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Ήν θαμβώνεται από όποιονδήπάΙε σΛ ^μ όν. ( l)  Τίποτε 
8έν είναι άληθέστερον .τέλος πάντωνϊπό τό οτι ολ λαοί τής 
Κίνας όπεραγαπω3ΐΙτ^πιστ^«!*Ν ήν ποίησιν, τό δέατρον 
καί τήν ίστορί|ν, ψ )  οτι^^Κιτισμός των ήτο τοιοϋτος ,ώ* 
είναι τήν σήμερον καί καθ’ δν καιρόν όλη ή Ευρώπη ητο xor 
ταβεβυδισμένη ε ίφ ή ν  βαρβαρότητα.

Τά χρονικά ·ΛΣινικής δέν στερούνται εκείνην τήν εντύζωσιν, 
ήτις έφελκ«ί|ωύ; ά»αγνώσχας. Είναι αληθές Sti εις μακράν 
σείράν Ρ ^ ω ν  σπανίως παρουσιάζουσι, καί είς αυτάς τάς με. 
τάββ«ζ της δυναστείας, τόν πίνακα εκείνων των μεγάλων πο

δικών καταστροφών, αΐτινες όνομάζονται ε π α ν α σ τ ά σ ε ι ς *  
ιήτε εκείνους.ύς.αίματοσταγεις καί μάκρους πολέμους, εις 

ιό διάστημα των οποίων δύο .ή πολλοί λαοί, παροργιζόμενοι δ 
εις κατά του άλλου, έχουν ώς καύχημά των τό νά ϊξολοθρεόων 
-,αι άμοιβαίως· μήτε εκείνα; τάς ρεγάλας καί αξιομνημόνευ
τους ανακαλύψεις, αΐτινες έκτείνρυν τα όρια των ανθρωπίνων 
γνώσεων, καί άπειλοΰσι ν* άφαρπάσωσιν iz b  τήν φυσιν το τε- 
λευταΐον καί άζΐόλογώτατον μυστήριόν της. ’Αλλ’ οποία άζιό- 
λογος εικονογραφία ιΤναι ή απείρου τιν^ς λαοδ, δστις σχημα
τίζει μίαν χα\ μόνην οικογένειαν υπο ενα κυριάρχην, του δποίου 
τά πρ4ς *13hi' υπηκόους αισθήματα είναι πατρικά! ‘Οποία χα 
ρακτηριστικά αρετής καλλωπίζουν τήν .ιστορίαν τούτου του!-. 
6νους! ΤΙ φαινόμενον είναι εκείνη ή απαράβατος χαθοσίωσις ςι’ς 
τήν θρησκείαν, είς τά νίθ εις τά εδιμα, είς τους βασιλείς του! 
‘Οποία εκείνη ή.ά.τητσς άντιπάθεεα πρ4; παν τό έξωθεν έρνό- 
μενονί ‘Οποία εκείνη* ή γ.ηο^ά αδιαφορία πρ4ς πάντα τά: συ μ* 
βαίνοντα έκτος των δρίων του! bicoi<z έκείνη ή αλαζονεία, ητίς 
τ4 κάμνει νά Οεωρήται ώ ; τέ μέγιστον, τό οποίον υπάρχβι

( 1) At απροσδιόριστοι καί ανάρμοστοι μυθώδεις χιλιάδες τώ  ̂

χρόνων, τούς όποιους μεταχειρίζονται οι Ιστορικοί της Κίνας, εξηγούνται 

καί διασαξίζονται τακτικώς εις τό όγδοον κεφοΐλαιον παρά του ίδιου Συγ. 
γραψέωρ. Σημ.. του εκδότου.



ΙπΙ τ̂ || ϊ%ί γ* ft διάραηα τ6ν αυτοκρατοριών ίξτίρτητάί
άιώ τήν μόνωσίν των, των οικογενειών, ακτίνες
δέν υφίστανται χ«τ* άλλον τ ί̂ΗίοΥ είμή άπϊ^εόγβϋσαι τά άνίσων
καταστάσεων συνοικέσια;• * ·

Δέν προσφέρομεν εις το6ς άναγνώστας Ι|€ελϊ) ιστορίαν *τζς 
Κίνας, επειδή έπελαβόμεθα τής γραφίδος* πρ1< διίασχαλιαν 
νεολαίας έ.τεχεφίσδημεν νά συνάξωμεν άπο ^  κάλλιστα συγ
γράμματα τά περί τοώχης τής αυτοκρατορίας σβ^θείμένα ά*· 
ΐυοσπάσματα, τά βποϊα εκρίναμεν άρμοδίώτατα εις « ν ά  τήν
hStotpimatf*

Έςηντλνίσαμβν άπ4 τάς μή τόσον υπόπτους πηγάς ν. 
γνώσεις, καί τάς πράξεις, τά ; δποίας άνερέραμεν* οβεν icpeirer 
νά σιοχασβώμεν Sts τά συγγράμματα των Ιεραποστόλων δέν 
μδς εχρηοίμευσαν όλιγώτερον παρά τάς 8».ηγήσ«ις τών νεω- 
τερών περιηγητών.

Ήρχίσαμεν διά γενικής τ».νος Ιπόψεως επί της *υ-
τοχρα%ορΐας, διά νά ποοπβφασΛευάσωμεν τους ίμετ^ροας ανα
γνώστες εις τ«ς λεπτομερίίας, εις τάς £ π δίας εισήλ(.μεν περί 
αναμενομένων πολυαρίθμων υποκειμένων. *Εάγ υπεπέ^αμεν 
εϊς τινα λάθη, τοΟτο προήλθεν έκ του διότι δεν £δυνή6*/ιμεν να 
χάμωμεν άλλεως, μολονότι άκολουδκίσαμεν αξιότιμους δδηγους. 
Οθεν, επειδή αυτοί συγχωροΰντάι, Ιλπίζομεν δτι μήΐ€ τιμεΐς 
βελομεν χριδή υπεύθυνοι. -Είναι δυνατόν νά Ιχη τ6 ιερϊγμα άλ*· 
λέως όταν πρόχιητιζι λόγ&ς περί τόσον μεμακρυσμένης χώρ&£< 
xal την οποίαν οί νεώτεροι περιηγητοΛ δέν έδυνήβησοιν να επι- 
σκεφβώσιν, εί μή κατά μέρος καί ιίς καιρόν περιωρισμένον; Εαν 
δονάμεθα νά άπατηθώμεν δμιλοΰντες Trept τής ’Αγγλίας, πώς 
δέν ήδέλαμεν υποπέσεί εις τι σφάλμα ομιλουντες περ\ τ^ς Κίνας, 
περί τη$ όπσίας έ'χσμεν τοσας εκθέσεις* αί'-uveζ διαφέροιχΛ 
μεταξύ των κατά πολ'^ά αξιόλογα αντικείμενα.

Έλπίζομεν οτι τούτο τέ σύγγραμμα, -εις την συνθεσιν τοΰ 
Οποίου κατεβάλομεν μεγίστ-ην επιμέλειαν, διά ν’άναμιξωμεν τά 
ωφέλιμον μετά του ηδέος, θέλει έγκριβη ι?αρά τών ηδη προ- 
βεβηκότων ώς καί παρά τής νεολαίας, διά τήν οποίαν etvar 
κατ’ εξοχήν προσδιωρισμένον.
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*  ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ

ΤΗΣ

ΣΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΚΈΦ. ΠΡΏΤΟΝ.
Η ΚΙΝΑ. Ή τοποθεσία: οι ποταμοί’ αί 

Ιίμναι' ό οικισμός' ΈπαρίΘ/Λ̂ σις τό5ν 
ίπαρχιων, των πόλεων και τδν φρουρίων 
Τά στρατεύματα' τά μνημεία’ και τά 
δημόσια οικοδομήματα αυτής. κ,τΧ

Σινική (Κίνα), συμπερίλαμβάνουσα χαι τήν Σινικήν Ταρ- 
taptav, άτώ τήν δπαιαν χωρίζεται διά τίνος μεγάλου τείχους, 
μακροτέρου άπ6 τετρακοσίας λεύγας, άλλ’ εις κακήν χατάντα- 
σιν τήν σήμερον ευρισκομένου, εκτείνεται μετάξι» της έχατοστης 
δεκάτης και έχατσστής εξηκοστής μοίρας του μήκους, καί μ*- 
ταξί) της εικοστής καί τεσσαρακοστής πρώτης μοίρας του άρ- 
χτικοΰ πλάτουί, συνιστώσα σχεδ4ν πεντάκοσίας πεντ^κοντα 
λεύγας (α) άπ* ανατολών πρΑς δυαμάς, καί πεντακοσίας άπ4 
μεσημβρίας πρ4ς ίρκτον. ΙΙεριορίζεται πρδ; άνατολάς άπά 
τήν 'Ανατολικήν θάλασσαν* πρ4ς άρκτον άπδ έν μέρος της

(«) ‘Η λ·ύγ* ίσο&υνζμεϊ μί διάστημα μιας ι»£κς. ΣΗΜ. του ίκάότ:

• * I .
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‘Ρωσσιχης Ταρταρίας· ,προς άτο ύΐηλά βουνά χαΐ
έρημους* πρίς μεσημβρίαν άπ£ tc’y 'Ωκεανόν, καί τά βασίλεια 
του Τονχουινου, του Λαού καί της Κ οχινχίνας.

*Α.πέ τους πλευστούς ποταμούς τής Σινικής, ο! όποιοι elvai 
πολυάριθμοι, οί δύο πρώτιστοι zhar Λ\ ‘Ο Κιάγγ, λέξ.ς, 
ητις σημαίνει δ κατ’ εξοχήν πσταμίς· ρεει άπο δυσμών πρi ;  
ανατολές, και διατρέχει τέσσαρας μεγάλης επαρχίας· ή ροή 
τοο είναι ταχυτάτη εως εις τήν πόλιν της Kitob-Κιάγγ, 
©που εμποδιζόμενος άτ4 τήν ροήν της Θαλάσσης, αρχίζει νά 
τρεχη μέ περισσοτέραν άργότητα. Διαβαίνει ακολούθως διά το5 
Ι^ανχίγγ, καί εισβάλλει εις τόν ’Ανατολικόν ’Ωκεανόν. Οδτο; 
c  ποταμός είναι πλατύς, βαθύς, xocl ζαδ ’Υπερβολήν ιχθυώδης. 
01 Σΐναι (Κινέζοι) λέγουν οτι η θάλασσα είναι ‘/ωρίς ακρας, 
χαΐ ό Κίίγγ χωρίς πυθμένα. Bf. ‘Ο Χ οάγγ-Χ ώ  η κίτρινος 
σιοταμος* ώνομάσθη ούτως εξ αιτίάς του χρώματος των μέ 
χι̂ ρινωττόν Tt χώμα μεμιγμένων υϊάτων του, το οιποϊον άπο- 
σπφ άπο τήν κλιτυδα του διά της ταχυτψος τής pc î του* 
λαμβάνει τήν πηγιίιν του εις τά βουνά τής Ταρταρίαζ, περί τήν 
τριακοστήν πέμπτψ μοίραν του χλάτους, δυο μοίρας οφχιι- 
χώτερον του Κιάγγ. ’Αφού ρευηβ εις χρονικόν τι διάιττ,μα 
χατά μήκος του μεγάλου τείχους εισβάλλει εις τάς επαρχίας 
των Ταρτάρων *Ορτων, καί επανέρχεται εις τήν Σνικήν με
ταξύ των επαρχιών του Χάν ΣΙ, καί του Χέν Σί. \\.<ροί5 δι«· 
βοέςη άλλσς δυο έπαρχίας* καί διέλ0$ σχεδάν Ιςαχοσία; λευ· 
γας, χύνεται εις τήν ’Ανατολικήν Θάλασσαν, ολίγον μακράν 
«πό τό στόμιον του ποταμού Κ ιάγγ . Οότος 6 ποταμός προ
ξενεί ενίοτε μεγάλους λεηλατισμούς εις τάς πεδιάδας, δί ών 
δια βαίνει, χαί καταποντίζει χωρία ολόχαρα καί αυτάς τός 
πόλεις .

Πολλοί συγγράφεις επαριθμουσιν εως εις διακόσια έκατομ- 
μύρια κατοίκων τον οικισμέν ταυτης τής Αυτοκρατορίας, αλ· 
λοι εις ίκατον εκατομμύρια, καί τελευταίο'* ό Άγγλος Βάρ-
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£ββ τόν υψώνει έΐς τριακόσια τριάκοντα τρία εκατομμύρια. 
'Όύτβς δ τελευταίος υπολογισμές φαίνεται oxt άπομακρόνεταί 
πολύ περισσότερον από την αλήθειαν πάρ ξ̂ ο τ^ώτος . *Αν 
ποφατηρήσωμεν δτι τά αρκτικά είναι πολύ όλιγώτερον κατοι - 
κημένα από τά μεσημβρινά· εάν θεωρήσωμεν Ικείνας τά ; ' α 
πείρους πεδιάδας, αί δποΐσι δεν είναι σνεδδν παντελώς χαλ* 
λιεργημέναι άπέ μέρους της Ταρτοφίας· έκείνας τσς ευρυ- 
χοίρους ερήμους, εκείνα τά απρόσιτα χα! διόλου άκατοίκητ* 
όρη, καί ΙκεΖνα τά εόρυχωρότχτα δάση, θελομεν κρίνε:, ζτι 
ο πληθυσμός τής ̂ Σινικής δεν πρέπει νά υπερβαίνΐ] τά διακόσια 
εκατομμύρια κατοίκων. ‘Η Σο.κή. χω^Ι; νά συμπεριλάβωμεν. 
την Ταρταρίαν, διαιρείται είς δεκαπέντε μεγάλας επαρχίας, 
^γουν τήν Πετχελϊ^ τήν Χ άγγ -Τ όγγ , τήν Χάν-Σ19 την 
Κι&γγ·Νάγ, τήν Κ ονάγγ -Σ Ι} τήν X b  Σ ί} τήν Κ ουάγγ- 
Τόγγ, την Χύ-Νάγγ, τήν Σε-Χονέγ, τήν ΧούψΚ ονάγγί 
τήν Κ ιά γ γ  Σ Ι , τήν Χ ϊ~ Κ ιάγγ9 τήν Φό-Κιέγ, τήν ΚοεΙ* 
Χ ούί τήν Vob-N&r . °Εζ an αυτάς τάς Ιπαρχίας είναι 
πρές άρκτον, καί αί άλλαι εννέα πρδς μεσημβρίαν. Πρ4ς τά 
άρκτιχοανατολικά ευρίσκεται το βασιλεών τής Κορέας, μεγά
λης Χερσονήσου τής Κίτρινης θαλάσση;, τέ όποιον elvat υπο* 
τελες τής Σινικής, καθώς%καΙ τά πο4ς μεσημβρίαν κείμενα βα
σίλεια του Τογγινου και του Λάου.

Είναι ακόμη πολλαΐ νήσοι, ακτίνες εξαρτώνται άπέ την 
Σινικήν, χαι των δ ποιων η κρριωτέρα είναι ή του Ταώουαν, ονο
μαζόμενη ύπο τών Πορτογάλλων Φορμόσα.

Είς ταυτην τήν ευραχωρον Αυτοκρατορίαν έπαριθμουνται 
τεσ^αρες χιλιάδες τετραλόσιαι δυο πόλεις περιτ^ιχισμεναι. 
Μεταξύ αύτών ευρίσχονται εκατόν έβδομήκοντα πέντε τής rcf-ώ· 

ταξεως, καί διακόσια* εβδομήκοντα τέσσαρες τής δευχέρας. 
ΙΙολεμικώς δέ θεωρούμενη η Σινική ε^ει έξαχοσια εί/οσιεννεα 
<ρροόρια τής π^ώτ^ς τάςιως, χαΐ διακόσια έζίομήκοντα τέσσαρα 
τής δευτέρας, τόσο/ εις τά σύνορα, δσον καί εις το έσωτεριχέν

I *
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τι)< αυτοκρατορίας· πινταχόσια εξήκοντα τής δευτέρας, τρια
κόσια ένδεκα τής τρίτης, τριακόσια τξς τέταρτης, εκατόν πεν- 
tvijfovTa τής πέμπτης, εκατόν της έκτης, καί τέλος πάντων 
τριακόσια της έβδομης, συμποσούμενα δλα δμου είς δυο χιλιά
δας πεντακόσια τριάκοντα έπτά φρούρια,'τά οποία συμπερι
λαμβανόμενα μέ τάς άλλας άαφουρήτους πόλεις, συνιστώσι 
την ποσότητα τ&ν τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσια) ν δυο πόλεων 
περιτειχισμένων, χωρίς νά συμπεριλάβωμεν εις αυτάς καί 
άλλας πολυαρίθμους πόλεις χωρίς υπεράσπισιν . Περιπλέον, 
«παριθμουνται έξ άμφοτέρων των μερών του μεγάλου τείχους, 
Ί0 οποίον χωρίζει τήν Σινικήν άπέ την Ταρταρ(αν, τρεις χιλιά
δες πύργων φυλάττομένων στρατιωτίκώς.

Τά στρατεύματα, τά δποΐα είζ καιρόν ειρήνης φυλάττουν 
χαΐ συνοδεύουν τους μανδαρίνους, τούς πρέσβεις, καί άποτε- 
λοΰσι τήν νυχτοφυλακήν, συμίτοσοϋνται είς 767,970 άνδρας. 
Άφου οδτοι οί προς ©υλαξιν στ^ατιώται κάμουν δρόμον μιας 
ήμέρας, επιστρέφουν, καί άλλοι άντικαΟιστώνται άντ' αύτδ>ν· 
ο αριθμός των ίππων, τούς οποίους δ Α,υτοκράτωρ διατηρεί 
μόνον διά τά στρατεύματά του εις μερικάς Θέσεις, ει/αι 565, 
080. Οί στρατιώται καί οί ίπποι, πρέπει πάντοτε νά ζναι 
έτοιμοι*, είς καιρδν πολέμου τά στρατεύματα είναι αναρίθμητα

Είς τήν Ρινικήν έπαριθμουνται εξακόσια όγδοήχοντα έπτά 
μαυσωλεία (α) σημαντικά διά τήν κατασκευήν και μεγαλο
πρέπειάν των. Τετρακόσιοι όγδοήκοντα ναοί ειδώλων εις άκρον με* 
γαλοπρεπεΤς, εφημερεύονται άπο 35,000 Βόνζους (β) οιτινες κα
τοικούν είς αυτούς* Είναι πολλοί άλλοι ναοί όλιγώτερον περίφημοι*

(α)Χ)ντ4ι>; ονομάζονται τά μεγαλοπρεπέστατα μνήματα από Μαυσώλου, 

βανίλιάς τής Καρίας, εις τον όποιον i] σύζυγός του * Ρίρτεμιτίη άνί,γείρε 

τό KpuTOv εις τον χόσμον ψανεν μεγαλόπρεπες μνήμα. ΣΗΜ τού £*<?. 

(β) Ούτως ονομάζονται οί ιερείς τών Ιιν&ν καί, ’Ιαπώνων.
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και επτακόσια Ιννέα άλλα μνημεία τούτου του ειδοας, τά δ-> 
ποΤα οί ΣΙναί έκτισαν εις διαφόρους καιρούς, διά νά τιμή- 
σωσι τήν μν/,μην των προγόνων των, διαπρέπουσιν δλα χατά 
τήν αρχιτεκτονικήν χαΐ ωραιότητά των.

Οί ποταμοί, αί μ&ταλλικαί πήγα!, καί αί περίφημοι λίμναι 
είναι τδν άρι6μ4ν τετρακόσια* έβδομήκοντα δύο, καί δεν έπα- 
ριδμοΰνται όλιγώτερα άπο τριακόσια βουνά περίφημα εις την 
Αυτοκρατορίαν, Δεν πρέπει'νά λησμονησωμεν διακοσίας έβδο
μήκοντα μεγάλα; βιβλιοθήκας, τριάκοντα δύο παλάτια βασιλι
κά, καί δεκατρείς χιλιάδας εξακόσια τεσσαράκοντα επτά πα-ρ 
λάτια κριτών.

‘Ο άσιθμος των διωρύγων ή ποταμών, οιτινες εσχηματίσβη- 
σαν διά τ ις  βιομηχανίας τ&ν Σινών, etvae σημαντικός. Θαυ. 
μαζεται προ πάντων ή . αυτοκρατορική ,διώρυξ, διά της οπαίας 
έμπορε? νά υπάγ^ τις άπά ,τέ Καντών εις τ ί Πεκινον, δηλ, 
νά δ'.απεράσϊ} διάστημα τριακοσίων λευγών. *Evet άρ*/αιότη- 
τα. τετρακασίων έβδσμήχοντα χρόνων. 40  Αυτοκράτ^ρ XI- 
Τσού, αρχηγέ των δοτικών Ταρτάρων καί θεμελιωτήν τη$ 
εικοστής δυναστείας, έξετελεσε τούτο το μέγα Ιργον. Μετά-* 
κομίζονται Ικεΐ αί πρές άρκτον διεβδυνόμεναι πραγματεϊαι τής 
μεσημβρίας* Κατώρδωσαν νά εχτ) συνήθως εννέα ποδών ύδωρ 
διά νά ευκολύνουν τήν θαλασσοπλοΐαν* άλλ’ 6 μέγας άριθμές 
των ποταμών, ο\ οποίοι χρησιμεύουν εις τ4 νά. τήν διατρέ<ρω- 
σι, την κρατοον πάντοτε άρκετωζ γεμάτων. Κανέν άλλο εργον 
.δέν δυναται νά υπάρξϊ) ώραιότερον, μήτε τολμηρότερον ώς 
προς αυτήν αί δχθαt της είναι λιΘοχτισ-μέναι πανταχόθεν, £- 
χουσαι δεντρόφυτους και λιθόστρωτους οδούς* διατέμνεται ύπδ 
πολλών ωραίων γεφυρών, καί διατηρούνται εκεί πολυάριθμοί 
καταρράκτου διά νά μετοχετευωσιν εις τήν πε2ιά§α το uScop, 
του οποίου έχει χρείαν πρίς καλλιέργειαν τής όρυζης.

Άριθμουνται εως έχατον τριάκοντα μία γέφυραι σημαντι
κ ά  ‘H τής πόλεως Χανχέον υψουταί επάνω εις έκατδν
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τριάκοντα πλοιάρια πρόσχολλημένα τό εν ι{ς τ4 αλλ'ο δί άλό- 
σοι>, ήτις έΛβάλλεταί διά νά δώσ  ̂ στέράσμα εις τα μεγάλα 
πλοία, τα δποΐα άναβαίνοϋν ί) καταβαίνουν τον ποταμόν. Εις 
τδ Τ χί - Κιάγγ υπάρχει γέφυρα θαυμαστή μεταξύ Mb 
βουνών χάΐ επάνωΘεν κοιλάδος επίσης ̂ ^λατείας, οσον καί 
ββδβίας. Εις ίο Φοτχέου πρώτην πόλιν τής επαρχίας Φο-Κιέν, 
φαίνεται μίά άλλη γέφυρα πέτρινος, ή οποία eyei μήχος έκΛ- 
αον πενττίκοντα όργυιών, εκατόν άψίδας, και πολυαρίθμους 
καλλωπισμούς γεγλυμμένους κοιτά τον Σιν ικέν τρόπον* εις την 
ίδιαν επαρχίαν έπά/ω εις τον ποταμόν Λοϋάγγ, είναι αξία 
θαυμασμοί μία άλλη, ή'τις Ιχει μτ4κος περισσότερον άπ& 
τριακοσίας έξ*4<οντα όργυιάς.

Επειδή οί Σιναι είναι φιλόκαλοι ως πρδς τά καίρια, βλεπβΐ 
Ίις εις τάς περισσότερες πόλεις των ωραίους λιΟοκτί&τους πυρ* 
γους, στολισμένους μέ πάν ΐϊίος άναγλυπτικών οχημάτων* 
Το εργον τουτ$ι> τοδ είδους, εις τ4 οποίον φαίνεται περισσά 
τίρα τέχνη καί Πολυτέλεια, είναι δ άργιλλόπλαστος περίφημος 
ίυυργος τοδ Νανκίγγ. Τ4 σχημά του είναι οκτάγωνον, καί πα
ρασταίνει εννέα στοάς, τήν μιαν επάνω εις την άλλην; στο* 
λισμενας μέ παράθυρα, μέ κάγκελλα, μέ άνθοστεφάνους εις 
ιίδος άναγλυμμάτων. ’Αναβαίνουν ε?ς αυτέν 8ι έκατέν ονδοή- 
κοντα βαθμών. Οϋτοι οί πύργοι είναι τον οφιθμδν χίλιοι έκα- 
τ&ν πενττίχοντα εννέα, συμπεριλαμβανομένων και των Θριαμ
βευτικών τόξων t&v έγηγερμένων προς τιμήν μερικών περί
φημων υποκειμένων.

Αλλά τό έχπληκτιχώτερον εργον, τ4 «εριφημότερον χαΐ 
έιειτηδειότερον εις. τ4 νά μας δώση υψηλήν ιδέαν τής υπομο
νής και τής αγχίνοιας του Σινικού ί Ονους, είναι ικεϊνο τ4 
μεταξύ τής Σινικής xal Ταρταρίας τείχος, επ ίτ^ ς κτισμένο* 
διά νά άναχαιτίζΐ) τούς πλησιόχωρους βαρβάρους γείτονας τής 
Αυτοχρατορία;. Τοδτο διαβαίνει εις πολλά μέρη επάνω ύζ  
βουνά υπερμίτρως υψηλά, χ»! στρέφεται κατά τψ  τοπσθΐτία*
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των τόπων. Περίτδίχίζεται κατά διαστήματα άπί χονδροδς 
πύργους χα\ φρούρια* ή στερεότης του έξισουτακ με τί πλά
τος κα! β&ος του.. Έν τοσούτω αυτά πίπτει φδειρόμενον ιις  
μέρη τινά, πολί> περισσότερον απο παλαιότητα, πάρεξ απο τάς 
προσβολάς των Ταρτάρων. Τούτο τέ Οπέρμετρον περιτείχισμα, 
υπερασπίζόμενον απο αναρίθμητα στρατεύματα, δέν ή6ελε πε- 
ρασθή ποτέ, εάν περί τά μέσα του δεκάτου έβδομου αίώνος,* 
οί Σΐναι, οίτινες εφυλατταν, δεν έδωροδιχουντο άπά το6ς 
Ταρτάρους, χαί δέν έπωλουσαν την πατρίδα των. Οί δορυκιη- 
τορες δέν ύπερέβαιναν παντελώς τόν άριθμδν των τριακοσίων 
χιλιάδων καί το Σινικόν στράτευμα έσυνίστατο από ίν έκατομ- 
fnuptov στρατιωτών. Ή βάσις τουτοα του τείχους εως εις τ& 
υψο; ένός ποοος είναι άπο χονίράς πελεκητάς πέτρας, αλλά 
τά ανώτερα μέρη του είναι σχηματισμένα από πλίνθους καί 
άπέ ασβέστην άνακατωμένην μέ ιϊμμον (μονολεξεί, λιθόκολλαν 
7) ψαμμωτον ) · το ύψος του είναι εξ όργυιών γεμάτων καί το 
πλάτος του τεσσάρων ε; ιππείς εμπορουν ευκόλως νά π*ρι- 
έρχο>νται εις τούτο επί μιας γραμμής. Σχεδόν παντσυ είνα6 
εις τόσον καλήν κατάστασιν, ώστε φαίνεται οτι έκτίσίη μόνον 
ttoi τεσσαράκοντα $ πεντήκοντα ενιαυτών, καί όμως fj άρχαιέ- 
της του άναβαίνεβ εις δόο χιλιάδας χρόνων. Ti μήκος τοι> 
είναι περισσότερον από τετραλογίας λεύγας. ΈχρειάσΟησαν 
πίντε ετη διά νά κτισδη, καί ίιολλάχις πεντακόσιαι χιλιάδες 
ίργατών ελη^δησαν προς εργασίαν τουτου. 0 Αγγλος Βάρροβ 
λ ιγ «  οτι ή δλη, έκ τ·/ίς οποίας συνίσταται, είναι περισσότερα 
πάρεζ αρκετή προς οικοδομήν τείχους, τό όποιον μελλβι να 
κοίμτρ δις τον κύκλον τής υδρογείου σφαίρας, χαι να ε̂ Υ) έζ 
πίδας υψ^υς καί δύο πάχους.

Σχεδόν ολαι αί πόλεις της Σινικής έχουν μεταξύ των τοσον 
μεγάλην ομοιότητα, ώστε, όταν ίδη τις μίαν μόνην, δυναται να 
λάβη αρκετά άκρ.βή ιδέαν όλων των άλλων. T i σχήρ-α W . 
tlvat β σχεδόν πάντοτε τετράγωνον, το^ίχισχον χα0 βσον το
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συγχωρά ή φυσις τοίν τόπων* δποι* κεΐνται* είναι πβρικυκλω- 
μίναι'άπδ υψηλά τείχη, ίχ. διαλειμμάτων ώρρωμένα μέ πυρ. 
γους. Εις τά ένδον βλέπει τις πύργους όκτώ ή εννέα οροφών 
(πατωμάτων), Οριαμβευτικάς αψίδας · εις τ4 μέσον τδν δδα>ν, 
Υαοίκ άρκετα ουραίους, xxl δημόσια οικοδομήματα πλέον ευρύ
χωρα πάρεξ μεγαλοπρεπή· πολυαρίθμους αγοράς, μακράς 
δδούς, περιχυχλωμένας μέ άποθνίκας, obci τάς δποίας άλλαι 
μέν είναι ΐσαι μέ τ4 έδαφος: άλλαι δέ υψώνονται εως εις μίαν 
μόνην οροφήν εργαστήρια .στολισμένα από αργιλλώδη αγγεία, 
άπ& μεταξωτά &φάσματα, καί άπδ Ι^ικεχρισμένα χειροτε
χνήματα. έμπροσθεν πάσης θυρας άναγινώσκεται Ιπάνω εις 
σανίδα Ιζωγραίρισμένην$ κεχρυσωμένην, το ονομα των πραγ
ματειών δμοδ καί τ4 του πραγματευτου, xal αύται αί δυο λέ
ξεις nob -χού*9 αί ίτποΐαι σημαίνουν, dir\ anazd .

■ ■ ■ 0ΦΟ<£5-̂ —-"

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Φυσιογνωμία, Χαρακτηρ, ■’ Ενουμασία,

Τεχναι,' Έθη των Σινων. κτλ..
Ή  Ιντελής ώραιότης παρά τοΐς Σίναις συνισταταί εις μέγα 

μέτωπον, μύτην κοντήν καί ολίγον σιμήν, μικρούς ό|»8αλμοί><ς 
καλώς π.επλασμενους, πρόσωπον πλατύ καί τετράγωνον, με
γάλα αυτία, στόμα μέτριον, xqil πλοκάμους -μαύρους· Νομι- 
ζουσιν οτι ένας άνθρωπος είναι ευπρεπής xal εύσχημάτιστος, 
όταν ηναι χονδρές κα! παχίκ, καί γεμίζη καλά την καβέ
δραν του. Οί χωρικοί, xai οσοι ζώσιν είς τήν έζοχήν, Ιχουσι 
τδ χρώμα μελανόν xal ελαιώδες, άλλ’ οί περισσότεροι κά
τοικοι των πόλεων τ4 Ιχουν ώραιότατον εως είς τά τριάκοντα 
Ιτη της ηλικίας. Οί πεπαιδευμένοι καί διδάκτορες, πρ4 πάντων 
οί έξ ευτελοΰς καταγωγής, δέν κόπιουσι παντελώς τούς ow - 
•χάς των, διά νά γνωστοποιήσωσι μέ τουτο οτι δέν είναι uxa- 
νριοι νά κοπιάζωσι διά νά ζώσιν. Αί γυναίκες είναι ώς *κΙ
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-ιέ πλειστον μεσαίου αναστήματος· ίχουν τήν μύτην χοντην, 
τους όφθαλμο&ς μικρούς, την χομην μαύρην, τά αυτία μαχρα, 
τό δέρμα αρκετά τραχύ, καί πόδα<ς τόσον μικρούς, ωστι μό
λις ή μπορούν νά κάμω σ tv εν βήμα.

Ουτος ο λαός είναι βαρύς, πεπολιτισμένος, καί καδ υπερ
βολήν μέτριοςρων. Οί πεπαιδευμένοι δείχνονται πάντοτε μέ 
ί)Θος σεμνόν, καί δεν μεταγεθίζονται κάμμίαν χειρονομίαν εις 
τους λόγους των. At γυναίκες ζώσι πάντοτε εις τήν μο ναζί αν, 
ααΐ είναι τόσον προσεκτίκαί εις τέ νά σχεπάζωνται, ώστβ οεν 
αφήνουν νά φαίνεται μήτε ή άχρα των ποδών των, ή ιών χει- 
ρών των. θ ' Σινης φυσικά εκδικητικός χατέχει *ίς τόσον 
ϋψηλον βαθμόν την τέχνην του νά ύποκρυπτιρ την άγανάχτησίν 
του καί τό μισός του, ώστε εμπορει νά τάν νομίση τις άναίσβη. 
τον εις τάς ύβρεις,, άλλ’ όταν ευρίσκη τήν ευκαιρίαν του νά 
έξολοδρευη) τον εχθρόν του, δράττεται αυτής μέ προδομίαν. 
*Εν γένει δέν είναι τόσον ακριβής κατά τήν καλοκάγάδίαν.'Δέν 
αάμνει χάριν εις τήν ξενην ιδιοκτησίαν άλλοτι, τΛρεξ μόνον 
όταν δέν ήμπ&ρη νά τήν σφετερχσδξ άτιμωρήτως, δβεν οί κλέ- 
πται είναι πολυάριθμοι «?ς δλας τάς. επαρχίας.

Οί Σιναι έχουν επιμονήν καί επιδεξιότητα εις τάς πολιτικάς 
διαπραγματεύσέις.καί είςτά εμπορικά συναλλάγματα. Διαπραγ
ματεύονται περί άσημάντων αποθέσεων μέ ποφομοιαν ακρίβειαν» 
χαΐ περίσκεψή καθώς εάν έπρόκειτο νά κλώωσι συνδηκην 
κιρήνης, και μέ πολύ περισσοτέραν έπι5εξιότητα άρ’ 5σ$ν μετβ- 
χειρίσθησαν πολλάκις εις παρομοίους συμβιβασμούς, ΐπόσχον- 
ται πάντοτε χωρίς νά διστάζωσιν, .άλλα σπανίως κρατούν, τον 
λόγον των, επειδή ευρίσκουν σχεδέν πάντοτε πρόφασιν διά νά 
άποποιηδώσι. Δέν αισθάνονται παντελώς τά χ ρ έ η , ό π ο ι α  
επιθέτει ή άλήθειοί· καί τοσ$ν όλ.γον δυσκολεύονται ώς έκ τ?ς 
*ιίσυνειδησίας των εις τέ νά ψευίωνται, ώστ€ τήν αυτήν στιγ* 
μήν καί βεβαιώνουν πράγμα ή xal τά άρνουνται χωρίς έρη - 
βριάσωσ  ̂καθώς τ4 σαμρερον των άπαιτήσ«. ή δψηλή ιδία,
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της ιΟνίκ ς̂ δπϊροχης των και τη< προσωπικής ιπισημότητό^ 
των, τήνδποίαν Ιχούσιν, ιιναι αιτία του oxt προσποιούνται, οίι δέν 
βλέπουν εις τοί>ς άλλους πλεονεκτήματα, τα όποια δέν έμπο- 
ρουν νά έμποδισθοΰν άπο το νά παοατηρήσωσι. Μολονότι 
καταντώσιν εις τ4 νά μβταχεφίζωνται ξένους προς σόνδέσιν 
του μη ρολογιού των, καί προς συντήρησιν των της ώρολογικήι; 
έργοχείρων των, καί ένφ κατά παν έτος λαμοάνουσιν άπέ την Ευ · 
ρώπην. διάφορα αριστουργήματα τεχνών, προσποιούνται ισχύ· 
ρογνώμόνως οτι βεωρουσιν δλα τά έθνη της γης ώς βάρβαρα 
συγκρινόμενα με τό ίδικόν των- 

**Η φιλαυτία των Σινών προχωρεί εις τοιουτον 6αθμ&ν, om s 

κάνέν i<f οσα εμβαίνουν εις τήν Αυτοκρατορίαν δέν φυλαχτεί 
τό ίδιον του ονομα* δέν $ιναι έθνος, άτομον, ή πρδγμα, το 
οποίον νά μή λαμβάνη Σινικήν ονομασίαν.

Έν τοσουτω αυτό τό έθνος, άν καί εχη μερικά Ιλαττω- 
ματα, εχέι δμως καί μεγάλα προτερήματα· δέν «ναι άλλο 
εβνος εις δλρν τ4ν κόσμον* τ4 Siwwv νά ζ?αι πλέον έκδο
τον εις τήν έργασίαν. Σίνης τις, δποιοζ δήποτε και αν ήναι, 
οεν λείπει ποτέ άπά xi νά δείχνη βαδυτατον σέβας εις τους 
βίτίους των ήμίρών του, καί εις τους δσοι Ιλαβαν φροντίδα 
τής ανατροφής too· σέβεται καί τιμ$ τούς γέροντας, τους άρ
χοντας, τούς πεπαιδευμένους· καί ό πλέον κακεντρεχής θαι>~ 
μάζει τήν αρετήν εις εκείνους, οι δποΐοί τήν έξασχουσι.

Τ4 ββρενίκειον (επίχρισμα), b άργιλλος κα] τά ωραία υφά
σματα, τά δπαα μεταφερου* άπέ ταύτην τήν Αυτοκρατορίαν 
εις τήν Ευρώπην, άποδεικνόουν αρχεία τήν βιομηχανία» ^ών 
2ινών· ή έπιτηΒειστης των δεικνύει επίσης ίίζ v* εΡΥα Των* 
τά όποια είναι κααεσκευασμενα άπδ Ιβενον, απο οστράκου» 
άπέ ελεφαντόδοντα, άπό ήλεκτρον καί άπο κοράλλιον. Ία γλυ
πτά τα>ν xoec τά οημόσια αυτών ©ίχοδομ^ματα, ώς αι πυλαι 
τών μεγάλων πόλεων, αί βρίαμβευ'ϋ&και αψίδες, at γεφυραι των* 
χ«ί ο\ πυργοί των, ίχο^ν πολλήν ευγένειαν καί μεγεβος» Bay
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άπεχωσίν ακόμη μακράν άπο την εντέλειαν, ίτις χαρακτη
ρίζει τά χειροτεχνήματα των Ευρωπαίων, πρεπει να αποόοθί) 
ύι αιτία τούτου etc τήν Οπεροψίαν (ακαταδεξίαν), την δποίαν 
έχουν δ( ολα’ τά εξωτερικά, καί είς τήν πεποίδησιν, μέ τήν 
οποίαν πληροφορούν τήν ιδέαν των του οτι ούδέν άλλο £δνος δυ· 
ναιαι νά υπερβη τάς ανακαλύψεις των προγόνων των.

* Αληθεύει οτι έχουν όλιγώτερον ιενευμα εφευριτιχίν δια 
ΐά ς  μη^ανίκας τεχνας παρ οσον ημείς· άλλα μερικά απ4 τά 
ο^γ^νά των είναι άπλουστερα πάρεζ τά ίδικα μας, καί είναι 
κυχολοι είς τό νά μιμώνται ο,τι βλέπουν. Οθεν κατα το 
παρόν κατασκευάζουν μικρά χαΐ μεγάλα ωρολόγια, χαβρέπτας, 
πυραυλικούς σίφωνας (τά παρά *χοΤζ ’ϋβωμανοΐς τουφέκια)· Η 4 
ναυπηγία τον ευρίσκεται είσέτι είς τά σπάργανα, και δέν εμπορεϊ 
κατ ουδενα τρόπον νά' συγκριθη μέ δποιανδήποτε άλλην·

Το Σΐνι»ίν ένδυμα είναι εσίής σηρική ri βαμβακινος, 
κατά τά περισσότερον ί  όλιγώτερον Θ$ρμά κλίματα, χα! χατά 
τάς χρηματικός δυνάμεις έκάστου. Αυτ4 τέ Ινουμα προχωρεί 
μέχρι τής γης, καί ή μία άχ4 τάς πτέρυγας συμπτύσσεται 
(διπλώνεται) επάνω είς τήν άλλην* αι χειρίδες αύτοδ elvat 
πλατ̂ Ται προς τον ωμόν, καί στενεύουν εως είς τέν xxpiti* 
αής χειρΑς· ή ζώνη είναι πλατύς ζωστήρ άργυρους, σηρικές 
ή βαμβάκινος, τοΰ ίποίου τά δύω άκρα καταβαίνουσιν ?ως 
t/ς τα γόνατα προσκολλώσιν είς τούτον εν Ιλυτρον (θήκην) 
περιέχον μάχαιραν, καί δυο μικρές ράβδους, τας δποίας μ** 
Υαχε«ρίζρ>ται άς δίκρανα (πηροόνια). Εις καφέν χειμώνος, 
ταυτα τά ενδύματα ι!ναι πεφοαγμένα μέ ώραιοτάτας γούνα;» 
(χατά τήν παλαιάν Ελληνικήν, διφβ^ρας $ μηλωτά;)· άλ- 
λ* ο λα τά χρώματα δέν ©οροανται άδιαρόρως* το κίτρινον είναι 
άποκλειστικώς έναποτεταμιευμένον διά *iiv Αυτοκράχορα, καί 
των έκ της ο’κογενείας του ‘Ηγεμόνων* το ερυθρουν δλοσηρι 
y.iv άιλάζίον διόλου φυλάττεται διά τ:να κλάσιν Μανδαρίνων (α)

{&) Αίανίαρΐνος} άξιωματΜος τίς hvixi/f Αύτοχρζτορίζς. (Σψ, έχδότον )
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« ι .  ημέρας βρησκευτβκδν τελετών χαΐ παρατάξεων* ο\ άλλος 
.φορουν συνήθως τό μαυρον, zb γαλάζίον, ϊΐ τ& ιοειδές, Το χρώμα 
του λαού είναι πάντοτε ή zb γαλάζιον,.  ̂ τό μαυρον.

Άφότου τά totptaptxi. Ι9ιμα είσήχθήσαν εις- τήν Αύτσκρα* 
τορίαν, οι Σΐναι ξυρίζονται κατά τήν κεφαλήν, .καί αρθούν 
νά αυξηδ§ επάνω εις τήν κορυφήν μικρά τις κόμη, διά νά σχη- 
ματίζωσι πλοκάμους είτε βοστρύχους. Tiv. καιρόν του καλό- 
χαιρ(οι> φορουν· μικρέν πίλον εις σχήμα γωνείου, τοδ οποίου 
zb έξωτερίκέν etvai εξειργάσμένον μέ πολλήν κομψότητα, 
καί το έμβλημα είναι παρομοίως μεταξωτόν" απ& zb υίο; 
τούτου του πίλου εζη^τηταί. μία χονδρή πλεξοοδα άπά τρίχας, 
αί δποΤαι διασκορπίζονται εως εις τά- άκρα.Οί Μανδαρίνοι 
καί οί λόγιοι Ιχουσιν etSo; τί καλύμματος της .κεφαλής, zb 
iisotov ο λαός δέν £yet zb ελεύθερον νά <ρορ$).

Τίποτε δέν.· παρομοιάζει μέ τά άπ4 τούς - νόμους διωρισ* 
μ«να έθιμα, τά. δποϊά δίατηρουνται ε\ζ τά Σινικά συμπόσια* 
το νά παραβη τις παρΛμιχρδν Ιβιμον, εκλαμβάνεται ή αποδεί
χ νε ι ότι εξυβρίζιι τήν πολιτικήν, τήν eincpeitetav, καί ατι
μάζω ολο«ς τους συνδαιτυμόνα;· αί άπλαϊ Ε πιστολά), τάς δ-> 
ποιας οι ιδιώταί γράφουν δ ε?ς πρ4ς τ4ν άλλον,. καβυΛοβάλ· 
λονται εις τόσοος έκφραστικούς τόπους άπδ τον νόμον επίτη
δες διωρισμενοιις, ώστε σϋνεχώς περιπλέκοι>.σι καί αυτους τους 
λογίοπς. Δέν υπάρχει κάμμία . αΓδουσα δβατηρίου καθ’ όλψ  
τήν Σινικήν" άλλα φαίνονται εις αυτήν συμμορίαι πεοιαρραί-

υποκριτών, ο: δποΓοι. μετακαλοΰνται εις τά συμπόσια, δια 
νά παραστησωσι μουσικά ή Θεατρικά δράματα έμπροσθεν των 
συνδαιτυμόνων.

’Επειδή <ή πλούσιαι γυναίκες δέν δεικνύονται .ποτέ εις τα 
βλέμματα των άνδρών, ζά σανοικεσία γίνονΐαι μόνον διά τή$ 
&75ουργ.ίχς των γραιών, αί &rcoTat κάμουν λαμπρότατη * 1x5ε- 
σιν της ώραιότητος, τής εύφυίας, χαΐ των προτερημάτων 
τών κορασιων, τά bizola οι γον$ΐς των βέλουν νά οπανδρεό-
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σωσ:ν εάν ή έκΟεσις άρέστ) είς τοίζ γβνιΐς του νέου, δέχονται 
τήν πρότασιν, καί χαιά την προσδινρισμένην διά τούς γάμους 
ημέραν, ή νέα κόρη τίθεται εις φορειον χλειστον, συνωδεομενον 
άπο εκείνους, οιτινες φέρουν, τήν προΐκά της· δοΰλός τις πιστός 
Φολάττει τό κλειδίον του φορείου, κα! χρεωστει νά τ4 δώση μόνον 
είς τονσυζυγον, δστίς προσμένει τήν · νέαν σύζυγόν τοπ ef< τήν 
θύραν.του οίκου του.. Συμβαίνει ενίοτε, βττε σύζυγός τις μή 
ιυχαριστοίμενος εις 2,τι κατά συγκυρίαν τάν ελαχε, έξανακλείει 
ταχέως τ&ν δίφρον, καί στέλλει όπίσω τήν κόρην μέ δλην την 
συνοδιαν της· είναι επίσης συγκεχωρημενον είς τούς Σ(νας νά 
λάβωσι καί άλλα$ .γυναίκας, αίτινες έπέχουσιν είς τ£ν οίκον 
τά £·ατερεΤα μετά τήν νόμιμον γυναίκα, καί των δποίων τά 
τέκνα Ιςαρτώνται από ταυτην τήν τελευταίαν.

Αί τελεταί του Ενταφιασμού εινα* ετι μονοειδεστεραι άπά 
τά χροροηθέντα* έ?ς αυτόν οί Σίναι άναπτυσσουσιν δλην τήν 
δυνατήν πολυτέλειαν έφάνησαν τέκνα δτι δυσιάζουσιν ©λα τά 
υπάρχοντά των, δι4 νά τιμήσωσι τά όστα του πατρός των. 
’Ολίγοι Σΐναι είναι, όί δποίοι δεν κάμνουν προλαβόντως τ4 νβ- 
κροφορεΐόν των από' τδ πολυτιμώτατον καί σπανιώτατον ξυ- 
λον· άλλοι οίκοδομουσιν ώραΐον μαυσωλειον, δταν 8εν ?jv*t 
πλέον τόπος εις εκείνο των προγόνων των. ‘Ο ενταφιασμός 
πλουσίου είναι, πομπωδέστατον θέαμα. Δι ολους γενικώς πέν. 
θιμον χρώμα etvac το λευκόν. *0 άργυρος καί δ χαλκός εί
ναι τά μόνα πολιτευόμενα νομίσματα είς τήν Σινικήν 6 
χρυσός είναι είς τάν tSiov βαθμόν, εις τον οποίον εύρισκονται* 
οί πολύτιμοι λίθοι είζ τήν Ευρώπην, και αγοράζεται ώς xal 
αί αλλαι π^αγματειάι Τ4 είς νομίσματα κατεσκευασμένον άργυ- 
ριον δεν είναι κεχοφαγμένον μέ τήν Αυτοκραχορικήν σφραγίδα, 
άλλ* είναι άναλελυμένον ή κεχωνευμένον είς κομμάτια ακατέρ
γαστα η άσημα, τ&ν δποίων τέ βάρος δεικνύει τήν αξίαν, 
πράγμα, τό δποΐον γίνεται, atxiov, ώστε τέ Ιμπόριον δοκι· 
μάζει μεγάλα; π*ριπλο*άς εις καιρδν πληρωμών.



Σ $ ο ία ,

Υ ν α ν .

ΚΕΦ ΤΡΙΤΟΝ
Ήθικη, Γλωσσά iSl θρήσχεία των
lisp του. αξιώματος των Μανοα̂ ώούν.

At έπιστήμαι, τάς έποίας οί Σϊναι έξασχουν μέ επιμέλειαν, 
efvat ή ’Αριθμητική, ή ’Αστρονομία, ή Γεωγραφία, καί ή Φυ* 
σικκί. Φαίνεται δτι έλργαρίασαν τάς εκλείψεις πρέ «ολλών αι
ώνων άλλα δέν έδειξαν εις ταύτην την έπιστήμην προόδους, 
ενώ έδυναντο νά προοδεύσωσίν αρκετά καί νά μή μείνωσιν εις τσς 
ποώτας άρχάς της. Κατά δέ την Γεωγραφίαν, εάν έχουν γνώσεις 
ττερί τής Αυτοκρατορίας των, τάς χρεωστουν χατεξσχήν είς τοας 
Ήραπβστόλους (μισσιονναρίοας)· περί Si όλων των άλλων τ,ότων 
τής υδρογείου σφαίρας, ευρίσκονται εις παχυλωτάτην άγνοιαν.. 
Τά στοιχεία τής Μαθηματικής τους ήσαν άγνωστα προ του έρ«, 
γομοΰ των ιεραποστόλων, καί μόλις ήξεύρουν σνίμερον τόσην 
φυσιχήν, όσην έγνώριζαν οϊ Ευρωπαίοι πρό τριδν αιώνων, 

Μολονότι ή ιατρική έτιμάτο πάντοτε άπ  auxi τό ΙΟνος̂  
civat μολοντούτο άχομη πεφορτισμένη άπδ ολας τάς προλή
ψεις των βαρβάρων έκατονταετηρίδων μας. ΙΙιστεύει δτι #υτή 
έχει σχέσεις μέ τά άστρα καί μέ τά στοιχεία, και εισάγει παρά 
■κολυ τήν δεισιδαιμονίαν είς τήν έξάσκησιν ταυτης της επιςήμης. 
Πρέπει νά δμολογήσωμεν οτι όί ιατροί των Σινών κατέχουν 
χαλ'/,τερα από τούς ίδικούς μας τό μυστήριον του νά γνωρίζουν 
τας αρρώστιας' μέ τήν βεώρησιν του σφυγμού δέν έχουν χρείαν 
νά έρωτήσωσι τον άρρωστον διά νά τύν εΐπουν τί πρεπει νά 
έλπιζη, ή τί πρέπει νά φοβήτσί' τά της ιατρικής βιβλία, τά ό- 
ποια σπουδάζουν, δέν είναι άλλο τι, πάρεξ άπ\α βοτανολόγια 
πζριέγονζα τά Ονόματα και τάς ποιότητας μερικών φυτών. Οί 
χειρουργοί τής Σινικής Αυτοκρατορίας έΐΜ?υγχά'θΰ>σιγ ενίοτε 
είς τό νά άποκαταστήσωσιν εις τήν προτέραν δέσιν κάνέν μέλος έ- 
ξηρΟρωμένον, και εις τό νά θεραπεύσωσι κάνέν. ρήγμα (σπάσιμοιι 
jtcxxaAou), άλλ’ είς περιστάσεις δυσκόλοας καί περιπεπλεγμέ-
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νας παραιτουν συνήθως τους αρρώστους βί; τήν τύχ ν̂* ποτέ 
δεν κάμνουν άκρώτηριασμους μήτε φλββοτομίας.

Οί Σίνάι λέγονται έφευρεταί της μουσική;, κα! ^ισχυρίζονται 
δ τι την !<ρεραν πάλαι ποτέ εις τον υτέοτατον βαθμόν της Εντέλει
ας. Έν τοσουτω τίποτε δεν είναι πλέον άξ'.οΒάκρυτον απδ αυτήν 
την μουσικήν δέν έχουν τήν ιδέαν τής αρμονίας, καί εικοσιν υπζ- 
κείμενα ψάλλουν τόν ίδιον ·?χρν, λαμβάνοντα ολα τ ν̂ αυτέν τό * 
νον. H‘ διά των οργάνων μονσιχή δεν εχαμςν ε?ς αυτούς πε- 
ρι^σοτέρας προόδους άπ4 τήν διά φωνής. TJ καυτερόν οργα- 
νόν τα>ν δεν εζισοΰται ίσως μέ τ4 μετριώτ-χτ ν̂ τής Ευρώπης.

H‘ ποίησις είναι μικρέν πραγμα εις τούτον τόν σοβαρόν καί 
σκεπτικόν λαόν. Φαίνεται δτι ή ανατροπή, τήν οποίαν λαμβάνει 
εξ απαλών όνόχων ίγει πρδς δ ορον το νά σβόσ?) εκείνο τρ 
θειον πυρ, τ4 δποϊον δημιουργεί τους ποιητάζ. Σχεδόν ολα τά 
διά στίχων τεμάγια περιέχουν μόνον αντιθέσεις, άλληγοοίοκ, 
χαί τινας ήΘιχάς διατριβές. Έν τοσουτω οί ποιηταί μεταχειρί
ζονται ενίοτε τά σχήματα, τά δποία δίδουν θερμότητα καί 5ύ· 
ναμιν είς τδ ύφος χαΐ εις τας ιδέας.

Ός π:Ας τήν Ιστορίαν δέ, είναι ολίγα έθνη, τα δποΤα χατί* 
βτίλαν περισσοτεραν επιμέλειαν εις τδ νά γράψωσι καί νά oca- 
φυλάξωσι τά χρρνικά της Αυτοκρατορίας των. Αυτά &ΐ>$ι 
παρακαταθήκη Ιερά, ήτις περ!εχει τά έργα τής βασιλεί.ς ιών 
βασιλέων των. Εις αυτά έπικρατεΐ εύγενής έλευθεροστομία κατά 
τας εχ<ρράσεις. Οί ‘Ιστοριογράφοι δέν είναι μήτε χαμερπεις κό
λακας, μήτε μιχρόψυχοι συγγράφεις, οιτινες άκριβοθεωροΰν τόν 
κίνδυνονy οστις ενδέχεται νά τους συμβη, εάν ειπώσι τήν -ίλή- 
νειαν. ’Εκλέγονται μεριχοΐ αφιλοκερδείς σοφοί, των οποίων 
χρέος είναι νά παρατηοώσιν Ελους τους λόγους καί ολας τάς 
κράξεις του Αυτοκράτορος. Καθείς απ’ αότους γράφει κατά 
μέρος δ,τι'εΓδεν ή ήκουσε, γωρίς νά συγκοινωννισ  ̂ μέ τούς 
άλλους. Βάλλουν ακολούθως τά<ς παρατηρήσεις των εις δοχεΐόν 
τι «ροσδιωρισμένον δι’ αυτήν τήν χοησιν* Τουτρ ιό κουνάν
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«γόίνεται μετά tiv βάνβτον του βασιλέως, χαΐ τοιαυτα άπο · 
* μνημονεύματα άχολουΟουντες άλλοι πεπαιδευμένοι, γραφοοσι
την ιστορίαν τής βασιλείας των.

Η Ηθική των Σινών συνισταται εις πέντε κυριώτερα αρ- 
6ρα* τά. χρέη τών πατέρων καί των τέκνων* του ήγεμόνος 
χαι των υπηκόων* του συζύγου καί της γυναικός· του πρω
τοτόκου τών τεχνών ΐίαι των. αδελφών τοϋ* καί τά χρέη τής 
φιλίας καί κοινωνίας* ισοις κατά τούτο υπερβαίνουσι κατά 
■πολλά τά άλλα έθνη. Τα κλασικά βιβλία των περιέχουν τήν 
ήδικήν, τούς νόμους, καί τήν ιστορίαν τής Αυτοκρατορίας άπο 
τόν καφόν της θεμελιώσεώς της.

Αλλά xi κοπιαστικώτατον άντικείμενον τηί σπουδή είναι 
ή γνώσις τής γλώσσης, καί 5) τέχνη του γράφειν, καί εις τούτο 
συησταται δλη ή πολυμάΟεια τών Σινών επειδή τδ στάοιον 
τών δημοσίων υπουργημάτων είναι ελεύθερον δια καθένα* ό 
Ισχατος άνθρωπος αο5 λαού μανθάνει τό άναγινώσκειν καί 
το γράγειν.

*Η Σινική γλώσσα δεν δμοιάζει μέ καμμίαν από τας πα
λαιός καί νέας γλώσσας, τόσους χαρακτήρας κα! σχή
ματα, δσαι εκρράσέίς καί ίδέαι ευρίσκονται εις αυτήν, κα! δ 
άριδμός των άναβαίνει μέχρι τών οκτώ μυριάδων. Εν το- 
σούτω αί στοιχειώδεις λέξεις δεν υπερβαίνουν τόν άριθμέν τών 
τριακοσίων τριάκοντα* είναι δέ αυται μονοσύλλαβοι αχλιτοι, αί δ- 
τίθ\αι τελειώνουν σχεδδν δλαι εις φωνήεν ή ΐίς τά σύμφωνα 
ν, νγ. ‘ 11 διαφορά τών τόνων, τών ενεργειών, τών πνευμΐχτι- 
σμών, καί τών άλλων μεταβολών της φωνής μετατρέπει άπεί · 
ρως τον αριθμόν των σολλαβών ει; τψ  συναναστροφήν, εις τρό
πον ώστε μια μόνη λεξις σημαίνει πλήίος διαφόρων πραγμά
των, πραγμα, τό δποΐον συνεχώς προξενεί άοά'ρειαν εις xiv 
λόγον άλλ αδτ>} ή άσάρεια εόκολύνεται ε(ς τήν γραρήν διά το3 
άριθμοΰ και της δέσεως τών διαφόρων σημείων τών προστι
θεμένων €ΐς τον πρωτότυπον χαρακτήρα. Ti ύφος τών Σινιχων
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συγγραφέων είναι σύντομον, άλληγορηών, καί vcvcxae axoxstviv 
άπ4 την ποικιλίαν των εννοιών, τάς οποίας εμπορει νά δώση τις 
εϊς  μίαν οράσίν, όταν δέν ηναι αρκετά γεγυμνασμένος εις τήν 
χρησιν των χαρακτήρων των. Εκβράζει πλήθος πραγμάτων μ| 
όλίγας λέξεις. Αί εκφράσεις etvoct ζωηραί, έντονοι *al μεμιγ- 
μέναι με τολμηρά; συγκρίσεις καί μεταφοράς·

Η* Σ;νική περιέχει τεσσαρας θρησκείας διαφόρους* *α.ον τή» 
αδτόχδονα θρησκείαν, ητις elvarί) των πεπαιδευμένων καί της 
διοικήσ$ως· β.ον ή του φιλοσόφου Λαο-Ιίιουμ, ητις καταρχάς ίέν 
ίτο άλλο τί, είμή διαφθορά του Φυτικοΰ νόμου, άνασυστηβεΐσα άπά 
toy Κομφυκΐον* γ.ον ή του πλάνου Φοί, ητις συνί'σταται είς du 
ireepoxaXov τινά εί2ωλολατρε:αν, φερβεισαν άπά τάς ’Ινδίας εις 
τήν Σινικήν δ.ον ή του Υου-Κυαύ, ήτις φαίνεται οτι είναι ή 
Ιοία πρώτη, άλλ* όπωσουν Ιπιτετηδευμένη είναι ί£ιάζουσα 
αιρεσίν τινα πεπαιδευμένων.

Έμπορουμεν νά ένώσωμεν μέ αυτά τά τέσσαρα είδη των λα· 
τρειών τέν ιουΒαέ'σμον, tiv μωαμεθισμέν, καί τ4ν χριστιανέ 
σμον, οί δποΐοι προώδευσαν κατά τά μάλλον κα! ηττον εις τή* 
Αυτοκρατορίαν.

Ti χυριώτατον άντικβίμδνον της λατρείας τώνΣινών πεπαιοβυ* 
μένων είναι το ‘Γπέρτατον Svf τέ όποιον λατρεύουν υπλ ταυτα 
τά δύο ονόματα του Χ ά γγ 'Ε ΐ, τ4 δποΐον σημαίνει ύπερτατος 
Αότοκράτωρ, xai του T’ii/·, δηλαδή το πνεύμα, τ& δποιον προ
εδρεύει είς τον ουρανόν. Τιμωσι παρομοίως, άλλα μέ λατρείαν 
δευτεροβάθμιον, τά κατώτερα πνεύματα, τά οποία εξαρτώνται 
από το πρώτον δν, καί τα όποια προεδρεύουν κατά τήν ιδία* δι
δασκαλίαν, είς τάς πόλεις, είς τους ποταμούς, εις τά βουνά κτλ* 

Οί Μανδαρίνοι ( ΐ)  είναι οί κυριώτατοί υπουργοί της Σινικής 
Αυτοκρατορίας. Συνιστώσα εννέα τάξεις ή κλάσεις. Ο . κολασί 
ή λειτουργοί της ’ Επικράτειας σχηματίζουν τήν πρώτην τάξιν

(Ιΐ Αυτή -η λεςις παράγεται άττό το πορτογαλλιχόν mandar σχ^μαφ 

τ*σθεν από τό λατινικόν mandare.

2.
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δμου μί τους πρώτους προέδρους των δπίρτάτων κριτηρίων, χαΐ 
των πρωτίστων άζιωματιχών του στρατεύματος. Οδτος δ βαθ
μός είναι δ υψηλότατος, τ4ν δποΐον οί πεπαιδευμένοι έμπορουν 
νά επιθυμήσουν. Ο* αριθμός των κολαών δέν υπερβαίνει τους, πέν
τε η εξ. Ο* εις απ αυτούς απολαμβάνει συνήθως κάποιαν διά
κριση» υπεράνωδεν των άλλων, έχει δλην την εμπιστοσύνην τοδ 
Αύτοκράτορος, καί πρέπει νά θεώρήται ώς πρώτος λειτουργός.

01 Μανδαρίνοι της δευτέρας χλάσεως είναι τρόπον τινά οί 
βοηθοί τών της πρώτης. *Απ4 τήν τάξιν των εκλέγονται οι αν
τιβασιλείς τών επαρχιών καί οί πρόεδροι τών άλλων κριτηρίων. 
Φ έρονται είς.τά κριτνίριόντων σχεδόν ολατι α\ μεγάλαι υποθέσεις, 
ίταν δ Αυτοκράτωρ δεν συναθροίζω το μέγα συμβούλιόν του.

Οί Μανδαρίνοι τ ίς  τρίτης κλάσεως είναι ο\ ’μυστιχοΐ τοδ 
Αυτοκράτορος· εκλέγονται άπο τάς τάξεις τετάρτων, πέμπτην, 
-καί εκτην. *

Το μανδαρινάτον είναι ή.πολιτικόν ή πολεμικόν· οι πολιτικοί 
μανδαρίνοι είναι διασκορπισμένοι εις ολα τά μέρη τής Αυτοκρα * 
τορίας. Ο4 άριθμδς αυτών άναβαίνει $ίς δέκα τ,ρεϊς χιλιάδα; έ-, 
ξακοσίας τεσσαράκοντα επτά, καί ο τών πολεμικών μανδαρίνων 
tlvat οκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι.

ΚαθεΙί άπέ τουτους τόύς μανδαρίνους απολαμβάνει έντελη 
πληρεξουσιότητα εις τήν επαρχίαν του* άλλ* εξαρχάτα. αυτό';, δ 
ίδιος άπδ πολλούς άλλους μανδαρίνους, ισχυρότερους, οιτχν£ς ά- 
iti μέρους των είναι ύποτεταγμένοι έίς τους ν?ις πρώτης χλά- 
σεως, υπέρτερος τών &πο(ων είναι δ Αυτοχράτωρ. O0SV, εις αυτήν 
τήν ίσχυράν Ιεραρχίαν, χρεώστε! τις νά έννονίση μέ ποίαν ευκο
λίαν ή τάξις καί ή αρμονία χρεώστοΰν νά κατασταίνωνται είς 
αυτήν τήν ευρυχωρον ' μηχανήν.

Η* δυναμά έν6ς μανδαρίνου δέν είναι πλέον περιορισμένη πα- 
ρεξ ή του ‘Ηγεμόνος, άτΛ τον οποίον εχει τήν εξουσίαν, Ενας.τοι- 
^υτος αξιωματικό;, ερχόμενος είς πόλη» τινά, βάλλει υπ6 φύλαςιν 
ί ποιον xpivj «ύλογον, καί τ4ν θανατώνει μ* χο&ς ραβδισμό^
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γωρΐς νά δυνηβϊ} κανείς νά *ciy ΰπερασπισδ^* Πλήθος δημίων 
βίδοποιεΤ τήν πλησίασίν του δι ένος είδους όλολυγμου. Εκείνος 
δστις λησμονεί νά καταταχθη εις τήν γραμμήν το.Ο τείχους, τυμ- 
πανίζετιχι ευθύς με κτυπήματα ράβδου» άπδ τ4 δένδρον τά όνο- 
μαζόμενον ([όαμβου).. Έν τοσουτω ουτος δ υπερήφανος Μανδα
ρίνος δεν ελευθερώνεται άπδ τδν ^αβίισμόν δ Αυτοκράτωρ τόν 
ξυλοχοπει διά τ4 παραμιχρότερον έγκλημα. Διά νά δδίξωσι τήν 
υποταγήν των, οί μανδαρίνοι τής πρώτης κλάσεως φέροιιν πάν
τοτε μαζή των τά όργανα της τιμωρίας των αυτά slvat αλυσοι 
καί μία μεγάλη μάχαφα, περικλεισμένα εις κιβώτιον σκε
πασμένων μέ πανί ζωγραρίσμένον, χαΐ <ρερόμ*νον άπο δυο 
ανθρώπους, οι δποΐοι προηγούνται. Οταν μηνύωνται άπ4 τ4ν Α.ύ- 
Έοχράτορα, υποχρεώνονται νά σκεπασδώσι μέ αυτάς τάς άλύσους, 
καί νά παρουσιασθώσι με τοιαυτην κατάστασιν διά νά τφ άπο- 
δβίζωσι τήν υ*ακονίν των.

Οί Μανδαρίνοι διακρίνονται δι ενδυμασίας ιδιαιτέρας* φέρουν 
εις τον πΐλόν των χομβίσν κόκκινον, καί πτερά παγωνιού, Τά 
της τελετής φορέματα των έχουν βις τ6 ΙμπροσΟεν καί εις τ4 
όπισθεν κέντημα τετράγωνον, τδ δποΐον είναι πολυτιμώτατον χαΐ 
παρασταίνει δράκοντα. Πολλοί Ιχουν ένδυμα κίτρινον, χρώμα, 
τ4 δπσ!ον διακρίνει τά πρώτα υποκείμενα της επικράτειας, καί 
τλ δποΐον έμπορουν νά φορούν μόνον δί ιδιαιτέρας άδειας τοδ 
βασιλέως. Είναι σπάνιον, ώστε μανδαρίνος υψηλου βαδμοδ να 
περιπατά ή νά έκβαίν  ̂ ποτέ από τόν οικόν του, χωρίς συνοδι'αν 
άρμοδιαν εις to αξίωμά του·

2 *
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ΚΕΦ TETAPTOIV- 

Δ ίύ ώ .σ ι ς ,  " Α ρ χ ο ν τ ε ς ,  Έ ^ κ λ η / ζ α τ ικ ί)  

δικαιοδοσία των Σινών.
*Η διοίχησις της Σινικής that αύτοχρατορεχή καί δεσποτιχή; 

Αν καί πατρική· T i μόνον θέσπισμα, το δποϊον άποβλέπει είς 
%6 νά κεριορίση τήν δύναμιν, είναι Ικεϊνο, τέ σ ποιον συγχωρεϊ 
€ίς τούς Μανδαρίνους καί εις τά κριτνίρια νά διευθύνουν νοικ 
Οεσίας εις τ4ν Αυτοκράτορα, αλλά μέ υποκλινέστατον τρόπον διά 
τά λάθη t5j< δεοικήσεώς του. ΡΟταν Ijvat ενάρετος, αυτή $j έλευ- 
βερία δύναταί νά εχη ωφέλιμα επακόλουθα διά τον λαόν b 
Αότοχράτωρ λαμβάνει τον τίτλον ίεροΰ υΙου τοΰ ουραίου, μόνου 
&'οικητ©ΰ ΐ ί ς  γνίς, ιυάππου του λαού του. Έχει θρόνον, είς τίν 
Όποιον φέρονται προσφοραί · λατρεύεται και προσκϋνεΐται γόνυ- 
λλιτως άπΑ τούς άλλους. "Ολοι δσοι τδν έπερικύκλώναν, συν- 
«μερίζοντο μέ αδτέν τούτο to είδος τή; είδωλολατρείας προ της 
ίνεστώσης δυναστείας# Οταν Ιξεδαινεν, οΐ Σΐναι etyov προοτα- 
■γΐν νά κλείωνΐαι εΐς τους οίκους των· Εκείνος, οστις ευρίσκετο 
έίζ την διάβασίν του, δέν εδυνατο ν' άπορΰγη τον θάνατον κατ’ 
άλλον τρόπον, είμή στρέ<ρων τά νώτα, και προσκυιών κατά π&ό- 
σωπον επί γ?,ς. Εκείνα τά’εργαστνίρια, έμπροσθεν των οποίων ε* 
μελλε νά διαβη, εκλείοντο επιμελώς. Δέν επεριπάτει ποτέ χωρίς 
νά «ροηγώνται δυο χιλιάίβς ανθρώπων, οιτινες εφερον ράβδους, 
πελέκεις χαΐ διάφορα άλλα όργανα έπΓτ/ίδεια είς τ6 νά χαρα- 
κτηρίσωσι δύναμή καβ’ δλα δεσποτικήν δ Αυτοκράτωρ Καν- 
Χι, οστις άγαποδσε νά περιηγήταί είς την Επικράτειαν του, 
ε?χε γλυκάνει κατά πολλά την αυστηρότητα ταύτης της κάθε· 
στώσης νομίμου ευταξίας.

Κ,άμμία χώρα εις τέν κόσμον δέν περιέχει τόσον πολυαρίθ
μους χριτάς επιφορτισμένους τήν Ιχτέλεσιν της πολίτικης $ 
έγκληματιχης δικβλογίας· οί κριταί πληρώνονται εζ άμφοτέρων
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των μερών* Ιπ«*δή ή χρηματική αμοιβή των δέ? ιίναι πφοσδιω - 
ρισμένη, eraxai πιθανώς ώστβ* εκείνος δ κρισο\ογουμ.ινος9 οιτις 
δύναται νά δωροδοκήσω περισσότερον, ύπερισ’χόδΐ κατ’ εκείνου, 
οστις δόναται νά δώση όλιγώτερον.

ΓΙασα επαρχία είναι πποδίηρημένη εις μεριχάς δικαιοδοσίας, 
περισσότερον ή όλιγώτερον έχτεταμένας, at δποιαι έχουν άλλας 
υπ4 τήν Ιξάρτησιν των· δλα ταΰτα τά κριτνίρια έξαρτώνται άπδ 
ενα αντιβασιλέα, καί από τέσσαρας άλλους υπουργούς, οι ο
ποίοι τφ χρησιμεύουν ώς συμπάρεδροι χατά τήν φύσίν των 
υποθέσεων. Ουτος δ άντιβασιλευς, οστις εχει ενίοτε δό$ επαρ
χίας υπ£ τήν Ιξάρτησίν του, ε?ναι μέγας Μανδαρίνος.

Αί διάφορά! καί αί δαολογίαι τελειώνουν όγλίγωρα, Αί δια* 
τυπώσεις καί αί δικηγορίαι των κριτηρίων δίν είναι τόσον π®λ* 
λαί εις τήν Σινικήν, δσον εις τάς πλέον πολιτισμένας χώρας. ‘Η 
ιδιοκτησία είναι καταστημένη εκεΐ μέ τρόπον τόσον άπλοΰν, ώστβ 
τουΐο τό δικ^κομα διοει αιτίαν μόνον εις οόδαμινάς φιλονει- 
χίας επί κριτηρίου.

Τα κριτήρια ώς επί τ4 πλδΤστον ένασχολφδντοκ εΙ$ φ  *ΧΨ 
Ρηματικήν δικολογίαν, τηί οποίας αί διατυπώσεις etvai ά- 
πλαι, καί at αποβάσεις νος Ικτελοδνται ταχέως. Τιμωρούν τ4ν 
Ινοχον διά του ραβδισμού, της μάστιγος  ̂ του κλοιού ή xu- 
φωνος·, ή της κεραλιχζς τιμωρία;» *0 ραβδισμές καί ij μ ί-  
στιξ είναι αί τιμωρίαι, ακτίνες επιβάλλονται εις τον λαόν. *Ενας 
μανδαρίνος, δποιαςδηποτε τάξεως καί άν rjvac, δέν Ιμπορεί νά 
καταϊικασΘξ μέ αυτάς. Μετά τήν ξυλοκοπίαν καί τήν μασχί- 
γωσιν η αυστηρότερα τιμωρία elvat ή .του κλοιού, σχηματι - 
ζομένη από δυο κομμάτια ξύλου, τά οποία διαφέρουν χατά τήν 
φυσιν του εγκλήματος. Επειδή είναι χεχομμένα τοξοειδώς εις 
τήν μόσην, έμβιβάζεται εις τδ χόψιμον δ λαιμός του οπευδόνοιτ 
ύστερον σφίγγεται καί Θέτεται επάνω εις εν κομμάτιον χαρ
τιού ή σφραγίς του κριτηρίου, 6 καφές, τ4ν οποίον πρέπει νά 
§ια£χέσ]) ή τιμωρία, καί ή πυιότης του εγκλήματος.
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τά τρία ιϊδη τών θανατηφόρων βασάνων etvai ή άγχόν^ 
ί) άποτομή ζ^ς κεφαλής xal ij χα-ταχδρμάτισις. Τιμωρούνται 
μέ τούτο zb τελευταΐον είδος μόνο* οΐ έπαναστάται, οί ένοχοι 
των εγκλημάτων της έσχατης προδοσίας, οι δολοφόνοι των κυ
ρίων των, καί οΐ χλέπται, οιτινες επραξαν σκληρότητας* ή κοι- 
νωτέρα τιμωρία διά τά συνήθη εγκλήματα, τά δποΐα είναι 
άξια θανάτου, είναι ή αγχόνη.

Ο υπεύθυνος, δστις κατεδικάσϋη νά άποκεραλισΟη, δίν εκτί- 
βιται επάνω είς φόνιον πήγμα κατά τήν ήμέραν της βανατώ* 
σεως. Βάλλεται γονϋπετώς εις τινα δημοσίαν αγοράν, μέ τάς 
χεΐρας δεμένας οπισθδν εις τήν ράχην. *Ενας δήμιος τ4ν κρα
τεί εις τρόπον, ώστε δέν έμπορε! νά σαλεόση· έπειτα, άλλος, 
πιάνων αυτόν όπισθεν, του i f  αρπάζει τήν κεφαλήν μέ εν μο~ 
νον κτύπημα, καί xiv άναποδογυρίζει ποφευθυς μέ τοιαότην 
ίπιτηδειότητα, ώστε δέν πίπτει μήτε μία ρανίς αίματος εις τά 
ένδύματά του. Στρατιώται είναι συν/ίθως εκείνοι, τούς ί  ποιους 
μεταχειρίζονται εις αυτάς τάς θανατώσεις, καί λογίζεται έντι
μον zb νά τάς έχτελώσιν Ιπιδεξίως- Εις το ΠεκΤνον, έ δή
μιος είναι Ιζωσμένος μέ περίζωμα μεταςωτ4ν κίτρινον, καί 
φέρ« ξίφος περιτυλιγμενον ατά υιρασμα της αυτής δλης, καί 
τοδ αυτου χρώματος μέ zb του Αυτοκράτορος. Καί τούτο 
διά νά δείξη είς τ4ν λαδν οτι είναι περιοεβλημένος εις τήν εκ-» 
τέλεσιν των υπουργημάτων του, μέρος %  αύτοκραιο- 
ρίχης εξουσίας.

Η* αγχόνη ε!ναι ολιγώτερον άτιμαστιχή διά τους Σίνας πά
ρε!; δ άποκεφαλισμός. Τ4 χάσιμον ένος μέρους του σώματος 
civat 8Γ αυτούς ή υπερβολή της δασφημίας·

Είναι σι>νή06ία, ώστε δλοι οί εις θάνατον καταδεδικασμένο* 
υπεύθυνοι νά μεταρέρωνται είς τήν πρωτεύουσαν της Αυτοκρα
τορίας, οπού ή κρισολογία των επιθεωρείται άπb τέ μεγα xpt# 
Ήριον των εγκλημάτων, καί είναι σπάνιον, ώστε μια άπόφα- 
ο\ς θανάτου νά έκτελεσθ^ χωρίς νά έπικυρωβί) άπb τέν Αύΐσ-
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χράτοοα* πρδ'γμα, το δ ποιον αποδείχνω 2τι ή ζωή των άν. 
θρώπων θεωρείται ώς μέγα Tt εις ταυ την τήν χώραν. .

