πολύ άξιόλογον, έπειδή ολοι ήτενιζον πρός αύτό, άν καί δέν έβλεπαν τίποτε.
Ήρώτησα τόν αμαξηλάτην μου, άνδρα πολυμαθεςατον, οστις μ’ έκαμε νά συλλάδω πολλά έξοχον .ιδέαν
περί τού πνεύματος καί τής σοφίας τών ομοτέχνων του.
Έμαθον λοιπόν οτι κατά τήν όδόν έκείνην ήγείρετο
μνημείον είς τιμήν περιφήμου τίνος ποιητοΰ γεννηθέντος
έν Παρισιοις καί άποθανόντος έν Παρισίοις" δ σοφός α
μαξηλάτης είς δύο λέξεις μ’ είπεν ολην τήν ιστορίαν
τού έξοχου αύτού άνδρός. Μολιερος ήτο τό όνομά τουέσύνθεσεν αριστουργήματα καί τά έσύριξαν· οί αύλικοί
τόν κατέτρεξαν, ή γυνή του κα! οι δανεις-αί του τόν κατεπιλάτευσαν, κα! έξέπνευσεν έλεεινώς έπί τοΰ θεάτρου άναμεσον δύω άλειμματοκηρίων Είς τό νεκρόν του σώμα
ήρνήθησαν τάς έπικηδείους τιμάς· διακόσια δέ μετά τόν
θάνατόν του έτη οί συμπολϊταί του θελοντες νά τόν άποζημιώσωσι δι’ οσας λύπας ύπεφερε ζών ήγειρον είς
αυτόν τό μνημείον τούτο. Ό Γάλλος είς ολα του είναι
γοργός, άλλ’ όταν ήναι λόγος περί ευγνωμοσύνης θέλει
δύω τουλάχιστον αιώνας διά νάκάμη τόν ς-οχασμόν του.
Ώ εύγενή τέκνα τού Ουρανίου Κράτους, οτε ή μήτηρ
τοΰ Κομφουκίου μετέστη έκ τής ζωής, έπί τής βασι
λείας Σουμίγγ, Σαφει ό μέγας λιθοξόος άνήγειρεν είς
αυτήν τό λαμπρόν έκείνο μνημείον, ένθα ή ένδοξος γυ
νή παρίσταται επάνω τού ορούς Νικιού αιτούσα παρά
Θεού τήν γονιμότητα τής νηδύος αυτής.
Μετέδην άκολούθως είς τό παλάτιον τών τετρακοσίων έδδομήκοντα αύτοκρατόρων, οΐτινες κυβερνώσ: τό
Παρίσιον, τήν Γαλλίαν καί ’Αφρικήν, κα! ονομάζονται
αντιπρόσωποι. Διάνα είσέλθης είς τό παλάτιον
τούτο, απαιτούνται τεμάχια τινα χάρτινα, πολύ βυπαρά· δίδεις τό χαρτίον σου είς έια Κύριον με φουσκωμένον πρόσωπον καί άλαζονικήν βίνα καί εισέρχεσαι. Ο:
τετρακόσιοι καί έδδομήκοντα αύτοκράτορες κάθηνται
ολοι κατά σειράς είς αίθουσαν σκοτεινήν μόλις φεγγομένην άπό όλίγον φώς, οΐον τό τής σελήνης περίτόυς-3ρόν της τέταρτον. Είς αύτοκράτωρ ήμερος κα! γλυκύς,
Κύριος Σό-ζέ όνομαζόμενος διευθύνει τούς άλλους τετρακοσίους εξήκοντα έννέα παίζων απλώς εις αυτούς τό κουδούνιον, Ο ί αύτοκράτορες είναι κακοενδυμένοί’ oi πίλοίτων
άσχημοι καί καταδαίνουν εις τά δφρύί.ά των. 'Ομιλούν
πολλά, πηγαίνουν, έρχονται, παίζουν κάποτε ή κοιμώνται,
ή γράφουν έπιστολάς πρός τάς γυναίκάς των, ένω εις
αύτοκράτωρ ίστάμενος όρθιος ψάλλε: έκ βυθίων κάτι

μυστηριώδες είς ήχον κατανυκτικόν, παρεμφερή μέ τόν
ήμετερον ύμνον τής Αυγής, πλήν χωρίς τά κύμδαλα καί
τά έθνικα λ ό· οστιο τών αύτοκρατόρων αγαπά, έχε:
τό δικαίωμα νά σηκωθή κα! νά ψάλη τόν σκοπόν τής
άρεσκείας του, στρόφων τά δπισθια κατά τόν Κύριον Σόζέ. ’’Εκαμα αύτήν τήν έρώτησιν πρός ένα τών γειτόνων
μου. Κύριέ μου, τώ είπον, πώς τό δνομάζετε αυτό τό
παιγνίδιον; άντιπροσωπικήν κυδέρνησιν, μ’ άπεκρίθη.
’Επειδή είς τό Παρίσιον δέν καίονται κατά πάσαν νύ
κτα πυροτεχνήματα, ώς είς τό Πεκΐνον, διασκεδάζω
πλέον τάς ώρας είς τήν όπεραν. Πεντήκοντα χιλιάδας
λσακχία δίδει ή Κυδερνησις κατ’έτος είς κράκτας
τινας μότον διά νά συνάζωνται καί νά φωνάζουν πάσαν
νύκτα ώ δαιμονισμένοι, συνοδευόμενοι καί άπό τεσσα
ράκοντα χάλκινα όργανα συναλαλάζοντα. ’Εννοείς οτι
τοιοϋτον θόρυβον ούϊείς Κινέζος συνηθισμένος είς τήν
ιλαράν μελωδίαν τοΰ ύμνου τής Αύγής δύναται δίς νά
ύπομείνη· οθεν καί άπό τής πρώτης νυκτός άπεχαιρέτησα τήν όπεραν· άλλ’ άκολούθως μαθών οτι παίζονται
είς αύτήν, κατά τινα φυσικήν έναντιότητα τού Γαλλικού
πνεύματος, καί δράματα άλαλα όπου κανείς δέν προφέ
ρει λέξιν, έπανήλθον είς τήν όπεραν. Τά δράματα ταϋ
τα όνομάζονται βαλλέτα, παριστάνονται δέ άπό γυναίκας
χορεύτριας. Είς τούτο ναι είμαι κ’ έγώ σύμφωνος· είναι
τό μόνον άξιου θαυμασμσΰ πράγμα , τό όποιον έχουν οί
Παρισιοι, πλήν τοιοϋτον ώστε βλέπων αύτό λησμονείτις
κα! αύτό τό Πεκΐνον. Ύπόθες πεντήκοντα γυναίκας νά
μήν έκδάλλουν άπό τό στόμα άχνην, καί νά χορεύουν
τρέλλα μέ πόδας Κινεζικούς ! ’Ενοίκιασα έν θεωρεϊον
διά τά βαλλέτα.
Είναι μία χορεύτρια Αλεξανδρινά λεγομένη, δια δε
τήν μορφήν τού προσώπου καί τό έξωτερικόν αύτής ε
πικαλούμενη Φιγουράντα έχει μαύρα μαλλία άθάνατα
καί πόδας σχεδόν διόλου. Οί μικροί μικροί της πόδες χά
νονται καί αύτοί είς ταχυτάτας στροδιλώδεις περιστροφάς έμπαιζούσας κ’ έκθαμδυύσας το όμμα· έξ κατά συν
έχειαν νύκτας — τό πιστεύεις ; — έμεινα νά τήν βλέ
πω μέ προσοχήν σημαντικήν. Έλησμόνησα καί τήν
σεμνήν έντολήν τήν όποιαν φέρω ώς πρέσδυς τού Ουρα
νίου Κράτους, καί τάς τεσσαράκοντα περιόδους τών δώ
δεκα φεγγαρίων, αιτινες βαρύνουσι τό μετωπον μ.ου.
Μ'αν έσπέραν ή θύρα τού θεωρείου μου ανοίγεται κα!
Κύριός τις δειλός πολλά εισέρχεται προσκυνών ταπει
νότατα καί μέ λέγει· άκτίς τοΰ Ουρανίου Κράτους, ά
στρου τού Τιέν, έχω μίαν χάριν νά σέ ζητήσω.
Έποίησα τό παγκόσμιον σημείον τό σημαίνον, Δάλει.

Έλάλησε.
Είμαι, είπεν, δ θεατρικός σκηνογράφος, καί τήν στιγ
μήν αύτήν άπετελείωσα έν Κινεζικόν περίπτερον διά τό
δράμα, Κίνα άνεωγμένη ή Έρωτες τής Κυρίας ^Φλαμπώς έν Πεκίνω. Δύνασθε, καλέ μου Κύριε , τιύρα εις
τό τέλος τής πράξεως νά έ) θετε νά δώσητε έν βλέμ
μα είς τό έργον μου, διά νά μέκάμητε τυχόν χρήσιμους
τινάς παρατηρήσεις;
Ή πρότασής σου, τώ άπεκρίθην, μέ είναι αρεστή· ο?ήγει με καί σέ άκολουθώ.
Ούρανέ! άνέχραξεν εκείνος, εύχαριστδσε οτι εισηκουσας τάς εϋχάς μου 1
Διελθόντες πολλούς υπογείους διαδρόμους έφθάσαμεν είς τά παρασκήνια. Ό σκηνογράφος μ’ έδειξε τό
έργον του, τό όποιον εύρον έπαινων μόνον άξιον, ώς
σύμφωνον εντελώς μέ τήν Κινεζικήν αίσθησιν. Έν τούτοις όπισθέν μου ήκούοντο ψελλίσματα καί φωναί πολ
λά’: νεαραί καί κωτιλαι Έστράφην χωρίς νά θέλω άποτόμω; καί είδ». Έσαν πλήθος νέων χορευτριών, αι-
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ωφελούμενοι άπδ τήν διακοπήν, άπεζημιουν έαυτάς διά τήν βεβιασμένη·/ μακράν σιωπήν των.
’Αλλά μία αστραπή έκλεισε τά δμματά μου, 'Η Κυ
ρία ’Αλεξανδρινά ήτο μετ’ αυτών I
Έζήτησα γύρω μου τδν σκηνογράφον διά νά μέ δώση
αντιπερισπασμόν και στάσιν τινα, άλλ’ είχε γίνει άψαν
τος. Έπεκαλέσθην τότε τάς ψυχάς των ένδοξων προ
γόνων μου, κ’ έζήτησα νά μοί έμπνευσωσι θάρρος και
αταραξίαν, τάς δύω ταύτας άρετάς, αιτινες άναδεικνΰουσι τούς ήρωας των κινδύνων και των έρώτων.
Η Κυρία ’Αλεξανδρινά είχε σχήμα καί στάσιμον
βασιλίοσης· τδ λιγυρόν καί υγρόν της σώμα έταλαντεύετο άβρώς έπί τοϋ αριστερού ποδός, ένω ό έτερος ποϋς
κεκαμμενος κατά τδ άκρον καί κάτω νενευκώς, έκινεϊτο κίνησιν ένδελεχή καί χαριεστάτην άπδ των δεξιών
πρδς τά αριστερά. Ποτέ Σινική γυνή τού Τούγγ-τσού-Φώ
δεν συνεθλασε τόσον κρατερώς τδν πόδα ίνα σαγηνεό
ση Κολάον εκπεπτωκότα. Οί δφθαλμοί μου ήνεωχθησαν επί τοϋ ερασμίου εκείνου ποδδς καί πλέον δεν άπεσπάσθησαν άπ αυτού,
’Αλλ’ άφίνω σε νά κρίνης τήν έκπληξίν μου δτε ή
κουσα τήν γοργήν φωνήν τής Κυρίας ’Αλεξανδρινός ά
ποτεινομένης πρδς έμέ μέ τοιαύτην τόλμην, ώς νά ήτον
αΰτδς ό στρατηγός των τίγρεων τής αύτοκρατορικής
φρουράς. Κύριε, μ’ είπε, θά λάβωμεν τήν τιμήν νά
σάς έχωμεν εις τδ πρώτον Κινεζικόν βαλλέτον μας;
Άφησα τδν πόδα καί άνέδην πρδς τδ πρόσωπον τής
χορεύτριας, μέ τόνον δέ φωνής ολως παρισινόν,
άπήντησα κατά τδν εξής ευγενικόν τρόπον.
— Μάλιστα, Κυρία, θέλω έλθει ινα θέσω τούς δφθαλμούς μου εϊς τούς πόδας σας.
Ή Κυρία Αλεξανδρινά λαδούσα τότε έλευθεροτοέπως τδν βραχίονά μου μ’ έσυρεν ώς εις περίπατον άνα
μέσον τών σκηνικών παραπετασμάτων λέγουσά μοι.
"Ωστε καλέ μου Κύριε, υπάρχει λοιπόν Κίνα πραγματι
κοί; ; καί ό κίτρινος ποταμός δεν είναι μύθος; ’Έλα,
είπε με ελεύθερα· ολοι οί Κινέζοι δεν είναι λοιπόν από
φαρφουρίον; Περιπατούν καί αύτοί, ομιλούν καί αυτοί,
καθώς τώρα ήμεις οί δύω; έγώ ένέμιζα οτι άλλοι Κινέ
ζοι εις τδν κόσμον δεν ήσαν άπδ τον Αύριόλον τοϋ
Φραγκώνη· γνωρίζετε τδν Αύριόλον τού Φραγκώνη;
Όλαι αΰταί αί ερωτήσεις έπήλθον τόσον ταχεΐαι καί
αλλεπάλληλοι ώστε μ’ ήτον αδύνατον ν’ άποκριθώ. Εις
δέ τήν τελευταίαν της λέξιν ή ’Αλεξανδρινά έπανακληθεΐσα εις τήν σκηνήν δι’ ένδς κρούματος βιολιού, άφήκεν άποτόμως τον βραχίονά μου κ’ έπήδησεν ώς δορ
κάς, ύποτονθορύζουσα τδν ήχον πρδς ον έμελλε νά
χορεύση. Μή έχων δύναμιν νά τήν ακολουθήσω έπερίμεινα έκεΐ ακίνητος έως νά έπιστρέψη διά νά τη δώσω
τάς αποκρίσεις τών έρωτήσεών της.
Καί πραγματικώς έπέστρεφε’ τη έπρόσφερα τδν
βραχίονά μου· άλλ’ αυτή έφαίνετο μ.ή ένθυμουμένη πλέ
ον τάς προτέρας έρωτήσεις της ή φαιδρότης έξέλιπεν
άπδ τοϋ χαρίεντος προσώπου της τδ όποιον συνέστελλε
μεριμνά τις καί λύπη.
— Είδετε, μ’ είπε, πόσον άπόψε τδ κοινόν είναι ψυ
χρόν; έχετε εις τδν τόπον σάς όπεραν;
— "όχι, Κυρία.
we;