^Ενοχος τις καταδεδικασμένος εις θάνατον δεν Θανατώνεται 
•υθυς, οτε ή απόψαοις έπικυρολθζ άπο τ4ν Βασιλέα. Όλοι εκεί
νοι, ο\ δποΐοι μέλλουν να καταδικασθουν εις βάνατον, προσμέ*· 
νυον συνήθως τον καιρόν του φθινοπώρου. Τότε γίνεται ή γε
νική Θανάτωσή δλων των καταδικασμένων.

ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟΝ.
Στρατός Σινικές. Μίσθωσις των στρα
τιωτών. Ένουμχαία. και όπλα αύτών.

’Σγιμοίΐαι.
Οί περιηγΥ.ται, οί δποιοι.έγραψαν περί τής Σινικής, δεν σομ- 

φωνουσιν αναμεταξύ των, τόσον περί του αριθμού των στρα
τευμάτων της, οσον καί περί τής πληβάος των κατοίκων της· 
Mepwol μέν βεβαιώνουν οτι συμποσουνται εως.είς εν Ικατομ- 
μύριον πεζικού, καί, εω; εις όκτακοσίας χιλιάδας ιππικού, άλ
λοι δέ έπαοιθμουν μόνον έξακοσίας χιλιάδας άπο τους πρώ· 
τους, καί διαχοσίας χιλιάδας από τους δευτέρους. Μεγα μέρος 
τούτων των στρατευμάτων, 7cpi πάντων το ίππικέν, σπνίσταται 
άπ4 Ταρτάρους. Οί κυριώτεροι στρατηγοί των είναι άπ’ αυτό 
ίο έθνος. ‘Η διατηρησις τούτων των δυνάμεων απαιτεί κατ Ι· 
τος επτακόσια Ιννενήκονΐα δυο εκατομμύρια φράγκων τίς 
Γαλλίας, ίσοδοναμουντα μέ γρ. Τουρχ. 3,168,000,000.

Οί σχρατιώται καταγράφονται εις τά μέρη τ5ς γεννήσεώς 
των, καί προσκολλώνται εις τά τάγματα, τά δποια καθεδρευ* 
ουσιν εις rgv επαρχίαν των. Ταΰτα τά σώματα, καδύ; και 
τα τάγματα των Αυστριακών συνόρων άπδ το μέρος της Τουρ-. 
χίας, δεν. μεταβάλλουν ποτέ φρουράν.
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Οί ‘Ιεραπόστολοι xal οΐ περιηγηταί δέν συμφωνουσι μεταξύ 
των περί του μισθού των στρατευμάτων* αυτά τον λαμβάνουν 
χοΐδ* έκαστον μήνα, συμπεριλαμβανομένων καί των εξόδων της 
τροφής, κατά τέν πιθανώτερον λογαριασμόν. Οί πεζοί λαμβά
νουν δύο ταελια ή δέκα φράγκα, καί οί ιππείς τέσσαρα ταέ- 
λια ή ε?κοσι φράγκα.

Οί Τdfpxapot πληρώνονται καλύτερα arci τοί>ς Σίνας. ’Εκτος 
το5 μισθού των καί των σιτηρεσίων, τά δποΤα τοΐς χορηγούν
ται, οί στρατιώται απολαμβάνουν δωρεάς άπ4 τ4ν Αυτοκρα. 
τορα εις κάποιας περιστάσεις, καθώς δταν νυμφεόωνται, % 
δίαν τοίς γεννδταί αρσενικόν παιδίον.

Εις τδν θάνατον των γονέων των λαμβάνουν δωρον παρηγο - 
ρίας, καί όταν αυτοί oi ίδιοι αποθνήσκουν, παρόμοιον δώρον 
δίδεται εις τήν οικογένειαν των.

*Ολοι ο\ στρατιώτου, οί όποιοι δουλεύουν είς τά τάγματα 
της φυλακής, είς τούς ποταμούς, είς τους δρόμους καί είς 
άλλους τόπους, Ιχουν προσέτι 6ποστατικά, τά δποΐα καλλι
εργούν, καί άπδ τά οποία πληρώνουν χρονικδν εισόδημα είς 
τήν Επικράτειαν οί άλλοι, οί δποϊοι έχουν μόνον τον μισθόν 
των, δεν καταγίνονται πάντοτε, καί έμπορουν τότε νά έςασχώσι 
κάμμίαν επικερδή τέχνην. Εις τά; μιχράς πόλεις, τάς κώμας, 
καί τά ασήμαντα χωρία κάμνουν τδ υπούργημα δεσμοφυλάκων, 
ίάστατων,, χωροφυλάκων, συμπαρέδρων κριτών, άργυρολόγων, 
φυλάκων των δημοσίων σιταποθηκών, κ.τ λ. Εις καινόν πολέ
μου, τά στρατεύματα, Ικτ4ς της συνήθους πληρωμής των, 
λαμβάνουν προπληρωμήν έξαμηνιαίαν, καί αί οικογένεια! των 
λαμβάνουν διά ζωοτροφίαν των μέρος του μισθού των noXi- 
μ ιστών, οιτινες ταΐς άν/χουσι,

"Όλοι οί Σινικοί στρατιώται απολαμβάνουν τήν ελευθερίαν 
των, έ&ΐ&ς μόνον ι ίς  τους καιρούς των γυμνάσεων. Αί ένο
πλοι διαδρομαί ίι στρατιωτικά! εξασκήσεις γίνονται χατά 
σαν νέαν σελήνην. Είς τέ* aatpiv της διαρκε£α$ των ο\ πολ«μι*
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κοί μανδαρίνοι επιβδωρουν τά όπλα παντΑς στρατιώτου, καί τ4ν 
προσδιορίζουν νά έξασκηθν) Ιν ε?δει πολεμικής παρατάξεως. 
’Εάν (χη χάνέν έγκλημα, διά τ4 οποίον μέλλει νά παιδεοβξ, 
τιμωρείται μέ τέν ραβδισμόν, εάν Ijvac Σινης, κα\ μαστιγώ
νεται, εάν τύχη νά ηναι Τάρταρος.

Τ6 πολεμικόν ©όρεμα αλλάζει κατά τδ σχήμα καί τ4 χρώμα 
ε?ς όλας σχεοον τάς επαρχίας τής αυτοκρατορίας. Συνήθως 
συνίσταται εις χλαμύδα άσπρην ή χιτρίνην, μελαψήν, ή γαλά- 
ζιαν, περικυκλωμενην άπο πλατείαν ταινίαν, καί ή τις εχει 
χρώμα, το οποίον ρλως διόλου Stajpepet άπο τέ του ενδύματος* 
τά άλλα μέρη τξς ενδυμασίας είναι χιτωνισκος χαί χιτώνια 
κεντημένα, και υποδήματα μεταξωτά με πέλματα (πατούνας), 
άπο χάρτην σχεδόν τόσον δυνατλν, δσον δ λεγόμενος πάχος χάρ- 
της (Γαλλιστί μέν carton, ΌθωμανιστΙ δέ μουχαβα;).

Εις μερικάς επαρχία;, οί στρατιώτου φέρουν θώρακας καί 
περικεφαλαίας· οι θώρακες συνίστανται άπ& Κολλά κομμάτια, 
εις τρόπον ώστε φυλάττουν *;i σώμα χωρίς νά χαλάσωσι τάς 
κινήσεις αυτοί. Αυτοί είναι κατεσκευασμένσι εξωθεν μεν άπ4 
μελαψόν πανίον, υποχάτωθεν δε είναι επιβεβλημένοι μΙ άσπρον 
και γαλάζιον πανίον είναι μεταξύ του επάνωβεν καί xcu υπο· 
κάτωθεν πολλά διπλώματα, καί έκ διαλειμμάτων μικρά χομ» 
μαχια σίδηρου πετάλου, διά μέσου τών ίποίων διαβαίνει iv καρ* 
φ(ον γάλχινον, τ ί δπσΤον είναι *πμβλυμένον επάνω εις £/ σκύτινον 
(δερμάτινο. κομμάτιον.

'Η περικεφαλαία είναι ακδ σκύτος ή άπ& παγυν χάρτην, 
χαί τά πλάγιά της είναι καταβιοασμένα εις τάς παρειά; χαί εα>ς 
εις τους ώμους· εχει επάνω της κόκκινον χροσσον η θύσανο* 
(φούνταν) άπο βίειον τρίχα προσκολλημίνην ε(ς τό κάτω μέρος 
έ/ος σιδήρου της λόγχης. Οί άξιωματικαί φέρουν είς αυτέν τέν 
νοπον ένα λόφον χατεσχευ,ασμένον μέ δερμάτινα δέματα, τώ* 
οποίων ή λεπτόχης καί ή ποιότης διακρίνοι>σι τ4ν βαθμό'/. ‘Η 
περικεφαλαία στηρίζεται υπ4 τύν πώγωνα μέ ταινία;· ίκισθί»
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βάλλίται ίν κομμάτιον τη; αυτής ύλης μέ τ6ν θώρακα διά νά 
προφυλάττη τδν λαιμόν καί τά αιίτία. Οί στρατιωται δέν φέ
ρουν συνήθως τήν περικεφαλαίαν, αλλά μόνον απλούς πίλους.

4Η χλαμυς των πεζών είναι όλιγώτερον μακρά άπ ί τήν 
των ιππέων καί δέν eyct παραμνρίδια.

Τα εφίππια του ίππικοδ είναι έστολισμενα άπδ έριοδν Spot, 
σμα (όθωμανιστί τσόχαν), καί υψωμένα σχεδόν καβώς τά των 
‘Ρωσσων Κοσάκων, τους δποίους εϊδα|Λν εις Παρισίους· οί 
αναβολείς (αί σκάλαι των σελλών) είναι πολλά κοντοί. ‘Ο 
i f  ίππος της Σινικής είναι άξιογέλαστον άντικείμενον δια τον 
ΕυρωπαΓον, Ιπειδή υποχρεώνετε νά άνυψώστρ τά γόνατα σχε- · 
δον ε?ς τ4 ύψος το5 πώγωνος.

T i ιππικέν ε?ναι ώπλισμένον μέ τ4 τοζον. Τούτο τ4 οπλον 
«ναι έκεΐνο, τ4 οποίον οί Stvat καί οί Τάρταροι μεταχειρί-τ 
ζονται μέ μεγίστην επιδεξιότητα# Σχεδέν δλα τά ενδύματα 
του ίππεως, καθώς καί ή ένόπλισίς του, είναι κεντημένα καί 
στολισμένα άπ4 σίδηρον αδτη ή Ομοιόσχημος στρατιωτική έν- 
ουμασία ίχειτά  άτοπα καί οχι τά πλεονεκτήματα της δπλασίας.

TJ πεζιχόν εχβι ώς βλαπτικά όπλα τον άκινάκην, το ξί- 
φος9 τήν λόγχην, τ4 πυραυλικδν Ιργανον (όθωμανιστϊ τουφε- 
κιον) xal τέ βέλος. ‘Ο πύραυλος σίφων είναι άπ& σίδηρον κτυ- 
πημένον, ίγουν στερε4ν, Ιχων ένταυτω καί ζυλινον κοντάρι· ή 
καμπύλη ράβδος (τ4 του τουφεκιού κοντίκί) είναι μικρά καί 
σχεδόν όξεϊα, ή ραβδβς είναι άπά σίδηρον, καθώς κα! ή σκαφίς, 
ιήν δποίαν σκεπάζει κομμάτιον χαλκού. *Οταν b στρατιώτης 
6ελ>) νά κτυπήση, βιάζεται Υ άνοιξή τήν σκαφιδα μέ τήν χεΐ- 
ρα. Ο̂θεν ε!ς τάς κακόχαφίας, ή παρΐτις μένει ΙκτεΘειμένη εις 
τδν αέρα, ή εις τήν βροχήν, b πυρσογενής λίθος (ή τσακμα
κόπετρα) οςτις χρησιμεύει εις τ4 νά άνάψϊ) τήν σκαιρίδα 
ctvat περικλειόμενος εις εν κομμάτιον σίδηρου, στολισμένον άτϊά 
μιχραν χειρίδα διά νά το οψώντ) η νά τέ χαμηλών^. Εκαστος ς*ρα- 
ιιώτης Ιχ*ι πολλούς άπδ άρτους τους πυρσογενεις λίθους εις μι-
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xpiv σάκκον Sepμάτινον π^οσκολλημενον εις τ4 οπλον του* ί) πήρα 
(παλάσκα) είναι είδος μαύρου πανιού, ζωγραφισμένου με έλαιον, 
κσΐ τέ ΙποΙον χρησιμεύει eis το να υπ-στηριζγ) τάς βαλάνους (πάλ- 
λ α . .  Οί στρατιώται έχουν περιπλέον εν μέγα χωνεϊον κερατιον 
διά νά βάλλωσι τήν πυρίτιδά των, κα! tv  άλλο πολλά μικρό· 
τερον διά εκείνην, ητις χρησιμεύει ώς δέλεαρ, κα! ή οποία 
Είναι συνήθως λεπτότερα.

Είναι στρατεύματα, *ιά όποια είναι «οπλισμένα μόνον μέ μίαν 
μακράν σπάθην, κα! των όποιων τέ δμοιόσχημον ένδυμα ονομά
ζεται % ενδυμασία του τίγρεως; Τούτο τό Ιν$υμα προσηρμοσμί- 
V3v κατά τά σχνίματα τοί; σώματος είναι κίτρυνον χαίσημείω· 
μένον μέ σειράς, χρώματος μελαψού βαθεος. ,0  πίλος σκεπάζει 
σχείόν έξ ολοκλήρου τέ πρόσωπον καί παριστάνει κεφαλήν τί
γρεως· φέροον ασπίδα άπο τέ ξυλον του δένδρου του λεγόμενοι» 
βαμβου (bambou) επάνω εις το δποΐον είναι ζωγραφισμένη κε
φαλή τίγρεως ή δράκοντος, μέ λάρυγγα καί όδόντας υπερμεγε- 
0εις. Αυτά προσάπτουν πολλήν άξιολογότητα εις τ4 αποτέλεσμα, 
τό δποΐον Ιμπσρεΐ νά προάξ$ αυτή ή δυσειδής μορ^ ft<* τ®  ̂
δεωροΰντας.

Ολαι αί μοΐραι των στρατιωτών συγκεινται άπ4 ιίκοσιπεντε 
ανθρώπους, έκάστη μοΤρα έχει τρίγωνον σημαίαν καί άλλην 
μιχράν του αυτου σyήματoς φερομένην άπ4 πέντε ανδοα.;, καί 
at δύο aurat σημαΤαε είναι διαφόρων χρωμάτων. Οί Τάρταροι 
οιακρίνοιταί διά σημαιών κίτρινων, άσπρων, κόκκινων xal γα- 
λα ζίων. Τό πράσινον χρώμα είναι τ4 των Σινικών στρατευμά
των. B‘ σημαία δυναται νά εχη σχεδέν ες ποδών. μήκος.

Έκτος τούτων των σημαιών, αί δποίαι διακρίνουν έκάστην 
μοίραν, ολοι ο! αξιωματικοί καί οί στρατιωται έχουν μικρόν 
μεταξωτόν δέμα, πρρσκολλημένον εις τέ όπισθεν του Θώρακος* 
εχει το χρώμα της μοίρας, εις τήν bnoiαν άνήκουν, xal φέρει 
γραμμένον τέ όνομα το3 στρατιώτου χαί τ4 της μβίρας του, καί 
άν jjvai άςιωματιχές^ το γένρς του · καί τδν βαβμόν toy.



ΚΕΦ. ΕΚΤΟΝ.
Περί των χυριωτερων προϊόντων τγ?ς Σινικές, 

ζωτικών, ηντιχων τε και ορυκτών.
Η* Σινική έχει, εχτί; των οικιακών ζώων μας, πολλά άλ. 

λα, τά όποια ε ι ς  ήμας δεν ευρίσκονται· Οί ελέραντες είναι xocvol 

ε ί ς  τά μεσημβρινά ταυτης της Αυτοκρατορίας* ευρίσκονται πα

ρομοίως έΒώ ρινόκερορ οί οποίοι κατοικούν τάς ακρας των ελών. 

’ Αλλά τά πλέον αξιοσημείωτα ζώα είναι ειδο̂  τι πιθήκου, τέ 

δ ποιον ονομάζουν σ ι ν σ ϊ ν , καί τ4 δποΐον διαφέρει άπο τά άλλα, 

*Γτε κατά τό μέγεβός του, τ4 όποιον σχεοίν έςισοδται μέ ίο με- 

σαιον ανάστημα των ανθρώπων, ε?τε κατά την άκριβεστάτην 

Ομοιότητα πράξεων σχεδάν ανθρωπίνων, καί μεγιστην ευκολίαν 

είς τό νά πε&ιπατ&σιν επάνω ε ί ς  τάς όπισινά; κνήμας των !λα~ 

φοι, αι δπαχι δεν φαίνονται σχεΒέν πουπατε άλλου, χα! αι δποΐαι 
δέν γίνονται μήτε μεγαλύτερα*, μήτε γονδρότεραι άπ4 τούς συ

νήθεις σκύλους. Οί ηγεμόνες και οι μεγιστδ'/εσ τ ρ έ φ ο υ ν  άπ’αιίτάς 

χάριν περ εργείας ε : ς  τ ο υ ς  κήπους των.

Εις τα;, μεσημβρινά; επαρχίας, καί εις τάς προς δασμίς 
του Πεκίνου, παρατηρούνται δορκάδες φέρουσαι ε&οοιαν. Τ*ατα 
τά ζ&α δέν εχουσι κέρατα, καί ή τρίχα των είναι βαδέος μελανοΰ 
χρώμκτδς. Τέ σακχούλιον, τ4 όποιον περιέχει τ4ν μόσχον των, 
σπνίσταται άπδ δερμάτιον λεπτότατων, σκεπασμενον άπο λεπ· 
τοτάιην τρίχα, καί ή σάί>ξ τούτων των ζώων είναι φαγώσιμος.

Είς ταύτ«ς τάς ί^ίας επαρχίας μαίνονται ψιττακοί όλων των 

Λΐδών, χαΐ καΥ ολα δμαιοι μέ εκείνους, τους ο π ο ί ο υ ς  μας «ρέβουν 

άπο την ’Αμερικήν, άλλα δεν σι>γκρίνοντα{ μέ τά πουλιά» τά 

δ&οΤα όνομάζοντχι x i r x t  % δ ρ η θ ε ς  χ ρ ν σ α ΐ .  Λεν εχομεν ι ί ς  

τ ^ ν  Εόρώπκρ κάνέν πουλίσν, τ4  όποιαν νά δμ3 ΐάζ$ μέ ο ώ τ κ -  ή 

ζο)ηρότης του xoxawot* καί του κιτρίνοα τ&ν «τερών των, δ λό

φος τής χε^αλης των, οί χρωματισμοί της ο υ ρ ά ς  των, καί ακρί-



29

βέοταται άναλογίαι παρατηρούνται ιίςολην τήν συνάρμοσιν τσβ 
σώματός των,

Αί πεταλούδες (α) ένδς βουνου της επαρχίας Κο> άν-γ-Τόνγ 
sivat πολλά άξιοτίμηται, ώστε στέλλονται είς τήν αυλήν αί σπα- 
νιώτεραι καί αί χονδρότε^αι· επειδή τά χρώματά των είναι καθ' 
υπερβολήν ποικίλα, xal εκπληκτικως ζωηρά’ είναι εύχρηστοι εις 
κάποια στολίσματα, τά όποια κατασκευάζονται εις τό παλάτιον 
είναι χονδρότεραι άπέ τά τής Ευρώπης, xal r/ουν τά πτερά πο
λύ πλατυτέρα. Μή κινούμενα! επάνω είς τά δένδρα εις καιρέ* 
ή μέρας, ά©ίνόνται νά πιασθωσι χωρίς κόπον καί προς το εσπέ
ρας μόνον αρχίζουν νά περιφέρωνται. *

Μεταξύ των πολυαριθμοτά τω* όψαρίων, τά bticfta τρέμουν ο\ 
ποταμοί τής Σινικής, etvac δύο, τά όποια αξίζουν νά άναφερθώσι, 
μολονότι διαφέρουν καδ* υπερβολήν το £ν άπο τό άλλο. Ti 
πρώτον ονομάζεται χ ιν .νον  ήτοι ό\frdpiar χρυσοδΥ. Είναι ί* 
είδος χρυσόρρυος, ςστις στολίζει, καίω; χαί είς τήν Ευρώπην, 
τά υδροδοχεία* όσον αυτά τά μικρά όψάρια είναι ευάρεστα είς 
την θέαν, άλλο τόσον το όνομαζόμενον χ α ι-ο ΰ ν γ  είναι δύσμορ* 
φον* είναι μολοντούτο τέ συνηθέσταιον φαγητέν των Σινών. 
Δεν Î ec μήτε χό<χαλα, μήτε χόνδρους (τά κοινώς λεγόμενα 
τραγανά) καί ευδύ; fa t το σκίζει τις άπσθνήσχει. Διατηρείται 
ευκόλως με ολίγον αλας, καί άλατισμένον κατ’ αυτόν τον τρό· 
πον μ,εταρέρετας είς δλην τήν Αυτοχ£ατο£ίαν, ώς φαγητον 1%ι·. 
ζήτητον.

‘II γεωργία απολαμβάνει μεγάλα; τιμάς είς τήν Σινικήν. 
Κατά Γ.άν έτος, τήν δεχάτην πέμπτην ημέραν της Σελήνης, ήτις 
συνήθως συμπίπτει με τάς πρώτας ημέρας του Μαρτίου, b

(α Ot 7ra)atoi Ελλ>3ν«< ώνόρτκζαυ rijv *r«ρ* £rjp*v nsr-αλοΰίαν 'pvX'CVy 

imidi) xrjv έμεταγ^ιριζοντο ώς σΰμβο)·ον τ^ς ζω ί; ieei τ$;ς «0ανασιοζς τ#ς 

Ψ -9$ ί  τήν γνωστήν τνς κιγ© κάατπην μεταμόργωσιν. Πλ·ντ, Συ/Αττοσ.

Π ο̂β«λ. 2 , 8 , 2 . ’Α|θΐστ. ‘ Ιστο/9-ζ· 4 , 7 . ό Σο^ός Κ, Μ. Κούβας,
si; τό Αδξιχόν του, λίξ. ψνχ*.
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Αυτοκράτωρ κάμνει προσωπιχως τήν τελετήν της »py% τής 
γεωπονίας. Πηγαίνει μέ μ*γαλήν παράταξιν εις τήν πεδίάδα 
τήν προσδιωρισμένην διά τήν τελετήν. Οί ηγεμόνες της 
βυτοκρατορικής οικογένειας, οί πρόεδροι των πέντε μεγάλων 
κριτηρίων, καί άπειροι μανδαρίνοι πάσης τάξεως τον συντρο- 
φεόουσι- Δυο πλάγια της πεδιάδος etναι γεμάτα άπο τούς 
στρατηγούς καί τους στρατιώτας τής φρουράς του Τ4 τρίτον 
φολάττεται δί όλους τους γεωργού; της επαρχίας, οί μαν?α- 
ρίνοι κατέχουν το τέταρτβν. ‘Ο Αυτοκράτωρ έμβαίνει μόνος 
εις το χωράφιον, κύπτει εως κατά γης, καί χτυπά εννέα φο
ράς μέ τήν χεφαλήν του ιήν γην διά να λατρευτή τόν Τινεν, 
ηγουν τόν Θεόν του ούρανοΰ, άποστοματιζει μεγαλοφώνως προ
σευχήν τινα συνθεμένην από τον αρχηγόν των Θεσμοδεσιών, 
ίιά  νά έπικαλεσθϊ) τήν ευλογίαν του μεγάλου όντος εις τους 
κόπους τους έδικοός του καί όλρΰ του λαού του. ’Ακολούθως, 
ώς πρώτος άρχιερεύς της .αυτοκρατορίας, θυσιάζει eva βία, 
τ ίν δποΐον προσφέρει εις τόν ουρανόν ώς εις ΐο'ν κύριον πάντων 
των αγαθών. Ένω θυσιάζει τδ 60μα, καί το θέτει εις εν θυ* 
σιαστήριον, φέρουσιν εις xJv μονάρχην αροτρον εζευγμένον μέ 
δυο β όας μβγαλοπρεπώ; εστολισμένους. Τότε έκδυβται τά αυ~ 
τοχρατοριχά του ένδύματα, καί πιάνει τήν χειρίδα του άροτρου, 
καί σχηματίζει πολλά αυλακώματα εις τήν Ικτασιν του αγρού, 
έπειτα μέ φαίδραν Φυσιογνωμίαν δίδει τό αροτρον εις τους πρω
τίστους μανδαρίνους, οιτινες γεωργουν αλληλοδιαδόχων καί 
προσβάλλονται από ζωηράν άμιλλαν αναμεταξύ των εις ταότην 
τήν ιυγΕνή εργασίαν. *Η τελετή τελειώνει μέ διανομήν χρη
μάτων καί υφασμάτων εις τούς παρόντας γεωργούς, από τούς 
οποίους οί επιτηϊειότεροι έκτελοδν τήν έχίλοιπον γεωργίαν μέ 
έπιδιξιστητα καί ταχύτητα ίπί παρουσία του Αυτοχράτορος.

Α'φου δώσωσιν εις τήν ολας τάς αναγκαίας εργασίας,
καί κοπρίσεις, ο Αυτοκράτωρ αρχίζει πάλιν τό σπάρσιμον τοδ 
άγρου του, μέ παράταξιν xal έμπροσθεν των γεωργών. 4Η



31

ίίία τελετή ενεργεΐται τήν αυτήν ημέραν εις ολας τάς Επαρχίας 
τής αυτοκρατορίας α π ό  τους ’Αντιβασιλείς,, συμπαρεδρευόντων 
δλων των χριτών έκάστου νομοί, χαΐ ε π ϊ  παρουσία παμπόλλων 
γεωργών.

‘Ο Διοικητής της πόλεως του Πεκίνου επισκέπτεται συνε· 
χώς τούτον τ&ν άγρδν, διά τ ό ν  οποίον κατά πολλά φροντίζουν· 
διατρέχει τά αυλακώματα, εξετάζει εάν βυρίσκωνται εις αυτά 
σ τ ά γ υ ε ς  ασυνήθεις χ α \  καλόν οίων&ν εχοντες* Ουτσς ο  ίδιος 
διοικητής προεδρεύει εις τόν Θερισμόν. Θέτουν τους κόκκους 
είς σάκκους κιτρίν&υ χρώματος, καί ουτοι οί σάχχοι έναποτί· 
θενται εις. άποΰήχψ επίτηδες ωκοδομημένήν. σΟταν δ λυτοκρά- 
τωρ θυσιάζη εις τόν Τιέν, η Θ*4ν τοΰ ουρανοδ, τον προσφέρει 
άπ αυτόν τον σίτον* και εις χ α π ο ι α ς  ημέρας του χρόνου, 
προσφέρει εις τούς π ρ ο γ ό ν ο υ ς  τ ο υ ,  ώ ς  νά Ιζων ακόμη.

Μέσλας τάς εις την γεωργικήν άποδιδομένας τιμάς ή Σ ι - 
νική βιομηχανία ώπισθοδρόμησεν εις την καλλιέργειαν των αγ
ρών, των χαρπίμων δένδρων, χ α \  των άλλων φυτών. Έάν οί 
Σινοίί έ φ ρ ό ν τ ι ζ α ν  διά τά καρποφόρα δένδρα π α ρ ο μ ο ί ω ς  με τ ο ύ ς  

Ευρωπαίους, ήθελαν Ι χ ε ί  σ υ ν ά μ α  μέ τους καρπούς, τ ο ύ ς  ό π ο ι 

ο υ ς  § 1ν  ί χ ρ μ ε ν ,  καί δλους εκείνους, τους δ'ποίους εχομεν. Μο
λοντούτο καλώς αποζημιώνονται α π ό  εκείνους οί οποίοι τους 
λείπουν, μέ άλλους ε ξ α ί ρ ε τ ο υ ς  καρπούς, ζένους ε ι ς  τά κλίματά 
μας» Μεταζύ των άλλων, ενουν ενα, τ4ν δποϊον ονομάζουν 
τ σ ε · τ σ & \  ο μ ο ι ά ζ ε ι  μέ χονδρόν μήλον, καί όταν ηναι ξηρό;, 
γίνεται άλίυρώδης καί ζαχαρώδης ώς τά σύκα. Καβόσον ωρί
μαζες λαμβάνει χρώμα χρυσοειδές* Το δένδρον του είναι ώ- 
ραιότατον.

Από τά δένδρα, 8 ίά τά δποΤα οί Ευρωπαίο! φθονούν, τά 
έξης τέσσαρα είναι, εκείνα, τά όποΐα 
ξια φθόνου ώς εκ μ έ ρ ο υ ς  των άλλων.

Τό πρώτον ctvat ·τ4 δενδρον του -βερενικείου. TJ φόλλον του 
δμοιαζ ι̂ με τέ τής άγρίας κερασιάς. Το κόμμι, τό οποίον ο ί

t i v a i  καθ’ υπερβολήν ά-
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Ιντομης ίκδάλλετοκ κάμνει άζιοτιμητσν βερενίκειον τ4 ίχοΐον 
λαμβάνεε δ,τι χρώμα θελήσει τις, χα! 8έν χάνει παντελώς την 
λάμψιν τοι>, μήτε άπο τάς μεταβολάς του άερος, μήτε άπο τήν 
παλαιότητα του ζύλου, εις το οποίον το προσάψουν.

Το δεύτερον είναι τ4 δενδρον του άγαλλόχοο (Ό βωμανισ. ού· 
δαγάτσι)· περιέχει υ π ο  tiy  φλοιόν του τρία είδη ξύλων. T i πρώ. 
τον είναι μαυρον, ευπαγες, και βαρύ * το δεύτερον είναι ελα- 
φρδν ως το σαπημενον ξυλον. Το τρίτον εϊνοπ προς την καρϊίαν. 
Πωλείται είς τάς Ινδίας με τέ ζύγιον του χρυσό-, ή οσμή τοι> 
είναι Εξαίρετος. Είναι κάλλιστον ιατρΓ/.ον έιά την παράλυσιν. 
Μεταχειρίζονται τά φύλλα τούτου του δένδρου διά νά σκεπά
ζουν τ^βς οιχους* δίδουν είς αυτά xai το σχήμα τρυβλίων. 
Τά νεύρα τούτων των. φύλλων δίδουν εν είδος κανάβεως, άπ4

τον οποίον καμνοον τά λινόπανα ή στυππόπανα· a t  όζεΐαι ά- 
xpat, at δποΐαι ευρίσκονταί ε?ς τους κλάδους του, χρησιμεύουν 
είς τ4 νά κατασκευάζουν καρφία, κοντάρια και τρυπητήρια. 
Ρ£άν άποσπάσΥ) τις τους όζους τοο δένδρου, εκβαίνει εν 6 γρόν οινώ
δες καί ζαχαρώδες, τ4 οποίον ενίοτε μεταβάλλεται εις εξαι. 
ρετον δςος' τέ ξυλον των κλάδων εχει την γεΰσιν του ζαχαρω* 
μενού κίτρου, καί τρώγεται.

Τ 4 τρίτον είναι το δένδρον, τ ΐ ίποιον καρποφορεί τέ στέαρ* 
ίχει τό ύφος μεγάλης κ«ρασιας· δ καρπός του περιέχεται είς 
φλοιόν, οστις ανοίγεται άπο το μέσον, όταν ηναι ώριμος, καθώς 
έ του καστανού. Συνίσταταί άπο κόκκους άσπρους, χονδρούς 
ώς λεκτοκάρυον, χαΐ των όποιων η σαρξ εχει τήν ποιότητα τ ο υ  

στέατος. Κατασκευάζονται απ’ αότο κηρίοκ, άφου άναλυθή, καί 
άναχατωδ^ μέ όλιγον χοινον ελαιον. Έμβάπτουν άχολούθως αυ
τά τά κηρία είς τον κηρόν, περί του οποίου μελλομεν νά δ- 
μιλησωμεν. Ουτος δ χήρος σχηματίζει πέριξ του στέατος εί
δος δερμίδος, νίτις τό εμποδίζει από τ ο  νά ρεόσ$.

Τ4 τέταρτον δένδρον είναι το σπανιώεατον. Φέρει κηρόν λευ^ 
xiv προαγόμενον από μικρούς σκώληχας> οικνες π&ριτυλλίσ·

?c7,
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σδ>τα* $1ζ τά φύλλα του, τά οποΐα είναι περισσότερον μικρό
τερα πάρεξ πλατέα· Οδχος δ κηρές, χαλά ήτοιμασμένος, civav 
οχληρότατος και φωτεινότατος, χαί είναι πολύ άχριβώτερος άπδ 
τόν κηρόν των μελισσών.

Μετάξι) των δένδρων, των δποίων το ξόλον μβταχειρίζοντα* 
οί τέκτονες καί ο\ ξυλουργοί, εϊναί έκεΐνα, των οποίων'τό ξύλον 
ονομάζεται γομον} καί τ ΐ8 -Λ υ -μ ο ύ . Μεταχειρίζονται τό πρώ
τον διά τάς στήλας των" οικημάτων, καί διά τάς αίθουσας (σάλ- 
λα;) του αότοκρατορικου παλατιού. Οί ΣΤναι λέγουν, οτι πρέ
πει νά τ4 μεταχειριζώμεθα, δταν θέλωμεν νά άνεγείρωμεν κτί- 
ριον, το οποίον μέλλει νά διαρκέση πάντοτε. At αγκυραι των 
πλοίων κατασκευάζονται από τούτο το ξύλον. Τ4 τιε - λυ- μοί> 
ιϊναι είδος ξυλοι> άπο ρόδον, χρώματος κοκκίνου βαθύτατου, 
κεχαραγμένου καί διεσπαρμένου από φλέβας λόπτοτάτας. Είναι 
αρμόδιον εις τά λεπτότατα έργα τής ξυλουργικής· τά σκευή, 

’τά όποια κατασκευάζονται από τούτο, τιμώνται εις ολην τήν 
Αυτοκρατορίαν.

’Από δλα τά δένδρα τής Σινικής, τό βαμβού πρέπει νά 
κατέχω τόν πρώτον βαδμόν. Τό βλάστημά του είναι ύψωμένον 
ώς 6 στέλεχος των περισσοτέρων δένδρων, καί μολονότι είναι 
γεμάτον μόνον εις τους κόμβους, είναι πολλά σκληρόν, και Ικα
νόν νά φερΥ) μεγάλα φορτία, καί μάλιστα οίκους ξυλίνους. Δύνα- 
ται νά κοπή εις κλωστάς λελυμένας, διά νά κάμουν ψάθας, 
χουτία καί άλλα εργόχειρα ευπρεπή. Οταν βράζωνται τα κομ
μάτια του εις τόσον βαθμόν, ώστε νά καταντ/,σουν ζυμάρι, κα
τασκευάζουν απ’ αότά ναρτίον λεπτόν ή χονδροειδές, τό δ ποι
ον πωλείται ε̂ ς τήν ληψοδοσίαν. Το βαμβοί) είναι προσέτι εύ- 
χρηστον εις τά υδραγωγεία, εις τους σωλήνας, καί εις πολλάς 
ίλλας περιστάσεις.

Τό Θέ ή Θειον (τσάρον) το δποΤον τά μέν Ευρ ωπαϊκά εδνη με - 
ταχεφίζονται κατά πολλά, οί δέ Σίναι έκλαμζάνουσιν ώς 
Tcoxov της πρώτης άνάγχης, eivat f άλλον δενΒρίδίου, το όποιον

3.



όμοιάζεt μέ κλήμα Αμπέλου, καί τοδ οποίου το λευκέν 
άνθος εχει τό σχήμα ρόδου πέντε $ βξ πιτάλων. Τ4 
βνομα του' θείου παρνίχδη από την χυδαίαν διάλεκτον, ήτβς 
δμιλιΐται εϊς τ4 Τσουέν - Τχεού καί εις το Τ χανγ- Τγεου <ροί>, 
βίς την επαρχίαν του Φα- Κιέν. Εις τά επίλοιπα μέρη της 
Αυτοκρατορίας, τ4 ονομάζουν tarn. Διακρίνονται δόο είδη τσα- 
ίων, τέ πράσινον τσάϊον, καί τά μαΰρον τσάίον. Άιώ αυτά τά 
δύο ιίδη, σχηματίζονται τά άλλα. Είς τάς επαρχίας, όπου Siv 
είναι κοινόν* κάθε τ«, τή όποιον έχει μικράν ττνα σχέσιν μέ 
τήν γϊΟσίν του, ή μέ τά αποτελέσματα του e?vat ευχρηστον εις 
τόν λαόν, οστις δεν θεωρεί τούτο τόσον εκ του πλησίον, καί 
διά τ&ν όποιον το χονδροειδεστατον 6ά είναι ποτόν έξσαρετον. 
Α πύφαλλάχτως καθώς βί-ς τούς Παρισίοας, δ χυδαίος λαός φι- 
λιύεται μέ τον καφέν τής κιχοίρίας (πικραλίδων)-.

Τα άλλα πολύτιμα φυτά, τά όποια ή Σινική παράγει, είναί 
μεταξύ άλλο>ν, ή ίατραή σμίλαξ: (α), τό άζσρον (β), τό ρεϊον» δ 
στύοαξ (μοσχολίβανον (γ), καί τό γινσέγ. Τοΰτο τό τελεύταιον 
φυτόν, του οποίοι) το όvcμα σημαίνει ζωή τού ανθρώπους έπω- 
λήθη ποίυν καφέν ε?ς τήν Σίνιχήν μέ τό ζυγιον του χρυσόν. 
Εις ταιπα τό φυτά πρέπει νά προσ&εσωμεν τήν νικοτιαν. καί 
το ίπίον, τό δπ®Τον δίναι π^λλο εόχρησ-τον εις τους Σίνας.

Τά μεταλλεία του αργύρου είναι άφβονα εις αυτήν ιήν αυ
τοκρατορίαν4 άλλα δεν Ιχουσι τόσην δραστηριότητα εις τό νά τά 
έκκαρπώνταΓ ο χρυσός μεταλλεύεται κυρίως από τήν άμμον 
των ποταμών πρός τά σύνορα του Θιβέτίοι>. Δεν κόπτουν νομί
σματα μνίτε χρυσά, μνίτε άργυρα.

* ‘Ο κίτρινος χαλκός μερικών επαρχιών, χρησιμεύει εις τό νά 
κατασκευάσουν τό μικρόν νόμισμα, τό όποιον πολιτεύεται εις 
δλην τήν αυτοκρατορίαν, Τό πλέον άξιοπαρατήρητον είναι τ4 
όνομαζόμενον πετούνγ' είναι άσπρον, όταν τό εκβάλλουν άπό

(α) *Εξωτίκόν αυτόν χρήσιμον ω- ιδρωτιχόν. (β) Φυτόν τίς Ινδίας 

εχον αρωματικά; τάς ρίζας. (ν) Βίνζόΐνον, κόμμι αρωματικόν. Ιημ. ίχδ.
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τδ μ ετάλλ ιά , καί πολί> σσπρίτβρον ΙσωΟεν παρά εζωΟεν, δμοί* 
ώζϊΐ σλως διόλου μέ τ4ν άργυρόν, με τ&ν οποίον συμμιγνύετοα.

Εύρίσκονται εις την Σινικήν τό λαζοπλί, b ίασπις, δ κρύ* 
σταλλος τής άπβτόμου πέτρας, δ μαγνήτης, δ συχυτης, δ πόρ-* 
φάρος, καί διάφορα είδη μαρμάρου τά μεταλλεία του όρπ- 
jctou αλατος καί τοδ νίτρου είναι ανεξάντλητα εις τά άρχτικά 

δοτικά με'ρη τί}ς Αυτοκρατορίας.

m . - ιπ·~ΤΤΤ ‘ft1 Iff ΊΙ 1 ΙΙΓΙ· ι·

ΚΕΦ ΕΒΔΟΜΟΝ
ΐίεριγρχγτ] των κυριωτερων πόλεων

της Σινικής.
Η* Σινική περιέχει πολυαρίθμους πόλεις της πρώτης τάξε- 

ως, καί πολλάς, των δποίων ή πολυανθρωπία υπερβαίνει κατά 
πολλά την των Παρισίων. Επειδή ή περιγραφή δλων απαιτεί 
μεγάλην απεραντολογίαν, περιοριζόμεθα μόνον εις τάς πρώτο- 
βαθμιαίας ώς ΠεχΙνγ, ΝανκΙνγ, Κ-αντών κτλ.’

ΥΙεριγραψΎ] του Πε%ινγ„ και τοϋ 
Αύτοκροίτοριχου παλατιού.

Πέκινγ, ή πρώτιστη πόλις τής επαρχίας Πετ^έλί, eTvat ij 
πρωτεύουσα όλης της Σινικής. Αυτή κβιται εις καρποφορωτάτην 
πεδιάδα, άπέχουσα είκοσι λεύγας άπό τό μέγα τείχος. Το 
ονομά της σημαίνει αυλή της άρκτοι». Το σχήμά τ*κ εΣναι τε
τράγωνον επίμηκες, καί διαιρείται εις πόλιν Σινικήν, .χαί εί; 
πόλιν Ταρταρικήν. Εις ΐαυτην ευρίσκονται το παλάτιον του Α υ - 

τοκράτορος, ή αίθουσα των κριτηρίων καί τά γραοεια τής διοι- 
κήσεως. At δύο πόλεις συνάμα έχουν σχε$ον περιφέρειαν δόο λευ
γών. Εξωθεν ή πόλις δέν είναι δρατή ές αιτίας του ύψους τών 
τειχών, τά οποία είναι τόσον πλατέα, ώστε άναβαίνει τις; έφιπ
πός διά τίνος άναβάΟρας, ήτις Αρχίζει πολλά μακρόθεν. Ολη
ή ώραιότης τών πυλών, συνίσταχαι εις τό ύψος, το οποίον σνε-

&*
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iiv  έξισουται μέ τά τειχγ). Είναι εννέα τ4ν άριθμίν, καί εχοι» 
διπλήν σημαίαν στολισμένην άπέ πυροβολικάς μηχανάς* ή μβ„ 
σαία φερϋ εις την ταρταρικήν πόλιν, αί οδοί σχεϊόν δλαι διευ
θύνονται κατά στάθμην, μακραί μίαν λεύγαν, καί πολλαΐ έχουν 
πλάτος εκατόν είκοσι ποδών. Τα εργαστήρια των εμπόρων είναι 
αξιοπαρατήρητα διά τάς ζωγραφιάς των, *ti επίχρισμά των καί 
τήν χρυσωσίν των. Διά νά προσβάλλουν αίσβαντικώτερον εις 
τούς ό^δαλμους των διαβαινόντων, βάλλουν ε?ς τά εμπροσδιν 
μέγαν πάσσαλον (παλούκι), ο οποίος είναι στολισμένος απ’ ε 
πάνω Ιως κάτω άπ& μικράς σημαίας και ταινίας (κορδέλλας) 
σεαντδς χρώματος· Το ποφαδοξώτερον είναι 8τι, τά περισσότερα 
αντικείμενα τά εκτιθέμενα προς Ιπίδειξιν μέ μεγιστην λαμπρό
τητα, δέν civai άλλο τι, είμή μόνον νεκροφορεΐα καλώς εστολισμε- 
να, καΓτά οποία είναι διπλασίως ογκωδέστερα άπέ τά ίδικά μας.

Ε’κπληχτιχον είναι το άναρίθμητον πλήθος των κατοίκων, 
οΤτινες γεμίζουν τάς δδους· οί θόρυβοι ο\ προξενουμενοι άπ4 
υπέρμετρο* ποσότητα ?ππων, ήμιόνων, όνων, καμηλών, αμα
ξών, φορείων, συναβροίσεων από εκατόν ή διακόσια υποκεί
μενα σοναδροιζόμενάΗείς διάφορα μέρη διά νά ακούουν εκείνους, 
οίτινες προμάντευαν τά μέλλοντα, τούς Θαυματοποιούς, καί 
άλλους, οιτινες διηγούνται τερπνάς ιστορίας. Τα σημαντικά 
υποκείμενα, ήθελαν εμποδ.ζεσδαι κατά πάσαν στιγμήν, εάν δέν 
είχαν έπϊτηδεσ ενα έφιππον, οστις προπορευόμ&νος παρεκτρέ· 
πζι τό πλήθος, φωνάζων το, κάμετε τόκον. Μέ ολην αυτήν την 
υπερβολικήν συρροήν, σπανίως συμβαίνουν φιλσνεικίαι είς τούς δρό
μους. Ε’άν δύο αμαςαι συγκρουσβώσιν, ο\ οδηγοί των, πλέον πολι
τισμένοι άπο τούς Ευρωπαίους άμαξηλάτας, άντί νά ύβρίζωνται, 
προφθάνονται, καί συμβοηθουνται είρηνιχώς διά νά ελεοβερω- 
Οώσιγ άπο την συγκρουσιν. Παρομοίως φέρονται και οι άμα~ 
ζηλάται ιών μεγάλων δρόμων. Φαίνονται συνήθως πολλάί γυ
ναίκες είς τους μεγάλους δρόμους του Πεχίνγ* άλλαι μέν πβ- 
ριπατουσαι πεζαΐ, «λλαι δέ έφιπποι, δέν κάθηνταιδμως ως αί Κ.υ·
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ρίαι της Ευρώπη, άλλά άναβαίνουν ώς οί άνδρες. ΑυταΙ αΐ 
γυναίκες είναι δλαι έκ φυλής ταοταρικής, φορούν μακρά ένδύ- 
ματα μεταξωτά, τά δ ποια φθάνουν εως εις τάς πτέρνας. Οσον 
δε διά τάς Σινικάς Κυρίας, διαμένουν ακριβώς κλεισμέναι εις 
τους οίκους των, είτε είς τό ΓΙεκίνγ, είτε £ΐς τάς άλλας πό
λεις της Σινικής.

Ti αυτοκρατορικ4ν παλάτιον είναι υπερμεγέθης σωρ4ς με
γάλων κτιρίων, ευρυχώρων αυλών, καί άπεράντων «κήπων. Εί
ναι μικρά πόλις, κατοικουμένη από τους' ηγεμόνας, κα\ από 
ξλους τους ευρισκομένους εις την υπηρεσίαν τού αύτοχράτορος. 
Εχει περιφέρειαν περισσότερον από μίαν λεύγα** τ4 πρόσωπόν 
του λάμπει από ζωγραφιάς, χρυσώσεις καί επιχρίσματα* τά 
σκευή καί τά καλλωπίσματα του έσωτεριχοδ παρουσιάζουν εις 
τούς οφθαλμούς του Θεατού δ,τι πραγμα ώραιότατον καί έπι* 
ζήτητον εχει ί) Σινική, ή'.’Ινδία χαΐ ή Ευρώπη.

Οί κήποι του Θερινού οίκου τού αύτοχράτορος, οςτις κειται 
§υο λεύγας πρός άρκτον του Πεκ!νγ> κατέχουν εύρύχωρον το* 
πον γης, δπου υψώνονται είς αρμόδια διαστήματα, μίκρά βουνά, 
χωρισμένα το §ν από τό άλλο διά μικρών κοιλάδων ποτιζα- 
μένων άπο διώρυγας, όλα αυτά τά νερά, ένωνόμενα, σχημα
τίζουν λίμνας πλεομένας από μεγαλοπρεπή πλοιάρια, καί των 
δποίων τά ακρα στολίζονται άπέ κτίρια ποικιλόμορφα καί 
τερπνότατα. Eivat είς πασαν κοιλάδα οίκος πρός τέρψιν 
αρκετά ευρύχωρος, ώστε δύναται νά κατοίκησή δ μέγιστος εύ- 
γίνής της Ευρώπης μέ ολην την συνοδίαν του. Έπαριθμοδν- 
ται τοιουτοι οΐκοι περισσότεροι από διακοσίους. Εις τό μέσον 
λίμνης τινός διεγείρει τόν θαυμασμόν του θεατού μία βραχώ
δης νήσος, επάνω εις τήν οποίαν έχτισαν μεγαλοπρεπές 
πσλάτιον, τ4 οποίον ίχε ι περισσότερα από εκατόν οι’χήμαια· 
Τά β ουνά καί οί λόφοι είναι φυτευμένα από δένδρα, τα δποϊα 
φέρουν εύοσμα άνθη. Αί διώρυγες c?vort περιωρισμέναι από 
σ<οπ$λορς, δια«ταγμέναι μέ τόσην τέχνην, ώστβ μιμούντο
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έντελδς τήν φυσικήν ερημιάν καί αγριότητα τοδ τόπον. Είς τήν 
κορυφήν των ύψηλοτάτων βουνών, σκηναΐ καί κιόσκια προσ- 
διωρισμένα διά τον μονήρη βίον είναι περιχυκλωμένα άπ4 
μεγάλα δένδρα.

Είς εν άπ4 αυτά τά οίκημάτια συνέβη ή τρομερά σκηνή, 
νίτις εσβυσε τήν γενεάν τής δυναστείας των αυτοκρατόρων, 
οΐτινες είχαν κτίσει τούτο τ4 παλάτιον. Κατά τ4 1644, ένας 
αποστάτης ονομαζόμενος Λι~τχΙνγ εγεινεν άρχηγές ένές στρα
τεύματος Σινών, καί έπροχώρησεν εως εις τάς πυλας του lie·* 
κίνγ, σκοπεύων νά εκ&ρονίσϊ] τλν αυτοκράτορα Τσονγ-ΧΙνγ> 
καί μετά τρεις Ημέρας κατέστη άρχηγδς τριών χιλιάδων άν- 
ίρών. 0  δυστυχής μονάρχης ?)το τότε κλεισμένος είς το παν 
λάτιόν του, 8που ενησχαλεΐτο είς τάς δεισιδαιμονίας των Βόν- 
ζων. ’Αδύνατον ήτο νά άγνο  ̂ ιεολ&ν καφόν o,tc συνέβαινεν.

τά εξω. Εύθυς δτε ενόησεν οτι -επροδόθη, ήίέλησε νά εκβξ 
άπΐ τ4 παλάτιόν του με έξακοσίους σωματοφύλακας · άλλά 
τέν παράτησαν ώς χαονοι καί άνανδροί. Τότε, χάνων δλην τήν 
έλπίδα του, καί προτιμών τ4ν θάνατον άπέ τήν αισχύνην το& 
νά πέση ζδν εις τάς χεΐρας των αποστατών, άπεχώρησδν είς 
Ιν οίκημάτιον τοδ κήπου του, καί άφου εγραψε ταυτας τάς 
λεξδίς είς τήν άκραν του ενδυματός του* « Οί υπήκοοί μοι> 
άνάνδρως μέ ττα^τησαν, κάμε με δ,τι αγαπάς* άλλά φειδω- 
λευσου τ£ν λαόν μου «· μέ εν χτύπημα σπάθης ερριψε κατά 
γης νέκραν τήν θυγατέρα του, καί υπηγεν ακολούθως νά χρε· 
μασδη είς εν δενδρον, εχων τριάκοντα εξ ετη έκ γενετής.

ό πρώτος υπουργός, α! βασίλισσας ο\ ευνούχοι, έμιμήθη- 
σαν τοΰτο το παράδειγμα' έζητησαν το πτώμα του αυτό-* 
χράτσρσς* όταν ε&ρέΟη, xi Ιβαλον υπ’ οψιν του αρπαγος, κα-* 
Οημένου επί του Θρόνου. Α’φου τ& μετεχειρίσβη άναξίως, άπε- 
κε^άλισε δυο τέκνα του, καί ολοι>ς τούς υπουργούς τοι>.

0 θρόνος του αυτοκράτορος εις ΠεκΙνγ είναι είς τ ΐ με- 
• σον τίνος αιβούστ,ς σχείόν τιτραγώνου, ήτις l y e ι μη*Ρζ



39

ρίπου 130 ποδων* συνίσταται είς εν ·βηαα $ψο>μ2νον πολλά 
παοτοιχόν, άλλα χωρίς μεγαλοπρέπειαν. όταν δ μονάρχης Θέ* 
λη νά καΟίση εις αυτόν, διά νά δεχθη τάς υποκλίσεις των 
ηγεμόνων, τών μεγιστάνων ττ,ς Αυτοκρατορίας καί των ξέ· 
νων πρέσβεων, φέρεται έχει μίσα εις φορεΐον άπό αξιωματικούς 
ενδεδυμένσυς μέ μακρόν κόκκινον φόρεμα κεντημένον μέ με- 
τάξην, χαΐ φοροδντας έπί της κεφαλής πίλον λοφώδη.

ο Οί ναοί του Πεκίνγ δεν είναι κτίρια τόσον αξιοπαρατήρητα*, 
ή θρησκεία του μεγάλου Λ άμα, τήν όποιαν πρενβευει 6 ενε· 
ατως Α,ύτοχράτωρ, *!ναι νέα εις την Σινικήν, καί αί τιλβταί 
αυτΐς ενεργοΰνται αυχου μέ πολύ όλιγωτέραν πομπή» 
ΐϊάρεξ δίς τήν Ταρταρίαν. Οί μανδαρίνοι χαΐ ο\ πιπαι- 
δευμένοι συναθροίζονται διά νά ημήσωσι τήν μνήμην *©5 
Κομφυκίου, είς κτίρια καδαρώτατα, άλλ* άπλουστατα ώκο- 
δομημένα. όσον διά τάς κατωτβρας κλάσεις, αόταί ευλαβουν- 
ται σονηβέστερσν τους οιπιαχοός βχοός. των, καί έκαστος οί
κος έχει τό Θυσιαστήριόν του χαί τάς βεότητάς του.

05 χάτοιχοι του ΙΤεκΙνγ φόραυν τόν χεtμ6vα γούνας χολ 
βαμβακερινέν πανίον κεντημένων. Δεν είναι παντελώς συν«ιθι- 
σμένοι νά βλέπσον τό πυρ. Εΐναι εις αοΊήν τήν πρωτευόο- 
ο*ν άλλαι καπνοδόχοι εκτίς τών μ/χνείρειων τών μεγάλων ζε·* 
νοδοχείων. Efvat μολοντούτο ύπόχαυστα ή Βιρμώνες (θερμά- 
στραι) «ίς το&ς πρωτίστου»; οίκους, και ζεσ ταίνονται Ιξο̂ θεν τών 
οικημάτων, μέ γαιάνθρακας, i n i  τους όποιους σημαντικά 
μιταλλεϊα εαρίσκοντοπ εις κολλάς επαρχίας·

‘Η αστυνομία τοΰ ϊΐεκίνγ είναι ιόσον χαλά κανονισμένη, 
ώστε σπανιώτατα ταράττεται  ̂ ασφάλεια καί ή ησυχία τών
χστοίχων ταύτης τ*?ις μεγάλες -πρωτεύουσας· Είς τό αχρον, 
Ιως χα\ κα*Γ ολον τό μήκος έκάστης όίου, β£ς ίσα διαστή
ματα, «ίναι περίφραγμα μέ oixiS\ον, όπου στέκεται στρατιώτης 
αγρυπνών, καώ εις τά περισσότερα επρισχεΓαι ολόκληρον σώμα
φρσπράς. Οδτοι οί στραιιώται πε^πολ^ΰσι* είς tiv xatfiv τής 
νυχιός.
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Περί τον Νανκ.ίνγ.

4δτη ή πόλις κείμενη εις την επαρχίαν του K id ry -N d r f 
τ*;ς οποίας εΤ/at πρωτεύουσα, είναι μία άπ4 τάς μεγαλητέρας 
πόλεις, τής Σινικής, καί λέγουν μάλιστα, δτι είναι τριπλασίως με- 
γαλητέρα άπ4 xi Πεκίνγ. Ητο πόλις Αότοκρατορική πρ4 το5 
να βιασθώσιν ο\ Αυτοκράτορες διά λόγους πολιτικούς νά *οναι 
πληρέστεροι εΓς τήν Ταρταρίαν. 09εν τ& δνομά της σημαίνει 
αυλή της μεσημβρίας. Εις τά δημόσια έγγραφα Ονομάζεται 
Κιά,νγ Ν ίτγ. Σχεδόν τ4 τρίτον της περιοχής της είναι ολως 
διόλου έρημον τέ έπίλοιπον είναι καθ’ Οπερβολήν κατοικημένον· 
At οδοί της, άν χαΐ στενωτεραι aiti τάς του Π εχϊνγ} είναι άρ· 
κετά ωραία:, καλώς λιθοστρωμένα!, καθαραΐ. καί πλουσίως 
έφωδ/ασμεναι άπά ολα τά πρ4ς μεγαλοπρέπειαν συντείνοντα. 
έχει περιφέρειαν δώδεκα λευγών, καί κατοίκους υπέρ τό έκατομ* 
μυριον. Δεν Ivct άλλα κτίρια, παρεκτός μόνον τάς πύλας της, 
αΐ δποΐαι είναι καθ’ υπερβολήν ώραΐαι, χαΐ μερικούς ναούς, ώς 
ίκεΐνον, ©στις περιέχει τδν πεοίφημον άργιλλώδη πάργον, Οψηλδν 
διακοσίων ποδών, μέ εννέα οροράς καί περί του οποίου ή?η 
ώμιλησαμεν. Εις κάμμίαν άλλην πόλιν της Σινικής, αί επιστή- 
μαι χαΐ αί τεχνοκ δεν καλλιεργούνται καλύτερα. Αυτή δίδει πε
ρισσοτέρους σοφοδς κα! μεγάλους μανδαρίνους, άπ4 πολλάς άλ·* 
λας συνάμα. Αί βιβλιοθήκαί της είναι πολυαριβμώτεροα· τά 6ι- 
βλιοπωλιΐα xa^xcpa Ιφωδιασμένα* ή τυπογραφία ώραιοτέρα, 
καί τό χαρτίσν, τ4 δποΐον κατασκευάζεται εκεί, είναι το ωραιότε
ρων όλης τής Αυτοκρατορίας. Τα όλοσηρικά της, ομαλά ή διε
σπαρμένα άπο άνθη, είναι τά καλητερα καί τά πλέον &ζιοτίμητα«

Τ4 Ναν ί̂νγ ητον άλλοτε εξαίρετος λιμήν εξ αιτίας του πλά
τους καί βάθους του ποταμού Κ ιά ν γ  η Ποταμού KvaroZ, απο 
τέν δποΐον ’άπεχει μιαν μόνην λεύγαν άλλα προ πολλου ήδη 
χρόνου τά μεγάλα πλοία δέν Ιμβαίνουν πλέον εις αυτόν. Κατά 

μη^ας λπρίλιονχαΐ Μάϊον γίνεται ξ?ς τίν -κοταμον μεγάλη
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άλίευσις Ιξαφέτων οψαοίων, τά οποία στέλλονται εϊς τήν «ύλην; 
Είναι πλοιάρια προσδιορισμένα διά μόνην αυτήν τήν χρ^σιν* 
Μολονότί f) άπόστασις του N arx ly j άπ4 το ΠεχΙτγ είναι δια
κόσμων μεγάλων λευγών, ταϋίτα τά πλοιάρια κάμνουν τήν SwL 
βασιν εις οχτώ ή δέκα ήμέρας.

Πβρι τής πολεως Σου-Τχεου-Φού.
Αδτη ή πόλις, πρωτεύουσα του ανατολικού μέρους της ε

παρχίας του ΝανχΙνγ, είναι μία άπδ τας ώραιοτάτας καί ευα- 
ρεστοτάτας πόλεις τξς Αυτοκρατορία;. Δόναται νά συγκριθφ 
μέ τήν Βενετίαν, μέ τήν διαφοράν οτι, f) μέν Βενετία κεΐταί 
•παρά τήν Θάλασσαν, αυτή δέ επί τίνος ποταμοδ. Περοφέρονται 
εις τάς δδους τη; καί διά θαλάσσης καί διά ξηρά;. Κυρίως 
είπειν, e?vat πόλις ηδονική· δεν στερείται τίποτε άπ’ εκείνα, τά 
δποια συμβάλλουν πρέ; τρυφήν. Αυτή ή μεγάλη πόλις εχ« 
Ιξ θυρας διά ξηρας, καί άλλας τόσας διά θαλάσσης. Τά κεν
τήματα, και τά χρυσοίραντα, τά δπο?α κατασκευάζουν εδώ, ζη
τούνται γενικώς εις τήν Αυτοκρατορίαν, έπειδή clvae ωραία κατά 
τήν εργασίαν καί μέτρια κατά τήν τιμήν .

Ti ενδοξότερον της ΣοίτΤχεου-Φοί> συνίς-αται εις xb oxt αυτή 
είναι κατοικία των πλουσιωτέρων έμπορων, τά σχολεΐον των 
μεγαλύτερων τεχνιτών, των έπιτηδειοτέρων κωμφδοποι&ν καί 
των καλύτερων σχοινοβατών καί θαυματοποιών Περιπλέον, αυτή 
uvat πατρίς των μικροπόδων γυναικών, xal ή νομοβετρια της 
Σινικής φιλοκαλία»;, του νεωτερισμού καί της γλώσσης. *Οθεν 
οί Σιναι προς έπαινόν της, λέγουν οτι ο παράδεισος tlvoti εις 
ιούς Ουρανούς, καί τ4 Σου-Τχ^ού Φον εις τήν Γην.

Πόρι της πολεως Χοεΐ-Τχεου, και της με
λάνης ή οποία, κατασκευάζεται εις αντην.

% Αδτη ή πόλις εί/at ή μεσημβρινωτέρα της επαρχίας τσδ 
ΝανκΙνγ, καί μία άπδ τάς πλουσϊωτάτας πόλεις τοΰ βασιλείου.
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0? κάτοικοι νομίζφνται οτι δίναι «ςιδεξιώχατοι $ίς ιέ Ιμ?δόρ{ονι* 
Εις αντην κατασκευάζεται ή καλ^τέρα μελάνη της Σινικής· οώτη 
*ϊ μελάνη δεν ctyai υγρά ώς ή (διχήμας, άλλα συνίστ^ται εις 
σχήμα μιχρδν δγχων, επάνω «ίς τβύς οποίους ο\ Ιργάταβ χα
ραχτούν σχήματα άνβε'ων, ζώων χαΐ άλλων -άνηχβιμβνφν., τά 
οποΐα ijOeAe το&ς έμπνευσει ή ©αντασία των.

‘Η τέχνη της μελανοποιΐας, κα0ώ; καί ολαι αι αλλαι, τι- 
μ-αται εις τούτο τό βασίλειον, οπού αί επιστήμαι καί τίχνat 
είναι βαθμίδες, διά των όποιων υψώνονται βις τά αρώματα. 
Πρστιμώντα: ώσαντως ολα τά εζ επιχρίσματος εργόχειρα, τά 
δποια γίνονται ε?ς αότήν την κολιν, επειδή αυτή $) υλη είναι 
ώραιοιέρα έ?ώ, καί ήξεύροον νά την μεταχιιρισθ^υν καλύτερα, 
πάρεξ άλλου. Ωσαύτως από τά περίχωρά τ»}ς έρχεται ιΐς  τό 
ΚΙνγ-Τε-ΤχΙνγ τό χώμα, το δποΐον χρησιμ*υ« ιερές κατα
σκευήν της άργίλλου .

ΙΚρι τηςχ,οόμοποί $ός Kivy-Te-T.iv γ
Αδτη η κωμόπολη κεΐται' εις τήν επαρχίαν του Ktdvv-Σΐ, είς 

τήν δικαιοδοσίαν του Ίαο*Τχέου-Φοό. Κατοιαειται ίπότους κα
λυτέρους εργάτας των άργιλλοπλάστων άγγείων, καί είναι επίσης 
πολυάνθρωπος, ααβώς καί α! μεγαλύτερα! πόλεις της Σινική. 
’Αριθμουντο  ̂είς αυτήν κάτοικοι περισσότεροι άπ4 8ν έκατομμό* 
ριον. Καταναλίσκονται εις αυτήν πάσαν ήμέραν 'περισσότερα από 
οέκα φορτώματα ορύζης, καί περισσότεροι από χιΚίους χοίρους.

Τούτο τΑ χωρίον, κείμενον β:ς πεδιάδα Χ€ρικυκλωμένην 
άπδ υψηλά βουνά, εχει μήκος μιας και ήμισ ί̂ας λεύγας επί 
τίνος ώρα ίου ποταμού. Αί oSpi είναι μικρότατα* κα\ στενώ, 
ταται’ διαβαίνων τις αΰτάς, νομζει οτι εύρίσκεται ειςτό μέσον 
αγοράς τίνος καί κωραινει τις από τάς κραυγάς των άχδορό* 
ρων (βαστάζων) σΐτινες θέλουν νά κάμωσι τόπον πρές διά- 
βασιν cTvat άσυΧον άπειρων πτωχών οικογενειών, αί οποιαι 
8iv Ιμπορουν νά κερδίσουν τά πρός ζωάρκααν είς τάς γει*.



τονίκάς πόλεις. *Οταν εμδαίντ) τις εις τδν λιμένα, τήν άρχψ? 
τζς νυκτάς, άπ4 Ιν στενέν των βουνών, νομίζιι οτί βλέπβι μβ- 
γάλην πόλιν καταχαιομένην άπδ πυρκαέ'άν, η ευρύχωρον κάμι
νον, της δποίας ct\ φλόγες εκφευγουν διά πολλών φεγγιτών * 
Δέν etvat παντελώς συγχωρημένον εις τούς ξένους νά διαμβί- 
>ωσι νύκτα εις τδ Κ.Ινγ-Τε·Τχ!νγ, έξω μονον έάν καταλύ- 
σωσιν «ίς κατοίκους, οΐ οποίοι θελουσιν ΙνοχοποΗ)0η περί της 
8ιαγωγης των. Αδτη ζ αστυνομία, ένταυτφ καί εκείνη, ή τις 
φυλάττεται εδώ Ημέραν και νύκτα, διατηρεί δλα είς ευταξίαν, 
καί κατασταίνει εντελή άσφάλβιαν εις ενα τόπον, οπού τά πλούτη 
cμπορούσαν νά διεγείρωσι την αισχροκέρδειαν άπειρων κλεπτών.

Περί της νήσου Φορμόσης, γείτονοζ με την- 
επαρχίαν Φοκιεν. Στίξις τών αΰτο- 

γβννων ταύτης τής ιάίσσίλ
Ή  νήσος Φορμόσα χειμένη είς τήν 2αν0ήν θάλασσαν, δέν 

tivat 2λη υπό την κυριαρχίαν των Σινών. Το ανατολικήν μέ
ρος, τό δποιον χωρίζεται άπ& ί4 £υτικδ» διά βουνών, κατοικεί-» 
ται άπ4 ΙΘνος, τέ δποίον παντελώς §1ν διαφέρει άιώ τούς 
αγρίους της ’Αμερικής. fH διοίκησις καί τα ηΟη τ&ν Σίνών 
οι οποίοι κατοικούν εις αυτήν, δέν διαιρούν εις τίποτε άπί τά 
δη καί τήν διοίκησιν τής Σινικής· Άλλ’ οΐ αυτόχΟρνες, οίτινίζ 
Αποτάσσονται εις τούτο το ΙΘνος προς άρκτον καί πρές με  ̂
σημβρίαν έχουν ή0η χαΐ έθιμα ιδιαίτερα .

Ουτοι οι λαοί elvae πολλά ρυπαροί εις τ4 φαγητον εκείνο 
τέ οποίον ήτοίμασαν, βάλλεται επάνω εις σανίδα ίΐ ψάθαν 
καί τρώγουν μέ τους δακτύλους, ώς οί πίθηκοι · Τρώγουν 
τ4 κρέας εξ ήμισείας άψητον, καί όταν ολίγον τι βαλδξ εις 
a i πυρ, · είναι δί αυτους ίξαίρετον φαγητόν. Ata χραβ· 
βάτιον μεταχειρίζονται φύλλα νεωστί συνηγμίνα από τι δινδρον 
νολλά xoiviv εις αυτούς. *Ολα των τά ένδυματα etvat πανίον*
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τ4 δποΐον τοΐ)ζ σκεπάζει άπέ την ζώνην ως εις τα γόνατα* 
ή στίξις elvac στολισμές, Tiv δποΐον λαμβάνουν, i f  ου γένουν α· 
ξιοι τούτου. Χαράττουν επί του δέρματός των σακα γελοιώδη, 
δένδρα, ζώα, άνθη, χαΐ καιαδαπανώσιν βις χαίτην την εργασίαν 
πολλοας μήνας, ivtotc δέ καί δλόκληρον χρόνον. Εκείνοι, οί- 
τινες άπεκατιστάθησαν άξιοι ταύτης τής μεγαλοπρεπεί'ας, διότι 
υπερέβησαν τους άλλους εις τ&ν δρόμον ή είς τό κυνήγιον, κα- 
δυποβάλλονται πασαν ημέραν, καθ’ δλον το διάστημα τοδτο, 
εις είδος Tt βασάνου, τή* όποιαν, ή έπΙ®-»μία του νά διακριδ-ωσιν 
άπ4 τούς άλλους, τους κάμνει νά υποφέρουν μέ πολλήν υπομονήν.

Έάν ολοι δέν έμπορουν νά άπολαόσουν ταύτην την διά/ρισιν 
της τιμίς, δλοι μολοντούτο δυνανται νά μαυρίσουν τους οδόν* 
τας των9 νά φορουν ενώτια, βραχιόλια έπάνωθεν του αγχ&νοζ 
καί των καρπών, περιδέραια, καί στεφάνους άπί μικρούς κοκ · 
κους διαρόρων χρωμάτων κατά πολλάς θέσεις’ τδ διάδημα τε
λειώνει είς είδος λόφου άπ4 πτερά άλεκτόρων η φασσιανων. 
’'Ας farcau&fj τις ταδτα τά παράξενα στολίσματα επάνω εις 
το σώμα ένος ανθρώπου καλού αναστήματος, χρώματος έλαιο· 
είδους, του όποιου οι ομαλοί πλόκαμοι πίπτουν επάνω εις 
τους ώμους, οστις φέρει είς την χειρα τόξον ή βέλος, xal 
φορεϊ καθ’ δλον τ4 σώμά του μόνον tv πανίον μακρον σχε$4ν 
τρεις πόδας9 καί θελει έχει την εικονονσγραιρίαν ένίς ανδρείου 
του μεσημβρινού μέρους τής νήσου Φορμοσης·

Μολονότι cuvot οί λαοί νομίζονται άπο τοί>ς Σινας ώς β*ρ~ 
βαροι, Φαίνονται μολοντούτο όλιγώτερον απομακρυσμένοι απο 
την αληθινήν σορίαν, παρ’ οσον ο\ περισσότεροι φιλόσοφοι τής Σι
νικής. Δίν Φαίνονται μεταξύ των μήτε δόλοι, μ^ε κλοπαι, 
μήτε φιλονικία', μήτε κρ'.σολογίαΓ είναι δίκαιοι και αγαπώνται 
μεταξύ των. Κανείς δέν τολμ£ νά έγγίζη 3 ,τι δίόβται ε ι ς  'ένα  

άπ4 αυτούς* b μιτθός τής εργασίας διαμοιράζεται εζ ιοου εις 
ολους εκείνους, οΐτινες έμεδεςαν άπ αυτήν.
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Περί της πόλεως τον Καντωνίου, ονομαζό
μενης άπ'ο τους Σίνας Κοναγ-Τχεον-Φον.

Αυτή ή πόλις είναι ij πρωτεύουσα του Κουάνγ-Τδνγ, δωδέ
κατης- επαρχίας τής Σινικής Αυτοκρατορίας. Είναι ωκοδομη- 
μένη επάνω &ίς ενα άπο τους ωραιότερους ποταμούς του βα
σιλείου. *Η περιγέρειά της δέν είναι πολί> χατωτ/ρα άπο την 
των Παρισίων, καί οι κάτοικοί της είναι σχεδόν εν έκατομ- 
μυριον. Όλιμήν της, οςις είναι δ μόνος συχναζόμενος άιώ τους 
Ευρωπαίους, είναι γεμάτος άπ4 πλοία, τά όποια φέρουν εκεί τά 
πλουτη της Ευρώπης, των ’Ινδιών, χαΐ των άλλων ανατολικών 
ίπαρχιών τής Σινικής. Το βλέμμα του Ιμβαίνοντος εις ταύ- 
την τήν πόλιν καθ’ υπερβολήν εμψυχώνεται, άπειρα πλοιάρια 
διατρέχουν τ4ν ποταμον κατά πασαν ευθυβολίαν, χωρίς νά συνω- 
Φώνται. Τα γραφεία, τά δποια κατέχουν οί ξενοί, δέν έχουν τί
ποτε άξιοσημείωτον διά τον Ευρωπαιον, εις τήν δρασιν του 
Ιποίου δέν προξενεί εντύπωσιν άλλο τίποτε, παρεκτ&ς μόνον τά 
κατάρτια, τά οποία υψώνονται έπάνωθέν των, καί επάνω ε ι ς  τά 
οποΐα κυματίζει ij σημαία έκαστου έθνους. Αί οίκίαι των εγ
χωρίων ε?ναι χαμηλαΐ, καί έχουν γενικώς ενα μόνον πάτωμα. 
Δέν είναι συγχωρημέν^ν εις τους Ευρωπαίους νά έμβαίνουν εις 
τήν πόλιν .

Αυτί) ή μεγάλη πρωτεύουσα τρόπον τινά συνίσταταί άπέ τρεις 
πόλεις διαφόρους χωριζομένας οί υψηλών τειχών, των οποίων 
αί Θύραι έχουν συγκοινωνίαν αναμεταξύ των* τό ολον £χεί 
σχεδόν σχήμα τετραγώνου. Αί οδοί, αί όποίαι είναι μακραι, 
Ι'σαι, και στρωμεναι άπο πέτρας πελεκητός, είναι δλαι περιω- 
ρισμέναι άπο εργαστήρια καί επικρατεί εις αότάς μεγάλη /αβά
ρετης. Οί μέν ευκατάστατοι φέρονται μέ φορεία, ο δέ χοινος 
λα4ς περιπατεΐ πεζός εις τάς 6δους, προ πάντων ο\ αχθοφό
ροι, οί περισσότεροι με γυμνους πόδας, μέ γυμνάς κνήμας, 
καί με γυμνήν κεφαλήν ή σχεπασμένην μέ πίλον άχύρινον ευ*
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ρυχώρου περιφερε(ας, και παραδόξου σχήματος* πρ4ς μιχα- 
αομιδήν των πραγματειών μεταχειρίζονται εδώ μόνον τούς

Εις την άκραν πάσης δδου ευρισκεται εν ιυεριφραγμβ» 
δποΐον χλείβται χατά πάσαν εσπέραν ολίγον αργότερα απ& τάς 
πάλας της πόλβως* δθεν πρέπ«, καθβΐς νά συμμαζωνεται εις τήν 
ycrwviav του, αμα οτε ή ήμερα άρχίση νά έκλβιπϊ). βπειδη 
αυτά τά περιτειχίσματα είναι βαλμένα βις .ολας τ<χς μεγιστας 
πόλεις της Σινικής, επεται εις τέ διάστημά τής νυκτ&ς να β*· 
σιλδυη άκρα γαλήνη καί ήσυχία, ώς νά συνίστατο δλον το 
βασιλεών από μίαν και μόνην οικογένειαν. ,'Τί ήθελαν ειπεϊ οι 
Παρισινοί, έάνπασα μία άπο τάς μεγάλας ®δοί>ς των Παρισίων 
έκλείετο τδ καλοκαίριον, κατά τάς εννέα ώρας τής έσπερας, 
καί τ4ν χειμώνα κατά τάς πένΐδ; "Ολος δ, λαός τοδ Καντω- 
νίο» δέν κατοικεί δίς την %ολιν η εις τά προάστεια της. *0 πο· 
ταμ4ς σκιπάζετοα εις τ4 μάκρος των δυο του οχθών απ4 
ύτυβομιτρον ποσότητα πλοιαρίων, τά δποΐα · είναι η μονή κα
τοικία άναριθμτίτου λαού* ταυτα τά πλοιάρια έγγίζονται πρδς 
άλληλα, κοΛ άποκατασταίνουν δδοός* είς καθέν κατοικεί ολό
κληρος οίκογένιια. Οί κάτοικοι τούτων 'ιών κυματιζοντων (Η
χων έκβαίνουν περί τά έξη μ αρώματα, δια να υπάγουν να ©ψα
ρεύσουν, ή νά εργασβωσι τήν όρυζαν, τήν δ,ποιαν σπβφουν καί 
συνάγουν δίς του έτους· Το έμπόριον των Σινών του Καντω- 
νίου μέ τοί>ς ζενους, τους έκαμε νά χάσουν Ικεινην την λαμ
πρότητα, ητις χαρακτηρίζβι τούς κατοίκους του εσωτερικού της 
Αυτοκρατορίας.

lisp/ τίνος περίφημου μοναστηριού Βονζω̂ ι 
και περί τοΰ Βεμελιωτοϋ: του.

Μίαν λεύγαν μακράν άπο τέ Χασ.Τχεου, δευιεραν πολιν 
τής επαρχίας του Κουάνγ-Τοΐγ, είναι Ιν περίφημον μοναςη- 
ριονΒο/^ων, oi δπ&ίσι άλλοτε έσυμιτοσουνιο, ως λέγουν, χίλιοι·
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ίίεϊται εις τοτί-οββσίαν τ*ρπνβτάτην. ’Απο τό μέσον μεγάλου 
χινός βουνου, εις ίο όποιο1/ είναι χτισμένον, ανακαλύπτεται 
θελκτική τις Ιβημία,.^τίς ImtWwtt είς εύρυχωρον πεδιάδα, 
πβρικυκλωμενην άπο λόφους, επάνω εις τήν χορυφήν των SftbL 
ων Ιφυτευσαν κατ’ ευθείαν γραμμήν δένδρα καρποφόρα, καί 
Ικ διαλειμμάτων μικρά δάση αειθαλή* Όλη ij περιοχή άνήκεχ 
εις τοδτο τ4 μοναστήριον, του όποιου ή αρχή λογίζεται σχε
δόν προ χιλίων ετών,

Διΐσχυρίζονται οτι δ θεμελιωτής ταύτης της μεγαλοπρεπούς 
κατοικίας των Σινικών Μοναχών, του όποιον τό σώμα σεβά- 
ζδται ως τινο$ αγίου, επίρασεν έδώ τήν ζωήν του εις σκλη
ραγωγίαν, έπει8ή ί  σιδηρά άλυσος, τήν οποίαν etpopsi, τ&ν 
εσάπισε τήν σάρκα εις τόσον βαδμον, · ώστβ έγεννήθησαν σχώ- 
ληκες· τόσον έπεθόμιι νά παρατείνη τους πόνους του, ωστ€ 
εσύναγε πάλιν τους σκώληκα^, οι οποίοι έπιπταν από τό σ&μά 
του, καί τους εόαλλεν εις τον τόπον των, λίγων δτι Ιχουν ά· 
χόμη νά φάγουν *

■ a  ι fg^»csB i

ΚΕΦ. ΟΓΔΟΟΝ.
Αρχαισλο.α, άρχη της Σινικής Αυτοκρα

τορίας καί ε~αρίβ μ^σις των οιιναστβίών 
των αυτο'/ίρχτορχύν.

Κατά τούς σονοός, οί οποίοι έπροσπάδησαν νά έρευνησωσβ 
κατα βάθος τήν αρχήν τούτου του βασιλείου, άψαν οί uial τοδ 
Νώε διεσπαρησαν εις τή* ’Ανατολικήν’Ασίαν, οί απόγονοί τοο 
είσεχωρησαν εις τήν Σινικήν διακόσια Ιτη μΕτά τον xacaχλυ- 
σμόν, και οί πρώτοι δυτικοί λαοί κατ’ άρχάς κατεστάθησαν 
είς την επαρχίαν του K er -Σ Ι . ’Αφοΰ αυτή ή επαρχία έκατοι- 
κήθη αί του Χ^νάν,ΙΙεϊχβλΙ xai Χαντόνγ, ελαβον νέας άποι-
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χίας, αί δΐϋφϊαι, προϊόντος ΐόδ χρόνου, εσχημάτίσσν συνάμ*, 
&πο 2να μόνον βασιλέα, μίαν επικράτειαν, ήχις εκτείνεσαι μό
νον πρές *Αρκτον του Ποταμού Ύ α νγ-Τ σ & -Κ ιά κ γ .

ΕύΘυς από τήν βασιλείαν τοδ Αυτοκράτορος ‘Υοΰ> αρχηγού 
της πρώτης δυναστεία:, έγειναν πρός τά μεσημβρινά, νέαι άνα- 
καλύψεις, διά xac οποίας, κατά προσταγήν του Αυτοκράτορος, 
έσχεδιάσθησαν καί γεωγραφικοί χάριαι. Οί κάτοικοι τούτων 
τών ολιγάνθρωπων χωρών δεν εγνώριζαν άχόμη τήν έζοοσίαν 
του. Οί διάδοχοί του, άροΰ εξητφάλισαν τό διάδημα εις τους 
πρωτοτόκους υιούς των, τάς αιρησαν εις τους μικρότερους, οί- 
τίνες .συνώκισαν τά είσέιι άγρια έθνάριά των. Ούτως έσυστ. 
βησαν πολλά μικρά βασίλεια, καί οι νέοι κάτοικοι, άνεπαισβητως 
συνεχιζόμενοι είς τήν υποταγήν άπο σοφούς βασίλβΐς, απέκτησαν 
όλίγον κατ’ ολίγον τήν ν̂ώσιν τών άναγκαίοτέρων τεχνών, καί 
προπάντων τής Τιωρ^ίας. Αδται αί έπαρχίαι, ένωβεισαι ά- 
κολουβο>ς διά τής σοφίας ή δυνάμεως τών Αύτοκρατόρων, έσχη* 
μάτισαν αυτήν τήν εαρυχωρον Αυτοκρατορίαν τοιαύτην, δ^οία 
είναι τήν σήμερον.

Οί ακριβέστεροι ίς-ορικοΐ τής Σινικής συμφωνούν* δτι b Φ6*Χέ 
κατέβαλε τα πρώτα δεμελια της μοναρχίας Ίων, τρεις χιλιάδας 
τετρακόσια έξηκοντα έπτα ετη, προ τής Χριστιανικής εποχής, 
xat διακόσια πιντιί κοντά πεντε έτη μετά τον κατακλυσμόν. 
Συμφωνούν χέρι τοΟ αριθμού τών διαδόχων τούτοι) του βασιλέως, 
έπαριβμουντες αυτούς εξ μέχρι του αυτοκράτορος Μαό. Ά λ- 
λ »ΐς ποιον καιρόν ο Φο-Χί ,· ‘Οποία τ̂ον εως είς τον Μαό 
η διάρκεια τής βασιλείας τούτων τών εξ Αύτοκρατόρων; Τουτ® 
οεν ανιχνευβη απο τήν χρονολογίαν, χα! επομένως ίμεινε σκο
τεινόν και «βέβαιον. Μόλις άπέ τους χρόνους του Mai, του 
οποίου η βασιλεία αρχησε δύο χιλιάδας τετρακόσια πεντήκοντα 
επτά έτη προ τοδ Ιησού Χρίστου, ή χρονολογία τουιων τών 
ιστοριογράφων ε&ρίσκεται χαλώς ααχτοποιημένη. Τα ονόματα 
ιών βασιλέων, ή ίιάρ**ια %τξς βασιλείας των, αί διχόνοιας, αί





to ort& ow* l Ψ m .
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Ώΰλκΐιχα! μεταβολαΐ, αί μεσοβασίλεΤαι, 8λα αυτά περιγράφον* 
ται από αυτούς λεπτομερέστατα, χωρίς νά φαίνεται εις τα* 
διηγήσεις των παραμικρόν Γ̂ νβς* δόλου καί μηχανοοργ core- 

Έάν αυτή ή χρονολογία «ραίνεται εναντία μέ την εν χρήσεβ 
παρ’ ήμΐν τοΐς Δυτιχοϊς μετάφρασιν τής* άγιας Γραφής, όνομα  ̂
ζομένην Βουλγάταν, συμβιβάζεται όμως ευκόλως μέ τήν με- 
τάφρασιν των έβδόμήκοντα πράγμα τό'όποιον ευχολώτατα ά- 
ποδεικνύεται. Κατά τους έβδομηκοντα έπαριΟμουνται τρεις χι
λιάδες δί^κόσια πενήντα οκτώ ετη, άπο τον κατακλυσμέ* /ως 
t ίς τον Ίησουν Χριστόν, οθεν οί Σΐναι άναβαίνοντες εις τήν 
πηγήν της αυτοκρατορίας των, εξακολουθούν μέ ασφαλείς πλη
ροφορίας νί]ν χρονολογίαν των, εως εις τέν καιρόν του Αυτό- 
κράτορος Υίαό, οστις Ιβασίλευε 8υο χιλιάίας τριακόσια ice*· 
νήντα επτά ετη πρ6 του Ίησοΰ Χρίστου. Έννεακόσια έτη πα· 
ρήλΘον άπο τδν κατακλυσμόν εως εις τον Υίαό. Έάν οί L· 
πόγονοι του ΊΝωε είσηλθον εις τήν Σινικήν, διακόσια ή τριακό
σια ετη μετά τόν κατακλνσμον, δέν εμενεν ακόμη χαδ* υπερ
βολήν αρκετός καφδς '.διά της βασιλείας τοδ Φ4-Χ1 καί των 
ές αότοκρατόρων, οίτινες υπήρξα* προ του Υίαό. ’Επειδή jj 
έκλειες ί) συμβάσα έπι τής βασιλείας του Τχοίγ·Καιγ, τετάρ
του αύτοκράτορος (1) της πρώτης δυναστείας, 2157 προ του 
’ ίησοΰ Χρίστου, και αποδεδειγμένη από του; ιεραποστόλους 
αστρονόμους, είναι βεβαιοτάτη άπόδειξις της άρχαιότητος τής: 
Σϊνικης χρονολογίας, επεται φυσιχω τώ λόγω νά ερωτήσωμεν, 
διοίΐΐ 7cpi της βασιλείας τούτου του αύτοκράτορος δέν άνα©έ- 
ρεται κάμμία έκλεψς εις τήν Ιστορίαν τής Σινικής; Έσυμ- 
6ουλεύδ«)σαν περί ταότης της υποΰίζεος τους σοφούς Σίνας, 
οίΐινες άπεχριβησαν, οτι είς εκείνους του;  πρώτους χρόνους, 
δέν είχεν είσαχδη άχόμη ή συνήθεια του νά χαταγράρωσι τάς

r (1) Έ ίώ  πρέπει νά σημπωθφ οτι ν άπό τον κατίΛνογλον μέχρι 

του AjgcroO Χριστού Χρονολογία ^ίμα ιτολλών άδίβαιοτήτων. Σ. τού έκο.

ν 4·
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Εκλείψεις, καί ίτ ι x6xt δέν άπ£ίλει»ν S σχοπϊς των 
ίευμενων εις άλλο τι,* πάρεξ ι ίς  τέ νά διδάξωσι τούς μετα
γενεστέρους, σημειόνοντες χλ οόσιωδώς άνάγκαία εις την διοί- 
χησιν καί εις *tiv λαόν πράγματα, καθώς τους νόμους, τάς προ
όδους ιών teyvdjv καί των έπιστημών , τάς πολιτικάς μιτα- 
βολάς καί τάς αιτίας των, τά μεγάλα παραδείγματα της αρετής, 
τάς ι ίς  τούς βασιλείς δοθείσας συμβουλάς, καί χας πράξεις 
αυτών καλάς η κακάς, ώστε διά τοότου του μέσου νά μάθωσιν 
ο\ διάδοχοί των, χί πρέπει νά κάμωσι, καί χί πρεπει ν'άπο. 
φύγωσιν. Οί αυτοκράτορες τής Σινικής, των οποίων ή χρονολο
γία είναι ακριβής, περιλαμβάνονται είς etxosi δόο δυναστείας, α?· 
τινες διέπρεψαν άλληλοδιαδόχως ε?<ς τον θρόνον, καί άπ4 τάς 
οποίας πασα μία Ijet ιδιαίτερον ονομα· έ άόΐνμΑς αυτών, συμ
περιλαμβανομένου καί τοδ νΰν βασιλεύοντος, είναι Staxoacot 
τριάκοντα ίυο. Εάν προσθεσωμεν «ς  αυτούς τ&ν Φέ^Χι, καί 
χοΙ)ς εζ διαδόχους του, των οποίων η βασιλεία εχει άδηλον 
Stapicfctav, και τάς ΧοΖ Υίαβ καί Χουν, βού μία σεφά διακοσίων 
τεσσαράκοντα ένος μοναρχών> έπαριΟμουμενης τής αρχής του 
βασιλείου μεραους αιώνας μ^τά τδν κατακλυσμόν. Πόσους λαούς, 
πόσβυς βασιλείς ή μοναρχία αυτή είδεν, οτι παρήλίον, καί Θ1λε{ 
ίίει άναμφιβόλως άκόμη οτι θέλουν παρέλθει πρ& του νά κατα- 
6υ6ίσ0Υί εις την άβυσσον, ίτις κατεπιε τόσα ισχυρά βασίλεια 
xotl τόσους βασιλείς?

ΚΕΦ ENNATOIV 
| Συγκειρ αλαιωσΥς των πρώτων μοναογ&ν 

της Σινικής έως εις τονΤloco.
<0 φο-ΧΙ ιόν όποιον οι Σΐναι θεωρουν ώς θεμελιωτήν τ?ς 

αυτοκρατορίας των, έγενννίθη εις τήν επαρχίαν Χέν-Σί. ‘ Ιί 
ύχεροχος αρετή τοι> Ιδωχεν afeiav εις χοίς  συμπατριώτες του
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τδν Ικλέξο^ν 8ιά τοί»£ διοιχξ. Εις τ«ότας τ ίς  πρύτας- 
αφγάςγ ot άνθρωποι ολίγον διεφεραν άπ© τά ζώα κατά τδν 
τρόπον τής ζωή;. Έτρωγαν μ<£νο>, όταν ή πείνα τούς κατεστε- 
νβχώρει* κατέπιναν τήν τρίχα των ζώων, Ιπιναν τό αίμά των* 
και έν-δόοντο το δέρμα των. ‘Ο Φβ-χί τους έδίδαΕε νά χατα, 
σκευάζουν δίκτυα διά την άλίευσιν, και ιξόβεργαή βρόχους δια νά 
πιάνουν τά πτηνά* τούς Ιδίδαξεν ώσαυτως νά άνατρέ®ουν ζώα 
οίχιαχά, είτε ίΐρός τροφήν των eue διά τάς θυσίας. Επειδή τά 
£υο φόλα, (νίγοον τό άνδρεΐον και γυναικίϊον) δεν Stexpcvovxo άπ6 
τά φορέματά των, xoft συγχεόμενα εζων χωρίς αιδώ καί χωρίς 
κχμμίαν γνώσιν των νόμων του συνοικεσίου, επρόσταςε νά έν- 
δύωνται αί γυναίκες διαφορετικοί άπο τους άνδρας· έθέσπισε 
νόμους διά τον έγγαμον βίον. Διά νά καθημερώσ  ̂τό άγριον 
φυσικόν των υπηκόων του, ουτος δ μεγας άνήρ eceCps τήν 
μουσικήν, κα: εν οργανον όνομαζόμενον Κίν, τό ίζο ιον  έπά· 
νωθςν μέν κατεσχευασεν εις σχνίμα καμπύλον διά νά παρας-ήσΐ) 
τον ουραν&ν, κάτωθεν οέ εις σχήμα ομαλόν διά νά σχηματίσω 
t^v γην.

Βλέπων οτι τά δεμένα σχοινιά, τά δ ποια μετεχεφίζοντο 
βιά νά διδάσκωσι τούς παιδας τήν ανάγκην, δεν ξσαν ίκανά πρές 
δημοσίευσιν των νόμων του, καί οτι ?έν έδύνατο νά τά μετα- 
χεφισδξ δια να otaoanj είς τούς μεταγενεστέρους τάς £ιοα* 
σκαλίας, τας οποίας επροσδιώριζε δί αυτοί*;, έφαντάσθη τρεις 
γραμμάς, αί όπ&ίαι συζευγνύμεναι κατά διαφόρους τρόπους σχη*
ματίζουν έξηχοντα τέσσαρας, και τάς ι.νογοάφησεν ώς τόσα 
σύμβολα διά νά έκφράζΐ} το σχοπούμενον. Πρός πραχτοποίησιν 
των νόμων του κατέσχησεν ίνα  πρώτον υπουργόν καί τέσσαρας 
μανδαρίνους, τον ενα προς μεσημβρίαν, τον άλλον προς άρκτον, 
και τους άλλους δύβ πρός άιια;ολάς καί πρός δυσμας. ‘Η 
διάρκεια τής βασιλείας του άγνοείται επίσης καί των έξ δια· 
έοχων του μέ·/ρ: το& Γίαό.

V ΧΙνΝάνγ^ οστις τον διεδεχΟη αμέσως, εφεύρε τά <5ρ-
4*
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<γανά τής Γεωργίας, κα* έμαθε τους λαο5; νά σπείρουν π$ντ* 
είδη κόκκων, καί νά Ικβάλλουν άλας άπά τό θαλάσσιον ύδωρ# 
Επιτήδειος εις τ4 νά γνώρίζφ τά ιατρικά φυτά, έσύνθεσβ 
βιβλία τής θεραπευτικής τέχνης. Ουτος δ βασιλεύς έ'δωκε τήν 
ίδεαν του εμπορίου κατασταίνων δημοσίους αγοράς

Τ4ν Χ1ν*Μένγ διεοεχθη δ Χοάνγ.ΤΙ. Αυτές δ βασιλεύς 
κόψε καί εξίομάλισε τά ορη, κατεσχεύασε μεγάλους δρόμους 

ευκολίαν τοΰ εμπορίου, εξέτεινε τά δρια του βασιλείου του, 
κατεσκεόασε σφαίραν καί ημερολόγιων, διέταξε τοί>ς αριθμούς 
καί τά μέτρα, ετελειοποίησε τήν μουσικήν, εφεύρε τον πίλον, 
τά ενδύματα χα! τά άλλα βασιλικά στολίσματα, ευρε το μυ
στικόν τής βαρης, εκπσε γέφυρας επάνω εις τούς ποταμοί^, 
©ίκου.άντί των καλυβών, πλοιάρια πρές θαλασσοπλοΐαν, καί 
έκοψε νόμισμα. Κατά προσταγήν αυτοί), ή βασίλισσα έδί?αξβ 
το2*ς λαούς του xiv τρόπον του νά τρέφουν μεταξοσκώληκας, 
νά γνέθουν τά βομβύκιά των (κουκούλια) καί νά κατασκβυά- 
ζουν άπο αυτά υφάσματα (στ·φαις).

Αυτός δ ακάματος βασιλεύς καχεμέτρησε τήν ευρύχωρον 
Ιπιχράτειάν του καί τήν δι̂ ρεσεν εις νομούς καί Ηγεμονίας άνά 
οέχα λεύγας μήκους, καί αλλας τόσας πλάτους, είς Ίας οποίας 
Ικτισε πόλεις. Ίίντοσοότω, άφου έδίδαϊε τους υπηκόους του 
νά οίκοδομώσιν οίκους, και Ιχτισεν εν χαλάτιον διά τον εαυτόν 
του, δέν επαυσε παντελώς άπ6 τό νά κατοικη έδω καί εκεί, 
και νά συζη εις εν στρατόπεδον με τους στρατιώ.τσς του. Α- 
πεδανεν εις τό κατωφερές του βουνου ΚΓνγ.Χάν καί ένταΦίά- 
σθη εις τήν επαρχίαν Χαντόνγ. Έγέννησεν εικοσιπέντε υίου ,̂ 
άπδ.τούς οποίους δ ε/ς ονομαζόμενος Χαο-Χαό τον διεδεχθη.

Oc Χαο-Χαο είλκυσε πρίς έαυτον τ4 σέβας καί τήν αγάπην 
του ίδνους του διά τής καλοκάγβθίας του γαρακτήρός του χαΐ 
διά της μεγάλης του γλυκυτητος. Έκυβέρνησε τήν επίκρα* 
τειάν του μέ πολλήν δικαιοσύνην, καί εδείχθη εντελής μιμη· 
τής τοΰ Φό X! μετερ^ύθμισε τά μέτρα του σίτου διά νά μή
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|ώσ·£ παντελώς χώραν εις την απάτην. Κατεσχευασεν εν τυμ« 
savoy διά. νά φανβρώνη τάς ώρας τής νυκτόζ, έκαμεν ελιυβέ- 
ραν- την ροήν πολλών ποταμών, άπολύων αυτούς από τά εμπό
δια, τα δπο,ια εμπόδιζαν τΐν θαλασσοπλοΐαν των, Ιξωμάλισε 
τους δρόμους επάνω εις τά βο/jva, καί εφεύρε νεαν μουσικήν. 
Χυτός δ αυτοκράτο>ρ. άπέθανβ πολλά προβεβηκώς την ηλικίαν, 
άφήσας πέντε υιούς, άπ6 τους οποίους τέσσαρες είχαν πολλά 
προτερήματα· άλλ* επειδή & ανεψιός του Τχουέν Xto, Ιγγονος τού 
XbayT'l, ε!χε μξγαλ^τέρας άρετάς, αυτόν δίώρισε διάδοχόν του.

*0 Τχουέν-Χιό, διά ν’άποζημιώσ^ τους έξα5έλφο-ις του άιώ 
την προτίμησιν, την δπο.ίαν δ πατνίρ των τόν εδωκε, τους 18ιώ* 
ρισεν εις υπουργήματα σημαντικά, καί ομοια μέ τά προτε
ρήματα των, ‘0  ένας ώνομάσθη γενικός επιτηρητής ιών μετά* 
λείων, ο άλλο; μέγας κύριος των δ,δάτ.ων καί δασών, παρομοίως 
καί οί άλλοι. "Οταν έ.βεβαιώΟ.η πιρί τ^ς εμπιστοσύνης των, τους 
δφωσεν ε·ς αξιώματα πο/υ πλέον άςιοτίμητα καί πλέον αρμό
δια εις την βασιλικήν καταγωγήν των.

Επειδή εις πάσαν οικογένειαν δ αρχηγός έπρόσ<ρερε θυσίας 
είς τό ύπέρτατον ον, και αυτή ή άρχαγή της ίερωσύνης έπέ-. 
φερε πολλάς καταχρήσεις, ήνωσεν αυτό τέ εόγενές προνομίαν· 
μέ τό διάδημα, και έπρόσταξεν, ώστε είς το έξης δ Αύτοκρά- 
τωρ μόνος νά ίχτ} τ4 δικαίωμα τοΰ νά προσφέογ] Θυσίας εις 
τόν θεόν του ουρανού. Αυτή ή συνήθεια φυλάττεται καί μέγρι 
τής σήμερον είς τψ  Σινικήν. Επειδή αυτές ο μονάρχης ήτο 
εμπειρότατος εις τήν αστρονομίαν, μετεβαλε τον ι τρόπον το& 
να παρατηρη κα! νά λογαριάζη τάς κινήσεις των ουρανίων σω
μάτων καί επειδή αυταί αί κινήσεις φαίνονται εις διάστημα· 
πολλά άπομεμακρυσμένον, εφεύρε μηχανήν τινα ικανήν νά δώσ  ̂
καθοφωτέραν ιδέαν περί τούτων άφ’ ο,τι ένόμιζαν προλαβόντως, 
Μετερ^υθμισεν ωσαύτως τό ήμερολόγιον, καί έπρόσταξεν, ώστε 
b χρόνος νά άρχίζη τήν αυτή·/ ημέραν, καθ’ *5lv b ήλιος άρχιζε* 
.νά διατρέχω τό μέσον ίου ‘Υδροχόου, επειδή είς αυτήν τήν.
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έποχήν ή γ ί  γεμίζει άπ4 φυτά καί άνθη, τά δένδρα αναλαμ
βάνουν τά φύλλα των, καί το π3ν φαίνεται οτι άναγενναταδ 
εί; την φόσιν. Αυτός b βασιλεύς άπέδανεν υπέργηρος. Διάδο
χός του ύπηρςεν ο Κ.αο - Σίν εγγονος του προχατόχου touu 
Ο ί  απόγονοί του, οντες πολυάριθμοι, Ιλαβαν άκολούδως, ώ ς  άπί- 
μοίραν, μικράς επικράτειας μέ τίτλον Βασιλέων ή υποτελών 
Ηγεμόνων.

6  Kai - Σίν έδείχίη άξιος του μονάρχου, του δποίου τδ* 
τόπον ΙΧαβεν εβλεπεν δλα, έξέταζεν ολα ο ίδιος, καί τδ ica· 
ραμιχρον δέν εξέφεπγε τήν υπερβολικήν εγρήγορσίν του (άοκνο* 
έταμέλειαν). Χωρίς νά σμικρύνη ή έ&υτβλίξ.# διόλου τήν βα
σιλικήν αξίαν, έγίνετο άξιαγάπηεος διά τών ευπροσηγόρων καί 
δημοτικών τρόπων τοίΥ αγαπών καθ’ υπερβολήν ιφ ς  λαούς του, 
έπεδαψίλεαε παντού τάς ευεργεσίας του. Προσεχών εις τσν έ- 
<*υτόν too δεν συνεχώρει κάνέν ελάττωμα να εισχώρηση εις τή* 
καρδίαν του* γνωρίζουν, χατά βάθος τ4 μέγεθος του Κύριοι» τσδ 
ουρανοί, δέν παραμελουσ€ τίποτε αγ οσα απόβλεπαν ©ς τη* 
λατρείαν του. Η  σοβαρά χαί άξιοσεβαστος φυσιογνωμία του, τδ 
μεγαλοπρεπές του ανάστημα, καί πο4 πάντων ή έξοχος άρετς. 
του, τ$ν άπεκατέσταιναν άνταείμενον γενικοΰ σεβασμοδ, χ<χ\ 
εϊλκυαν την υποταγήν άπειρων εθνών.

Επειδή 5) άρετί; είναι δ ασφαλέστερος εγγυητής της υπο$ο&· 
λώτεως των λαών, κατέστησε διδασκάλους διά νά διδάσχωσι 
την ηθικήν. Αλλοι μέν είχαν εφεύρει τήν bi οργάνων μουσικήν, 
αυτές δέ έφε3ρε τήν διά φωνής, καί Ισυνθ^σε τραγώοια, των; 
οποίων άποτέλεσμα ητο τό νά φέρωσι τάς καρδίας εις τήν ευ
σέβειαν καί εις τήν αρετήν. 01 μέν προκάτσχοι του συνεζεο. 
γνυοντο μόνον μέ μίαν γυναίκα, αυτδς δέ ?δω*$ xi παράδειγμά 
της πολυγαμίας, λαμβάνων τεσσαρας, άπ4 τας δποια; απέ
κτησε τέσσαρας υίοάς. Επειδή ο μιχρότερος (bibsv Ιγχαφως 
σημξΐα χρηστοηδεστέρας διαγωγής άπ& τους μεγαλ^τδρ^ί) δα- 

|ν gikov φς διάδοχόν, του.



Οδτος i  νέος Αυτοχράτωρ, 8σ*πς ωνομάζετο ΤχΙ, δέν άπέβη, 
φς έκ τις διαγωγής τον, σύμφωνος μέ τήν εκλογήν του ι α 
τρός του. Μόλις άνέβη εις τόν θρόνον, καί βόδρς έΘεώ̂ ησβ τή* 
ύπερτάτην δύναμιν ώς μεσ^ν του νά γένη έκδοτος εις τά πάθη 
τοι> καί εις τάς ηδυπαθείς μέ νέους οώλικούς ομοίους μέ αά- 
τόν κατά τα ηΰΐ). OSev οί υποτελείς ηγεμόνες, οίτινες εως τότε 
υπευάσσοντο χωρίς δυσκολίαν ιις ενάρετους αυτοκράτορας, δέν 
Ωυ-ννίθησαν νά υπορέρου* τ ν̂ ϋβερβολήϊ των αταξιών xou. 
Α’τρου διευθυναν $’ς αυτόν ίζολλάχίς ανωφελείς νουθεσίας πι^ί 
τής κακής διαγωγής του, τόν κατεβίβασαν ατώ τόν δρσνον, 
xiv έστειλαν εις εξορίαν, καί άντ’ αυτβΰ άντεκατςστησαν τΑ* 
άδελφόν του Υίαό.,

ή  διάρκεια τούτων των πρώτων βασιλ««ν είναι πολλά αβέ
βαιος· άλλα κατά πιθανόν λόγον δέν δπερέβαινε τά διαχόσια 
πβντήκοντα ετη. Άπδ τον Αυτοκράτσρα Υίαο έως εις τον Ίη· 
σοΟν Χρίστον, ή Σινική χρονολογία etvat τακτοποιημένη καλώς· 
επειδή οι συγγράφεις τη;* ώς πρρείπσμδν, (σημείωσαν δλα μ* 
υπερβολικήν λεπτομέρειας σημδιώνοντες έντιχυτζ). καί τέ Ιτος* 
έως εις τά συμβάντα, τά δποΐα ετάξζίαν τήν αυτοκρατορίαν, 
εως είς τάς μεσοβασιλείας, συνάμα μέ τον xatpiv τ%ς 
διάρκειας των.

Κατά τά amxd χρονικά h Αότοκράτωρ Υίαΐ ημχισε τή» 
βασιλείαν του, ^τις υπήρξε διεζοδικ<»τάτη, προς τέ έτος'2357 
πρ4 της Χριστιανικήν εποχής, Αυτ^ς έθέσπισε τά διάφορα κρι
τ ή ρ ια  της αυτοκρατορίας, τά δποΐα υπάρχουν ακόμη καί τήν 
σήμερον. Οταν άπηόδησε του νά βασιλεύς* εσυμβοπλεύθη τοί>ς 
ύπουργσυς του περί του σκοπού του, του νά δώσ*̂  ε&ζ άλλον τήν 
φροντίδα τής διοικήσεως, xiv άπεκρίθησαν οτι άλλον χαλ^τε  ̂
ρον δέν έδύνατο νά έχλέζη πάρεξ τέν πρωτότοκον υ\όν του, ήγε· 
μόνα νουνεχή, προικισμένον μέ καλόν φυσικδν, καί σστις εδιδε 
σημεία άξιολόγων προτερημάτων, ό Υίαό, οςτις Ιγνώριζε xaAvi· 
■upa από τους Οπρι γ̂ούς του τον πανουργ,ον καί δόλιον χαροκ
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κτηρα του οιοΰ του, ίζβλαβι την συμβουλήν των ώς άκοτίλεσμα  
της εόαρεσκείας των, καί άνέβαλβ δί άλλην ή μέραν τήν διάλυσιν 
ταότης της υποδεσεως.

Μετά μερικίν καίpiv, xai τήν ιδίαν Ημέραν, καβ’ ετε- 
λειώνε τ4 έβδομηκοστέν έτος της βασιλείας του, έπροσκάλεσεν 
εναν άπ4 τους πιστότερους υπουργούς του, καί τον επληρο- 
οόρησεν ότι άπέβλεπεν εις αυτόν διά νά τέν κάμη διάδοχον. 
.Ουτος δ όπουργές, 3στις, άν καί είχε μεγάλα προτερήματα, 
Ixptvev όμως τδν Ιαυτόν του ανάξιον τής τιμής, τήν έποίαν b 
βασιλεύς του ^θελε νά xiv προσφ έρη,· άνέρερεν ευβ&ς τέ ονομα 
ένος νέου γεωργού, οστις δέν είχε νυμφευθη ακόμη, κάΐ τόν 
οποίον επαίνεσε μεγαλοπρεπώς. Ο ¥1α4 έγγίχδείς εξίσου άπ4 
τήν μετ̂ ΟΦροσυνην του υπουργοί του, οστις άπέβαλε τόν θρόνον̂  
καί άπ4 τέν τρόπον, μέ τ&ν οποίον έγκωμιαζεν Ικεΐνον τον 
νέον, ·τ4ν επρόσταξε νά τον προσκαλέση.

όταν ουτος δ χωρικές ηλδεν ·είς τήν αυλήν, b βασιλεύς τίν 
δπεχοέωσε νά κατοικτίσΥ) εις αυτήν. Π^ρετνίρησβ πολλούς χρό
νους τήν διαγωγήν · του καθ* ολα, χαΐ τέν τρόπον, κατά τ4ν 
δποΤον εκτελοδσε τα υπουργήματα, τά δποΐα τ4ν $1 χεν Ιμπι* 
στευθή. Πρ4ς ανταμοιβήν τ4ν εδωκε τήν δδυ'τέραν κόρην του 
εις σύζυγον. Τέλος, καταβεβαρυμένος άπ4 τ4 γηρατεΤον, μετά 
έκατονταετη βασιλείαν, τδν έεροσκάλεσε και· xiv είπε. Άφου 
τεολυν καιρέν σας εδοχίμασα, εχω διδόμενα, τά όποια μέ πα
ρακινούν νά πιστευσω οτι θέλετε διοικήσει τους λαούς μου μέ 
φρονησιν. Νά ησθε περισσότερον -παττρ των, πάρε.ξ κύριός των, 
καί Ινθαμεισθε οτι σας κάμνω αυτοχοάτορα, δχ( διά νά τους 
Ιχετε ώς ανδράποδα, άλλα ?ιά νά τούς υπερασπίζεσθί,* νά 
τοί>ς άγαπατε, καί νά τούς βοτ,θητε ιΐς  τας άνάγκας των. 
* 0  εκλογή ενός αυτοκράτόρος έξελδόντος άπδ τόν άγρ4ν ive- 
πνευσεν .εις τους .Σίνας: μέγα σέβας διά τήν γεωργίαν.

ό  Χο&ν διάδοχος toj Yiai, τω οντι άπέβη καθ’ βλα ίζιος 
της υπιρτάτης Ιξουσίας, τήν οποίαν τ4ν είχεν δώσει δ άπα·
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Φανών βασιλεύς, λα βω * δΐ aitiv  υψηλάς ιδέας. Έπαινέβη δ:ά 
την υπομονήν του, τέ σέβας του καί τήν υποταγήν του προς 
τούς γονεϊς του. Κατά τό παράδειγμα του προκατόχου το&, 
έτελείωσε τήν τακτοποίησιν των τελετών, τάς δποίας Ιγρεώ- 
στοον νά φυλαχτούν εις της Ουσίας· διεμοίρασε το βασίλειο·/ 
είς π ο λ ϋ ς  επαρχίας, έπροσδιώρισε τούς θέρους, καί είημοαί- 
βιυσεν αναρίθμητους διατάξεις δλας επιτήδειας εις τ4 νά κάμουν 
τούς υπηκόους του εύδαίμονας, διευθυνουσας αυτούς εις τήν 
αρετήν. Εί; το διάστημα της βασιλείας του ο Υιοί), διάδοχός του, 
ευρε τδ μέσον τοΰ νά Ικρεύσωσιν ε?<ς τήν θάλασσαν τά νερά, 
τά οποία επλημμυροΰσαν τους αγρούς. Κατά μίμησιν του Yiai, 
αντί νά διορίη) τόν υΐόν του διάδοχον, τον δποΐον Ι0εώρ« 
ανίκανον νά βασιλεύς, άιρησε τήν διοίκησιν εις αυτδν τ4ν titov 
Υιοί»,' οστίς τέν είχε κάμει, ώς υπουργές, άξιολβγους εκδου
λεύσεις διά των συμβουλών του, κα! της δραστηριότητας τοα 
εις τήν κυβέρνησιν της Επικράτειας.

—  ■ —  ■ « - . DOB ι ·  ' ■

ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΝ 
Συγχ,εφαλαίωσις της βασιλείας τ£ν πε-, 
ριγηαοτερων οώτοχρατόραν τϊ}ς Σινί, 

χϊίς άκο τους γ  οίνους του Υά>, α,αι 
ανένδοτα άνα γερό μένα εις αυτούς.

ό Υίοί», πρώτος αυτοκράτωρ της πρώτης δυναστείας, 5στες 
έβασίλευε 2217 ετη πρδ τοΰ ’Ιησού Χριστοί, άγαπατο καΟ 
υπερβολήν άπ4 τ4 εβνος του διά τήν φυσικήν αγχίνοιαν xai τας 
αρετάς του· ευηρεστεΐτο, όταν τδν έδιδαν συμβουλές περί τής 
διαγωγής του· ητο ευπρόσιτος κατά πάσαν στιγμήν* εθεσεν είς 
τάς Θόρας τοδ παλατιού του κώδωνα, τύμπανον, xal τρεις τρ ί”
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«έζας, τήν μίαν <yt&jp£v, τ .  άλλη* λί&ινον, καί τήν dftXq* 
μολύβδινον, χαΐ έζρασχάλλησιν είς αότά$ διαταγήν, διά της 
δποίας διετάτταηο 2λοι, ασος είχαν νά w· δμιλτίσουν· νά κτα* 
icouv έπάν(ι> είς ΐά  όργανα η είς τάς τραπβζας, κατά τάς 
υποθέσεις, τοίς οποίας έμελλαν νά κ$ΐνοπαιήσ©υν εις αύτον·. 
A’vafipcuv, δτι μία> eojav έσηκώβη δύο φοράς άπέ την· τράπεζαν 
άκου σας τον νιχβν του χώδωνος, καί άλλοτε πάλιν έχοήχε τρ«ς 
φοράς απο τόν λουτρόν διά νά άχοόσΐ] τά παράπονα, τά οποία 
ήρχοντο νά tiv etftouv·

ΈπΙ της βασιλείας τσυ ?χας, ονομαζάμβνος Υίτιέ, έιρεδρ« liifc 
σινικ&ν οίνον·. Tout© τ4 π®ΐαν γίνεται μέ το άρόζιο*. 6  α̂σ&- 
λευς;, αμα oxs τον έγεόθϊ̂ , εδηλοπ-οίηαβ τήν θλέψίν του. Προ- 
βλέπων τάς ταραχά;, τάς οποίας τοατο το πάτον 7$ελ* προ
ξενήσει είζ τέ βχσίλβιβν, εξώρισβ τον- ίψευ^ετψ του, καί α&ηπ 
γόρ υ̂σεν 6πο μδ-γάλα; ποινάς, νά μη το κατασχίυάζΐΜδν πλέον 
είς τ4 έξης. Αυτή ή προφόλαφ*; απτ̂ ρξεν· άνωγβλτός. Τ6· μν* 
στικόν του Υίτιί διεφολάνθη, καί δ έξ όρύζης οίνος σονιστ̂ ε 
είσέχΕ καί την σήμερον τό ήδονικώτερον άρτυμα των σινικών 
συμποσίων, ό ¥ι& εδασίλεοκ δίχα χρ&ους μέ πολλήν σο
φίαν. ό Υίαό, δ Χουν καί ό Γιοι) είναι οΐ .ω ε ς  του a^u 
κοδ ίχνους.

τ έ ρ α ς  δ υ ν α σ τ ε ία ς .

Ουτος ο βασιλεδς έδασίλδυσεν 1776 ετη πρό tf< χριστι- 
ανια'λς ετιοχϊίς,. 6  οώοχ^άτω .̂ Κιε γενόμενος κα# υιε.εροολίήν 
μισητός εις τους λαούς του καί εις του$ μεγάλους δια των. 
ελαττωμάτων χαΐ τ ίς  σκληροίψ όζ  του, χαΐ επειδή. τ6 βασίρ· 
λδίον έκινδόν υ̂ε νά έξαλοθρεοδ̂  εντός ολίγοι*, οι ‘λγεμονες xai> 
©ί υποαργοί πα^κάλεσαν τον Τχίνγ- Τάνρ νά έλε^δι-
ρώ«5 ά«4 αυτόν τά* τυρανναδν ζυγόν. Α^δς, διωδβύμ«νος



νεχώς άπ.4 τας συμβουλάς των, Ιστερξε τέλος πάντων τοδτΑ 
αέ ολην την αντιπάθειαν του. Έχηρυξε πόλεμον κατά το3 
Κ.ά, τέν Ινίκησεν έξ ολοκλήρου εις μίαν μάχην, καί τ&ν ήνάγ-· 
χάσε νά έξορισΘϊ) μόνος του εις το Νάνχαο, οπού μετά τριϊς 
χωάνους καί άπέθαν$.

0  νέος αυτοκράτωρ υχηρξε σημαντικές διά την ευσεβειάν 
του και διά τήν πρ£ς τούς λαούς άγάπίζν του. Αυτό;, μετά 
έπτα ετη κατά συνέχειαν γενικής ανομβρίας, ητις ί^οανεν εως 
καί τους ποταμού; χαΐ τάς πηγάς, χι\ μετά την όποιαν λ̂θ&* 
ί) πανώλη καί ή πείνα, επροσφέρθη θυσία διά τ$* λαόν το»> 
χαΐ έπαραχάλεσε τδν ουρανόν νά παύση τήν δημοσίαν αδλ&ο* 
τητα στρεψών την όργόν τοακατ' αίχου μόνοι». Άφοΰ εντ,στευσε 
τρεις ήμε'ρας, χαΐ έξυράφησε την γενειάδα εις σημεϊον δλίψ€ως 
ά,νίδη εις φορεΐον συρόμενον από λευχώς ίππους, επειδή εις 
την Σινικήν τούτο τέ ^ρώμα φανερώνει πένθος,, χαΐ συνοδεαά* 
μένος απο ολους τους αυλικούς του, iicijyev επάνω εις εν* 
λόφον. ΈκεΤ, ΙχδυθεΙς τίν βασιλικόν επενδυτήν, καί ^χεπασδεί  ̂
με δέρμα αρνιού, εχων τούς πόδας χαΐ τήν κεφαλήν γυμνούς* 
έθεώρ^σε τόν έαυτόν του, ώς τή,ν μόνην αιτίαν των δυστοχι&ν*; 
αί δποΐαι κατέδλιβαν τύν λαόν του, καί ομολογών ταπεινώς τα 
σφάλματά του, ύψωσε τάς χεΐράς του εις τ4ν οόρανλν, τίν 
χώσε νά τον δεχθΐ) ώς 6ΰμα, χαί επροσφίρδη εις *ιον θανατον* 
ίιά  νά φδιδευθϊ) b Θ«4<; τον λαόν του. Μόλις; έτελείωσε ιήΐ! 
«ροσ^υχήν τον9 καί εύθυς b οιρανίς εγέμισεν άπ4 σύννεφα, γκνιχή 
Pf οχί) κατέζρεζεν ολους τούς άγρυς του βασιλείου, χαί eT̂ ev 
έπόμ&νον ά<ρ9ονον ευκαρπίαν* Πρδς μντ,μην ταύτης της επεμ- 
ν*σίας ένσμββέτησεν εν εΙ5ος μουσικής, όνσμαζόμ ν̂ον Τα -- χοέ, 
λέξεις αΐ δποΤαι σημαίνουν Χάρις σημαν τική χπολτ^θΕΐαα χιώ 
τύν ουρανόν.

Οί άπβγον&ι. τβότβϋι του καλού ήγεμόνος, έοασίλευσαν σχ»· 
$Jv έξακόσια έτη ϊως εις τύν Τχεοίι., δστίς άν^γέννησε, δια τής 
■^αννίας χαΐ σκληρότατος του, τήν δύσφημον βασιλείαν τοδ
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l i t i. OOcv, βταν οι Σΐ>αι δμιλώσι διά x*xiv άνθρωπον, λέγουν» 
μετσφορικώς οτι είναι Κι£, Τχεού, καθώς ήμείς δμιλοΰντες 
διά κακόν βασιλέα λέγομεν, αυτός εϊ^αι ΚαΛίγούΛας, etvat 
l\4pa>r.

Ο Βουτίνγ, 6?κοστ4ς αυτοχράτωρ της δευτερας δυναστείας, 
Ιίασίλευε 1317 Ιτη Π. X. Επειδή ητον άκόμη πολλά νέος, 
όταν άνέβη εις tiv  θρόνον, ένεπιστεύθη τήν κυβέρνησήν τής αυ
τοκρατορίας εις τον πρώτον υπουργόν του, άκολοόθως ΙχλείσΘη 
τρεις χρόνους εις οϊχόν τι να συνημμένον μέ τόν τάφον του πα- 
ιρός του, οιάνά κλαύσΐ) τάν θάνατόν του, καί νά παρακαλεσ^ 
ένθερμως τον ουρανόν νά τον δώσΐ} τάς άρετάς, αιτινες ayvi- 
κοασιν εις τον υψήλέν βαθμόν, §ιά xiv δποΐον τον έπροσδιώρισε.

Α’φου έτελίίωσεν 6 καφές αοΰ πένθους του, έπέστρεψεν έίς 
παλάτιόν του. Μίαν νύκτα είδεν εις τό ό'νεφον άνθρωπον, 

τόν δποΐον δ ουρανές Ίω επαρουσίαζε διά νά γένιρ πρώτος υ- 
ιρουργός ίου* τίν έβεώρησε προσεκτικώς, καί ς»ί χαρακτήρες 
τοΟ προσώπου του εμειναν, τόσον δυνατά εντυπωμένοι είς τήν 
μννίμην του, ώστε εξυπννίσας τον ίχνογράρησεν ακριβέστατα είς 
σο6ς υπουργούς του. ’Ακολούθως εστειλεν εις ολα τά μέρη 
πιστούς άνθρώπ^πς διά νά άνακαλύψουν εκείνον, το3 δποίου τήν 
είχόνα είχαν πρ4 οφθαλμών. Ε6ρεΟη είς tv χωρίον, εις τέ μέ
σον ένός' πλήθους τεχνιτών. ίΥ/ομάζετο Φου -  Υίουέ, καί έκέρ- 
8ιζε τά π§4ς ζωάρκειαν με τήν τέχνην του τέκτονος. Tiv έφε
ραν παρευθυς εις τήν αυλήν, οπού τον έκαμαν πολλας ερω
τήσεις περί της πολιτικής, περί των είς βασιλέα άνηκουσών 
αφετών, περί τών προς τους υπηκόους χρεών των βασιλέων, 
χ«1 των υπηκόων συρΑς τους βασιλείς, περί των διαφόρων 
υπουργημάτων της βασιλείας κτλ. Ολοι εχάρησαν διά τάς κα- 
βαράς και ακριβείς αποκρίσεις, τάς δποίας εκαμεν είς δλα.

Τότε δ αυτοκράτωρ διευδόνων τ4ν λόγο / είς τούτον τον 
ιβτωχδν τεχνίτην· « Σύ είσαι ακριβέ Φου - Υίουέ, λέγει, τον 
9 δποΤον ο οόρανος ίχλεξε διά νά μέ Samp; αογά μαίνίματα,
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* σέ θεωρώ ώς xuptP* μου, βεώρησον με ώς καθρέπτην άνώ. 
» μαλον, τδν δποϊον χρέος σου είναι νά διαμορφώσης, $ ώς
* άνθρωπον άδύνατον χαΐ κλονούμενον, τδν δποΐον χρεωστεΐς 
» νά οδήγησής, % ώς ξηράν γην, την δποίαν ανήκει εις εσέ 
» νά καλλιεργνίσης. Μή μέ κολάκευες, μή μέ φείδεσαι είς τά 
» έλαττώματά μου, ώστε διά των διδασκαλείων σου9 καί των 
,  άλλων υπουργών, νά έμπορέσω ν’ αποκτήσω τάς άρετάς το\5 
-» πάππου μου 5).

0  Φου · Γίοπέ επρόσπεσεν είς τίν αυτοκράτορα, καί αρχησ· 
παρευθυς τήν εχτελεσιν των χρεών του επαγγέλματος του· 
Α’κολουθών τάς διδασκαλίας του δ Βουτινγ Ιγεινβ πρωτότυπον 
τών καλών αυτοκρατόρων, καί διά τής υπολήψεώς του, ήτις 
Ιχτάνθη καί εως εις τά πΐέον άπομεμαχρυσμενα έθνη, τά 
υπεχρέωσβ νά υττοταχθώσιν είς την κυριαρχίαν τον. *0 Βου- 
τίνγ έβασίλευσε πεντιί κοντά εννέα ετη.

Αογος του οώτοκράτορος Κάα-Ύσουγ είς 
τον πρ&τον ·ύπύυργον του.

»Μή παυτ,ς άπο του νά μέ νουθ-τ^ς χαθ’ έκάστην καινά 
ι» μέ επιχλνίττης συνεχώς διά νά μέ βοηδ.^ς νά αποκτήσω την 
d άλί$ί σοφίαν. Στοχάσου δτ( είμαι ώς κομμάτιον σίδηρου ά-
• χατεργάστου, σύ γρεωστεΐς νά μέ διαμόρφωσης καί νά μέ
• εξομάλυνες· συλλογίσου οτι μέλλω νά περάσω χείμαρρον 
» ττλατυν καί κινδυνώδη* συ χρεωστεις να μέ χρησιμέυσες ώς 
J πλοισριον καί κωπίον στοχίσου δτι εϊμ^ι ώ* γή ξηρά καί 
» δχαρπος· πρέπει να ησΟε ώς γλυκαντική βοοχή, ίίτις νά τήν 
»8ρσίση καί νά αήν άποχαταστήση ευ/.αρπον. "avoicov λοιπόν 
1 την κακίαν σου, και χϋσον είς την ίδικήν μου δλα τά πλουτη, 
τά οποία είχες* Μή μέ φειδεοθης παντελώς, επειδή εάν το 
» ιατρικόν δέν εΙνα« ολίγον δριμυ, δ άρρωστος δεν ιατρεύεται. 
» Λάβε συγχοινωνο!>ς όλους εκείνους, σιτιν?ς πλησιάζουν είς εμέ, 
»xai ένωδητε δλοι διά νά μέ σιορθώσητε, ωστδ ομοιος μέ τους



J> παλαιο&ς βασιλείς, %α\ άξιός κληρονόμος των άρετδν τοδ 
» ΤχΙνγ-Τάνγ, νά δύναμαι, καθώς α£ιΑς, νά άποκαστασταίνω 
ϋ τούς λαούς μου ευδα(μονας ’Εκτβλεσατε πιστως ταύεην τήν 
ΐι υποχρέωσιν, ττ,ν οποίαν σας παραγγέλλω, κα! εξακολουθήσατε 
»εως Ιτου νά μέ άιτοκαταστνίσητε towSxov, οποίος επιθυμώ 
ν νά ημαι.

‘Ο Τνεόδ είναι δ εικοστός ογδοος αυΐοκροπωρ της δευ- 
δυναστείας* έβασίλευσε σχεδόν 1142 itpj του Ίησοΰ 

Χρισσου. CH κενοδοξία, ή πολυτέλεια, ή τρυρή καί ή τυραννία 
άνέβησαν εις τον θρόνον μέ tolhov τον β-ασίλεα. ‘Η Αυτοκρα
τόρισσα, ονόματι Τα*ία, ηΐον ή ώραιωτάτη γυνή του βασιλείου, 
χαί Ινταυτω η κάκιστη. Όλα Ιχρεώστουν νά παραχωρούν είς 
τ^ν προστακτικήν διάθεσίν της, καί νά τακιοποιώνταί χατά τή> 
φαντασίαν ΐης. Καχεπεισε τον σύζυγόν της δτι τότε μόνον θέλει 
thOat απόλυτος κύριος των υπηκόων του, δταν Εμπνευσή τον 
τρόμον εις Ελα τά πνεύματα. Διά τούτο εφευρεν §ν ειίος τι
μωρίας, τής οποίας ή μόνη κατασκευή etpipt φρίκην εκοκκίνι- 
ζαν είς μέγα πυρ στήλην χαλκήν, ή οποία διά προσταγής της 
ΙστήΟη* έβίαζαν ακολούθως τον υπεύθυνον νά τψ  έναγχαλι* 
σθη εως οτου ή σαρξ του καΐα?*πανηθγ} μέχρι των κοκ* 
κοίλων. Ητ®ν ευαρεστον θέαμα δί αυτήν την σκληράν ί;γ€μο- 
vtSa νά βλετί} πάσχοντα τοιουτοτρόπως τά δυστυχή θιψατ* 
της μανίας της, καί ν άκουij τσς τρομερά; φωνάς, χάς ©ποίαζ 
ό πόνος άπέσπα άπ αυτούς.

Λέγουν δτι τούτο το τέρας της σκληοότητος εγεινεν αίτια τοδ 
νά δεωρήται ή μίκρότν»; των ποδών ώς εν από τά μέγιστα 8έλ- 
γητρα του γυναι/.είοπ φύλου, έπειϊή Ιχουσα ί) ιδία αυτούς μι
κρότατους, τούς εσΦίγγεν ακόμη μέ ταινίας (κορδέλας), ώς νά 
ήδελε νά προμηθεύσω εί; τον έαυτόν της διά τ«υτης τής ασχήμιας 
Ιτι πλέον θέλγητρα. Τούτο υπήοξεν έν ε?5ος ώραιόιητος, τά 
έποΐον ολαι αί γυναίκες ήδέλησαν νά πρακτοποιήσωσιν άκολου*
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ίδυσιχι τ4 παράδειγμά τκ)ς . Οδτος b άξιογέλαστος τρόμος τοδ 
λογίζεσΟαι, καί αυτή ή παράξενος συνήθεια διαιωνίσθησαν είς 
τόσον βαβμδν, ώστε μία γυνή Σινική ΙκαταφρονεΓτο, εάν ι ΐ χ ι  
ποΰοΐζ Ιχ φύσεως μεγάλος.

Νομίζουν παρομοίως δτι δ μέγα$ 4ρι0μ4ς τών φώτων, μέ 
τά δποια εφώτίζε τ4 παλάτιον κατά πασαν νύκτα, £ιά νά ανα
πληρώσω την ελλειψιν του ‘Ηλιου, Ιδωκεν αιτίαν είς την εορ
τήν των φανών, ί « ς  πανηγυρίζιται κατά παν έτος τΑν Μάρ
τιον μήνα .

Επειδή δ Τχέομ ίμρι/βη άπ’ ολουζ τους υπηκόους του, ένας 
βπέτούς υπουργούς του, ονομαζόμενος ΒοιτΒάνγ, επαναστά
τησε κατ’ αυτοί* καί άρου τ4ν Ινίκησε, τον έβίασε νά καξ «C 
τ4 παλάτιόν του .

Ό Κονγ Βάνγ τρίτος αυτοκράτωρ της τρίτης δυναστείας 
Ιβασίλευσε 1077 έτη π. X. 4Η χυριωτε'ρα προσογή του ητον 
τί\ά προάξτ) εις ακμήν τήν γεωργίαν. Έσυνείθιζε νά κάθηται 
επάνω εις τόν στελεχον μιας παλαι&ζ ιτέας διά νά xptvrj τάζ 
διαροράς, τσς μεταξύ των γεωργών ϊιεγειρομένάς. Τούτο τΑ 
ίένδρον, τό δ ποιον χάριν σεβασμού δεν έτολμησαν ποτέ νά χόψουν 
μετά τον θάνατον τούτου του βασιλεως, εγεινε περίφημον εις 
ΐήν σινικήν ποίησιν.

‘Η εμπιστοσύνη xal φόλαξις των υποσχέσεων τόσον αυ· 
στηρώς έ^υλάττοντσ επί τής βασιλείας το», ώστε Ισυγχωρεΐτσ 
«Ις τους δέσμιους νά ε*βα('/ωσι πάσαν πρωίαν διά νά πηγαίνωσι 
η  γΐώργώσι τους αγρούς, καί το εσπέρας δεν έλειπαν πάλιν 
νά επίϊτρεφουν είς τήν φυλακήν. Οδτος ο βασιλεύς έβασίλευσεν 
«ίχοσιέξ χρόνους .

*0 Χί-Χοάνγ-Τι είναι δ δεύτερος *υτοκράτωρ τ^ς δευτέρας 
δυναστείας* έβασίλευε περί τό έτος 237 π. X.

Ουτος δ ί}γεμύ.ν έξέτεινε διά τ&ν 5ορυκτήσ€ων του τ& συνο· 
fa της βασιλείας του, και δί αποικιών έκατοίχησε τάς Ια 
πωνικά; νήσους.
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Ά φοο ίνίχήτκ χαΐ άπεδίωξδ τους Ταρχάρους πολλά μ«κρ4* 
ίπό.τά αρκτικά σύνορα της Αυτοκρατορίας, εκτισβ τείχος άπΑ 
τήν Θάλασσαν εως εις τάς άκ^ας της επαρχίας του Χέν-21, 
Έβύθισαν κατ’ άρχάς ·?ς τήν θάλασσαν πολλά πλοία φορ
τωμένα azb σίδηρον διά νά έξασφαλίσωσι τά θεμέλιά του, Το 
τριτημόριον των κατοίκων του βασιλείου, σί δποΤοι ζσαν δπωσοϋν 
ηλικιωμένος ενησχολήθη εις ταότην την εργασίαν* at πέτραι έ
μελλαν νά συνδεδώσι τόσον χαλά διά της άσβεστου, ώστε ήθελε 
κινδυνεύσει τήν ζωήν δ άρχιτέκτων, εάν εδόνατό τις νά έμβάση 
μετά βίας κοφρίον ε?ς τάς συναιρείας των. Κατεσκευάσβησαν 
πλατείς βόλοι 8ιά τήν StaSastv των ποταμών. Έχτίσβησαν 
εκ διαλειμμάτων εις ι6 μηχος του τείχους χονδροί πύργοι, καί 
υψώθησαν βυραι εις τά ευχρηστότατα μέρη, είτε διά νά ευ* 
κ*λυνωσι τ4 εμπόριον, είτε διά νά δίδωσι χώραν διαβάσεως είς 
τά στρατεύματα, όταν yevrj χρεία νά σταλδώσιν εις τήν Ταρ- 
ταρίαν. Τούτο τ4 τείχος, xi όποιον υπάρχει ακόμη σνεδάν 
παντού, τ̂ο τοαον ππκνάν, ώστε έπτά εως οχ,τω έφιπποι Ιδυ~ 
ναντο νά πεοιπατήσωσι κατά μέτωπον επάνω είς τήν κοροφήν.

*1£ν τόσον τερατώδ*ς εργον ητο ικανότατον ν’ άποθανατίση 
τον Χΐ-Χοάνγ.Τΐ· άλλ' επειδή ενόμιζαν οτι ή δόξα ίου έξή- 
λδιψεν τήν τών προχατόχων του, χαΐ.θέλων ώστε μόνον τ4 
ένομά του νά φθαση και εως εις ιά ς  άκοάς των μεταγενε
στέρων, ίπρόσταςε νά καύσωσιν όλα τά β.βλία, έκτος εκείνων, 
τά δπο’α λαμβάνουν μόνον * περί της αρχιτεκτονικής, περί της 
γεωργίας καί περί της ιατριχης. Τούτο τδ διάταγμα εκτελεσθη 
χαΟ’ ολους τους Νομούς, μέ δλήν τήν ένδεχομένην αυστηρότητα* 
"Ιίγκναν δι αύτο αί άκριβέσταται διερεονησεις.

*Ολοι οί πεπαιδευμένοι, οΐτινες έτόλμησαν νά διαρυλάξ<οσΐ 
τά (5 ιδλία τά ονομαζόμενα Κίνγ, κα τά'τοϋ Κ ομρυκίου, κατε. 
διχάσδησαν είς θάνατον* άλλα δεν ήμέλησαν νά διασώσωσι κάμ
ποσοι αντίτυπα, τά δποΐα έκρυψαν ε!ς τρύπας τειχών. Τούτο το 
διάταγμα, καί αί αυστηρότητες, αί όποΤαι Ιπραγματοποιήδησαν



&0t νά ίκτδλεσθη, άπεκατέστησαν τ4 3νομα καί την μνήμην του 
αυτοκράτορος βϊελυκτά εις τους μεταγενεστέρους. Ή  απώλεια 
νουτωγ των πολυτίμων μνημείων της άρχαιότητος ερεθίζει εί- 
crext χαΐ σήμερον τ4ν πόθον των Σινών. 0 ‘ Χί-Χοσγ-Ti εβα% 
σίλευσε τριάκοντα επτά ετη ,

‘Ο Bev-Tl, τρίτος αυτοκράτωρ της πέμπτης δυνας ιία ς , Ιβα- 
σίλευσεν εκατόν έβδομήκοντα έπτά ετη π. X . Είςτάς Ουσίας 
τάς Οποίας έπρόσφερε κατά τήν συνήθειάν του, εις τέν Κύριον 
του ουρανου, τό άντιχείμενον των πρώτων ευχών ίου ητον ή 
ευδαιμονία των λαών του, ακολούθως τήν διαφυλαξιν των προσώ
πων του. Έρερε τήν άπέχΟειαν διά τήν πολυτέλειαν, βίς τρόπον 
ώστε δέν εσυγχώρησε νά γένη πσραμικροτάτη μεταβολή εις τά 
σκεύη του9 μήτε νά φέρουν τα φαγητά ιίς τήν τράπεζαν μέ 
δισκάρια χρυσά καί άργυρα, καί άπηγόρευσε τήν αυτοκρατό
ρισσαν νά φσρξ υφάσματα διατόρως κεχροιματισμενα καί πε~ 
ποικιλμένα διά κεντημάτων .

Οί προλαβόντες πόλεμοι ε!χον ίρημώσει τους αγρούς, καί 
αφανίσει τήν γεωργίαν, σδεν, ίκαλλίέργησε τήν γην μέ τάς ιδίας 
χεΐράς του διά νά έζευγενίση τδ επίπονον επάγγελμα των 
γεωργών. Έφότευσβ συκαμηνέας εις τους κήπους του -παλα
τιού του* άνέθρεψεν έκεϊ μεταξοσκώληκας, διά νά ύποχρεώστ) 
τούς μεγάλους ν’ ακολουθήσουν τδ παράδειγμά του, καί εβίασε 
τήν αυτοκρατόρισσαν καί τάς γυναΐκάς της (θαλαμηπόλους) νά 
Ιργάζωνται εργόχειρα διά τής βελόνης, οιά νά έμψυ^ώσιι τάς 
Σινικας κυρίας νά χάμωσι τήν αυτήν ένασχολησιν.

Εγεινεν υπερασπις-ής των επίσημων, χαΐ εδόΟη πληρης ελευ
θερία νά προάξωσι πάλιν εις φως τά βιβλία, τά οποία διεσώθησαν 
απο τήν πυρχαϊάν. Έως τότε δέν εγραρανεις άΚλο τι, βι μή 
έπάνω εις φύλλα, ή φλοιούς μέ σίδηρουν βελόνι η σμίλιον τρυπη
τήρι* Εις τον xatfiv τούτου του βασιλέως ε&ρέθη τό μυστήριον 
τοΰ νά χατασκευάζωσι χάρτην, τρίβοντας το βαμβου ε:ς μύλίυς 
προσδιορισμένους δί αυτήν τήν χρησιν, καί έπενοήδησαν αί μιχραί

5.
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γραφίδα, αί δχσΤαι *ατασκ£υάζάνταΐ με τρίχα, καί ή μελάνή, 
ή δποία έξώγραίνίται μΙ ολίγόν νερον έιΐάν'ώ en? το μάρμ^ρον.'- 
Ό  Βεν -Τΐ έβασίλεϋσεν εικόσιτρία ίτι).·

* 0  Bov -Tly *έμΑ*ος άότοκράτώρ τ^ς t i i f r t τ/\ς Stfvo&teiac,- 
εδασίλευσεν έχατδν δέκα επτά έτη ft.- X : Ointa; e'ivdrt ενΛς άτ«Ρ 
tOL>£ μ'δγίστους μ ό ' ϊ ά ρ χ κ ς ,  οίττνε;· έδloixijtfaV' τήν Σ:' Λ ν . Μόλις 
άπέδωκε τά Ισχαία ■ £α&ήιΙονΐβ£ εις τον' πάτερά τόο' ΚΊ^γ-Τί,- 
t a \  εό0 4ζ έπροσκά'λεσίν ε:ς fljjv αΰλήν' τοΰ Γού;ς ρ.ΈγάΧ’ήτέρ&υς~ 
ftXo&oyoot- zfc αυίοχράτοφίόΐς,' δια να τούς: συμβο^Χεο^ περί i r i -ς 

δίβίκήσεόις της εΛί.κρατέίας. ίοη. Σχόπεύών  ̂ νά 8Ϊς ά’χμήν 
έπιστ^μόίς, ' έύεφό'ρτι&ε του:< σΜρόί̂  να ταχτοπ^ιήσώ'σΐν' I- 

tetvfld τά άρχαΦ* καί £ολύ'τίμα ^ΐβλίά, τ$ Sirota άΜφόγαν’ τήν 
γβίνιλήν Λυρκσίάν', κοκ τοίίξ παρτίγγέΐλ* νά δι'δάσκω ι̂ δήμόοίπ*.·

ΤαδτΑ- τά "βιβλία έγράφόντο διά χ.εφ©<*, iitei&if ή ΐππόγραρί& 
ίρέυρέβή έ?ς την icVnc. •κίν’τνίχόντα Ιτη'· προ1 της χρι*πιαί/ιχής 
Ιποχης. .

Τα ώραια π^ο,ίβρ,#μ(Ηά' τούτοι ι*6δ βάσιλέώ'ς ήμαι/ρώθήίαν 
a t b r  τήν αδυνάμίάν,· τήν οποίαν i z a ^ i i  ά λ ο ύ ώ ν  πλάνους, cliieU 
νες τον έπροτέιναν IV χυλ*σμά (elixir)' Ικανόν νά τέν1 ί ώ ό ^ ·  την 
άδανασίαν.· Μίαν ημέραν, καθ' ήν ε-να; άίιο τ ο ύ τ ο υ ς  τούς ά^ο^ν 
ia ;  (c h a r la ta n . τον 7. ε * ά λ ή  εζιμόνως νά χ ά μ τ }  αήν uk t* -  

ραν α τ̂ίλυ, ϊ-νας διίουργος,· a®ou άνωιρέλ&φ ε^ροστίά^'^ε να 
μέτάιτείη) τ4ν' μονάρχην,- έλαβε/ §ρμήΜ<3^ τ ψ  φιάλήν, χ'αί· 
£πΐδ τ ί πο'τόν. ‘Ο αυτοχράΐω-ρ ά7̂ λ·ΛΤσθέ.· διότι δ υπουργός 
ton liv  τήν άΟΰίνάσία/, ί π έ φ ά ι έ σ έ  £ά τον τΙμω*ρήσ#
μέ τήν έσχάχην τιμωρίαν'! δ υποι/ργός. χαΐρίς νά τρομάίΐ], 
λαμβάνων τον λόγον: δ Βάσιλεδ* stafcy, ε«ν το-ι^σ τό πάτον 
D μ’ εκαμεν άΘάνατον, δύνασδε V# μ' άφαιρέσήτδ την ι;ωήν;
* χα! άν Ιχδτβ τήν δύναμιν τόυ νά μέ άΦοίιρέσήτε τήν ζ«ήν,· ή 
*Λοταπή κλοπή, χήν oftciav Ικάμά,· ε?ιΓαι άξία Οοίνάτοϋ; $ b 
ιόκράτωρ καΐεπροίύνδή,· επαίνεσε t^v dô iaV τού οποϋ̂ Υόδ foby 
άλλα δέν μετε-Λβίσδή διά τούτο .
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Μετά κάμποσον χαφον μάγος τι< ίνεφανίσθ^ εις τήν αυλήν 
καί δι·νίγ«ρβ’ χήν· περιέργειαν τοδ! Λοτόχράτορύς διά των γοη- 
τευμάτων το(Ρ ππεσχεθη νά διικνότ) μίαν άπά ασ^γυναΐκάς 
του, ή σπόία είχεν άπ©8άνει, καί την οποίαν ήγάπα κα6? Υπερ
βολήν. Έκατοιχουσβν, Ιλεγεν αότές, &ις* τήν Σελήνην, Sicotrljtfr 
πλήρης ζωής, διότι εταε τό χόλισμα της αθανασίας. Έκτ/σεν 
ενα πύργον υψηλότατος οποί* έβεβαίων&ν οτι διά ττις δυνάμεως, 
την οποίαν είχεν επάνω εις τά πνεύματα, θελδρ τήνκάμνει’ νά
καταβαίνη δσάκις 6ελήσ·ι τις1.

*0 αύτοχράτωρ παρήδρευσεν εις τάς τελείάς, τάς δπσίας 
μετεχε ιρ'ίσθη b μάγος· άλλ’ f| επωδή δεν έ'προξεννισε καίνέν 
αποτέλεσμα. Οίηος; δ άπαταιών, οστις ειροβεΤτο μήπως τιμωτ- 
ρη9$), καΐέ^υγεν εις τέχνευμα . *Εγραόεν επάνω ε?ς μεταξω
τόν δρασμα τούς λόγους, διά τ$υς οποίους έκρατβΐτο η γυνή.εις 
την Σελήνην, καί τό εδωκεν εις μίαν δάμαλιν νά το .XGft?#7C?|j· 
Δεανόων ακολούθως τούτο το ζώον εις τον- αυτοκράτορα, eiiv 
»ήζευρω, εΐπεν, οποίον έγκλημα έπράξαμεν άλλα βλέπω εις τήν 
• κοιλίαν· τούτου του ζώοο πράγματα, τα δποΐα μ’ έκπλήττουν. 
*Βασιλεύ, προστάζατε νά τήν άνοίξωσιν επί παρουσία σας · 
Ή  δάμαλ^ άνοίχθη, καί ευρέβη τ ί μεταξωτόν κομμάτων εις 
τά εντόσ&ιά της% *AfoD επαρατηρήδη καλώς, εννόησαν S w ti 
γράψιμον η το του μάγου. ΒιασθεΙς νά Υο δμολσγήσ ,̂ κατβ" 
δικάσθη εις θάνατον.

------- ,--------- ιι· 11 —» _ —-

ΚΕΦ. ΔΕΚΑΤΟΙΥ ΠΡΩΤΟΝ- 
Συνεχ̂ εια -των κνριωτερων συμβάντων της 

βααιλίίας μεριών αύτοχρατάρων 
της .Σινικής.

*0 Κουάνγ JBov*Tl, δέκατος τέταρτος αυτοκράτωρ της πέμ
πτης δυναςείας, έβασίλευεν ε&ς τέν καιρόν του Ιησ«> Χρίστου·

5*



ελαβε καταρχάς ά-Λολίτευτον άνατ^βρήν μεταξύ των άγρσιων. 
μέ τους Οποίους συμμετείχαν από τάς εργασίας καί άνάγχας  ̂
icραγμα τέ οποίον τον άπεκατέστησεν πολλά ευαίσθητον Β?ς 
τάς αθλιότητας του λαοί’ τ̂ο γλυκυς, ευπροσήγορος, ελβυ- 
βέριος καί πολλά ευνοϊκές εις τους πεπαιδευμένους· τούς βζή- 
τησέ παντού, καί άρου τους ειλκυσεν εις τήν αυλήν του, τούς 
Ιπροίκισε μέ έντιμα υπουργήματα. "Εδειξε πάντοτε μεγάλη* 
μεριοφροσύνην εις τά ενδύματα του, εις την τράπεζαν του, καί 
είς την σκευασίαν του παλατιού του* είχε καί φυσιογνωμίαν δη- 
μφτικότητος, η οποία εόλκυσε πρλς άυτον τάς κοφδίας όλων.

"Οταν Ικαμε τήν έπίσκεψιν τής Αυτοκρατορίας καί επήγεν 
εις τήν γενέθλιόν του γην, ε/.άλεσε πολλούς γεωργούς συμπα- 
τριώτας του νά παρουσιασθώσΐ καί τους εδένθη είς τήν τρά
πεζαν του. Πληρο<ρορηΟεΐ€ ον. ένας από τους παλαιούς φίλους 
του, ονομάζομε^ Νιέν-Κουάνγ, οστις έκέρδιζε τά προς ζω · 
άρ/.ειαν διά της αλιευτικής, Ιζη ακόμη, ες*ειλε νά xiv ζητήσουν, 
τον υπεδέχδη έντίμως, κα! οιενυκτίρευσε διαλεγόμενος μετ’ αυ- 
του, και άνακαλών είς αυτόν τήν άνάμνησιν των παρελθόντων 
συμβεβηκότων αυτών.

* 0  Καο-Τσου'ΒοίτΤι, πρώτος αυτοκράτωρ της δεχ<άτης δο„ 
ναστείας, έβασίλευε κατά τό πεντακοσιοστά τεσσαρακοστά 
τέταρτον έτος από Χρίστου. *Ων δραστήριος κ«1 άγρυπνος, 
■̂ Θελεν, ώστε ολαι αί υποθέσεις νά διέλδωσι διά των χειρών 
του, και τάς έκτελουσε μέ θαυμαστήν ταχύτητα* άπεκατεστη 
Ιμπιφος σχεδόν είς ο\αζ τάξ Ιπισΐήμας, πρδ πάντων δέ et; 
τήν πολεμικήν τέχνην ίτο σκληρός εις τον έαυτον του, καί 
κατνίντησε νά χάμνη τόσην οικονομίαν, καθώς βεβαιώνουν, ώστε 
νά Φορη τρία ετη τον ίδιον πίλον (σκούφον).

‘Η προσχόλλησις> τήν οποίαν ελαβεν επομένως διά τούς 
ρεμβασμούς (βαθείας μελετάς του νο4ς) των Βόνζων ηυζησεν 
είς τόσον, ώστε άμέλησεν εξ ολοκλήρου τάς υποθέσεις τής 
Ε’πικρατείας, καί έγκολζαΟη το επάγγελμά των, και έσυγκά-.
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tefeipe μέ αυτούς. 05 μεγιστάνες της αυτοκρατορίας Ιπηγα* 
τέν ζητησωσιν εις την μσντίρη κατοικίαν του, καί τ4ν ε'ρεραν. 

άκουσίως εις τ4 παλάτιον, άλλα δεν υπερίσχυσαν παντελώς βίς 
το πνευμά ταα, καί εξακολούθησε νά ζη κατά τόν τρόπον των, 
Βόνζων. Κατά τά στοιχεία τής παρ αυτών των μοναχών 
διδασκόμενης μετεμψυχώσεως, δέν ετόλμα νά καταδικάσω τούς 
υπευθύνους εις δάνατον αυτή ή ατιμωρησία ένεδάρρυνε 
αναίδειαν, καί προνίγαγεν άπειρους <ρόνου<ς χαί ληστείας.

0  Χδου - ΚΙνγ, οστις τ̂ον βασιλεύς τής Χονάν, χαί ύπο- 
τελής τής αυτοκρατορίας, ύψωσε παρευΘύς την σημαίαν της 
έπαναστάσεως, καί άπεκατέστη κύριος του Νανχίγ. ‘Ο Αυ· 
τοχράτωρ, γενόμενος αιχμάλωτος, έπαρουσιάσδη έμπροσθεν τοδ 
νικητου του μέ σχήμα σταθερόν καί άφοβον, χαί χωρίς νά 
δείξη τέ παραμικρόν σημεΐον συγκινήσεως. Ό αποστάτης, ά* 
και Ικ .ρύσεως άγριος, ΙδυσκολευΘη νά άντικρόσγ) μέ του; οφθαλ
μούς τά βλέμματα του βασιλέως του, χαί ή ταραχή του υ
πήρξε τοιαυτη, ώστε ο ίδρώς Ιρρευσεν άπο τ ί πρόσωπον· « Δέν 
« ενόμιζα, εκραξεν, οτι ήτο τόσον δυσχολον το νά έναντιωΘη 
* τις εις μίαν δύναμιν καταστημένην από τον Θεόν. · Δέν 
Ιτόλμησε νά βάψτρ τάς χεΤράς του εις τά α/μα τουτου το5 
γέροντος· άλλ* ευχαριστηθη νά τ4ν κάμη ν' άποθάνΥ) ολίγον 
κατ ολίγον, άποκόπτων καθ* έκάστην μέρος τής τροφής του.

Qpouov εργον υΐίλτις (φιλοστοργίας 
έκ [λερούς νέου τίνος.

Ε’παινεθη κατ’ εκείνον τ4ν καιρίν καθ’ υπερβολήν ή υίΐκΐ} 
φιλοστοργία ένάς νέου δεκαπενταετους, όνομαζομέ*5υ Κ,ιέ - Φου- 
εν. 40  πατ/'ρ του είχε καταδικασβϊ] νά καρατομηθ  ̂ διά πολ
λά εγκλήματα, τά οποΤα Ιπραξε κατά τό διάστημα του πολι- 
τιχου υπουργήματος του* ευθυς δτε τδ έτληροφορτιίΟη έπη^εν 
άμέτω; νά προσπέη] εις του; πόδας του βασιλέως, χαί τον 
ιπαρακάλδσεν. ενθέρμως νά τ4ν δώση τήν άδειαν ν’ άποθάνη εις
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τόπον *τορ πατρός του. Ηρώτησαν πολλήν ώραν τούτον τόν νέο» 
διά να μάθφ.σιν, εάν αυτή ή διαγωγή ίίτον αποτέλεσμα της Ιδί* 
ας του κινησεως. Οταν εβεβαιώδησαν’ ε̂ρί τή,ς ςίλιΧρίνβίας τών 
αισθημάτων του* δ Αότοκράτωρ ,εύσπλαγχνίσδτο τον πατέρα 
καί ίδωκεν είς τούτον τ4ν ηρώα .τής ,υΚκής φιλοστοργίας έντι
μον βαδμόν. *0 Κιέ - Φοπέν άπέβαλε σταθερές ταότην τ-ήν 
δπεροχήν, επί λόγω του ότι τούτο τ4 αξίωμα,, μέ τό οπαίο» 
θέλει τιμηθη., θέλει ανακαλεί άδιακόπως τήν άνάμνψιν τοδ 
σφάλματος του πατρ6ς του. Που ευρίσκει τις περισσρτέρ&ν μδ- 
γαλοψυχίαν,; Είς τήν άροσίωσιν ή εις τήν άπάρνησιν·;

‘Ο Τα£-Τσονγ, τρίτος λυτοκράτωρ της δ$xtfcyg τρίτης 
δυναστείας, εβασίλευβ περ! το 6.30 Ιτο,ς τη; Χριστιανικής έποι· 
χης. Οί ‘Σίναι τόν θεωρο.υν ώς ενα από τούς .Ιξόχους βασι
λείς, οιτινες του,ς εκυβίρνψαν. ή  μετριοφροσύνη καί λιτότης 
του ίσαν τόσον μεγάλαι, ώστε δέν εσυγχώρησε ποτέ να φέ~ 
ρωσιν εις τήν τράπεζαν του περισσότερα από οκτώ ειοη φα* 
γητών, καί έδιωξε σχεδέν ολας τάς γυναίκας τ.οδ αλατιού τρυ·

Ε πΐ τής βασιλέας του, f) χριστιανική θρησκεία είσεχώρ]- 
σεν είς την αυτοκρατορίαν του. Ευρίσκεται εις τήν .βιβλιοθήκην 
του βασιλέως εν παλαιόν χειρόγραφον άραβικόν,άπό το όποιον 
χληρβφορουμεθα οτι κατ’ εκείνους τους καιρούς καθολικός τις 
πατριάρχη; των Γνδιών εστειλεν εις τήν Σινικήν Ιεραποστόλους 
διά νά διδάξωσιν εκεί τό Ευαγγελιον, καί οτι- εισηχΘησαν ε?ς 
αυτήν άπό τδν πρώτον υπουργέν της αύτοκρ ατορίας.