— Δεν έχετε όπεραν! καί τί τόπος είναι αύτδς χω
ρίς δπερανί Τί κάμνουν λοιπόν οί άνθρωποι έκεΐ;
— Εύρίσκονται εις ακηδίαν, Κυρία μου, έπειδή σείς
δέν είσθε παρούσα.
— Νά τα δάΐ είναι ερωτικός! πλήν δέν βλάπτει·
αν δέν έχετε όπεραν εις τήν Κίναν, έχετε όμως ώραΐα
ριπίδια· ό ανεψιός ένδς Γερουσιαστοϋ τήςΓαλλιας μ’έφιλοδώρησεν τού 'Αγίου Βασιλείου έν βιπίδιον τής Κίνας·

θαυμάσιου πράγμα σάς λέγω! Οί ταρσοί ελεφάντινοι
μέ έγκολλήματα αργυρά, εις δέ τδ πτύγμα δύω κίτρι
νοι αίλουροι συμπαίζοντες μέ άλεκτρυόν». Τδ έχασα
εις τδν χορόν!
— Εϋκολον ν’ άντικατας-αθή, Κυρία μου, έφερα τριά
κοντα τρία ριπίδια άπδ Ζέ-Χόλ.
— ’Αληθινά ; καί τί θά τήν κάμετε αυτήν τήν ώραίαν
συλλογήν;
— Είναι δώρα διά τάς γυναίκας τών υπουργών καί
τών πρέσβεων.
—“Ωχ ! δέν βαρύνεσθε ! τί τά θέλουν αί γυναίκες τών
πρέσβεων τά ριπίδια 1 ’Έπειτα είναι τόσον ψυχραί αί
γυναίκες τών πρέσβεων ώστε δέν έχουν ανάγκην νά
άερίζωνται· άν είχα έγώ τά τριάκοντα ριπίδιά σας θά
έκαμ,να τάς πρώτας χορεύτριας νά σκάσουν άπδ ζηλο
τυπίαν.
— Κυρία μου, τά ριπίδια είναι άπ’ αύ'ριον εις τή„

διάθεσίν σας.
— Καί σάς τί σάς λείπει νά ήσθε τέλειος Γάλλος ;
Ίδέτεποιους ανθρώπους δνομάζουν Κινέζους! Ιδού νά
σάς δώσω τήν διεύθυνσιν τής οικίας μου. ’Αλεξανδρινά
Σαίν Φάρ, οδός Προβηγκίας. Άρ. . . πρώτον πάτωμα.
Ό θυρωρός μου δέχεται τά δι’ έμέ δώρα από τάς έπτά,
καί τά παραδίδει σ ώα καί ανελλιπή εις τήν θα
λαμηπόλον μου μετά μεσημβρίαν.
Καί ταΰτα είποΰσα έποιήσε μίαν συστροφήν έπί τοϋ
δεξιού ποδός κ’ έφυγε. Έπανελθών μετά τήν παράστασιν οίκαδε έζήτησα νά βάλω τάξιν καί βυθμδν εϊς τάς
ιδέας μου, καί νά μελετήσω έμβριθώς τά διατρέξαντα,
’Αλλ,’ ή ταλαίπωρος κεφαλ.ή μου εύρίσκετο εις μεγά
λη·/ σύγχυσιν. Τό έν Κέ- Έμίλ χαρέμιόν μου τό γνωρί
ζεις' σεμνότερον χαρέμιόν δεν δίδεται· μόλις νά περιέχη δεκαπέντε γυναίκας άπδ Ζέ-Χδλλ, αίματος ταταρικοΰ, καί δεκαπέντε άπδ Θδγγ-Χουφδ, αίματος καθαρώς
κινεζικού, τάς είκοσι παλ,λ,ακίδας δέν τάς βάλλω, έπειδή
αύταί είναι άπλοϋν πάρεργον φιλοκαλίας· αλλά σέλέγω
τούτο- άνή Αλεξανδρινά Σαίν Φάρ είσήρχετο εϊς τδ χα
ρέμιόν μου' ή παρουσία της ήθελεν αμαυρώσει τδ κάλ
λος τών άγλαοτέρων μου γυναικών, ώς ή πανσέληνος
θαμίόνει τδ φως τών μικρών άστρων τής αυγής φαινομένη έπί τοϋ όρους Τυργετόν. Άλλοίμονον I τδ αισθά
νομαι- συνεκέντρωσα τάλας έπί μιας μόνης κεφαλής
καί τούς τριάκοντα έρωτας τούς κεκλεισμένους εντός
τού σεμνότατου χαρεμιού μου 1
Τήν ακόλουθον ημέραν παρέδωσα εις τδν θυρωρόν τά
τριάκοντα τρία ριπίδια καί μίαν πυξίδα μέ σ ατ ο υ ρ ά ν.
"Οτε δέ ήλθε τδ μεσημέριον, ένεδύθην στολήν αύλικοΰ. Έβαλα εις τήν κεφαλήν τδν κανάρινον σκούφον μέ
τδ πτερδν τοϋ όρνέου Λεύ-τσέ· έφόρεσα δέ καί τδν
πλατύν σεληναυγή χιτώνα τών μανδαρίνων μέ τάς κιτρινοχρόους άμαυράς χειρίδας· καί βεβαιωθείς άπδ τδν
καθρέπτην μου οτι ώμοίαζον τδν νέον Τσιού, τδν πρίγγηπα τοϋ φωτός οτε άνέστη πρδ τών θυρών τοϋ ΜίγγΤάγγ, έπορεύθην πρδς τδν οίκον τής Κυρίας ’Αλεξαν
δρινά; Σαίν Φάρ, οπού εισήχθην μέ θαυμαστήν ευ
κολίαν.
Τδ ένδυμα τής πόλεως το όποιον ή Κ. ’Αλεξανδρινά
έφόρει τήνέδείκνυε μεγαλ,ητέραν, άλλ’ ό ποϋς ήτον δ
αυτός· δ ποΰς εκείνος έζη μέ ένδελεχή σπασμωδικήν
κίνησιν ώς ή ψυχή τής χορεύτριας νά έκλείσθη εις τδν
δεξιόν της πόδα, καί ή νέα γυνή νά εσκέπτετο διά τών
δακτύλων τοϋ ποδδς αυτής.
•— Κύριε, μέ είπε, λαβοϋσα μέ τρόπον ελεύθερον τάς
χεΐράς μου. Είμαι ή εύτυχεστάτη τών γυναικών τδ
δώρο? σας είναι πολύτιμον, βασιλικόν αληθώς. Καθισα-
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τε νά είπωμεν τίποτε· θέλω σας παρουσιάσει τήν μικράν μου άδελφήν θά ϊδήτε ένα άγγελον.
Κοράσιον δωδεκαετές ζωηρόν καί έξυπνον ώς πίθη
κος έτρεξε κατεπάνω μου κ’ έφερεν άνω κάτω καί
τήν στολήν καί τδν σκοϋφόν μου.
— Πώς ευρίσκετε τήν μικράν μου άδελφήν ; ήρώτησεν ή χορεύτρια.
— Τήν εύρίσκω . . . άδελφήν σας· άπεκρίθην έγώ μέ
βλέμμα έκφραστικώτατον.
— Ό λόγος έβρεθη μέ χάριν, φιλτατε δόκτωρ!
— Καί πώς δνομάζεται, Κυρία μου, τδ ώραΐον τού
το κοράσιον;
— Όνομ’ ακόμη δέν έχει, φιλτατε δόκτωρ· περιμέ
νει τδν(άνάδοχόν της κατά τι έθος θεατρικόν επιθυμεί
τε νέ γίνετε άνάδοχός της;
— Μετά πάσης χαράς.
— Ελάτε λοιπόν· εύρέτε έν όνομα, όνομα τής πατριδος σας.
— Έστω! τήν δνομάζω Δ ι λ ε ρ ί· τ’όνομα είναι
μογγολικόν.
— Καί δηλοί;
— Φαιδρότης οφθαλμού. Είν’ έπιτυχημενον ;
— Διλερί! εξαίσιον! Πώς λοιπόν 1 οί Μογγόλοι
έχουν δνόματα τόσον μελιστάλακτα, καί μένουν ακό
μη Μογγόλοι! είναι άπίστευτον! Κυρία Διλερί, ευχα
ρίστησαν τδν Κύριον άνάδοχόν σου ....
— Τήν προορίζετε εις τδ θέατρον τήν ώραίαν αυτήν
κόρην
— Άπαγε! τήν βαπτιστικήν σας εις τδ θέατρον;
ποτέ ποτέ! Προτιμώ χιλιάκις νά έμβή εις τδ μοναστήρισν· ή ζωή τής κωμιρδοΰ είναι κόλασις. *Η γνήσια ευ
φυΐα δέν δύναται νά λάμψη· ό φθόνος τήν φονεύει, ή
διαδολή καί ραδιουργία τήν ποτίζουν νυχθημερόν χιλίων
ειδών φαρμάκια. Πρέπει νά κάμης προσωπικήν ταπεινοτάτην έπίσκεψιν εις τδν ποιητήν διά νά λάβης μικρόν,
έλάχιστον μέρος εις τήν παράστασιν. Μ’ ύπεσχέθησαν
ένα μονόλογον είο τδ δράμα τής Γιζέττας, καί τίποτε !
τόν έδωσαν αλλού. Μολοντούτο, χωρίς περιφιλαυτίαν,
τό Κοινόν μέ λατρεύει, άν καί ή Κυρία Φατμέ θριαμ
βεύη έναντίον μου έπειδή έχει καί τήν προστατεύουν
δύω μεγάλα: εφημερίδες καί δύω μικραί. Έγώ άποβτρέφομα: τήν ραδιουργίαν ποτέ δέν έπάτησα τήν Ου
ράν έφημεριδογράφου ή ποιητοΰ- έληξε·/ ό καιρός τής
συμφωνίας μου ; δίδω τήν παραίτησίν μου κ’ επιστρέφω
εις τδν ιδιωτικόν βίον. Τούτο είναι!
Μ’ εκείνην τήν θαυμαστήν λεπτότητα καί δξύνοιαν
τήν όποιαν τδ πνεύμα τοϋ Φώ έχάρισεν εις μόνας τάς
πεφαλάς τών πιττών του, καί ήτις μάς καθιστά τόσον
Χαθυπεοτέρους τών λοιπών θνητών ήρώτησα νωχελώς
πως τήν Κυρίαν Άλεξανδρίναν άν ήσθάνετο κλίσιν πρδς
τόν γάμον.
Ω θεέ μου! είπε σταυρόνουσα τούς κομψούς της πό°»ς έπί τοϋ βελούδινου σκαμνιού· ό γάμος δέν μέ τρο
μάζει, άλλ’ ό σύζυγος! Δεν γνωρίζετε τούς Γάλλους
συζύγους, φιλτατε δόκτωρ· ά! τί έγωίσται! Νυμφεύον
ται μίαν ώραίαν γυναίκα καί τήν καθιστώσι δούλην
των, μικρά φροντιζοντες περί τών νόμων τών κειμέ*ω·) κατά τής σωματεμπορίας. Αφού τήν βάλουν τοισυτοτρόπως εις τά δεσμά των, τήν περιφέρουν μαζή των
παντού διά νά κάμνουν τούς φλου; των νά έρχωνται εις
ππελπισιαν. Εις τδ εξής θά έλθωμεν νά ζητήσωμεν τούς
συζύγους μας εις τήν Κίναν, τώρα οτε οί Άγγλοι τήν
^πεχρεωσαν ν’ άνοιξη τούς λιμένας της εϊς τούς Ευ
ρωπαίους. Αί! φιλτατε δόκτωρ· δεν ευρίσκεις τόσον
‘ϋκολα εις τά Παρίσια άνδρα νά χαρίζη εις τήν γυτου τριπντατρικ ριπίδια ούτως απλώς ώς νά ήτο

μία καλημερα. Οί Κινέζοι είναι καλοί σύζυγοι, Κύριε
δόκτωρ ;
— ’Αρνιά I

— ’Αληθινά ; κρίμα όμως νά έχουν οί Κινέζοι οΰτω
πως τούς όφθαλμούς 1
— Λοιπόν, εις τδ εξής θά ελθωμεν ήμεις νά ζητή
σωμεν τάς γυναΐκάς μας εις τά Παρίσια.
— Εις τήν ζωήν μου, φιλτατε δόκτωρ, είσθε άξιο,
λάτρευτος. Μ’ έχετε καταδουλωμενην μέ τάς χάριτάς
σας· άμηχανώ πώς ν’ άιταμείψω τάς φιλοφρονήσει; καί
τά’ δώρά σας . . . ’Αγαπάτε νά σάς προσφέρω έν θεωρεΐον τής τετάρτης σειράς διά τούς ανθρώπους σας;
αέριον παριστάνεται τδ δράμα ή Γιζέττα· νά σάς δώσω
δι’ ένα μήνα συνδρομήν εις τδν σιδηρόδρομον τού
‘Ρουέν ;
— Ευχαριστώ, Κυρία' σάς είμαι επίσης ευγνώμων
ώς άν έδεχόμην τάς χάριτάς σας. Έχω μίαν άλλην
χάριν νά σάς ζητήσω.
— Μίαν μόνην I είπέτε.
— Έφερα μαζή μου άπδ τήν Κίναν έν φύλλον πα
πύρου καί μελάνην. Έπιτρέψατέ μοι παρακαλώ, νά
έπάρω τήν εικόνα τοϋ δεξιού σας ποδός.
— Ά ! τί ιδέα Κινεζική ! άνεβόησεν ή χορεύτρια
καγχάζουσα δυνατά' καί τούτο άποκαλειτε χάριν 1 Λά
βετε τήν γραφίδα σας, δόκτωρ· σάς παραχωρώ τδν πό
δα μου . -. θέλετε νά τδν αντιγράψετε κατά φύσιν, ή
μήπως μέ σάνδαλον δδαλίσκης ;
— Θέλω νά τδν ζωγραφήσω ώς έχει τήν στιγμήν
ταύτην.
— "Οπως άγαπάτε· έν τούτοι; έγώ διασκεδάζω μέ
τήν μικράν περιεργαζομένη τάς ζωγραφιάς τών ριπιδίων σας.
Ή τον εις τδ τρίτον ριπίδιον δταν έγώ άπετελείωσα
τδν χαρίεντα πόδα, τδν όποιον έκαμα όλόμοιον. H
χορεύτρια έμβλέψασα εις τδ σχέδιον άνέδωσε κραυγήν
θαυμασμού λεγουσα.
— ’Αγαπητέ δόκτωρ. σεις άντεγράψατε τδν πόδα
μου μονοκονδυλιάς.
— Κυρία μου, περί έμοΰ έλέχθη οτι καί τδν άνεμον
ήθελα ζωγραφήσει άν ήδυνάμην νά τδν ίδω διαβαίνοντα·
έζωγράφησα τδν πόδα σας οστις είναι τού ανέμου εύκινητότερος.
— ’Αν τδ πράγμα εξακολουθήση οΰτω πως, φοβού
μαι, φιλτατε δόκτωρ, οτι θά σάς έρωτευθώ- έγώ ήτις
χθές έκλεισα τήν θύραν μου πρός ένα πρίγγηπα Έλ
ληνα καί πρδς δύω τραπεζϊτας.
— Ή άθωότης καί αιδώς έδασίλευον εις τήν μορφή»
τής χορεύτριας. Έκλινα τήν κεφαλήν εύσεβάστως ένώπιον τής γυναικδς τούτης ήτις ούτως άφελώς καί αθώα
ήνοιγεν εις έμέ τήν καρδίαντης.
Άναχωρών δέ έλαβον τήν εύτυχίαν νά προσψαύσω με
άκρα τά χείλη τά άκρα τών δακτύλων τής χαριτωμέ
νης νέας, δακτύλων θελκτικωτάτων ώς καί οϊ πέδες
αυτής.
Ό Κολάος των ’Εξωτερικών μ’ έπερίμενεν εις τάς
πέντε διά νά λάβί) π?.ηροφορίας περί τής έν Ζέ-Χδλλ
καί Πεκίνω έθιμοταξίας, καί περί τοϋ τρόπου τής υπο
δοχής τών ξένων πρέσβεων, καθώς καί διά νά έςιχνιάση
τά μυστήρια τής Σινικής πολιτικής ώς πρδς τήν βασί
λισσαν Βικτωαέαν. Διαρκούσης τής μετά του Κολάου
συνδιαλέξεως ‘τδ σίνεΰμά μου έπιπτεν εις συχνούς ρεμ
βασμούς, καί πρέπει νά μ’ έφυγαν λογοι πολλοί αδιά
κριτοι. Ό Τιέν νά δώση νά μή φέρωσ: γρήγορα οί ρεμ
βασμοί μου μεγάλα κακά} κατά τού Ουρανίου Κράτουςi
Ένω ό μέγας Κολάος τών χριστιανών μ’ ώμιλεί, ό ίδικό; μου νίϋς ήτον εις τδν πόδα τής Κυρίας Αλέξανδρο-
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θαυμασμού, αίτινες έφθαναν κατ’ εύθεϊαν εις τήν καρ
διάν μου. Τελευταίου μέ είπε.
— Φίλτατε δόκτωρ, τώρα μεταμελούμαι οτι έφερα
εδώ τήν βαπτιστικήν σας· δ,τι ΐδή τό θέλει καί καλά.
Ά I τά παιιδά, τά παιδιά! ποτέ δέν πρέπεινά τά δείχνη
τις τό παραμικρόν. Πλήν είναι ή αλήθεια δτι κ εγώ
αύτή έγινα ώς παιδί δλέπουσα αύτά τά ώραϊα πράγματά
σας Άνδ’ έπρόκειτο νά έκλέξω έν έξ αύτών δέν ήθελα
« Φίλτατε Δόκτωρ ·
» Λέγουν οτι έφέρετε άπό τήν πατρίδα σας πλήθος λάβει κάνέν άπό φόβον μή μεταμεληθώ κατόπιν, δτι
σινουργών αξιοπερίεργων πραγμάτων. 'Η Διλερι, ή κακώς έκλεξα.
"Έλεγε δέ ταΰτα μέ στωμυλίαν τόσην κ’ ευστροφίαν
ωραία σας βαπτιστική τόσην εύρεν ήδονήν εις τά ριπίδιά σας, ώστε θέλει νά γνωρίση λαί τους λοιπούς θη λόγου προεκτείνουσα ένταυτω τόν δεξιόν πόδα έξω τής
σαυρούς τοϋ άναδόχου της. Παιδική φαντασία! ‘Τπε- βραχυτάτης έσθήτος ώστε νά δελεάση καί τόν έναρετώσχέϋην νά τήν φέρω αύριον πρός ύμάς περί τήν με τερον λάμαν τοΰ Λίγγ-Χίγγ.
— Κυρία μου, τή ειπον· έγώ νά σας ευρώ τρόπον
σημβρίαν.
» Ή βαπτιστική σας σας δίδει τό μέτωπον εις νά μή λάδητε άνάγκην έκλογής.
— Πώς; πώς; νά ζήτε, φίλτατε δόκτωρ, διδάξετέ με
ασπασμόν, εγώ δέ σάς θέτω εις τούς πόδας μου.
αύτόν τόν τρόπον.
__ Πλήν μ’ύπόσχεσιν οτι θά τόν μεταχειρισθήτε , .
»ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΦΑΡ »
όρκίζεοθε;
—'Ορκίζομαι.
Γνωρίζεις ήγαπημένε μου Τσίγγ-Βίτ-Χεκί, οτι δέν
— θά έμμείνετε είς τόν ορκον σας;
έλαδον μετ’ έμοΰ πολλά τών σινουργών τούτων μικρό— Θά έμμείνω.
λογημάτων μας. Έπρόδλεψα μόνον όλίγα δώρα διά
— Λοιπόν 1 Κυρία λάβετε τα δλα.
τούς Κολάους καί τούς Άγος. Πλήν κατά καλήν τύχην
Ή χορεύτρια άνύψωσε μετά χάριτος πολλής τούς
οτε έλαδον τό γραμμάτιου ,τής Κυρίας Άλεξανδρίνας
ούδέν σινουργές είχεν έξέλθει έτι τοΰ οίκου μου. Μο δύω βραχίονας, έβριψεν ύπτίαν είς τά όπίσω τήν κε
λαταύτα εύ’ρισκον οτι οσα είχα δέν ήσαν άξια νά φαλήν, κα! είδα τόν άλαδάστρινόν της λαιμόν βράζοντιμηθώσι μέ τά βλέμματα τής θείας χορεύτριας. Όθεν τα ύπό γέλωτος σφοδρού καί σπασμωδοΰντα ώς ό λάρυγξ πτηνού κελαδούντος άσμα εύδαιμονίας.
άπεφάσισα νά γίνω πλουσιότερος άπ’ ο,τι ήμην.
— Αύτός ό άνθρωπος είναι άπό τούς σπανίους άνεΛαδών άκριδεΐς οδηγίας διευθύνθην ,εΐς τοΰ Δάρδου,
φώνησε·
άφοΰ άποθάνη πρέπει νά τόν βαλσαμώσουν.
οδός 'Ριχελλίέως καί είς τοΰ Γαμδα, νέα δδός Κα
πουκίνων, έμπόρων περίφημων διά τά σινουργή των. Πώς! φίλτατε δόκτωρ, δέν γνωρίζετε λοιπόν τάς γυ
Ήγόρασα λοιπόν δύω παραπετάσματα, μίαν παγόδαν ναίκας; άγνοεϊτε είς όποιον κίνδυνον έκτίθεσθε; άν τώρα
έκ φυράματος όρύζης, δύω πυξίδας μοσχοκάρφια, δύω έπερνα μέ τά σωστά τόν λόγον σας ;
— Τότε θά έλεγα δτι είσθε γυνή έξεύρουσα νά φυσυσκευάς φαρφουρίων διά τήν τράπεζαν, μίαν θερμορρόην τοΰ χαρεμιού διά τό τέί, μίαν τράπεζαν καμφοράς λάττη τούς λόγους καί τούς δρκους της.
— "Όχι. δχ: I ας λείπουν οί αστεϊσμοί" ό καλός σου
μέ εγκολλήματα κυπαρίσσου, τέσσαρας μανδαρίνους ά
πό άργιλλον, δώδεκα σάνδαλα γυναικεία, ένα άδακα δόκτωρ ήθελε νά μέ δοκιμάση.
— Ποσώς· ομιλώ, σας λέγω, σπουδαίως· δλα ταΰ
διά τούς πραγματευτάς, έν όργανον λ ό μέ τό ρόπτρον
του, δύω φύλλα τάμ-τάμ, έν σκιάδιον, δύω μασσητούς τα τά πράγματα είναι ίδικά σας· έγώ δέν έχω κάμμιαν
πλέον έξουσίαν έπ’ αύτών.
λέοντας, έν όχημα τοΰ αύτοκράτορος Τσιέγγ-Λόγγ.
— Τότε λοιπόν σείς είσθε ό αύτοκράτωρ τής Κίνας
Νά μή σέ είπώ πολύ, άλλά τό ήμισυ τών σινουργών
τούτων ήσαν κατεσκευασμένα έντός τών Παρισίων. Πρό μεταμορφωμένος είς Κύριον. Ζήτω ό αύτοκράτωρ!
— Είμαι, άνέκραξα πίπτων πρηνής είς τούς πόδας
πάντων διήγειρε τήν δυσπιστίαν μου τό αύτοκρατορικόν
όχημα, άλλ’ ή παραποίησις ήτον έν γένει επιτυχής, καί της, είμαι είς απλούς θνητός λησμονήσας τήν σοφίαν
μόνον όφθαλμός μανδαρίνου ήδύνατο νά διακρίνη τό γνή του ένώπιον τής ούρανίου σου καλλονής]
— ’Επάνω, φίλτατε δόκτωρ, επάνω- τί κάμνετε ’
σιον άπό τό ψευδές, ώστε δέν έπεμεινα πολύ ώς πρός
τήν τιμήν, κ’ έδωσα μίαν ποσότητα ΰπέρογκον, τριά είπεν ή χορεύτρια μέ πρόσωπον άναλαδόν διά μιας ή
θος αύστηρόν. Μή δά τρέλλαις εμπρός είς τήν βαπτικοντα επτά χιλιάδας λ ά ν.
στικήν
σας! τί θά είπή αύτό τό παιδ ι οπού σας βλέπει j
"Οταν άνέτειλεν ή άλλη ήμέρα, ολας τάς πρωϊνάς
ώρας έξώδευσα τακτοποιών καί συναρμολογών τούς θη Θέλετε νά ύπάγη είς τήν οικίαν έπειτα νά λέγη άλλ
σαυρούς μου ώστε ν’άποτελώσι ολον τι ευάρεστου εις άντ’ άλλων; Δέν έτυχε ποτέ ν’ άναγνώσητε τά Τρ οδρασιν. Τί εύτυχία, ελεγον κατ’ έμαυτόν, άν κατηξιου με ρά Παιδ ί α τοϋ Γαδαρνή ; Τά βλέπετα αύτά τά
νά μέ δείξη διάτοϋποδός της τό ώραιότατον τών σινουρ μικρά τά άθώα ; Είναι αστυνομικοί κατάσκοποι!
__ Άνηγέρθην κατατεθορυδημένος, δικαιολογούμενος
γών τούτων, καί νά μ’ εί’πη, άγαπητέ δόκτωρ δότε με
ώς ήδυνάμην. 'Η οργή τής χορεύτριας έφάνη πραόνομέτοΰτο διά τόν κοιτώνά μου ι
Τέλος πάντων ήλθεν ή δωδεκάτη καί ή θύρα ήνοί- νη, μοί έτεινε τήν χειρα καί στενάζουσα έκ βάθους
ν«ς Σαίν Φάρ, 'Ο ποϋς «ύτός, θα τό ίϊής, έχε! νά φέρη άνω κάτω τό Πεκΐνον.
' Τό έσπέρας μετά το δείπνο·/ μοί ένεχειρίσθη γραμ
μάτιο·/ μοσχοδόλον, τοϋ όποιου δ χάρτης άπεμιμεΐτο
τά δύω πτερά τής χρυσαλιδος. Ενδιελάμδανε δε τό
γραμμάτίον ταυ τα.