‘Ο Ταί-Τσ4νγ Ιφερβ πανταχοθεν τά καλύτερα βιβλία, κα\ 
εφρόντισε νά συστκ{στ0 είς τό παλάτιόν του ακαδημίαν διά τήν 
εγκύκλιον «αιτίαν- Έπαριθμοΰντο όκτώ χιλιάδε,ς μαθητών, με̂ , 
ταζυ τ&ν όποιων.εύρίσχαντο πολλά τέκνα .ξένων ηγβμόνων. Τούς 
Ιδωκεν ευμεθάδοιις διδασκάλους, από τους οποίους δεχαοχτώ 
προέδρευαν είς τάς σπουδάς.

Οδτας δ βασιλεύς εϊχεν απαγορεύσει εις τους χραάς, hsi 
aotvj βανάτοι  ̂ ui νά λαμζάνωσι δώρα· Διά νά βεβαιωθη περί
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l i e  ίχτιλέσβω^ των προστάζω* fpu, έδρ?αμ£σ*γ iyez jAgtv^pi- 
vpy δΓ άνβρώπου τιν_4ς, τ4ν δποεον έββφοίρτ.ιρβ .νά τ&ν x pq jfi f f l 
ίν δωρ$ν. Οδτο̂  δ μανδαρίνος j i  έδ.έχθ̂  χατ$δι^σ04 

εις θάνατον.
Α’φοπ ‘ζκομσεν αυτήν τήν απόφqicrev, .£ JK.<â $, ij ^αχτος $ -  

πουργός, Νειπεν e lf τον Αυ·τ?κ̂ (χτρρα* « ftjiyp Τ]γεμφν, i)..jcpir  
σις σας είναι δικρία, jcojl Jflfffg. b μρινδαρΐνρς ,υιναι νίξιος 
θανάτου* άλλα σεις, οϊτιν$ς χ̂ ν έπαγΛΪεύσρτε §ιά νιά τ&ν χάμ^τε 
νά πέση εις τλ σφάλμα, τό δποξον επρ^ζ^ν, είσβε διόλου άθώ^ς, 

δεν μετέχετε απά το έγκλημά xoy.» Αυ^η ,ή Ιψ(β\^!Α 
ίλαβε τδ αποτέλεσμά της, και b Αύτοκράτωρ έσυγχώ^αξε ών 
ενρχο̂ ·

TJ -άχολβυθ̂ ν £τας, ra%b το ίς  ρρυς μανδαρί
νους .του πολέμου ίλμβε μεταξωτήν φόρεμα, τό β^οΐρν σρυ 
έ^όσ.φερςιν ω£ 'δώρρ,ν. ‘Ο Λάτοκράτω ,̂ 5 στις έίδ&ποιηθη αότΛ, 
τ4ν εσ.τεΛε α̂ρεμβυς -̂ ολπάριΟμα με&α&Λτά &φάσματα. ;€Η 
μεγιστάνες ,^ ς αυλή .̂ μάρτυρα το&του το5 ιρΛοδίορηματος, 
δεν η μπόρεσαν να -εμποδισ,θρί>ν jjibci τ£ .νά φ^νάζοι^ ,o$t .4 
μανδαρίνος ητβ ,άξιος .τ% bnb τρ5 νόμ$ι> διαρ,ιζβμένϊΚ 
ρίρες, καί ô y -άννταμριζής· Ή ταραχ.ή,, τή.ν δποίαν θέλει 
κιμάσ^ρ άτκιορίθ,η ο Αυτο-κράτφρ, θελ ι̂ έΤσΘαπ δί’ auiiy τα 
λαιπωρία επαισδητοτέρα άπο την αύστηοοτάτην τφιωοιαν, Τ-αΠ-τα 
τα *πφά.σμ̂ τιχ, -̂ ά ·δπσ?α αφ .στέλλω, αντί -νά τέν -τιμησωσι, 

{έτι^ληττ ι̂ σπνεχώο t i  σφάλμα του.

’]Ε.υ^§^ιζΐ νά λέγ#*« ε^ας Αυ.τ^άτωρ δμοίάζβι P̂X,1*· 
τδκτψνα, Οταν «μ κ τ .ο ν «είναι καλώς ώ%ί5ρμηu£vov, ί -
σ π̂ριγμένο,ν .Ίπάνω ,εις στερεά θεμέλια, ίάνΦ άρχιτε^τ^ν σχο- 

ya κάμ>η άδιακοπως μεταβολάς, θέλει το itfO&set ίίς 
β„έ6αιρν ·έ.ς̂ λ̂ Θρ£ϋμ4ν· τ4 .α&ώ -συμβαίνει γ.ρ\ ίΐς τήν αυτοκρα
τορίαν, ,οταν χατασ-ταδη .απαξ καλώς, καί .κυβερνϊται St(i -σο̂  
©Αν νόμ̂ ον, fvoeftfij νά πρασε.γ] έ :ρασ<λε&<; ααλώς νά μην εί- 
σάξι; κά,νέν# νείπχερισμόν.»
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Τδ έβδομον ίτος τής βασιλείας του, οδίος δ μεγας βασί- 
λευς έπεσκερΟη αυτοπροσώπως ταζ δημοσίους φύλακας, ευρέ- 
βησαν έκεί τριακόσιοι έννενήχοντα φυλακωμένοι, οιπνες δλοι η- 
.αν άξιοι θανάτου. Έπρόσταξ* νά άνοιχθώσιν αί πυλαί τής 
φυλακής, xat νά υπάγουν, λ^μβάνων ΰπέβχεσιν άπ’ αυτους, οτΐ 
θέλουν έπανελθει μετά τήν συγκομιδήν τών καρπών. Ολοι, χω
ρίς νά λβίψη μήτ8 ένας, εκράτησαν τ4ν λόγον των κατά τον 
δκορισμίνον καιρόν. *0 Αυτοκράτωρ Ιξιπλάγη τόσον πολύ άπδ 
τήν ευπείΘειάν των, καί ή χοφά, την οποίαν ησθάνθη, ύπηρξδ
τόσον μεγάλη, ωιτε παρεχώρησεν εις δλους την ζωήν καί την 
έλευθερίαν.

Δυσκολεύεται τις νά φαντασΘ̂  μέ πόσην προσοχήν Ιπαγρυ- 
ιενουσεν εις τήν ανατροφήν των τέκνων του. 0,tt εποφουσιά- 
ζ«ο ε?ς τους όρθαλμοός του Ιχρησίμευεν ώς υλη εις τάς δι* 
δασχαλίας του. Έάν, παραδείγματος χάριν, έτρωγεν όρόζιον* 
το&ς εδιδδ νά εννοήσουν πόσον τούτο το σπέρμα υπηρξεν αί
τιον κόπων καί ιδρώτων είς τους πτωχούς γεωργούς. Μίαν 
Ημέραν, χαδ' περιεπάτει μέ αυτούς έπάνω εις το νερόν. 
Βλέπετε, τέκνα μου, τους είπε* τό ύδωρ φέρει τούτο τ4 πλοι
αρίων, καί ταότοχρόνως δυναται καί νά τ6 καταπόντιση* ςΌ-
χασθξτε οτ»? b λαός δμοιάζβι μέ αυτό τό vepiv, και ο Αυτο- 
κράτωρ μέ αυτό τέ πλοίάριον.
: 0  Βου-Τσόνγ, δέκατος πέμπτος αυτοκράτωρ ττς τρισκαι- 

δεκάτης δυναηείας, εβασίλευε περί τ6 έτος 84Ο από Χρί
στου * είχε κλίσεις πολεμιχάς, χαΐ δέν έφοβεΐτο μήτε κόπους, 
μήτε κινδύνους. Προ πάντων είχεν έξαίρετον διάκρισιν, ή'τις τόν 
Ιμπόδιζεν άπδ τ4 νά άπαταται ε?ς την Ικλογήν των υπουρ
γών του. Ουτος εΟέσπισεν η άνινεωσβ νόμον, οστις φυλάττε- 
ται εισετι και την σήμερον ώς προς τους μανδαρίνους της πρω- 
τεπουσης, άπο τούς δποίους εξαρτώνται οί των επαρχιών. Οπ
τός δ νόμος προστάζει, ώστε κατά πασαν πενταετίαν ύι έπτα- 
ετίαν νά εξετάζεται αόστηο&ς ή διαγωγή, την οποίαν αντοί ο\
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αξιωματικοί ήθβλον διάξει καθ' δλην τή* διάρκειαν του δπουρ- 
γήματός των» όθεν τούτο είναι συνήθεια, ήτις πρακτοποιιΤταί 
σταθερώς, i i  δ,τι καθείς άπό τούτους τους μανδαρίνους κάμνει 
έγγράφως ειλικρινή καί λεπτομερή ομολογίαν όλων των σφαλ- 
μάτων* ζΐς τά όποια περιέπεσε, καί ζητεί συγχώρησιν δι* αυτά 
από τέν Αότοκράτορα* Εάν εις αυτήν τήν δμολογίαν απο
λογούνται, η προσχαθουν νά μετασχηματίσουν τά σφάλματα των, 
καί νά σμικρύνουν τήν βαρύτητά των, δέν έχουν νά προσμέ
νουν κάμμίαν χαριν, καί τιμωρούνται μέ το χάσιμον τοδ 
υπουργήματος των.

Ο ΜΙνγ- Τσονγ, δεύτερος Αυτοχράτωρ της δικάτης πέμ
πτης δυναστείας, Ιζη περί τά έτος 925 του ’ Ιησού Χρίστου. 
Ot Σινικοί συγγράφεις επαινούν τήν μεγαλοδωρίαν του, τήν με
τριοφροσύνην του, τήν πρίς τήν ειρήνην αγάπην του, καί τήν 
άχραν του φιλοστοργίαν προς τους λαούς του. Μολονότι δεν 
ιίχεν ουδεμίαν γνώσιν τής φιλολογίας, εδιδεν εις τοπς σοφούς
συνεχείς αποδείξεις τής τιμής του. ΈπΙ τής βασιλείας του 
έιρεορέθη ή τυπογραφία.

Εμψυχωμένος aici βαΟέΐαν ευσίδειαν, exccie πασαν εσπέ
ραν αρώματα πράς τιμήν του ουράνοδ, καί επεκαλεϊτο τ ν̂ βοή" 
6ειάν του μέ αύτάς τάς λέξεις· · Έγιννήβην βάρβαρος, χ&Ι 
β είς χώραν βαρβάρων, ής τόσον, εις i i  μέσον των ταρα- 
« χών, άπο τάς οποίας αυτή ή Αυτοκρατορία η to τεταραγμένη,
• ερριψαν τους οφθαλμούς εις ίμ ί διά νά τήν διοικήσω. Έπι- 
n Ουμώ tv μόνον Αραγμα, &στε ή ουράνιος μεγαλοπρέπεια νά
• κ^ταδεχθη νά επαγρυπνώ εις τήν διαγωγήν μου, καί νά
• μέ στελλ^ άνδρας σοφούς καί εμπείρους, τών δποίων αί συμ-
• βουλαΐ νά εμπορουν νά μέ βοηθουν είς τό νά μή κάμνω 
« κάνεν σφάλμα είς τήν χυβερνησιν ταύτης της Επικράτειας ».

Μεταξύ τών μεγάλων άνδρών, τους οποίους αυτές b βασι* 
λευς ειχεν εις τήν αυλήν του, καί τών δποίων τάς συμδουλάί 
ΐνόμιζεν ώς χρέος του νά άκολοαβξ, οί Σινικοί ιστορικοί



πρ^αμν ?υ*  ίτ ^ ρ γ ά ν  χοψ, .όνρμαζόμ**^  Φ ρ ιγ > Τ * δ ,

ν^οαείμβνον πολλά φψτιρτμ&ρν καί πολλά άϊιάφθορον. Ελεγε 
βμ^εχφς p$e μί# ,ί^ιχοάιειρι πρέπει ^  .διοι̂ ητο» κατά ςό>ν ί&ιρν 
‘Sg&cpy* .^cpf καί .ένας ίππος. « Έια^ίδ^πσα '0yw fifa . Ι^εγ,εν,
• *ίς τ$ βουχά .διά δρόμων ανωμάλων χαΐ κρ^μν^δων· ,δ,εν μέ 
β,ά)φλρμ?^ε ποτέ χακ^ν σρμβάν, ,διότι έτυρόσεχ** ν$
• ,τά ·£ψι$ρ· ^λλ’ δταν ευρι^μέ^ος «{$ φρ#ί$ι<; $ec- 
« ΐ̂άδοίς, fgtl δμαλωψτας, ,&<pqw τέν* χρόνον -εις τψ  δ̂ άκρ*··
• j p  τρυ £·κπρυ, σπ,νεχφς ζαθ^δα^όμην $ξ.ς $$ jwjk <$τίικε$>
« μέ κίνδυνον του νά κτοπήσω* παρόμοιον συμβαίνει ααΐ -*Υ 
f ’5^ν κι^ρν,ησιν μ ι^  «Ι^ρ^τ^ίαζ. δχαν ρχμάζγ] κ«6? υπερ- 
«'Sfeife/ ο βφτΐλφς χρ^οσ.^ϊ νά «οχναν έπιμέ-
« jtawy xal ιερΡ£Ρχ&ν . .

t0  Τ α '. Ισομ* ρρψτοχ Αύτρχρίχωρ ζ$ζ &νεακαιδ̂ χά-τν̂ ς $ο« 
V,αστείας, \ίββσίλεμε ^ε$) t i ' ,£τος $60  ά.π6 ][<ρισ*ο5. >τά 
«ρρτ£ρΜμ<χτ0, $ά $ιρρΐα ,σμχιμτφαι τους *£λοί>£

,μέ ,αυτ ν̂ εί£ «τ4ν .Θρόνον· £5ίγ$ πν,δομρ μ \
ένασνολουμενον είς τάς υποθέσεις. Ητ.οσαρέ^ Λρόνφιο^,^ε^·· 
&έρ»ς, *μέτρ»ς, iyxp<#nfj.c,’xal yuagc ĵ Xivcoy είς πάρ 4πΐ£ωιααν.

Έπρόσταξεν, >&>στε « ί τεσσαρες συύλαί τρ5 παλατιού του, 
αίτινες Α&κώρ ν̂ μέρη <cop κόσμου», νά ίιν#ι *ά*τ
τοΛε ;&*α**ταΙ, ϋά -̂ «ραμ-βιάζ]) ·ο οίκος του μέ op $«f- 
§(αν ν^ϋ,Ρζ«ς άνοιξή £.ις ;2λρυ< jjjcsQjcootts w ·  

tSecoiwwy ο*ά e$7piVij χήν αβλμτέλ&ΟΡ « s i  τδ βα$(λξ{ρν 
του, άρ̂ Ητε s*i}v $sco§ιώκη ά&ό #4 παλάτί^ν του. ’EfapoiwuEv 
ένδυμ^τα άι λ̂α καί .κόσμια, καί έμπόδισεν εις πας θυγατέρας 
του *ήν χρζβιν τέ^ μρργαμταρίφν. x&t πολυτίμων λίθων.

Ενα β»ρ&ν χειμδνα, καθ’ Sv καιρέν ·τά σ,ίρατδπματα ^  
έπαλεμούσαν ,μέ τους άρχτικρύς Τιζμτάρρ.υς, &ξδ.δό8·η τ̂® γοπ* 
νωμενον 5̂ρ.€μά του, jc«i το .&τειλβν -τον αρχιστράτηγον 
τρδ στρατεύματος .τομ, φ^ρών^ν .εις ,αυτ^ν οτι ηδε,λε νά έμ- 
πσρξ ajtiXg £ν ^αρίμοιον εις ,̂ αθέν,α τομς «$ρ*ίΐώτας
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του. Ah efvat Syvaxiv νά φαντασβξ τις ίως εΐς *οΙον βα-. 
•βμδν dSxat οί λόγοι, άνανερθεντις εις τά στρατιόματα, Ι*&-
ψόχωσαν την γενναιο(1/ι>χίαν των.

Μεταξύ των ένδοξων ά νδ ρ . οισινες ήκμασαν *?ς xh mu* 
piv βασιλείας του, οΐ συχνότατα άναφ*ραμεναι icpi 
των είναι δυο υποκείμενα, τα έποΐα διεκρίδησαν ώς έξοχα, το 
ev είζ το δικαστικήν, τύ -άλλο «ς τ4 πολεμικών, το πρώτον 
ών&μάζετο *Τχ#έ -  Που, xi δεύτερον :Kai - Βίν.

0 3\χαέ - Πσί>, δστις σύμβουλος του Α&τοχριχτορος,
είχε συνεχώς κάτεριον άπομνημρνευμα νά πβρρμσιρζ  ̂-διά 
νά s.iv iSiSpftowj ιυερί των χρεών *ου $ άλλων LwwOissjav 
φερομενων εις τ& δημόσιον αγαθόν. Μια των $ρ$ρφν b 
νάρχης, κοπιασμένος άπο τόσας παραστάσεις, επξρε τ4 άπο·
μνημόνευμά του, aal τΑ ίσχισεν επί παρουσία του.

‘Ο Τχα0 - Που, χωρίς νά έκπλαγη, συνάζει τά χομμάτιά 
του, Ji înτρέμει εις \ψ ctUifty του, $ά έν<ρν$ι j/i $goy τΑ 
ίπνατον ένδεχομένψ ταχύτητα, καί τήν αυριον, παρουσια,ζό * 
μένος εις τον Αίΐτοκράτορα, μέ σχήμα εύπρεπέστατον, τοδ 
προσφέρει τούτο τέ άπομνημάνευμα* *0 (ϋρισΛεύς, «ντί νά 
όργισδη κατ’ αυτοδ, εθαυμ«σε τήν σταθερότητά του, καί πρές
Ανταμοιβήν, τ.4ν -Ικαμε πρώτον υπουργόν -του».

Αυτός έ .ίδιος Α.υτοχράτωρ Ιδωμεν εις ίλλ^ν ευκαιρίαν, 
μεγάλην άπόδειξιν της προς τους λριονς φ;λοστςργί#; του9 b 
αρχιστράτηγος τ.ο.5 ΚαΑ - Πίν έπολ̂ όρχκ τή* πάλιν Navtfi,νγ, 
*ης οποίας οί κάτοικοι είχαν έπαν^στατησεί. ‘Ο Tfl$*-Tpofrf 
*ροβλέπων την σφαγήν, *?!τις έμελλε νμ άκολουβήση αμέσως 
μετά τήν αλωσιν του φρουρίου, προσεποιή̂ η οτι εΤναε δρρρ- 
στος. Οί πρώτιστοι άξιοψατικ.οί τοο Ι^πηΦήσαν διά τούτο. Κα
θείς ακ αδτους, περικυκλώνων τήν κλ:νην του9 τω υπαγορευεν
ιατρικόν τ*. Τό δραστηριώτατον ίατριχάν, άπεκρίθη, ε|γίρτη- 
ται άπέ ββς. '‘ΟρκωΌητε "οτι δεν θέλετε χώσε? τό αίμα τ&ν 
πολιτών. Ολοι έκαμαν «ότόν w  $ρχον, #αί -τεσρειΛίκ ο α&- 
τοχράτωρ άχεφάγη itaupeujaevcK·
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Διά των σοφών προφυλάξεων, τάς οποίας έλαβαν οΐ αργ^ψ 
γο\ του στρατεύματος, Ιγειναν μετά την άλωσίν του ΝανκΙγ̂  
μόνον μ .κ ο ΐ φόνοι, αποτέλεσμα τής πρώτες μανίας του στρα
τιώτου· © αυτοκράτωρ δεν ήμπόρεσε νά κρατήση τά δάκρυα, 
όταν Ιμαδεν &τι ολιγάριθμοι κάτοικοι έλρονεόβησαν. 'Οποία 
βλιβερά ανάγκη, άνέκραξεν, είναι ή του πολέμου* ητις δεν έμ- 
icopet νά γείνΐ] χωρίς νά χάσουν την ζωήν αθώοι τινεςΐ ’Ε
πειδή ή πόλις Ιπασχι πείναν πολυν καιρέν εις τύ διάστημα 
τής πολιορκίας, εστειλε παρευβ&ς μετά την παράδοσήν της έ* 
xaxiv χιλιάδας μ^δια ορυζίοα διά νά μοιρασθώσιν είς τους 
κατοίκους. Αυτός b ευάρεστος αυτοκράτωρ εβασίλευσε μόνον 
δεκαεπτά ετη ·

'■ iQi0 iQii'~· ■ ■■■

ΚΕΦ ΔΕΚ ATOIV ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Συνεχεία τών άξτολογωτερων συμβάντων 

έπι της βασιλείας μερικών αυτοκρα- 
[τόρων τϋς Σινικής.

.0  ΧΙν-ΤσΙνγ, έκτος αυτοκράτωρ της δεκάτης εννάτης 
ίυναστειας, Ιβασίλευε περί xi Ιτος 1 OS 1 της Χριστιανικής 
εποχής, ’Em της βασιλείας του άνεφάνησαν ο\ συγγραφείς νέας 
τινές φιλοσοφίας, οί'τινες έπεχειρίσθησαν νά έξηγησωσι τά πα~ 
λαιά βιβλία. ‘Ο αυτοκράτωρ τους ετίμησε μέ αξιώματα, καί 
είς το διάστημα της ζωής των καί μετά θάνατον.

.Εναςάπά αυτούς τούς φιλοσόφους, οΐτινες άρχιζαν νά έπαγ- 
γελλωνται τον άθεϊσμδν, βλέπων δτι δ αυτοκράτωρ, εις καιρόν 
ξηρασίας, Ιπροσπάβει νά έζιλεώση τήν θείαν οργήν διά της 
νηστείας xai συνεχών προσευχών, έτόλμησε νά τον είπη. «Διά 
τι θλίβεσΘε τόσον; xal τι Ιχετε νά ©οβήσθε άπδ τάν ουρανόν̂  
Ηξεύρετι βασιλεύ, δτι ολα, οσα συμβαίνουν, είναι άποτελέ.·̂
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σματα της τυχ^ς, καί εις μάχην τυραννεϊσθε τοιουτοτρόπως· 
"Ενας από τους σημαντικότερους χολάους δέν ήδυννίβη νά υ
ποφέρω αυτήν την δμιλίαν. ‘Οποίαν διδασκαλίαν τολμάτε νά 
κοινο ποιήτε, άπεκοίθη; μέ τόνον στερεέν εις τούτον τον νομιζό- 
μενον φιλόσοφον ! Έάν ένας αυτοκράτωρ, έκαταντοΰσβ νά μή 
σέβεται μ>ίτε νά φοβήται τάν ουρανόν, ποιων εγκλημάτων δέν 
ήδελεν εϊσθαι επιδεκτικός ;

‘Ο Νίνγ-Τσδνγ, δέκατος τρίτος αυτοκράτωρ τής δέκατης ε ν  
νάτης δυναστείας, εζη π$ρΙ τό έτος 1204 από Χρίστου. Ουτος i  
βασιλεύς είχε φασικόν γλυκυ καί σώφρον άλλα τό πνίΰμά του 
τ̂ο τόσον περιωρισμένον, ωζτεοι αυλικοί του τον εδιοικουσαν 

κατά την φαντασίαν των, καί δέν έπαυαν νά χακομεταχειρίζωνται 
την εμπιστοσύνην του. Έξεδωκε προσταγήν, διά τής οποίας ά- 
πηγόρευεν εις τοίΐς ίδιώτας νά συνθεΐωσι τά χρονικά της Αυτό* 
xpaxopfar, καί άχόμη περισσότερον νά τά ταπώνωσι χωρίς 
νά επικυρώνωνται εις τούτο μέ ρητήν άδειαν.

‘Ο Χ.Τσού, πρώτος αυτοκράτωρ τάρταρος της εικοστής 
δυναστείας, έβασίλευσε τ6 έτος 129() της Χριστιανικής 
Ιποχης. Ti Σινικόν Ιθνος, τό δποΐον πρέ τόσων αιώνων Ιδιοι- 
κείτο άπο βασιλείς αυτόχθονας, τώρα κατά πρώτην φοράν ύ - 
πετάχθη εις ξένον επί της εις τον Θρόνον άναβάσεώς του, δ 
Χί·Τσού δεν ε*αμε καμμίαν μεταβολήν εις την χυβέρνηιιν 
του βασιλείου, Μετΐχειοίσθη τούς αότο. υπουργοί);, έφύλαξε 
τούς αυτούς νόμους καί τά ίδια εδιμα, σονεμορφώθη τόσον μέ 
την φϋ5 ΐχήν κλίσίν των νέων ύπηχοων το ο, και ηζεαρε τόσον 
καλά νά έλκύσ*} την εύνοιάν των διά της Ιλευδέρας διαγωγής 
του, διά της δικαιοσύνη; του, διά τής υπερασπίσεως, τήν οποίαν 
έδωκεν εις την φιλολογίαν, καί διά της προς τ4ν λαόν αγάπης 
του, ώστε χαί τήν σήμερον ακόμη, δχαν οί Σϊναί ομιλούν περί 
του τρόπου, μέ ιον όποιον έκυβέρνησε τήν αυτοκρατορίαν, τον 
ονομάζουν ή σοφή κυβέρνησις .

‘Ο νέος αυτοκράτωρ έδημοσίευσεν δτι θέλει διατηρήσει εις

ι
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irttfoof-γήμα^ά καΐβις τα ά&ώματα ολους ©χείλους,' S*ot 
είχαν θέτεις ε·π! της προλαδ&ύσης βασίλεια*·' Πολλώ άπέρρ*- 
φαν ταύ?ηρ τήγ συγκατάβασης χα! επροιίμησαν &*©υσ4ον·()άνα~ 
•cdtf* άηό 6>τιμον·δοι>λδίαν *·

Τφ . τρίτον- ετοφ της. βασιλείας- τοίτ, ί  XI - Τσού sxauwv· ολ·α 
τά βιβλία τ$5ς «ίρβσβσς του· Tdo,’* $*00$ διπτχαρίζ τ̂σ ott έχ-βί 
ποτόν τι αθανασίας* έπρόσταξε παρμαίοϊ? νά ήναι- &  μόνον 
μηνολόγ^ν Si δλην rijy αυτοκρατορίαν, νά συνθέτίεταν έίζ( ΐήν 
αυλήν* *ΛαΙ κατά toiv ίτο%, νά δημοσιεύηταρ ή άπαγσρβυσις. εις 
■πάντα ί&ιΛτην· του νά έργάζηπ^τοδτα το έργον,- επί κεφαλιό}: 
τιμωρίαν "Οταν μωαμβΟανοί- τινες. &πρόσφεραν είς τοStow τον· 
βααριλέΧ ϊνα πολύτιμον λίθογ άκριβώτατον,. εμπόδισα το νά τσν 
4γ©ρά<ίωσι, λ^γων, οτι τά χρήματα μέ τά bmohr 6έλίΐ· άγσρα* 
ο&η,ν ΐΕσλ&' ώφ&λ<μώτβ·ρον· ήδελεν είσδαι νά χρ*)σΐ'μδόσ6>σ£ τίρ&ς 
άνακοι>φισιν των πτωχών.

Μαδών οτι τά πλοιάρια,, τά σποΐα ϊφεραν εις την αύλήν τ&ν 
φόρον τ&ν μδσημβρι-νώ-ν επαρχιών, ή τά όποια έχρη̂ ί|/6υα̂  διά 
τέ εμπόριον τη; αυτοκρατορίας, έπηγαιναν διά τ^ς θαλάσσην, 
οπού καΘωπεβάλλοντ© εις συχνά ναυάγια, έπβχδίρίίσδν) νά σκά- 

&κ'€ΐνη,ν την μ&γάλην διώρυγα, η.τϊς είναι ακόμη καί τήν σή
μερον £ν άπ-δ τά-θαύματα τής Σινικής. Έχει μήκος tpcxxocrfayv 
λευγών, καί σχηματίζει μέγαν δρόμον Θαλάσσισν, δώ τοί>· 
οποίου περισσότερα άπο έννεακισχίλια αυτοχρατορικά πλοιάρια 
μξχαφεροπν ευκόλως καί- μέ ολίγα εζοδα τέν γάρον τον όσπριΥον, 
των &φ ασμάτων, καί άλλων αντικειμένων, εις τά οποία σονί- 
σταται δ ετήσιος φόρος του αύτοκράτορος. ‘Ο XI Τσού εβα- 
σίλευσε δεκαπέντε ετη, καί άπέθανεν εις ήλιχέαν ογίοηχοντα εΐών.

‘Ο Γίν -  Τσονγ, τέταρτος αυτοκράτωρ τής είχόστνίς 8ονα- 
σΐείας, Ιζη κατά τ ί Ιτος 1315 άπο Χριστοί/. Ουτος δ ρ«σ&- 
λώς ήτσ προικισμένος, μέ πνεύμα ζωηράν χοιΐ οξύ, εχων iy* 
ταυτω μεγάλων δικαιοσύνην, γλυκύτητα xal σωφρσσόνην.· ΕυΦ-' 
ρε τ̂εΤιο καθ’ ππβρβ̂ λήν λαμβάνων σο®άς· σϋμβ<5ΐ*λά$· Ιτιμώ-



psr (dr λόπην, m\ άντεμε^ν Sk&As(fo& Έ&$ωχ£ ί$ρ4σΆΚήν 
*  δσΰ>ία άπηγόρεοΕ* Ας: τ©ί>$· ρκ#ροί>$ (Ba<ftfXe?$ #Αΐ fyfUfAfOtty 
τοδ$ υποτελείς tou,-. Υο νά π̂ γα&ουν* 6*$ #  χόνφΦΐώί άτώ' ΐ&* 
’feSM©* μ?)να 2ω$ rif τον Όκτώ^ρο^ φΰζοάμϋνον μνίπας a i 
see διάδες- βλα̂ &δσΐ1 διά ταότηζ ι#$ διασκβδάσ'ίώςο

Μαδ̂ ών <m πέντε ά&λ^οΐ καίθδύίάσθηίίών βι$ βάνατον H if*  
κλήματα,.. των &rcottov είχαν*, γίνει ενο^οκ Α$ συγχ^ρ·^ t#}- 
λάχισταν ο ένας· άπ αυτούς,> eke? οδτίος & καλές (3*σιλί&<&. 
δίά νά ε̂ .ό-υν οί ταλαίπωροι γονείς ·5»ν χάνένα^ icnrcj νά ΐφ&ς. 
γηροΐρ^ρίσ^ πχρτ^σρων .αυτούς

•Ο Bsv Τσένγ, ογ§οο$ αυτόκράτφρ τής είκοστ^ς δϋνβςρεία .̂ 
έβασίλευε περί το έτος 1331 άπο ΧριστοΟ. Ουτος ο ($ασιλ€ί>$ 
δ̂ ρΦϊτϋάΦησέ κφη&ι&ΐρόίΜΜξ νά Ιχή καλούς ύ’ΛοΒργουςτ 3ία ϊ’νά 
ά*δλ·υ6$0τά$ .συμβόυΧά̂  ΐω*. Οί ιστορικοί τής Σινίχης δέν 
τλν έκαΐίηγόιη,σαν §5άλλο· τεν πάρε| μόνον Si tv πραγμα* Sia*vi 
έδεχ&η εις το παλάτιβν" τοϋ ‘μετά μεγίστης τιαί}ς τόν μέγαν- 
Αάμάν, άρχήγόν τώνΒόνζων τοπ Θί£ετίου  ̂καΐι έ-
πρ&τέάξεν έίς. τοίι’ς μεγισΐ^/ϊ^ της. αύλή< τοο4 να %οσαγ&ρωνίϊαί 
εις αυτόν, μέ βαβότατον. σέβας. Ύάτε σί μέγιστοι xupwc τι)$ 
αδλης ήσπαζοντο tJyxW ταν- Βί^ζον Y^vuitsts -̂ xcfi w  έίΒρΑτ̂  
βέργαν' οίνσν ίΐς αότΊγ) τψ  «ζει>τδ·λέ<?τική̂  &6φν τοΐί σώμ^τ^ 
ένω κ̂ τε'δέ'/ετθ,'· μόλις - νά <#χλεόσγ}· ait ο τέν ΐόιΐόν’ τ .  καί 
Υά τοί*ς 8ώσΐ) t£ £οφ£μικ;>&ν στίμέΐον πρ&'σοχης* Έ*α< άπ4 
Yen; ιτρωΚίστο '̂ κυ'ρίους δυσαρ€σχη(^1ς·ζώ^4>'$ άπ$ αόΐ^ν.τήν 
αλαζονείαν, &*έλαβε τον λόγον καί τον είπε; ίώ  φιλί, ηξεύόο> 
ο\ι εισθε μαθητής τ$ΰ Φοέ,» £&1 κύριϊ9$ Ιών* Β>νζων* άλλ’ ίσως 
αγνοείτε οτ-rxal Ιγ& είμαι*μαθητής toy Κ̂ ακροκίφυ, καί Smsftsy&i 
τίρωταν βάδμ&> μετάξό Ιών πεπαιδίυμενών Ίή$ Αότοκ^αΐ$ρίάς* 
καλόν είναι νά $αζ. τό γνωστοποιήσω* Ο0έν άς πρδσ^ε^ώμβ  ̂
θίΓ χωρίς περιέργσι>ς φάοτρρσσυνας. Ει<ς τρ/ ιΐίον κώιρ Αν στδ*®μ$̂  
ν€̂  όρ&σς τω Ιπρόσφερε τό ft0tr)ccav· ‘Ο μέγαί Ααμας έση^ώβη 
alio ΐήν-χαδέδραν tou, ίλαΰε τήν φιάλην χαμ6γ»λών, καί ΐήνεπι-ε.
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‘Ο Χίνγ-Βοί), Λρωχος αυτοκράτωρ της ε?κοστϊ}$ πρώτης 

8οναστείας, ^βασίλευε περί το έτος 1384 %η<; χριστιανικής |- 
ποχης. Ουτος δ βασιλέας, δστις, ων δούλος ένές μοναστη
ριού Βονζων, δϊχε γείνει άρχηγές στρατευματός τίνος απο
στατών, μέ τό οποίον είχε διώξει τον τελευταΐον Αυτοκράτορα 
Ταρταρον, κατέσχε την Αυτοκρατορίαν διά της ομοψύχου σπγ- 
κατανεύσεως των λαών της Σινικής, εδημοσίευσε πολλάς δια· 
ταγάς, άπ4 τάς δποίσ; {) άξιολογωτέρα ήτον εκείνη, ήτις 
έπρόσταζεν, ώστε ο\ παλαιοί καί νέοι νόμοι αης Αυτοκρατο
ρίας να συνταχθώσιν εις εν σώμα τριαχοσίων τόμων. Τούτο 
αέ μίγα σύγγραμμα ήργοπόρησεν Ολόκληρον αιώνα .εως ότου 
νά Ικδοθ$.

Μεταξύ των διαφόρων αποφθεγμάτων τούτου του βασιλέως, 
τά οποία άναφίρονται, είναι δύο, τά οποία ησαν έις αυτόν 
συνηθίστατα. « Οταν ίναι χίνησις και ταραχή εις τ4 βασί- 
λβιον, Ιλεγε· συνεχώς, δέν πρέπει νά ενεργώμεν μέ ορμήν. 
Ε αν ηναι άκρα ήσυχία, πρέπει νά προσεχωμεν καλώς, μήπως 
φιρθώμεν προς τους λαού; μέ πολλήν αυστηρότητα, χαί κα. 
ταντήσωμεν εις μικρολόγίας.

Ε’πειδή έπεσκέπτετο τάς επαρχίας της Αυτοκρατορίας σι>- 
νωδιυμενος άπδ τον πρωτότοκον υιόν του, έπρόσταξεν εν μιφ 
των όμβρων νά σταθ§ ή αμα;ά τοο εις τό μέσον τ ών αγρών, 
καί στρέψας προς τούτον τόν νέον βασιλόπαιδα* t i l  φέρω 
μαζή μου, τόν είπε, διά νά γένης μάρτυς αυτόπτης των Ι
δρώτων καί μόχθων των αθλίων γιωργών, ώστε συλλυπου. 
μένος αυτούς δλοψόχως, νά μή κατάντησες ποτέ εις τ^σην 
σκληροκαρδίαν, ώστε νά τους επιβάρυνες μέ φόρους.

Νέος τις, οττις έταξείδευε με τον πατέρα του καί μέ την 
σύζυγον τοο, επεσεν εις τάς χεφας των κλεπτών. Ουτοι ε ί
χαν διάΟεσιν νά φονεύσωσι τον γέροντα, άλλ* δ νέος τού; 
ώρχώσε δαχρυρροών νά Οανατώσωσιν αυτόν αντί του πατρός του. 
Επειόη ίιθζλαν νά βιάσουν την σύζυγόν του' · δέχεσδε, τοί/ς ειπεν



si
συτή, νά πράζητε τοιαόιην δυσφημον πρα^ιν, ίνψ  δ σύζυ
γός μου ευρίσκεται εις τήν ζωήν; ΠαροξυνΘέντες άπ αύτους 
τούς λόγους, άναψαν μεγάλην πυράν, κα\ κατέκαυσαν τίν νέον. 
Την αυτήν στιγμήν ωρμησε καί ή γυνή, ενηγχαλίσβη σφιγκτως 
τό σώμα του άνδρός της, και δμου μέ αυτόν καττςναλώθη από 
το πυρ .

0 Αυτοκράτωρ άνηγειρε διά προσταγής ίου μεγαλοπρεπές 
μνημεΐον προς τιμήν τούτου του Ιναρέτου καί δυστυχούς συ· 
νοικεσίου, ίιά  νά διατηρηβ  ̂ ή μνήμη, της οίΐκης των φιλο
στοργίας καί της πρός άλλνίλους ένθερμου αγάπης. Ταυτοχρό
νων έτιμώρησε μέ μεγάλην αυστηρότητα άλλον νέον, οστις, διά 
νά απόλαυση άπό τόν ουρανόν την υγείαν τής μητρός του, ήτις 
Ιπνεε τα λοίσθια, έθυσίασκ τον ϊιδον του υιόν εις εν ειδωλον·

Ό Αυτοκράτωρ Χονγ - Βοΐι, πεπεισμένος πόσον συμφέρβ* 
€ΐς την ’Επικράτειαν νά διεγείρω x$i νά εγχαρδιώνη την νεο
λαίαν είς την σπουδήν, επρίσταξεν αμέσως το δεύτερον ίτος 
της βασιλείας του, νά κτισθώσι δημόσιοι σχολαί εις ολας τας 
πρωτοβαδμιαίας, δευτεροβαθμιαίας καί τριτ&βαΘμιαίας πόλεις· 
Μετά εξ ετη, διά νά έκτείνη περισσότερον ταύτην την ευεργε
σίαν, έθεμελίωσε σχολάς είς τους αγρούς. 'Η διαταγή, τήν 
δποίαν διεόθ»νεν είς τους πρώτους μανδαρίνους πάσης βπαρχίας, 
περιείχε ταυτας τας λέξεις.

» Βλέπομεν κατά τ£ παρέν, είς τήν αυλήν καί είς δλας τάς 
πόλεις, κτίρια, δ-που διδάσκονται αί έπιστήμαι. Ό σκοπός μου 
ειναρ ώστε οί χωρικοί νά μετέχωσιν άπδ τά μεγάλα πλεονε
κτήματα καΐαπό τήν άζιοθαύμαςον μεταβολήν, τήν δποίαν ή σπου
δή 0έλβι προάξει άναμ*ριβόλως εις τον λαόν μου. Διά τούτο, σ&ΐς, 
ω μανδαρίνοι, συστήσατε ay ολας είς τούς αγρούς, καί φροντίσατε νά 
τας προμηθεύσητε μέ εμπείρους καθηγητάς. Επειδή αυτοί οί διδά
σκαλοι Θέλουν εισθ'χι συολλοί λόγου άξιοι και επικυρωμένοι από 
την δίοικησιν, καθείς άκ6 τους κατοίκους του βασιλείου μέ 
αχραν ευχαρίστητιν θέλε* βλέπει, οτι ή σπουδή είναι ή πρώτη
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καί χ&ρκοτίρα ενασχόλησή των παιδων, xal δτε προσπα*. 
Οσον <?λοι νά ύχίρέχουν έ ε?ς τέν άλλον χ»τά τά μαΟνίματα.

Διηγούνται περί τούτου το5 ?5έο» Αίτοκράτορος, ©στις άιτέ 
κοταπήν καταγωγήν ύψώθη είς τον Θρόνον, οτι ερεύνησεν cftc- 
μελως, άν ήτ© κανείς, & οπβιος νά έγεννήθ  ̂άκβιβως κατά τήν 
αυτήν στιγμήν, και υπο τήν ιδίαν οψιν των άστρων ώς καί αδ·. 
τος. Αυτή ή ά-οφάλλαατος έμοιότης της γεννήοεως συνέ^εσεν 
εις ενα χωρικόν δ Αύτοκρατωρ, πλησίον τοδ οζώου 4©€ρθη, 
Ιξεπλάγη βλέπω ν «υτ£ν τόσον πτωχόν. Α’φοδ έζέτασε λ€· 
τττομερώς τοΰτον τ4ν άκακον άνθρωπον, !μα&εν ©τι ζωοΊρο- 
©είται μέ τ& μέσον δεκα*εέντ€ κυψελών μβλισσών, τας έπβίας 
είχεν. Υστερον άπο δλα αυτά, ειπεν ο&τσς ο βασιλεύς, «ίναι 
«μβιότης μεταίύ της τύχης του καί τήζ ίδικής μοι>. Είμ?ι 
Α&τοκράτωρ δεκ«πεντε Επαρχιών, και δέν έχω περισσοτέρους 
βασιλείς, σϊτίνες νά εξαρτώνται iz b  εμέ, άπ4 οοους ί/ει και 
αυτές ο άνδρωπος· έπειδή πασα κυψέλη ζνει τον βασιλέα της, 
καί Οϋχοι οι δεκαπέντε βασιλείς τω πληρώνουν τον εττσιον 
φ^οον, διά τοδ οποίου «ποκτα τά πρ*ς ζωάρκειαν. Το συμ~ 
πέρασμα, το έπδίον Ιξή^αγεν άπά αυτήν τήν ποφατνξρησίν, ήτον 
Στι ο\ ωροσκόποι δέν etvae άλλο τι πάρεξ aftAot άπατεών^ς.

‘Ο Χ'/ίνγ .  Τσου ητον ■§ τρίτος Αυτοκράτωρ της εικοστής 
πρώτης δυναστείας, καί έβασίλευε τ.εοι το έτος 14‘20 της 
Χριστιανούς εποχής. ’Επειδή ζάμηολλοι νέοι ενηγκαλίσθησαν 
το επάγγελμά των Βάνζων προ τής ήλιχί’χς τών τεσσαρά
κοντα ετών, παραβαίνοντες τον νόμον, τον οποίον ειχεν εχδώ- 
σει ό πατήρ του Χ,ονγ. Βού, τους εδίωξεν ολους άπο τά μο-» 
ναστηρια των. Ωσαύτως &ά προσταγής του εκαυσεν ολα τά 
ριβλια τής χημείας, τά οποία έπραγματεύοντο περί του μυςη- 
ρίου τής άπαΘανατίσεως. Τ4 εβαομον έτος της βασιλείας του, 
«αρητησε ιήν πόλιν του Νανκΐνγ, οζου είχε τήν αυλήν του, 
καί κατέστησε τήν καθέοραν του εις το Πεχινον. Αφησε tov 
ι?ρωτοτ$κσν υιόν χσο εις τήν πρώτην aft’ αύτάς τάς πόλεις



μέ πολυάριθμα κριτήρια καί μανδαρίνους ισαρίθμους μέ τούς 
της ϊαπέρας.

Μίαν ήμέραν, τφ επρσσοέρδησαν ιυολυτιμοι πέτρας δόρεδβΐ* 
cat εις Ιν μεταλλεΐον νεωστι άναχαλιχρβέν εις τήν επαρχίαν 
του Χάν-Σί. Έπρόσταξε παρευβυς νά κλ«σ6|, μή θέλων, ώς 
έλεγε, νά άπαυδίζη τον λαόν του μέ μάταίον κόπον, επειδή 
« ί πέτρας οσον πολύτιμο* καί άν ηναι, 2έν εδύναντο μνίτε νά 
τον ένδύσωσι, μηχε νά τδν θρέψωσιν εις χαφον ακαρπίας· 
Ε’πρόσταζε νά άναλυσο>σι πεντε κώδωνας χαλκοδς, σίτινες 
«ζύγιζον δ καθείς εκατόν εΓκοσι χιλιάδας λιτ^ών.

‘Ο Τίν - Τσένγ, τέταρτος Αύτοχράτωρ τ?,ς είχοσχης πρώ
της δυναστείας, έβασίλευε περί τ!> έτος του Ίησου Χριστοδ 
1427. Έλάμπρνβ την είς τον θρόνον άνάβασίν του διά τίνος 
©«υμαστου έργο# χβφακτηρίζοντος την προς τοος υπηκόους 
φιλόστοργον εύνοιάν του. Επειδή ή πείνα έθε'ριζεν ©λ̂ ν τ%ν 
irapviav του Χάν * Τ&νγ, άπεφάσισε νά στείλη έχει ενα άπ4 
τούς υπουργους του. ’Επειδή αυτές τω ποφέσταινεν οτι ε?να« 
4υάρμοστον νά συμβουλευβξ τους κριτάς περί των μέσων του 
νά βοηθησωσιν εν τόσον πολυάριθμον πλήθος, δέν χρειάζεται 
παντελώς τόση σχέψις, τόν άπεκρίδη ουτος δ βασιλεύς* όταν 
ο λαός μου πάσχη, πρέπει νά σπεύσωμεν εις βοήθειαν του μέ 
τόσην ταχύτητα, καθώς εάν επρόκetxo λόγος νά σβυσωμεν 
πυρκαέ'άν, η νά σταματήσωμεν αιφνώίαν πλημμύραν.

Επειδή μερικοί αυλικοΐ έλαβαν θάρρος νά τω παραστήσω- 
σιν δτι εκ^επε νά διακρίνωσιν τους οσβι είχαν μεγάλην ανάγ
κην βοήθειας άπο το^ς όσοι είχαν περισσότερα βοηθήματα· άς 
ίναι, έπανέλαβεν αυιός δ ήγεμών, άλλ’ άς προσέξουν καλώς 
μήπως περιπλεχθώσιν εις μεγαλωτάτην λεπτομέρειαν, καί άς 
μή φοβ̂ Οώσί «.ήτε οτι παρεκτρέπονται άπϊ τους σκοπούς μου* 
μνίτε οτι «πίπτουν εις υπερβολήν μεγαλοδωρίας.

Ούτος ο άγαθας βασιλεύς, b Τίτος τξς Σινικής έβασίλευσε 
κατά δυστυχίαν μόνον μερικούς μήνας.

6*
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*0 X l-Τσϊνγ, ένδέχατός Αυχφχράΐωρ τη; εικοστές πρά* 
της δυναστείας, εβασίλευε κατά τδ 1450 έτος τής Χριστια
νικές εποχής. Ευθύς atti τά πρώτα ετη τής βασιλείας του, 
Ιδωκεν άποδείξεις υπέρτατης σοφίας, άλλα τό τέλος δεν άπέβη 
σύμφωνον μί ταυτας τάς καλάς άρχάς. Έπ^ρεν άπ4 τό Αά- 
toxpaxopixiv Θησαυρο<ρυλάικον ποσότητας σημαντικός διά τήν 
έλάφρωσιν των λαών του* άνεκαινισε διά προσταγής τό μέγα 
τείχος, περί του οποίου ύμνησα μεν.

Δύο νέαι θογατερες, τας οποίας δ πατήρ των, (Τάζόμενος
• άπέ την ένδειαν, ήθελδ νά νχς παραδώτϊ) etc την απώλειαν 
τζς πορνεία;, άπέφυγαν ταυτην την ατιμίαν χαταβυθισΟεΐσσι 
εις ενα ποταμον γειτνιάζοντα μέ τήν κατοικίαν των. ‘Ο Χί- 
Τσένγ, έχπλαγείς διά τήν αρετήν των, άντγειρε τ.ρές τιμήν 
αυτών μεγαλοπρεπές μαασωλεΐον μέ αυτήν τήν επιγραφήν· ΑΙ 
δύο Ζνδοζοι ΠαξθΙνοι.

Κατά το τριακοσχόν πρώτον Ιτος τής βασιλείας τουτσυ του 
ήγεμόνος δ άγιος Φραγκίσκος Εαβιέρος, άπόστολος της ’Ανα
τολής, άπέθανεν εις τήν νήσον Σαγχιάν, έξαοτωμένην από τήν

• Ιπαρχίαν τής Κουάνγ - Τονγ, εις ηλικίαν τεσσαράκοντα εξ ετών.
‘Ο ΧΙνγ - Τσδνγ, τρίσχαιδέκατος Αύτοκράτωρ ττ,ς αυτής 

δυναστείας* εβασίλευε περί τ4 σωτήριον έτος 1572. Μολονότι 
'7)ΐο δεκαετής, όταν άνέβη̂ εΓς τον βοόνον, είειξεν εις ολας τας 
πράξεις του φρόνησιν πολύ άνωτέοαν τής ήλικίας του. Είχε 
διά τον επίτροπόν του, οστις ητον ωσαύτως χαί διδάσκαλός του̂  
φιλοφροσύνην ήνωμένην μέ τόσον σέβας, ώς-ε πάντοτε, όταν ήρŷ sxo 
vd τω oiS]j το μάθημα, έπρόσταζε xiv υπηρέτην νά τον δροσίζη μέ 
ιό  ανεμιστήραν, άν ήτο καιρός θέρους, ή νά εκτείνη ύπο τους πό- 
δας του διπλουν τάπητα άν ?̂ το καιρός χειμώνος. Τον έπεσχέπτε- 
το δταν τ̂ο άρρως*ος, χαί τω έποοσφερεν δ ίδιος ιατρικά ή ζωυιόνβ 

Touxo τό ώραΐον φυσικόν υπεστηοιζετο άπ& υπερβολικήν οι- 
χαίοσυνην και επιείκειαν, καί ήνώνετο μέ νουν Ινεργέν, όξΐλν, 
καί ένθερμον διά τήν σινικήν φιλολογίαν.
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Καβημ^ραν, i  Xlv - Τσίνγ, κατά τάς τεσσβρας ώρας της 
πρωίας, έξέ'ταζε καί άπεχρίνετο εις τάς άγωγάς, τάς ίποίας 
τω είχαν παρουσιάσει την προτεραίαν. Έπρόσταξε- διά την 
ευγρηστίαν του κοινοΰ, νά τυπώνεται κατά πάντα τρίτον μήνα, 
το όνομα* ο βαθμός, κα! ή πατρίς έκάστοϋ μανδαρίνου της αυ
τοκρατορίας· οδτος δ νόμος φυλάττεται εισέτι χαΐ την σήμερον.

ΈπΙ τής βασιλείας τούτου, κατά τδ Ιτος 1581 εμβήκεν βίς 
τήν Σινικήν δ πρώτος Ιησουίτης Ιεραπόστολο;, δ Π. Μιχαήλ 
‘Ρογτ.ρος, διά νά διδάξη ΙχεΓ τδ Ευαγγέλιον. Κατά τέ 1601, 
δ Π. Ματθαίος ‘Ρίκκης είσηχθη κατά πρώτον είς τ4 παλά·' 
Ttov του Αυτοκράτορσς. Ουτος δ βασιλεύς τ& εϊωκε μεγάλα 
στμεΤα τιμής καί υπολήψεως, κα! υπεδέχβη ολα του τά,δώρα» 
μεταξύ των οποίων ητο μία εικονογραφία το5 Σωτηρος, καί 
άλλη της Θεοτόκοι>, τάς οποίας εκαλοΘέτησεν είς τόπον εντι- 
μώτατον. Κατά τ4 1610, ον$ος δ ζηλωτής ιεραπόστολος 
άπέθανε ζήσας οσιον βίον, εις ηλικίαν πεντζκοντα οκτώ cx&v* 
άφου έσυστησε πολλάς ίταφείας χριστιανιχάς εις διαφόρους 
επαρχίας της αυτοκρατορίας. *0 Αυτοκράτωρ ποφεχώρηοε διά 
τ4ν ενταφιασμόν του ευρόχωρον γήπεϊον Ιξω τής πόλεως τοδ 
Πεκίνγ, εις τέ δποΤον ητον εν οικοδόμημα χαΐ ένας κήπος*

Μετά πέντε ετη, μανδαρίνος τις διήγεφε σκληράν κατα
δρομήν κατά των νέων χριστιανών, εις την Επαρχίαν Κιάνγ 
Ναν* Πολλοί ιεραπόστολοι ερραβδίσΟησαν, καί οΣ άλλοι ίδιά* 
σθησαν νά κροφΟώσι. Κατ’ αγαθήν τύχην αυτή ή καταδρομή 
διηρκεσε μόνον εξ έτη. ‘Ο διώκτης άπέθανε στερημένος άπά 
τά άζιώματά του, καί ή Χριστιανική θρησκεία εγίνετο Ημέραν 
παρ ημέραν άκμαιοτερα. ‘Ο ΧΙνγ-Τσένγ έβασίλευσε τβσ- 
σαράκοντα οχτώ ετη.



ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Τελευταία έπανάστασις της Σινικές,

<0 ΧοαΙ-Τσονγ, έκκαιδίχατσς αυτοκράτωρ προρρηδα- 
σ^ς δυναστείας, εβασίλευε περί τ4 1644 έτος άκ'ο Χριστοί}» 
Μίζ ίο  πρόσωπον αυτου του βασιλέως τελειώσασα ή Σινιχή κυ
ριαρχία, παρδχώρησεν ®ίς τήν τώνΤαρτάρων, οίτινες χι>βερ- 
νώσιν ακόμη καί τήν σήμερον ταυτην τήν εύρύχωρον αυτοκρα·’ 
ταοί«ν μέ άπόλυτον κυριότητα. Α,ί επιστημαι τον έθελγαν, καί 
Ιγραρε με απαραδειγμάτιστων σαφήνειαν* προτέρημα σημαντι
κήν ώζ τους αμογβνβις του. ΤΒτον ευπροσήγορος, σώφρων xal 
κόσμιος, άλλα αμφιρρεπής χαΐ δύσπιστβς. *Ων εχθρός των ευ
νούχων, οΐτινες, έ#1 των προηγηδεντων βασιλέων, είχαν αποκτή*·' 
σει μεγάλην έξαι>σίαν, άπηγο ρευσεν εις τούς μανδαρίνους νά μήν 
έχουν τήν ποφαμικράν σχέσιν μέ απτούς* είχε συμβουλεύσει 
συνεχώς τάν'άδδλφόν του νά φονευση τον αρχηγόν των ευνού
χων του όνομαζόμενον Γουέι^Τσονγ, δστις έ§έσποζεν εις το 
παλοίτισν καί ένέπνεδ <ρό€σν είς ολους διά της αυ&άδοος δια- 
γωγίς του. Οντσς δ παγκάκιστος βλέπων τέν Χοαί'*Τσονγ Ιπς 
του θρόνου, έλαβε cpobμαχον, καί οδτως έπρόλαβε τήν τιμωρίαν, 
ητις τέν έπ-ρόσμενε.

Έπ«δή τά autoxpaxoputa στρατεύματα ένησχολο3ντο ίκ  
μεοαυς της Ταρταρίας, καί δεν ίτο δυνατδν νά σπβόσωσι νά 
ta  άναχαιτίσωσι κάμνοντες ειρήνην μέ τους Ταρτάρους, ο 
αύτοχράτωρ έστειλαν εις τ>}ν Ταρταρίαν ενα ευνούχον, όνομα· 
ζόμενον Ύ ονΙ^  μέ νέαν στράτευμα, χαΐ τήν αναγκαία* πλη* 
ρεξουσιότητα διά νά πραγματευθϊ) τήν ειρηνών.

Ούτος δ ευνούχος, οστις ή το προδότης, έδωροδοκηδη άπέ 
τους Ταρτάρους καί ε*λ£ΐσ$ είο^νην μέ αισχρτάτας διά 
τέ βασίλειον συνθήκας· δ αυτοκράτωρ άπεποιήβη νά τήν επι- 
ΧΰοώσΥ]. ‘Ο Ύ ονΙν  διά νά τίν βιαστή, έποοσκάλεσεν εις μεγαδ
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m a n iaftD* τον άρχεστράχηγβν το3 ScvtxoS στρατεύματος, το3 
οποίου η πρ&ς τ£ν βασιλέα του πίστις τ& ητο γνωστή, καί 
τ&ν έιραρμάκωσεν. ’Αφού Ιπραςβ τούτο το ανοσιούργημα, Ισυμ- 
βούλευσε τούς Ταρτάρους νά στρατεύσω-σί κατά του ΠεκΙνγ 8ιά 
τίνος δδοο διαφορετικής άπ’ εκείνην, τήν έποίαν »ατβ?χε μέ τδ 
στράτευμά του. Οί Τάοταροι ήκολούθησαν ταύτ/ιν τήν συμβο
λήν, καί Ιπενείρησαν νά παλιορκνισωσι την αύτοκρατορικήν πόλ{ν·.

Ό  ‘Υουέν, λαβών προσταγήν νά ελθϊ) μέ τά στρατεύματα 
του ε?ς βοήθειαν ταότης της πόλεως, άνεχώρησε χωρίς νά 
διστάζη κα! χορίς νά ύποπτευηται ?ι$λσυ, 5τι ή προδασία του.- 
άνεχαλόιρδί)· άλλα μόΧις εμβηκεν- εις την ττόλιν, καί είδί̂ ς τον 
έβασάνισαν. "Α<ρου άπε§ιΐχδη ένοχος, ά7υηγχονίσ&η.

‘Β τίμωρία τούτου του προδότου δεν άτιεχατέστησε τχερεβς 
την ήσυχία; ε% το βατΙ'λε^ν. Μετά μερικά Ιτη ή Ρινική χατέ- 
στη ευρύχωρον θέατρον ε^οηερικών §ίγ*ο>£ίών, φόνων, ληστδΐών. 
Πολυάριθμοι άνευχάρίστσι καί στασιασται έσχημάτισαν εως ο
χτώ σώματα στρατοί», άπο τά οποία καδΙν είχε τον άρχηγόν 
του. Οί αρχηγοί μετά μερικόν καιρδν, κατάντησαν μόνον δόο, 
o rτινες είχαν ολην τήν κυριότητα των στρατευμάτων. *0 ei<; 
απ αυτούς ώνομάζετσ καί δ δλλος Τχά^γ.

Ουτοι οί δύο αρχιστράτηγοι συνεννονίνησαν κ* εσι>μφώνησ&γ 
νά δίΑμ^φάσωσι μεταξό των τάς επαρχίας toil Βασιλείσυ . 
Ό  Τχάνγ ίπέκρινε διά τίν έαοτον του τάς δυτικά; έπαρχίας 
Σ ϊ-Τ χο υ ϊν , κα! Χ&ι).Κουάνγ* jcocl δ Λΐ* δια#αίνων εις χας 
αρχτικάς, έκυρίευσε μέγα μέρος τής επαρχίας Χίν-.ΣΙ* άφοδ· 
έμβηκεν εις τήν Χονάν, έπσλιορκησε τήν πρωτεύουσάν της, ό. 
νοιχαζομένην Καΐ"Φ^νγ. ‘Η αντίστασή των πολιορκο υμένων 
ί\χο τόσον πεισματώδης, ώστε επρ οτίμησαν νά τρα^ώσιν άπ£, 
ανθρώπινον «?μα πάρεξ νά παραδ^ώσι, καί ίδωκε καιρόν 
εις τα αυτοκρατορικά στρατεύματα νά ΙλΟωσιν ύ ς  βοήδ&ιαν 
ταυτης της ο^υρδς δέσεως., Ο άρχηγές τούτου του στρατεύ
ματος ένόμισεν, δχι διαλόων τά προχώματα τοδ ποταμού &U
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τρίνου, βελει Αφανίσει *ίς τά υδατα τα στρατεύματα ιών α
ποστατών. Ουτοι άπεχώρησαν εις τά βουνά, κα! ή πόλις οδσα 
χαμηλωτίρχ άπί τέν ποχαμίν, κατεποντίσθη έ.ξολοκλτίρου, καί 
τριακόσια» χιλιάδες χατοίχων εχάβησαν είς αυτήν την πλημ
μύραν· *0 ΛΙ, γενόμενος κύριος καθ’ δλην τήν Ικτασιν ιών 
επαρχιών Χονάν καί Χέν~Σΐ, ΙΘανάτωσεν ολους τους μανδα
ρίνους, καί Ircijpe μεγάλας ποσότητας άπ4 ολους εκείνους, οι- 
τινες είχαν Ιπίκερδή αξιώματα· άλλα διά νά έλκυσΥ) τήν εύ
νοιαν του λαού, τ&ν ήλευθέρωσεν άπό παν είδος φόρων. Αυτή 
ή δημοτική διαγωγή δέν Ιλειψε νά έλκυση εις t i  μέρος τοιι, 
μεγαν άριθμδν στρατιωτών τοΟ αότοκρατοραοΰ στρατεύματος. 
Παρευθυς άνεδείχθη τόσον ίσχαρδς, ώς·ε έτόλμησε νά λάβιρ τόν, 
τίτλον τοδ άυτοκράιορος, καί έπρρχώρνισε πρίς την αυτοκρα- 
τορικήν πόλιν, τήν δποίαν ύπερασπίζετο φρουρά έβδορήκοντα 
χιλιάδων άνδρών* Επειδή πολλοί άπέ τοίλς στρατιώτας του, ο ΐ-  
τινες είχαν εισχωρήσει ίκεϊ μετεσχηματισμενοι, Ιξησφάλισαν, 
*ρος το μΐρος των μεγάλην φατρίαν, ξτο σχε§4ν βέβαιον δτι, 
δένήΟελεν ευρει έκεϊ κάμμίαν άντίστασιν, Δεν ήπατήθη εις τούτο. 
’Αμέσως τήν τρίτην ημέραν το& βρχομου τοπ, υπ.4 τά τείχΐ| 
τής πρωτευουσης, at πύλαι τω άνοίχθησαν, και εισήλθε μέ τρία-· 
κοσίας χιλιάδας άνδρών. ΈδιηγνίΘημεν ε?ς τήν περιγραφήν του 
ΠεκΙνγ τδ τραγικέν τέλος του αυτοκράτορος, έν4ς μέρους της 
©ίχογενείας του καί των υπονργών του. Μόνον δ πρωτότο
κος ο\6ς του δυστυχους Xoat-Τσονγ, εσώθη άπο τον θάνατον, 
διά τής φυγής,·

*Οιαν ολα έκλιναν τον αυχένα ε/ς τήν δόνα μ tv του’ άγριου 
αρπαγος, δ ηγςμών O b-Sar-T oveb  αρχιστράτηγος των αυτό- 
κρατορικών στρατευμάτων εις τό Asai-ϊόνγ (α) ετόλμησε νά 
μή τον άναγνωρίση ώς κυριάρχην του. Ο&ΐος σ τύραννος άνα-

(α) Τό Λεαό'Τόνγ είναι inup^im τ%ς Σινικές Τ <χρταρίας7 χειμένΏ ccp.* 

56Γί3ίο̂ ν«τολίκώ5 Σινική.
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χωρει μέ το στράτευμά τοπ, πολιορκεί zb φρουράν, 8που IStor 
χου&εν αυτϊς δ πιστές δπνίκοος, Ιπαρδυσίασβν Ιμκρδσβέν* τ«> 
τον πατέρα του σιδηοοδέσμιον, χαί τω διακηρύττει 2τι μέλλει 
νά τον σφάξ*), έάν άργοπορη νά υποταχθτι. ‘Ο Ού-Σαν-Γουεϋ, 
δίς τούτο τό θλιβερόν Θέαμα, γονατίζει εις τά τείχη, καί κατα- 
τηκόμενος εις δάκρυα, παρακαλεΐ τον πατέρα του νά τόν συγ
χώρησή, έάν Θυσιάζ̂  την δίκην άγάπην εις τέ πρ4ς τέν βασιλέα 
καί την πατρίδα χρέος* ό γενναίος γέρων ένέκρινε τήν άπόφοτ 
«ιν του ο\ού του, καί παρεδόθη εις τίν θάνατον.

‘Ο Οϋ-Σάν-Γουεί) σκοπεαων νά Ιχδιχηθη τάν θάνατον τοδ 
αυτοκράτορός του καί του πατρός του, Ικαμεν ειρήνην μέ τού$· 
Ταρτάοους Μαντχέου, καί τους Ικραξεν εις βοήθειαν. *0 
Τσόνγ-Τέ, αρχηγέ; τούτων των λαών, τ4ν £ptpe ταχέως ογ- 
δοήκοντα χιλιάδας άνδρών. 40  αρπαξ βλέπων Sxt είναι αδύ
νατος νά άντισταθξ εις τόσον μεγάλας δυνάμεις, Ισήχωσε τήν 
πολιορκίαν, επήγε μέ μεγίστην ταχύτητα εις τ4 ΠεκΙνγ, ©ποα 
μή νομίζων xiv Ιαυτόν του εις άσφάλειαν, έλαφυραγώγησε το. 
παλάτιον, τό εκαπσε, καί ε<ρυγε μέ τδ στράτευμά του εις τή* 
βπαρχιαν Χέν-Σΐ, πλουτήσας άπό τά λάφυρα του βασιλείου·* καί 
έπιφορτισθείς μέ χήν δημοσίαν κατάραν .

Ό  Τσόνγ-Τέ μόλις έμβήκεν εις τήν γην της Σινικής καί. 
ευθύς άπέΟανε. ΠρΙν του θανάτου του, διεκήρυξεν αυτοκράτορ,α 
*siv νέον εξαετή υ!όν του, όνομαζόμενον Χο6ν*Τχί· Ένεπι- 
στευδη εις τέν αδελφόν του Άμαβάν, τήν επιτροπήν τουτοο του. 
νέου βασιλέως, καί τήν άντιβασιλείαν τής Αυτοκρατορίας·

<0 νέος αυτοκράτωρ ε<ρέρθη κατ’ ευθείαν εις τ4 ΠεκΙνγ, ά* 
νευφημούμενος άπ’ ολον iciv λαόν ταυτης της άπειρου πρω«. 
τευούσης. Από ολα τά μεριη 8έν ηκούεχο άλλο τι πάρεξ αδται αί 
χαρμοσυναι xpocuyai: Bar-Zovt^ B a r-Z ov t! σινική εκφρασις 
σημαινουσα νά ζήστ; πολλούς χρόνους. Είς το προσωπον τού- 
τοο τού βασιλέως άρχισεν ή δυνασ«ί* Τσίνγ, ήτις κάθετα; 
σήμερον εις τ4ν Σινικέν θρόνον.



ΚΕΦ. ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
Π.5ρΓλ'οφις της βασιλείας τοΰ Xovv-TyJ. 

Έρί α̂ωστς πβ-λλών haayjitiv της,
Σινν/.Ϋ1ς.

’Αγνοείται τ$ άπ.έγειν&ν' α α τ̂^αζ Α!, το* αιδοίο* of Τάρταρι 
χατεδίωξαν μερ?·κ&> και·ράν. ‘Γαταοιαοί τ^ες διη,γαΟνταί, δ,τι ε- 
φανβώθη εις ενα πόλδμσν άπ:4· τ&ν ΟχΣαν-Γουεό. Ουτας δ *ρ- 
χιστράτηγκ μβτβΆαησ̂ ν,, <έλλά πολλά αργά, διάτ& σφάλμα το· 
οποίον έκαμε, προ σκαλών τους Ταρτάρους εις βοήθεια* ταυ, 
χαΐ ενίοτε ελ*γδν δτι εκοαξε λέοντας διά νά διώξτ] σχυλους. 
Έντοσβύ'ίω δ Τχώ-Χι ατεέδωχεν· εις αύτ&ν τά αξίωμα του (3α- 
οτλεως καί xiv τίτλον Π Ιτγ o l y τ&όgala> σημαίνει είρηνευτ 
της της ίώ εω ς, και τφ. Ιπροσδίό^σβν ως ααθέδραν τ.ψ πόλιν 
Σϊχγάντ~Φο&% πρω'ϊεόαϋσα^τ^ς επαρχίας Χεν+Σΐ^ έλεηλ$- 
τήΟη ίτώ  τον σίδηρον xal άπ4 το πυρ·.

Ό  ’Αμαβάν, Οεΐσς καΙΙπίτρτβος του νέου μονάρχου, ©στρβψ® 
τά όπλα του προς τά;. μεσιτμί^ινάς επαρχίας του βασίλειο»·, 
Sta νά τάς καβυποίάλ^ εις: τήν· &ιυοτ<τρ5* W*. ’Ανηγίρβυκιαν 
αύτοκράτο ρα εις τ& ΝανκΙνγ ένα- έγγαμον τον ipuwmlkx&lbv 
αυτσκράτορο* τιροηγοιιμδνηί δαναστβία^ Συν^λήφΙη, έφερθτ* 
ε?ς τ4 ΠβχΙνγ, και άπηγχα^σ§η,. Οί Τάρταpst ώήλθαν· έπο* 
μένως βις τήν επαρχίαν τοα Τχέ*Χιάνγ; καί έπολιάρκησαν τήν 
πρωτεύουσαν της. Εκείνος αστις ηια βασιλεύς της, μΑ 5στις 
άπηρνήΦη τέν τίτλον teS. αυτοζράτορος, άν$$η είς τα τείχη, 
χαΐ γδνυιεδτησας- έπαραηάλει& τους, πολιορκώντας νά φειδβν- 
θώσι τον λαόν του, καί έφ ώναζε» είςαάτ-φ!λς οτι, εαν χρειάζονται 
Οΰμα, έπροσφβρετο Θ^ληματιχώς διά νά σώσ^ ΐήν ζ.ω·ή> W * 
υπηκόων τοι>. έξήλδεν άκαλοόδαχς άτώ τή* πάλιν, *αϊ JCMgiOWfc 
είς τήν διάκρισιν του νιχητοΰ .
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‘Ο Δίνγ'Βοϋ, άλλος Ιγγονος του τρεσχαιδεχχτοϋ αΊτοκρά-· 
τορος της ΐϋοφελΘαάσηςς δυναστείας, άνεκηρύχθΐ} αύτοκράτωρ 
εις τήν επαρχίαν Φο·Κιέν, άλλά πλησιάσαντος του δόρυ* 
κχήτορος, δλαι αί πόλεις παρεδόδησαν, χαΐ αίμα τούτου- το5 
βασιλέως έγύβη διά νά στ&ρεώσιρ αυτήν τήν δοριατησιαν.

Ένας άνθρωπος ευτελούς καταγωγής, Ονομαζόμενος Τχέν- 
ΤχΙ-Αδνγ, Ισήμανε πβλί> ε’ς αυτή/ τήν πολιτική,ν μεταβολήν. 
Είχε χρηματίσει κατά πρώτον υπηρέτες των Πορτουγάλλων 
είς Μαχάο. Διδαχθείς τά; αΛηΟ&ίας του χρ ιδανισμού.* Ιβ$πτίσθ% 
όνο.μααθίΐς Νικόλαος. ’Ακολούθως γενόμε^ος μιχρές έμπορας? 
εσύναξεν άπειρα πλοότη διά της βιομηχανίας τοι> xai τοα εμ
πορίου. του μέ τοίις ‘Ισπανούς καί ’Ολλανδούς» Τέλος πάντων, 
ευωδίασε μέ ολα· τά άναγχαΐα στάλαν σημαντικόν. ’Ανδγνκί  ̂
ρισε καταρχά^ τ&ν Λόνγ-Boi ώς αυτοχράτορα* άλλά μετά τέν 
θάνατόν το.υ* επροσπαιείτα ατι υποτάσσεται εις ταν Χ ώ νΤ χΙ. 
Ο χ̂ος ο αότοχράτωρ ζφ έπρόσφερε zh αξίωμα του βασιλέως, κοΑ 
τον επροσκάλεσεν ε:ς λαμπρέν συμπόσιαν. Ουτος δ οψίπλοιιτος 
υπηγεν εις αυτήν τήν τόσον έντιμα? προσκάλ$σινΛ Ιλπίζων^’ά· 
πολαυστ] εις τήν αυλήν τάς πλέον έξοχους άξίας. Εις zb διά
στημα, της απουσίας ζου} ο ώσς Ίου Ιλαβε τήν διαίχϊ]σιν ταυ 
στάλου* χαΐ μήτε αί παρακαλέσεις του πατρός zoot μήζ£ οά 
υποσχέσεις του. αότοκράτορας Siv ηδυνήθησαν νά κλονήσωσι ζψ  
προς τοίι; βασιλείς τη  ̂ Σινικής πίστιν. xou.

’Λπδ τήν επαρχίαν Φλ·Κιέν, το Ταρταρικλν στράτευμα i-  
ΐεροχώρησεν έως εις τήν επαρχίαν Κουάνγ-Τ4νγ, βπου 
ώρήαε κάμμίαν άντίστασιν. Δεν συνέβη zb auxo εις τήν Κ©υ- 
ρινγ 21* ενεκήθη κατά χράτος άπο τέν αντιβασιλέα Θωμαν Κι©ί>, 
χα\ άπό τ4ν αρχιστράτηγον τών στρατευμάτων της Σινικής 
Αοπκ&ν - Τχέν, άμ<ροζίρους Χριστιανούς. Οί vtxnjxal εαλεξαν 
•καρευδύς ενα ήγεμόνα έκ της αότσκρατορικης γ$»εας, όνομα*- 
ζόμενον Υίόνγ-Λιέ, xai άφοδ τ4ν άνηγόρευσαν αότοκράτορα* 
εφεραν, εις τήν Χοώ,ϊϋνγ, 8ιά νά lyjg ixel τήν *wu* ‘Η'
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φήμη ταυτης τής μεγάλης νίκης, {[τις διιδόθη παρευθύς εις· 
8λα ζ τάς επαρχίας του βασιλείου, ένεψύχωσε τους Σίνας* ένας 
στρατηγέ, οστις είχε συνάξει στράτευμα εις το Φ5-Κι1ν, χαί 
δ υιός του όψιπλουτου, περί του bπoίoυ ώμ ιλκίσαμεν άνωτέρ(ο, 
οστις διέτρεχε τάς γειτνιαζούσας Θαλάσσας μέ τον στόλον του, 
έξανακυρίευσαν. πολλάς πόλεις, b ε?ς εις τά παραθαλάσσια, 
καί b άλλος εις τά μεσόγεια .

ΙΙρίς τά αρκτικά δύο αρχιστράτηγοι, άπδ τους bπo^oυς .b 
μεν εϊς ώνομάζετο Χο, δ δε άλλος Κιάνγ, «σύναξαν J καθείς 
βτρατειιμα σημαντικόν. ‘Ο πρώτος έκυρίεπσε πολλάς πόλεις 
της επαρχίας Χέν-ΣΙ, b δεύτερος έμβηκεν είς την ιδίαν- έπαρ* 
χίαν μέ έκατδν τεσσαράκοντα χιλιάδας, ιππικού, χαί πεΟ*&ν' 
ασυγκρίτως πολυαριθμώτερον. Κατέδραυσαν δίς τους Ταρτά· 
ρους καί τούς ενέπνευσαν τοιοδτον τρόμον, ώσχε δέν έτόλμησαν 
*λέον νά συγχροτήσωσι μάχην επί της χεδιάδος. Μολοντούτο, 
τελεαταΐον ενικήβησαν μετά τρία ή τέσσαρα Ιτη, καί έχασαν 
ολας τάς πόλεις, των δποίων είχαν χατασταθή κύριοι.

Πρές δυσμάς ένας άλλος άρχηγές επαναστατών εφερε παν
τού τήν Ιρήμωσι>· ητον αληθής δαίμων υπ& σχΐμα ανθρώπινον. 
’Αφού επραξε τρομερά; σκληρότητας είς τάς επαρχίας Kovavf 
Κιάνγ*Νάν καί Κιάνγ.Σΐ, εδειξεν δλην τψ  μανίαν του εις την 
Σέ-Τχουέν. Πν γλυκυς καί ευπροσήγορος μέ τοΙ)ς ςρατώτας του, 
μέ τους οποίους έτρωγε καί έπαιζε, μετεχεφίζετο άπεριόριςον 
βαρβαρότατα πρός τους άλλους Σίνας. Έθανάτωσε τον βασι
λέα της πρωτευούσης της Σε·Τχουεν, ηγεμόνα της παρελθούσης 
δυναστείας. Έάν ένας μόνος κάτοικος έγίνετο ένοχος έν4ς 
σφάλματος, άπηγχόνιζεν δλους τούς κατοικουντας την αυτήν 
&δόν. ΙΙεντακισχίλιοι ευνούχοι έχάθησαν διά προσταγής τούτοι/ 
του αίμοδόρου άνδρές, επειδή b ένας άπ’ αυτούς δεν τω εΐ/ε 
δώσει τέν τίτλον του αύτοκράτορος. Συγκαλέσας δέκα χιλιά$ας 
πεπαιδευμένων, τους εθανάτωσεν ολους, μέ πρόρασιν οτι τά σορί- 
®ματά των Iveicvsav ειςτοί>ς λαούς τ : πνεύμα της επαναστάσεως*
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Επειδή- τ̂ον *?ς την ακμήν του νά π#ραιτξσ]5 την πόλιν 
Τχέν-Του-Φου, διά νά εμβ  ̂ εις τή* επαρχίαν Χέν-Σΐ, εδέ- 
σμευσεν ολους τους κατοίκους, καί όταν Ισυναθροίσθησαν *ίς 
την πεδιάδα, οί στρατιώταί του τους έσφαξαν έμπροσθεν του. 
II ροφάσιζόμδνος δτι αΐ γυναίκες των δέν εκαμναν άλλο τι πά- 
ρεξ νά τοφάττοον το στράτευμα, έπρόσταξε νά βανατωβδσί, καί 
εδωκεν 6 ίδιος *ώ'ποφάϊειγμα ταυτης της θηριώδους σκληρό- 
τητος, λαιμοτομήσας τριακοσίας άπδ τάς ίίιχάς του. Τέλος 
πάντων, παράτησε τότε μόνον την επαρχίαν Σέ-Τχουεν, ayo5 
σχεδδν την ήρήμωσε, καί παρέδωκεν εις τάς φλόγας τήνπρω- 
τεόουσάν της χαΐ πολλάς αλλας πόλεις. Τούτο το τέρας ήτοι- 
μάζετο νά συγκρότησή μάχην μέ τό ταρταριχίν στράτευμα, τ& 
ο ποιον έπλησίαζε, καθ’ ήν στιγμήν ήλθαν νά τον ει̂ 'οτΐοιτ̂ σουν̂
oit έφαίνονιο μερικοί στρατιώται εις τά υψώματα. ’Ανεχώρησεν 
«υθΐ>ς διά νά ιούς αναγνώρισή χωρίς νά XaSrj μήτε περιχεφα· 
λαίαν μήτε θώρακα. Μόλις έδείχΒη είς τους εχθρούς καίευ- 

' θυς επεσε νεκρές άπο ρίψιμον βέλους. Μετά τοΰτβ τό συμβάν, 
ολον τ4 στράτευμα διεσκορπίσθί), 61 λαοί έδεχθησαν το6ς Ταρ- 
βάρους ώς έΤΓευθερωτάς, καί υπετάγησαν περιχαρείς είς την 
κυριαρχίαν των,

Ηοη ενοεκα επαρχίαι εγνωριζαν τον aouv - Xs ώς αυ* 
τοκράτορα, χαί τέσσαρες μόνον, κείμεναι προς μεσημβρίαν, 
υπτίχοοαν ε?ς μονάρχην ΐίνην. Ο Άμαβάν έστειλε τρία ς-ρα- 
τευματα διά νά τάς καθυπστάςτ]. Έπολιόρκησε την πρωτεύου
σαν της επαρχίας Κ.ουαίνγ·Τ·νγ. Μετά Θανατηφορον πολιορ- 
χίαν, ητίς δηίρκεσεν εν έτος, αυτή ή πόλις εχυριείθή χα! έλα- 
Φϋρα*|ωγνίθη. Έςεστράτευσαν άχολοόΟως είς την Χαέ-Κίνγ, 
οπού δ Πόνγ-Λιέ είχε την αυλήν του. Οότος ο βασιλεύς, οςις 
δέν είχεν άρκετάς δυνάμεις διά νά εναντιωδξ είς τίν νιχητήν, 
απεχο)ρη?ε κατ’ άρχάς είς την επαρχίαν Κουάνγ-Σ!, ακολού
θως είς την Υίοο - Νάν.

Τ6 άκόλσιιθον ίτος, οι Τά^ταροι εζημιώβησαν μεγάλως μ|



τ&ν θάνατον του ’Αμαβάν. ΚοΑ 'αυτο\ οι Σινόπ τον I ποίησαν, 
επειδή ήξευρε νά Ιλχυΐ) προς έαυΐέν τ& σέβας %α\ τήν εύνοιάν 
των μ£ τά μεγάλα του προτερήματα. Μετά τον θάνατόν τοο* 
δ νέος Αυτοχροπιωρ, οστις είχε φδάσει εις τδ τεσσοφα- 
χαΐδέχαΐον ίτος της ηλικίας του, ελαβεν εις 7^Ρα  ̂ fyt'a; 
ton βασιλείου, Πρέ έλίγου χαιροδ, είχε νυμρευΟη την Θυγα- 
τί^α του ?)γεμόνος των δοτικών Ταρτάρων. Ούτΰς b βασιλεύς 
2>ν -πολλά διαφορετικός άπο τους Σινας μονάρχες, προχατόχους 
του, αντί νά κάθηται κλεισμένος εις *ι4 παλάτιόν λοο , Ιλαβε 
τ£ν σΰνήθ&ιαν του νά δεικνύεται εις τ4ν λαόν, κοκ νά 2ιϊΐ) είς 
τους υπηκόους του ευκολον πλησίασιν εις τέ υπο/ειμενον του. 
Δέν εκ-αμε κίμμίαν μεταβολήν μήτε ε’ς τους νόθους μήτε 
$[ς τήν διοίκησιν τής Ρινικής. Μήτε έσυγχωρησεν εις τους Σι- 
>ας νά μανβάνίοσι τήν Τοφτοφικήν γλώσσαν χωρίς άδειαν ιδι
αιτέραν. Έφύλαξε τά εξ μεγάλα κριτήρια* άλλ’ ήδελησε νά 
καβεδρευουν μόνον εις τδ Πεχινγ, καί μέ τδν Xtvtx&v πρόεδρόν, 
νά ίνΛΐ κοΛ εις άλλος Ταρταρος. ’ ϋξηκολουθει νά εμπιστεύε
ται μόνον εις τους πεπαιδευμένους ΐήν κυβέρνησιν των πόλεων 
Χαι των επαρχιών, ύποχρεώνων αύτους >ά καδυποδάλλωντα{ 
εις νέαν εξέτασιν.

Ουτος δ ήγεμών ειχεν εξαίρετον εύνοιαν προς Ινα Ίησου^, 
την, όνομαζόμενον *Αδάμ Σχαάλ · δεν τον ώνέμαζεν αλλέως 
πάρέξ il/ά * Φά, εκφρασις, νίτις σημαίνει Πάτερ μου. Τον κα· 
τέστησεν άρχηγίν του συμβουλίου, των μαθηματικών, 8ια να 
μεταρρύθμιση τήν σινικήν αστρονομίαν, καί έδίωςε τους Μο^α- 
μεθανους, οιΐΐνες είχαν τ4 καταχτήσει πρ4 τριών αιώνων. Δέν 
ιτεριωρίσθη μόνον εις αυτήν τήν διάκρισιν, τ4ν έσυγχώρησε να 
ΐώ  παρουσιάζη κατευθείαν τάς ζητήσεις του, χωρίς νά σάς 
καθοποβάλλη υπ’ οψιν των χ ι̂τ^ρίων κατά τήν συνήθειαν. Αυτή 
ή Ιπίσημος εύνοια συνεισε^ερε τόσον δραστηοίως είς τάς προοτους 
του Χριστιανισμού, ώστ* μετ’όλίγον καιρόν άνηγέρΰησαν είς το Ue- 
χΐνγ 2υο ώ^αιαι Έκκλησίαρυπ4 τήν αυτοχρατορίκήν ύπεράσπισιν·



95

♦Ο Χούν - ΤχΙ «πέβανεν εις ηλικίαν «ίκοσιτεσσοφων Ιτδ* 
'άτΑ τήν βλίψιν, τήν έπβίαν τφ έιτροξεν^εν b βάνατβς (2a$u 
λίσσης τιν4;, τήν έποίαν ήγάαα κατά πολλά. Βΐχ« μόνον εί- 
κοσζτέσσαρα ετη, xal Ιβασίλευσ£ δέκα «πτά. ΆποΟνήσκων* 
δίώρισε τέσσαρας κυρίους της αυλής του επιτρόπους του νεω- 
τέρου υίου του, όνομαζομένου Κανγ - XI, δστίς δεν εΓχεν ακόμη 
'περισσότε^ν άπέ οκτώ ετη. Τήν αυτήν ημέραν του βανάτου 
του, ολοι οί Βόνζοι έδτώνβησαν από τ4 παλάτιον, κ«ι τ^ν 
επαύριον δ Κάνγ - XI άνέβη εις τον θρόνον* καί έδβχθη τάς 
υποκλίσεις όλων των μεγιστάνων της Αυτοκρατορίας.

"·ββΕ5̂ ©·φφ€!3ΕΒ̂ »—

ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΙ ΠΕΜΠΤΟΙ 
Περιληψις τής βασιλείας τοΰ 

Kavy-Χώ

Τήν επαύριον του βανάτοϋ του Αυτοχράτορος Χουν- ΤχΙ, 
άνηγορεύβη Αυτοκράτωρ δ. υίΑς του Κάνγ·Χ1, εχων ηλικίαν 
οκτώ χρόνων. Άνέβη είς τον Θρόνον* δλοι οί ηγεμόνες, οί χύ- 
ριοί, ο\ πρώτοι αξιωματικοί του στρατεύματος καί του δια
δήματος, καί οι μανδαρίνοι όλων των κριτηρίων . έπήγαν νά 
γονυπετήσωριν εις τους πόδας του, καί έκαμαν τάς ewea συ
νήθεις προσρήσεις. Τίποτε άλλο δςν είναι μεγαλοπ^πέστερον 
παρεζ ή μεγάλη ουλή, οπού εγίνεν αυτή ή τελετή. Τα δύο 
Η·ε£*) χατείχοντο άπδ τους μανδαρίνους ένδεδυμένους μέ Ενδύ
ματα μεταξωτά μέ χρυσους στολισμούς εις σχζμα ρέ$ων. Πεν- 
τ^κοντα από αότους εφεοον μεγάλα σκιάίια κεντημένα με χρυ
σόν καί μέταςαν δμου μέτάς /ρσωμένας ράβΒους των. Τοποθότη- 
μενοι εις αριθμόν ίσον με τάς δυο πτέρυγας του θρόνοι>, είχαν 
εις τά πλάγιά των άλλους τριάκοντα αξιωματικού; μΙ  μεγάλα 
ανεμιστήρα χρυσοκέντητα καί μεταξοκέντητα. Πλησίον αυτών



•Jjjay είκοσιοχτώ μ-:γάλαι σημαιαρ εσπαρμεναι με χρϋ&άδζ &ς>£~ 
j  ας, μέ μεγάλους δράκοντας, καί μέ τό σχήμα %  σελήνές 
καθ’ 5λας τάς φάσεις της. Κατόπιν αυτών ησαν άλλαι εκατόν 
σημαΐαι, αί δποΐαι παρετταιναν σωρούς όπλων, πελέκεις, σφυ
ρού;, καί άλλα πολ&μικά όργανα, μέ παραδόξους χκφαλάς τε
ράτων ααΐ άλλων ζώων.

•Ο Κάνγ-X l, δβύτερος Αυτοκράτωρ της εικοστής δεύτερες 
8υναστ£ΐ'α<;, είναι ένας άπο τους μεγίστους μονάρχας, οΐτινες 
Ιδιοίκησαν τήν Σινικήν. Ti όνομά του, σέβαζόμενον καθ’ ολην 
τήν ’Ανατολήν, εσείάζετο εξίσου καί είς την Ευρώπην, οπού οΐ 
ιεραπόστολοι, τοβς Οποίους υπερασπίζετο, συνεισέφεραν πολύ εις 
τ4 νά γνωστό ποιήσωσι τά εξοχα ΐεροτβριίματά του.

Μία άπ4 τάς πρώτας πράξεις, τάς δτοίας ο\ τεσσαρές επί
τροποι τουτου του βασιλέως έκαμαν μέ τήν δυναμιν τής εξου
σίας των, υπήρξε zb νά προστάξωσιν ολους τους κατοίκους τώ* 
παραθαλασσίων μερών των εξ επαρχιών νά δπάγωσι νά κα- 
τασταθωσι τρεις λεύγας εις τά ενδότερα των μεσογείων. Κα· 
τεστράφησαν παρομοίως διά προσταγής των δλαι αί πόλεις, 
φρούρια καί χωρία κείμενα εις τό παραθαλάσσιον, καί τά εμπό- 
ριον της θαλάσσης έμποοίσΟη έξολοκλήρου* Τούτο το άγχίνου* 
προφυλαχτικόν μέσον έξησδένησε τήν δύναμιν του Τ^Ινγ-Κονγ, 
έχείνου του φοβερού έ/6ρου, οστις διά του πολυαρίθμου στόλου 
του, είχε κατασταβή κύριος τής θαλάσσης* άλλα κατήντησδν 
είς τήν ζητβίαν άπειρους οικογένειας, αί δποΐαι συνετηρουντο 
από τήν άλίιυσιν. ΠολλαΙ Έκκλησίαι παρομοίως καί οί ναοί 
των ειδώλων κατηδαφίσβησαν, καί ή πόλις Μακάο ήθελε δοκι
μάσει τήν αυτήν τύχην, otv δέν έπαρακάλει ένθέρμως δ Ιη
σουίτης, περί τοδ οποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω.

4Η εύνοια, τήν οποίαν άπε^άμβανεν ουτος b άξιοσεβαστος 
μονάρχης εις τήν αυλήν του Πεκίνγ, δεν άογοπόρησε νά δ«- 
γείρ$ τήν ζηλοτυπίαν των πεπαιδευμένων. ΕΖς εξ αυτών επα- 
ρουσίασεν εις τούς αντιβασιλείς αής αυτοκρατορίας μίαν άγω-
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γ^ν γεμάτων άπο φριχώΙεις συκοφαντίας κατά της χριστιανς, 
χης Θρησκείας, χαΐ κατά των ιεραποστόλων, ιών οποίων ώς 
αρχηγός εθεωρειτο ο πατήρ Αδάμ, ή οποία xai ελαβε τα- 
χεΐαν τήν έκβασιν. Οϋτος ο Ιεραπόστολος, και τρεις άπά τούς 
σύνολαδούς του έδεσμεύθησαν καί έφέρΟησαν εις τά κριτήρια, 
οπού καθυπεβλκίΘησαν εις διεξοδικός καί περιφρονητικά? άνα, 
κρίσεις. Τά βιβλία της προσευχής, τά κομβολόγια, τά Ιερά 
φυλαχτήρια, θεωρούμενα ώς τόσα σημεία, μέ τά δποϊα οί συ · 
νωμόται Ιμελλαν νά γνωρισθώσι, ποφεδόΟησαν εις τάς φλόγας, 
ό Πατήρ *Αδαμ, οστις καταρχάς έμελλε νά άπαγχονισθΐ), 
κατεδικάσΟί] επομένως νά κερματισθϊ) ζών εις δεκακισχίλια τε
μάχια. όταν αότή ή άποφασις έφέρθϊ) εις τούς εξ αίματος 
Ηγεμόνας καί εις τούς άντιβασιλεϊς διά νά έπικαρωβη, πολλοί 
κλονισμοί σείτμου έγίνοντο έπαισΟητοι. κατά πασαν φοράν, καθ’ 
$ν άρχιζαν νά τήν άναγινώσκουν, και έβίασαν την συνέλευσιν 
νά διαχωρισθί). Τούτο το συμβάν έπροξένησε τόσον μεγάλην 
^λίψιν, ώιτε ή άπόρασις άνειράπη, καί εχορηγ/,δη γενική άμνη  ̂
στεία. ‘Ο Πατήρ ’Αδάμ άπερλακίσβη μετά 6να μήνα, οπότε 
καί τό αότοκρατορικόν παλάτιον κατεκάη. Ολοι οί ιεραπόστο
λοι, είκοσ:πεντε τον αριθμόν, έξωρίσθησαν εις το Καντών, έκ
τος τεσσάρων, οί'τινες έμειναν εις την αυλήν.

‘Η θεία δίκη δεν άργοπόρησε νά παιδεύσΥ) εκείνον 
άπό τους τεσσαρας αντιβασιλείς, οστις έδέωρεϊτο ώς σκληρό
τατος εχθρός των χριστιανών. Οταν ο νέος Αυτοκρατωρ έλα - 
βεν εις χεΤρας την διοίχησιν των ευρυχώρων ’Επικρατειών τοι>, 
ουιοζ ο υπουργό; άπελο^ήβη εί; είκοσι κεφάλαια κατηγορίας, 
εκτοξεοθέντα κατ’ αυιοΰ. ’Απελέγ^δν;, είε^μεόθη και καιεδι- 
κάσθί] εις χήν σκληροτάχην τιμωρίαν. 40  Αόΐοκράχωρ έμετρι- 
ασε τήν αυστηρότητα της τιμωρίας του, και άπηγνονίσθη. 

; Επτά από τά τέκνα του ?j εγγονά του έκαραιομήβησαν, κ«{ 
© πρωτότοκος υιός του κατεκομματιάσδη

Μετά τον βάνατον του Ιΐατρίς Άδάμ, του bποιου ?) άθωό-
7.
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της άνβγνωρίσ9η πανδ^μω;, δ Πατήρ Βερμ*ε!στ ίγ«ν* ιτρ&- 
δρος τοδ jt.p*®nf?pai των μαβηματικών* ο νιος Αυτακράτωρ, 
©στις τον έχίμα, yfasnae χά μαδήματα του πέντε μήνας. Ουτο$ 
ο Ιερομόναχος,, δυνάμει της πράς αυ;4ν εόνιίας του, έπαροο* 
βίασβν εις τοπτον τον μονάρχην μίαν αγωγήν, εις την δποίαν 
άναφοδσε τ«£ συκοφαντίας, αΐ οποϊαι -είχαν δημοσίευσή κατά 
τβδ χριστιανού vofioj, και χρτ* εκείνων οιτινε; τ/jv Ικήρυτταν*

Αυτή ί) άγωγή έξβτάσθϊ} εις διάβημα έπτά ίμερων, εις γενιχήν 
τινα συνέλευσιν. των μανδαρίνων· κα! αότη έξέτασις είχε κατόπιν 
της' μίαν διακήρζιν, τίτις διελάμβανεν οτι ή χριστιανική θρησκεία 
δέν διδάσκει τίποτε αξιοκατάκριτον, τίποτα εναντίον εις τοί>ς νό- 
,μους της αυτοκρατορίας. Διάταγμα αυτοκρατορικόν άνεκάλεσε 
τους εζοριαδίντα; ίεραποςΆορς, άλλα το&ςάτ^γορεύ^ νά οίκο?®· 
μδσι νέας Εκκλησία;, καί είς xob; Σΐνας νά γίνωνται Χρΐςιχνοί.

Κατά τ4 1682, b Α&τδκ̂ άτωρ, καταίαμάσας του; Ιπανα· 
στάτας, οιτννες είχαν λάβει χά όπλα εις πολλά; έπαοχί*ς της 
Αυτοκρατορίας, άκεφάσισε να έπισκεφβίί τήν πατρίδα τοο, καί 
τοίις χάνους τα>ν προγόνων τοι». 'Γην *23 Μαρτίου, ανεχώρησβ 
διά τή> ανατολικήν Τοφταρίαν, συνοδευόμενας άπο τον κλη
ρονομικόν ήγεμάνά, άπό χάς τοεϊς βασίλισσας, άπο τους με* 
γάλους κυρίους, άπο τους πρωτίστου; μανδαρίνους, καί άπ& 
£/ στράτευμα σχεδόν έβδομή*ογχ2 χιλιάδων άνδρών. Ββέλησεν 
ώστε ο Πατήρ Βερμπιεστ νά μεθέξ  ̂ απ’ αυτήν τήν δδοιπο 
ρίάν, και πάντοτε ευρίσχετο πλησίον του. Τον axoXculbv 
νον, εζαμεν άλλην bSouczpiav εις τήν Δετικήν Ταρχαρίαν μέ 
7[θλύ μεγαλγ)τέρ«ν παράταξιν, κα! στράτβυμα ασυγχρίτως πο. 
λυαριδμότερον. ‘Ο σκοπός του ητο νά κράτη τά στρατεύματα 
ΐ»υ πάντοτε ι»!ς xivijatv, νά τά σκληρόν?) εις τον χόπον, \α 
άγαπαχαι, χαΙ νά ξναζί ©οβερο; συγχρόνως xai εί; τούς ύπ·ςχόοι>ς 
του τους τχρτσρου; ηγεμόνας, έπιδςιχνύων ?μπ.ροσ6έν των ολι̂ ν 
τήν μεγαλειότητα της δυνάμεώς xou, κα; έπιφορτίζων αυτους μ* 
ιάς ιάεργεσίας του*
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βΗ'Σινική άπελαμίαη βχίειάν εΐρψψ , τήν οποίαν έχρεώ- 
ffxet είς τήν σοφίαν καί εις τά φώτα τούτου του βασιλέως. ‘Η 
ακάματος είς τάς πποδέσεις Ιναιχόλησίς τον, ή δικαιοσύνη του, 
ή ορθή κρίσις τον είς τήν εκλογήν τών προς βκτέλεσιν των πρώτων 
υπουργημάτων έπιδεξίων υπηκόων, ή λιτότης του, ή πpbς τήν 
λυτέλειαν καταρρόνησις xcu, ή άπλότη; των ενδυμάτων του, ή είς 
τάς δημοσίας δαπάνας μεγαλοπρέπειά τον, ή πρές ιούς ύπη- 
χόονζ τον αγάπη, ή σταίεροτης tow πράς πρακτοποίησιν τ«ν 
νόμων, ή άοκνος επιμέλεια το« περί της διαγωγής των ivt<- 
βασιλέων καί των διοικητών, ή απόλυτος κυριότης, τήν ίποί· 
αν ειχεν άποκτήσει έπάνω είς σόν ίδιον έαυτόν του9 ολα αυτά 
διετήροϋν εντελεστάτην συμφωνίαν κ«0 ’ ολα τά μέρη της 
ρνχωρον κυριαρχίας του.

Έν τοσουτφ, μέ δλας τάς πολυπληθείς άσχολάς τ$υ, ί  Κανγ 
XI εδρισκ,εν ακόμη τον καιρόν του νά ένασχοληται είς τάς 
έπισχήμας, δ α τάς οποίας είχε πολλήν 2ιά6εσιν καί ευαρέ
σκειαν, Μην ιυχαριστούμενος νά ήναι ίκίοτος είς τήν σινικήν 
φιλολογίαν, ήβελησε προσέτι νά $>δαχθγ} τάς έπιστιίμας της 
Ευρώπης* νίγουν τήν γεωμετρίαν, τήν άλγεβραν, τήν φυσικήν, 
τήν αστρονομίαν, τήν ιατρικήν καί τήν ανατομίαν. Τρεις U* 
f απόστολο* ιηιουΐται ενησχολήδησαν, είς διάστημα πολλών ε
τών, νά συντάττωσι τά μαθήματα αυτών τών επιστημών είς 
γλώσσαν ταρταριχήν, καί νά τά έξηγώσιν είς αυτ£ν δί$ της 
ημέρας, είτε είς τέ ΠβχΙνγ, είτε είς τ& ένϊιβητηριόν τον (οΐχον 
έξοχης . )

Πρίς ανταμοιβήν τών διδασκάλων tow διά τέν ζήλον, τ4ν 
όποιον είχαν είς τό νά τόν διδάξουν, τοις έχορήγησε, καί είς αύτο 
«κόμη τό περίφραγμα τοδ παλατιού του, ευρύχωρο·# οίκο- 
πεδον διά νά κιίσωσιν οΙκον καί εκκλησίαν, έπρομήδευσε μά
λιστα χαΐ χρήματα χαι μερο· της ύλης διά τήν οίχοδομή* 
τοότων των δόο κτιρίων, καί διώρισε μανδαρίνους διά νάπρο- 
£δ̂ 6ΐί(οσιν είς αυτή*. όλα έτ*λείωσαν « ς  τέσσαρα έτη· καί

η



ϊδο
χατά τδ .702  Ιγειναν td έγκαίνια της εκκλησίας μέ μ»· 
γάλην πανήγυριν .

Κατά τ4 1717, ε!<ς ρανδαρΐν^ς άολεμιχ&ς εποφουσίασεν 
είς τον Αυτοκράτορα άγωγήν γεμάτην άπο λοιδορίας και δια- 
βολας κατά της χριστιανικής θρησκείας, κα! κατά των οσοι 
την έκήρυτταν Η ησυχία τής επικράτεια;, έ'λεγεν εις αυτήν, 
έπαπειλ^Ιτο έσωθεν μέ* άπο του; ιεραποστόλους καί τού; μα- 
βήτας των, έξωθεν δέ άπέ τού; Ευρωπαίους, οιτινες μετνίρχοντο 
%J Ιμπόοιον της Σινικής. *0 Αυτοκράτωρ δεν ελειψε νά έξε- 
τάσϊ) αυτήν την άγολγήν διά των κριτών. Οϋτορ έξομοιωβάντες 
μέ ταύτην την διαταγήν, εξέοωκαν άπόρασιν, ή'τις άνεκάλβι 
δύο διατάγματα, τό εν του ογδόου έτους της βασιλείας το3 
Κάνγ -  Xi, καί το άλλο του τεσσαρακοστοί πέμπτου έτους. 
Διά του πρώτου, άπηγορεόετο εις τους ιεραποστόλους νά κτί- 
ζωσιν εκκλησίας, και εις τους Σινας νά εναγχαλίζωνται την 
γ ρισπανικήν πίστιν * διά του άλλ^υ, επροστάζετο ε?ς έκαστον 
Ευρωπαίων νά ποομηθευθ  ̂ άπο αυτοχρατοροών δίπλολμσ, το 
όποιον εμελλε νά άναρέρη το Ονομα της πάτριοοζ του, το 
μοναχικόν τάγμα, εις το οποίον άνήχεν, τ4ν xottpiv τη; δια
μονής του εις τήν Σινικήν, και την υτόσχεσίν του νά μήν 
έπιστρέψη πλέον εις τήν Ευρώπην. Αυττι ή άπόιρατις κατέ- 
θλιψε βαθεως του; ιεραποστόλους. Τρεις έξ αυτών, των ο
ποίων αρχηγός ητο δ 11ατήρ Παρεννίνοσ, προσεπεσαν εις 
του; πόδας του αύτοχράιορο;, οστις του; άπεχρίδ ,̂ δτι αυτή 
ή άπόφασις προσαομόζεται μόνον είς τούς δσοι οέν ε .α ν  
λαβει τέ δίπλωμα.

Τήν 22 Νοεμβρίου του 17*20 ένας ποέσβυς τής ‘Ρο>σσ?σς 
Ιχαμε την είσοδόν του εις το Γΐεκ.γ, μέ πολλήν πάράταζιν κα\ 
μεγαλοπρέπειαν. ή συνοδία το ο εσονιστατ  ̂ περισσότερον άπ£ 
έχαιβν υποκείμενα, σχεδόν δλα ενίεδομένα μέ λαμπρό ίμάτια 
κατά τόν Ευρωπαϊκόν τρόπον. Οί ίππει·;, οιτινες περιεπάτουν 
πλησίον του *ρ^σβεως, έξεραν τήν σπάθην γυμνήν Γούτο τ̂ο διά



το4ς Σίνας θέαμα διόλου νέον, καί t i  οποίον εχέντα ζωηρώς, 
τήν περιεργ&ιάν των.

Κατάτ4 1722, δ·Κ.άνγ - XI λαμβάνων τον Δεκέμβριον μήνα 
την διασκέδασιν του κυνηγίου το’3 Τίγρεως εις ενα άπο τοϋςπβ- 
ριφραγμένους παραδείσους τοι>, εκυριεύθη άπο £ιγος (ανατριχίλαν) 
τόσον σφοδρόν, ώστε έπώόσταξδν ολην τήν συνο§ίαν του νά επι- 
στρέψη παρευθυς εις τ4 Ινηβητγίρ·.όν τσι>. Αυτή η προσταγή 
έξέπληξε χαταρχάς ολον τον χόυμσν· άλλα παρετθ̂ ς* έγνωρισθη 
το αίτιον τουταυ. Επειδή το αίμα  του · Αυτοκράτορος επηξε, 
κάνέν ίατρίχέν δεν ©δωινήθη νά τον ελαφρώση. Βλέπων οτι πλη
σιάζει εις τ4 τέλος, συνηδροισεν ολοος του;  μεγ.στανας τοί> 
ρασίλείου, χαΐ τοΤς5ιεκγίρυξεν οτ: διορίζει τον τέταρτον υιόν τοιδ 
SiaSoŷ ov του θρόνου, Έ;επνεύσε τήν 20 Δεκεμβρίου, είς ηλικίαν 
έξήκοντα εννέα ετών. Γη/ αυτήν νύκτα τό σώμά του μετεχο- 
μισΟη εις το Πεχίνγ. Έδασίλεοσεν έξπχοντα και τρία εχη ευ
τυχώς καί ένδάξως.

διχοαοσννν; και ανστηροτ^τος τοδ
X ν  /α  v y -J?α υ  ^ ο χ ρ α τ ο ρ ο ς

Περιηγούμενος τας μεσημδρινάς επαρχίας της αυτοκρατο
ρίας του οδτος δ βασιλεύ;, καί απομακρυνθείς μίαν ήμέραν άπ4 
αήν συνοδ.αν του, παρετ/'ρησεν ενα γέροντα, οστις sxXate· τον 
ερώτησε την αίτιον των δακρύων του. « Κόριε, τω ε?πεν βδτος 
δ άνθρωπος, οστις δεν τέν έγνώριζε, 8έν €Ϊχα άλλο τι, ειμή εν 
παιδίον, εις τό δποιον έσυνίστατο δλη ή ευδαιμονία μου, *al 
εις τέ οποίον Ινεπιστε^όμην άμερίμνως τήν φροντίδα τη; οίκο* 
γενείας μου* ένας μ«ν5αρϊνος Τάρΐαρας μέ τΑ άρήρπατβ Κατά 
το παρόν στερούμαι άπό πασαν βοήθειαν, καί, ώς φαίνεται, 
Θέλω διαμείνει αβοήθητος χα®* δλην μου τήν ζωήν· επειδή evac 
άνθρωπο; πτωχός χα! αδύνατος, ώ; εγώ, εμποοει νά υποχρεώσΥ) 
διοικητήν, ώστε να μέ §ικ.α'ώση; Τούτο Sev είναι τόσον δύσκολον, 
Ιαρν τό στοχάζεσαι* άναβα ei; τ&ν ?τπσν ίπισθεν ςμου,
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tfatv b αδίσκράτωρ, καί Ιδτρρ^ν με ε?ς τ4ν οίκον τούτ&ι>τοδ 
αδίκου αρπαγος· ό άγαθ4ς γέρων υπήκουσεν ελευβέ^ως. Οδ· 
τως εφθασαν άμ^ότερβι μετά δυο ωρών οδοιπορίαν εις τόν> 
μανδαρίνον , ο^τις δέν ήλπιζε μίαν επίσκεψήν τόσον ασυνήθη.

Έν τοσούτω οι φύλακες καί πλήθος χυρίων, άψοΰ πολυν 
xaipiv Ιτρεξαν, {ιπηγαν ιίς την οικίαν τσότου του αξιωματικού, 
και χωρίς νά ήξεύρωσιν άχόμη περί τίνος ζτο λόγος, oi πρώτοι 
τον περιεκύκλωσαν, καί oi άλλοι ίμβηκαν μέ τον αύτοκράτορα.. 
Ουτ$ς δ ^γεμών ερωταί τον μανδαρίνον, χοά άφοΰ t Αν άπηλεγξ· 
περί της β^ας, περί τζς όποιας έκατηγορεΐ», παρευδυς τ4ν κα· 
τ«δικάζει νά χάσ$ τήν ζωνίν* μετά τέν άπο*/ε<ραλισμ4ν, έπί· 
στρέ<ρ«ι τερός τ4 μέρος του τεθλιμμένου πατρές, καί μέ σπου- 
δαϊον τό'/ον, τω λέγει. «Διά νά σ’ αποζημιώσω διά τήν στέρηση* 
τήν δπδίαν έδοκιμασες, σέ δίδω τέ αξίωμα τοδ υπεπθύνρϋΐ, ©σ'· 
τις πρ4 ολίγου άπέδανο* Ικτέλεσον αυτ& μέ περισοτέραν με· 
ιριορροσύνην παρ’ αυτός* αχρελήδητι άπΑ τδ σφάλμα xal άπά 
τήν τιμωρίαν του, φοβούμενος μήπως καί συ, οσον από μέρους 
σοι», ν ρησιμεύσιρς εις τους άλλους ώς παράϊειγμα.»

Ό αύτοκράτωρ Κάνγ-Χι εξετάζει ό ιοιος 
τους διδάκτορας έξδταστάς των άλλων.
Τά uXtutaTa Ινη τίς βασιλείας του, οδχσς b ήγεμών έπ«- 

ρατνίρησεν δτι δέν έφαίνοντο πλέον τόσα* πολυάριθμα βιβλία 
ο?α άλλοτε, xal οτι τά έχδιοόμενα βιβλία δέν είχαν τόν βαθ- 
μίν της έντελβίβς, τόν owcTov Ιπδ&ύμει πρΑς δόξαν τζς βασιλείας 
του, xai £ιά νά γένωσιν 5ξια τής Ιγχρέσεως τών μεταγενεστέ
ρων. "Kxpev* λσιπίν, ώστε οί πρώτο* διδάκτορες της αυτοκρατο
ρίας, άπολαμβάνοντες ειρηνικώς τ$ν βαθμόν, εις τον δπσϊον ε?χαν 
υψωθίί, καί τήν &πόληψί·’> της σσγί&ς} τ/,ν δποία* απέκτησαν* 
αμελούσαν τήν σπουδήν ελπίζοντες &πσυργη'ματα έπιχ€ρδη. 

θέλων νά Θερα̂ ευσιρ αίτην τήν αμέλειαν, εόΟυς δτ€ «3το! 
^ $1 διδάκτορες ίξετάίτωσν αντιποιούμενους τύ> βαΟμίν, τ4«



βπο?®ν |"χχ·!δντ®, άπεράσισεν Ιναντίον της συνοδείας* νά έξίτά^  
μ6*ος τον τοόχοπς τους νονον;, ο\ όποιοι ύπερτςαανεόοντο κατά 
πολλά ως βντές κριταί καί ΙξετασταΙ τω» άλλων. Αυτή ή εξέ- 
τασις, ήτις διήγεφε γενικήν Ικπληξιν, eiccyeje κρίσιν* ήτις εξέ- 
πληξεν ετι περισσότερον. Πολλοί άπ* αυτούς τους πρώ-τούς 
διδάκτορας Ιπεσαν αίσχρώς από τον βαθμόν των καί Ισεάλησαν 
είς τάς επαρχίας των. Εις το διάστημά τούτο τής άσυννίβοϋς 
εξετάσεως έχάρη πολύ δ βασιλεύς, διότι ενα- άπ& τους έμπει- 
ροτάτοικ πεπαιδευμένους τής αυλής, τόν οποίον επιφόρτισε νά 
έζετάσν) τσς συγγραφάς, εδρέθη σύμφωνος με το φώνημά του, 
καί κατεδίκασεν ολα οσα ειγεν αποδόκιμ.άσεΙ, εξαιρούμενης 
μιας μόνηε, η ίποίαν αυτές δ Μανδαρίνος δέν Ινέκρινβ μήτε ώ; 
καλήν μήτε ως χοϊκήν*

Δείγμα σεβασμοί) του αύτοχράτορος Κάυγ- 
Χϊ, εις ένα γέροντα εαατονταετη.

"Ενας μίχρ&ς μανδαρίνος του -Κριτηρίου των μαθηματικών, 
εκατοντούτης την ηλικίαν, υπηγεν εις τδ π̂ τλάττον τήν ΐίρώτην 
ήμέραν του Σιν.κβυ έτους, διά νά έτισκεί/δη (χαιρετήσ$) τον αά. 
τοκράτορα. Ουτος δ βασιλεύς, οστις δέν υπε5εχετ$ χάνένα 
κατ’ έκείνην %ήν ημέραν, Ιπρόσταξε μολοντούτο νά· ε?σαχθ| 
εις τέν Θάλαμόν του. Επειδή ουτος £ άγαθές γέρων Ιφόριι 
ρέματα πενιχρά, χαθείς ΙπροθυμοποιηΟη νά τω δώί$ ιίρές εν 

ένδυμα, Ό αυτοκράτωρ οστις έκάΟήτο έπάνω εις εν βήμα 
(δΟωμίνιστί σοραν) κατά τον Taoiapttiv τράκαν, ΙσηκώΟη xiv 
τ ιpouicvivwjse, xal τον έδέχθη μέ μεγάλα δείγματα εύνοιας. Ή -  
θέλησε νά γονυχλιχήστ, άλλ’ δ Καν*-XI τ4ν εσήκωσε ποφβυθυς, 
καί πιάνων αυτλν <ριλο®ρόνως άπλ τάς δύο χεΐρχς. «Σεβάσμιε 
γέρον, τώ είπε, ε?ς το έξης θσ σέ δεχωααι αυτοπροσώπως* αλλά 
σέ ειδοποιώ διά πάντοτε οτι σέ έ?αιοώ άπδ παν είδος φίλοφρο» 
νήσβων. *Οι&ν xi χατ* εμέ, 6ά προσηκώνωμαι Ιμπρός f ου, καί 
βέλω σ! προϋπαντ#* ίγω δέ αποδίδω ταύτην τή-ν τιμήν* οχ*
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%1ς xi υποκείμενόν σοα, άλλ’ e’c την ηλικίαν σοδΡ καί διά νά σέ 
δώσω πραγματικήν άπόδειξιν, σε ονομάζω πρώτον πρόεδρον του 
συλλόγου των μαθηματικών. Τούτο ύπζρςε Be αίτδν xiv γέροντα 
ο υπέρτατος βαβμ4ς τής ευτυχίας* ποτέ δεν ε?χε δοκιμάσει 
χαράν τόσον ζωηράν $ τόσαν καθαράν. .

Όοοιπορία και παράταζις τ® αύτοκράτοροζ 
Ιί avy-Xt, οστις πηγαίνει να προσγεργ Θυ
σίαν εί; τον ναόν του Τιεν, η Θεοΰ του 
ούρανοΰ.

Αυτή ή οδοιπορία άρχιζε μέ εικοσιτεσσαρας τυμπανιστάς 
διατεταγμένους εις δύο σεφάς, και εικοσιτέσσαρας σαλπιγχτάς. 
Εις τήν αυτήν γραμμήν ώϊοιπόρουν εικοτιτεσσαοες άνδρες ώπλι- 
σμένσι μέ ράβδους μακράς έπτά $ οκτώ πόδας σχεπασμενας 
μέ Ιπίχρισμα χόκκινον καί στολισμένα; με χρυσωμένα έντε
χνα φύλλα. Κατόπιν ήκολοόβουν εκατόν στρατιώται ώπλισμέ- 
νοζ μέ δόρατα, των οποίων ή αιχμή έτελείωνεν είς είδος 
δρεπάνοιτ έχατέν ^αβδοδχοί, των έιτοίων α\ λόγχσι ησαν βε · 
ρενικωμέναι (επικεχρισμεναι) μέ ερυθροΰν, στολισμένα! μέ άν· 
6η χαί χρυσωμέναι εις το άκρον' τετρακόσιοι μεγάλοι φανοί 
εφγασμένοι πολλά Ιντεχνως* ισάριθμοι λαμπάδες πεποιη- 
μέναι άπο ξύλο* τι, τΑ οποίον καίει πολύν καιρόν, καί διαχέει 
μέγα φω<ς· διακόσια! λόγχαι, καλλωπισμένοι, άλλαι μέν άπ& 
χροκίδας (φούντας) μετάζης διαφόρων χρωμάτων, άλλαι δέ 
«π4 ουράς πανδνίρων, άλωπέκων καί άλλων ζώων εικοσιτέσ- 
σαρες σημαΤαι, επάνω εις τάς δποίας ^σαν παραστημένα τά 
σημεία του Ζωδιακού, καθότι οί Σινατι διαιρούν εις είκοσιτέσ- 
σαρα μέρη· πεντήχοντα £ξ άλλαι σήμα tat, δπου ^σαν Ιξεικον ι- 
σμένοι οί πεντήχοντα εξ αστερισμοί, εις τους δποίους περιστέλ· 
λουν tiv »ρι0μ&ν όλων των αστέρων διακόσια £ιπίδια ΰποστη- 
ρ:ζόμε·να. άπά μακρας βακτηοίας χρυσωμένα;, επάνω εις τάς
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Inoln i e?vo¥ ζωγρ«φί?β£ σχήματα δρακόντων, πτηνών καί άλ
λων ζώων. Τέλος πάντων, είκοσιτεσσαρα σκιαδια πλουσίως καλ~ 
λωπισμένα, χα! μεγαλοπρεπές έστιατηριον, φερόμενον άπο α
ξιωματικούς, ύπηρετουντας τά περί την τράπεζαν του αύτβκρά- 
τορος$ επάνω είς τ4 οποίον είχαν Θέσει πολυάριθμα άγγεια 
χρυσά, τοιαοτα, ώς προχόους, λεκάνας κτλ.

"Ύστερον άπ4 ολην αυτήν την παράταζιν εφαίνετο δ μο
νάρχης πολυτελώς ένδεδυμένος, καί Ιριππος, είςιππον πλοο- 
σίως επεστρωμένον* εφέρετο εις τδ πλάγιόν του μεγαλοπρεπές 
σκιάδιον syov περιφέρειαν αρκετά Ικτεταμένην διά νά σχιάζγ] 
τόν ίππέα και τέν ίππον. Έπερικυκλώνετ^ άπ4 δέκα ίππους 
λευκούς, οΐτινες διευΟυνοντο από εκατδν λογχοφόρους καί οι
κιακούς ακολούθους.

Κατόπιν του ουτοκράτορος επροχώρουν κατά τήν αυτήν τά- 
ξιν ολοι οί έξ αίματος ηγεμόνες, οι βασίλόπαιδες, οί πρώτο* 
μανδαρίνοι, καί ο\ άρχοντες της αυλής, ολοι μέ ενδύματα πα- 
ρατάξεως· πεντακόσιοι νέοι υιοί αντιβασιλέων, ΐ  άρχιμανδαρινων, 
πολυτελώς ένδεδυμένοι* χίλιοι υπηρέται μέ ενδύματα ερυθρά, 
κεντημένα μέ άνθη καί άστρα χουσα καί άργυρα. ’Αμέσως 
.μετά ταυτα τριάκοντα εξ ανδοες έρεραν μίαν καθεδραν άσκεπξ, 
καί κατόπιν αυτής έκατλν είκοσι κομισταί υπεστήριζαν &\\ψ 
μεγαλητέραν. Τέλος πάντων ήκολούθουν τέσσαρες μεγάλα: α· 
μαξαι, άπο τάς οποίας αί μέν πρώται δυο έσύροντο άπ4 Ιλέ· 
φαντας, αί δέ άλλαι δύσ άπ4 ίππους σκεπασμένους μέ επι- 
βλΥΐματα κεντητά· ολαι σι καβέδραι καί δλαι αί αμαξαι έσυν- 
ωίεόοντο άπΐ πεντήχοντα φυλα*«ς.

Αυτή ή πομπώδης παράταξις έτελειωνεν εις δυο χιλιάδας 
μανδαρίνων φιλολόγων, καί δυο χιλιάδας μανδαρίνων πολεμικών, 
ίνδεδυμενων με μεγαλοπρεπή φορέματα παρατάξεως.

> 0 & 0 « » Β
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Έ ξδ ΐκ Π α , σ ύ ν θ η μ α  κ ΐ/ ο ςρ η σ έ ω ς  xdk ΰ ι ο ί -  

κησις του αύτοτψάτορος Kavy-Xi,
fH εξουσία δεν υπήρξε ποτέ τόσον απόλυτός, δσον είς τάς 

Ημέρας αυτο3 του μονάρχου. Είς τδ δ.άστημα τ ίς  πολυχρο
νίου βασιλείας του δέν εσεβάζ*τ$ μόνον άπ4 τοδς λαούς 
Ασίας, άλλ’ ή άζιότης του *αΙ jj δόξα τής κυβερννίσεώς του 
είσεχώρησαν καί πέραν εκείνων των ευρύχωρων θαλασσών, αΐ 
fatoiou μας χωρίζουν άπ4 τήν αυτοκρατορίαν xeu, χαΐ εφείλκυσαν 
είς αυτόν την φιλοφροσύνην καί τήν τιμήν ολη̂  τής Ευρώπης. 
Ουτος κατώρθωσε νά ένωση την Κίναν καί τάς 8όο Ταρτοφίας- 
είς μίαν μόνην επικράτειαν, καί νά κατατάξω] υπο τήν κυριαρ
χίαν του άπειρους χώρας, αί σποιαι δεν διακόπτονται εις 
κάνέν μέρο; άίίο την επικράτειαν κάνενΑς άλλου βασιλέως. Οί 
otmxtil Taptapoi σ̂αν <λ μόνοι, ©Γτινες εξυναντό νά ταράξουν 
την ήσυχίαν της βασιλείας τοο* άλλ’ είτε διά βίας, είτε διά 
ΐΕάνουργίας τους ββιασε νά μετοικήσωσι πέραν του μεγάλοι 
ΐέίχοος δπερ τά; έκατον λεύγας. #Α*$οϊ διένειμεν είς αυτους 
γηΛίσά και βοσκάς, χατεηησε του; Τβρτάρους, υπηκόους του 
εις τά μερί), τά δτίόΐα είχαν irafαιτησεί. Τέλος διιρρεσεν αυτήν 
την ευρύχωρον ε*τασίν ε?ς πολλά; Ιπ^γΐας* at οποιαι εγειναν 
υποτελείς εις Λυτόν* διετηρήσε προσέτι ef; την ίιπ&ταγήν 
διά μέσου των Αα/ιά, Ιερέων, τόδς δποίους οντοι οί λα ί̂ λα
τρεύουν σχεδίν ώς Οεόύς.

Mi αυτήν τήν πολιτικήν, & Κσνγ-Xl ηνωσε χαΐ δλλην, δχι 
ολιγώτερον Ιπιδεξίαν αντί νά μιμηθη τους προχατόχους τοι>, 
οιτινες δι*μένοντες εις τδ παλά ι̂ον ώ ; είς εν θυσιαστήριον, δέν 
Ιίραινοντο ποτέ είς τούς λ#ού; των, έξήρχετο τρις του έτους, 
xal έπεριηγεΤχο, ή εκαμν* κυνήγια ομοια μέ πολεμεχας εργασίας.

’Αφού κατέστησε στερεάν ειρήνην εις βασίλειον τοι>, άνε" 
*άλεσε τά καλ-.ιρα στρατεύματα άπ4 τας επαρχίας, οπού 
ĵjav 7Ctaji6va· xai διά νά Ιμποδίστ) ώζτε ή πολυτέλεια
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καί ή άνάπαυσις νά εκνεαρώσονν. τήν γενναιοψυχίαν των, ίσυ· 
νείθιζε νά πηγαίν^ αατά παν έτος $ίς την Ταρταρίαν, καί νά 
τά γυμνάζη εις οδοιπορίας τόίον μακρίς χάΐ χοΐααστιχάς. 
ΎΗσαν ώπλισμένα μή βέλη και ξίφη, τα όποια δέν μετεχειρς- 
ζοντο εις άλλο τι, ε( μή μό̂ ον διά νά πολεμούν μέ τά; ελά· 
φους, μέ του; άγριο'/οίροι ,̂ μέ τάς αρχτους, μέ τάς τίγρεις, 
καί μέ άλλα άγρια ζώα.

Τούτο το μεγα σώμα του στρατεύματος, τ4 δποΐον 0ϋνώ« 
δεοε τον Αύτοκράτορα εκ τάς μακράς περιτ,γήσας τοο, ίτα 
δι^ημένον εις λόχους, καί έπορεόετο μέ τ4ν κρόΐον των ταμ· 
πάνων και των σαλπίγγων. Είχεν εμπροσθοφυλακήν, ©πισΘφ* 
φυλακήν κέντρον τής μάχ̂ ης, δεξιάν πτέρυγα καί αριστερά* 
πτέρυγα, τάς δποίας έδιοικουσαν ήγεμόνες, και άρχιμ#νδαρΐνοα 
^Ολαι αί ζωοτροφίαν καί τά αναγκαία πολεμερόδια τούτου τοδ 
στρατεύματος e©ep*vxo επάνω εις άμάζας, «πποοζ, χαμηλοοί 
χαΐ $)μιόν©υς. έπρεπε νά στρατοπεδεύσουν χατά 1Cασαν νύχτα* 
έπβ.δή εις τήν δυταήν Ταρταρίαν δεν εί>ρίσχονται μ^χε πάλεί^ 
μήτε χο>ρια, καί οί λαοί κατοικούν &π4 σκηνας στΐ}|Αενας tt< 
τάς πεδιάδας. "θίεν δ Κ«νγ·Χΐ κρατών τοβουτοτροπως τά 
στρατεύματά ταα πάντοτε εις χίνησιν, καί τούς Τ«ρχ«ροι>ς βις 
τήν υποταγήν, δέν Ιπαοεν arci t i  νά Ινασχολ?τ« καί τάς 
υπόθεσες της έπιχρατείας- Τα συμβσύλιά xou ησαν καλώς δβορ-· 
γατνισμένα? ijxcue τού< Υπουργούς το« Οπέ σχη,νήν ώς καί είς 
τ4 παλάτιόν τοι>. Πληροφορούμενος τκρί όλων, StwxSv xi β^- 
σίλειον αυτές άφ’ εαυτού, ζτσ ί) ψυχή τοατο» το2 μβγαλοα σώ* 
ματος. Hots δει; ivewjxwSi] τήν φροντίδα mv υποθέσεων μ^τ« 
εις το&ς οποοργους, μήτε εις κάνένα άτώ τους μεγιστάνας τής 
Λυλής του, καί δέν υπέφεοε ποτέ, ώστε οί ευνοδχοι το3 παλα^ 
ναυ, οίχινες είχαν μεγαλωτάτην εξουσίαν *ίς τέν xaipiv των 
προλαβοντων βασίλέων, νά Ιχσυν τήν παραμιχράν δύναμήν βίς 
τδν καιρόν του.



ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΝ EKTOiV

Ώερίληφίζ της βασιλείας του Αύτογ,ράτορος
Yiovy-T χενγ.

Την επαύριον του θανάτου του Κάνγ XI, δ νέος αυτοκρά· 
τωρ {χων ηλικίαν τεσσαράκοντα πεντε ετών, άνεβη εις zbv 
βρόνον τής Σινικής κατά τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας, χα\ 
Λνομάσθη T ibry Τ χ)νγ . ’Ανεγνωρίσβι; άπο ολουςτου; Ηγεμό
νας, άπο ολους τούς μεγιστάνας, κα! από τους μανδαρίνους 
των κριτηρίων,

’Απο ολους τούς ίδελφους του εις μόνον τον τρισκαιδέκατον 
Ιδωχι τήν εμπιστοσύνην του, καί τον εισηγαγεν εις τάς υπο
θέσεις τής διοικ^σεως. Εις xiv ίδιον καιρέν εφυλάκισεν ή Ιξώ · 
ρισεν ήγεμόνας καί μεγιστάνας, άπ£ τους οπο'ους πολλοί &πε· 
ρασπίζοντο το&ς ιεραποστόλους.

ΕυΟυς άπ4 τ4 πρώτον ίτος της βασιλείας του, ελαβε κακήν 
υπόληψιν κατά των Ευρωπαίων |ξ αιτίας διαφόρων αγωγών, 
αί δποΐαί τω ΙΐΜτροι>σάσβησαν άπΑ πεπαιδευμένους. Αυται αί 
δυσάρδστοι εντυπώσεις ΙπεκυρώΘησαν άπέ tv υπόμνημα, τέ δ - 
icotov & άντιβασιλεύς τής επαρχίας Φ&-Κ·.έν διεύθυνεν 
τούτον xiv μονάρχην, Sea νά τω παραστάτη oxt ή ησυχία του 
βασιλείου απαιτούσε νά διωχθοΟν άπέ τάς επαρχίας ουτοι ο\ 
ζένοι, καί νά περιορισβουν εις τήν αυλήν χα\ εις zb Μαχάον, 
χα! οι ναοί τωννά χρησιμευσωσιν εί; αλλας χρήσεις. Γ4 κριτνίριον 
των θρησκευτικών εθίμων, εις τ4 οποίον τούτο zb υπόμνημα 
Ιστάλθη, άπεράσισεν oxt επρεπε νά ά<ρησωσιν ε?ς τήν αυλήν 
έκείνους, οί δποιοι είιρίσκοντο εκεί, xat νά φέρουν έδώ άπ& τας 
επαρχίας εχείνους, οί δποΐοι εδυναντο νά άποκατασταθώσιν ώ - 
φέλιμοι εις αυτ^ν 1%ι ολβι οί άλλοι έκοεπε να μετοικώσωσ^
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si; t i  Μακάο' ό\ ναοί των να μ&τασχηματισθώσιν εις δημο
σίους οιχους, χαΐ ή δρ σ̂χεία των νά άπαγορευθϊ) αυστηοώς. 
Αυτή υι άπόιρασις έπεκυρώΟη άπδ τδν Αυτοκράτορα.

Δυνάμει τούτου του διατάγματος, xi δποίον έδημοσ&ύΟη 
καθ’ ολην την αυτοκρατορίαν, οί Ιεραπόστολοι εδιώχθησαν άπδ 
τά; εκκλησίας των, καί τους εχαρίσθη ή άνεξιθρ^σκεία μόνον 
ε?ς τ4 ΓΙεκΙνγ $ εις τ4 Καντόν. Περισσότεραι άκο τριαχοσίας 
’Εκκλησίας κατηδαφίσΘησαν, ή ετράπησαν εις βέβηλους χρή
σεις, καί περισσότεροι από τριαχοσίας χιλιάδας χριστιανών 
ΙστερήΘησαν τοί>ς ποιμένας των.

*0 Αυτοκράτωρ δεν ηργοπόρησε νά χάμν επαισΘητέν ολον ί4 
βάρος του θυμοΰ του εις μίαν λαμπράν καί πολυάριθμο·/ οικογένει
αν, ήτις ειχεν έγκολπωδή τον Χριστιανισμέ· δ οικογενειάρχης 
ητον ήγεμών ες αίματος, και κατήγετο από τον πρωτότοκον 
αδελφόν του θεμελιωτοδ τής βασιλευουσης δυναστείας. Χωρίς 
νά θεώρησή καί νά δώη] υπόληψιν μήτε εις τ6 γηράς του, 
μήτε εις τον βαθμόν του, μήτε εις τάς άξιολόγους εκδουλεύσεις, 
τας οποίας είχε κάμει εις τήν επικράτειαν, 4 αυτοκράτωρ τ4ν 
εξώοκσεν εις τήν Ταρταρίαν μέ τά τέχνα του, τά δποΐα ^σαν 
τον ιθμίν ενδεκα ηγεμόνες, καί δεκαέξ ηγεμονεδες, σανεζευγ* 
μεναι μέ ήγεμόνας μεγάλους, ή μέ μανδαρίνους τζς πρω- 
τευούσης.

Οδτοι οί ηγεμόνες και ήγεμονίδε;, οί δποιοι είχαν πολυάριδ- 
μον οικογένειαν έξέπεσβν άπό τον βαθμόν των καί έπάριωρίσθη- 
ΟΟΩ εις μέρος έρημον της Τοφταρία;, οπού έφϋλάττοντο άπά 
στρατιώτας, Άνα̂ ωρ-ζίσαί * δ σεβάσμιος πατριάρχης των υπήγε* 
εις τον τοπον της εξορίας του μέ τά τέκνα του, μέ του; έγ_ 
γονους του, τρ.άκοντα επτά τον αριθμόν χωρίς νά άριβμήσω- 
μεν τάς ήγεμονίδας συζύγους ή δυγστέρας, αί δποϊαι εξισουντο 
σχεδόν μέ αυτούς, καί τριαχ.σίους ως έγγιστα υπηρέτες καί 
υπηρέτριας, άπό τους οποίους οί περισσότεροι Ιλα:αν το βάπ:ισμα.

Μετά μερικόν καιρόν ου tat οί ήγεμόνβς έχαλέσΟησαν εις
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Πβχϊνγ» 2που 6π?γαν φοροδντες τάς άλυσου<, χωρίς νά 
κλονισδ?) παντελές ή πίττις των άτ:i  τόσον σκληράν διαγωγήν. 
Έ χει χαδαπιβλήβησαν εις κολλάς άναχρίσεις, καί τού; άφησαν 
νά εκλέξουν ή τόν άρ/αϊον (3α9μόν των, ά* άπαρνηδώσι τ4ν 
Χριστιανισμόν, ή τιμωρίας, άν επίμεινωσι. Τίποτε δέν ή§ονη· 
θη νά διασείση την σταθερότητά των, xotl οί κριταί τούς κστδ- 
δίκασαν εις θάνατον. Έπειίή ο αυτοκράτο>ρ μετέβαλί την κε· 
φαλιχήν τιμωρίαν εΙς αιωνίαν φυλακήν, άλλοι μέν-άπ* αύχούς 
τους ήγεμόνας Ικλείσθησαν εις στενάς φύλακα;, οπού τρεις 
άπέθαναν άπ4 Ιλλαψιν τρο®ών* άλλοι δέ διασχορπισθέντες etc 
τάς έπαρχίας ίτελείωσαν εκεί τάς Ημέρας υπό το βάρος των 
άλυσων καί εις τδ σκότος τζς ©υλακής. Μολοντοδτσ, μ$τά 
μεριχίν καφίν, α8τη ή δυστυχής οικογένεια άπήλαοσ* περισ
σότερα»» έλε̂ &ερίαν.

*0 Αύτοκράτωρ Υΐ4νγ ΤχΙνγ, άφοδ εβασίλευσεν εφηνικώς, 
απέθανε τδν Όκτώβριον του 1735. Τ4ν διεδέχθη δ υίός tow 
ΚιένΆονγ, βασιλ̂ &ς ποφος καί ευεργετικός.

ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Αζιολογχ τινχ συμβάντα, τη: βασιλείας του 

Αύτογ.ράτορος' Υο vy-Ty j v y . TsAsty, ητις 
εχ,τελςσ&η, όταν ουτο; ο Αύτοκράτωρ Ota— 
αηονξΐν ότι έάλΐξΐ βασίλισσαν άπο τάς 

γυναίκας τοΰ παλατιού του.
Δυο διδάκτορες άπδ του; πλέον διακεκριμένους, καί μέλη σοδ 

μεγάλου συμβ»υλί3ΐ> τοδ Αάτσκράτορος, επερορτίσθησαν νά σχεδι- 
άσωσι τήν έδιμοταςίαν κ*1 νά τήν&ώσωσιν εις
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τ4 tou r#ιον *ΐώγ εθίμων π$σς £πιδ«ώρησιν· Εύδύς 2τε Ιη* 
χρίβη, 4το.ιμάσ0ησαν δια τήν τελβττίν.

Τήν ημέραν χαθ’ ίμελλ* νά γίν]2, έβαλαν τ4 πρωί είς 
τήν ανατολικήν ζ ύ ΐψ  τοΰ παλατίου εν. ιίίος τραπέζης, δίς τας 
τέσσαρας γωνίας της οποίας άνήγειραν τέσσαρας στήλας, αί 
δποιαι υπεστνίριζαν μίιχν σημαίαν.

Τούτο το μικρόν καί εόμετακόμιστον σπουδασττ'ριον ητον 
Ιστολισμένον άπο μεταξαν κίτρινων χαΐ άλλα στολίσματα. Ε,ίς 
ώραν προσδιωρισμένην, έβαλαν επάνω εις βυτήν τήν τράπεζα* 
εν μιχρόν βιβλίον πολλά κομψον, οπον τ̂ο γραμμένη η ιυρόσ* 
ρησις, τήν οποίαν εΐ^αν συνθέσει διά τον Αυτοκράτορα. Πα
ρομοίως είχαν γράψει τά ονόματα των ηγεμόνων, των μι* 
γιστάνων, *αί των έξοχων αυλικών, οΓιινες ήρχοντο gv napcu 
τάξει ταγμάτων νά κάμουν τήν τελετήν. Μερικοί μανδαρίνοι* 
Ινδεδϋμένοι τήν ενδυμασίαν της αξίας των, έσήκωσαν τήν τρά, 
πεζαν, και έπεριπάτουν. Έπροπορεύοντο ολοι οί έζ αίματος ή*, 
γεμόνες, ο\ βασιλόπαιδες, ή άλλοι ήγεμόνες καί άρχοντες 
πρώτου βαθμού. Οί πρώτοι υπουργοί της αυιοκρατορίας, ο\ 
διδάκτορες της πρώτης τάξεως, q\ «ρόεδραι τώ* ύκερτάτωνι 
αυλών, καί οι άλλοι μανδαρίνοι Τάρταροι χαΐ Σΐ'θ<ι> δλοι ίΑ*,Ψ 
οαμενοι με τά ώριιότοηοι έρ μ α ιά  των τα άρχοντα είς τ»λε- 
τήν, ή<ολούθοαν πεζοί χωρίς σόγχυσιν, χτ.\ χατά τον βαθμόν 
των. Πολυάριθμα μουσικά όργανα έσχχμάτιζαν άομονίαν χατά 
πολλά ευάρεστον διά τά σινικά αυτία. Τά τύμπανα χα! αί 
σάλπιγγες ήκοόοντο ωσαύτως eic διάρορα μ$ρ·ή τοδ παλατία^ 

Οταν ολη ή ποφάταξις εφδασεν εις μίαν άπο τά; έσωτε* 
ριχας 8όρα; του παλατιού, οί ηγεμόνες Απώθησαν μ£ exeivouc, 
οίχινες έσυ^ώ^ευαν τήν πρότρησιν, καί επροπορεόΘι̂ α* Ιμπ,ρο- 
σβίν αυτών. Τότε «οδοιπόρησαν ολοτ έμοΰ έως είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν τής άκροάσεο>ς. Ο .αν έμοηχαν εις αυτήν, έχβαλαν άπά 
χάτ<*> άπο τή* κομιστήν τράπεζαν τήν πρόσρησιν δδδεμενψ είς 
όχημα βιβλιδίου, xai τήν εβιλαν έ*άνω είς μία* άλλη* τρά-
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πεζαν δίς τδ μέσον αύτης της πάστάδος. Τουΐοο γενομένου, 
δλοι οί ήγεμόνες, άρχοντες, οΛουργο!, προλυται καί μανδαρίνοι, 
έγονυπέτησαν εννεάκις έμπροσθεν του αυτοκρατορικου θρόνου, 
ο>ς νά $το. παρών Ιχεΐ δ Αύτοχράτωρ. Έσηχώθησαν, έ*ά- 
Οησαν εις τδν τόπον των φυλάττοντες μεγίστην σιωπήν, και τά 
μουσικά όργανα εξανανίρχησαν νά άκουωνται. Έν τοσούτω cf 
•πρόκριτοι του κριτηρίου των Οεσμοδεσιών ειδοποιούσαν τον πρώ- 
τον εύνοΰχον του θαλάμου, ότι ολοι οί μεγιστάνες αής αυτο
κρατορίας παρεκάλουν την μεγαλειόιητά του νά ΙλΘυ; να κα. 
θίση έπΐ toD θρόνου του.

Μετά μερικά; στιγμά*, ουτος b μονάρχης Ιπαρουσιά̂ Οη καί 
ά/έβη είς τών Θρόνον του. Παρευθύς δύο νομοδιδάσκαλοι της 
πρώτης κλάσεως έπροχώρησαν πλησίον της τραπεζης, καί fxou 
μα» μερικούς ασπασμούς γονυπετείς. Οταν έσηκώΟησαν, δ ένας 
απ’ αυτούς ελαδε τό βιβλίδιον, χαΐ άνέγνωσε μέ μεγά/ην καί 
διακεχρίμένην φωνήν την φιλορρόνησιν, τήν δποίαν αυτή ή σεβα
στή όμνίγυρίς διεύΟ;>νεν εις τήν μεγαλειότητά του. ’Αφοί) έχε.* 
λείωσεν αυτή ή άνίγνωσις, ήτις διήρκεσεν ολίγα λεπτά, cl νο
μοδιδάσκαλοι άπεσύρθησαν εις τά ίδια, καί δ Αύτοχράτωρ I- 
πανήλδεν εις το εσωτεριχον του παλατιού του.

Μετά μεσημβρίαν, αί εξ αίματος ήγεμονίδες, αί άλλαι ή- 
γεμονίδες, καί at κυριοπ του πρώτου βαθμού έπήγαν εις τ4 
παλάτιον μέ τάς συζύγους όλων των μεγάλο>ν μανδαρίνων. 
Καθεμία, κατά τον βαθμόν καί αξίαν της, έπροχώρησε πρές τό 
παλάτι ον τής αυτοκρατορίσσης* αυτχΐ έφεροντο από κυρίαν τινα 
επίσημον, τίτις, εις ταότην τήν περίστασιν, εχααεν ώς προς 
τάς γυναίκας δ,τι κάμνουν οί πρόεδροι του κριτηρίου των 0ε- 
σμοΒεσιών ώς πρός τους άνδρα;. Κανείς κύριος, κανείς μ*ν<· 
δαρΐνος δεν ετόλμησε νά ποφουσιασθτΐ.

όταν ολαι αυτόι! αί κυοίαι εαΟαταν πλησίον του παλατιού 
τής αύτοκρατορίσσης, δ πρώτος εύνουχός της εποφουσιάσθη . 
Έχείνη, νίτις προέδρευα εις τήν τελετήν, SisjQuvQiiJa ζρ&ς



ttuti το ύττοχείμενρν, « παραχαλώ, ttrce, ταπεινότατα τήν αυτο
κρατόρισσαν, ex μέροος ταότης τής δμηγυρεως νά καταδεχθη 
νά έκβή από τ4 παλάτιόν της, καί νά !X8]j νά καθισ·̂  έπ\ τοί3 
6ρόνου της. » Αί γυναίκες δεν Ipspotv την πρόσρησίν των $ις 
μικρόν βιβλίον, κ^θώς είχαν κάμει διά τον Αυτοκράτορα · 
άλλ’ ίπρόσ^εραν εν «ρυλλον ασυνήθους χαρτιού, έπάνω εις τ4 
οποίον ή πρόσρησις ητο γραμμένη, εις τ4 μέιον διαφόρων ς*ο- 
λισμών ή αυτοκρατόρισσα ΙξήλΟεν άπο τ4 οίκημά της, και β- 
κάθισεν επί τίνος θρόνου υψωμένου είς μίαν αίδαπσαν του 
παλατιού της .

Αφού ή πρόσρησή ίπρσσφέρδη εις ταυτην την ηγιμονίδα, 
?λαι αί γυναίκες έκαμαν κατ άρχάς δύο προταγορβόσβις. ‘Ο 
ασπασμός των σινικών γυναικών γίνεται ώς καί b τών τής 
Ευρώπης, Αυτή ή προσαγόρευσις όνομάζκται βάν-φέ, τό βάν 
οημαίνβι δέ*α χιλιάδα;, καί τό y>0 ευτυχίαν τέ βά,ν-φύ· πατ 
«18ος ευτυ/ίας. Καμνουσαι αυτό αί γυναίκες δεν λέγουν τίποτε.

Μετά ταότας τάς δύο προσαγορευσας, αί κυρίαι έγονάτισαν, 
καί έκτύπησαν δύο φοράς τήν γην μέ *ci μέτωπόν των, κα9ώς 
\ο κριιήριον των θεσμοδεσςών τ4 είχδ διορίσει · σηκωθεΐσαι, 
έστάδησαν όρδαί Φυλάττουσαι πάντοτε τήν αυτήν τάξιν καί ρ«- 
γίστην σιωπήν, ίνόσω ή αυτοκρατόρισσα κατέβαινεν από τ£ν 
θρόνον καί άπίχώρει είς το οΐχημά της.

Msyctkcduplou της αυτοκρατορΐσσης 

προς τάς γραίας.

6ταν i  αυτοκρατόρισσα ιγνωρίσθη δημοσίως, Ικαμε κατά 
την συνήθειαν, τάς μεγαλοδωρίας tyj; είς ολας τάς γυναίκας 
τής αότοχραιορία;, αί οτ̂ οΤαι 6ττ:ερέ€αιναν τά έβοομήχοντα έτη 
τής ηλικίας. Ό Υί4νγ - Τχινγ ε2ωχε ταύτψ τψ  διαταγήν, 
ητις διευδύνθη είς τίν αντιβασιλέα έχάστης έταρ'^ία:, χαί ά~ό 
αυτδν είς τούς διοικητές των πόλεων ?5ϋ δευτέρου χαί τρίτ ι̂ι
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βαθμοδ. Έχτελίσίη κατά τον άκΛοΛον τρόπον. Αέρισαν εις 
τρεις τάξεις ταυτας τάς γραίας. Ες' τήν πρώτη/, ίπεριλαμ- 
βανοντο έχεΤναι, αιτινες είχαν άπο έβδομτχοντα εως4γδο>ίκοντα 
Ιτη. Εις τήν δευτέραν έκεΐναι, αί'τινες ήρίΟμουν άπδ όγδοή- 
χοντα Ιως έννενήκοντα' χαΐ ε?ς τήν τρίτην έκειναι, αι έποΐαι 
Είχαν άπ6 έννενήκοντα εως ίκατον καί επέκεινα. Τά δώρα της 
«υιοχρατορίσσης ήκολούβτ.σαν ταύτην τήν διαροράν τζς ηλικίας· 
Συνίσταντο εις πολλά κομμάτια πανιού βαμζαχεριvoS, χαΐ μι- 
ριχοί>ς μεδίμνους όρυζης.

Οτα* ©ί μανδαρίνοι έλαβον διά των αντιβασιλέων τάς προ· 
σταγάς της αυλής, χαθείς απ' αύτους τάς Ιδημοσίευσεν tf< τήν 
ίκτασιν τις επαρχίας του. Γά κομμάτια του πανιού καί ή 
δρυζα διεμοιράσΟησαν ακολούθως είς ολας τάς γυναίκας, δποίου 
δήποτε βαθμού χαι τάξεως, χαΐ ειτ* έπαρουσιάζοντο α\ 
ίδιο», είτε οι συγγενείς των, έπειχαν τ4ν τόπον αυτών. Αυ
τά! ή οί αντικαθιστάμενοι έπρεπε νά προμηθεύωνται από δια· 
κηρυξιν τινά, δ ά της δποίας δ άρχηγϊς της συνοικίας των η οί 
γείτονές των Ιβεβαίωναν οτι είχαν τήν άπαιτουμένήν ήλικίάν 
ίιά νά ξναι δικταί εις τήν διαμοίρασιν. δσαι έπί τής πιο* 
λαβούσης αυτοκρατόρίσσήί, «χαν μεθέζβι άπλ τάς μεγαλοδω
ρίας της, δεν είχαν χριίαν νέου αποδεικτικού.

όλα εγειναν 8ιά δαπάνης του Αότοκράτορος. Μετά τήν δια:, 
μοίρασιν, οί διοικηταί των πόλεων κατέταξαν ακριβή κατάλο
γον ·ίου δνόματος καί της ηλικίας δλων των γυναικών, αί 
4ποΤαι είχαν λάβει τάς ευεργεσίας της Αύτοκρατορίσσης, κομ
μάτια πανιού, μεδίμνους όρόζης, καί π&σότητας, άί δπσΐαι el- 

χαν έξοδευθή. Αυτοί οί κατάλογοι Ιστάλησαν είς το5ς άντ>6«.ρ 
σιλεϊς, οί δποιοι τούς έξαπεστειλαν ε?ς xi άνέχχλητον Strtor 
στήριον του Πεχίνγ.

4Η έφημερίς τής χυβερνήσεως, ήτις τυπώνεται εις ταυτην 
τήν πάλιν, καί στελλεται είς ολας τάς επαρχίας του χράτους, 
«νέφερι μκτά μεριχον xatpiv, περί του δπομνήματος, τ4 όποιον
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I άντιβασιλιυ; της ίπσρχία; Χάν - Τένγ ιΙυι στείλει «(ς xiv 
Αυτοχράτορα πβρί ταότης τής αύτοκρατορικής πλουσιοδω ί̂ας· 
αί όπε&δαίνουσαι τά Ιβίομήχοντα ετη γυναίκες ησαν εννβνήκοντα 
έκτώ χιλιάδίς καί διακόσια! βίχοσιδυο* εκείνο», αί οποΐαι ct/dtv 
ογδοήχοντα καί περισσότερα, σ̂αν τεσσαράκοντα χιλιάϊις καί 
οχτακόσια! έννενήκοντα xpety, καίοσαι είχαν τ^ρισσότιρα άπ4 τά 
ίννενήχοντα, ησαν τρεις χιλιάδάς καί τετρ αχέσιαι πβντήκοντα τρεις.

Έαν ο άρ;δμος των γραιών ητο τόσον μέγας ιίς μόνην τήν 
ίποφχίαν Χάν-Τένγ, ητις δεν είναι άπέ τάς πλέον εχτιτα- 
μίνας, όποιος άρά γε ζτον 6 των γυναικών των άλλων έ
παρχων; ΙΙοσον λοιπόν 6περόγκως ήΟέλεν αόξη9% εάν συμπεριι- 
λαμβάνοντο καί ίλαι αί συνομήλικοι γυναίκες, οί όπο·αι δεν ιμβ- 
ίεξαν ιίς αότήν την δια ομήν, ιπειδή χατα^μεναι έξ έπισγίμω* 
οικογενειών, ή ούσαι χατ* εκείνην την εποχήν εις πολιτικόν 
υΐϊού^γηασ, έντρέποντο νά στείλωσι τΑ όνομά των, ?| νά 
λάδωσι β^δεια*, ήτις έχορηγεΐτο κατά ιτροτίμησιν εις τους 
πτωχούς .

Αν αι προβεδϊικυΐαι γυναίκας ησαν τόσον πολλαΐ τ4ν άρί- 
βμον, τί πρέπει τις νά νομίσΐ) διά την ποσότητα, την δποίαν 
ο Αυτοκράτ^ρ διέ/ειμεν εί; ταότη* τήν περίστασιν ; δέν ήβελιν 
ιισθαι υπερβολή νά τήν έχτιμήσωμεν ιίς εκατόν έχ<η©μμυρ(« 
του (δικοί μα; νομίσματος ,

Τοιαύτη υπήρξεν ή ευδ^γεαία, ιήν δποίαν ή σύζυγο; χοδ 
Υ ίίνγ-Τ^ΐνγ, όλίνον ύστερον «φοΟ διεχηρύχβη Αότοχρατό- 
ρισσα, έχορήγησεν ιές τάς προβίβηκυίας γυ>αϊ;αςτου πολυαν· 
δρωποτάτοο κράτους τ^ς γης. Ο Αυτοκράτωρ, εύθΰς άπο χό 
πρώτον έτος της βασιλείας του, el^e τιμ/σει τους γέροντας μί  

παρομοίαν ελευθεριότητα. Τοιουτοτρόπως αδται αί δύο εστεμ
μένο» κεραλαί ένέπνεαν διά του παραδείγματος των, εί; δλο. 
τέν λα4ν τη; Σινικές, το βαδυ σΐβα ,̂ το crcsTov πρέπει να 
προσφέρωμεν εις το γήρα;. Τούτο τ4 σέβας ί ΐς  τήν Σινικήν 
φβάνιι τόσον βαθμόν, όπτε, ίάν άννίρ τις, η γυνή υπερβρ

S*
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τα έκατίν lit), δ Αύχοχράτωρ προστάζω να υψώσουν £μτρο„ 
σΟεν ton βίκου της οίχογβνείας του £* δΙ3ος θριαμβευτικού τό
ξου, καί εν λίθίνον μνήμιΐον, επάνω εις τό δποϊον εγχα
ραχτούν επιγραφήν τίνα προς τιμήν του· καί μάλιστα έάν 
I άνήρ ηναι άξιος Θανάτου, δ βασιλεύς τω παραχωρή καί 
αυτήν την ζωήν, 5α νά αναθρέψω του; γονείς του ιίς ιό 
γ^ράς των.

ις· ζητεί -την χάριν τυΰ ·ν» $  f
1 τ

άκοΓ)άντ) dam τνκ μντρος του.
Δυο yuvaexs; ■ εκτυπ'/,δησαν είς την επαρχίαν της πόλεως 

Χοάνγ' ‘Η μία Bri ryy xotlj'fr άλλη Τ.χάγγ' κα-
τώχσυν εις to tStsv' χωρίον. καί ηιαιν γβίτονες * ή πρώτη 
Ιλαδε τΑ άχυ$ον τοό χραββατίου :ης καί xi εξίδ^σεν sc< τόν 
ήλΐ$ν διά νά σ ε̂γνώστ) τήν Υγρασίαν, την οποίαν ειχεν από- 
χτήσει εις τον καφον των βροχών. Μή εύχαριστηΟεϊσα να 
έκτείνη έμπροσθεν τής · θύρας της, |Ιεξετεινί και laicpoaftsv 
του οίκου της άλλης. Αυτή ξυ.εστεϊχοκ, άργίζει νά χραυ· 
γίζτ], λσμδάνει τούτο τό αχυρον καί τό ριχτεί από' το άλλο 
μέρος. 4Η γυνή Βάνγ εκβ-χίνει κυριευβεΐσα άπ4 μανίαν, τρ'έχβΐ 
επάνω εις τήν Τχάνγ ,  καί 8i?et έν χτοΓηαα χεβαλτ,ς ι ’ς 
τίν κόλπον. Έτιάσθ^σαν ίκολοόθως από τους τιλοχάμους καί 
Ικτυτοήθησαν με τόσην άκράτητον λύσσαν, ώστε ή Βά^γ  άπέ- 
©ανε τήν ακόλουθον .ήμέραν άπό τα κτυπήματα, τα δττοΤα 
ελαβε. Κατά τέν νόμον, ή γύνη Tj^avj  επρεπε νά άπαγχο* 
νισθή, ώς υπεύθυνος φονοα* οΟιν κ ΐ̂όδικά^Οη άπέ τόν άντι. 
βασιλέα ν’ άποθάνη διά ταότος της τ'.μιοοίάς .