χθη. 'Η πόλις τών Ούρί θέλει καταστραφή ένα καιρόν,
ότι έλησμόνησε νά δώση αύτή τά γενέθλια εις τήν
Κυρίαν ’Αλεξανδρινόν Σαίν ΦάρΙ Τό παρθενικόν της
κάλλος μέ άφησεν εμβρόντητου, ώδήγει ή θεία χορεύ
τρια έκ τής χειρός τήν μικράν άδελφιδα της· ρίψασα δέ
είς τήν πρώτην παρατυχοΰσαν καθεοραν τό σάλιου, και
τό θερίστριόν της, μοΰ έσφιγξε τήν χειρα και περιήλθεν
όλον τό δωμάτιον θεωρούσα τά σινουργή καί περιστρεφό
μενη έπί τοϋ ποδός πρό ένός έκάστου έξ αύτών μέ φωνάς

ψυχής.
,
,
.
Ά! τή άληθείοι, είπεν, άν είχα δλα αύτά τά ώρα!*
πράγματα είς τό δωμάτιόν μου θά ήμουν εϋτυχεστερ*
τής σουλτάνας Βαλιδές.
— ’Απόψε, Κυρία μου, ή Σινική συλλογή μου θ*
ήναι είς τό δωμάτιόν σας.
— Άν έχη οΰτω, φίλτατε δόκτωρ, υπάγω νά τή? 6*
τοιμάσω τόπον. Ήθελα όμως επειδή τό πράγμα είναι
έκ τών σπανίων, ή ύπόσχεσίς σας νά ήναι σπουδαία,
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it Ιμ άλλο διά νά έντροπιάσετε τούς Παρισινούς. Θέ

λετε νά πάρετε τήν εικόνα τοΰ άριστεροΰ μου ποδός ; μή
υνστέλλεσθε ! Επειδή τί θά τόν κάμετε τόν ένα μόνον
πόδα' χρειάζεται νά έχετε καί τό ταίρι του.
.— Κυρία, δέν έτόλμων νά σάς τό ζητήσω.
’A 1 Έγώ είμαι γενναία, έγώ' δέν θέλω τά πράγμα
τι νά γίνωνται μισά.
— Q Ζ*Ρ'·ξΙ ώ άγαθότης! Κυρία μου, ό'χι τά μηίεμινά ταΰτα πράγματα, άλλ’ έπεθύμουν νά θέσω είς
πΰ; πόδας σας δλην τήν παγόδαν τής ένορίας Βαί-ΑοΤάγγ, τήν έχουσαν τάς μέν βάσεις άπό φαρφουρίον, τάς
:έ κεραμίδας άπό καθαρόν χρυσόν.
— Κακή δουλιά δι’έμέ δέν θά ήτον, βεδαιωθήτε- μά
λιστα αί χρυσαϊ κεραμίδες.
0 ποϋς μου είναι καλά ουτω πως ; πιάσετε δά,
και δέν είναι άγια λείψανα!
— Η ζωγραφιά μου έτελείωσε, Κυρία· ή εύγνωμονύνη μου δέν θέλει τελειώσει ποτέ. Αύριον δύναμαι
νέέλθω νά σάς προσφέρω τάς υποκλίσεις μου;
— Αύριον .. . άλλ' αύριον είναι ήμέρα άποφράς·
ίχομεν χορόν, πέντε ώρών χειροκροτήσεις ....
— ΜεΟαύριον;
—■ Μεθαύριο; . . , άλλ’ είναι Σάδδατον γευματίζω
ίί; τής μαμμας τά Σάδδατα . . . τήν Κυριακήν είμαι
ελεύθερα, είς τάς διαταγάς σας. Θέλετε νά ύπάγωμεν
φ Κυριακήν εις τάς Βερσαλλίας ; νά πίωμεν καί γάλι είς τοΰ άγροφύλακος; Έξεύρω έκ στήθους στίχους
π«ς εις τάς Βερσαλλίας' νά σάς τούς είπώ.

Λαμπρόν παλάτιον λαμπρού μονάρχου, Βερσαλλίαι,
Μακραί δενδροστοιχίαι,
Πώς αγαπώ ς’τά καθαρά καί σκιερά νερά σας
Νά βλέπω ζωγραφούμενα διπλά τά μάρμαρά σας.
Πώς άγαπώ . . .
Λοιπόν τήν Κυριακήν σύμφωνοι· ό λόγος μας
λογος. Ω · πόσην έχω άνάγκην ν’ άναπνεύσω τόν
«ρ» τής έξοχής ι Τό ό'χημά μου τήν Κυριακήν τό μεφερι θά ήναι είς τήν θύραν σας. Είμαι ακριβής ώς
ύρολόγιον τοΰ Βρεγουέτου. Χαίρετε!
Μέ πόσην άνησυχίαν έπερίμενα τήν πανευδαίμονα
!“υτην Κυριακήν ήτις μ’ ύπεσχετο τηλικαύτην μακα
Ρώτηται Μ ήρχετο νά συντρίψω δλα τά ώρολόγια, δτι
ιφιινοντο συνομόσαντα δλα όμοΰ διά νά καταστήσωσιν
*>ωνιον έκεινο τό σάδδατον. Άλλ’ όσον ό καιρός καί
ι’ δέν θελη, at ώραι πρέπει νά παρέλθουν. Τήν ΚυΡ»κήν ήλθαν αί δέκα, ήλθαν αί ένδεκα, έπέρασεν ένας
63“ίώχ κ έσήμανε τό μεσημέριον.
Ημην εις τόν έξώστην καταδιδρώσκων μέ τούς ό?®»λμούς δλα τά διαδαίνοντα όχήμαια. Είς τάς έξ
αί αμαξαι καί τά δίτροχα τών Παρισίων είχον δια’ί άπ’ εμροσθέν μου, καί ήμην μόνος!
Μόνος νά ήναι τις άφοΰ έσυμφώνησε μέ άλλην μίαν
νά ήναι δύω ! Δίδεται απελπισία, μανία μεγα-

Μολαταΰτα έλαδον τήν άνδρίαν νά περιμείνω τήν
•δριον.
Αμα η πρώτη κατάλληλος εις επισκεψιν στιγμή ε
ή«εν, έδρ αμον είς τόν οίκον τής Κυρίας Σαίν Φάρ
ίρϊ θυρωρός μετ’ έμδριθείας σκωπτικός, μ’ είπεν- ήΚυρί
Φάρ είνα( παγεμενη είς τήν εξοχήν.

— Πότε έπιστρέφει ; ήρώτησα μέ φωνήν θνήσκοντος
( ·—■ Τό Πάσχα, πρώτα ό θεός, ή τής άγ. Τριάδος
•ϊεκρίθη 5 «υρωρός.
Αναχωρών ήκουσα έξοπίσω μου μουσικήν έναρμόν:
Φυλλάδιο·/ 61.

Τομ. Γ',

ον γελώτων και καγχασμών τονισθειίσαν άπό μίαν ε
ταιρίαν θυρωρών τών Παρισίων.
Περί τής Κυρίας Σαίν Φάρ ούτε φωνή πλέον ούτε ά·
κρόασις. Καθ’ εσπέραν όσάκις ήτον όπερα έπήγαινα
είς τό θέατρον άλλ’ εκείνη δέν έχόρευε πλέον, τό ό'νομά
της εξέλιπεν άπό τά θεατρικά προγράμματα, ώς τό
σώμά της άπό τόν οίκόν της.
Έδυνάμην δέ νά εξευτελίσω είς τόσον τό αξίωμά
μου* αντιπρόσωπος έγώ τοΰ Ούρανίου Κράτους ώστε νά
περιερχωμαι ψωμοζητών ειδήσεις” περί μιάς χορεύτρι
ας ; τί ήθελεν ειπεΐ καί στοχασθή περί έμοΰ ό μέγας
Κολάος τών Εξωτερικών; ’Ανάγκη ήτο νά πάρω τήν
υπομονήν καί νά σιωπήσω· έκήρα τήν ύπομονήν κ’ έσιώπησα.
Τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν μετά τήν άποφράδα Κυ
ριακήν, Οιεδαινον μακράν και πλατείαν όδόν τής όποιας
έλησμόνησα τδνομα. Εχω δέ τήν συνήθειαν ν’ άναγινώσκω τάς έπιγραφάς τών πωλητών. Μία έξ αύτών ή
έξης μ’ έκαμεν έντύπωσιν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛ1Ν ΤΟ ΠΕΚΐΝΟΝ.
ΣίΓοοργη είς τι^άί^(ύξ)ΐσ^έΓας.

Έρριψα εν βλέμμα είς τά ύπό τάς ύάλους δείγματα,
κ’ εύκολα άνεγνώρισα τινά τών παλαιών μου δώρων.
Είσήλθον είς τό έργαστήριον διά νά μάθω τήν ώρισμενην τιμήν τών πραγμάτων μσυ καί νά τά έξαγοράσω, άν ό πωλητής δεν ήτο πολύ άπαιτητικός.
Κραυγή άκουσία έξήλθεν έκ τοΰ λάρυγγός μου· ό
πωλητής ήτο γυνή νέα· ήτον ή Άλεξανδόίνα Σαίν Φάρ.
Έμεινα έμδρόντητος, ακίνητος ώς ό συμπατριώτης
μου ό φαρφούρινος, δ πωλούμενος πλησίον μου. Άλλ’
ή χορεύτρια έχαμογέλασε γλυκά, καί χωρίς νά διακόψη έν κέντημα τό όποιον είχεν άνά χεΐρας, μέ είπε μέ
φλέγμα άμίμήτον.
— Καλώς ώρίσατε, φίλτατε δόκτωρ! χαίρω οτι μάς
ένθυμεΐσθε κ’ ήλθετε νά μάς ιδήτε. Κυττάξετε· έ'χομεν τίποτε τής δρέςεώς σας ; ή βαπτιστική σας έχει
ί'λεραις. Καθ’ ημέραν έρωτά διά τόν άνάδοχόν της, ή
ώραία αύτή Διλερι.
— Έσταύρωσα τάς χεΐρας καί έσεισα τήν κεφαλήν·
παντομίμα, τήν όποιαν είδα είς έν μελόδραμα, καί ήτις
σημαίνει άτιμε.
Ή Κυρία Σαίν Φάρ μ’ έκύτταξε λοξά, έσήκωσε τούς
ώμους, έκοψε μέ τούς δδόντας μίαν έρυθράν κλωστήν,
καί μ’ είπε.
— Αληθινά, φίλτατε δόκτωρ, δέν ήξεύρετε δά 1 ύπανδρεύθηκα. Είμαι νύμφη τώρα δεκαπέντε ήμερών,
είμαι Κυρία Τελαμών. Θά σάς παρουσιάσω τόν άνδρα
μου· θά ιδήτε ένα ώραϊον άνθρωπον ή κεφαλή σας φθά
νει τήν ζώνην του άν σταθήτε έπί τών ονύχων. ’Ιδού
τον, έρχεται.
Έχαιρέτησα μέ τρόπον απότομον κ’ έξήλθον μέ πα
ροξυσμόν θυμού, τόν όποιον έμετρίασα ένθυμηθείς τόν
Κολάον τών Εξωτερικών. "Εν βλέμμα επί τοΰ αληθι
νού ή ύποκεκριμένου συζύγου εκείνου ήρκεσε διά ν α
ναγνωρίσω τόν λεγόμενον σκηνογράφον τόν προσκαλεσαντά με νά ίδω τό περίπτερόν του είς τά παρασκήνια.
Ένόησα οτι έγινα θΰμα καταχθονίου σκευωρίας, άλλά
τί ήδυνάμην νά Ιτράξω ;
Μετά δεκαπέντε περίπου ήμέρας ένεούθην ενδύματα
διαφορετικά, κ’ έλαδον τήν άσύγγνωστον αδυναμίαν νά
ύπάγω πρός τά θαμβώματα νά κόψω γύρους Εμπρός είς
τό έργαστήριον τών πραγματειών μου διά νά ίδω τε
λευταία·/ φοράν τό ανάξιον είδωλο·/ τής λατρείας μου.
Ό κολοσσαϊος σύζυγος έζ.αθάριζεν ένα μανδαρίνον

IH.
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ψβρφούρινον καί τόν ηχούσα νά μουρμοϋρίζη τους φρι
χτούς τούτους λόγους.

μέρας χωρίς νά συλλογισθώ τήν Κυρίαν Αλεξανδρινό,
έσώθην. Νά μείνω είς τό δωμάτιόν μου δέν έμπορέ/
— ’Αν δ χουρουνόμυαλος αυτές δόκτωρ άποτολμήση
έπειδή ολα τά έν αύιω μοί ένθυμίζουσι τήν εικόνα τ?·
νά πατήση άλλην μίαν φοράν έδώ, τέν φονεύω, τον γεάπιστου γυναικός· έπειτα ή μοναξιά δέν θεραπεύει άλλ'
μ.ίζω άχυρα, καί τέν πουλώ δεκαπέντε λουδοβικια.
ερεθίζει τάς πληγάς τής καρδιάς· οί περίπατοι τής £,
Αί! άπόφασίς .' δέν θά ίδώ πλέον τέ έκτρωμα αυτό ξοχής είναι άκόμη κινδυνωδές-εροΐ. Αί όδοί, αί άγορ#!
τής καλλονής· ναι'! θά φανώ άνήρ καί σοφός· θά φέρω τά θέατρα είναι πλήρη γυναικών, κα! τέ είδος ένθυμίζ£!
εις πέρας τήν έντολήν μου, καί μετ’ ολίγον θά μ’ έκα- τέ άτομον. Καί όμως πρέπει νά ζήσω μίαν εβδομάδα έ,
ναίδης άξιον σοϋ, ώ πόλις ιερά τήν όποιαν ή σελήνη
τελεία λήθη τής άγνώμονος καλλονής.
φωτίζει τόσον έρωτικά μέ τάς αχτίνάς της, όταν τέ ιλα
Ό Φώ μ’ έδωσεν έμπνευσιν δόξα καί προσκύνησή
ρόν άστρον έπικρέμαται έπί τής κορυφής τοΰ όρους
τώ μεγάλψ Φώ ! Τό Παρίσιον έχει πλήθος μνημείων
ΊΓυργετον ώς άργυρούφαντος φανός τοΰ Ναγκίν.
υψηλοτάτων. Έκλεξα έξ αυτών τέσσαρα, τούς πύργος
Εύρίσκονται εις τήν πόλιν ταύτην τών Παρισίων εί
τής Παναγίας, τό Πάνθεον, τήν στήλην τής Βενδώμη·
δικοί ιατροί ίατρεύοντες παν είδος ανθρώπινης νόσου καί
καί τόν πύργον τοΰ άγιου Ιακώβου, Τά μνημεία ταϋυ
μαλαχίας, είναι χωριστοί διά τά βρέφη τά είς τόν μα
φυλάττονται άπό ένα φύλακα πολλά καλότροπον άνθρωστόν, χωριστοί οί όποιοι τάς παραλαμβάνουν μετά τό
πβν, καίμε βλίγαφουέν δύνασαι ν’άναβής είς τήν
άπογαλάκτισμα, χωρις-ο! διά τους έξηκοντούτειςκαί ύπεκορυφήν αυτών.
’ Αποφάσισα λοιπόν νά περά
ράνω. Είς όλους τούς τοίχους ύπάρχουν προκηρύξεις, είς
σω τάς όκτώ ήμέρας άναβαίνων καί καταβαίνων
όλας τάς έφημερίδας άγγελίαι άναγγέλλουσαι χίλια άτάς βαθμίδας τών μνημείων αυτών, χωρίς ανάπαυλαν
λάνθαςα ιατρικά διά τάς εξακόσια; ασθένειας τών όποι
Μόνον διά νά κόφω τήν μονοτονίαν οσάκις έφθανα εξων ό περίφημος Πί-Χέ ευρε τό οπέρμα έντός τοΰ άντήν πλατείαν τής Βενδώμης έρριπτόμην είς έν δίτροχη
θρωπίνου σώματος. Έχουν είς τό Παρίσιον μεθόδους
καί διέτρεχα ολην τήν σιδηράν όδόν τών Βερσαλλιών μί
θαυμασίας διά νά βάλλωσι μύτην είς τά πρόσωπα τά
κλειστούς δφθαλμούς, Τήν νύκτα έπέστρεφα είς τά ίδια,
στερούμενα τοΰ τοιούτου ς-ολισμοϋ, ή νά τήν μακρύνωσιν
καί λαμβάνων όλίγον δειπνον έπιπτα είς ύπνον βαθύν
άν ήναι πολλά κοντή. Κατασκευάζουν με τήν μηχανήν
Μ’ έφαίνετο είς τά όνειρά μου οτι γίγαντες μεγάλα
όδόντας ελεφάντινους διά τους γέροντας, μαλλία διά τους
μ’ έκινούσαν έντός αιώρας κρεμαμένης άπό τήν σελή
φαλακρούς, πόδας διά τού; χωλούς, όμματα διά τούς
έτεροφθάλμους, γλώσσας διά τούς αλάλους, έγκεφά νην ώς άπό χρυσοϋν καρφίον ή δέ φρίκη ή έκ τού δρά
λους σκεπτομένους διά τούς τρελλούς, χεϊρας διά τούς ματος τούτου άπείργε τό ειδωλον τής ’Αλεξανδρινό;
άπό τέ κενόν διάστημα οπού έταλαντευόμην μεταξύ
κολοβούς, ώτα διά τούς κωφούς, βάλσαμα θαυμάσια
άστρων καί τού Πανθέου τών Παρισίων.
διά νά ζοϋν οί νεκροί . . . έν μόνον ιατρικόν έλησμόνη’Αλλά τήν δγδόην ήμεραν οί φύλακες μού έκλεισΛ
σαν νά εΰρωσι, τέ ιατρικόν τοΰ δυστυχούς έρωτος
Είς
τήν Θήραν των οικοδομημάτων λέγοντες οτι κατεχρώμη»
τήν Κίναν ό έρως είναι πράγμα άγνωστον. Τό πάθος ι
τά δημόσια μνημεία, καί μέ παρεκάλεσαν νά ύστάγω
τοϋτο έφευρέθη είς τήν Γαλλίαν άπό ένα τροβαδούρον.
άλλβύ νά περιπατήσω. ’Επειδή δε ή θεραπεία μου δέν
όνόμ.ατι 'Ραϊμόνδον. Πέντε αιώνες είναι αφού μαστιζη
ήτον άκόμη έντελής, καί δέν μ’ έμενεν άλλο ειμήί
τόν δυστυχή τούτον τόπον. Υπολογίζουν ένδεκα μιλλιόσιδηρόδρομος τών Βερσαλλιών, ένοικίασα μίαν ατμο
νια έξακοσίους τριάκοντα όκτώ τούς φόνους, τάς αυτο
κίνητου άμαξαν μέ έπιπλα καί λοιπά άναγκαία καί έκυχειρίας τούς μαρασμούς τούς έκ τής μάστιγος τούτης,
λίσθην πέντε άλλας ήμέρας είς τόν δεξιόν καί είς τόν
όλεθρος διπλάσιος όσου έπροξένησεν ή χολέρα άπό τής
αριστερόν αύλακα τοΰ σιδηροδρόμου μέ πολλά σωτή
βασιλείας τού Άουρέγγ-Ζέξ.
Έξερχόμενος άπό τό έργαστήριον όπου ή Κυρία’Αλε ριον παραζάλην καί σκοτοδινίασιν. Έντός δύω εβδομά
ξανδρινά Σαίν Φάρ έπώλει τά πράγματά μου, ήσθάνθην δων ή θεραπευτική μέθοδος έκαμνε θαύματα. "Οτε ίί
έρριφα είς τά όπίσω τό βλέμμα διά μέσου τών άναριθμή·
ότι είχα προοόληθή άπό νόσον έρωτος. Έσπευσα λοιπόν
των βαθμιδών καί τών αμαξών καί τών σιδηροδρόμων
νά ζητήσω ιατρικόν καί θεραπείαν είς μίαν ήμέραν κατέ
καί τών γιγαντείων αιωρημάτων, είδα είς άπόστασ’.ν
φαγα όλας τάς προκηρύξεις καί άγγελίας έλπίζων νά ευρώ
όμιχλώδη τήν μορφήν τής ’Αλεξανδρίνας, κα! δέν τήν
τό αντιφάρμακου τής νόσου μου. ’Ανωφελείς μόχθοι I Έλ
έγνώρισα Ή ιστορία τού έρωτός μου μ’ έφάνη όιι άνήθα πρός τόν ιατρόν τοΰ Νοσοκομείου τών ’Ανιάτων καί τόν
κεν είς χρόνον καί κόσμον άποσδεσθέντα.
ήρώτησα άν έντός τού καταστήματος ύτιήρχε κάνεις ασθε
Μίαν μόνην στιγμήν έπανήλθεν είς έμέ ύλικώςή
νής βασανιζόμενος άπό τό νόσημα τούτο τό άγνωστον
μνήμη τής Κυρίας ’Αλεξανδρίνας, όταν ήνοιξα τό κιβώ
είς τά ίδικά μας χαρέμια· άλλ’ ό ιατρός ανύψωσε τούς
τιου μου καί είδα ποιον κενόν άφησαν έν αύτω τέ
ώμους καί μ’ έγύρισεν εύγενικά τήν ράχιν. Οί μήνιγγές
37,000 λάν, οσα έξώδευσα διά τά σινουργή τοΰ Δάρββ»
μου έκαιον άπό πυρετόν μανίας, ή καρδιά μου έπαλλε
καί τού Γάμβα- άλλα τό έμπορικόν καί βιομηχανικό’
δυνατά, οί όφθαλμοί μου έκρυσταλλοΰντο, τό φάσμα τής
Κυρίας ’Αλεξανδρίνας Σαίν Φάρ έχόρευεν άδιαλείπτως πνεύμα τό χαρακτηρίζον τούς υιούς τής Κίνας μ’ ένεπνευσε καί τήν φοράν ταύτην. Πλησιάζω δέ νά λάβω
έμπροσθέν μου μέ χάριν φοβερά», καί τά ώτά μου πεόπίσω τά χρήματά μου. Κατεχώρησα είς τήν τετάρτη’
ριεβόμβουν άπό τήν βεγγαλικήν φωνήν της. Φεΰ! φευ!
σελίδα όλων τών εφημερίδων παντός σχήματος καί χρώ
δέν ήμην πλέον ζών !
ματος
τήν έξης ειδοποίησιν.
Ιατρέ, λέγει ό σοφές Μενού, θεράπευσαν σύ σεαυ
τόν. Τό άπόφθεγμα τούτο έπελθέν εί; τήν μνήμην μου
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΙΖΙΚΗ
μ’ έδωσε νύξιν ώς κέντημα πτερνηστήρος. ’Επειδή οί
ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗ ΕΡΩΤΑ
Δόκτορες τής Γαλλίας δέν κατόρθωσαν νά εΰρωσι τό
ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ.'
αντιφάρμακου τού έρωτος, είπα, άς προσπαθήσω έγώ νά
Συμβουλαί δίδονται άπό τής δωδεκάτης μέχρι τών δυΜ
τό εΰρω καί νά επιθέσω όνομα Κινεζικόν είς τήν μεγά
ωρών, παράτώ δόκτορι Ί νέα όδός Λουξ=.μβοΰγου.
λην άνακάλυψιν ήτις μέλλε: νά φέρη τήν παρηγοριάν
Αί συμβουλαί προπληρωτέα!.
τού πάσχοντος ευρωπαϊκού κόσμου.
’Αν κατορθώσω, είπα καθ’ έαυτόν, νά ζήσω όκτώ η
Μά τήν άλήθειαν ποτέ δέν ήλπιζα τοιοϋτον Θριάμ'

ζ-ν. Τί πόλις.' Τι λαός/ Πώς αί νέαι διδασκαλία! ουλών εξαιρούμενης τής γλώσσης, τοσοϋτον εύκρινής
βρίσκουν άμεσως θερμούς οπαδούς καί θιασώτας! ήτον, ώστε καί οξυδερκείς έτι κα! περίνοες παρατηγήν πρώτην ημέραν έδωσα συμβουλάς είς τριακοσίους ρηταί οίτινες ήδυνήθησαν νά έγκύψωσιν είς τάς λεπτοέόρώστους πράς 20 φράγκα τόν άνθρωπον. Τήν δευτέ μερεστέρας διακρίσεις τοΰ κλίματος καί τής φυτικής
ρων ήμέραν ήναγκάσθην νά ζητήσω τέσσαρας χωροφύ ποικιλίας τών πρός άλλήλας άπομεμακρυσμένων έπαρλακας άπό τήν αστυνομίαν έπειδή τό δωμάτιόν μου έζλώ
cv rw
ττγ λιιμ.
ίρλιορκείτο κ’ έκινδύνευε νά κρημνισθή. Τώρα ή'ρχισα
νέ δέχωμαι άνά δώδεκα πρόσωπα τήν φοράν διαμιάς. Τήν
---------, ----- . (— ,—
,
έρχομένην εβδομάδα άρχίζω είςτό ’Αθήναιον παράδοσιν
έπεσκέφθη κ’ έσπούδασεν, εκφράζεται ώς εξής. « Μο
ίςμοσιάν πρός 5 φράγ.,τέ είσιτήριον. 'Ο Κύ. Λεφόρτος
μ’ είπεν οτι ό ένθουσιασμός δέν θά βαστάξη πολύ, καί λονότι ο: σωροί τών λαών χωρίζονται άπείρως είς
«τι πρέπει νά ωφεληθώ άπό τόν γενικόν οίστρον. Είναι φυλάς καί είς έ'θνη, φαίνεται όμως είς τόν έταστήν, κα
δέ καί φόβος μή ή αστυνομία κλείση τάς θύρας τών δη τά μέρος θεωρούμενης τής εύκρινοΰς διαφοράς τοΰ
μοσίων μνημείων. "Οθεν έκαμ.α συμφωνίαν δι’ ένα μήνα κλίματος, ότι τούς κεχωρισμένους τόπους τής ατε
μέ τόν ιδιοκτήτην τού Πύργου τού άγ. ’Ιακώβου. Οί δύω λεύτητου ταυτης Ηπείρου μία μόνη μεγάλη οικογέ
σιδηρόδρομοι τών Βερσαλλιών είναι γεμάτοι. Μέ είπαν νεια ζατοιζεϊ. » αλλά πόθεν, απέναντι τής γενικής
ότι άν έζήτουν άπό τό υπουργείου δίπλωμα έφευρετού ή όμοιότητος τών φυλών, πόθεν τής γλώσσης ή διαφορά
βελαν μέ δοθή έξ χιλιάδες φράγκα σύνταξις ώς είς τόν ήτις είναι πολύ έναργεστέρα ζαί άποτομωτέρα ενταύ
Κύριον Δαγουέβρον. ’Αλλ’ ή ώραιοτέρα μου άμοιβή κει- θα ή έν ’Αφρική ; — Κατά τάς εξετάσεις τοΰ Σεειζίου
ται είς τάς όμοφώνους εύχάς καί εύλογίας τών εύερζαί τοΰ Ούμβόλδ όμιλοΰνται είς τήν ’Αμερικήν του
γετηθέντων άπ’ έμέ. Ετοιμάζονται νά μού στήσουν αν
λάχιστον πεντακόσια! διάφοροι γλώσσαι. — Ό ’Αλέ
δριάντα. Πέντε ασθενείς άπηλπισμένοι, άπό είκοσι μέ
χρι πεντήκοντα επτά έτών, έλευθερωθέντες χάρις είς ξανδρος Ούμβόλδ αποδίδει τήν ποικιλίαν ταύτην εις
έμέ έντελώς άπό τάς σκληράς όδύνας των, έγιναν οπα τάς ανωμαλίας τοΰ εδάφους, είς τήν διαφοράν τών φυ
δοί καί κληρονόμοι τής διδασκαλίας μου, καί θά τήν τών τά όποια χωρίζουσιν ή διακρίνουν τάς φυλάς, καί
κάμουν νά λάμψη μετά τήν άναχώρησίν μου. Προτί- είς άλλαι όμοιας φύσεως αίτια.— 'Η μακοά δέ ζαί
θενται δέ ν’ άγοράσωσι διά μετοχών τόν πύργον τού βαθεΐα μελέτη τών γλωσσών άπέδειξεν ότι τήν αύτήν
άγ. Ιακώβου, καί νά προσθέσωσι διακοσίας έτι βαθμί έχουσιν αρχήν, ένω μάλιστα καί δι’επιπόλαιου παρατη