Αυτή ή δυστυχής ειγεν υιόν είς ηλικίαν δεκαοκτώ ετών 
ουτος b νέος, λυτηβ&Ις διά τήν κατά τηζ μητρός του άπόφασιν, 
ίτρεξε νά παρουσίαιΘί, $’ζ ολα τά κριτήpta, καί έζήτησε μέ 
ίν9*ρμον έπιμονήν) (3~g νά τώ ^γχωοηθην’ άποδσνη είς τόπον
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«χείνης, γ^ις τφ Ιόωκβ τ4 φώζ) xott της όπ$ία; ή ζωή ητον 
αναγκαία. e!g άλλον υιόν νεώτερον παρ’ αυτόν. Αδαή ή πρ5ζΐ£ 
υπφγορευθεΐϊχ μ%& xJ.y ήοοκσμδν της υίϊκής φιλοστοργίας, Slv 
ίλαβε xi πο^οόμενον τέλος. .Το κριτηριον ,των εγκλημάτων I- 
νέκρινβ την κρίσιν του άντιβασιλέως· δ αυτοχράτωρ βπεκύ^ωσβ 
την ίπόφασιν του θανάτου, δί§<ον έγχώμια εις αήν Φιλοστορ
γίαν 'ϊοΰ υιου ;<αΙ ομίλων περί τη; μητ ρος, ώ: . χέρι τέρατος, 
άφ ϊ,τ'ο  όποιον |πρ$πε y$ ΙλεοΟερώσωμεν οσον- τάχιστα την γην. 
»Δρ? γυναίχες νά .χτυπη9ώσ:ν !· Ιπρόσθεσεν δ' ρασιλευς*’· μία 
γυνή νά «ρονεόστρ άλλη·» γυνώΐκα! δέν^δύνρταί ,τις·νδ στοχασδ^' 
το δ to. χωρίς φρίκην. Δέν πρέπ-ε;. νά μείν'ξ άτιμώ^ητον, τοΕοδτ©ν 
.ίγκλημα.» . . Ν; . : .  1 .  ̂ ;ΥΓώ.·, ’ ,Λ * .  ·:· .;> .· '

Ε'/Υ,ρισ/.ς τον .ύπεοτάτον ΰιχ&στήοΐοί) των 
νεσμοβεσιων, ύπψ Τίνος-χόρΐις,. ή όποια
sr/ j προτιμήσει τον νανατον πάσες την
(οΊορσ,ν της σωφροσύνής της, ,ρίενΊννΉίσα 
εις. τον αύτσκράτο'ρα’ Υ ώ ν . rn 7

* Συμφώνως. μέ την προσταγήν, τγ;ν δπ$ίζν ή Μόγαλειάτης 
σας έδημο?(εοσε καδ-ο/ην την. αυτοκρατορίαν τομ να άνεγβί- 
ρ<&μεν- μνημεία προς τιμήν των χήρων, των γυναικών καΐτών 
βυνατερων, αί έπαάί ήδελαν δοξ.α·σ§η δ,ά τής .εγκράτειας των, 
δια αου προς του; γονείς σεβασμού των διά .τής προς την 
άγνείαν αγάπης των ο Τσόνγ - Ύσυ καί δ άνςιβασΛευς της ε
παρχίας toD Κανιοιγ,. παρασταίνουν 5τι είς τή» πόλιν Σ έ ϊ'ο ν  
χοε'ϊ; μία via κόρη ονομασμένη Aekyj ,  διεκρίθη ποτέ δι ε
πισήμου σωφροσύνης, είς τόσον βαθμόν, ώστε Ιδωκκ τήν ζωήν 
της διά να χήν δίλτηρ’όσ'ϊ)- Αυχη -ή δ^γάτηρ είχεν άξιαγάπητον 
^osixoy, μεγάλην δικαιοσύνην καί σπάνιάν ωραιότητα. ΤΑ Ss- 
κατον *έμπι;ον έ'τος της βασιλεία; w  Κάνγ.Χ.1-, neipaial,
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καταδάντες εις ιό παρχβάλάσ'σιον, ήδελησαν νά μίταχϊιρΟβοον» 
βίαν πρίς αυτήν tfa Ινάρετον θυγατέρα. Αυτή άντεσΐάΟη, leal 
δίν συγκατένέυσε παντελώς εις τον δυσφημον σκοπόν των* τήν 
tf πλάκωσαν χα\ τήν Ι ε̂ραν ίιά νά του; δο̂ λευη ώς αιχμά
λωτος. ΒιασθΛ* νά Siafiij είς το πλόιάρίον, υπήρξε τόσον <fa- 
Oipi, ώστ« δέν τούς εσυγχώρήσε1 παντελώς τήν παραμικρόν 
άπρίπζ πρ^ζιν Ιπάνώ εις τί δπόκειμίνόν τη;, 1ξ Εναντίας 8έν 
άπιχρίβη ιίς αυτους τούς κακεντρεχείς €·μή δί Ιπιπλήξεων κ*1 
δβρεων, xal ιίς μίαν στιγμήν χαβ’ ην τη είχαν αφήσει κάποιαν 
·λευ9ερί«ν, κατεδοθίσβή εις τήν δάλασοταν.»

• ’AfoD ίξίτάσαμεν τάς πληροφορίας, τάς οποίας μας £7 *1" 
λαν π£οι τούτου του υποκειμένου, εστοχάσθημεν $τ( τόσον μι· 
γάλη αρετή ήξίζί νά άνταμειφβη, xal δτι ι& νά χάση τις ιήν 
ζωήν χαλνίτερον πάρεξ την παρθενίαν, εϊναι εν παράδειγμα, t i 
ircotov πρέπει νά ίημοιιευβη διάνα κίνησή τάς ίλλας είς μίμη- 
σιν. Διά τούτο συμφώνως μέ τά έθιμα της αυτοκρατορίας, καί 
μί τάς προ^αγά; τής μεγαλειότητίς σας, άϊυοφασίζομεν νά ς·*)®? 
itpj; τιμήν ταότης τής νέας κόρης εν 6ρι«μβεϋ ι̂κ4ν τόξον καί 
ίν λίθινον μνημεΐον, επάνω εις t i  οποίον θέλει χαλχοχοφαχβ  ̂
αδτη ή Ινδοξος πραξις, διά νά διατήρηση αίωνίαν άνάμνησιν 
aoxtjc. Έάν ή μέγαλιιότης σας τ4 κρίνη ήρθόν, θίλορεν ef8o- 
«οιήσιι τ4ν exet διοιχητήν νά λάβΐ) άπ4 τ4 βασΛικ4ν βησαΐδ· 
ρορυλάχιον τριάκοντα ουγγίας αργύρου διά τούτο τ6 ahw%i(* 
μβνον ,

Αλλη εγκρισις τοϋ αώτου κριτηρίου περί 
5 ς, ϊΐ οποία ειγϊοζιξει ενιερμον 

' άγάτχην προς τον σύζιr̂ ov της.

« Ό άντιβασιλιίις της Ιπαρχίας Τχέ-Κιάνγ" μας ιίδσπσίησ· 
ittpl ακολούθου πράξεως. Έίς την πόλιν Bduft» κόρη τις 
όνόμαζομινη T]rabf έΐς ήλιχίαν δικαεπτά ιτών, ε!χ· σθζ«ι>*/6$
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η®ν τινα, δσχις Δνσμάζετο ΣΙr*O vlvT iov'r. Μδ*ιά evα μήνα, 
αυτές^^βένησβ, καί ή άσΟενειά του διιίρκεσΕ τρεις χρόνους. 
Εις το διάστημα της άσβενείας του υπηρξεν ευδαίμων, διότι ιίχ ι 
σύζυγον ένάρετον εις τ4 πλευρόν του* αυτή ήβέλησε πάνχοτ* νά 
τόν δουλίϋΐ) ij ιδία* έκάθητο έπιμόνως πλησίον του κραββατίο» 
του, δεν άνεπαύετο μγ(τε στιγμήν, ήτοίμαζεν ή ιδία τά ιατρικά, 
τω τά επρόσφερε, καί δέν τ4ν παραιτουσε μήτε ήμεραν μητ· 
νύ*τα. Ί^αθάνετο τους πόνους του συζύγου της, ώς νά τους I- 
πασχεν η ιδία* δλοι ο\ γείτονες υπήρξαν αυτόπται ταυτης της 
γενναία; άφοσιώσεως, καί τ4 μαρτυρούν εις πάνδημον αγωγήν· 
"Οταν αυτή ή εξαίρετος γυνή ε!8ε τ4* σύζυγόν της εις κίν
δυνον θανάτου, τ.οφεστησε τήν βλίψιν της ε'ς τον 6eiv χαΐ εις 
ένθερμόν τινα προσευχήν, τον παρεκάλεσε νά τη i f  αίρεσή τήν 
ζωήν καί νά φιΛάξΐ) τήν του αγαπητού συζύγου της. Μετά 
τ&ν θάνατον του 8έν ίδυνγίθη νά ζήση πλέον. Μετά μ^ριχάς ή* 
μέρας, έξεπν^ασεν άπο βλίψιν. Έν τόσον μέγα παράδειγμα χαΐ 
πολλά άλλα, αναγγέλλουν τ4 υπέροχον τής διοιχψεως της 
μιγαλειάτητος σα;. *Ο0εν κρίνομεν δτι ί) μνήμη συζύγου τ ί-  
σον ίννρέτου πρέπει νά τιμηδι) διά τίνος μνημείου, τ& οποίον 
νά έμπορη παρομοίως νά χρησιμεύω εις τ£ νά έγκαρδιώση τάς 
έμοφυλοος της πρδς μίμησιν.

■Έστησαν παρομοίως έν μνημεΐον πρίς τιμήν μιας 0υγατρ4ς# 
ήτις βλεπουσα τ4ν πάπ&ον της καί τήν προμιίτορχ της, 2τι 
δίν ησαν εις κατάστατιν «ζ αιτίας τοΰ γηρατείου των νά στε- 
ρώνται τάς φροντίδας τη;, παρητησι τό συνοικεσιον, χαΐ μιτι- 
χιιρίσθη τάς ώραιοτάτας ήμερα; της ε'ς το νά τούς προμη
θεύω ολα; τάς αναγκαίας άνχχουγί7εις, at όποϊαί έςαρτώντο 
άκό autijv.

\



ΚΕΦ AEKATON ΟΓΔΟΟΝ
ΙΙρεσοείχ της ΠορτουγαΤλίζς παρά τω αύ-

f λ λ ( ' hr '  λ ι λ r7 (?%rTτο'/ψχτορι 1 iovy-lyj.vy χατα το 1/27. 
AsiXToloyi'Xi περ'ιτούτου του άντι%ειμένοι>.

ΑΙ Ευρωπαϊκά! πρεσβεΐαι παρά τοΐς μονσρχαις Ίής Σινικής 
είναι τόσον σπάνιαι, καί περιπλέκονται μέ περιστατικά τόσον 
αλλόκοτα, ώστε ο\ άναγνώ^ταί μας θέλουν ειίαρβστηβη άπο την 
διήγησιν, την οποίαν τους ίχβ^ομεν άχολοόδως.

‘Ο Δλν ’Αλέξανδρος Μετελλος οέ Σούζα ίέ  Μενεσής, πρβ- 
σβος του βασιλέως ν7\ς Πορτουγαλλίας, ηλδεν εις τά Μακάβν 
μέ τ4ν Ιησουίτην ’Αντώνιον Μαγαλχάενς, τόν δποιον ό αυτα- 
κράτωρ Κ άϊ'γ-Χ ί πρό τινων Ιτών είχε στείλει εις τήν Ευρώπην. 
Ουτος δ πρέσβυς έδοκίμασε κατά πρώτον δυσκολίας έκ με* 
ρους των μανδαρίνων του Κανιωνίου, οιτ.νε«ς παρευΟυς εξα« 
πέστειλαν Επίτηδες ταχυδρόμους, δια νά πληρορορηδώσι περί 
Του υποκειμένου του, περί τής αίτίας του ταξειδίου του, πιρί 
ιών δώρων, τα όποια έρ«ρ«, καί περί τοΰ προσωπικού τής 
συνοδίας του. Ααβόντβς δέ άκριβεστάτας πληροφορίας, ειδοποίη
σαν τήν αύλήν περί του ερχομοί του διά του κριτηρίου των 
δετμοβεσιών. Ό πατ})ρ Μαγαλχάενς έπηγε προ αυτοί) εις τα 
Πεχίνγ, καί προδιέθεσεν δλα διά xiv ερχομόν του εις ταυτην 
την πρωτεύουσαν του βασιλείου. *0 Ιον Μέτελλοζ διέπλευσε 
τ4ν μέγαν χοταμον Κιά^γ, καί Ιλα6ε καθ’ δλον τ4 ταξ*ίδιον 
του μεγαλωτάτας τιμά;, συμρώνως μέ τά; διαταγάς, τάςδ- 
ποίσς οί Μανδαρίνοι των πόλεων είχαν λάβει άπό τον αυτό- 
κράτοροί. Σχείον εννέα λβύγας μακράν t o j  Πεκινγ, κατεβη ά· 
7ti xi πλοιάριόν -cou οπού καί ερεραν τείσσράκοντα ίππους, 
οι οποίοι ι?χαν άγορασθη διά π^σταγής του, μέ τά οχήματα, 
ιά όποϊα e?yw5v έπίΟυμ.ει διά νά κάμΐ) τήν ιισσδόν του ςίς
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ταυτην την πόλίν. Απτή συνιβη την 16 Μαίου 1727. {0  γ«- 
νικος διοικητής του Πεκίνγ είχεν ευχσλυνει τού; δρόμους, βα
λών απ’ ©λα τα μέρη φύλακας διά νά εμποδίζουν τον θόρυβον. 
Ti πλίθος του λαού ή τον άπειρον. Έχίΐνο xi ircotov iitpo- 
ξένη^* μιγίστην εκπληξιν εις τους Σινας, η το ή ποσοτης των 
κροοζάδων, (α) τάς όποιας έ πρέσβφς Ιροιπτε χα6’ δλην τήν 
οδοιπορίαν του, καί δταν Ιπέστρεφεν εις τ4 παλάτιόν του, άφοδ 
άπήλαυσεν ηξη τήν πρώτην άυνίντευ^ιν* μ%τα του βασιλεως* ctcsi· 
δή δ 4Ρέγοι>λος (βασιλόπαις) τρισκαιδέχατος αδελφές του αυτό· 
κρατορος, χαΐ κάτοχος όλης τής εμπιστοσύνη; τοι> ΐτ ο  τό\\ 
εις τήν εξοχήν· οί άπεσταλμενο* του έπαρακάλεσαν τ4ν μβ- 
γαν κύριον του αυτοκραχορικού παλστίου νά ενοποίηση την 
μεγαλειότητα του περί του ερχομού του πρέσβεως. Ti έκτε· 
λεσε ποφευδυς, άλλα τω επροβλήθηταν πολλαΐ έρωτήσεις. «Τί 
άνθρωπός* είναι αυτύς b πρέσβυς; ηρώτησεν δ αυτοκράτωρ* b~ 
ποια είναι ή φυσικνί του αγχίνοια; δ χαρακτήρ τοι>; δποΐον βαθ · 
μον κατέχει πλησίον ε?ς τ&ν βασιλέα, τόν κύριόν του; ποιος τον 
στέλλει έδώ; δ μέγας χύριος οστι; είχε προίδει ολας αυτάς ιάς 
{ρωτήσεις, άπεχρίΟη εις αυτάς πολλά ευαρέστως.

Τήν 28 Μαώυ b Abv Μέτελλος δε Σούζα, atpoS ύπερεπη. 
δησε πολλάς δυσχολίας ώς προς τους τόπους τών πολίτικων 
τελετών, άπηλαυσε τήν πρώτην του συνέντευξη» άπ4 τ4ν αυτα· 
χράτορα* περί τάς επτά καί ημίσειαν ώρας τη: πρωίας εξ^λ* 
δεν ίνιππος μέ τήν συνοδίαν του, καί εισήλθε διά της μεσημ
βρινής πύλης εως ε?ς την αίθουσαν τοΰ'συνεδρίου, οπού τφ 2δω- 
χαν γεύμα, επίσης καί εις δλα τά υποκείμενα τή  ̂συνοδίας του. 
δύο μανδαρίνοι της πρώτης τάξεως συνδιέτριψαν μέ αυτόν. Έ« 
κεΤθεν μετέβη εις άλλην ακόυσαν, 2ποι> ο αυχοκράτωρ επρο - 
στάξε νά το> είπωσι νά εμοιβάση και δυο αξιωματικούς τοι*. 
Δύο μανδαρίνοι της αυλής έπροηγουνΌ' είς' συμπάρε5ρ*ς τοδ 
κριτηρίου τών θεσμοθεσιών καί εϊς ιεραπόστολος τους ήκολούθου*.

(οώ Εισος άργυρον νομίσματος τής ΠορτουγΜίάς*
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<0 iipî u$4px$tO:.x*:t4iC(Vf γ (ρ ^κβίς τάς $ύο χ*φ*ς im ro- 
λήν του βασιλέως κυρίου του* ίσυνωδευβτο άπ4 δυο εύγενεΤς τής 
βρνοδίας, ιοι>, ,ιώς Μοίρας ώδ*ίγει Ινας μανδαρίνος. 05οιπό· 
ρησα* κατ’ αι&τήν. την τάξιν. καί με. σιωπήν £ως εις τήναότο- 

t *fαρθρικήν.α/9ουα;αν, τ5>ς δποίας.τδ, πόδιον ,̂ τβ περικυκλωμε- 
wv ι πανταχόβεν, άπ4 δύο σεφάς μανδαρίνων μέ ενδύματα πα- 
ρατάξεως* ή α?9ουσα .ογεμάχη άπ4 του; μεγιστάνας του βα
σιλείου, χαβημένων έξ άμροχέρων ιών μερών *ίς τεσοαρας γρ*μ- 
.μάς. *0 αόχοκράτωρ έκάθητο εις τ4νζ Ο̂ό,νον τοο% κ-ίμβνον έν 

, τφ μ&φ.Γ*0 πρέσβυς «σήλδε: διά 5ης; δυτικής πύλης,, καί δ· 
ίνίγούμενοςε από τίν συμπάμείρον, άνέδη τά ς βαθμίδας _το5 
θρόνου,· έγονάασε καί έπρόσ^ρε τήv i τζtσταλή/ εις xiv βασιλέα. 

: 40  αυςοκράτωρ τήν έδέχδη.και την Ιδώκεν εις ε.να μανδαρίνον» 
) .δστις- Λ̂ ν ίλαβεν 6?ς τάς .χ.εφ.άς του,. χαι xyJv εκράτησε πολλήν 
-ώραν υψωμένην εως ε’ς το τέλος τής συνεντεύξεως. 40  πρέσδυς 
^ίσηχώθη^χαΙΙπιστρέφω^Ι^λβε διά της αίτής πύλης χαΐ έπηγ* 
νά καβ/̂ υ Ιμπρσσββν της είς το μέσον, η τις καί αυτή ήτο 

.ανοικτή. ; Έχει . »αι ιίς τέ πόδιον εκαμεν δμου μί τήν συνοδίαν 
tou τους εννέα ασπασμούς πλήττων ιήγ κεφαλήν κατά γ^ς. 

. έπομίνως ώδηγηδη εως εις του;.πόϊας του θρόνου υπεράνωβεν 
νΰδλων τώναμεγιατάνων, ε{ς.ττ4 μέρος οπού εϊχον φέρει ‘ώπροσχ*· 
ν φάλαιόν του* όταν ίρθασεν εις tJv τόπον του, δ αυτοκράτωρ έπρο · 
σταξί: νά. xiv einoSv νά καβησ  ̂καί νά -civ φέρουν Οβίον ,.ζάίον).

Μιτά μίαν στιγμήν έγονάτισεν επάνω εις το προσκεράλα^ν 
wxou*. καί ;.ί*ο**ινόμ*νος. „πρ4ς γ4ν αύτοκράτορα έξερώνησε Πορ- 
ΛουγβλλχστΙ λόγον̂  δστις. μεβερμ^ύβη άπΑ evot ιεραπόστολον. 
*0 μονάρχη;. άπικρίθη μέ άξιοπρέπ«αν χαΐ μέ i.\*fαν. ̂ ρσιο - 
γνωμίαν. «Όαυτοχράτωρ πατήρ μου, άροδ μέ εδίδαξε τεσ
σαράκοντα £τη, ..μέ άνεβίβασιν ιίς τ4ν 0οόνον. Ιίάντοτι L 
προσπάθησα. νά τ4ν μιμηΟψ ώς πρΑς τ4ν τρόπον το? χυβ«ρ · 
ν$ν τήν αύτοχρατορία*, άλλά i:pi πάντων ιίς τήν t$votav9 τήν 
4ποfay ι!χι *ρος τους ξένους, ιίς τους δποίοας Ιφίρθη*
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tcivtoxt ιυνοϊχως. Κάνϋς-δέ* άγνοιΐ οτι δέν τους διακρίνω άπδ 
τούς ιδίους μου υπηκόους. ‘ Ο βασιλεύς τής Πορτουγαλλίας, 
ακολουθών τσς συγκινήσεις τη; αγαθής χαοδία; του, σας ίστειλεν 
έΒώ από τόσον μακράν· Πώς εχπ; — ή υγεία του ιίναι .χ*λή, 
άπεχρίθη δ πρίσβυς. — ‘Υποφέρετε πολί ,είς το διάστημα 
τόσο διεξοδικής οδοιπορίας- πώς έχετε σεΐς b ίδιος; ‘Ο ΔΑν 
Μέτβλλος δε Σούζα εκαμε βαθσΐαν προ^κύνησιν, χαΐ άπιχρίθη 
οτι μετά τόσον διεξσδικήν οδοιπορίαν ήτθάνβη μιριχάς Ινο- 
χλ>5σ£ΐς, άλλα διά των προσταγών της μιγαλεεότητός .zoOrfab 
τό Καντών εως εις τό Πε*1νγ, τ4ν- Ικαμαν-τόσον, μεγάλας 
τιμάς καί τόσον χαλά τόν Ιπεριποιήδησαν, ω ιτε %αρευθυςιΙ·  
χεν ιατρευθί], καί oxc ί) ευδαιμονία τοδ νά ίδ§ 'ένα τόσον-μίγα 
αύιοκράτορα, τέν Ικαμεν Ιξ ολοκλήρου νά λησμονήση-τας πρβ- 
λαδούσας ταλαιπωρίας. ;<0  αάτοκράτωρ τ4ν διέκοψ* διά,νά τΑν 
δώση θειον, καθώς χαΐ *ίς δλους -τούς συνιστώντας ιήν σανοδίαν 
x ovy im na  τον απέλυσε.

Μόλις δ πρέσβυς ίφθασεν εις τήν φλ<άν> (χατώφλ-coy) ~>?ηζ 
πύλης καί ηχούσε τούτον xiv μονάρχην λέγονται εΙς~.το!>ς «ιρί 
αυτόν μεγιστάνας* «ουτος 6 άνθρωπος. είναι ευάριστος.-χοΛ 
πίπολιτισμενος. · Τφ οντι, δλα. ίγειναν ,,ιίς αυτήν, τήν συ» 
νεντευ^ιν, έπίσης ευάρεστα-εις έάμφάτερα τά .μέρη #

Τήν 7 1 Ιουνίου, δ πρέσβυς επηγεν εις τον οΐχον τήςίζοχης 
*©υ-αότ<5κράτορος, διά να τφ προσφέρη τά , δώρα* του-β«σΐ- 
λίως της Πορτουγαλ'λιας. ΤαΕίτα τά ίώρα ήσαν πολίι-ώρ-αΐα# 
χαΐ ΐά  χιβώιια, εις τά δποϊα περιείχσντο, ησαν τόσον rxaiwC 
καλλωπισμένα έξωθεν καί εσωδεν, ώστε τά εφεραν ϊμπροζθεν 
σου αύιοκράχορος χωρίς να τά άδειάσωσι. Μετά τό γιυμα 
του πρέσβεως τω έτροσφέρβησαν. ’Αφού είίεν αυτά τά ν£ώρα. 
δ αύτοκράτωρ έστειλε τους δυο μεγάλους, μανδαρίνους, βϊ\ΐνες 
είχαν παρεδρεύσει εις τ4 γεύμα του πρέσβεως νά τ4ν ctaoSv  ̂
δτι ή συνήβεια τής Κίνας $!ναι τ4 νά δεχωνται μόνον τά Ι)μί- 
ση iff* δ ια  %pootpiso^au « Mi λϋπιΓ καθ' υτιρδολήν, i l* t#
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νά βλέπω 5τι ο βασιλεύς της ΪΙορτοογαλλίας ινδργεΤ αυτί μί 
χαλλίστην προαίρεση*. Πολλά μέν τά δώρα, άλλα 8έν είναι 
τρόπος νά τά δεχθώ δλα ·.

<0 πρέσδος άπ$χριδη εις τους μανδαρίνους, Στ: b βασιλεύς, 
κύριός του, ένόμιζεν οτι προσφέρω πολλά μικρόν πραγμα, εάν 
θεώρησή τις τήν βαθεΐαν υπόληψιν, τήν δποίαν εχει εί; την 
μεγαλειότητα το»· οτι ήθελι κάμει πολλά περίστερο*· lay 
δεν τ6 ιμποϊιζίν μεταζπ των Suo Έπιχρατδΐών ή μεγάλη άπο* 
στάσις* καί oxt ffiikt τω κακορβνή κατά πολλά, lay b Αύ- 
τοχρατωρ εστελλξν οπ'.σω το παραμικρότβρον arc* δσα τω 
έπροσφερδησαν απ4 μέρους του, καί δτι ή συνήβεια της 
Ευρώπης είναι το νά δεχεχαι τις δλα, οσ{χ ιτροσιρέροντοιι.

. D  οί μανϊαρΐνοι ά’/ερεραν *’ς τΑν Αυτοχράτορχ ακριβή 
Ιχθεσιν ταυτης τής συνδιαλεξδως, οδτος b μονάρχης έ^άνη οχ* 
«ποβαλλει εςολοκλγ(ρου την υποψίαν, εις την 6ποιαν τ̂ο 
μήπως ο πρεσδυς δβλτίση νά τέν δμιλήσΐ) υπέρ τής 
Χριστ(ανιχής Θρησκείας. Έπρόσταξε λοιπον εις μα/δα-
ρινους να τφ φέρωσιν εις τ4 έξή{ κατά πάσαν δεύτερα* Ημέ
ραν φαγητά ait ο την τράπεζά'/ του, πραγμα, το όποιον δεν 
»ίχ£ συμβή ακόμη.* Μετά τίνα; ήμερες, τφ έστειλε δώρον τι 
τιμώμενον χίλια ταελια (α)ή πέντε y ιλ ά5ας πεντακόσια φράγκα 
(είκοσι δυο χιλιάδας γροσια τής Τουρκίας)) πρστάζων νά τον 
είπουν οτί δεν εκαμε τούτο, έπει5ή Ινόμιζεν oxt ένας πρέσβυς 
στερείται άπο χρήματα, άλλ’ επειδή ήθελε νά τέν τίμηση ώς 
ξένον έλθίντα μσκρόδεν, καί δίτις' περιπλεον ίμελλε νά άγο- 
pa?ij Stapopa περίεργα του τόπου διά νά <ρέρ*ρ ε’ς την Ευρώπην

Μετά μερικά; ^μερις) δ Jdiv Μέτελλός §ε ΣοΟ̂ α, λαβών 
την aSciav επηγε νά ευχηφιστήστ) τήν Μεγαλειότητά τβυ. Έρι- 
λοξενίσβη μέ γεύμα ώς και τό πρώτον. Τον περίέρερα# άκολοό-

(α) Αογιστικόν νόρισ^α τίς Κίνας, ώς το τ ί; Τοορχίας πον/— 
yeiov, συ/χποσούμενον εις γ ο ό α ι χ  πίεντακόσικ,
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9 ως εις τάς διώρυγας επί χομιστου «κατίου διά νά τόν ίιί*  
ξωσι σους κήπους του παλατιού. Άναστενάζων έκ, διαλιιμ- 
μάτων έλεγε. « ΙΙρές τί ολαι αύταί αί τιμαι, εάν δέν μέ ηναΐ 
συγχωρημένον νά δμιλησω υπέρ τής θρησκείας; Η;*υρι καλά 
οτι ησαν αποφασισμένοι νά μην τόν ακούσουν περί αυτοδ το3 
άρθρου, χαΐ οτι, εάν ώμιλουσε iccpl τούτοι», ηθελιν ικΟισβΐ το&ς 
ιεραποστόλους εις κίνδυνον νά διω^βώσιν ο μου μέ αυτόν. Καβ 
δλον τέν λοιπέν ’Ιούνιον μήνα χαΐ είς τάς άρχάς του ιρχο. 
μενού, Siv ίχαμεν άλλο τι, βίμή νά παριϊρεό^ ι?ς τάς πανη- 
γύρεις, τάς οποίας έώρταζαν συνεχώς, xal νά προσμένη νά 
έτοιμασθώσιν εις τό παλάτιον τά μεγαλοπρεπή δώρα, τά δκοια 
ο αυτοχράτωρ ήθελε νά σίΕίλη είς τόν βασιλέα τής Πόρτου- 
γαλλίας. Καί’ ολον αυτά τό δώσ-τημα, κανείς άπ4 τούς συ- 
ν κ̂ολούδονς- του $έν κατεχράσΟη την εναντίον των εθίμων χο- 
ρηΥηΘεισσν εις αυτους ελευθερίαν, το εδιμον του νά έκβαίνω- 
σιν απέ τόν οι*όν των, καί νά διατρένωσι τάς συνοικίας τής 
πόλεως, χα9ώς άγαπο5σ«ν* Περίπλέ ν̂ ήτο μεγαλόδωρος, καί 
άντεμειβεν Ιλευδερίως τους οσοτ τόν Ιφεραν δώρα ίχ  μέρους
τοί> Αυτοκράτορος/ - >'

Την 7 Ιουλίου, ςλαβε τ;ροσταγήν νά υπάγη πρέ; το έσίτε· 
ρας, διά ν’ αποφυγή tov καύσωνα, εις τό T im er  - M iry  - 77- 
ov lv  καί νά περάστ) την ν.όκτ* εις tJv olxov ηγεμόνος τινές, 
γδίτονευοντα με τον του αύτζοχ&άτορος, %ιά νά «ύρεβη την επαύ
ριον τ6 icpioi εις κατάστασήν του νά ί'.θΐ] νά λάοϊ) τήν απο
λυτήριον σονέ«τε^$ίν του. Τψ ελαβεν έμπρά/.τως κατσ τός εζ 
ώρας. Ilsav ίίς τή/ αίθουσαν μόνον δύο ή τρεις υπουργοί ή 
μεγάλοι μανδαρίνοι. *Η ά -aS’/Opa τ,το γεμάτη από άξιωμα- 
αικους j/έ ενδύματα ποραχάςεως, διά νά φέρουν τον ςίνον, καί 
τά όπωριχά. Έραίνοντο εις τον εξώττην δυο τάγματα μοϋ * 
οικών, καί δ.α φωνής καί St οργάνου. ‘Η κίτρινη σκηνή, είς 
σχήμα σημαία;, είχε στηθή. ‘Ο πρέαβυς έφθασε μ ί τους άν· 
θρωπ̂ ξ/ς της σνν$5ίας toj χα: μέ τον ιεραπόστολον οστις τόν «χοη-



σίμιυιν ώς 8 itfμηνευς, x«l έπρόσμενεν εις τ ό  χάτωββ* της κλί- 

μααός τις μεγάλης αιθούσης, της δποίας δλαι αί δύραι σ̂αν 

άνοικταί, νά Ίλβιρ1 i  αυτοκράτωρ νά καΟίση < επάνω εις τ ό  νβή ·  

μά ταυ,' κατβσχβοασμένόν εις σχημια μ<χρ$ΰ. θ ρ ό ν ο υ  ‘Ο ,ζχος 

ιών- τνμπάνων, τών σαλπίγγων, καί πολλών άλλων μουσικών 

έργάνων, Ιδωκε τα σημιιον τοΰ ερχομού του. 40  πρέιβυς άνέβη 

πα^εϋ’δας τήν κλίμακα, καί εισήλδεν εις τήν αίθουσαν μέ τήιι 
συν&Βίαν του, Τον έκάθισαν {πάνω εις ίν προσχενάλτον, 
χαΐ δλόι οί άλλοι έστάθησαν όρδάί. Ol· αξιωματικοί του, αύ. 

ιοκράτ®ρος- τω ερερ*ν τον oW a έν ciSst παρατάςεως. 6 w * 

τφ Ιπρόσφεραν φιάλην χρυσήν τήν επηρε μέ τ ί ς  

δόο χ«φας, καί συγχρόνως τρεις μεγάλοι μανδαρίνοι !®ερα* 

t i*  πρέσβυν ι$ς τους πόδας του θρόνου. * 0  Αυΐοκράτωρ τ« 

Ιπρόσφερε τήν φιάλην̂  λέγων* Πίετέ τον o a c v , άν δύνασθε, εί ei 

μήϊ κάματε όπως κρίνατε εύλογον. « ιΟ Δόν Μ^βλλος ελαβι 

γονυπετής τήν φιάλην άπ4  τάς χειρας τής · μεγαλειότητός τοιτ 

χ α \  άφου επ«ν ολίγον otvov* xal εύχαφί^τησε τον μονάρχην, 

άϊησυρβη ε ι ς  τον τόπον του, δποο επροσχαλέσΘη νά φάγη οπώρας 
κατισκευασμένας είς ε?5ος πυραμίδος επί υψηλότατων πινάκων,

40  Αύτο*ράτωρ τ4ν ήρώτησ ν̂ ακολούθως, εάν ή πατρίς του 

ίναι τόσον ζεστή οσον ή Σινικ/ί καί, κατά τήν α π ο χ ρ ι σ ί ν  του, 

τή* όποιαν είωκεν δτι δηλ. τ4  βασιλείον τής Πορτουγαλλίας 

χιίται βίς τό αυτό πλάτος μέ πολλά μέρη αυτής τής Αυτο

κρατορίας, xal δτι οί χάτοικοι δ ο κ ι μ ά ζ ο υ ν  μεγάλες καύσεις· 

Stay «τιστρέψητε, επανέλαβεν αυτός, προφυλα/θητε χαλά α π ό  

τήν θερμότητα τούτου τοΰ τόπου, διά νά έμτορέσητε νά φθά- 

σητ* υγιής ε ι ς  τ ό  βασιλεών σ α ς .  ‘Ο βασιλεύς, ο σ χ ι ς  σ ά ς  ί -  

cteiXev άπ4 τόσον μακράν, γνωρίζει τήν αξίαν των ό σ ο υ ς  με

ταχειρίζεται είς τά υπουργήματα· Σάς εχλεξε διά υ π ό $ ε σ ι ν 9 

τήν οποίαν ίντελώς χαλά έξετδλεσατε. Ειπέχε τ ο υ  οτι έπλη- 

ροφορήβην περί της υγείας του. * 0  π ρ ί σ Ζ υ ς  άπεκρίθη οτι 8 έν 

OsXtc λείψει, καί οτι συγχρόνως βέλιι περιγράφει ι ι ς  τον
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βασιλέα, κύριόν του, τάς «ίεργεσίας χ*Ι τιμάς, τάξ - ίΐϊσίας 
Ιπεδαψίλευσεν ιίς αύΐ4ν από τόν xatpiv του ιίς τήν Σινικήν 
ίρχομο» του ®; Άλλ\ £/rp0cyOeasv αότδφ ή- «uapc&totipa if ;  
δησις, τήν οποίαν «μπορώ νά τω δώσω μετά την τής καλής 
δγείας της μιγαλειότητός σας, είναι ή β ^ ι^ η ς  έπ©ία*! 
ή μεγαλειότης σας μ* Ιδωκεν £?ς τήν πρώτην συνέντβυξιν της, 
©τι θέλει <ρερεσθαι μέ τούς Ευρωπαίους, κατά τ&ν αυτά* τρό
πον, καθώς καί b Αυτοκράτωρ, πατήρ της, καί δτι βέλιί τι
μήσει πάντοτε μέ τήν ύπιράσπισίν της τους κατοίκους τοδ 
Μακάου, χοΛ τους άλλους Πορτουγάλλους, οιτινις κατοικούν 
»ίς τήν αυτοκρατορίαν του. · Ό  Αύτοκράτωρ άπεχρίδη εις 
τούτους το6ς τελευταίους λόγους διά νεύματος τι}ς κεφαλής.

’Επειδή b πρέσβυς έπαρακάλεσε τήν Μέγαλειοττ,τά του' νά 
προϊδιορίη^ήν ημέραν της άναχωρήσεώς του;€&ζλω τφ *ίμεί, 
άπεχριθη 6 αυιοκράτωρ* άλλα σήμερον σας έπ^ό'$*άλεσα μόνον* 
διά νά διασκεδάσατε. Έπαδή ιΐναι πολί* ζέστη, προϊ^ορώ* 
Ttpov chat νά υπάγετε εις μέρος ϊροσερώχερον, οπού r* 
πρόσταζα νά σας βάλουν νά συμφάγεΐε μέ ιού; μεγιστάνας, 
καί νά παραστήσουν Ιμπροσβέν σας Χωμιχόν τι δδαμοί. *0ϊο& 
b πρέσβυς έσηκώθη διά νά κάμη τας προσκυνήσεις τ&ι>> b 
«ίοκράτώρ εϊτίεν ακόμη* · Είναι κάλλιστσν διάΐήν υγιίαν σας: 
νά έπιστρέψητε βις to βασίλειό* σας δσον τάχιστα 8υνη$ήτ«· 
μή λησμονησητε νά έρωτήσητε άπό μέρους μου τέν κύριόν 
σας πώς Ιχε«, και νά τ4ν ειπήτε οτι είμαι ευχαριστημένος.

Οταν εκβήκεν απά αότήν τήν auvinei>£*Vj έίτροσφέρβησαν 
ίωρα εις τ4ν πρέσβυν καί εις ολην τήν σονοδίαν του· έλαβε μ$· 
ρικά περίεργα έχ μέρσυς του αυτοχράτορος, χαΐ επειδή Ιπαφν* 
τ4ν δρόμον του ΙΙεκίνγ, τφ έδειξαν τριάκοντα πέντε κιβώτια, τά 
ίκοΐα ησαν προσδιωρισμένα διά tiv βασιλέα* καί έπτά έί αύ· 
τον. Τότε Ιμαθβν ott ή άναχώρησίς του ιίχβ ποοσδισρισβή χατά 

12 Ιούλιοι» τύ όγλιγωρότερον, καί etc περίστασιν άργοη· 
ρβς άναβολης κατά τήν; it> toD αυτ*δ.
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Έν Ίοσουτω δ αό^οχράτωρ άπεκ̂ ιΟη ε’ς το γράμμα toil 
βασιλείς τής Πορτουγαλλιας. Ό  Δον Μέτελλος δέ Σούζα ει* 
χ£ν *βοποιήσει τούς μανδαρίνους του κριτηρίου των θεσμοθι < 
σιών, οτι δεν τδ ίδέχετο, εάν δέν ητο γραμμένον άπά Γσον πρός 
ίσον. Επειδή εις τήν Κίναν δέν άλλάττονται α\ συνήθεις διατυ
πώσεις, elvow πιβανον δτι ουτος ο πρέσβυ< ύπεχρεο>θη νά συμ- 
μορ?ωδί) μέ αυτά.;, χαδώς £ΐχε κάμει εις τήν έθιμοταξίαν των 
συνεντεύξεων. Προσμένων τήν άναχώρησίν του, ινησχολήθΐ] 
νά λαμβάνιρ καί εις το νά δίδτρ δώρα. Έπήγεν ακόμη μίαν φοράν 
δίά νά ευχαρίστηση τον αυτοκράτορα, άλλα δέν eipέθη exeu 
ΈδόΟησαν προσέτι είς αύτόν καί είς ολην τήν σονοδίαν του 
άργυρα δώρα κα\ μεταξωτά ίπράσματα.

Τήν 14 δύο μεγάλοι μανδαρίνοι ξλθαν aici μέρους τοδ 
αυτοκράτορος νά τω δώσωσι aiv τελευταΐον αποχαιρετισμόν. 
Είχαν προσταγήν νά τόν συνοδεύσωσιν Ιως εις τέ πλοιάριόν 
το», xal νά τον βραβεύσωσιν έκει καλά. Τήν 16 υπήγαν έμ
προσθεν αύτου μέ ιδιαίτερον ά<άτιον, τέ δποιον τους έπρόσμενεν 
επτά λεύγας μακράν άπδ το ΠεχΙνγ, διά τής μεγάλης 2ιώ- 
ρυγος. *Οταν έφθασι, xiv Ιχάλεσαν νά δ'.αβ?, εκεί διά νά πα* 
ρεδρεύση εις μεγαλοπρεπή τινα δ^πνον, τ4ν οποίον τφ είχαν 
ετοιμάσει οι μάγειροι του αύτοκράϊορος* ολα τά υποκείμενα 
της πρεσβείας είστιάθηιαν εις άλλο πλοιάριον* χήν επαύριον 
a i πρωί, ο\ δυω μανδαρίνοι επέστρεψαν εις το Πεκινγ.

40  Δ4ν Μέτελλος Se Σούζα, μέ ολας τάς δυσκολίας τάς 
οποίας ει^ε δοκιμάσει είς τήν πρεσβείαν του, ηζευρεν εντελώς 
νά υποστηρίξτ) 8ιά TYj; βαβείας επιτηδειότητός του τήν τιμήν 
του βασιλεως κυρίου τοπ, καί όλης της Ευρώπης, είς αυλήν, ήτις 
εως τότε ειχεν οιχιλήσει μόνον περί φόρων καί υποτελών, όταν 
έοέγετο πρέσβεις διά μέσου των μεγάλων κριτηρίων εκαμεν 
ώζ προς τ?υτο διακηρύξεις, αί βποΐαι πάντοτε έδεωρήθηταν ώ; 
άχατόρβωτοι* άπέέειζε τήν δικαιοσύνην των αξιώσεων ίου δια 
τής μεγαλοπρεπείας, μΙ τήν οποίαν ΕνεφανίσΟη. Ή  συνοίια του
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?5'το πολυάριθμος, καί ή πολυτέλεια των ενδυμάτων των συνα
κολούθων του έξεπληξε τήν αυλήν, καί δινίγειρε τ4ν Θαυμα
σμόν των κατοίκων του Πεκίνγ. Οί Σίναι δεν είχαν ιδεΤ ακόμη 
τόσον πολλούς ξένους, ο τ̂ινες νά παριστάνωσι με τόσην λαμ
πρότητα τήν μεγαλειότητα των βασιλέων της Ευρώπης. Οδτω 
κανείς άλλος δεν Ιλαβε τόσον διακεκρίμένην υποδοχήν καί 
περιποίησιν, όσην δ Κύριος δέ Σούζα. *0 Υιόνγ·Τχίνγ Ιπρό- 
σταξδ νά τω άποδοθώσιν δίς τάς επαρχίας καί εις τήν αυλήν 
τιμαί εξαίρετοι και ολως διόλου ασυνήθεις.

ΚΕΦ ΔΕΚΑΤΟΙ Ε Μ Α Τ Ο Ν
Α'Ειομνημόνευτα συμοάντα της βασιλείας 
του Kib-A'svy, τετάρτου αύτοκράτοροζ 

της τταρελΟούσης δυναστείας.
Εόθίις i n i  της εις τον θρόνον άναβάσεώςτου,δ νέος αυτοχρά* 

τωρ Ιπρόσταζεν είς τό κατήριον των Ηγεμόνων, να άναζητή- 
σωσι τούς εξ αίματος ηγεμόνας, τους έζευτελισθέντας χαΐ έξο- 
ρισθέντας προ πολλοΰ εις διαφόρους τόπους. Έδω,κε παρομοίως 
τήν ελευθερίαν εις πολλούς άλλους ήγεμόνας θείους του, οιτινες 
ησαν κλεισμένοι δί ίλήν των τήν ζωήν κατά προσταγήν του προ, 
κατόχου του. Οταν αϋται αί ειδήσεις έδημοσιευθησαν, ολος i  
λα4ς τού Πεκίνγ Ιχειροχροτησεν εις τό καλόν φυσικΑν καί 
εις τήν φιλανθρωπίαν του αυτοκράτορος, καί εις διάστημα πολ
λών ήμερων τά εγχώμια, τά δποία Ιχαμναν περί τ ϊ ς  καλοκά
γαθας του, υπήρξαν τύ άντικείμενον δλων των συνδιαλέξεων, 
Αί ευεργεσίαι του βασιλέως έπιδοπίπλευθεϊσαι είς πολλούς, έκ
τος των Βάνζων, ενέπνευσαν είς τους ιεραποστόλους ελπίδα 
τής άποκαχαστάσεώς των, καί τής στερεώσεων της θρησκείας. 
Ήπατήδησαν είς τούτο, διότι καί οί εχθροί των απήλαοσαν.

9.
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&ς·* ή χαταδ^ομη να άνανεωθξ χ*θ ολω* Ικείνων, οϊτινι  ̂ιίχ*ν 
ΙναγχαλισΟη την χριςΊανικήν πίστιν. Εις ταυ την την πδρις*ασιν, 
πολλοί πιστοί Σΐναι απέδειξαν διά της υπομονής των εις 
τάς τιμωρίας, αί δποιαι ιβις επεβλήβησαν, άρόσίωσιν £?ς τάς 
αλήθειας, τάς οποία; έδιδάχΟησαν,

Οί ιεραπόστολοι δέν άπεκβρδιώΟησαν. Διεύδοναν §ν Οπόμνηαα 
ΐυρδς τ&ν Πάτερ Καστιγλιόνην, ζωγράφον του αυτοχράτορος. 
Οταν ξλβε κατά το σύνηΒες νά καΘνίση πλησίον του διά νά 
tiv ίδξ' ζωγραφίζοντα, ουτος δ ιερομόναχος άφησε τήν γραφί «* 
8α του, καί λαμβάνων Φυσιογνωμίαν θλιβερόν καί -άπεσβολω- 
μενην, έγονάτισε καί επρόρερε μερικάς λέξεις δ.ακοπτομενας 
άπ4 άναστεναγμσί>ς, καί εχ,βαλεν άπο τον κόλπον του τλ υπό
μνημα πδριτυλιγμενον μέ κιτρίνην μέταξαν. Ό αυτοκράτωρ 
τον ήκουσεν ήσόνως *ai τδν είπε μέ αγαθότητα. ·Δέν’ χατε· 
δίκασα τήν θρτ,σκίίαν σας, άπηγόρευσα μόνον τους υπηκόους 
μου άπο τ£ νά τήν έναγκαλίζωντο».· Συγχρόνως εχαμε νεύμα 
εις τους ευνούχους νά λοίβωσι το υπόμνημα* στρεφόμενος α
κολούθως προς xiv Πάτερ Καστιγλιόνην, Ιπρόσθετε, *OiXw τά 
άναγνώσιι, μείνατε ήσυχος, καί εξακολουθήσατε το |ργ©ν. σας* 
Οδτος έ τρόπος των ιεραποστόλων δεν ελαβεν ολην τήν Ιχβαίΐν^ 
τήν ©-ποιαν ήλπιζαν, άλλ’ έχρησίμευσε τουλάχιστον νά βρ«- 
δύνΐ) τήν κατά των Σινών χριστιανών καταδρομήν Ιως ε£ς 
ί4 17 6 Ιτος, καθ 3 άνενεώθη μέ περισσοτεραν αυστηρότητα
παρ’ άλλοτε.

‘Ο αύτοχράτωρ, παροξονδείς άπ4 «ναφοραν τινα διευθυνδειιαν 
πρ4ς αυτόν άπδ τον αντιβασιλέα της επαρχίας Φο-Κιέν, άνε* 
ζητησεν Ιπιμελ&ς ολους τους Ιεραποστόλους, α?τιν€ς επί τής 
βασιλείας του πατρός του ίΐ της ϊδι*ής του, ει̂ ήλΘαν εις την 
Σινικήν. Δέν ευχαριστήθη μόνον νά τους ϊιώζη απο την αυτο
κρατορίαν, άλλα χαί κατεδίχασεν εις θάνατον πέντε από αυτούς 
έμου κα! ενα χαιηχητην· Ε φ εξετάζετο εις τά Πεχινον ή 
καχ’ αυχών xqpt»̂ 6ti6a υπδ *wD άντιβασιλέως γνώμη, ο Πάτερ
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Καστιγλιόνηξ ζωγράφος τοδ αυτοχράτορος, Ικαμε μέ αυτόν 
συνδιάλεξιν, τήν οποίαν μελλομεν νά άναφέρωμεν.

Τήν άρχισ&ν b Kur~Abry έξ αίτιας της αρρώστιας του χα- 
τρ4ς|Χαλιέρου, ιεραποστόλου. Αυτός επηγε κατά τέ σύνηθες εις 
τό^δωμάχιον, οπού ο πάτερ Καστιγλιόνης ενησνολειτο εις τΑ 
νά |ζωγραρίζγ) εικονογραφίας, Ελπίζετε, ειπεν δ αυτοκράτωρ, 
να διαφυλάξετε τ4ν  ̂πάτερ Χαλιερον; -— ιΗ ελπίς μας είναι 
πολύ σαθρά, άπεκρίθη b Ιεραπόστολος. — Δεν ενετε έδώ 
ιατρούς Ευρωπαίους; — Δεν εχομεν. — Δια τΐ οέν εχετε; — 
’Επειδή είναι πολλά δύσκολον νά καλέση τις άπέ τόσον μα
κράν* άλλ’ εχσμεν δύο χειρουργούς έμπειρους. — Είναι ευκο* 
λώτερον νά γίνη τις έμπειρος εις τήν χειρουργικήν, επειδή αί 
άρ^ωστίαι τάς δποίας Θεραπεύει είναι έξωτερικαί. — ’Αλλ’ ειπέ 
μοι, σ«ς οί άλλοι χριστιανοί παρακαλεΤτε τδν θεόν σας Sta τόν 
άρρωστον, άπ’ αυτόν ζητείτε νά τόν δεραπευσΥ];— Να! κύριε, τον 
παροααλουμεν καθ’ ημέραν.— ΠόΘεν προέρχεται λοιπίν οτι δέν 
απολαμβάνετε τήν Θεραπείαν του;— ‘Ο Θεός μας είναι παν
τοδύναμος* δύναται νά μάς τήν χορηγγίση· άλλ’ ίσως είναι κα, 
λώτερον νά μή μας τήν δώσγ), καί δεν παύομεν άπ4 το νά 0- 
ποτασσώμεθα είς τήν θέλησίν του. — Είπε μορ οί χριστιανοί 
φοβούνται τέν θάνατον; — Οσοι Ιζησαν καλώς δέν τον φοβοων. 
ται, άλλ’ οσοι Ιζησαν κακώς τον φοβούνται κατά πολλά. — 
Πώς νά γνωρίστ) τις, εάν εζησε καλώς ή κακώς; — T i γνω
ρίζει διά τής μαρτυρίας τής συνειδήσεως.

Ύστερον άπο αύτάς τάς έρωτήσεις καί αποκρίσεις, δ αυτο- 
χράτωρ διεύθυνε τον λόγον είς ενα ζωγράφον Κινέζον. » Είπε 
μοι τήν άλτίδίΐαν συ* προ πολλοϋ σέ βλέπω συναναστρεφόμενον 
τους Ευρωπαίους· ενηγκαλίσθης τήν θρησκείαν των; δμολόγησόν 
μοι ελευβέρως άν ησαι χρις*ιανός.— Δεν e/ω σκοπον, άπεκρίθη b 
Κινέζος, νά δοθώ είς αυτήν τήν Θρησκείαν* Πολλάκις μέ παρε- 
χίνησαν νά γενω χριστιανός, άλλ* ή ένανθρώπησις του Θεοί εί
ναι ση^εΐον, το Sicolov πάντοτε μ’ έσταμάτησε. — Είναι μ»·

9*
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στηριον, όποιον εμπορ*ι νά Ιξηγηθγ}, IfcarAdScv b Πάτ*σ 
Καστιγλιόνης. — Κ α ί πώς; ήρώτησεν δ αύτοκράτωρ. — *0 
θεός διά της παντοδυναμίας του εσχημάτισε σώμα ιίς τον 
κόλπον παρθένου τίνος· ή'νωσε μίαν ψυχήν μέ τούτο t i  σώμα, 
καί τρδτρ τό σώμα καί αυτή ή ψυχή ήνώΟησαν μέ τήν θεότητα 
τοι>. Λέν δύναμαι νά σάς απώ ολα δσα Θέλω· άλλα το μυστή - 
ριον τούτο αναπτύσσεται etc τα θρησκβυτικά βιβλία μας. ~  
Επειδή δεν ήξεύρεις ν'άναγινώσκης τά Ευρωπαία βιβλία, δέν 
Ιγεινε; χριστιαν4ς# ε!πεν δ αατοκράτωρ εις τόν Κινέζον ζω
γράφον· — Συγ*/ωρήσατε μοι, Κύριε, έπανέλαβεν ο ΓΙάτερ Κα~ 
στιγλιόνης* δότε μοι τήν άδειαν νά σας είπώ, χυριε, δτι Ιχομβ» 
βιβλία μέ Κινέζικους χαρακτήρας, εις τά οποία τέ μυστήριον 
της ένανΟοωπήσεως έξηγεΐται, — Θεωρεί τάς ζωγραφιάς σου, έ- 
πανελαβεν b αυτοχροαωρ* τήν απτήν ΐ  μέραν έστειλε τον πρώτον 
Jaifov του εις τ4ν ΓΙάτερ Χαλιερον.

‘Η καταδΐωξις, τ̂κς έγρνννίδη εις τήν επαρχίαν Φο-Κιέν; 
|χτ<ά>6η αμέσως εις τήν του ΝανχΙνγ, οποι> έπηριθμοΟντο χρι
στιανοί περισσότεροι από πασαν άλλην επαρχίαν.

‘Ο αύτοκράτωρ Κών-Λόνγ πανηγύρι. με 
μεγά\ην "λαμπρότητα το εξηκοστόν έτος της 

ηλικίας της μητρός του κατά το Ί 752.
Μερικούς μήνας προ τοο νά φθάσγ} αυτή ή βασίλισσα ταύτην 

τήν ηλικίαν, ολα τά κριτήρια τής πρωτευσόσνις, ολοΐ ot αντι
βασιλείς xal μεγάλοι μανδαρίνοι της αυτοκρατορίας έλαβαν 
προσταγήν νά έτοιμαοδώσι διά τέν πανηγυρισμόν χνίς εορτής, τής
δποίας άντικείμενον έμελλε νά γένη αυτή. Ολοιοί ζωγράφοι, 
λιθοξόοι, αρχιτέκτονες και ξυλουργοί του Πεκίνου και των πλη* 
σιοχώρων επαρχιών δέν Ιπαυσαν άπο το νά ενασχολώντο» πε
ρισσότερον άπέ τρεις μήνας κατά σειράν, εις το να καμνουν 
αριστουργήματα τή; τέχνης των· έπρόκειτο λογος νά χάμωσιν



οικοδομήν επιτηδέίαν ct< t i  νά θελξή τούς ό^βαλμους αύλης 
φιλοχάλου καί ήδοπαθου;, συνετισμένης νά βλεπϊ) τά ωραιότερα 
Ιργα των τεσσάρων μερών του κότμου. Οί καλλωπισμοί έμελ
λαν ν’ άρχίσουν εις ενα άτ4 τους τής εξοχής .οΐχους του αό-
τοκράιορος, καί νά τελειώσουν εις *ci αυτοκρατορικον παλατιον 
του Πεκίνου, τ4 $ποΐον απέχει τέσοαρας λεύγας.

Είναι δόο δρόμοι διά νά υπάγη τις από το εν παλατιον εις 
τέ άλλο. ‘Ο αυτοκράτωρ άπεφάσισε νά γένη ή πορεία βίς το 
μήκος του ποταμού προτίμησα; τούτο άπά τον συνήθη δρόμον. 
Επειδή ητο νειμών και ουτος ο ποταμός ητο παγωμένος, 
έσυμρωνήθη νά μεταχεφισβύσι y αμουλκοι»; ή ελκυθρα (α). Απ4 
τα. δυο μέρη του ποταμού υψώνοντσ κτίρια διαφόρων σχημά
των, χροτωμένοε, ζωγραφισμένα καί καλλωπισμένα κατά την 
λα π̂ροτέρα-ν φιλοκαλίαν τής χώρας. Εις αλλα μέν έβλεπε τις 
χορού; μουσικών, είς άλλα δέ πλτ,θη χωμωδών, χαΐ είς πολ
λά ^σαν δροσιστικά ποτά καί καβέδραι μεγαλοπρεπείς διά τόν 
αυτοκράτορα καί τήν μητέρα του.

Εις τήν πόλ̂ ν οπού κεΐται ή άγροτική οικία, t i  θέαμα ?]- 
τον ακόμη ώραιόχερον. Άπο τήν δυτικήν δύραν, διά τής οποίας 
Ιμελλε νά διέλββ ί) αυλή, εως εις τήν του παλατιού, ησαν κτί
ρια λαμπρά, περίστυλα, Θολίαι, κιονοστιγίαι, παστάδες, αμφι
θέατρα στολισμένα μέ τρόπαια χαΐ άλλα έργα κινέζικης άργιτβ- 
κτονιχίς. "Ολα αυτά ησαν καλλωπισμένα άπό εγκαρπα, άνθοστε ■· 
φάνους, καϊ πολλούς άλλους κάλλιο πισμους τούτου του είδους. 
‘Ο χρυσές, οί τεχνητοί άδάμαντες και άλλο: πολύτιμοί λίθοι δια
φόρων χρωμάτων έλαμπαν ικει πανταχοθεν. Μεγάλη ποσότης 
καθρεπτών άπδ στιλπνότατον μεταλλον επολλαπλασιαζεν άπ4 εν 
μέρος χά αντικείμενα, καί από τό άλλο τά συνηγεν εις είδος 
μικρογραφίας, διά νά σ^νιματίστ) ολον άληβώς γοητευτικόν.

Taj τα τά λαμπρά χτίρια οιεκοπτοντο εκ διαλειμμάτων ακ i

(1.) Είναι ιί$ τ<ιν *Ρ'οχτσιαν καί Βλαχίαν ονομαζό ι̂εναι σβςνιαι*.
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$οι>νά καί κοιλάδα; τεχνητάζ, αΐτινες ίμιμουντο τήν φόσιν τόσον 
ακριβώς, ώστε εδύναντο νά εκλη<ρ0ώσιν ώς ευάρεστοι ερημίαι· 
Κατασκεύασαν Ixst ρυακας καί βρίσεις, εφύτευσαν δένδρα καί 
δενδρύλλια, είς τά όποια ήσαν προσχολλημένα ομοιώματα άγρι- 
μαίων, των οποίων αί κορμοστασιά ι ήσαν τόσον ©υσικαί, ώστε 
ήθελεν είπει τις δτι ήσαν εμψυχωμένα. ’Επάνω εις την κορυ<ρή* 
καί επάνω εις τον κατήφορον μερικών άπ’αυτά τά βσυνά* εβλεπε 
τις μικρούς ναούς Βόνζων μέ τά εϊδωλά των. Εις άλλα μέρη 
έποφατήρει τις δενδροκομεία καί κήπους, οπού ησαν άναδενδρά- 
δες μέ τάς σταφυλάς των διαφόρων βαθμών ώριμότητος, καί 
παν είδος δένδρων, τά δπώϊα εφεραν καρπούς κα! άνδη πασών» 
των ωρών του έτους. Δεν διεκρίνοντο*άπο τά άλη0η, μολονότι, 
^σαν τεχνητά.

Δεν έξήρκεϊΕ μέχρι του?εβ διένειμαν, ίκ  διαλειμμάτων εις 
τέ πέρασμα, λίμνας καί δεξαμενάς μέ τά όψάριά των, καί μί 
τά ένυδρα πολυειδή πτηνά των.. ’ Αλλοΰ, εβλεπε τις παιδία, τά 
έποΤα μετεσχηματισμένα εις πιθήκους καί άλλα ζώα, εκτε- 
λουσαν μεταξύ των τρόπους συμπζριφορας, τους οποίους είχαν..
διδαχΘξ· Επειδή ησαν ενδεδυμένα μέ t i  ίδιον δέρμα των ζώα>ν, 
τά οποία πορεσταιναν, ν.ον βδκολον νά άπατηθ^ τις. *Αλλα 
παιδια, μετενδυμενα ώς πτηνά, έπαιζαν %4 πρόσ<απον αυτών 
επάνω ε£ς στήλας η εις πασσάλους; πολλά υψωμένους, καί των, 
οποίων το μεταξωτόν σκέπασμα Ικρυπτεν άνθρώπους ενασχο- 
λουμενους εις τό νά χάμνα>σι νά κινώνται ταυτα τά αυτόματα. 
Έβάλθιραν εις άλλοος τόπους όπώραι ύιεερμεγέΘεις, εις τάζ 
οποίας ησαν κλεισμένα τέκνα· Αϋται αί όπώραι ψοίγοντο ε
νίοτε καί έδειχναν εις τους Θεατάς τό περιεχόμενον, Χοροί 
μουσικής, πλήθη κωμωΒων, Θαυματοποιών, καί άλλων, τεθει
μένοι έκ διαλειμμάτων, Ιβιάζοντο νά δείξωσι τά φυσικά των 
προτερήματα, είτε διά ν’ άρεσωσιν. είς τδν αύτοκράτορα καί εις 
την μητέρα του, είτε διά νά εμβωσιν εις τήν δούλευσιν μβρ. 
£(χών ηγεμόνων και μεγιστάνων της αυτοκρατορίας.
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"Οτα* χά έργα άρχισαν νά έχουν κάποιον σχήμα, άιτζγο^κ 
ρβόδη αύστη^ώς είς δλα τά υποκείμενα, δποίοκ βαθμού χαΐ 3ν 
ijvac, τ£ >ά μεταχειρισθώσι καπνοσωλήνα (ΌΘωμανιστΙ τσιμ
πούκι) εις το μίμος των νεωιτί καλλωπισμένων οδών. Αυτή 
ή προρύλαξις ήτον αναγκαία διά νά προλαμβάνουν τάς πυρκαϊ· 
άς, Μερικάς εβδομάδας πρό της ημέρας τής παρατάξεων, άπε- 
φασίσθη, ώστε αί οδοί νά μοιρασθώσιν εις τρία, διά νά έμποροΰν 
νά απολαμβάνουν μέ άνάπαυσιν τούτο zb θέαμα, καί οΐ πεζοί 
κ*1 οί-έ'ριπποι, καί οι πηγαίνοντες καί οί ερχόμενοι. Τ4 μέσον 
πίσηςδ§ου, zb όποιον r,το πολύ πλατατερον σ̂ άρεξ τά δυο πλάγιοι 
έφϋλάττδτο διά του; ίοίππο^ς καί οχήματα, τό εν πλάγιον διά. 
τούς πηγαίνοντας, καί zb άλλο διά τούς ερχομένους. Μερικό* 
στρατιώτου ώπλισμενοι μέ μάστιγα, εξηρκεσαν διά νά φυλά* 
ςωσι,τήν τάξιν μεταξύ της υπερβίλιχής πολ^ανβ^ωπίας, $}τις 
*.ίσχετο τότε εις την πόλιν τον Πεκίνου,

’Επειδή δεν etvat συνήθεια είς τήν Σινικήν νά εκβαίνωσιν αί 
γυναίκες καΐνά συμμιγνυωντΛΐ μέ τοί>ς άνδρας, καί δεν ?)το 
δίκαισν νά στερέωσε θέαμα ήτοιμασμένον διά υποκείμενον ο
μόφυλόν, δ αότοκράτωρ έπρομήΘεασε διά τοδτο 8ιορίζων η
μέρας τινάς,. κατά τάς δποίας αύταί εδυναντο μόναι νά άπο· 
λαύσωσιν αυτό· Kat αύτάς τάς ημέρας δέν σπνεχωρήδη *ίς 
χάνένα άνδρα νά παρευρεΘή είς τήν εορτήν, καί κανείς δέν 
παρεορέβιΐ). Κατ’ αυτδν zbv τρόπον, ολος b κόσμος ευχαρίστησε 
τήν περιέργειαν του, χωρίς νά ποφαβη χάνέν εθιμον τοδ βασιλείου.

ΤΑ 'άίωιημειοτώτΣρον εϊ'αι ή εκλογή εκατόν γερόντων, οι- 
τινες" eOe^oovw -οτι άπεσπάσδησαν από τάς διαφόρους επαρ
χίας του βασιλείου, καί οτι έχουν ο χαθςΐ?, ήλικίαν έκατδν 
ετών. Δέν έζητήθησαν οΐ γερσντώτεροι, άλλα μόνον εκείνοι, οί- 
τινες είχαν την γενειάδα λευκοτάτην, μαχροτάτην, καί σεβασ- 
μιωτατην. Ουτοι οί γέροντες * jjiray Ινδεδυμένοι κατά τέν auzbv 
τρ'οπον, καί έξεραν ΙπΙ του στήθους μαχράν οίργπραν πλάκα, 
W  τζί έποίας ητο χαλκοχαραγμένον zb όνομα της Ικαργίας^
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xrjv έποίαν άντεπροσώπιυαν. Το υπούργημά των tjjto >ά αποδίδω— 
σιν bm & tm  εις τον αυ.τοκράτορα, καί νά τω ευχωνται τόσα 
!τ*ι ζωής, δσα είχαν ρλοι αυτοί.

Οί αρχαίοι σοφοί, η άλλως ε’πεΐν οι αθάνατοί, εΓχοσι τέσσαρες 
τον ά^ιίμον, έμελλαν ώσαότπχς νά χρησιμεύτωσιν εις τον θρίαμβο·» 
αης αότοκραιορίσσης, καί νά ευχηθώσιτήν σοφίαν καί άθα- 
νασίαν των. Τα αγάλματα των, Ιχοντα μέγεθος δπερβαινο» 
τήν. άνθρωπίνην φό«ν, έιέβησαν οχι μακράν τ^ς πρώτη; «ίσσ- 
όου του παλατιού· Τα είχαν δώσει σχήματα καί κορμοστα· 
cict^ διαροροιίζ, αναμφιβολως· δια νά σημάνωσι τάς άρεχάζ·, 
τας δποιας υπέθεταν οτι ενεργήθησαν ειδιχώτερον άπί τους 
σοφούς, τους οπαίους ποφίσταναν,

Καδ’ ολον τέ διάστημα της πορείας, δ Αυτοκράτωρ ίψ ιι^  
τος έπροηγεΤτο τής μητρός του μερικά βήματα, καί τήν εχρη- 
σιμευεν ω; iπποκομσς* αδιη ή ήγεμονίς έκάθητο είς μίαν κα* 
θεδραν άνοιγμένην πανταχόθεν. όλοι οι αυλικοΐ ήκολουΘου* 
πεζοί. Γήν αυτήν έσπέραν ήργισαν νά κρημνίζωσιν ολα τά κτί
ρια της πόλεως, χαΙ μετ’ όλίγας ημέρας, ολα ^σαν χαλα* 
σμένα* άλλ’ ο Αυιοκράτωρ δέν ήβέλησε νά Ιγγίξωσι τά του, 
ποταμοΒ. ϊά  διεφυλαξεν ώς μνημειον της μεγαλοπρεπείας της 
βασιλείας του. Άντέμειψεν ολους τοί*ς μανδαρίνους τής πρω- 
τευούσης διά τους κόπους, τους ίποίους δπέρεραν διά τήν κα· 
λήν εχβοισιν τής έορτης. δλαι αί γυναίκες του βασιλείου, αί 
δποΐαι είχαν ήλίχίαν όγδοηκοντα ετών χα! περισσότερον, ίμέ- 
θεξαν ωσαυκο  ̂ aizb τας μεγαλοδωρίας του* αί δι αυτήν τήν 
πανήγυριν έξοδευβεϊσαι ποσότητες, είτε άπο τίν Αυτοκράτορα, 
εϊτε άπέ τάς συντεχνίας καί άπδ τους ίδιώτας, οίτινες συν*'· 
σέφερον εις αυτήν, Οψωβ̂ σαν εις περισσότερα άπΑ τριακόσια 
Ικατομμύρια.
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Αιαγωγη δημοσία και ιδιαίτερα τον 

Αντοκράτορος Κών-Λονγ, γραμμένη 

άττI ίνα ιεραπόστολον
Πρέπει νά διαχριθη ο τρόπος, μέ τδν δποιον ουτος δ μο· 

νάρχης έπαροασιάζετο δημοσία, και όταν παρεσταινιν ώς τδν 
1>ι6ν του ουρανοί), ώς xiv πατέρα καί τήν μητέρα του λαοδ,. 
ώς τον βασιλέα τής ευρυγώροπ Αυτοκρατορίας του μέσου του Κό
σμου, απ’ Ιχεϊνον, μέ τόν δποΐον i f  έρετο εις τέ παλάτιόν τοϋ, δταν, 
παραιτηθείς εις τήν αγχίνοιάν* του, etc τδν χαρακτήρα, καί εις 
τάς κλίσεις του, εσυγχώρβι νά πλησίάσ  ̂ τις εις xb σεβαστδν 
πρόσωπ,όν του. Εις τήν πρώτην περίστασιν, η το πλέον ένω- 
χλημένος καθ’ ολους το&ς τρόπους, πάρεξ οσοι ησαν γονατί· 
σμένοι εις το&ς πόδας του. όλα τα έργα του έμελλαν νά xpt“ 
Θώ7 ΐ κατά τ4 μεγαλεΐόν του, καί νά ηναι άξια επαίνων 
τής ‘ Ιστορίας. Εις τήν άλλην %το φρόνιμος, φίλο;, γραμ
ματισμένος, οικογενειάρχης, δστις δέν άφινεν άλλο τι μεταξύ 
αυταΰ *αΙ εκείνων, τούς όκοίους εδένετο βίς* τήν συναναστρο
φήν του, εί μή xb διάστημα, xb οποίον δέν έτολμουσαν νά διαβώσι.

Ουτος δ βασιλεύς Ισηκών τ̂ο πολλά πρωί, καί, εύβυ; δτε 
b ήλιος ένεφανίζετο επί του δρίζοντος, ΙκάΟητο επί του θρό
νου του, καί έδιδε συνέντευζιν εις τους υκουργους, είς 
μεγιστάνας, καί ε?ς τους αντιπροσώπους των κριτηρίων; Αφοδ 
εζετελτΰντο ad αποθέσεις, Ιπανγίρχβτο είς το δωμάτιόν του 
μέχρι της αυριον, άλλα δέν διέμενεν αργός. Κατά πασαν ημέ
ραν άνεγινωσχεν  ̂ η ^γγάρευεν δλλους ν’ άναγινώσκωσιν, άπει
ρους άναρορά;, άγωγάς καί απομνημονεύματα. Διά νά συ
νέρχεται άπ4 τήν συντασιν του πνεύματος, τήν δποίαν άπ^- 
τει αυτή ή ενασχόλησή, επιίγαινεν ακολούθως εις έν πλοιά- 
ριον ή επί καβεδρας, νά επισκέπτεται τά εις το5ς κτί
σου; κείμενα παλάτια, ή νά παρατηρώ τά παντοειδή κερί*
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«ργα, τά δποΐα έ?χβ σπναΟροίσει εκεί,  ̂ νά δίωρη z ic  εργα
σίας και τάς έπισκευάς, αάς όποιας εΤχε προστάζει. (Η etc 
τά πράγματα ένασχόλησι'ς του τόν ήςολούβει παντο5 * τίποτε 
δέν άνεδάλλετο χοτέ διά τήν αυριον, καί πάντοτε ή τον έτοι
μος ε?ς το νά δίδη τάς τφοσταγάς του διά δποιανδήπστε υ
πόδεσαν καί άν τίΟελε συμβή. εξαίιρνης. Επειδή έδιορίζετο τότε 
an i τέν νόμον νά διαμενη εντ&ς της ιδίας του οικίας, ε?χεν 
δλόγυρά τοα μόνον μερικούς ευνούχους, εφόρει ενδύματα κοινά, 
καί δέν εφυλαττέν άλλο xe, διά νά ε’πώ ούτως, άπο xi μεγα* 
λεΐόν του, είμη S,zt δέν έδυνατο ν/ άρίση. ’Επειδή έστοχάζετο 
περί όλων, καί Ιζήτει πολύ όλιγώτερον νά διασκεδάζη πάρεξ 
νά εκτείν^ τάς γνώσεις του-διά την· τελειοποίησή των εις τούς 
υπηκόους τοα ωφελίμων τεχνών, εν ζητημα έγέννα συνεχώς 
άλλο, καί τούτο εν τρίτον, κτλ. καί ή οξύνοιά του ίτο τόση» 
ώστε δέν η το ανάγκη νά τον επαναλαμβάνω τις 8,τι· τω ε?χεν 
ειπεΤ. Επειδή, διά νά πληροφόρηΘϊ) άν τ4 είχεν εννοήσει, zb 
επανελίμβανεν. i  ίδιος καί zb άνεπτ^σσεν.

Φ ο 'ο .ψ ο ν  π ζ ρ ά ΰ ζ ι γ μ χ  ο ώ σ τ ο ρ ο τ η τ ο ;  ώ ς  

προς ενζ λογιον, χατα το ι///.
ένας λόγιος του Κτάγγ~ J ! l t ονομαζόμενες Ουάνγ -ΣΙ*  

Χ εοΪ>) Ιζη τήν πατρίδα ζου . ώς. φιλόσοφος, μακράν άπα 
τά ϋπουργήματα και άπ4 τήν αυλήν, μήν Ινασχολούμενος εις 
άλλο ζι ειμ-η εις τ4 νά συλλογίζεται xal εις zb νά γραφΐ}. 
Διά νά ήδόνη τά συγγ,ράμματά του, xal νατά διατπείοη ευκο- 
λώτι^ον, τά εγεμςζεν άπο ιδέας άζιομεμπτούς. Ητα έξηκον 
τούτης. Τά γεννήματα το5 πνεύματός' too zbv είχαν πλου
τίσει, καί τ4ν είχαν προξενήσει δτωσουν υπόληψιν. Φθονερός 
τις τον κατηγόρησε* παρευΘύς συνεληρδη, έρέρδη β?ς zb Πε* 
κΐνον υπό καλήν φυλαςιν, καί άπηχθη έμπροσθεν του κριτήριου., 
των έγκλημά τα>ν. Οί Ηγεμόνες, οί υπουργοί κα! οί μανδαρ^ο^
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της πρώτης τάζεως σι>νη0ροίσίησαν, χατά προσταγήν του Αδ· 
τοκράτοόος, διά νά τέν κρίνωσι.

ΚατηγορεΤτο, ά. διότι Ιτόλμησε νά εγγίζ*} το μέγα λεξικές 
το3 Κάνγ * X!, και εκαμ,εν επιτομήν αύτου, εις τήν δ ποιαν δέν 
ΕΦοβήθη νά επικρίνη μερικά μέρη τούτου του ριβλίοπ,’ τό δποΐον 
Ιχρεώστει νά σέβεται· β\ διότι είχε την αυθάδειαν νά γράψβ 
εις τόν πρόλογον ταυτης της επιτομής τά μικρά ονόματα του 
Κομφακίου, των προγόνων του αυτοχράτορος καί τά αυτου τοδ Βί
ου. γ '. Ότι Ιγραψε, χάμνων την γενεαλογίαν του, οτι χατηγετσ 
άπο xiv Χοανγ Τ ι διά των Τχεού, δ\ Οτι πάρεισήγαγεν εις τους 
στίχους του αυτήν τήν ψευδή καταγωγήν. Ό κατηγορούμενος άπδ·· 
κρίθη εις τ4 πρ&τον κεφάλαιον της κατηγορίας δτι το λεξικόν τοδ 
Κάνγ-Χ! δν πολυτομον δεν τ̂ον ευχρηστον, και δτι ή επιτομή, 
τήν-οποίαν είχε χάμερ ζτο πρόχειρος, καί ολίγον δαπανηρά. E(c 
τά δεύτερον, δτι ίΟελε νά μάθ  ̂ τους νέους νά μην άπατώνται 
περί τούτων των μικρών ονομάτων· καί περιπλεον, οτι εις τήν 
μετατύπωσιν τούτοι) τοδ λεξικοΟ-έρρόντισε νά έκβάλη ο,τι ίτο άξισ-. 
μεμπτόν. Εις το τρίτον, δτι τοοτο ητο μία κενοϊοξία,'ήτις-τω διήλ- 
6ε διά της κεφαλ?ς, καί δτι έχαίρετο πολύ νά νομίζεται οι* 
είναι κάτι τι. Τέλος, άπεκρίθη εις - τ4 τέταρτον κεφάλαιον τ^ς 
κατηγορίας, o t c . παραφερόμενο< άπί τ4 ποιητιχέν πδρ, δεν I- 

πρόσεξεν εις εκείνο τδ κακόν, τ4 δ ποιον αί ix f ράνεις, τάς δ- 
-ϊτοίας μετεχειρίζ$το, έδόναντο νά έχωσιν ·

Οί χριταί δέν ευχαριστγίθηταν άπ* αυτήν τήν ππεράσπισιν 
τοα λογίου. Θεωρο3ντες τέ ανόμημά του ώς ίγχλημα έσχατης 
παρανομίας ε?ς τον πρώτον άρχηγίν, xJy χατεδίκασαν νά κοπή 
εις κομμάτια· καί πρ4ς τούτοις άπεφάνισαν τήν δϊίμευσιν των 
Υπαρχόντων του, καί Θανατηφόρον καταδίκην» εναντίον εκείνων 
από τους συγγενείς του, οΐτινες είχαν ηλικίαν περισσότερον, 
άπέ δεκαέξ Ιτη* τά μικρότερα άκ αυτήν τήν ηλικίαν τέκνα 
του χαΐ αί ρναΐκές του, κατβδιχάσθησαν εις εξορίαν καί ε?ς 
β!ΗχμαλωσΜ$ν.
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‘Ο Αυτοκράτωρ, έϊζ τέν οποίον Ιστάλβη αυτή 5j άπίφασι^, 
άπεκρίθη · « Κάμνω χάριν εις τέν Οόάνγ - ΣΙ. Χεού κατά τΑ 
€?δος της τιμωρίας τοα* δεν Θελει κατακερμστισθη, άλλ’ ας 
καρατομηβη. Χσρί£ω τήν ζωήν εις τους συγγενείς του. Ο τον δέ 
διά τούς υιούς του, &; φυλαχθώ σι διά τήν μεγάλην βανάτω- 
σιν του φθινοπώρου* δ νόμος άς έκτελεσθ  ̂ κατά τά άλλα αρ- 
βρα του. Τοιαύτη είναι ή βελησίς μου * άς σεβασΘη αυτή ή 
7ϋροσταγνί » .

Δεν πρέπει νά εκπλαγη τι; διά τήν αυστηρότητα ταότης 
της απ$φάσεως. Εις τήν Σινικήν μία μόνη λέξις κατά της 
κυοερνιίσεως επιφέρει βά*Αΐον,· καί μάλιστα είναι έγκλημα κβ- 
φαλικης ποινής νά άναγνώση τίς βιβλίον κακολογούν αυτήν*

Σνλλσγη καλών βιβλίων, σχη ι̂ατισΟβΐσα
οιά προσταγές- τοϋ Ιίιεν-Λονγ.

*0 * j ib r y  έδημοσίευσε καθ’ βλην̂  τήν αυτοκρατορίαν.
τ$υ δτι ήθελε μίαν συλλογήν δλων των καλών βιβλίων, τά 
ίποΐα ή Σινική 1<ε*τητ?, καί έπρόστ.αζε ταυτοχρόνως ολους 
Ικ ί̂νοι*;, οσοι Ικτώ>το χειρόγραφα άςιότιμα, να τά στειλωσιν 
etc τήν αυλήν, υποσχόμενος εις αυτούς δτι θέλει του; τά στεί
λει δπισω, άρου κάμωσιν εκλογήν μετάξι) αυτών. ’Απεφάσισεν 
ώσαότως νά συνίσταται αυτή ή συλλογή άι:& έξακοσίας χιλι
άδας τόμων. "Οταν £ρ0αααν πανταχόθεν τά βιβλία, επροσ- 
κάλεσεν εις τb Πεκΐνον τους σορωτέρους λογίοπς τή; αυτο
κρατορίας, καί του;  εδωκε πολλούς συνεργάτας, τους δποίους 
xawutjcv εις το μέγα παλάτιον. ββαλεν ηγεμόνας έπιστάτας 
ταύτης της έπ-.χεφήσεως, καί αυτ&ν τον Ικτον υιόν του. ήσοιν 
ύπευβυν ι̂ διά τά παραμκρότερα σφάλματα, καί μία μόνη ς-ιγ 
μή λείπουσα ε?ς τού; χαρακτήρας τους πλέον περιπεπλεγμέ
νους έμελλε νά τους άίραιρέσγ] μέρος των εισοδημάτων των * 
Επρεπεν ώστε ολα τά άπ4 τήν τυπογραφίαν έξερχόμενα



βλία νά Jjvat ίξιρρημενα άπ4 παν είδος σφαλμάτων.
Το πλέον ενδιαφέρον ταότην την μεγαλοπρεπή καί £*&:· 

ρον συλλογήν, είναι ott δ Αυτοκ.τωρ συνεσωμάτωσε μέ αυτήν 
τρία συγγράμματα περί τής Χριστιανικής Θ^σχείας, συντβ-, 
θειμένα ποτέ τζαρ Ιεραποστόλων. Το πρώτον η το σύγγραμμα 
τοΰ'Πατρές ‘Ρίκκη, γνωστόν εις τήν Σινικήν υπό το ίνομα 
Λ ιψάχ-Κ ον. Τούτο ητο αριστούργημα. Καί λόγιοι τέ άνεγί- 
νωσκαν άκαταπαυστως St<a νά καλ)ιωπίσωσι τό υρος των. Έπι* 
γράφεται Tihr~Tχον-Χ ε-Ύ ί, χαΙ σημαίνει αληθής γνώσις του 
Θεού. Ti δεύτερον σύγγραμμα είναι το Τ ίάνγ-Μ ανά  .

Εχβί επιγραφήν τάς δύο λέξεις ΤρΙ~Κέ. Το ύφος του etval 
πολλά κομψόν, καί οί στονασμοί πολυάριθμοι καί βα9ειςβ 
Πραγματεύεται πεο! τής νίκης των επτά παθών των εις τόν 
δνβρωπον ύπερεχόντων. Τό τρίτον είναι τοΰ Ιΐάτερ Βερμπιέστ  ̂
οστίί εζη επι τής βασιλείας του Κ άνγ-Χ ί. Επιγράφεται 
Κ ιαό Τ ίαό Σον-Λ ovy9 ή Επίτομη των Θεμελιωδών άλη* 
θειων τής Θρησκείας Δεν είναι γραμμένον διά τούς λογίους, 
χα! φαίνεται οτι δ συγγραγεύς νίθελησε νά τό κάμη καταληπτόν εις 
ολον τέν κόσμον. ‘Ο Αύτοκράτωρ Κάνγ-Χί άναγνώσα; αυτέ, 
άστειεΰθιη περί του ύφους του' άλλ’ είναι συντεθειμένοι μέ 
αναλυτικήν μέδιοδον,· ηχις το άπεχατέστησεν άξισν του νά σογ- 
καταριΟμηδη μέ, τα. κάλλιστα σύγγραμμάζα. Τοιαότη είναι 
ή ελαφρόvotor κ,αί ασκεψία των Χινών τιμώσι τα βιβλία, τα 
δποΐα πραγματεύονται π€ρ\ τής Χριστιανικής Θρησκείας, καί 
χαταδιώκουσι τ^υς Χριστιανούς.

EuWa Χαυτκρα γενο otsV/j =ϊς τονς ιεραποστό
λους, ar.o τον αυτοΆρσ.τοραΌΟί

\ \ Λ ^ ΙΚ Τ7Υ,ατα το I / / /.

\ rp ι
t£v—1 οvy

Περί τά τέλη του μην&ς Αύγουστου τούτου του Ιτους, δ 
αύτοχράχωρ ήΟέ\ησε νά κάμΐ) εις τους Ιεραποστόλους λαμ-
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πράν χάριΥ £8<axe προσταγήν εΐζ τ4ν πατβρΛ' Σικίλπάρτον, 
7ϋ$>ώην Ιησουίτην γερμανίν, νά δΐυάγη χατά ρητήν Ημέραν, 
ίις τ4 έσωτερικδν τής αγροτικές οΓκίας του. Ουτος & Ιεραπο
στόλου εστοχάζετο οτί ΙπροστάχΦη τοδτο διά νά επιδιόρθωσή μίαν 

Μόλις ερβ/χσί, καί εύ&υς ειβοπδιήθη δ Αυτοκρά- 
τώρ* *Εμβήκε μέ ήθος εύπροτόγορσν, t i  SitoTov έλάμβανε κα - 
λντίερα άπο ιίάντα άλλον, δταν ήδελεν. Έπηγε κατευθείαν ε’ς 
•tiv πατέρα Σιχιλπάρτον* δστις έζωγράριζε, ααι Ιπροσποιηθη 
ίτ ι παρατηρεί xata ϊίρώτην φοράν, Ιτι ή χειρ του Ιτρεμεν 
• άλλ’ $ χειρ σου τρέμίι, τω eifc£ ». —  ΤοΟΐο 8έν βλάπτει διό
λου, είμαι άκόμΐ) έιζ κατάσταση* τοδ νά ζωγραφίζω. —  Τί 
ηλικίαν ίχετε λοιπόν ; έχω έβδσμήκοντα Ιτη . —  Διά tt δέν 
μ ΐ αό είπατε; Δέν ήξ$ύρετε εκείνο, τ& ίποΐον έκαμα διά τ&ν 
Καστιγλιόνην εις τ4 έβδόμ κ̂οότάν ίτθς τής ηλικίας του; Θέ
λω νά κάμω τό αυτό «ά  σ&ζ. Πότε είναι ή ήμερα των γε„ 
νιδλίων σας; ‘Ηγεμών, eivai ή 20  της όγδόης σελήνης (21 
Σεπτεμβρίου 1777 ). Μετά τούτους τούς λόγους, δ Auto- 
λράτωρ άπξλδε.

Παρειάς ένας μανδαρίνος Ιλαβε προσταγήν νά δπάγΥ] εις 
tiv οίκον των -πρώην Ιησουιτών πορτουγάλλων, διά νά μαβί] 
ΐ:ώς Ιγεινε τ ί πραγμα εις τ4ν καιρόν του πατράς Κασΐιγλι- 
όνη, καί δποια δώρα δ αύτοκράτωρ τω εινε προσφέρει, ή  τιμή, 
ή δποία εμελλε νά γένι) είς tiv πατέρα Σικελπάρτον, άνήχκν 
£?ς δλους τους Ευρωπαίους.. Οίεν b πατήρ Δεσπίνχας, άρχη- 
γές των Ιεραποστόλων, Ιπροσχάλεσεν εύβπς άπέ τάς 8 σεπτεμ- 
βρίου ολας τάς Εκκλησίας.

Τι} 21 τ& πρωί, ο πατήρ Σ4, ιεραπόστολο.; καί επίτροπος 
toD Ναΐ'τάγ} ονομα του οικο« αυτου του μονάχου, μετώ- 
κησιν είς τό παλάτιον του X a l-T d r  ονομα μεγάλης τινός 
χωμοπόλεως, οπού κεϊται δ της έξοχης οικος του αύτοκράτορος.

Τα δώρα καί ολα τά αναγκαία διά τήν τελετήν, ή σαν έ
τοιμα. *0 πατήρ Σό έμβαίνων βίς xb παλάιιον άπήντησε tiv



πρωτότοκον ulJv του μονάρχου, οοτις τέν ώμίλησε Φίλιχώτατα* 
"Ελαβεν έχει τά δώρα του αυτοκράτορος9 τά όποια συνίσταντο 
εις εξ μεταξωτά υφάσματα πρώτης ποιότητάς, έσθητ« μαν
δαρίνου, μέγα περιδέραιων άπο αγαθήν, καί διάφορα αντικείμενα 
πολύτιμα1 άλλα τ4 πλέον άξιολογον τίτο τέσσαρες χαραχχή
ρες σχεδιασβέντες άπο την ιδίαν χείρα του αύτοκράτορος, οι- 
w e ; περιείχαν το εγχώμιον τοΰ πατρός Σικελπάρτοπ. ‘Ο ίε- 
ραπόστολος φέρων ταΰτα ta δώρα εις τό παλάτιον, σεβόμενος 
αυτά τά· εκράτει υψηλά.. Επειδή δ όγδοος υιός τοί αότο» 
κράτορος ή'οχετο νά διαβη, οί μανδαρίνοι, οίτινβς τσν συνώ* 
δευαν, τω είπαν, οτι κρατών τά έώρα του αύτοχράιορος δεν 
έχρεώστει νά κάμη καμμίαν φιλοφρόνησή εις τούτον τον βα- 
σιλόπαιδα, τον οποίον προσηγόρευσαν οί ίδιοι κατά τ£ σύνηθες.

Εις τήν θυραν τοΰ παλατιού, τά δώρα άπετιδησαν εις είδσς 
τι παστού ανοιγμένου άπ4 ίλα τά μέρη, επάνω είς μίαν τρά. 
πεζ*ν, σκεπασμένων άπ4 μεταξαν κιτρίνην χαΐ μέ τον ήχον 
μουσικής τίνος εκτελουμέν^ς άπο είκοσιτέσαοοίς μουζίκους. ‘Ο
δοιπόρησαν* οότοι οί μουσικοί προηγούντο τής παρατάξεως. *Ηρ· 
χοντο άκολούθως τεσοαρε; μανδαρίνοι .Ιριππ^ι, επείτα δ νειρο» 
πσίητος ούρανές φερόμενος άπο οκτώ .ανθρώπους ένδεδομένους 
μέ ενδύματα πομπίλά, συνωδεύετο άπο τον μανδαρίνον επκρορ 
τισμένον άπο τά; προσταγά; αοΰ αυτοχράτορος, ‘Ο ίεραπόστο* 
λος ώϊοιπόρει πληοίον τοΰτ-ου του κυρίου.

Εό6ύς δτε εγθασαν εις τήν δοτικήν θόραν τοΰ Πεκίνου, ή 
Φρουρά βλεπουσα μακροδεν το οίχόσημον του αυτόκράτοοος, έν- 
ωπλίσθη καί άπέσηαοε στρατιώτες διά ν’ ά/οίζωσι τόν ορόμον 
((ζ την πόλιν κα! νά κάμωσι κρότον, καθώς είναι συνήθεια, 
όταν Θέλωσι νά τιμνίσωσι κανένα. ’ Εστηταν σχηνά; άπο τά Soa 
μεοη τής δ?ου, ήτις καταντουσεν εις χαίτην τήν πύλην. Αυτή 
ή δδ$ς, ητις πηγαίνει κατ’ ευδεΐαν άπό δυσμών προς άνατολάς, 
πεοατουται μετά τέταρτον λεύγας, εις τήν μεγάλων, ητις άρ- 
χίζουσα εις το αρκτικόν τείχος της κόλεως, τελειώνει είς τήν
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Μεσημβρινήν Ουράν, πλησίον της οποία; εκατό tJ · σπνε. 
ϊριον των ιεραποστολών. Αυτή ή δδίς Ιχει μήκος μιας λεύ
γας, ίβυνεται πρές στάθμην, καί τδ πλάτος της ε?ναι σχεδόν 
διπλάσιον άπέ τ4 της βασιλικής δδου των Γίαρισίων.

Ενόσω τά ίώρα του Αυτοκράτορος έχαμναν τούτον τ4ν 
δρόμον, ξΐς τό μέσον πλήθους άπειρου, το δποΐον τούτο τ4 
θέαμα ειχεν ελκυσβί, ολοι. οί Ιεραπόστολοι επηγαν βις τόν κι>- 
ριωτερον τοπον των, τοΰ όποιου το μέτωπον, αί ααλαΐ χα\ 
οιι α?0ουσαι είχαν σχολισβζ διά την τελετήν. Εις τέ μέσον 
της ώραιοτέρας άπ αύτάς τάς αίθουσας, ίτον παστός τις, ιί$ 
τόν όποιον έμελλαν v* άποβεσωσι τά δώρα* όταν ή παράταξις 
ίφθασβ πλησίον του συνεδρίου)( ολοϋ οί ιεραπόστολοι έκάδισαν 
6πο μιαν στοάν, υψωμενην έμπροσθεν τοότοϋ τοΟ κτίρίου? καί έ- 
γονάτισαν χατά τήν Σινικήν έθιμοταξίαν. Έσηκώβησβν άχο. 
λούβως δια νά σπνοδεύσωσι xiv παστλν, επάνωΟεν τοΰ οποίou 
ίστατο σταυρός. Αφού αυτές δ παστές εφέρθη εις τήν αιθοι»̂  
σαν, περί της οποίας ώμιλήσαμεν, b μανδαρίνος, οστις προε- 
δρευεν εις τήν τελετήν, άπέθ«σε μετά πβλλβδ σεβασμού τά δώρα 
του αυτοκράτορος εις τον πρός υποδοχήν προσδιορισμένον πα
στόν. Ολοι ο\ Ιεραπόστολοι έγονυπέτησαν, εκτύπησαν εννέα 
φορσς τήν γην μέ τό μέτωπόν των, εχαφετησαν ακολούθως 
τ4ν μανδαρίνον, καί τ4ν έφεραν εις το δδίπνητήριον. 6tav ούτος 
b  αξιωματικές ήρώτησε τέν καθένα τήν ήλικίαν του, το επάγ
γελμά του, τήν πατρίδα του, έλαβε θειον μέ αατοί>ς> και άνε- 
χωρησε παρευβυς διά νά δώση λογαριασμίν εις τον aJtoxpa. 
τορα περί του τρσπου, με τίν οποίον τά πράγματα είχαν συμβή. 
Πρό τής άναχωρητεως του, οί Ιεραπόστολοι αέν εχάρησαν 
πολλά περίεργα της Ευρώπης, άπ4 τά δποΤα ευνσοιστηθη κατά 
πολλά. Τήν επαύριον τέ πρωί, ο Αύτοκράτωρ δέν Ιλειψε νά 
υπαγη εις τ4 μέρος του παλατιού, οπού εϊργάζοντο οί Ιεραπό
στολοι. Είχε καλήν δ’ιάβεσιν, καί ήρώτησε πολ/άκιςτόν τια- 
τέ^α Σιχελπαρτον, εάν *ιχε καλώς.
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T ιμοίι οοΟεισχι άιΐο τον Αύτοκράτορα ΚΓεν- 
Λ'ονγ εις sm άργιατ parrsyov νικητην, 

κατά το \ ιι\  I
Οί Μ Ια - ’Οζ · Σ&, έθνος πολεμικήν, έσχημάτιζαν δύο μι. 

κρας επικράτειας γειτνιαζοόσας μέ τάς Σινικάς Επαρχίας, 
Σέ * Τx o v ir  καί Κ οε ί - Τχεού. Έτόλμησαν να κάμουν με- 
ριχάς βλάβας εις τάς χώρας του βασιλείου. Έστάλθησαν κατ’ 
αυτών στρατεύματα, τά δτϊοια ίπατήβησαν απροετοίμαστα καί 
κατεθραόσβησαν, καί των οποίων ς»ί Αρχιστράτηγοί έτιμωρνί- 
βησαν από τόν Αυτοκράτορα. Νιος τις αρχιστράτηγος ονο
μαζόμενος ’Ακουεί, άνήρ με άκλονητον σταθερότητα Λαΐ 
αταραξίαν ψυχή;, ίπεφορτίσθη νά τους υποτάξτ]· Εις διάστημα 
όλιγώτερον άπ6 δύο Ιτη, έβίασε τέν εχθρόν εις τά δρη του, 
καί εκυρίευσε το Χ αρα ί, πρωτεύουσαν του, καί t i  πρόσωπον 
του βασιλέως των Μία * O r - 2V. *0 ATiijr * A dry,  ειδοποιη* 
ΟεΙς τά tcepl των εκβάσεων του αρχιστρατήγου του, έπηγεν βίς προ
ϋπάντησήν αυτοδ, συνωδευ μένος από τους έξ αιματ&ς ήγβμάνας 
καί απ’ ολους τους μεγάλους τής αυτοκρατορίας .

‘Η υποδοχή αρχιστρατήγου νικητοΰ είναι εις τήν Σινιχήν 
μία άπδ τάς ώραιοτερας τελετάς, τάς δι$οίας δυναταί τις νά 
φαντασθη. Διά νά φανξ b αρχιστράτηγος Ά χονεϊ μέ ολην 
τήν άρμόζουσαν άξιότητα, ο Αυτοκράτωρ τον Ιχαμβ Κόμητα 
της αυτοκρατορίας καί μέλος της αυτοκρατορικης οιχογενείας· 
Προσέτι τον εστόλισε με πολλούς στολισμούς, τους δποίοίχς 
μόνοι ο\ αύτοχράτορες εϊναν δικαίωμα νά φορουν. Ενα μήνα 
προ του ερχομού του, το συμβοόλίον των ΰποοργών ε?χε προ
στάζει νά χύσουν έξη'κοντα λεύνας μακράν του προς Αποδο
χήν διορισμένου μέρους κίτρινον ^ώμα, ώς εις τήν διάβασιν 
του μονάρχου ,

Τ6 «π£ ιό κριτήριου των θενμοθβσιών προσδιορισθέν μέρος
10.
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άαιΐχεν από το ΠεχΤνον ίχ,τω λεύγας, *αΙ είχιν oXfyijv έπσ. 
στάσιν άπ4 Ινα οίκον έξοχης του Αυτοκράτορος. Είχαν στο* 
λίσει τά περιξ μέ ασυνήθη μεγαλοπρέπειαν. ‘Ο Αυτοκράτωρ 
Ιξηλδεν από τούτο τ4 παλάτιον μέ φόρεμα παρ^τάξεως, καί 
επ€ρ*πάτησε μετσζύ δύο περιφραγμάτων μανδαρίνων εως εις 
τ4 μέρος τέ προσδιωρισμενον πρός υποδοχήν. ’Exit ευρίσκοντο 
οί ίξ αίματος ήγεμόνες, οί βυγενεϊς, οί κομήτες, ο\ :υπουργοί 
καί μεγάλβι μανδαρίνοι μέ τούς £ξ χριτάς' τής αυτοκρατορίας, 
χαί εν πολυάριθμον τμήμα έχάστου από τά οκτώ ταρταρικά 
τάγματα .

*0 ’Αρχιστράτηγος Axomty προπορευόμενος τοδ εκλεκτό
τερου μέρους των νικητικων στρατευμάτων τσυ, 1®άνη αμέσως» 
Εύδυς οτβ εψβασε πλησίον των δυο κόκκινων στύλων, κατέβη 
από τον ticttov. ‘Ο πρόεδρος του κριτηρίου των βεσμοθεσιών 
έπροσχάλεσε τον αύτοκράχορα νά άναβτ; επάνω Είς εν άνώγαιρν, 
υψωμένον. -Αυτός δε, περικυκλωμένος άπο πλήθος σημαιών, 
έστάδη όρθ4ς μίαν στιγμήν. ‘Ή μεγάλη μσυσιχή της συτοιρα- 
τοριαις άρχισε νά παιζη. ΙΙτον άκσλοό0ιος διάστημα σιωπής 
μετά το οποίον Ινα; μανδαρίνος eΦώναξε· πέσατε κατά γης 
είς προσκύνησ(ν 1 Ποφευθυς b Αύτοκ.τωρ, b άρ^ιιτράτηγος 
με τους αξιωματικού; του, οι ηγεμόνες, οί κόμητες, οι δήμαρ
χοι, οί μεγάλοι μανδαρίνοι, ολ$ι «γονυπετήσαν, εκτύπτσαν εν
νεάκις τήν γην μέ τ& μειωπόν ‘των, δια νά λατρε»σωσι τον 
oupaviv χαί νά τον δό'/αφιστήσωσί ?ιά τήν νίκην Ίουτου γενο- 
μενού, δ κύριος των τελετών επλησίασεν εις τόν αύτοχρίτορζ, 
καί τον ποφεκάλεσε νά καταβη εις μίαν μεγάλων ,αΜουσών,· 
οπού τφ Είχαν στήσει θρόνον. *Α(ρ5ϋ έκ.ά6τ#σεν εκεί, έχαφετ/,δη 
άιυο τ4ν Ά χονεϊ καί τους στρατηγ©ύ; του. Έσηκώ&ί) ακολου
θώ;, έπροχώρησε προς τον άρχιατράιηγον kat ibv ένηγκαλι. 
σθη, πραγμ*, τέ οποίον εχσμε μέ αίσθημα κατα πδλλα εγ- 
γικτιχόν. Συ άΐηύδησες, τον είπεν έλδέ, άναπαυδητι* καί 
ταυχοχ^όνω; τϊν έβαλε νά κ α δ ^ . εις τ ί  χλάγιόν του. Οί



Αξιωματικοί Ικάβησαν 5»π4 κυανας σχνινάς. Ερεραν θειον (τσά*- 
ον) · ακολούθως εκατλν ευνούχοι, συνωδευμένοι άπο rjjv μβ- 
γάλην μουσικήν, έτόνισαν τ4 πεδίον ιών νικών, είδος ύμνου, 
ο δποΐος είναι συντεθειμένος προ τετρακισχιλιων ετών. ’Αφοδ 
έπαυσαν άπά τ& νά ψάλλωσιν, δ πρόεδρος του κριτηρίου 
θεσμοθεσιων έπροχώρησε πρΑς.τον Αυτοκράτορα, καί τω είπε : 
α Τα πάντα τετέλεσται ». Τότε δ μονάρχης άνέβη ε(ς tJ φορείέν 
του, χαΙ την αυτήν ημέραν έ<ρθασεν ι ί ς  τ& Πεκίνο ν .
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ΚΕΦ EIKOSTOJV
Σύν̂ ιάλεξις τοΰ Ktsv-Aovy μετά 

, τίνος. ‘Ιεραποστόλου.
Ουτος δ ιεραπόστολος, Ονομαζόμενος Βενέδιχτος, παρέ* 

δρευε συνεχώς ώς διερμηνεύω e?{ τάς συνεδριάσεις, τάς όποιας 
i  Αυτοκράτωρ επέτρεπεν ε?ς τάν ζωγράφον του τ4ν πάτερ 
Παίουσιν, διά νά κάμ.την εικονογραφίαν του. ’Ιδού εκόετομεν 
τ4ν τρόπον, καβ* ον περιγράφει συνδιάλεξίν τινα, τήν οποίαν 
ίλαβεν έπανειληαμένως με τούτον τον μέγαν μονάρχην. Αί 
μέν ερωτήσεις είναι του Αυτοκράτορος, αί δέ αποκρίσεις είναι 
του ‘Ιεραποστόλου.

Ερ. Ειαθε απεσταλμένος παρά του βασιλέως σας, ή Ιρ* 
χεσβε εις τήν Σινικήν εξ ίδιας σας θελήσεως;

*Απ. ΈπΙ τής βασιλείας του Κάνγ-X l ,  δταν δ βασιλεύς 
μας εμαβεν οτι ουτβς ο μβγας βασιλεύς Ιχσρισεν είς τους 
Γάλλους ι4 προνόμιον του νά άνεγείρωσιν ’Εκκλησίαν είς αύ~ 
ιήν τήν περιοχήν τον παλατιού ίου, έπρόσταξε τούς πρσεστώ * 
τάς του ταγματό; μας νά έκλέξω^ιν εκ ιών μελών τοι> μαθη
ματικούς. καί διαφόρους Υεχνίτας Γδνομένης της έκλογης, 
IfTciXev εδώ του; έκλεχθίντας, μέ δλα τά εργαλεία και άλλα

10*



448

πράγματα, τά δποΤα συνβτέλαυν ει$ το ν' άηοκαταστ^ωσιν 
αετούς ίτι μδλλον άφβλιμωτέρους εις τΑν Ευεργέτην των. 
Εκτοτε, ο\ π^οεστ&τες μας, τούς Οποίους·φρονχίζ&μεν νά είδο* 
«οιώμεν περί των ατόμων, τά δπ©?α μας λείπουν έίώ, καί 
μ«* είναι αναγκαία, πρβσπαβΘυν νά τά Ικλίγουν, χαί νά μ&ς 
τά στέλλουν .

■fΡ* δταν οι προβστώτές σας ΜέξώΛν αότά τά ίτομα διά 
νά τά στιίλωσιν έίω, βίναι ανάγκη νά ιίδοποιώσι περί τούτου 
τέν βασιλέα;

Άπ. Πάντοτε χατά διαταγήν και διά ίαπάνης του βασι- 
λέως έπιβαίνοντες ιπί τφν γαλλικών πλοίων έρχόμεβα Ε?ς 
την Καντώνα .

Έρ. Τά πλοία σας λοιπόν έρχονται είς την Καντώνα ;
’Απ. Ναι, Μεγαλειότατβ, χαΐ αυτά τά πλοΤα μας 1<ρεραν 

τά Ικτυπώματα καί τας πρ&ς χαλκογραφίαν πλάκας, τάς ο
ποίας ή Μεγαλειότης σας έπρόσταξε ν# χαράξωμεν ,

Ερ. Κατά το «ραινόμενον, εις τόν τό$ον σας ιύρίσκοντα* 
επιτηδειότατοι χαλχοχαράκται ;

Απ. Είναι καί εις μεροςά βασίλεια τής Ευρώπης Ιπιτη* 
Setoxazot χαλκοχαράκται* άλλ" ο διοικητής της ΚανχωΥ3ς μάς 
Ιχαμε τήν τιμήν του νά προτίμησή τους ίδιχούς μας} καί €/ε, 
*ιστευ6η εις τους κυβερνητας των πλοίων μας τήν έκτίλεσιν 
τούτου του έργου ·

Ερ. Σεις απ' έδώ Siv επροτείνατε το βασίλειόν σας *· καί 
έγράψατε διά τούτο ;

’Απ. ‘Ημείς, οΓχινες Scv εϊμεθα άλλο τι, εί μή άπ/οι μο
ναχοί, καί οί Sicoiot δεν εγομεν κάμμίαν εξουσίαν εις τ6ν 
κόσμον, ΙπιφυλαττόμεΘα κατά πολλά τό νά δεχβώμεν υπό* 
Οεσιν, ήτις ανήκει εις τήν Μεγαλειότητα σας. Είναι άληθξς δτι 
οί Εύρωπσιοι, οϊτινες παρευρίσχονται ενταύθα, έκαμαν Ικ δια
ταγής του απομνημονεύματα, τά οποία έστάλησαν συγχρόνως 
μέ τάς *ρώτ«ς ιχνογραφίας · άλλα διά τούτων τών άπο ·
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μνημον*«μάτων ιιδοπσίβυν μόνον τίν χαλκοχαροίκτη*, i -ποΐος 
δήποτε καί άν ηναι* ιε$ρΐ· της καθ’ δλα δμοιόΐητο$, τήν δποίαν 
αί χαλκογραφία! έμελλαν νά έχουν με τάς ιχνογραφίας, πβρί 
της ποσόιητος των έκτ^Λωμάτων, τά ί κ οια έπβθυμουσατβ να; 
τυπωθοόν, καί περί των άλλων περιστάσεων, τάς οποίας ει- 
χετ* φανερώσει 6 ίίιος. αυτά τά απομνημονεύματα
Ιστάλησαν εκ διαταγής τής Μίγαλδΐίτ^τός σας ίις τόν διοι
κητήν της Καντιανός, πασηγγβιλεν οϋτος εις τοπς ^ρχ^γςώς 
των Γάλλων, οιχινες χαΘδδρεύουσιν εις ταυτην τήν πόλιν, νά 
πρακτοποιήσωσιν εις τ4 βασίλβιόν μας τάς έπΐ τούτου διατα* 
γάς της Μιγαλειόχητός σας,

Έρ. Δεν είναι περισσότερον παρά τέσσερα ή πέντε Ιτη άρό- 
του τά σχέδια τούτων των χαλκογραφιών έστάλησαν \

Άπ. Σχεδόν είναι. Άφοδ τα πρώτα σχέδια ερβασαν εις τήν 
Γαλλίαν, δ ίτά τούτων δπαυργάς του βασιλέως ήΟελησεν, ωστβ 
βυται αί χαλχογραφίαι νά έκτελεσβώσιν μέ τρόπον άξιον του 
μεγάλου μονάρχου, διά τ4ν δποιον ^σαν προσδιορισμέναι, καί 
έπδρόρτισε μέ ταότην τήν ίκτέλεσιν τέν αρχηγόν τών χαλκό- 
χαρακτών του βασιλέως μας* προστάζων αυτόν νά μεταχεί- 
ρισθη τους έπιτηδε'οτάτους. ’Α.γθΰ έξετελέσθησαν αί πρωία» 
πλάκες, οϋτος δ ύπουργδς Ικρινεν οτι, άj καί t i  γλυρεϊον ήτο 
λβπτ&ν, τ& είδος της. χαλκογραφίας, τ4 δποιον gl/αν παρα- 
δεχδή, ίσως δέν βέλει ευαρεστήσει εις τήν Μεγαλε&ότητά σας. 
ΐϊθελησβ λοιπον καλύτερον νά δυσιάσ  ̂ ταότα; τάς πρώτας 
πλάκας, καί ν* αρνίστο άλλας μέ Φιλοκαλίαν, τή,ν όποιαν ε- 
σχεδίασεν b ίδιος, πεπεισμένος ©τι τούτο τό είδος βέλει άρέ" 
σει περισσότερον εις τήν Μεγαλειότητά σας# Τούτο τ4 συμβάν 
ύπηρξεν αιτία του νά μήν έχτελεσΘώσιν αί πλάκες μέ τήν τζο* 
ύουμίνψ ταχύτητα · .

Έ(· Επειδή δέν zpinu νά fySiaflpy icoXi ένβέρμως εις 
τήν Ε£ρώ*ην ο,τι συμβαίνω ci<; χώραν τόσον άπωκισμένην 
ίσον «υ*η, ίκεται Sxc μιχράν ίντύκωσιν εκροζενψε τ ί υπα^
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κείμενον τούτων των έχτυπωμάτων;
’Απ. Εις τήν Ευρώπην ένδιαφέρουσιν ολαι αί ώραΐχι πρά

ξεις* εις ότΜίανδήποτε χώραν καί άν γίνωνται. Ilpi του μά
λιστα νά χαταντήσωσιν εκεί τά σχέδια των νιχών τής Μεγα - 
λειότητός σας, εθαυμάζοντο Ις ακοής τά ένδοξα κατορΘώματά 
σας, τά δποΐα εγειναν εις τάς ευρύχωρους χώρα$ τάς υποτα- 
χδείσας εις τλ σκήπτρόν σας, καί αύτά τά σχέδια έκαμαν μό
νον xi νά βάλωσιν υπ δψιν των Ευρωπαίων τήν πραγματι
κότητα καί τάς λεπτομέρειας των συμβάντων, τά 5ποΐα είχαν 
πληροφοοηδη *ί!δη sκ φνίμης ,

Έρ. Μεταξύ των εικονογραφιών σας, είναι πολλαΐ, αΐτινες 
παρασταίνουν τάς νίκας τώ* βασιλέων σ α ;; χατά τίνος κερ
δίζουν ταύτας τάς νίκας ; ΓΙοίου; εχθρούς ένουν νά πολεμήσουν ·

’Απ. ίίολεμουσιν υπέρ του συμφέροντος των (Κω. των 
Επικρατειών κατ' άλλων Επικρατειών, αίτινες προσβάλλουν 
αυτάς .

Έρ. Μεταξύ των βασιλέων της Ευρώπης, δέν είναι χάνεις 
άρχ^γδς των άλλων, χαΐ οστις, διά της κυριότητας του, νά 
τελειώνΐ] ολας τάς διαφοράς, αΐτινες αναφύονται μεταξύ αυ
τών, καθώς, δπόταν ή αυτοκρατορία τής Σινικής διωκεΐτο 
καρά πολλών ιδιαιτέρων βασιλέων, ητο μεταξύ αυτών ε/ς, άρ« 
χηγδς, καί ερερε τον τίτλον του Αατοκράτορος;

’ Α.π. ‘Η Γερμανία περιέχει πολλάς επικράτειας, των οποίων 
οί βασιλείς έχουν άρχηγάν ενα βασιλέα Ιχοντα τον τίτλον 
του αυτσκράτορος · αλλά, μολοντούτο είναι κυριάρχης μόνο» 
των ιδιαιτέρων του επικρατειών, καί ίκτοτε συμβαίνει εις αιί- 
τέν νά συγχροτήστ} πόλεμον κατά βασιλέων, ο?τινες συνιστωσι 
μέρος της συμμαχίας, της οποίας είναι αρχηγός.

Έρ. Επειδή τά βασίλειά σας δεν είναι 5λα ίσα κατα τήν 
επιρροήν χαΐ τάς δυνάμεις, δέν συμβαίνει ενίοτε ώστε £ν βα* 
σίλειον ίσχυρώτερον, άρο5 πόρθησή μερικά άπδ τά αδυνατώ- 
τέρα, καί διά τούτοι το3 μέσου αόξτίσ̂  τάς δυνάμεις tow, υΑ
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δπ τ̂άζιτ; όλίγον χβτ'όλίγον Ιλλχς ίπ ιχ ραπώ ς  σημανηκωτέρα^ 
καί νά γενϊ) ανεπαίσθητων κύριος όλης της Ευρώπης; ( 1 )

’Απ. ’Αφότου δλα τά βασίλεια της Ευρώπης ένηγχαλί· 
σδησαν τδν Χριστιανισμόν, δεν πρέπει νά έλπίζωμεν τοιαότην 
πολιτικήν μεταξ^λήν. ‘Η Χριστιανική θρησκεία πσραγγέλ- 
λει κατά πολλά την προς τον βασιλέα οποταγήν των δπη. 
κόων, καί τΐ άμοιβαΐον σέβα;, το δποΤον νρδωστ3υν ν’ άπονε- 
μωσι μεταξύ των αί εστεμμέναι κεραλαί. βασιλεύς δυ- 
ναται νά γαση μεριχάς πόλεις, μερικά; επαρχίας* άλλ* εάν 
ριψοχινδυνεόη νά χάη) ολας τά; επικρατεί*; του, οι άλλοι βα
σιλείς θέλουν ένωδη μετ’ αυιοΰ, και Θέλουν τον βοηθήσει ιις  
τέ νά τάς διαιηρ.ΐ] .
. Έρ. Πώς γίνεται ή διαδοχή τών βατιλέων σας;

’Atc. Ε:ς τ4 βχσίλειόν μας, δ πρωτότοκος «lie, ί  οί α
πόγονοί του διαδέχονται τ4 στεμμά. *Αν άπο^άνη άνευ άπο · 
γόνων, τότε, τέν διαδέχεται ο δεύτερος ϋΙΑ* ή τά τέκνα του.

Έρ Εις την ‘Ρωισίαν αί γυναίκες διαδέχονται τέν θρόνον, 
γίνεται τούτο καί είς μερικά άπ4 τά βασίλειά σας;

’Απ. Εις μερικά άπο τά βασίλειά μας αί γυν*ΐχες δ: αδδ~ 
χονται xiv Θρόνον* άλλ’ εις τέ ι?ικόν μας είναι νόμος βεσπι*
σμένος άπ4 την αρχήν τής μοναρχίας, νίτις τά; έξαφίΐ άιώ τον 
θρόνον.

Έρ. ’ Εάν δ βασιλεός σας άποθάνη χωρίς rsuva, ποιο; ή- 
βελβν *?σβαι b διάδοχός του εις τ4 στέμμα;

Ά π Πο4 πολλου, δ θεάς εχσρισιν εις τον βασιλέα μας ικα
νούς άπογόνουζ» οχι μόνον διά νά διαδεχθώσι τον θρονον του, 
άλλ’ άκοαη διά νά προμηθευση διαδόχους καί είς άλλους θρό
νους της Ευρώπης. ( ’2J

(1) Μήιτως ό Αότοχράτωρ Keev -  Αδνγ πρνε&λεπβν 5,rt ψεΧΧε vk 
συμζφ εις την Ευρώπην μετά τετσΛράχοντχ erg ; Συρ. τού Ιυγ ρ.

γ2) 4Π ίπόχρισίζ του ίιραττοστόλου άΐϊχγεύγει την έρώποσιν τ·0 
αύτοχράτορος , (Σ̂ μ tow Ζυγ/ρ.) "lie ιίς τά παροράματα.
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Έρ. ΟΙτοι ol β^σιλιΐς, o h ivc; είναι μιας καί τζς αυτ^ς οί· 
χογεγείας, άναμφιβολως θέλουν είσθαι Σωμένοι μεταξύ των 
καί δεν δέλ$υν ΐϊολεμςΐ;

’An, Μολονότι ol βασιλείς είναι μιας καί της αυτής οίκο- 
γενβιας, το3το δεν εμποδίζει, &στ* νά μή πολεμώσιν, άν ή άνάγ-

τδ άπαιτξ" άλλα είναι Ιπίσης καλοί φίλοί. Δύο βασιλείς, 
Ιχςντες πόλεμον' I είς $ατά to? άλλον, χάμνουν ίκδοαλ$ύσεις 
αμοιβαίας είς ο,τι δεν πρόσβαλλε* τα συμφέροντα του Ορόνqu 
των.

*0 αύτοκράτωρ ίπληροφρρήθη ίπκτα περί τφ  τρόπος αατά 
uiv δπαΐον οι βασιλείς της Ευρώπης συγκροτούν τέν .πόλεμον, 
περί του τρόπου, καβ* δν φέρονται είς τούς αιχμαλώτους, καί 
περί των βοηθειών, τάς οποίας δίδουν είς τούς μετά την μάχην 
«ληγωθεντας, περί του άριθμοδ των διαφόρων επυίρατβιων της 
Ευρώπης, περί των στρατευμάτων τά οποϊα έκαστος βασβλε&ς 
δύναται νά συνάξΐ} κτλ. *0 ιεραπόστολος άπεκρίδη είς ολας 
αύτάς τάς Ιρωττίσεις μέ τρόμον, άστε η περιέργεια τούτου τοδ 
μονάρχου ο̂χαριστη&ΐ}.

Μετά τινας ημέρας, δ Κιέν-Αονγ έπανέλαβι τήν σειράν των 
ερωτήσεων τοιτ έκδετομιν τάς πλέον ένδια<ρβρσόσας μέ τάς a* 
ποκρίσεις του πάτερ Βενςδίχτου.

Έρ, Είς τούς γεωγραφικούς χάρτας σας, σχεδιάζετε δλα 
τά βασίλεια της οικουμένης* σείς δέν έπεσκέ^θητε ολαςταάτας 
τάς χώρας, πώς λοιπίν δυνασδε νά σχεδιάσνιτβ τέν χάρτην 
αυτών;

Άχ. Όλοι ol βασιλείς της Εαρώπης έκαμαν Ικαστος τ&ν χάρ
την τ ίς  χώρας των καί τίν ^κοινοποίησαν άμοιβαίως. Οί μα- 
βιωματικοί χάμνουν παρατηρήσει; είς διάφορα μέρη της oh ou- 
μέν^, διά νά τιφΛσδιορίσωσ* την. τ$ποδδχώ.ν. t<av, -κα). «χβλ^ως 
κ0ίναπ$ι®δν τάς παρατηρήσεις των. *Οσαν δε διά τάς έξω της 
Ευρώπης κειμένας χώρα;, απολαμβάνουν τούς χάρτας αυτών 
8ιάτη^ κοινοποιήσεων εκείνων της ιδίας χώρας των.
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Έρ. Λέγουν συνεχώς, ότι ή οικουμένη πβρικχιι Stxa χιλιά· 
8ας βασιλείων <|γουν αναρίθμητα. ‘Υπάρχουν χώρα: άπρόσιτοι, 
ακατοίκητοι, καί έπομένως τοιαυται, εις τάς οποίας δέν έ§υνήθητ* 
νά ^σχωρήσητε. Εϊνο» μάλιστα καί άλλαι, οπού δέν συγχωρείται 
 ̂ είσοδός σας, τοιαυται, ώς ή Ιαπωνία, ήτις δέν είναι μοικραν 

άπ’ έδω· Πως δόνασδε νά Ιχετβ τ4*· χάρτην τούτων των χωρών*
Άπ. Άφότοϋ οί Ευρωπαίοι αρχισαν νά περ^γώνται, xai 

τά πλοία των διατρέχουσι την οικουμένην, εις όλίγας χώρας 
δβν εισιχώρησαν. Έάν νπάρχωσι χαΐ τινες, των όποιων τ4ν χάρ* 
την *8έν ΙδπνήΟησαν νά άποχτνίσωσι, ίχοαν τοόλάχισιον σχεδία· 
σμενας τας πλησίον χώρας- ‘ Επομένως γνωρίζουν τά σύνορα, 
την εκτασιν, την άληδί] τοποβισίαν ταύτης της χώρας, tgu$ 
τόπους δί ών έκβάλλθ!>ν καί ιίσβάλλουν οί ποταμοί* τούτο έξ· 
αρκεί ι:ρλς σχεδιασμόν γενικού χάρτου. Εάν ?)νο» χώρα τις to* 
ρικυαλωμενη άπο Θάλασσας, *al όπου τά πλοία δέν έδυνήθησαν 
νά προσορμισβωσι* $ τοιαυτη, v f c  οποίας γνωρίζουσι μόνον μι- 
κρέν μέρος τής παραλίας, Sjtk *φ  περιορίζει, σιςμ,ειοδταί β?ς τέν 
χάρτην μόνον οσαν μέρος τής παραλίας είναι γνωστέν, καί σχε· 
διάζονται, άνηναι δυνατόν τά χυριώτερα βουνά καί τά στόμια των 
ποταμών, τά ©ποια ηθελον χαφατηρηθη. Αλλα πλοία τά iitoia 
πηγαίνοα> εκεί ακολούθως, προσδέτσυν επί τούτου τ©5 χάρτοίι 
τάς άνακαλύψεις, τάς οποίας έκαμαν exit* τοιουτοτρόπως, ολί
γον χατ* ολίγον προσθέτουν *ίς auiiv τ4ν χάρτην τάς άναχα- 
λόψεβ^ τάς όποιας έκαμαν gi<j αυτί}*' καί ούτως Ολίγον κα- 
τ ολίγον καταντώσιν εις εντελή γνώσςν ταύτης της χώρας. 
6σαν δε περί της ’Ιαπωνίας σχεδιάζομε» τον χάρταν ιης, επειδή 
ΐχνογραφήθη άπ4 τους Ευρωπαίόυς, οιτινες ξίσ€χώρησα* έχεϊ 
ιερολαβάντως.

Έρ. Διαιί δεν £χετε πλέον χώραν εις τήν λαπωνίαν;
Α.π. Οί βασιλείς είναι xoptat της βόνοιας των· *Chav ώ 

τής ’Ιαπωνίας μας θαυμάζουν, ίποοσπαβήσαμεν νά τοί*ς 
δοϋλευσωμεν καλώς. *Οταν άπεποιήθησαν τάς έκδουλεϋ3«ς
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μας, ϋπβτάγημ*ν, άλλ’ ιϊμεβά πρόθυμοι νά γίνωμιν εδχρτϊστοι 
St αύτουδπότε ήθελαν μας κάμει τήν τιμήν νά μάς δεχδώσιν 
ακόμη μίαν φοράν.

* Ερ. Τούτο δεν προέρχεται, έάν θελήσωμεν νά τ4 εςακοιβω- 
σωμεν, Ικ τοδ διότι οί Ιάπωνες δεν σας θέλουν, είπεν δ αύ- 
τοκράτωρ χαμόγελών» άλλ* έπειδη δεν θέλουν τήν θρησκείαν σας.

Τότε, χωρίς νά δώστ) ιΐς  τ4ν ιεραπόστολον καιρόν νά τφ 
άποκριθϊ), παρευδ&ς μετεβη είς άλλας ερα>ττΓ,σεΐ£ περί των υ- 
δρογραφικών χαρτών," περί τής θαλασσοπλοΐας, περί τής κα· 
ταμετρήσεως των μίλλίών είς τήν θάλασσαν, περ; του γνωρί
ζει* τέ μέρος δπου βρίσκονται, περί του μεγέθους των Ευρω
παϊκών πλοίων/ καί τόυ άριβμοδ των άνθρώπων του πληρώ
ματος, περί των 5σα οΐ Γάλλοι φέρουν είς τήν Κ,ίναν, χαΐ οσα 
λαμβάνουν ένχέυδεν, icepl του τ^όποιι τής κατασκευής των κα- 
θρεπ*ϊών* "Ολαι αυταί αί ερωτήσεις έδηλοποίουν είς τούτον τδν 
μέγαν μονάρχην, κρίσιν στερεάν, οξύνοιαν μεγάλην xal i διδυ
μίαν ένθερμον τοδ νά απόκτησή τάς γνώσεις, αίτινες- τφ Ιλ* 
λειπαν, καί νά εκτε(νΐ) τά φώτα των επιστημών *ίς τήν αυ
τοκρατορίαν του.

Ήρώτ^σεν ακολουθώ; tiv ιεραπόστολον, πόσοι Ευρωπαίοι 
£%ναι είς τ& Πεχΐνον, χαί άπ£ ποια βασίλεια ησαν. Δέν ήμπο- 
ρεσβ δε νά μήν Ικπλαγ^, όταν δ πάτερ ΒενέΒικτος τω είπεν, 
2χι Ικ των taosucem Ευρωπαίων, οϋτινις εΟρίσκοντο τότε εις 
τήν αυλήν του, ^σαν ενδεκα Γάλλοι, καί Sit b πάτερ ΓΙάουσι; 
δστις είχε τήν τιμήν του νά τ4ν ζωγραρίση, ix  ον Ιταλός.

Έρ. λοιηίν $) Ιταλία έχει μεγάλος ζωγράφους; έπανέλα- 
6εν ο αότ^κοάτωρ.

Ά π. έχπαλαι ή Ιταλία ίγέννησβ χαΐ βίσέτι γεννφ περ ιρκίμους 
ζωγράφους* εκείνος, οστις ηλθεν ε5ώ lici του Κ.άγγ-Χι (δ Γε- 
ραρδίνη;) και οςις Ιλαβδ τήν τύχην του νά άρέσ  ̂ εις τούτον τον 
βασιλέα, καθώς χαί b Καστιλλιόνης, τδν δποΐον ή Μεγαλειότης 
σα; έπεδαψίλευσατε μέ τόσας ευεργεσίας, ίσαν Ιταλοί και οι Suo.



Ερ. ΕΙς πόσα βασίλεια άρχουν οι ένίαίθα βύρισχόμενοζ 
Ευρωκαΐοι;-

’Απ. Είναι κατά τ4 J παρόν έδω Πορτοαγάλλοι, ’Ιταλοί καί 
Γερμανοί*

Έρ. Γχωρίζεις τά μαθηματικά* αρά γε γνωρίζεις καί τήν 
φιλοσοφίαν;

Α π. Τήν έ'ϊίδαξα δόο ετη πρ4 τοδ νά άρήσωτήν Ευρώπην·
Ερ. Επειδή ήξεύρεις τήν φιλοσοφίαν, πώς βέλείς άποκριβη 

tf<; ερώτησίν τινα, τήν οποίαν λάμνουν Ινίοτε εις τους φιλοσό
φους μας, εν ε/δει αστεϊσμού· περί το3 αύγοίΤκαΙ της δρνιθος, 
ποιον έδημ'ουργγίβη τ ί  πρώτον.

Απ. Διά ν’ άποκριθώ ιίς τήν μεγαλειότητα σας, βίλω ex* 
θεσει απλώς δτι τά ιερά μας βιβλία μας διδάσκουν περί τής 
δημιουργίας του κόσμου, πώς τήν πεμπτην ήμεραν b θεές έ- 
δημίουργηιε τά πτηνά χαΐ τά ©ψάρια, καί τά έπρόσταξε νά 
πολλαπλασιάζωηαι* έπομένως, επειδή ή ορνις 8ev δύναται νά 
κλωσσήση αύγά,'είμή άρου απας λάβΐ) δπαρζιν, ή δύναμις, τήν 
οποίαν ίχε ι ή ορνις χου νά χλω?σ$ αυγά, ιϊναι έπίσης αρχαίοι 
*>ζ και αυτή ή 5ρν(ς.

Ερ. *0,τι αυτά τά βιβλία σας διδάσκουν περΚτής δημ*ουρ* 
γιας του κόσμου είναι πολλά βέβαιον γ

Α π. Τά βιβλία μας είναι αρχα ιότατα. Πάντοτε δπήρξαν άν· 
τικειμδνον βαθύτατου σεβασμού, Ιικιδή ένομίσθησαν πάντοτε ίμ «  
πνευσμίνα άπ4 τ6ν Θεόν. ΓΙαρεδόδησαν εις ήμα$ κατά γενεα
λογίαν χωρίς παραφΟαρώσιν η νοθευΟώσι κατ’ ούδένα τρόπον*

Ερ. Επειδή efc τάζ'&αίνονιχά^βίβλους μας δέν γίνεται παν
τελώς μνεία περί τής δημιουργίας του κόσμου, δυνάμεθα νά 
ίώσωμεν πίστιν εις χά υπ άλλων άνα<ρερόμενα-,

Απ. Ε?ναι πιθανόν oft τά περί ταύτης της δημιουργίας 
πραγματ€ϋόμενα βιβλία έπυρπολνίβησαν έπ! της βασιλείας το3 
Τσϊγ-Χί+Χονάγγ. .Πολλούς χρόνους μετά ταότην τήν πυρ· 
χαϊαν ευρεΟησαν άποσκάσματά τινα τούτων των αρχαίων βς·
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€λί<*ν, τά bχοία καί άρχισαν νά άντιγράρωντβν συνίβη λοπώ. 
ώστε έκεΐνοι, ofctvις έγραψαν περί τής αρχαίας ιστορίας* γνωρί- 
ζοντε? μόνον δ,τι ο\ πατέρβς των «?χον διηγηδξ, κατ’ ε
κείνα, τά έποΤα εγνώριζον εξ άκοής, αατεχώρησαν εις τά συγ- 
γράμματά των έκτές τινών αληθειών, τάς οποίας Ινθυμορντό et- 
σετι, καί πολλά άλλα τεμάχια μέ περιςντίγΛ ή προστεθειμένα 
η παρεφθαρμένα, εκ των οποίων δεν συνάγεται άλλο τι πάρεξ 
μυδοι ώς πρ4ς. τήν χρίσιν ιών πεπαιδ«υμένων· αλλά μεταζυ 
τούτων των μαΟων ιυρίσκομεν τεμάχια σύμφωνα μέ τήν άλ>ί- 
6ΐΐαν κα! μέ τήν εξιστόρησαν των Ιερών βιβλίων μας.

Εις ταύτας τάς ερωτήσεις b αότοκράτωρ Κ ιενΛ Ινγ  έπρό- 
σθισε χατά σιφάν πολλάς άλλας περί της δημιουργίας τ&ν α
στέρων, περί της κινήσεώς των, περί τ$υ μεγέθους των, π*ρΙ 
τϊ}ς αποστάσεων των χαΐ περί τ©0 άριβμοδ των* rccpi των βχ“ 
λιίψεαίν του ‘Ηλιου καί της Σελήνης· περί τής άνισοτητος των 
Ημερών κα! τών νυχτών χατά τάς &ρ*ς τοδ έτους καί τά χλι· 
μαία, χαί περί ιης χινήσεω; τζς γης. Μάλιστα έζήγ^σε πολλά 
φαινόμενα ουράνια μέ τόσην σαφήνειαν καί άχρίδειαν, όσην δεν 
δυναται τις νά Ιλπίση άπό βασιλέα, τοΟ οποίοι* αί ένασχολή- 
σεις ήσαν τόσον σημαντεχα! καί πολυειδεις,

—---- -------- --  g» iiiHllg^̂ gS-J· ' -------------- -

ΚΕΦ ΕΙΚ0 2 ΤΟΜ IIPiiTOiV
Ζ̂ λος τοΌ οώτοκράτοροζ Kt&v-Afcvy δια rrjv 

διδασκαλίαν τωννίών τον. Μεγαλοδωρία 
του προς τάς έΚαργίάς. Παραιτησις το& 
θρόνου καί θάνατος αύτοΰ.

Ήτ© 7cXiĵ iov τσυ ffuvViOo&f οικήματος τοίχοι ταυ β#σιλέω$, 
είτε Εις xi Πεκεναν, $ιτε ας τδ evtjfrijrnptGv, χ»3 Ύί& τ-Μ Ιϊψ
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%X6ir, παράδοσις προσδιορισμένη Ιπίτηδες 8ta τους υΐοός του. 
Όταν Ιφθασαν εις την ήλικίαν, χαΰ' αρχίζουν σι>νή0ως οΐ 
ιταιδες τά γράμματα, ξσάν υπόχρεοι νά μένουν Εις τούτην τήν 
παράδοσιν από πρωίας μέχρις εσπέρας. CH προβεβηκεϊα ήλικία 
χαι τά υπουργήματα δέν τούς άπήλλατταν παντελώς άπο τοδτο· 
χαΐ τάς.μ&ρας, καθ’ α; Ινησχολοϋνρ εις ταυτα τά υπουργή
ματα, έπρεπε νά πηγαίνωσιν εις την παράδοσιν, ευθύς μετά 
την αποπεράτωσή των χρεών των. *Αν ο αύτοχράτωρ εμάνθανεν 
δτι άπεφίϋγαν τούτο άλόγως, τους I τιμωρεί, μολονότι ησαν ι·  
νήλικες καί προβιβασμένοι εις αξιώματα.

Ή  σαν είς τούτο τά σχολεΐον καθηγηταί της ρητορικής, τ^ς 
Ιστορίας καί των μαθηματικών, ‘διδάσκαλοι τ̂ ς· τοζείας κτλ. 
Εκαστος διδάσκαλος παρέδιδε τύ μάθημά του εις xatpiv προσ- 
διορισμενον. Εις μανδαρίνος του συνεδρίου των μαθηματικών 
είχεν εκλεχθη παρά του αύτοχράτορος διά νά τά διδάίη είς 
τους υιούς του καί εις τούς έγγόνους του . Έπιφορτίζων αύτέν 
μέ τούτο τύ υπούργημα; συτσς δ μονάρχης τω ιϊπε. «Φρόντιζε 
νά τούς έμπνέγ)ς υπακοην πρές τ4 υποκείμενόν σου, καί χα· 
6’ δλα τά άναφερόμενα εις τύ ύποόργημά σου, άνίλαζε επί 
των μαθητών σου τήν ιδίαν κυριότητα, τήν οπδίαν ολοι ο\ δι
δάσκαλοι χρεωστουν νά εχααν επί των μαθητών των, 6ελ<Α 
έπαγρυπνεΐ ώστε νά σε υπακουωσι.

Ουτος δ μέγας βζσιλε&ς απερχόμενος εις τύ κο^γιο·*, έπή- 
γαινεν εκ διαλειμμάτων εις τούτο τά σχολεϊον, καί Ιβαλλε τά τε** 
κνα τοα νά επαναλαμβάνωσι τάς εξηγήσεις των διδασκάλων των 
τους ελάμβανε κατά μέρος, καί τούς εξέταζε διά νά (ϊεβοκωΟι) 
περί των προόδων των. Εις τ:νας ημέρας ευθυμίας καί εις τσν 
ίδιον τόπον το5 Θβάτρου, εις το δπο-ιον τεαρέδρεπβν, έπροσχάλεσεν 
?να η δύο άπο τούς υιούς του, οιτινες ήδη είχαντεχνα εις το σχο- 
λεΐον, τοος εδιδεν αιτίαν ρητορικού τίνος προγυμνάσματος, τούς 
Ιβαλλε νά τύ συνθεσωσιν εις γειτνιάζο,ντά το»α θάλαμον, χαί 
τούς ίπετρΗζε τήν ηδονήν τοδ νά θεωρήσωσι τύ δέατρβν Ι̂αν 6ΐί«
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χαρισηϊτο aiti τήν σόνβ*σίν των. ’Αληθώς αξιοθαύμαστος 
αδχη fj δποταγή τών υΙών του αύτοκράτορος εις τάιον προ - 
€εβηκυΐαν ηλικίαν. Είναι αληθές δτι είχαν κατά τούτο τδ 
ποφάδειγμα του πατρος των, ©στις κις ηλικίαν έξηκοντατριών 
έτών, αντί νά παραίτηση ώς πρ4ς την αυτοκρατόρισσα* μητέρα 
τσίί, ούσαν εις ηλικίαν ογδοήχοντα δύο έτών, ·κάμμία\ί απΑ τάς 
Ινοχλητιχάς τελετάς, τάς οποίας ή Κινεζική εθιμοταξΐα διορίζει 
εις' τά τέκνα* νά φυλάττωσιν ώς πρδς το6ς γσνεΐς των, ήθελβ 
νομίσει οτι παραβαίνει τέ πρώτον..χρέος της ρύσεως, του οποίοι* 
είναι βασιλεύς, χρεωστεϊ νά §18$ το παράδειγμά εις' τους υ
πηκόους του, εάν δέν ήδελε ταπεινωδη, τόσον εμπροσβεν τής 
μητρός του, ο τον δ Ισχατος των υπηκόων του έχρεώστει νά 
ταπεινωβτ; εμπροσθίν αύτ&υ.

Χαρακτάρ, μεγάλα προτερήματα και 
oiaywyyj τούτον τον Αντοκράτορος

‘Ο K tir -Λbvy rfitkiv απολαμβάνει’ μ.εγάλην υπόληψιν, καί 
Ιάν ^ελεν ti30ai απλούς ιδιώτης. 01 ίδιοι εχθροί του ώμο- 
λόγουν οτι αί μέριμναι της χυβερνήσεως η σαν Ιεραί δί αυτόν. 
’Εξυπνόυσε καθ'έκάστην κατά τάς δύο ώρας τής πρωίας, εκα· 
μνε την προσευχήν του, καί μετεχεφίζετο τήν έπίλοίπον ήμέ· 
ραν’εις αάς υποδέσεις. Έγνώριζε τόσον καλά τήν Κίναν, τά 
«·$* των υπηχςών ίου, καί τά συμβάντα ιά δ ποια συμβαίνουν 
πάντοτε κατά tiv αίτϊν τρόπον, ώστε μολονότι οΐ υπουργοί του 
επροσπάβοαν καβ*· υπερβολήν νά ·τ4ν άπατήσωσι, κάνεν σχε· 
δον σφάλμα Sly τον εξέρβυγε·* πρδγμα, τέ δποιον ηνάγχαζεν 
ολα τά μέλη της χυβερνησεως, από τέν πρώτον κολάον μέχρι 
του τελευταίου μανδαρίνου, νά φυλάττωσιν άπαρασαλεύτως τά 
χρέη των. *Ανε|ίνωσκεν δ ίδιος δλας τάς ειδήσεις, τάς αγωγός 
και ολα τά σχέδια, τά δποια αω διευδυνοντο. ι0  συγγραφεύς 
απομνημονεύματά τίνος, το δπ«ον δέν ητο γραμμένον μέ με · 
γάλην γλαφυρόχηχ^ ελάμβανε *οίράς επιπλήξεις, τά; οποίας
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μ·/τ* ήλπιζδ, fvfev καί i  οπουργδς ίχανι τ4 υπούργημά το«, 
Ιπ ί̂δή άρινβ νά τω έχφευγτ] είς τδ λ«αικον του χάμμία αμ
φιρρεπής εχφρασ^, η τ4 έγγραφόν του Siv είχε τήν άπαιτο#· 
μενην καλλιγραφίαν .

Ουτος δ μονάρχης ητον ε?ς των σοφωτάτων της αυτοκρα* 
ζοριας του. ϊίξευρε τόσον καλά τήν Τοφτοφικήν καί Κινεζικήν 
γλώσσαν, ώστε έσύνθεσε .πονήματα εις αμφοτερας. Τ6 γνω- 
στόχερον ειναί zb roy Θειον, zb οποίον είναι μετά-
φρασμενον εις zb Γαλλικόν .

Μολονότι fizo πολλά προβεβηκως, δεν έπαυσε μολοντού
το ποτέ άπ4 zb νά ένασχολήται εις τάς υπβθόσεις μέ τήν 
αυτήν θερμότητα, τήν δποίαν είχε καί εις τήν ώριμον ηλι
κίαν αυτή ή δράστηριότης ή το αιτία του νά μή τολμά κάνείς 
μανδαρίνος νά· παραιτη τήν θέσιν τρυ, προφασιζόμενος 8τι τδ 
γήρας δέν zbv συγχωρεί νά Ικτελη τά χρέη του υπουργήματος. 
■ Δέν βλέπετε, ελεγεν εις ενα άπό' τους αξιωματικούς του, οζι 
« εγώ δ ίδιος είμαι πολλά ηλικιωμένος, καί όμως έκπληρύ 
t ακριβώς τά χρέη {Αου ® ί Είχε τότε περισσότερα άπο όγδο- 
ήχοντα έτη ·

6ταν οί άργιστράτηγοί του εκερδαιναν κάμμίαν νίκην, β?ς 
τους πολέμουί τούς οποίους έκ,αμνε κατά των Έλούδων χαΐ 
άλλων λαών, έδιπλασίαζε τέν μηνιαΐον μισβόν των στρατιών 
των, εως καί εκείνων, οΐ'τινες δέν άρησαν τους οΐκους των · 
διένεμεν άρθονοπαρόχως πολλότατα χρήματα εις τέν λ«4ν, 
ηνοιγε νέους δρόμους, ήγειρε ναούς καί άλλα δημοσία οικο
δομήματα, έσκαπτε διώρυγας καί έξηραινεν έλώδεις ράκους 
διά νά τους άποκαταστήοη γεωργησίμους. Οταν είς άπό τους 
.έξε*:αστάς τής ηντοχραζοριας τω εκ'αμε παρατηρήσεις εις ζό- 
σας πολυεξόοους επιχειρήσεις, τω άπεκρίθη. Δέν έξοϊεύω προς 
ηδονήν μου, ή προς ιδιαίτερον συμφέρον μου * b σκοπό; μοι> 
αποτείνεται εις zb δημόσιον όφελος, και ζητώ νά απασχολώ 
ώρβλίμως χιλιάδας ανθρώπων, οίζινες δέν έχουν άλλα κατα

Ρ
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φυγών πρός ζωάρκειαν εΐμή τήν Ιργασίαν τών χ ίφ δ ν  των .
δθεν ιίς  δλας τάς περιστάσεις, b Κ ιέ^Λίνγ ήξευρε νά 

ift\x6ri τ4 σέβας, ΐήν άγάπην xat τήν ευγνωμοσύνην to5 
λαού. Ποτέ δεν Ιξ^διδβ διάταγμα χωρίς νά τ «  ομιλήση ώς 
σ&ψδς, ώς πατήρ, οσχις διδάσκων τά τέκνα του, εκφράζει προς 
αυτά τά τρυφερώτερα αισθήματα, ί τώ  τά οποία συγκινειται 
ίνδομυχως. Τω άνεκάλβι είς χ ψ  μνήμην άδιακόΐυως τήν άρ- 
χαίαν δώασκαλίαν, χαΐ έγαίνεχΘ 8xt 8έν έπιχβίρίζεται τίποτε 
χωρίς νά συμμορφωθώ μ| τάς εντολά; των Ιερών βίβλων, $ 
μ ί τά παραδείγματα* τ&ν Θ ψίλιωτών της Αυτοκρατορίας. 
Ε πειδή Siv ηγνσει ott k[ ϋίϊκή φιλοστοργία είναι τ4 άσφαλε- 
στίβον ίχέγγπον τζς δημοσίας ευταξίας καί τσυ σεβασμού, 
«στις χρεωστεΐται εις τήν έξσυσίαν, τήν παρνίγγείλεν εις χ ί  
νογγράμμάτά του, τήν άηέμειβε λαμπρώς, καί τήν Ιρύλαττεν 
b ί&σς μέ άκριβεστάτην προσοχήν, καθώς τ4 προείπομεν, ώς 
ιερές τήν μητέρα του, επιιδή τήν έπισκέπτετρ εσπέρας καί 
*ρωι, καί πάντοτε 8ταν Ιπαρουσιάζετο έμπροσθεν της, Ιγονυίυέτει.

Ουτος δ μέγας βασιλεύς ^τα πολλά μεμαχρυσμένος toD νά 
διαγί} τέν καιρόν του είς τήν μαλθακότητα. Διεΐριβε κατά 
«αν (το ;  όλίγον καιρέν ι?ς τ ί Τζε ~ X b l , κολη  ταρτα- 
ρικην, δπου είχε παλάτιον. ΈχεΤ ευηρεστεΐτο νά υπ$ 
σχηνάς, ώς νά ίτον εις πόλεμον. Ϋπεδέχετο Ικ« πρέοβε.ις, 
έπανηγϋρϊζβν έορτάς, καί άπεδείχνυεν . οχι έπεθύμει νά ζναι 
επίσης βασιλεδς των Ταρτάρων ώς καί των Κινέζων. ’Ανέ* 
βαίνεν ίφ’ ίππο», ίτρε^εν etc **4 κυνήγιον του τίγρεως* *Λί 
βπεδ&ίκνυεν δτι ήξευρει νά μεταχειρίζεται το τόξον χαΐ τέ βέ
λος τοσσν καλά, 3σον καδ*!ς arci τούς μαντγού. Επίσης xflt· 
τε^ρόνει xb αυστηρέτατον ψύχος, καί την Οπερβολικωτάτην 
ζέστην. Ή  βροχή, {) χιών, δ άνεμος δ«ν τον εμπόδιζαν νά 
δ»αμέν^ Bitf πσλύν χρόνον ύπαιθρος διά νά icapeopeu]} είς τάς 
δΜψόρους πολεμικά; γυμνασίας, *ίς τάς δποίας οί μαντχού, 
ενίοτε μέν πεζοί, ένίοχι  δέ foncuoe, Ικαμναν χροσβαλάς ισχύος
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fcal Ιπιδεζιόχητος. Οταν εν μΛ τών ίμερων εκίνησβν εις δρί- 
μσν, έξαίφνης επέρχεται τόσον μεγάλη καχοκαφία, ώστε ή- 
ναγκάσβη νά έπιστρεψη. Αμα 5τε δίσήλθεν εις τέ πα>άτιον, 
ή ιιρώτη φροντίς του ητσ νά ύπάγη νά χαιρετη'σΐ] την αυτό, 
κρατόρισσαν μητέρα του* έπειτα Ιτρεξε νά ίδξ, Sv ο\ Τάρτα- 
pot, κεκοπιασμένοι καί καταλασπωμένοι, τ,σαν ολοι εις τάς 
δέσεις των. · Τούτο ητο απλούς περίπατος, &Ιπεν εις εκείνους, 
οιτι>βς τ4ν ήκολούθουν δ πόλβμος ίχ&ι πολλούς άλλους κό
πους·»— · Θέλω νά χάμω, Ιλιγεν άλλοτε, καί τά παραμι- 
κρότερα έργα, τά οποία δύνανται νά συντβλέσωσιν ε:ς το νά 
μέ άποκαταστΥίσωσιν δμοιον μέ τσυς προγόνους μου. Διάγοντβς 
τήν ζωτ<ν των μέ σκληραγωγίαν, κατώρθωσαν νά κυριεύσωσι 
διά τών «πλων τήν αυτοκρατορίαν. Διά της μιμνίσεως αυτών 
οι απόγονοί των θέλουν τήν διατηρήσει. »

Μεγαλοοωρια του Κών-Λόνγ ώς προς τους 

κατοίκους- της νόσου Φορμόσας και άλ

λων επαρχιών. Φονεύει ένα άπ'ο τουζ υι

ούς τον. ΪΙαραίτησις και θάνατος-αύτοΰ.'
Κατά τέ 1782, άπευχταιον συμβάν εδωχεν εις τ$ΰτον τ4ν 

Αυτοχρατορα νέαν κόκα.αν του νά γνωστοποιήσω τήν [/εγα» 
λοδωρίβν του. ffystvs σεισμέ; τόσον σφοδρός, καί ή Θάλασσα 
ύψώθη τόσον ΰπερφυσικώς εις τ6 στινΑν τνίς Φορμόσας, ώστε 
ί) ωρόίία νήσοΓ, εις τήν οποίαν οί Ευρωπαίοι έδωκαν τούτο τ4 
£νομσ? xotTSicovTioflij ιίς δώδεκα ώρας. ‘Η πρωτδϋουσα της ννί- 
σοο καχεστράφη σχεϊόν εξ ολοκλήρου. Δυο πολεμίκά πλοία, 
καί έκατόν περίπου εμπορικά, ιά οποία ηοαν εις τόν λιμένα, 
και παμπολλα μεγάλα πλοιάρια συνετρίβησαν. Ocavo Αυτό- 
κρατωρ εμαβε ταύτην τήν συμφοράν, Ιδωκε προσταγήν τέν 
αντιβασιλέα του Φό AT*ir νά "χορήγησή εις εκείνους άπά τους 
δυστυχείς κατοίκους της Φ^ρμόσας, οΐτινες διε^υγον τήν πχώ-

11.



Giv των οίκων ίων, ttt\ υή* μ«νίά* ιών &8άτ<*ν, 8λ«ς ιάξ 
άναγκαίας (&ή(Μίξ ·

δν ||ος p p l  τοίΐον ΐέν. φοικώδη σΐίσμέν,- τρατής ανομ
βρία κα-εδρήμωσδ |H επαρχίας τοδ K tk r f -  /Vdr9 του 5H ji. 
K id v y% του X orar, xcA τ©3 Χ αττότγ. Φριχολέεστάτη «λ/si- 
ψις προηλΘβν Ιχ ταυτ^ς της Θείας πληγης* S αυτοχράτωρ* 
καιαλυπηβίΐς, ν̂οιξδν ολας τάς άποθήκάς, οπού fyuXatuto 
Ιναποτ*ταμιει>μένος σίτος διά τούς ί&σίαχφ καιρούς, καί Ίί*β- 
δαψίλιυσ* το5ς βησαυροός ton διά νά φ|||; βΐτβν καΐδρόζιον 
άπδ τάς ιπαρχίας, οποί) 5j άνυδρία δεν ητο τόσον Ιπαισβητή. 
’Αλλά δεν έϊυνηβη νά διασώση ολους τους κατοίκους των 
^ωρ»ν, αϊτινίς ιστερθυν?.<> άπέ ζωοτροφίας. Πολυάριθμα πλήθη 
Ιτρβχον άποπιπλανημένα etc βουνά διά νά φάγωσι τήν 
φλοιών τών δένδρων καί τάς ρίζας, ι|| Οποίας ύπεκρυκτίν 
Ιίσέτι Ιδαφο'ς σΐβρημενρν άπο way effes χλόης* καί άν κάν-βΐς 
i n  αΰτονς τους δυστυχβΐς iniicte νεκρός άπά τον κόπον καί 
ίπέ ιήν Ιλλ&φν, ©ί κεινασμΐνοι σύντροφοί ίου ερρίπτοντο 
ΙπΙ του πτώματός του καί τό χατίτρωγαν .

Αυτή ή θλιβερά ικοχή τής (!ασιλ$ίας του Ktiv.-ΑΑνγ 
ύπηρξεν ίχείν-η, χαδ* ίν  άπκδβιξ* χάλλιστα, οτι %ϊθ άξι.ς της 
βασι'λιίας. Aiv -έμποδίζκτ© άπί προβεβ^χπΐαν iXWav τοι» 
άπ4 τέ νά ένασχολήχαι άδιαχόπο>ς εις βοήθεια;, τάς ίποί&ς ακν. 
τ|Θον αΐ 4π4 τ^ς πιίνας παθοίσαι επαρχίαν Έπηγρυπνει δ 
Ιδιος ιίς τη» προμηθέαν ίων γδίτονβυουσών. 01 έμποροι *t>3 
Πβχίνου, δΰ’σχυριζόμ^αι in  ίκλ^ρωσαν άκριδά την δρι-ζαν, 
ήθέλησαν νά βάλωσι τιμήν, ητκ; υτ&ρόβαινδ τά.ς χρήμα'%\ν.άζ 
δυνάμεις του λαού. Ό Αυτοκράτωρ, πληρο©ορτ,6ε!ς ταύτην τή·ν 
ΐΜρίστασιν, ίπλ^ρωσ* τήν ζητουμβνην τιμήν, καί παρέ£ωχβ ·ά 
όρύζιβν ιί< tiv λαόν κατά την σανήθϊ) Ιχτίμησιν, Έδημοσίευσε 
ταυτοχρόνων διάταγμα, εις i i  οποίον ΐΧκγβν* ■ Εις ταυτα τά 
δυστυχή iceptστατικά, τούτο tivai ίλσν, τέ διιοΤον δύναμαι νά 
χάμω, χα! τέ χάμνω *.
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Ένβψόχω^βν, αντάμειψε διά δημοσίων εγκωμίων, χα\ δί α
ξιωμάτων, τους μανδαρίνους, ο τ̂ινες η*ολου.θησαν τάς πβτβι·* 
χάς φροντίδας τβυ, καί έτιμώρησβν αίστνιρώς την δυσφημον « L  
βάδίΐαν έκβίνων, οιτινβς εγ«ναν υπεύβυνοι παρανομίας εκ της 
διανομής των δώρων του. Έπβπληξε μάλιστα αυστηρως ιόν 
Φού - Ah - X ovr9 διοικητήν του Κανιών, έπκδή τώ *!χι προσ
φέρω έκ μέρους των εμπόρων ταυτης της πόλεως βοηδειαν 
τοίακοσίων χιλιάδων ούγγιων αργύρου. βΟ Φού - Ah .  A'oir 
δυναιαι ν’ αγνοί), «Ιπεν οδτος δ βασιλεύς, Sxe δλοι $ί 6ησ«(δ- 
pet μου cTvoci άνεωγμίνοι τζρός άνακούφισιν ίου λασδ μου; 
όχι μόνον άπηλλαξα παντίς *?§ους φόρων τάς ιπαρχία<, αϊ- 
τινις έδοκίμασαν έλλειψήν, άλλα και ζνοιςα τους δημοσίους 
σιτοβολώνας, καί Ιδωκα προς άγορά* σίτου πολλά έχατομμνρια 
•ύγγιών χ^υσοΰ καί αργύρου. Πώς λρπιέν b Φο$-Α}~Χονν 
|̂ ©ι ιήν xppStav τόσον μικροπρεπή, τόσον χαμέρπη, δστ£ νά 
μί νομίση α?σχροκβρδη, καί νά πιστκυσΐ} οτι βπιδυμώ νά $Ισάζο> 
βις ib κιβωτόν μου τριαχοσιας χιλιάδας οδγγι&ν αργύρου, ώς 
άποζημίωσιν των άπ«ίρων ποσοτήτων, τάς δποίας ίζώ ίευσα ;

40  K d r  Αύτγ Ευρισκόμενος είς τήν πόλιν του Σού Χού~ 
Φού, αρωτεύβη ι(ς νέαν τινα ώραιοτάτην, προιχισμένην μέ σπα- 
νιας χάριτας, καί άπεφάσισβ νά τήν φέρη τις τήν ιερωτεύβΰ, 
βαν του. ‘Η αυτοκρατόρισσα μαΟουσα διά τίνος ευνούχου tbv 
νίον ίρωτα του συζύγου της, καί φοβουμένη μήπως άτιμασδη, 
Λχυριεύθη άπο τόσον υπερβολικήν θλίψιν καί απελπισίαν, ώστ« 
p i i όλίγας ημέρας καί έκρεμάσδη* έ Αύτοχράτωρ ,άχούσας 
ΐοΰτο το θλιβερίν συμβάν, λυπηθείς Ινδομυχως, έ^ηγβ παρευδος 

τ ί ΠεχΤνον ·
,Είς έπ& τούς υίους τούτου του μονάρχου, κατά πβλλά 

ίρασμιος* νέος, δεν ήζεπρε χατά ποιον τρόπον έπρεπε νά πα· 
ρ̂ουσιασθί) εμπροσβιίν του* ’ΕφοβδΤτο μήπως, άν ήθελε ®ope«t 

t i  διά τήν μητέρα του πένβιμον ένδυμα, φαν/j κα^αφρόνησις 
- Ι ί ..ixjtvo., οστις ήχον αιτία του Θανάτου της * καί μήπως, εάν

J 1 *
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ίξ εναντίας νίΟελ* φανξ μί τέ τ ίς  ποφατάζεως ένδυμά tου, 
νομισθή οτι παραβαίνει ί6 πρές τήν μνήμην της μητρός τοιι 
χριωστουμινο* σέβας. Ων αβέβαιος τοιουτοτρόπως, εσυμβουλεύθη 
aiv παιδαγωγόν tod, οστις τ4ν ένουβί'τησε νά βάλ^ δυο έν· 
δύματα Ά «πάνω β:ς τδ άλλο ·

‘Ο νέος βασιλόπαις ηκολούθησι ταυτην τήν συμβουλήν, κιΙ 
χατά δυστυχίας εοτΧε τέ τ ίς  παρατάξβως φόρδμα έποίνωΟεν 
του πένθιμου. ‘Ο Κιέν·Λ4νγ, του οποίου ή πρός τήν σύζυγόν 
του αγάπη «Ιχεν αναζωογονηθώ, καί ©στις εκλοκεν ιίλικρίνως 
τήν Ολιδεράν τύχην ταυτης τής βασιλίσσης, βλέπων εξ*ί<ρνης 
τδν υιόν του βίς τους πόδας του, χαΐ μή παρατηρήσας τέ πέν
θιμο* ενδομα αύτοδ, παρω:ύνθη έχ τούτου, τδ οποίον έθεώρεζ 
ώς άψηρισίαν έν4ς άπδ τσ πρώτιστα χρέη της υίέ’κής φίλο · 
στοργίας, ώττε τλν ίλάκτισι σΦοδρώς ιίς τρυφερώτατον μέρος 
του σώματος. Ό βασιλόπαις μετά ολιγοήμερον άσθενειαν 
άπέβανε .