δας είς τήν κλίμακά του.
'Ο Τιέν δέν έδωσε είς τόν κόσμον τούτον κάνέν κα
κόν χωρίς τό αντιφάρμακου του. Παρά τήν άκανθαν έθε
σε τήν μαλάχην καί παρά τόν χείμαβρον Κιάγγ-Χό τό
ξύλου έξ σύ γίνονται τά προσχώματα. Είς τόν άνθρω
πον δέ άπόκειται ν’ άνακαλύφη τό άντίδοτον. Μόνος ό
Τιέν οίδεν ο,τι πράττει, ήμείς δέ πράττομεν ο,τι ούκ

ρήσεως ή αύτή καταφαίνεται διάπλασις καθ’ όλας τάς

απογόνους τής μιας μητρός.
’Ολίγας κα! ασαφείς γνώσεις έχομεν περί τών κα
ί τοίκων τής ’Αμερικής· μέχρι δε σήμερον υποθέσεις μό

νον άπλαΐ άναπληροΰσι τήν αλήθειαν είκαζομένην έκ
τής συρροής τών περί γενέσεως καί άναπτύξεως τοΰ
κόσμου ιδεών ιστορία τών πρωτογόνων λαών δέν υ
οίδαμεν.
Τό πνεύμά μου τώρα είναι ήσυχου, ή καρδία μου έ- πάρχει, καί πρέπει διά τούτο νά είκάσωμεν περί τών
λαφρά ώς πάν τό κενόν. Πηγαίνω ν’ άφήσοι τήν κατοίκων ότι είσίν, ή αυτόχθονε; τής Ηπείρου αύξηυγείαν είς τόν Κολάον τών έξωτερικών, καί νά διορθώ θέντες καί διασπαρέντες έπ’ αύτής ύπο τήν επιρροήν
σω ολα τά διπλωματικά λάθη οσα έκαμα οτε μέ κα- καί τήν ποικιλίαν τοΰ κλίματος διακείμενοι, ή άποιζοι
τεδιωκεν ό ποΰς τής Κυρίας ’Αλεξανδρίνας Σαίν Φάρ.
εξ ’Ασίας οίκήσαντες πρώτον τάς μεσημβρινά; νή
'Ο δόκτωρ Ί
σους, ή άποβιβασθέντες διά τοΰ Βεριγγίου πορθμού είς
Διά τό ακριβές τής αντιγραφής.
ΜΕΡΥΣ.
τάς νήσους ’Αλκοΰτας ζαί είς τήν Βόρειον χώραν τρεις
(Μετάφρ. I. Καρατσούτσα.)
λοιπόν υποθέσεις έχομεν υπερασπιζόμενα; καί άντε—
κρουομένας. Διότι' ζατά μέν τήν πρώτην όφείλεται
ιστορική τις άνάλυσις καθόσον είσαχθείσης τής Αμερι
κής εις τήν ιστορίαν κατά τόν 15 μόλις αιώνα, είς
τήν αρχήν τής εισαγωγής ταυτης ευρίσζομεν ίχνη προ
I
γενεστέρων λαών έπί τό βέλτιον ανεπτυγμένων, άλλα
ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ
τών οποίων ό πολιτισμός έξπφανίσθη ώς έν τή Ευρώ
ΓΟΥΙΑΝΑΣ.
πη έπί τής εισβολής τών βαρβάρων. 'Η δευτέρα καί
Άπεδείχθη ίστοριζώς οτι, οί Ισπανοί ζατά τήν
άνακάλυψιν τής ’Αμερικής ευρον τήν νέαν ταύτην τρίτη αίτινες μόνον ώς πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ χει
μάρρου τών λαών διαφέρουσιν, έχουσι τουλάχιστον
.Ηπειρον οικουμένην ύπό ουλής ανθρώπων, οίτινες
ιστορικά; τινας βάσεις, διότι ζατά τούς συγγραφείς
καί διά τής σωματικής αυτών διαπλάσεως καί τοΰ
τής ίεράς καί*τής κοινής ιστορίας ή αρχαία Αίγυπτος
χρώματος, καί διά τών πνευματικών ιδιοτήτων διεκαί τό Ίνδοστάν κατεκτήθησαν ύπό φυλής ίσχυρας,
κρίνοντο προφανώς μεταξύ πασών τών άλλων φυλών
ήτις καθίδρυσεν είς τάς χώρας αυτάς τά ήθη της καί
τοΰ τότε γνωστού κόσμου. 'Ωσαύτως παρετηρήθη έναρ τά έθιμα, άνήγειρε πανταχοΰ ναούς καί πυραμίδας
γώς οτι άν κα! υπήρχε μεγίστη αναλογία είς τούς ποκ’ ένεχάρλξε^ έπ’ αυτών τά ιερογλυφικά της. Αν βαλυαριθμοτέρους λαούς τής φυλής ώς πρός τά γενικά
θυτερον γωρίσωμεν διά τοΰ ιστορικού αύτοΰ μίτου
έθη, τόν τρόπον τοΰ ζην, καί τά είδη τών εργασιών διεείς τόν λαβύρινθον τοΰ παρελθόντος άνευρισζομεν οΰσπώντο όμως άπ’ άλλήλων οί λαοί ούτοι είς άπειρον
τω τήν γένεσιν τών άποίζων λαών, δέότι είσί ζαί πρέ
πληθύν φυλών άλλων, διακρινομενης εκάστης έξ ιδίας
πει νά ώσιν οί απόγονοι τοΰ λαού εκείνου, οίτινες
φυλετικής γλώσσης. Ή γενική αυτή όμοιότης τών

ΑΜΕΡΙΚΗ
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zp3<WU; διεσπάρη-

σαν αποσοξηθεντες υπό τών ισχυρότερων, καί διέβησαν
διά της Παλαιστίνης χωροϋντες πρός τό Βορειοανατοιχ>ν μ=·χρι τής Σιβηρίας, ώς ε’χ τών ερειπίων τών
οικο«μων^φαίνεται, χαί τών ίδιαζόντων ιχνών τής
Ζωδιακής ^ωνης. Τέλος τήν άρχαίαν ταύτην συγγε-

«ιαν τής ανατολικής μετά τής δυτικής ήπείοου μαο™?εί η ομοιοτης τών έπ’ αύτών ερειπίων χαί χής τών

Γ» “■ ,.
-----Βορείου Αμερικής.
Αλλά χαταλείποντες

μετά των ΐνΟων τ?.
η’
εις πραγματείαν έχτενεσί

Ρ*'' ως ζητημα τής ιστορίας τάς περί Αμερικής ίρ.
χαιολογιχας ερευνάς άς έξετάσωμεν ιδίως‘τά 1
χαι τα έθιμα των αυτοχθόνων τής Γουιάνας, όπου κατοιχουσιν Αγγλοι άποικοι.
'ο περιηγητής 'Ροβέρτος Σχομβούργ τίδησι τόν ά-

ζ ■ 5' των αυτοχθόνων μεταξύ των 7 καί 8 νιλιά- W Βενεσουέλην χατάχτησιν Βρεταννιχήν 7) ·
οων ατόμων καί διαιρεί αύτούς εις τάς έποαένας κυριωτερας φυλάς· 1) τούς Άραβάζας, 2) τούς Βατδ- Βαπισσιανους - «’χούσι τάς σαβάνας τού ανω
πουνινου καυτήν γέφυραν τού Παρίμα, 500 αύ
ρ«υς· κατοικούσιν άμφότεραι χώμας επί τό μήχ,υπειχουσιν εις τήν Βρεταννιχήν κυριαρχίαν 8) ι
των ακτών τοϋ Ατλαντικού ’Ωκεανού, καί συαποσοϋν* νοραιους «’χούντας τήν σειράν τών* όρέων Κα
βα'
;σχ"7 7?λ<χδχ; ψυχών 3) τούς Καρίουιοι κατά τό 1837 ήσαν 200 άτομα,
Ι
<Χ2τοιΖ2ΰσιν ουτοι τ® κάτω βα- " 1842 ευρεθησαν 30! 9) τους Ταούυ,αυπεοον του Μαζαρυνου χαί τοϋ Κουίνου χαί άλλα
χαυντας τχς δχθας τοϋ ά,ω Έσσεχίβοο- ή«0μ„ϋ
τινα μέρη- συμποσουνται είς τριαχοσίας ψυχάς· 4} τού*ϋΜ' χατατό 1847 είς 800 άτομα άλλα χατεστι
ολοχλήρως εξ επιδημικής νόσον 1
_ _ »
»>
λ -.
ζοοια r/T'-ji'i
ατομα ν^ϊ
χαί ...
ζατοιχούντας
τό. άνω
βαδύπεδον
τοϋ
τους
Βουοοιους
«χούντας μεταξύ τών πηγών Λε-μεραρα του Μαζαρίνου za; το3 Ποτάρου- 5) τούς
Τ"?
3
"
π3?απ5τα.^ων τού Άααζόνι
ΛΙακουσσιους[ΐ], συμποσοϋντατ αύτοί εις 3000 χαί
αδικούνται 3-4 χιλιάδες χαί ύποδιαιροϋνται
κατοιχουσι μεταξύ τού Ρουπυνούνου χα! τού Παο-ιχα
δεχα αλλας φυλάς.
Γ
ποοςτο βόρειον αύτών 6) τούς Άοεχούνους οι’χοΰν, Κατά τό ανάστημα εϊσίν όλοι σχεδόν οί ’Ινδοί Γσ
τχς την εσω χώραν ό πληθυσμός αυτών άνήχει εί___
·
% ευρισχονται δε σπανίως άτομα ύύηλά 5 πόδας χαί
οτχτυλους· είναι παρατηρήσεως άξιον ότι παρά πί
[I] 'II των τριών αγρίων ειχών βέρε: τους Μαζ-υ- δ-ν η χ-,ραλο εστι ουσανάλογος πρός τό σώμα διά ·
σι=υς χαί τούς Βίκους ’Ινδούς,
?
μ.ρνυ^, ,η,
ο, λαιμός χαί οι ώμοι καθ’ ύπερ
δν.,ήν συνεσταλμένοι χαί ισχυροί- τό στήθος μέ τοΐ

μυώνας αυτού ισχυρότατο·/· έπέχουσι δέ οί άνθρωποι
ούτοι κατά τήν σωματικήν διάπλασιν τό μεταξύ Εύρωπαίου καί ’Αφρικανού.
Αί χείρες καί ό λαιμός περιβάλλονται μέ άλύσσους
έξ ύαλίνων μαργαριτών ποιζιλοχρόων τούς όποιους
πωλώσιν αύτοΐς οί ξένοι- δ δέ ιματισμός των συνίοταται κυρίως εις μικράν όθόνην, ής τά χρώμα δια
κρίνει πάσαν φυλήν σχεδόν ολοι τής Γουιάνας οί αύτόχθονες χρωματίζουσι τό πρόσωπον καί τό σώμα
των διά γραμμών παραλλήλων ή διατεμνομένων ώς
βλέπομεν τούτο έπί τών μορφών τών Έτρουριχών ή
αρχαίων ‘Ελληνικών αγγείων ή έπιδερμίς των είναι
βαθύχρωμος μελαγχρυ/ή, απαλή τόσον, χαί ή χόμη
των χαταμέλανος ώστε διαζρίνονται εύχολώτατα από
τών ’Αφρικανών ή κεφαλή των φέρει άπλοϋν κάλυμ
μα στολισμένον υπό πτερών.
Πολλά! ή μία οικογένεια συναγελάζονται εις τήν
αυτήν, καλύβην, ήτις έχει μικρόν άνώγαιον- όταν δέ
χριδή αυτή στενή, χωρίζονται τότε, λαμβάνουσαι έκα
στη τά έαυτής όσα ανέκαθεν τή άνήχουσιν. Εις έκα
στον χωρίον συγκείμενον τό πολύ έκ 5 έως 10 χα
λύβων υπάρχει ίδιον οίκημα ώρισμένον διά τούς ξένους

μόνον, χα! εϊς τούτο ό ξένος τής φυλής ’Ινδός όφείλει
νά διευδυνδή χαί νά περιμείνη τήν έπίσκεψιν τού φύλαρ
χου, ή τού αρχηγού τοϋ χωρίου- αί συνοικοϋσαι οικο
γένεια; έχουσιν ίδια έκαστη καί άποχλειστικώς τό μέ
ρος τού δάσους διά τήν Θήραν, τό τεμάχιον τής γης
διά τήν γεωργίαν και τά πρός εργασίαν εργαλεία- άποθανόντος τοϋ αρχηγού τόν διαδέχεται ό ισχυρότερος
χωρίς ή οικογένεια του νά έχη κληρονομικάς έπί τής
αρχηγίας αξιώσεις.
Ο ΓΙιαιμάν Πιατσάγγ-Παχέ (ίερεύς ή μάλλον γό
ης) δίδει τό όνομα εις τό νεογνόν εντός σκοτεινής
καλΰβης και διά μυστηριωδών λέξεων επικαλείται τήν
έπ* αύτοΰ ούρα'νιον ευλογίαν, και τήν άπέλασιν τών
κακών πνευμάτων- ό Ινδός από τής πρώτης παιδικής
ηλικίας του δράττει τό τόξον καί ασκείται εις τήν Θήραν.
Ή πολυγαμία είναι θεμιτή, άλλ’ ή πρώτη σύζυγος
πρέπει νά φέρη τό σκήπτρον εις τό μιχρόν τού ’Ινδού
χαρέμιόν, έστω και ή χειρότερα.
Η κατωτέρω εικών παρίστησιν οικογένειαν Βοϋβαίαν.

7. Ε. Γ.

I

ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
'Ο καθηγητής Λε'ψιος Πρώσσος, περιηγηθείς τήν
Αίγυπτον κατά τό ΐ842 και 1S43 συνετόξε ήμερο
λόγιον έν φ έκτίθζ,σι μετ’ ακρίβειας τό διάγραμμα
τών αρχαιοτήτων καί κυρίως τών ΓΙυραμίοων προς δε
καί παρατηρήσεις επί τής σημερινής καταστάσεως τών
κατοίκων. Τό ήμερολόγιον τούτο δημοσιεύει ή φιλολο
γική έφημεοις τής Λειψίας, άφ’ ής λαμβάνομεν τήν
όπισθεν εικόνα, παριστώσαν τάς σκηνάς τής περιη
γούμενης σννοδιας έπί τοϋ λαβυρίνθου ύψωμενας, χαί
τ',ν έξης εκθεσιν ενός συνοδού τού Λειψίου.
Τετάρτη·' 12 Απριλίου περί τήν 9 ώραν άνεχω-

ρησα έπί δρομάδος άπό τό Κα'ΐρον μεθ’ ένός υπηρέτου
χομίζων επιστολήν και διήλδον τήν έποψιν εκατόν πε
ρίπου χωρίων ό Καββάσης c απεσταλμένος τής
κυβεονήσεως ελθών μετά τού Λειψίου εις τάς σκηνάς
καί οιχάσας πολλούς Σεΐκας καί 'Αραβας υπεβαλεν
αυτούς εις τήν ποινήν τού ραβδισμού τών ποδών τά
κτυπήματα είναι συνήθως εκατόν πεντε ανΟρες ζρατοΰσι τον τίμωρύμενον καί δύο πληττουσι τους ποδας αύτοΰ δεδεμένους εις ξύλον. 1 ρεΐς Αραβες εξ
’Αβουσσιρ άνεγνωρισθησαν υπό τών υπηρετών ύμών
ώς οί ληστεύσαντές μας λησται, τουτου ένεκα έραβόισθησαν θανατηφόρως σχ_εδον, αλλ ούδέν ωμολογησαν.
Τήν νύχτα ό Μουδίρης έμεινεν έκεΐ ακόμη, άναπετά-

— 886 —
Τήν υστεραίαν άπε-

ένδεκα χιλιάδας γρόσια άτινα διανεμηθέντα εις τούς

φασίσθη νά πληρώσωσι τά κλαπέντα πράγματα οί έξ
Άβουσσίο καί Σακκάραι Άραβες- ημείς απαιτήσαμε»

ενόχους έπρεπε νά πληρωθώσιν εις τόν ήμέτερον Πρό—

σας δύο σκηνάς εις τήν πεδιάδα.
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τών χαρακτήρων, ούτε τήν θέσιν αύτής. Καθημένη δέ

κατά γής παρά τόν ούδόν τής οικίας έκράτει είς τούς
βραχίονας αύτής δύο» σχεδόν τής αύτής ήλικίας νή
πια, άτινα έπαιζον διά τών ήδη ήμιπεπτωκότων βοτρύγων τής κεφαλής της' τό τρίτον έκυλίετο παρά
τούς πόδας αυτής καί διευθέτει, ψάλλον, θυσάνους
τίνάς στάχεων παρά τήν κοιτίδα αύτοΰ προσδεδεμένων.
Ή μορφή τής δυστήνου χήρας ήν γαλήνιος- ούδέ

δάκρυον έβλεπε τις επί τών όμμάτων, ούδέ στεναγ
μών έπί τών χειλέων της. ’Αλλ ή καρτερία αύτη ήν
θλιβερωτέρα τών παραπόνων καί φρικωδεστέρα τής άπελ’πισίας.
’Εν τούτοις άνθρωποι τινες έστάθησαν πρό τών ευ

τελών εκείνων επίπλων τών δποίων δ κήρυξ ά-ήγγειλλε τήν πώλησιν.
Ή μίμησις είναι χαρακτηριστικόν τών ανθρώπων
ώς ή έλξις τών σωμάτων. Νέοι διαβάται έπερχόμενοι ίσταντο διότι καί άλλοι ίσταντο, καί μετ’ δλίγον
τά μέρος τοΰτο ένθα πρό μικρού ούδεΐς έπλησίασεν έπλημμύρει ύπό πλήθους περιέργων διαβατών. Ούδεΐς
ήγόραζεν, άλλ’ άπαντες έθεώρουν τά σκεύη χωρίς νά
γνωρίζουν διά τί. "Εκαστος έξεπλήττετο μάλλον όχι

έκ τής θέα; τών πραγμάτων άλλ έκ τή; περιέργειας

0 ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΝ- £
Τά έπιπλα συνεσωρεύθησαν παρά τόν ουδόν πενιχρας τίνος οικίας, καί ό δημόσιος κήρυξ έχάλει ύψηλη
τή φωνή τούς αγοραστός. Διαβάται τινες ίσταντο πρός
στιγμήν, άλλά μόλις έ^ριπτον τά βλέμματα επί τών
έκτεδειμένων αντικειμένων έξηχολούθουν τήν όδόν αύ
τών. Οί έπαϊται αύτοί διέβαινον έκεΐθεν ούδέ ^ίπτοντες
χάν βλέμμα επιθυμίας έπ’ αύτών. Ό κήρυξ άπαυδήσας έκ τών ματαίων αύτοΰ προσπαδειών έσίγησε, καί,
χινών τήν κεφαλήν— Θά χάσετε τά έξοδά σας, κύριε Καβερδώνε,
λέγει πρός τινα μικρόν γέροντα, μέ διόπτρας πρασίνους
είς τούς όφδαλμούς καί όρθιον ίστάμενον παρ’ αύτώφοβούμαι πολύ οτι δέν Θέλει εύρεδή ούδεΐς είς τήν 'Ρώ
μην τοσοΰτον δυστυχής, ώστε νά άγοράση τά ράκη
τής χήρας τοΰ Πελεγρίνου’ έπειτα ολη αύτή ή χονρε~
■Ιαρία δέν αξίζει ούδέ τρία δουκάτα.
— Κα! ή άθλια αύτη μοί χρεωστεΐ δώδεκα ! άνέκραξεν ό μικρόσωμος γέρων κτυπών τήν γην διά
τής βακτηρίας του. Δώδεκα δουκάτα, ’Ιάκωβε, καί
Ισως περισσότερον, διότι ένεπιστευόμεν είς τόν σύζυ
γον της, προμηδεύων είς αύτόν έλαια, γραφίδας καί
χρώματα διάφορα άνευ υποψίας τινός. Τις νά μέ έλεγεν οτι ήθελεν άποθάνει πριν μέ πληρώση;. .. Εί

μαι καλός, καί εμπιστεύομαι είς τόν τυχόντα . . ,
Βλέπεις τώρα τί μέ άφησεν δ άθλιος ουτος βαφεύς ώς
ενέχυρο»· ένα σωρόν £άκη, μίαν γυναίκα καί τέσσαοα
παιδια. Κατά δυστυχίαν δέν δύναταί τις νά πώληση
ούτε τήν γυναίκα, ούτε τά παιδια, τά δέ φορέματα ταΰ
τα, μέ λέγεις, οτι δεν έκτιμώντατ περισσότερον τών
τριών δουκάτων.
Ό δημόσιος κήρυξ παρετήρησεν όπισθεν αύτοΰ.

— Μήν δμιλής τόσον υψηλά, λέγει χαμηλοφώνως.

διότι ή χήρα είναι όπισδέν μας μέ τά μικρά της, καί
γνωρίζεις πόσον ή δυστυχής θλ'βεται- θά έκλάβη ίσως
τούς λόγους σου. ώς ελέγχους. ’Αλλ’ έν τούτοις, κύριε
Καβερδώνε, τί έπταισεν ό δυστυχής εκείνος εάν άπεθα-

νεν έκ τοΰ πυρετού.
—· Βεβαίως, άλλ’έσφαλε θανασίμως διότι ήγόρασε παρ’ έμοΰ πράγματα αξίας δώδεκα δουκάτων.
— Ήθελε σέ πληρώσει άν έζη.
— Τά πιστεύω.
— Διατί λοιπόν παραπονεΐσαι;
— Πώς ! διατί παραπονοΰμαι I άνέκραξεν δ μικρός
γέρων άγανακτών- διότι δέν άφησε τίποτε δι' ού νά
πληρωθή τό χρέος του... Ιδού τί άνθρωποι είσθε σεις
οί τοΰ λαού- πάντοτε καθ’ ήμών ! . ..
‘Ο κήρυξ ήγειρε τούς ώμους.
— ’’Ε ! αδελφέ, λέγει, ή χρηστότης τών πτωχών
δέν έξαρτάται δά πάντοτε και άπ’ αύτούς, άλλ’άπό
τήν Πρόνοιαν. Πληρώνουσι διά τής εργασίας των μόνον,
καί δταν δ Θεός τού; άφαιρέση τήν ύγε;αν, αύτοί μένουσιν ανεύθυνοι διόλου- διότι ή έκπλήρωσις τοϋ χρέους
των δέν έξαρταται πλέον άπ’ αύτούς. ’Επειτα, τις οίδε,
κύριε Καβερδώνε, άν τά δώδεκα ταΰτα δουκάτα δέν
χρησιμεύσουν διά νά λάβης καί σύ γωνίαν τινα είς τόν
Παράδεισον.
Ό μικρόσωμος γέρων έλαβεν ύφος θυμώδες.
— Μήν άστειεύεσαι έπί πραγμάτιυν άγιων, ’Ιά
κωβε, λέγει μετ’ έμβριθείας. Προσπάθησε νά εύρης
άγοραστάς μάλλον ή νά φλύαρης άνωφελώς.
*0 δέ ’Ιάκωβος ΰπήκουσε μειδιών, ένώ δ γέρων έπλησίασε πρός τά έπί τοΰ εδάφους έσκορπισμένα παλαιά σκεύη, διά νά ύπολογίση έκ νέου τό έξ αύτών
έξαχθησόμενον άργύριον,
Ή δέ τοΰ βαφέος δυστυχής γήρα είτε διότι δέν
ήκουσε τίποτε τών παρ’ αύτή λεγθέντων, είτε διότι δ
λίγον έξ αύτών έθλίβετο δέν ήλλαξε ούτε τήν έκφρασιν

τών λοιπών.
Δύω εύγενεΐ; διαβαίνοντες άνεχαιτίσθησαν ύπό τοΰ
άδιακόπως αύξοντος καί συσσωρευομένου πλήθους.
— Τί τρέχει; ήρώτησεν ό πρεσβύτερος μέ ύφος
δύστροπου ύπερηφανίας μαρτυρούσης ’’Αγγλον έπί τή;
ξηρας.
— ’Εάν έβλεπον τοΰτο είς τήν καλήν ήμών πόλιν,
τούς Παρισίους, έπανέλαβεν δ έτερος, ήθελον σάς άποκριθή δτι θυρωρός τις ξυλοκοπά τόν σύζυγόν της,
ή ότι κόπτουσι τά ώτα γάτου τίνος.
— Κάτι μικρότερου, κύριε Γάλλε, άπεκρίθη μει
διώ·/ ’Ιουδαίος τις φυσιογνωμίαν εχων γαλής, απού

σας τήν δμιλίαν τών δυω τούτων ευγενών.
— Τί είναι λοιπόν;
— Τά πενιχρά σκεύη βαφέως τίνος, άποθανόντος
πρό τινων ήμερών, πωλούμενα ύπό τοϋ Κυρίου Καβερδώνου.
— Καί τις, σάς παρακαλώ, αύτός δ κύριος Καβεοδώνος;
— "Ενας έμπορος, κύρ'έ μου, χρωματοπώλης εύθυνότατος.
— Μήπως μας έξέλαβες

διά ζωγράφους, είπεν ό

Άγγλος μέ ύφος θυμώδες.
— 'Γη άληθεία, δ ’Ιουδαίος ουτος αστειεύεται, έπρόσθεσε μετά κουφότητος δ Γάλλος. Μάθε, αχρείε,
ότι δμιλεις πρός τόν λόρδον Πεμβρόκην κα! πρός τον

γοράζεις έν καί πωλεΐς χίλια* πλήν άδιάφορον. Έχεις
εικόνας τοΰ Πουσσίνου;
— Τρεις, κύριε.
— Τοΰ Κρεσπίου;
— Πολλάς.
— Τοΰ Δομίνικου;
— "Οσας θέλετε.
— Δός με λοιπόν τήν διεύθυνσίν σου.
Καί ενώ δ λόρδος έγραφεν αύτήν δ κήρυξ ήρχισε
πάλιν νά φωνάζη πωλών κοιτίδα τινα, πλήν ούδεμία
προσεφέρθη τιμή, καί δ Γάλλος παρετήρησε τούτο.
—Ό κύριος Καβερδώνος δυσκόλως μοί φαίνεται ότι
θά δυνηθή νά λάβη τά χρήματά του, λέγει δ Ιουδαίος.
— Τώ χρεωστούν λοιπόν πολλά ;
— Δώδεκα δουκάτα, κύριέ μου.
— Καί ή χήρα δέν ήδυνήθη νά τά εξοικονόμηση ;
— θΧ1 ^[®ΧΙ θ Χ^Ρ® α^χγ)
εΧει ?'λους· ήσαν
δυστυχέστατοι άνθρωποι.
— Δώδεκα δουκάτα ί έπανε'λαβεν δ κύριος Βιβών.
Καταλαμβάνεις πώς δύναται νά ζήση τις μυλόρδε.
— 'Ο λαός δέν έχει ποσώς άνάγκας, έπέφερε φιλοσοφικώς δ μυλόρδος.
— Μάλιστα" Τό κατ’ εμέ έξοδεύω τριακοσίας χι
λιάδας λιτρών κατ’ έτος, καί πάλιν στεροΰμαι πολ
λά!.. . Μάτην έφθειρα τά δάση μου, μάτην έπώλησα
τά έγγειά μου εισοδήματα καί ηυξησα ουτω τούς μι
σθούς μου' διότι πάλιν δέν μοί εύρισκονται όσάκις θε-

λήσω διακόσια λουδοβίκια τουλάχιστον.
— ’Έ! Καί ποιος δύναται νά ζήση τήν σήμερον
όπω; θελη, κύριε ; Έγώ όστις σά; δμιλώ έξοδευω πε
ρισσότερα τών εσόδων μου έξ χιλιάδας γυινεας.
— ’Εάν ήμην πλουσιότερος, ήθελον ρέψει είς τήν
δυστυχή ταύτην τά δωδεκά της δουκάτά- αλλα το χαρτοπαίγνιον μέ ήφάνισε.
— Ώς ήφάνισαν έμέ αί συλλογαί. Πιστεύεις ότι
δίδω σήμερον εις άχρεΐόν τινα πεντήκοντα χιλιάδας
σκούδα διά τά Επτά Μυστήρια τοϋ Πουσσίνου, καί
πάλν δέν συναινει; Νομίζω ότι έπί τέλους θά βιασθώ να
προσφέρω όγδοή.κοντα γιλιάδας καί ισω; περισσότερόν.
Ό ’Ιουδαίος ήκουε τά πάντα, άποφασίσας νά ώφεληθή έκ τής πρός τήν ζωγραφικήν μανίας τοϋ Αγγλουάλλ’ όλίγα βήματα πορρωτέρω άλλως τις έτεινεν ο
μοίως ους προσεκτικόν είς τήν συνομιλίαν τών δύω
ξένων. Ήν δέ ουτος άνθρωπός τις τοΰ μεσαιώνος,
μαΰρα ένδεδυμένος, ούδέν άξιοπεριεργότερον εχωκ τής
κακεντρεχούς ζωηρότητος τοΰ βλέμματός του. εμειδίασε δέ άκούων τά τών δύω εύγενών περί πενίας πα

ράπονα, καί έρριψε πρός αύτούς βλέμμα πίκρας ειρω
νιας ουδόλως ύπ’ αύτών παρατηρηθέν. Ηθη ο κήρ υξ

κύριον Β'.βών.
Καί είς τάς λέξεις ταύτας τό πρόσωπον τοΰ ’Ιου

έπώλει ύφασμά τι κεκαπνισμένον.
— Ύπάρχουσι λοιπόν καί εικόνες; ηρωτησεν δ

δαίου έλαβεν έκφρασιν χαράς απερίγραπτου.
— A ! Α ! μυλόοδε, πόσον ευτυχώς σας άπήντησα ’ Έχω είς τόν οίκόν μου έργα τών περιφημοτέοων διδασκάλων τής ’Ισπανίας καί Ιταλίας.

λόρδος Πεμβρόκος γελώ».
— Ίσως σύμβολόν τι τοΰ πωλητου τών μακαρονιων
τό όποιον έμεινε πρός λογαριασμόν τοΰ βαφεως, απε-

Ό Άγγλος τόν παρετήρησε.
— Πώ; ονομάζεσαι;
— ’Ισραήλ.
— A ! Α ! "Ηκουσα, τω όντι, τό όνομά σου. Λέ
γουν όμως ότι είσαι άνθρωπος τοΰ διαβόλου- διότι α

κρίθη δ Κίριο; Βιβών.
— Έξ οβολούς ! άνέκραξεν 5 πωλών.
— Ούδέ δύω δέν άξ'ζει, λέγει ό Ίσραήγ.

Καί διέτρεξε στιγμή σιωπής,
— Δίδω τρία δουκάτα, λέγει αίφνηδίως δ τά μαύ

ρα ένδεδυμένος εκείνος.
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Τότε Θόρυβός τις ή'οχισε
τοΰ πλήθους.
—-Τριαδουκάτα! έπανελαβεν έκπεπληγμένος ό’Ιουδαιος.
— Τίς δ άνθρωπος ούτος ; ήρώτησεν ό μυλόρδος.

— Είναι ό κύριος Στέλλας, κύριε.
— Ο ζωγράοος;
— Ναι, καί εις τών εύφυεστέρων ερευνητών μας.
— Μήπως τό ύφασμα τούτο έχει αξίαν τινά;
— Είναι ίσως αριστούργημά τι λέγει 5 κύριος Βιβών μετ’ αδιαφορίας· τις είδε; έργον ίσως τοΰ Καραy ίου ή τοΰ Τιτιανοΰ.
— Άλλα τί διάβολον! τ': ζητούν τά πράγματα ταυτα
εις τά σκεύη τοΰ ψωροβαφέως τούτου.
— Πώς οχι! Μήπως δέν εύρέθη εσχάτως εν αρι
στούργημα χρησίμευαν ώς περίφραγμα Θύρας παρά
τινι βαναυσω τεχνίτη;
— Τρία δουκάτα! έπανελαβεν ό κήουξ' δεν θά υ
περθεμάτιση κανείς ;
— Τέσσαρα δουκάτα! έκραςεν δ Ιουδαίος.
— Όκτώ ! έπανελαβεν ό Στέλλας.
— Δέκα δουκάτα !
— Δώδεκα!
— Πλήν έστάθησαν πλέον· δ Ισραήλ εζήτησε νά
παρατήρηση πλησιέστερον τήν εικόνα.
— Είναι περιττόν! έπανέλαβε τότε ζωηρώς δ τά
μαΰρα ένδεδυμένος· διότι δίδω είκοσι δουκάτα.
Μέχρι τοΰδε δ μυλόρδος παρετήρησεν άφωνος σχε
δόν τά πάντα. Έπ! τέλους όμως έπροχώρησε, καί μέ
τόνον ήσύχου καί ψύχρας υπεροχής ήν παρέχει τοϊς
άνθρώποις δ πλούτος.
— Πεντήκοντα δουκάτα, είπε ταχέως.
Ο ζωγράφος έστοάφη πρός αυτόν.

— Άλλ’;δ πιναξ ούτος δέν άξίζει τά πεντήκοντα, λέγει.
Ό ’’Αγγλος ερβιψε βλέμμα λοξόν κατ’ αύτοΰ, καί
έμειδίασεν ύπερηφάνως.
— Πολύ καλά, φίλε μου, λέγει τότε’ ά/θρωπος
οστις έχει συλλογήν ζωγραφηαάτων εκατόν χιλιάδων
λίτρων στερλινών νομίζω οτι κάτι γνωρίζει περί ζω
γραφικής. Άναμφιβόλως έχετε τούς λόγου; σας, κύριε
Στέλλα, ύπερθεματίζοντες είς τό ύφασμα τοΰτο'
— Γώ οντι μυλόρδε.
— Λοιπόν ! έχω καί έγώ τούς έδικούς μου.
Καί στρεφόμενος πρός τόν κήουκα.
— Εκατόν δουκάτα, λέγει, καί άς τελειώσωιαεν
απ εοω!
Τό πλήθος έφαίνετο ε’κπεπληγμένον, καί άπαντες οί
όφθαλμοί έσιράφησαν πρός τόν μυλόρδον Πεμβρόκην.
Ή δυστυχής χήρα, εκτός έαυτής ύπό τής χαρά;, ένόμιζεν δτι ώνειρεύετο- δ δέ κύριος Καβερδώνος έσφόγγιζε τάς διόπτρας αύτοΰ γελών.
Ό Κήρυξ έρωτήσας τρις μήπως θέλει τις νέαν νά.
προσφέρη τιμήν, έφώναξε οτ: τό ύφασμα ανήκει τώ
μυλόρδω.
Ό κύριος Στέλλας ήκολούθησε τά πάντα διά τοΰ
οφθαλμού, καί άφησε τόν Άγγλον νά πλήρωσή τά
έκατόν δουκάτα.
—Δέν επετύχετε εις τόν συναγωνισμόν, κύριε, λέγει
ουτος παρατηρών τόν ζωγράφον μέ ύφος σκωπτικόν.
— Συγχωρήσατε με, μυλόρδε, λέγει δ Στέλλας,
τό επρόσμενα.
— Πώς;

— Ήκουσα τήν μετά τοΰ εύγενοΰς τούτου συνομι
λίαν σας· έγνώριζα, ότι δυστυχέστατος πρός πληρω
μήν δώδεκα δουκάτων εις τήν χήραν τοΰ . Περεγρίνου,
εισθε πλουσιότατος πρός πληρωμήν όγδοήκοντα χι
λιάδων λίτρων διά μίαν τοΰ ΠοΟσσίνου εικόνα- ήθέλησα λοιπόν νά ωφεληθώ έκ τής πρός τήν ζωγραφικήν
μανίας ταύτης ένα σάς βιάσω, ούτως ει’πεϊν, νά άνακουφίσητε τήν γυναίκα ταύτην έκ τής πενίας της, καί
έπέτυχα νά σάς κάμω νά έκτελέσητε έργον αγαθόν,
άποδίδων εις τό ψάκος τοΰτο τιμήν άξιόλογον. Όταν
έπρότεινα τρία δουκάτα, ήμην βέβαιος

ότι υμείς ήθέ-

λετε προσφέρει περισσότερον.
— Και λοιπόν ή εϊκών αύτη . . .
— Ή εϊκών αύτη δεν άξιζει ούδέ τούς έξ οβολούς,
ώς κατ’ άρχάς έτιμήθη.
Ό κύριος Βιδών δέν έπαυε νά γέλα.
— ’Αδύνατον ! άνέκραξεν δ Άγγλος’ άλλως τε δ
κύριος Στέλλας οφείλει νά μοί δώση λογαριασμόν . ..
— Έκατόν δουκάτα; . . , μάλιστα. Έάν δ κύριος
μυλόοδο; δέν υπερθεμάτιζε εις τήν ψευδή ταύτην τήν
εικόνα, ήθελον τήν άγοράσει, οχι διά νά γίνω κάτο
χος αριστουργήματος τίνος, άλλ’ ΐνα έχω ήδεϊάν τινα
έν τή καρδία μου άνάμνησιν. Έάν δ μυλόρδος λυπήται
οτι άφηρέθη παρ’ αύτοΰ μικρά τις ελεημοσύνη, καί άν
τώ δντι δέν δύναται νά θυσιάση έκατόν δουκάτα υπέρ
μιας άπροστατεύτου καί δυστυχούς, δύναται νά μοί
παραχώρηση τήν ευεργεσίαν του.
— Στάσου! άνέκραξεν δ Βιβών έγώ άναδέχομαι
αύτήν έάν παραιτηθή. Τοΰτο είναι μάθημα' δέν έχει
οΰτω, κύριε Στέλλα ; Ήθελήσατε νά καταδείξητε οτι
οί εύγενεϊς ήμείς έχομεν ιδιοτροπίας άλλοκότους πρός
τήν τέχνην χωρίς νά έννοώμεν αύτήν, καί οτι άσωτοι
ποός τήν καί τών άτοπων ημών ορέξεων άπόλαυσιν,εΐμεθα φιλάργυροι πρός τήν τών καθηκόντων εκπλήρωσιν.
— Άλλοίμονον ! κύριε, λέγει δ Στέλλας· δέν εισθε μόνοι υμείς, άλλ’ άπας δ κόσμος· ώς έπί τό πλειστον αί έπιθυμίαι ημών άποβαίνουσιν ελαττώματα καί
κακίαι. Δέν άγαπώμεν τά αριστουργήματα διά τήν
έξ αύτών τέρψιν ημών καί τών άλλων, άλλ’ ΐνα άποκρύπτομεν καί σωρεύομεν αύτά έν τώ κρύπτω, ώσεί φι
λάργυροι τούς θησαυρούς αύτών άποχρύπτοντες. Ό
πρός τήν τέχνην έρως δέν είναι ώ; έπρεπε νά ήναι, άντανάκλασις τοΰ πρός τήν ανθρωπότητα έρωτος, διότι
δι’ αύτοΰ κολακεύομεν ήδη καί ευχαριστούμε·/ μανίαν.
Ζωγράφοι δέ ή ερασταί τής τέχνης προτιμώμεν, οί
πλείστοιτούλάγ ιστόν,χεκαπνισμένον τι ύφασμα, τοΰ τής

ευδαιμονίας και ευγνωμοσύνης μειοιωντος προσώπου.
— Θαυμάσια σκέπτεσθε, κύριε, λέγει δ κύριος Βι
βών μετά βεβιασμένης έλευθεριότητος- σάς εύχαρις-ώ
δέ διά τήν πολύτιμον ταύτην σας συμβουλήν, καί διά
νά δείξω οτι αύτη ήρχισεν ήδη νά ενεργή, λάβητε ταΰτα διά τήν ύφ’ υμών προστατευομένην ταύτην γυναίκα.
— Καί έγώ, φυλάττω τήν εικόνα, έπρόσθεσεν δ
λόρδος Πεμβρόκος σοβαρώς.
‘— Θά κάμετε καλήτερον, μυλόρδε, λέγει δ Στέλ
λας, νά καταθέσητε τό ύφασμα τοΰτο έν τώ μουσείω
υμών μετά τών αριστουργημάτων διότι θά σάς ά/αμιμνήσκη παρηγορημένην τινα οικογένειαν καί ή άνάμνησις αύτη είναι άνταξία τής λαμπροτέρας τοΰ ‘Ραοαήλου εΐκόνος.
( Ά. I’)