Ουτος b μέγας μονάρχης, ι ?; τών σοφωτάτων καί έναρι- 
τοτάτων αυτοκρατορων, οίτινις έβασίλευσαν etc τήν Σινικήν, 
άφου εφθασι* εις τ4 ογδοηκοστόν έχτον έτος τής ήλιχίας του, 
χα! ίβασίλευσεν έξνίχοντα καί |y μέ δραστηριότητα καί σοί.ί«*, 
αϊτιν«ς δέν εψεύσθησαν μήτε μίαν ήμέραν, παράτησε κατά τ4 
1796 τόν θρόνον εις τέν δέκατο.ν ίβδομον από τους υιούς του, otxr 
νις ησαν τότι μόνον τίσσαρες. Ακολούθως έτραβίχβη cC< εν πα· 
λάτιοί, τδ οποίον ωκοδόμησεν εις τό μέσον μεγαλοπρεπούς τίνος 
κήπο ,̂ διά νά τελε ώση έχει, Εις τέν κόλπον τξς άναπαύσεως 
χαΐ των γραμμάτων, τέ πολυχρόνιον κ*1 Ι^οξον στάδιον, τΑ 
όποιον Ιτελίίωσε κατά τ4 1799. Ό  διάδοχός του,, σστις ονο
μάζεται Κιά-·Χινγ, είναι χαραχτηρος πολλά διαφορετικού. Εί
ναι, ώς λέγουσι, θομώδης, φαντασιώδης, καί έκδοτο; εις τά 
μιΟοστικά ποτά 0?ev πολλά} επαναστάσεις εγειναν ήδη έπΐ 
της βασιλιίας του ,

*0 Αύτοκράτωρ Ktiv Αβνγ κατιταχΟη παρά των Σινών,
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« ς  τήν τάξίν των παλλίστων ποιητών της v&g$ έπβχηζ. Τ& 
πβρπρημότατον άπ4 τά συγγράμματα xou. ilvac ωδτ5 τις πρΑς 
Ιπαινον τοδ θείου, καί τ4 οποίον βζωγραφισΟη επάνω βίς 8λχ 
τά πωλουντα τσάΐον εργαστήρια της αυτοκρατορίας.
Ουτος b ίδιος αυτοκράτωρ έσύνθεσβ καί εν διεξοδικδν πβίημα 
περί τής πόλεως και τη; χώρας των Movxtiey·, ητις εμπεριέ
χεται εις τήν περιοχήν των Τα^ταρών M arc χου , τδ οποίον xal 
μιτεφράσθη εις τ4 γαλλικόν.

ΚΕΦ EIKOSTON ΔΕΓΤΕΡΟΙΥ

Λεπτομερείς περιγραψώ rile Πρεσβείας του 
λόρδου Μζχαρτνεϋ εις ττ,ν Κίναν.

Επειδή ή Σινική Αυτοκρατορία) τά £0ιμα καί ηβη των κα* 
τοίχων της εγνωστοποιζθησαν ιίς ήμας διά των διηγήσεων των 
Ιεραποστόλων καί τινων περιηγητών , καί εις τούτους τους ε
σχάτους καιρούς διά των πρεσβειών, ακτίνες έστάλδησαν ixib 
νομίζεμεν oxt οί άναγνώσται θέλουν άναγνώσει ευχαρίστως 
τήν περιγραφήν τξς περιηγησεως ίου Λόρδου Μακαρτνέϋ ι?ς 
τήν Κίναν, κατά τό 1793, καί περί τή< πρεσβείας τώ* ’Ολ
λανδών, ήτις έπηγεν μετά τήν τών*Αγγλων.

Ε?ς τό διάστημα της εν Πεκίνω κατοικίας τοΰ Λόρδου Μα- 
χαρτνέϋ, icpi του νά παρουσιασβξ εις τ4ν Αυτοκράτορα, δστίζ 
ευρίσκετο τότε εις τήν Τοφταρίαν, “Άγγλοι τινές ίτυναν συνκ- 
χώς ευκαιρίαν νά υπάγωσιν είς τά αυτοκρατορικδν παλάτιον, 
το κε'μκνον κατά τήν εξοχήν* καί επανερχόμενοι πάσαν φο
ράν bi άλλης oSoD, ήϊυνήθησαν νά ίδώσιν ευκόλως το πλειό- 
σέρον μέρος της πρωτιυούσης. ‘Ο πρέσβπ; περιϊλβεν ωσαύτως 
ΐίς αγγλικήν άρμάμαξαν, Ιζευγμένην μέ τέσσοφας ταρταρικους



ίππους, Ιχόντας Αραιόν ανάστημα, καί έϊηγουμένοος Λαρά 
ταχυδρόμων έκλβγομένων μβταξύ των φυλάχων, οιίινις ίΤχαν 
*ξασκήσιι προλαβόντω; τούτο τ4 έπάγγβλμα εις την Άγγλί*». 
Τϋτο νέον θέαμα ώς πρ4ς τους Κινέζους, συνηθισμένους μΐ 
ιάς χαμηλάς άμάξας των, ιάς χονδροειδώς κατισκιυασμένας, 
%&ς διΐρόχους ά/ευ ελατηρίων, αί δποΤαι «ξισβδνται μέ τά πο· 
τάπα αμάξια της Ευρώπης. "Οταν προετοιμάσΟη τ<3 μβγαλο- 
πρ4πές όχημα, τέ διά τέν αότοκράτορα προσοιωρισμίνον, & θαυ
μασμός των 0£<χτών υπίρξεν ύπιρβολικός* άλλ’ ίπριπβ νάδο- 
8ώσι προσταγαΐ διά νά Ικβληθη ή έδρα, έπειδή οί μανδαρίνοι, 
βλέποντας δτι αδτνι ή χαθέδρα ητο προσδιορισμένη Ιιά* tiv 
μέλλοντα δδηγήσαι τους ιππου<, ίδιιξαν μεγίστην ίκπληξιν, 
καθότι προετείνετο νά καΟίσωσιν άνθρωπον άνω9®ν ίου αυτό· 
κρατορος, Τόσον ιυκόλως πιιράζιται ή φιλοτιμία τούτου τοδ 
λαού ώς πρλς τά άναφερομίνα βίς το άτ ομον του χϋριάρχοΐδ 
ιον .

Παρουσιασις τον πρέσβεως της Αγ.ίας 
έμπροσθεν του οώτοκράτοροζ τής Κότας»
Ό Αυτοχράτωρ Κ άγ -Λ ύτγ  ιαβίσχβιο τότβ εις τέ ίνηβη» 

τηριόν του χιίμβΐον βίς τήν Ταρταρίαν, καί δνομαζόμενον Τ ζ ϊ-  
ΧΛΛ\ Κα9’ ·̂ ν ήμέραν ο Λόρδος Μ’αχαρτνίϋ έπαρουσιάσβη, 
πολλοί ζγ$μίνες της βώτοχρατοριχης οιχργενιίας τέν iauyo* 
δ«υαν, αλλά χάνιΐς 2έν ε̂ αίν&τ̂  δτι άπολαμβάνιι πλείοΥερον 
σέβας παρά τοίις άλλους, μήτε ο τι Ιχιι ολιγωτάτην ύπεροχήν 
ώς *ρ£ς το5ς άλλους. Οι πρέσβεις, χαΐ τά πρώτιστα δποχιί- 
μίνα τής πρεσβείας, ίπςήγαν εις τ4ν κήπον τοδ παλατιού τοδ 
ΤζίψΧόΛ ttpi της ημέρ&ς, καθώς τούς εϊχε διαταχθη. Εις τ4 
μέσον του χήπου ίτον ευρύχωρος καί μεγαλοπρεπής σκηνή, 
δποιτηριζομένη μέ στάλας κεχρυσωμένας, έζωγραφισμενας ί  
Ιπιχιχρισμένβς. Το πανίον ήχολοόδβι την πλαγιότητα των σχοι
νιών, εως εις τους πασσάλους, οΓτινες ήσαν έμπεΒηγμβνοι δίς
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v b  yijv, i\\' από t i  μέσον τούτου του μήχοι̂ * fatxts καΦίτ*ςρ 
καί τό επίλοιπον βσχημάτιζβ την σκέπη?. ‘Η σκηνή πιρ*|ΐχ«» 
ίνα Θρόνον δμοιον μί τόν ηαρ’ ημών άλλαχοδ .περιγρ,αφέντη 
καί φωτιζόμενον διά ίυρίδων πανταχόθιεν της σ^νής. ‘Η σχβ#- 
ασία ιαύτης της σκηνης ητο κομψή, άλλα χωρίς ματαίαν λαμ
πρότητα καί χωρίς πολυζήτητους καλλωπισμούς, ΙΙολλ^Ι μι- 
χραί σκηναΐ στρογγόλαι υψώνοντο ίμπροσθεν αό^ς, δπισθιν 
της οποίας ητο καί «λλη τις ίπιμήχης ένοιποτδταμίδπμβν·* διά 
τδν αυτοκράτορα, άν ίκ περιστάσεις άποσυρθη κατ' {δίαν. ΤΕ* 
κειτο σοφάς τις εις εν άπδ τά άκρα τη;, τ4 λοιπάν μέρος 
της ητο έστολισμένον άπ4 πυροβόλα καί σπάθας ενρωπ&ϊκάς 
καί άσιαΊιχάς.

‘Η μία άπέ τάς μικράς ττβριφβ̂ Τς σκην,βς ίμβ.λλβ νά χρ^  
σιμεύση εις την πρεσβείαν διά νά προσμδίνωσ! τήν αφιξιν τον 
αυτοκράτορος. Εις *φ  μίγάλην σκηνήν ουτο$ δ μονάρχης 
λησβ νά ύποδβχΟξ μετ’ έξοχων τιμών τόν πρ*σδι» you βασίλίφς 
της μβγάλης Β^ετανία^.

Οί υποτελείς Ηγεμόνες, οί τ% αδτρκρατορικητ; οικογένειας, 
καί οί μεγάλοι μανδαρίνοι της αίλής «σχημάτιζαν πρλυπλη- 
θδστατον σωρρν έμπροσθεν ταυτ^ς της ^χηνής, xotl Ικαστ&ς 
ητο χεχ,οσμημένος με τά διακριτικά του βαθμοί σημεία, 
απερ είχε λάβει παρά του αυτοχράτορος. Πολλοί β&λικοΐ ησαν 
ενοεδυμένοι μέ έριοπχον,.σόχαν^τής ’Αγγλίας, αντί μεταξωτών 
υρασματων καί δίρθερ,ων, μόνου εΐδο.υς ένδυμάτων, τά δποΐα 
Εΐ̂ αν οηςαίωμα μέχρι τουδδ .νά ρορφσιν έμπροσθεν τβδβασι- 
λιως. Οί ήγεμό.ν*ς ησαν χεκο^μ^μένοι μέ I,gu0jrp5v κόμβον δια * 
Φ<χνί ίπα/ωθεν του πίλου των, σημειον τρΰ πρώτου άπδ τά «ννέα 
ταγματα, Κανείς από τους μεγάλους τορζ συναθροισθεντχς κατά 
ναύτην την περίστασήν, Sir εφερε σημβίβν χατώτερον του |ρο- 
θρο$ σκιώδους κόμβου, οστις διακρίνει τό διυτερον τάγμα s% 
επικράτειας. Μερικοί ησαν κεκοσμημένοι £πο .πτερά τ$ω9 τε~ 
θειμένχ εις σωλήνα Ιξ ιγάθης, καί χρεμίμενα είς τόν πίλον
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των. δλα αυτά τά υποκείμβνα ησαν· συγκεχυμένα β?ς τ4 πλήβος 
καί το μεγαλειόν των ίξηλείρετο παρά τη; αότοκρατοριχής οι
κογένειας .

Κατά τήν έθιμοταξίαν, δ τρόπος του δεικνύειν σεβασμδν ε?ς 
ιόν αύτοκράτβρα tlvac τ4 νά τόν προσμένγ) τις πολυν καιρόν. 
Αυλικοί τινίς διηλβον έξ αιτίας τούτου μέρος της νυχτός εις 
ιόν κήπον, άν χα\ b μονάρχης Ιμδλλε νά £λΘη μετά την αυγήν.

Πρ& της αφίζεως τούτου του ήγεμόνος ή μικρά σχηνή τα3 
πρεσόεως εγεμιοθη υπό πολλών, ονεινες 8ιε?έχοντο b εις τόν 
άλλον. Μδταξυ αυτών ητο αδελφός τις του αυτοχράτορος, άνήρ 
μεγάλοι) άναστήματος, λίαν προβεβηκώς την ήλικίαν, χα\ ά- 
πλούστατος εις το&ς τρόπους του. Η̂λΟ̂ ν εκεΐ xal δύο ίγγονοι 
του ρασιλέως. Οί πρώτοι ησαν άνδρες μέ καλλίστην φυσιογνω* 
μίαν πεπολισμένοι καί περίεργοι· οί άλλοι νέοι υψηλοί καί κα· 
0* οπερβολήν ώραΐοί. ‘Ο εις των υποτελών ητον άπ4 τά πέρ.ξ 
της Κασπίας βαλάσσης. ‘ΩμίΛει τά αραβικά, xal πιθανίν νά 
εγνώριζεν ολίγον τι καλύτερα τήν Ευρώπην παρά τους άλλους.

Μδτά τά εξημξρώμιχτα, ο ήχος πολλών οργάνων χα\ συγ
κεχυμένων φωνών μεμακρυσμενων ανθρώπων, ειδοποίησαν τήν 
πλησίασιν του αυτοχράτορος. Παρευθυς i<pavrjt ότι ηοχετο orct- 
σθδν βοϋνοΰ τίνος, περιωρισμένου από δένδρα, προηγουμένων 
πολλών, οΐτινες επευφημούν, μεγαλοφώνως τάς άριτάς του καί 
τήν δυναμί* του* έκάδητο επί τινο; άοκεκάοτου καί θριαμβευ
τικής έδρας βασταζόμενης υπΑ δεχαεξ μανδαρίνων. Οί φυλακές 
του, οί αυλικοΐ άξιωματικοί tow, οί σημαιοφόροι, οί σχιαδιοφόροι, 
καί fjμουσική τον έσυνόδ υ̂αν. ΤΗτον ένδεδυμένος μέ μεταξω
τά  Ινδυμα σκοηινοδ χρώματος, κα! χεχαλυμμενος μέ πίλον 
azb πτιλωτίν, παρόμοιον δπωσουν κατά τ4 σχήμα μέ τους των 
δρεινών τής Σκωτίας, καί έμπροσθεν του οποίου έφαίνετο χον 
δρότατος μαργαρίτης, b μόνος πολύτιμος λίθος, τόν δποϊβν έ- 
φόρει ουτος ο αυτοχράτωρ.

Κατ’ εχείνψ τήν ήμεραν ιισνίρχετο είς τδ ογδοηκοστίν τρί·
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τον ιτο; τη< ηλικίας του, βασιλιύσας πιντήκοντα επτά. 4Η <ρυ 
σιογνωμία του ητο μβλαγχολική, καί οί οφθαλμοί του οξείς, 
άλλα δ δλόκληρος σχηματισμός τοδ υποκειμένου τοϋ iSetxvus 
μεγίστην ευπροσηγορίαν, ιίνεν ηβος «υπρόσιτον* καί τ4ν σοβά- 
ρίν τόνον, δστις προξενεΐται από μεγάλην μιγαλοψυχίαν, προ
τερήματα, τα όποια εις αυτόν ζσαν μάλλον αποτέλεσμα της 
φυσικής υπέροχης του πάρεξ του βαθμού του.

ΊΕμδαίνων εις τήν σκηνήν του, άνέβη εις τ4ν θρόνον του διά 
των εμπρόσθιων βαθμιδών, έπΐ των οποίων αυτές μόνος 2χ« τδ 
δικαίωμα νά πατήση. ‘Ο μέγας κολάος του καί δυο από τούς 
πρώτους αξιωματικούς τής αυλής του έστέκοντο πλησίον του, 
καί τώ ώμιλοΰσαν γονυπιτιΐς. Άφο3 οί εξ αίματος Ηγεμόνες, 
οί μεγάλοι αξιωματικοί της αυτοκρατορίας Ιτέδησαν έκαστος 
κατά tJv βαθμόν του, b πρόεδρος του κρτιηρίου των δόσμο4* 
βεσιων εισήγαγε τ4ν πρίσβυν τής Αγγλίας μέχρι τοδ πρόποίος 
του αριστερού μέρους του θρόνου, τό έποΤον βίς τήν Κίναν 
θεωρείται ώς έντιμος θεσις. ‘Ο λόρδος Μακαρτνέΰ συνωδεύιτβ 
από τον Οεράποντά του, καί άπο τδν διερμηνέα του* είχε μα- 
ζύ του καί τ4ν πληρεξούσιον υπουργόν. Οί άλλοι σημαντικοί 
τής πρεσβείας μέ πολυαρίθμους μανδαρίνους καί κατωτέρους 
αξιωματικούς, έστέκοντο ti< τήν είσοδον τής σκηνής οπού i~ 
ούναντο νά θεωρώσι τήν περισσοτέραν ποφάταξιν.

‘Ο πρέσβυς i foptt έντομα άπ4 πτιλωτ4ν πολατελώς κιν- 
•ιημένον χαΐ στολισμένον μέ τήν πλάκα του τάγματος του λοιδ· 
1β9δι συνυταμενην εις άδάμανίας. Έπάνωθεν τούτου του έν. 
δόματος είχε χλαμύδα του αΰτοδ τάγματος, αρκετά μακράν, 
ώστε νά σχεπάζγ) τάς κνήμας τοι>. Αδτη η χλχμ&ς ζτον ολίγον 
τι άναλογός μέ τον τρόπον της ενδυμασίας των Σινών, τοδ 
οποίου αί πλατεΐαι καί κυματιζόμενο» κρύπτουν δλοτελώς τ* 
σχήματα τοδ σώματος. ‘Ο πληρεξούσιος υπουργός, οστις ίτο 
ίιδάκτωρ τοδ πανεπιστημίου της Όςονίας, i f  όρε ι κόκ ι̂νον Ιν - 
ϊυμα,- τί έποϊον είχε δικαίωμα νά foprj ώς ίχ του βαθμού του*
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Ό πρέσβΰς διδαχθ«1ς παρά τ®5 Λροέίροϋ τοδ κριτήριου των 
θ*σμοθ;·σ'άν, ιχράτησι μέ τάς δύο χιΐρας χα! υόωσεν αν»5εν 
τγ}ς κ*φαλ$}ς μέγα κ«1 πολυτελές χρυσουν κουτίον, πιπλουτι·* 
σμίνον μί άδάμαντας, καί τετράγωνον, εις τ4 όποιον ίμπδριεί- 
χβτο ή πρδς τ4ν αυτοκράτορα Ιχιστβλή του βασιλέως τ^ς 
’Αγγλίβς. Τ-έτ«, άναβαίνω» έ*ί τινων βαθμιδών, αί όποΐαι ί ·  
φιρον §ις τ4ν θρόνον, έκαμψε τ4 δεξιόν γόνυ, Ικαμ« βραχυτάτην 
πρόσρησιν, καί Ιπρόσφερδ το χουτίον εις την αυτοί αυτοκρατο- 
ρ ιιφ  μεγαλειότητα, *0 μονάρχη το Ιλαβι χαριδντως, τ4 I- 
βαλβ πλησίον ίου, καί ίπρόφερβ λόγους τινάς πρ4ς Ικιρρασιν 
των ευνοϊκών αίσδημάτων του πρ&ς τ4ν βασιλέα της μιγάλης 
Βρετανίας.

Mrw όλιγοχρόνιόν τινα συνίιάλεξιν μηά του πρέσβεως, i  
αυιοκράτ^ρ λ Ο εδωκεν ώς πρώτον δώοον λίθον τινά, τ&ν J ποιον 
ώ Σινοκ -έκτίμώσι κατά πολλά. Είχε περισσότερον άπ4 £να 
πόδα μήκους, καί $το έντίλώς γιγλι>μμένος ιίς σχήμα σκήπτρου, 
ιΟ πρέσδνς καί i  πληρεξούσιός υπουργές έκαμαν ακολούθως 
*νς τδν μονάρχην* κατά ιήν σίνιχήν ιθιμοταξίαν, τά. ιοΓοίτιρα 
δώρα των, λαβόπες καί αυτοί άμοιβαΐως άλλα. Διαρχουσης 
της πα̂ ατάξε<Λς i  αύτοκράτωρ «δείχβη πολλά είλιχριν,ής, *5- 
θαμ©ς καί χωρίς την παρδφακροτέραν επιι^δευσιν. ’Αντί νά 
σκυθρωπάζ^ καί νά μελαγχολώ} ώς παριστάνηο iviote, εί,χε 
τοος όρδαλμςί/ς λίμποντας, τ& βλέμμα σταθδρ&ν, ααΐ τ4 
σχήμα ευπρόιιτον. Έννο&ν τ4 άιοτδον, τ4 δ ποιον σι>νίβ*ινεν 
έξ αιτίας τ!)ς άνάγηης 5«ρμηνέο;, ήρώτησ* τδν πρώτον ϋ- 
ποσργόν τσυ, άν κανείς «π4 *ήν πρ&σ6εκχν «ννόβι nrijv σινική» 
γλώσσαν. Μαθών οτι b θεράπων ταδ πρέσβεως εις ηλ*κιαν 
μικρότερων ιών δ«κατριών ετών, ίτον δ:μόνος ©στις προώδβίλ- 
σεν ε:ς ταότην τήν γλώσσαν, .τόν ι ίσήγαγε μέχρι τοδ Οροναι» 
τβΠί, καί τάν διέταξε νά δμιληση σινιστί» Εϊ η  ώς L· των λο- 
γων του, βΓτε ώς έκ του κοτμίον σχήμαίας τ«υ καί ιών τρό
πων του, τοϋτο το π*ιΒίο ν ίέριο ι  ιόσαν εις τ£ν μονάρχην, ως**
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βξέβαλ· της ζώνης ion π$υγγβΤ·> npotifopfopivdv 8ίά κΑρν&α, 
tije Apia, καί ι4 ίπρόσφερβν εις αίτόν. Τούτο τδ ίώρον, ι& 
b ποιον $το ίδΐαπέρα τις suvoea t ίφίβλχυσε την ύποληψιν Ktiil 
τάς κολακείας πολυαρίθμων μανδαρίνων, ίκ των δποίων ηολ* 
λοί ίτρβόνσυν την ευδαιμονίαν τοο. ‘ T i αύτυκρατορικΑν πουγ* 
γε?ον δέν είναι διόλοο πόλϋτιλές. Είνα« κατίσκιυασμένο? i*  
πλούστατΛ άπο κιτρίνην μζτάξψ , καί τ4 δφασμά του ϊχ ιι t j  
σχήμα δ^άκονιος μέ πέντε ίνυχας, καί τίνος ιαρταρικους χΛ· 
ρακτηρας.

Άφοδ I  Αυτοκράια>ρ ίπχυ&Β τόΰ νά &.μιλ| μ ! τοδς £γ« 
γλβα; ,̂ πρέίβίΐζ τινέ$ τοδ llt js ll καί Y&H Μώάμέθόΐν&ν της
ΚασπίΛς Ο&λάσσης επαρουσιάσδησαν δβξίσθιν τόδ θρόνου tob* 
Ε πανέλαβαν Ιννεάκίς τάς taimva< των γονυκλισίας* κ*1 t«u 
χέως άπίπέμφθήσΛν*· Ϊίδηγή9ησαν άκολούβως δ πρέσβης τής 
Α γγλίας κ«4 ή συνοδία του $ις στρώματα, ΙπΙ των ίποίων 
ίκαθησαν δεξι©05ν ταυ βρόνού. 01 Ιξ άΓματος ηγβμόνις, ©ί 
ταρτ&,ρίκοΐ άρχήγώ fm  ύποτ&λων έδνών, seal of πρώτοι μαν* 
ίαρίνοι t% αΰλζς ιστέκ^ο IκΑστος κατά τ4ν βαθμόν τόν, 
πίψ ιέστερα fj μακρυτιρά. Ot νλγγλόΐ ζσαν σχίδέΐ» βίς to μι» 
90V του διαστήματος, το ί  ποιον ίχώριζε τίν θρόνον aitS τήν 
ίκράν της σκηνίς xou. ’ΕστηΟη τράπεζα άνά ούό 8άο ανθρώ
πους. Αφοδ οι συνδιαιτυμόνις εκάδησαν, αί τράπεζαι έξισχί· 
πά'σδι)σαν, καί Ιφ̂ νή#·α? γεμάται από πολοτέλή φΑγήτά. 6σ*ν 
μικραί, άλλ i f  έκάστής (ιψοδτο π^ραμίς εκ πάροψίδω*, ^spte« 
χουαίΧ πολλά κρέατα καί οπωρικά. Ωσαύτως Ιτέδη τράπεζα 
Εμπροσθεν του-θρόνου, xxl & Αυτοχράτωρ Ιιίμησβ τά ίπ  au- 

ε&ρισχομενα φαγητά. ΪΙροσορέρδη έπίσης και θειον, ’Kxcr 
νσι, οιτινες έπρόσφεραν τάς παροψίδά  ̂ καί τάς ρ ίάλ«ς είς τέν 
αύτσκράταρα, έκράτουν τάς χΐφάς των πφωμίνας έπάνωββν τής 
κεραλης, καθώς δ πρεΐβυς της ’Αγγλίας* δτ«ν του Ινβχιίρισε 
%ο χουσοΰν κουτίοι, τά δΛοιόν πϊριειχε τήν (πιστολήν τοδ 
^ασιλ^ως της Αγγλίας .
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Καί χαβ’ δλον τ& διάστημα τοδ γιυμχτ^ς & Αυτοχράτω  ̂
Ιδ«ξε την αυτήν ύπόληψιν πρ4ς τους Ιγγλους, Τοΐς ίστειλδ 
πολλά τρυβλία άπ4 τήν τράτεζάν του, καί ayou άπεφαγαν, 
τους Ιπρόσριρεν ίδιοχεφως φιάλην σινικού οίνου, δμοίου μέ 
MaSeptxiv οίνον κατωτέρας ποιότητος. Ηρώτησι τόν πρέσβυν 
πιρίτη; ήλικίας του βισιλέως της ’Αγγλίας, καί άκουσας τούτο, 
παρευδύς ίπεθύμησε νά ζήση τόσον πολλά ετη, ώς αυτ4ς, 
καί νά άπολαμδάνι; τήν αυτήν καλήν Ογείαν. Ουτος b μονάρ
χης, άν καί πολύ προβεβηχώ̂ , είχε τόσον ευρωσχον ιδιοσυγ
κρασίαν, ωσΐ£ μόλις εραινβτσ οτι εχει τόσα Ιτη, δσα εβασί- 
λδυσεν. Ε?ς τΐ τέλος του συμποσίου κατέβη άπί τοΰ |0οόνου, 
χαΐ επιριπαχ^σβν επθϋΐατορ χωρίς νά ίείζν] τήν παραμικράν 
αδυναμίαν, εως εις τόν δίφρον, οστις xiv περιεμενε .

Αροϋ έπέστρεψεν b πρέσβης εις τί παλάτιον, εις τί bxotov 
εκατοικοϋσεν, b Αΐτοχράτωρ τω εστειλδ δώρα συνιστάμενα εις 
σηρικά υφάσματα, άργιλλόπλαστα καί θεϊον. Τά σηρικά η σαν 
έ» γενει έξυ<ρασμένα στερεά καί πυκνά, καί χρώματος σκοτει
νά , τ4 δποΤον μεταχειρίζονται οί άνδρες εις τήν Σινικήν. Τα 
άργιλλό πλαστα συνίσταντο εις τεμάχια ολίγον διάφορα άπ4 
τα συνήθως ερχόμενα εις τήν Ευρώπην. Το Θειον συνιστάμενον 
εΐζ σφαιρίδια διαφόρων όγκων, ητο άπ4 το πλέον τιμώμενον 
(ΐς τήν Σινικήν είδος. Μεταξύ τον όπωρικών, ησαν λευκά! 
σταφυλαΐ σπανκοτάτου τίνος είδους* οί κόκκοι των η σαν ογ
κώδεις ώς α! ελαΤαι τξς ‘Ισπανίας, και πολύ έπιμηκέστεροι.

Πβρ/πατος τοΰ πρέσβεως της Αγγλίας εις 
τους τόπους τοδ Τζε-Χσλ.

TJ πρώτον σημειον τής φιλοφροσύνης, τό έποΤον ο Αυτοκρά- 
τ«ρ έχαμεν ε’ς χ4ν πρέσίον μετά τήν αποστολήν των δώρωνf 
ητο πρόσκλησις εις auxiv και είς τήν συνοδιαν τοι> νά υπάγη 
νά θεώρηση τούς κήπους του Τζέ-Χόλ. Οί ^Αγγλοι παρευ- 
ρέΟησαν εις τούτους τους κήπους πολλά πρωί. Περιπατουντεςλ
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έπτίντνισαν τ4ν Αατοχράτορά, οστις ίστάδη ίιά νά λάβη τάς 
προσρήσεις του λόρδ Μακαρτνέϋ, καί τω gfictv oxt έπνίγαινι 
νά προσκύνηση εις Πον- χα -Λά^  μέγαν vaiv του Φώ, χα1 
cm, επειδή δεν ητο ομόθρησκος, δέν τον υπεχρίονε νά τδν συ. 
νοδευση, άλλ’ οτι ε?χε διατάξει τους υπουργούς του νά περί- 
πατησωσι μετ’ αυτου εις τους κήπους.

‘Ο πρέσβυς έξεπλάγη κατά πολλά βλεπων τ4ν πρώτον υ· 
πουργέν, οστις τόν περιέμενεν εις σκηνήν τινα .

Το πρώτον υποκείμενον της αυτοκρατορίας μετά τόν αυτό- 
κράτορα ήτο προστεταγμένον νά υποκλέψη κατά ταυτην τήν 
στιγμήν μέρος τοι> καιρού του από τ&ς μέριμνας της χυ6ερ- 
νήσεως, διά νά συνδιάγη τδν ξένον είς περίπατον προελδόντα 
έκ καθοφάς περιέργειας, Ό αρχιστράτηγος του Θιβέτ, ο άδελ· 
φός του χα\ εν άλλο σημαντικόν ύπ^κιίμενον της αυλής, ή- 
νώβησαν μέ τούτον ιόν χολάον .

Οδτοι οί Ιΐιαι ί\αδαν τον κόπον νά έδηγήσωσι τδν πρέ
σβην καί τήν συνοδίαν του, δι ευρύχωρων περιοχών πεφυτιυ· 
μενών πρδς τέρψιν, καί εμπεριεχόμενων εις τούτους τους μ4- 
γάλους κήπους. Â<poD διήλθον χλοηφορουσάν τινα κοιλάδα, 
εις τήν οποίαν ίμαν πολλά δένδρα, κα! πρό πάντων heat 
υχερμεγέΘεις, οι σινικό! υπουργοί καί οί ^Αγγλοι Ιφθασαν εις 
*ιάς ο/δας εύρυχώοου τι\δς λίμνην, ανωμάλου κατά το σχήμα, 
καί έπεβησαν επί πλοιαρίων. Φβάσαντες εί; γέφυραν, ητις 
διετεμνε τήν λίμνην κατά τδ στενώτατον μέρος, κατεβησαν είς 
μί^δς τι, όπου ησαν πολλά μικρά παλάτια, τά οποία διεφερον 
τδ εν από τδ άλλο κατά τήν οίκοδομήν, xal σχεδόν ολα ^σαν 
δπωσουν σύμμετρα κατά τδ σχέδιον μέ τήν θέσιν των και μέ 
τα περιξ άντίχειμενα. Εκαστον εϊχεν άνά μίαν αίθουσαν άκρο· 
ατηρίου, μέ Θρόνον είς το μέτον καί τ;να δωμάτια πλαγίως. 
Τα παντα ησαν κεχοσμημενα μέ χειροτεχνήματα της Ευρώ- 
*ης, xal με τά περιεργότατα φυσικά προσόντα τά ευρισκόμενα 
εις την Γαρταρία* Ποφετηρειτο έχει αχάτης εύμεγεθέστατος
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καί ύκιρββλήν ώραΐος, καί λιβ$ΐ«ιμημένος είς σκηνογρα
φίαν, υγ.ο τεθειμένος «πΐ μαρμαρίνον στυλοβάτου είς μίαν των 
pjqjvAy ?ής όχθης τη* λίμνης· Τινά των σεϊχών ιών παλατ 
τί^ν εζωγραφημένα μέ εικονογραφίας, παριστώρας τδ χν· 
νηγίον τών Ταρτάρων. ςΟ Αυτοχράτωρ «ζωγραρίζιτο πάντοτβ 
if  ίππος, καί ταχυδρόμων, καί ίχτοζεόων τά άγρια ζώα. Ητον 
ιίς ενα Λεχώνα ώραιον μαρμάρινο* άγαλμα, παριστών παι- 
ίίον γυμνέν, ίπιεστηρίγμάνον h cl των γονάτων χα\ χβφφν ·

4)5 π£^πατα5ντε<;, προχωρτίσαντες μαχρυτερα, είδαν πεδίά  ̂
δρς, οπού ητον σνρηγμένα 5λα τά διάφορα προϊόντα, τά όποια 
δόναται ν« ^λασιήστ) ή γψ Ηίς 'Άλας μέν αυξάνουν αί σκλη- 
ράτα^αι δρό*£ it#y αρκτικών γ_ωρών· εις ί ϊλ α ς δ έ  τά τρυφε* 
ρώταια φυτά των μεσημβρινών κοιλάδων. Έχβΐ &%οψ icape* 
σ;ατο ειίμίχωρός τις πεδιάζ, ίσώρευσαν υπερμεγέθεις σκοπέ
λους, οίΐΐνβς άποκαβίστων τήν σκηνήν τβρανοτέραν, καί τά 
πάντα ifawoyxo δτχ προώθησαν διά ν' ά*ο*ελέσωσι *ήν έκ- 
ϋληκτίχ^ν άνιΙΟεσιν *ή< τραχείας καί άγριας ρύσεως, μ·ί 
||| ΛΜτήν φόσιν κδκαλλωπισμέν^ν καί χεχαλίι&ργημέντ,ν ;

Οί ^ηπ^ι $σαν ίμφαγ^μένοι διά της χύσεως καί τοΰ χρ6~ 
του πολυαρίθμων πτηνών, καί τετραπόδων «οηφάγων, αλλά Siv 
«ίχαν κάνέν θηριρτροφβΤον αγρίων θηρίων. ’Exsi ol "Άγγλοι δβν 
ηδραν σ*βνωπ·ί>ς έστολνσμένο.ς μέ ψηφιδωτά λιθάρια, μ»ίτ* 
ίε,νδρα -τεταγμένα χατ «υδειαν γραμμήν, ή σεσσώρονμένα. Τά 
*cavia i f  αίνοντο οχι ίξβϊργάσδησαν μέ τρόπαν, ώστί νά· μήν δ^ 
μοιάζωσι παντελώς μέ νχνογραψίας. Twcoti δίν $τον Ιχνογε- 
χρρμμίνον ιυθυγράμμως, μτ,τβ όρθογωνίως. Τά φυσικά άντι- 
χαμένα ίφαίνονχο κατά συμπτωσιν διεσπαρμένα, καί τά έν-τβλέ- 
β^ατα χδφοτεχ νάματα ««ραίνοντσ οχι Ιξετελέσβησαν διά χωρι· 
χών χειρών, καί avsu της βοηδβίας οργάνου.

Κ#0’ δλαν τδ πολ οχρόνιον διάστημα της διάρκειας τούτον 
του περιπάτου, δ έρωτος νπουργές έίειξε μεγίστην επιίεξίω· 
ειν πρδς xiv ιερέρβαν* χα\ ίρανίρφσι διά της διαγωγής του οτι
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»!χ* καλλίστην άνατρ^ρήν καί %Ιμ *ΰτρακ«λίαν γ+γυμγΜμίνου 
«υλικοΰ. Ά λλ’ & άρ^στ^ατηγος του θιβί* Ιδιιξεν Ιπίμονον 
ψυχρότητα καί δυσιεροσιτον τρόπον* μάλιστα μ^τε άπέκρυψβ 
τήν σφοδράν άντιπάβε«αν, τήν οποίαν συνέλαβε κατά ίων *Αγ. 
γλων, σταν τοπς επρωτο8Ϊδ$ν εις t i  Κανιών»

Συλλογτι παρατηρήσεων τ&ν ’'Αγγλων περ\ 
της Κίνας, εις την εκ τον Πεκίνου έπι- 
ατρογτιν των. Εγκαρ̂ άυσις προς τάς ά- 
α̂θάς πράξεις. ·'

Κάνέν μέσον δεν αριλείτοπ «ί<ς ττ,ν Κίναν πρές «αρ̂ ττ-όρη- 
σιν τον ανθρώπου είζ αγαθοεργίας xotl έπ^φο^φ τδν xaxoup- 
γ ιβ ν  δθεν μεταχειρίζονται τήν «λπίδ# τ̂ Ο Λπχίνου ,ααΐ σ4ν 
φόβον της κοττηγ̂ ρίας* Εχρυν δημόσιον καιάλογΦν, •όνο.μαζόμι-. 
νον βιβΛΙον της ά£/α<ζ·, « ς  τόν δποΐον καταγράφονται 3,λα τά 
ίχπληκτικά παραδείγματα άξιοτίμου διαγ.ωγ^, xal .εις τούς 
τίτλους των συγχαταριθμεϊται χαί ιέ, ποσάκ*ς *4 5ναμςί too 
αατεγράρη εις τ©υτο τΑ βιβλίο/,. Άι*4 *4 ίλλο μέρας, 
σφάλλει, Ιχκέκτει του βαθμού, καί δεν ίξοφκη μόνον τέ ςτι 
•περιορίζεται εις μικοότερον τίτλον, άλλα πρίπβι κα! νίπροσΘίσ^ 
είς το όνομά του τέ εργον, διά το δποϊον έζεπεσε του βα&μο,δ* 
Οϋτοι οί κανονισμοί κατ’ εξοχήν ίγειναν δια “ιούς μανδαρίνους 
(ίς τους οποίους & αύτοχράτωρ εμπιστεύεται τήν εξουσίαν διά 
-να άποκαδιστώσι toy λαόν ιυδαίμονα.

Τοάροι είς τά περίξ της πολεως
Χάνγ-Τ γου ~Φού.

Είς τα δάση, aiyi τά όποια γέμουσι τά ορη καί αί κοιλάδες, 
ευρίσκονται πολλαί χιλιάδες τάφρων, ώκοδομημένων ώς οίκίαι. 
* Εχουν ύψος σχεδόν εξ εως οκτώ ποδών, xal ώς «πΐ τ4 πλιΐ. 
βτον ιίναι ^ζωγραφισμένοι με κπανοΰν. Ti !μ*ροο6εν είναι κε-
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αοσρημένον άπ4 λιυκους στόλους, και σχηματίζουν μικρά ς δ- 
δούς. Oi των πρωτοβαθμίων Σιν&ν ε&ρίσκονται κατά μέρος 
εις τέν κατήφορον των βουνών, καί φκοδομημένοι έπΐ προχώ
ματος έν ttSii ημικυκλίου. Εχουν λΟινα τείχη μέ δύρας έ* 
μαρμάρου λευχου, έπί των δποιων άναγινώσχοντοπ τά ονό
ματα, τά προτερήματα χαΐ αΐ άριται των ενταφιασμένοι. Τά 
προχώματα ένίοτι είναι Ιστολισμένα μέ οβελίσκους. Ταΰτα 
τά μνημεία των μεγαλειοτήτων, %άς οποίας δ θάνατος έξου- 
δένωσι, πιρικυχλουνται ixb διάφορα εϊ$η κυπαρίσσων, των ο
ποίων τδ σκοτεινόν καί μιλαγχολίκδν χρώμα φαίνετα1, on 
έχλέχθη είς δλας τάς χώρας πρ&ς στολισμόν των Θλιβερών 
σκηνών. Έν τοσουτω δ σμίλαξ των κοιμητηρίων 8έν βλαστά- 
νει μτίτε κατά τούτο τλ μέρος, μήτε είς τήν λοιπήν Σινικήν. 
Α’λλά πολλοί τάφοι επισκιάζονται μί ιΚός τι ξύλου των ’Ιν
διών, μέ μάκρους καί κρεμασμένους κλώνους άγνωστου ΐίς 
τήν Ευρώπην. Ευρίσκονται είς τά περίχωρα της γειτνιαζούσης 
τήν ,κολιν λίμνης μνήματα παντίς σχήματος, ίχ  λί0οι>, Ιχ 
χοές, κα! εχ ξύλου. Αυτός δ τόπος φαίνεται, δτι είναι εν 
των μεγάλων κοιμητηρίων τής πόλεως Χ αΙγ-Τ χού ΦοΙ, ?ξς 
οποίας ο\ χάτοικοί επαρ.θμουνται σχιδέν sv εκατομμύριο*. 
Εκτές τουτβυ, άπαντώνται μνήματα ιίς  δλα τά πιριχωρ* 
ταυτης της πόλιως. Ευρίσκονται «ίς τάς πεδιάδας, είς τους 
κήπους, *ίς το μηχο; των μεγάλων δρόμων, καί είς τας 
ονθας τής αυτοκρατορικης ϊιώρυγος* δέν παρέρχεται ν^ξ χω 
ρίς νά επισκειρδώσι τό κ^μητήριον. Οί Σΐναι πηγαίνουν έχει μέ 
δ^δας διά νά τιμήσωσι τά όσια των πατέρων των στολίζουν 
τους τάφους των μέ σηρικά; ταινίας $ εζωγραφισμένον χάρτην 
σπείρουν έχει άνθη, καί χαίουσιν αρώματα .

Κόπρος, την οποίαν οι Σΐναι προτ,ρίνουσι προς 
πάχυνσιν της γης.

01 Σΐναι θεωρούν τάς κόπρους των γοπών των ώς άντιχει-



μενον touov αςιολονον, ως-e πλήθη γερόντων, γυναίχών  ̂τέκνων 
ανίκανα εις άλλην εργασίαν, έ.ν ασχολούνται άοιαλείπτως πρός 
ζητησιν άκαβαρσιών εις τάς δδούς, εις τους μεγάλους δρόμόυς 
και εις τας ίχθας των διωρύγων καί των ποταμών. Εχουν 
μικρόν κάνιστρον προσκ^λλημένον έμπροσθεν αυτών, καί φέρουν 
άνά χειρας μιχρ4ν ξώστρον ξάλινόν, μέ τά or.olov συναθροίζουν 
τας κάπρους των ζώων, καί παν 8,τι δόναται νά χρησιμεύση 
πρές κοπρισιν. Αλλα μετά τήν κάπρον των πτηνών, οί σινικοί 
γβωργοί προτιμώσι τάς κόπρους των ανθρώπων. Αυτή ij κάτ 
προς ανακατώνεται, ολίγη όμως κατά τήν ποσότητα, μέ μέρος 
τι παχείας γης, καί εκ τούτου κατασκευάζουν ακολούθως πλα
κούντια, τά οποία ξηραίνουσιν εις τον ήλιον.

Εις πολλά μέρη μεμισθα>μένης γης πλησίον των ϊρόμων καί 
των στενωπών, θάπτονται μεγάλα αγγεία μέχρι των άκρων 
προς εύχρηστίαν των γεωργών ή των διαβατών. Πλησίον τών 
μεγάλων δρόμων, καί τών χωρίων, ευρίσκονται μικραί οίκίαι, 
αιχινες περιέχουν δοχεία ώκοδομημένα τόσον στερεώς, ώστε τά 
περιε^άμενον νά μήν δόναται νά χαθη εις τήν γην, καί έπι τών 
ίποίων ρίπχεται άχυρο* εκ διαλειμμάτων, διά νά εμποδίσωσι 
τήν έξάτμισιν. Τέλος ο\ Σΐναι έκτιμώσι τόσον πολύ το πρώτιστον 
τών αρτυμάτων, τά όποια συνιστώσι τάς κόπρους των, ώστε 
I πολιώτατ'ος γέρων δεν θεωρείται ποτέ ώς διόλοι> ανωφελής 
et£ τήν οικογένειαν, ήτις τον τρέρει .

Επίτομο; περιγραφή της Καντώνος.
Ή  πόλις Καντών κεΐται προς μεσημβρίαν του ποταμού, 

ιίς τον οποίον έδωκε το όνομά της, Περικυκλουται ύ®’ ένός 
τείχους, τό Οποίον ί/ει ύψος τριάκοντα ποδών. ‘Η υπεράσπισίς 
ίου συνιστχτοα εις φρούρια άπίχοντα κατά το μάλλον καί ήτ* 
τον, προ παν των έκ μέρους του ποταμού, και προμεμηΟευμενα 
με υπερμεγέθη πυροβόλα, και πολυάριθμον φρουράν. At οδοϊ 
ctvat πλατεΐαι δεκαπέντε Εως είκοσι πό§α ,̂ καί είναι Ιστοω-
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ίλένΛι μέ Ιπιπε8®πς λίθους· θ\ ρίκοι, ώκοδοΐλημδνοι Ik ζύ\δψι 
ΙΚΜιως δψόδνίΰα tnespdbto ΐη< μιάξ οροφής; Τ4 εμιίρόσθέν 
tffiv πώλη^ρίων κδ**λλωΐυισμένόν ^άρΐέντώς, υποστηρίζει ε· 
ξώστέγόν τι τεθέιμενον εν τω μέσω, *αί Κέχ&Χυύμξνόν oni 
γέ'ισώματός. Οι κάτοικοι τ% Κότ/τώνος επάριδμουνται ίν Ικα- 
τομμύριον. Τά ^ροάστειά τ ο ύ  |*ό*ον itfirtet νά εχωίι τουλά
χιστον xb ή|λισυ.

Αυτή ή πόλις, ώς εϊ vat γνωστόν, είναι ο μόνος λίμήν ιζς 
Σινικές, οπού συγχωρέκάι ϊιζ τούς ξένους νά Ιμϊϋόρέόωνται, 
μάλιστα διαμένουσιν Ιίς μένα τά προάστεια, άπέχοντά σχεδίν 
ήμίσειάν λεύγαν. Ουδέμιά «ποθήκή άργϊλλοπλάϊχων χάθ' σλον 
τάν κόσμον δεν δύναται νά συγκριδη καίά ΐήν εκτασιν, αήν πο
λυτέλειαν και ιήν διανομήν των τής Καντώνος. ί έ  θεΐον κα- 
τέχβι εις τούτον τ6ν λιμένα απείρους αποδτίκάς, οπού περικλείε
ται εις κιβώτια διατεταγμένα Χατ’ όρογάς.

Τα γραφεία των διαφόρων εθνών της Ευρώπης κ$ΐνται χΛτά 
μήκος του ποταμού, επί της αυτής γραμμής, καί δέν ενουν κάμ- 
μίαν έοωτεριχήν συγκοινωνίαν προς αλληλα. Δίακρίνονται διά 
της σημαίας τη$ χώρας των, επομένης καθ’ ολην την ημέραν 
επί του ύψηλοτάτου μέρρυς του καταστήματος .

Βαμπού) χωρίον ωραιότατοι* καί πολυαν6ρω^ότατον1 άπέχον 
σχεδόν £ζ λεύγας της;Καντώνος, etvott x b  μέρος ίπου •προσορ
μίζονται δλα τά πλοία, τά όποια δέν δόναντάι να &να$ώά( τον 
ποταμόν ε ι ς  τά άνω.



ΚΕΦ EliKv. ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Λεπτομεργίζ περιγραφή της πρεσβείας των 

‘Ολλανδών εις την Σινικήν, κατά το 1 7 9 5 . 
ΉΘιχ,η περιγραφή και ενδυμασία Κών- 
Λώνγ, παρά του Κ. Βανοραά//, δευτέρου 

της πρεσβείας.
α Επειδή είδον πλησιίστατα τον αυτοχράτορα της Σινικής, 

λέγει ουτος S πρέσβυς, κρίνω εύλογον νά είπώ κάτι τι περί 
του υποκειμένου του και *ι% ενδυμασίας τοι>. Τ4 εξωτερικόν του 
ψέρει ολους τους χαρακτήρας του γηρατείου, κατ'* εξοχήν Si οί 
όφδαλμοί του, οιτινες άχ'χταπαύς'ως δοΜρυρροουσι, κα: τόσον είναι 
αδύνατοί, ώςε μόλις δύναται νά Οψώση το βλέφαρον, επειδή είναι 
διόλου περιπεπτυγμενον καί καταπεπιεσμενον, καί μάλιστα το 
του αριστερού οφθαλμού. *0Θεν βιάζεται, όταν 6έλΐ) νά στήση 
τά βλέμματά του επί τίνος άντικειμένου, τ6 δποΐον δεν είναι 
τόσον πλησίον, νά ύψωνη την κεφαλήν, και νά τήν κλίνη ολί
γον είς τά βπισΟεν, Αί παρειαί του είναι κεχαυνωμέναι καί 
χρεμάμεναι. Το γένειόν του είναι κοντον καί άρκετά Χςοκόν.

« ‘Η ενδυμασία του συνίσταται εις ενδύματα χεκοσμημένα 
μέ μηλωτήν, ήτις μ’ εφάνη οτι ίτο άπ4 ένυδρίδα, xal ο πίλος 
του είχε τήν άκραν εκ τής αυτής ύλης. ’Ενίοτε 6 πίλος είναι 
κεκοσμημενος μέ χονδρόν μαργαρίτην. Εις καιρέν χειμώνος 
b στολισμός τούτου του μονάρχου είναι πολλά άπλους, μολο
νότι καθ’ ολους τους καιρούς υπηρετείται καί λατρεύεται ώς 
θεό της.. Δέν άπολαμβάνει μήτε το δεχατημόριον των ηδονών 
χαί διασκεδάσεων του μικροτάτοι* γιγεμόνβς της Ευρώπης, καί 
αι τέρψεις του δεν συνίστανιαι μόνον εις παιγνίδια καί αντι
κείμενα, μέ τά δποΤχ είναι δότχολοψ νά τερπεται b χυοαΐος 
λαός τής Ευρώπης εί; τάς δημοσίους πανηγυοείς. ’Αλλ’ έπειδή 
δέν γνωρίζει πλέον πολυζήτητους τέρψεις, καί δεν δόναται νά

12*



σχήματίση τήν ιδίαν των, δεν δυνάμεθα 'νά εΐπωμεν ότι τ«ς 
στερείται#

Διη^σις τ.ρογεΰ [ΐσ.τσς τίνος των πρέσβεων 
τής Ολλανδίας παρά τω ΑύΊοκρσ.τορι.
« Άρχίσαμεν τον δρόμον μας, λέγει προσέτι δ Κ. Β^νβραάμ, 

τήν 29 Ίαννουαρίου κατά τάς τεσσαρας ώρας τής πρωίας &ά 
νά υπάγωμεν εις τέ αότοκράτοριχον τταλάτιον, καΟήαενοι εις 
μικρά αμάξια, ολίγον τι μακράν μεγαλοπρεπούς τίνος γέφυρας 
λιθίνης. Εισήχ^ημεν ακολούθως εις έν μικρόν δωμοίτιον τσδ 
παλατίοι>, διά νά ποσαείνωιχεν εχεΤ τον ερχομόν τού αυτοχρά- 
τορος. Η|§ της ανατολής του ήλιου βξήλβομεν ^  τι χνί- 
που. Περι^μείνσμε  ̂ έχε? πλησίον μεγάλου και πολυτελούς κτι
ρίου τήν έμ<ράνιοιν χου μονάρχου .

Παρελδουσης ολίγη; ώρας μετά τήν «νατολήν του ί)λ'θΐ>, 
ίρθασε καθψε^ος έπι τής συνήθους Ιίρας του, βασταγμένης 
6πο οκτώ ανθρώπων. Έγονατίσαμεν επί της Siαίανεώ; του» 
χωρίς νά τον χαφεχήσωμεν Οτ'χν εισήλδεν εις το κ τ .ο ν , 
είσκίχΟτ,μεν καί ημείς είσε/ιδόντες εις αίθουσαν τινα, εν τω 
μέσω τής οποίας ήτον ο θρόνος. Έίκίνονχο εκεί ώσαότως ρ.ου- 
σικά όργανα, καί μικ^αΐ τράπεζαι, επί των οποίων' έτέδησαν 
φαγητά έξ όρύζης, εκ ζωμοί, εκ κοκκάλων κρέατος και ίζ  
λευρίνων σφαιριδίων.

’Λφοΰ 6 αυτοκράτωρ εχάθισεν επί του θρόνου, ολοι οι προσ- 
χε^λημένοίκτον Ιχαιρέτησαν, καί επομένως εκάβησαν επί στρω· 
μάτων. ‘Ο μονάρχης, άφου ετραγεν ολίγον, μας έστειλε μικρόν 
τι τρυβλίον έ% τής τραπέζης του, το όποιον η το γεμάτον άπά 
άλεύρινα πλακούντια, αρκετά νόστιμα. Ενόσω Ετρώγαμεν. μου· 
ouot έχτελοΰσαν συναρμονίαν δ.ά φωνής καί Si οργάνων μβ- 
ταξί) ιών ψαλτών ζτ© καί ένας χονδρότατος άνθρωπος, τοί 
οποίου ή φωνή έσχημάτιζ? τήν εντονωτατην βαρυτονίαν, τψ  L· 
τοοίαν Υ̂ ουσα ετ>π ζωής μου; icott με εχτϊλ^χχί,χ  ̂ καθαροττ^ζχ



Μ*τά ίο γεύμα Uip8η δίς έκαστον φιάλη γά*·
λοεχτος έκ κυάμων, το δποΤον δεν εδονηδην να πίω; Ιπβιδή ητο. 
χα6’ υπερβολήν κσυμένον. Μετ’ ολίγον Ισήκωσαν τους πρέσβεις 
του βασιλεως τ^ς χερσονήσου Κορέας, καί ημάς, διά νσ μοίζ 
έδτ/ρίσωσι προς τον θρόνον, οπού ’ Ικαμαμεν εις τέν αότοκρά- 
τοοα τά; εν χρη^ει προσρήσίίς. Έλάβ&με? από τάς χεϊρας 
του Φιάλην έκ. σαμσϋί) ή ο?νου σινικού* τον ήτπάαθημεν άκόμτή 
μίαν φοράν '& πρέσβης καί εγώ, καί υπνίγαμεν νά επαναλά- 
βωμιν τάς Θέσεις μας. Οταν έκαδίσαμεν, γίλθαν μερικοί κωμω
δοποιοί, μεταξύ των οποίων μικρόν τι 'παιδίον έχτέλδσεν επάνω 
ιΐζ  εν βαμβον Ίκς, μόνας περιστροράς, αίχινες δπωσοϋΐν ησαν 
άξιαι προσοχής.

Μετ ολίγον δ μονάρχης ΙσηκώΟη και άνεχώρησε πρδ; xi 
παλάτιον. Τότε μας κατεβίβασαν εις τον κήπον, οπού έστγί8η 
μεγάλη σκηνή κίτρινη επάνω τριών μικρών τραπεζών, επί των 
δποίων ηταν πινακίδες ςόλιναι γεμάται άπο. δώρα, προσδιορι
σμένα δια τούς απεσταλμένους, ο ΐ ιινες παρέδρευαν etc την· ε
ορτήν. TaDxa τά δώρα δίενεμηδτ,σαν ε?ς ήμίς παρά των τριών 
πρώτων υπουργών. Έ/.τ4ς των οίί ίοωχχν εις ήμας, προσε- 
τέδη και άλλο διά τον Σιατχοόϊερ τή; ‘Ολλανδίας, xh δποϊον 
ητο εΐοος σκήπτρου κατά τέν Σινικήν τρόιcovf ex πολυτελούς 
πρασινωποί χ τ  διαρσνου; λί9ου. Τούτο 'το χεια^λιον.. ώοαιό- 
τατα έςεφγασιχένον. χί\ εντελώς έστιλβωμενον, έζετιμήδη δύο 
χιλιάδας ταλνίρων, Ινδεκα 'χιλιάδας φράγκων. ΤΗτο συνωδευ* 
|λί>9Υ άπό ftsvrijjtona πέντε κυλίνδρους .εκ διαφόρων μεταξω
τών υφασμάτων, οιχινές έ .  ειρίσ&ησαν είς τον τερέσβυν, χαί 
τινα άλλα διά τού; υπάλληλους τής πρεσβείας, άναλόγως του 
βαβμου το)ν ‘ Εβ3ομήκοντα 8jq ξάσματα έκ λεπτής μετάξης 
χτ. έβδομνίχοντα δυο ιχ μελαψής αγκίνας ?,σαν προσδιωρισμένα 
δισ *ών μηνανιχον καί διά τους οεκοιεπτά πολεμικού; τι οι
κιακού;. Τελε'ωθείσης της παρατάξεως, δ πρώτος ΰπουργλζ 

δίδοποίησέν δτι η μίγαλειότης τοο . είχε π^οστάςδΐ να μ«ξ_
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ΒεΙζωσι μεριχουζ άπο το&ς εις την πβριοχήν το5 αδτοχρατβρικοδ 
ιιαλατίοϋ ευρισκομένους ναούς καί χχ(ρι&· Ήτο ένδεκάτη χα\ 
ήμίσεια ώρ*, όταν έτελειώσαμεν ταυτην την διασκεξαστικήν ί·  
πίσκεψιν. Την μεΟαύριον δ πρέσβυς Ιλαβεν ωσαύτως τήν τιμήν 
νά ζρογευΟη μετά του αυτοκράτορος εις xi ένηβηττίριόν τοίί, 
κείμενον δύο λεύγας πρές άρκτον του Πεκίνου. ‘Η παράτα£ις 
του γεύματος ϋπτφξεν ή (δία μέ έχείνην, τήν δποί*ν Ιξιστορνί* 
σαμεν προηγουμένως.

Αεπτο μερεισι ττ^-ροπεμ,πτ/ιρίου άν.ροάσεως 

τη; παρά τοΰ αύτογ,ράτορνζ Κών-Λονγ 

εις την πρεσοείαν της Ολλάνοας οσθε.οΎΐς. 

Επιστολή αύτοϋ προς τον Στχτγμύοερ.
Τήν 8  Φεβρουάριον 1795 , κατά ζ&ς ενδεχα ώρα; της 

•πρω£*ς, δ πρέσβυς τής ‘Ολλάνδας καί δ Κ. Βανδρααμ ά>*- 
χώρησαν εκ του Πεκίνου, διά νά δπάγωσιν εις zb ένηβ̂ τηριον 
του αυτοκράτορος, δπου εμδλλαν νά λάβωσα την Ιξιτήριον ά* 
κρόασιν. "Οταν ερΟασαν εις zb ^ΎβΙγ ΜΙνγ· Τ6ετ^ όνομα 
ταύτης της οικίας, ώδηγήδησαν εις εν δωμάτιον, οποι> διέτρι· 
φαν τέ πολί) δυο ώρας» εις τούτο τΑ διάστημα, τους Ifepav 
λείψανά τινα άπ4 τά γεύμα του αυτοκράτορος εις χρυσά τρυ- 
βλία. #Αιώ τούτο τδ δωμάτιον είσήχθησαν ακολούθως 0π6 

σχηνάς, χαΐ μετά μίαν ώραν άνεβιβάσθησαν εις εν προαύλιον 
οπού έμελλαν νά ρίψωσιν είς τδν άερα πυροτεχνήματα.

Κατά τάς τεσσαρ%ζ ωρα;, δ Αυτοκράτωρ έχβήχεν άπ4 τ4 
κτήριον, καί εχάθησεν έπΐ της έδρας του, κειμένης έπι τίνος 
στασειδίου. Τότε δλοι οί απεσταλμένοι είσήχβησα* εις αιίτέν, 
τεταγμενοι σονάμα κα9’ έκαστον έθνος, καί οι ‘Ολλανδοί σ̂αν. 
οι τρίτοι. Μετά τον τιμητικ4ν άσπασμον, δ αυτοχρ&ζωρ εστειλς 
λόγον εις τον πρέσβυν διά του πρώτου υπουργου, νά διηγηβ  ̂
εις τέν βασιλέα του εις ποίαγ **τάστασιν τέν $Τχε*



ποιο* ip&wv ίχ&ος tiv χ«1 τέν βφιλβ®ρά¥ησ*9

**1 τί είδεν είς τά παλάτι^ του.
’Αφσυ οί διάροροι απεσταλμένοι Ιλαβαν τοιουτοτρόπως γε- 

Υ̂ ,χήν έξιτηριον αχροατιν, είσ/ίχίιςσαν είς tJv Αότοχράτβρα, 
χαΐ έπομινο>ζ εδόβη είς ίκαιτον προσκ$κλημ|νον <ρώΙη γάλακτο* 
εκ κυάμων. Μ^τέπειτα ήτοιμίσθη διά τους ‘Ολλανδούς μιχ:ά  
τράπεζα μέ ζπμαρικά καί γλυκίσματα, μεταξύ, δέ τούτων ί*> 

μεγάλα $ντύ*ωσιν εν τρυβλίον βραστσΟ προβάτου, τ4 
ίπσιον $!χαν σ«ν$νώσ« μέ αυτά, ‘Η λοιπή συνάθροισις Ιλαβι 
την αυτήν περιποίησιν. Ένφ επρογευοντο, παλα^σταί, μουσικοί 
χαΐ θαυματοποιοί έ'καμνρν παντοειδές ^εριστροφάς. ρπέ τάς 
έποία; δ γηραιός αυτοκράτωρ 8xeaxi8a*cv ιίς τόσσν ρ^ίμον, 
$στε δαμοίρασε χρήματα είς σημεΤον 1 πι?οκτμασία$·

Πρός δυσμάς το? ή ί̂αυ, «ξρχισί τ& πυροτέχνημά, «δ τίνος 
ή ικτέλεσις ητον εντελής. Ac χυρίαι τής «ύλίς, καθ/μενοπ είς 
τ4 υψηλότατο* χάτωμ* του παλατιού, Ιλαβαν ώσ^ύτως την 
ώρεσκεια/ »ά μεθέξωσιν άπδ τούτο ib  θέαμα. Τελειωθίντος 
Si του πυροτεχνήματος,  ̂ αότοΟ α&οκρα$9ρι«ώ μ€γ#λ£ΐ0Σϊΐ£ 
ίπήγ£ν s i r  τινα κατοικίαν τούτου το5 «υφροσυνου τ&ζοο, συ
ρόμενος εν χαμουλκφ έπΐ του πάγου. Οί π^έσ^εις τ£ν ηχο- 
λούδ̂ σοιν είς £λλον liwjiteS©* χαμουλχ&ν, κατά μήκο* §ιωριι* 
γός τινο- στ^εδλ^, Έςζλ&>ν τσδ έλ*ύ6 ρρυ πολλά μαχ^άν xou 
τόπου χη$ άν*χωρήσε'Α>ς, χ.ί\ iytowsv περιπατουντες εις 
ιρεφϋτευμενον xxtptov, πρ®ς τέ -όποιον © αυτοκράτω  ̂κΐχεν ήδη 
Wtfjfftt. Έκάθη σαν 8έ ίπΐ στρο>μά*ων. Κωμωδοποιοί τινες 
ίοχησαν αηδείς β οσμολογίας, ά<ρου μουαι/,ο'ι τινες ίψαΛαν τ$ψ 
μ^χιόν τχ, <yjvjvος το Υποκείμενον ίτο, κατά το ®a«v6uevoy,  ̂
δ«ξα του μονάρχου «ανηγυριζομένη παρ’ ίλών των λαών.

Μετά s$a$*iv ήμισ€<ας είς τούτο τά μέρος, δ Αύτ*· 
χρατωρ άνεχώρησεν. Τότ€ $ί πρε*βιΐξ ερέρ^ησαν είς την 5- 
Ηραν χης διωρυγος, οπού ελκο̂ ρον τους εδέχθη διά νά τους 

διά κολλάν iwpiTtpoySW, πλησιίστατα Ού-ρας τιν4ς, βιεοθώ
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ηυραν αμάξια, έπΐ των οποίων έπ&βησαν διά νά <ρβάσωσιν είς 
τήν πόλιν καί εις τήν κατοικίαν των, άπέ την ©ποιαν έλειπαν 
εννέα ώρας.

Τίποτε δέν ητο δί αυτους πλέον εύάρεστον, μολονότ« τά 
αμάξια τους έκλόνιζαν αρκετά κχτά τοιχίο xi όλιγοχρόνίφν τα- 
ζείίιον, Stcou ή θεωρία τής έξοχου διώρυγος 'Του&γ·ΜΙγγ~ 
7*ioviry των διά τίνος δάσους επ’ άνίσου εδάφους ελιγμών της, 
των μέ σκοπέλους κεκοσμημένων άκρων της, οιτινις, λαβόντες 
'χρησιν πλίνθων $ λίθων, απέκτησαν διά της χβφ4ς του άν* 
νρώπου σχήμα, το δποΤον .φαίνεται δτι Ικληροδοτήβη ε’ς αυ
τούς παρά της φυσεως. Πόσον έχάρησαν tSovxs; μέρος τούτο» 
του φρουρίου, τό δ ποιον, τους η τον άγνώριστον μέχρι της σή * 
μερον, άν καί δέν ^θεώρησαν μήτε xi εικοστόν μέρος των ώ - 
ραι©τνίτων, τάς οποίας περιέχει εις τήν ευρυνωρον περί- 
φερειάν του !

Τήν 14 Φεβρουάριου, τους έφέρβη μετά τέ γεύμα ή πρ4ς 
τδν Στατχούδβρ επιστολή του αύτοκράτορος. Έτέδη επί τρα- 
πέζης εις τήν μεγάλην αυλήν του παλατιού των, καί ειυηγαν 
νά τη προσφέρωσι τ4ν τιμητικδν ασπασμόν’ έξεβλήθη άχβλού* 
θως της έκ βαμδοδ βήκης της διά νά δειγδη εις αύτους. Η το 
γεγραμμενη ολη επί μιας σελίδος εκ μεγάλου φυλλοο σινιχοδ 
κδχρωματισμένου καί στίλβοντος χάρτου, ταρταριστί, σινιστί και 
λατινιστί, ήτο συνηνω μένος μέ αυτήν καί ι ϊς  κατάλογος δώ
ρων, τά ,δποϊα b Αυτοχράτωρ έξαπέστελλι πρές τίν βασιλέα, 
και των δσα ίκαμε πρ4ς έκαστον μέλος της πρεσβείας· ‘Ο 
πρώτος πρέσβυς άνέγνωσ€ τήν λατινικήν επιστολήν, καί ευρε* 
αυτήν μονοειδεστάτην. Τελειωβείσης δέ ταυτης της άναγνώσ&ως, 
ή έπιστολή περικεκλεισμένη εις τδ κίτρινον περιτύλιγμά της, 
Ιξαναβάλβη εις τήν Οτίκην, έπειτα τήν ελαβεν ένας μανδαρίνος 
διά νά τή* εγχειρίσ^ εις ·τοί>ς πρέσβης, όταν έπιστρέψωσιν 
εις Καντώνα.

Μετά ταύτην τήν παράταξήν, άρχιζαν νά βάλλωσι τά σκευή
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ittv ίπΐ ιών αμαξών, μέχρις οτοΐί ή νν#ξ διαχοψτ̂  ταυτην τήν 
έργασίαν. Ti έσπερας, υπουργός τις ήλθε νά τους άποχ«φε* 
τ.Υ], καί νά τους επχηθη xaXiv ταξείδιον. Τήν Ιπαόρίον, τάς 
15, άνεχώρησαν άπέ τό ΠδκΤνον κατά τα; τρ«Τς <2ρ<ας xal 
ήμίσειαν μετά τό γεύμα ,

Ολίγον μακράν άτΥ αυτήν τήν πόλιν, άνέβησαν ε?ς όχίμανα 
πολύ ευχρηστότίρα παρά το είδος των άμαξίων, έπι των δ* 
ποίων τήν είχαν διέλθει.

αρατηρησςις των . πρεσοεων τής Όλλάν-
ο ας εις την εκ ΐίελίνον επιστρογύν των.

Ξ ύ λ σ ίί ά δ ι ά φ β ο ρ ο ν .

Υπάρχει εις τήν Σινικήν ξύλον τι Θεωρούςενον ώς ίφβαρτον, 
καί τ4 οποίον μετανβφίζονται εις τά νεκροφοριΐα. Ε?ναι νε* 
κροφορεια, τά όποια τιμώνται περισσότερον άπο έκατον πεν· 
τζχοντα Λουδοβίκεια χρυσά της Γαλλίας. Ε·̂ ς καί δ μή 
πολύ Ευκατάστατος Σίνης προμηθεύεται επί ζωής του, είτε 
δί έαυτλν, εΓτε διά τήν οικογένειαν τοι>, το καλητερον ξύλον, 
τό οποίον δύναται ν’ άγοραση, xal τούτο ίο  ζόλον φυλαττεται 
είς#τήν είσοδον της οικίας του μέ ύπερβολιχήν φροντίδα, Ιως 
οτου λάβωσιν άνάγκην νά τΑ κάμωσι τελευταίαν κατοικίαν δν- 
τος μή δπάρχοντος πλέον, αλλά του δποίοϋ ή κενοδοξία I- 
πέζησε μετ’ αυτό .

ΙΙερι του Κίτρινου ποταμοί).
Ο κίτρινος πβταμδς είναι 6 μέγιστος πάντωΥ της Σινικής 

αυτοκρατορίας, χαί 6 πλέον άξιοφόβητος διά των εκχειλίσεων 
του εξ αιτίας τής ορμητικής ροής του 0θεν τ,θέλησαν νά τέν 
άναχαιτίσωσι διά διπλών προχωμάτων πανταχόθεν. Ti εσωτε
ρικόν υπολογίζεται διά τάς συντ,βέΐς αυξήσεις του υϊατο;, καί 
tq εξωτερικόν διά τάς ασυνήθεις εχ*/6<λίσε:ς· ή wsf’1 επα-



γρύπνησι; «ίς τάζ φροντί!'*ζ τϋγ ψ&ν ivnfaop*
λέων της πρώτης τάξεως. έκαστος αυτών χρβωστξ* νά χαΟε* 
δΰϊύΐβ $ίζ πόλιν γ&τνιάζουσαν μέ τέν νομόν τοα. Έ* τούτος, 
του πρρσ^τος eXa§#v τίτλον, ίστις £σοδπν«μ€ΐ μέ τον του, 
επιστάτου των προχωμάτων ·

Γεναβν ογίΧας τοϋ βααβοΟ εις την

Σ ίν ικ η μ .

Ά π ϊ ολα οσα αυξάνουν εις την β3ρόχ<ί>ρον έ'κτασιν τής- 
Σινικής Αυτοκρατορίας, δέν είναι τίποτε Svcu αντιλογίας, τοδ; 
οποίου τέ δριλσς νά orap6*ivi} xi xoi3 β*μβ$υ. Δέν γνωρί
ζουν σχεΒον τίποτε τ£ |ν xevj χ^ήσει ή*οντα $ϊτβ έπί γης, 
είτε ly ’ δδ*το$„ ιΐς  T̂ y ρ$ν6$?(ν χοΰ οποίου νά μήν είσερχη- 
ται τούτο τ ΐ ξρλον, vi μή ίνακ συνηνωμ$νον ξίς τήν ώφέ« 
Xewtv «ϋΐρδ. ’A-ic4 τά πλέον αξιότιμα άντικει'μ$ν$τ ατιν# χρ·ς- 
σιμεόοοσι ?$ρ4ζ ααλλνπισμδν τβν παλατίων το5 αυτοκρ/ίτο- 
pa$, τοδ μικροτάτου όργάνρυ, 8περ μεταχειρίζεται δ
ΛΧ<ι>χίς τ*ν vtTTQCf Ti §«μβο5 ευρίρχει τεβιντου τ&ν wsoy ταυ. 
Εκ τούτου κ#τασχ$υά*ρντ$κ .έλόχληροι xol δλ# τά χ*νητ$, 
&τινα τά$ στολίζουν, 4ίνς *ήν θΐλασαοπλοίαν, τό βαμοου 
προμηθεύει καί το μικρήν σχοινιών, τ4 οποίον Ιπισυρα τέ «5- 
Οραοστον σκάρος, καί τέν άγκυριτην, οστις δεδεμένσς μετά της 
άγκυρας, εξασφαλίζει τήν εύμεγεδεστεραν δλκάδα. Τ·υτο τδ 
SiySpov, xi δποιον icXjjSivet μέ £χπληκτριήν αφθονίαν χαΐ αυ
ξάνει μέ άξιοσημ«ίωτον ταχύτητα, otatv ©υτευΟξ *$€ 
γήν, πρέπει νά Οεωρηβξ ώς μία των μεγίστων ευεργεσιών, 
τάς έπσίας ή φύσις έχορήγησε» εις τ4 σινικΑ* £3αφος. Oftŝ  
ρ λαές των πόλεων xal τ&ν αγρών πολλάκλοισχά^ αίιαχό·  ̂
#ως τήν π$λντιμον χ^ζσιν αδτοδ ,



Θλιβερά- διαγ'ωγη των γυναικών 

τί)ς Σινικής.

Εις την Σινικήν, ολαι ζά γυναίκες είναι άντιχείμενον Ιμπο- 
ptou. ‘Ο σύζυγος ίγ ζ ι τΑ δικαίωμα, όταν ?j νόμιμος γυνή το» 
ύποπέση εις τινα των χαρά του νόμοι; προσδιωρισμένων Ιγ^ 
κλημάτων, νά τήν πώληση, !κτ&ς μόνον άν ή οικογένεια της 
βελνίστ) καλητερα νά ΐήν έξαναλάβη καί νά άποδώση τήν 'προΤκα, 
τήν δτοίαν ελαββ κατά την εποχήν του συνοικεσίου .

Δεν δπάρ/ιι διόλου χώρα εις τδν κόσμον, ortou αί γυναί
κες νά ζώσιν β?ς μεγαλ^τέοαν ταπείνωσιν, καί νά υπολήπτων- 
ται πολλά όλίγον. δταν έχουν συζύγους της πρώτης κλάσεως, 
είναι πάντοτε κεκλεισμέναι· αί της δευτέρας δεν άπολαμβά· 
νουν κάμμίαν ελευθερίαν* εις την τελευταίαν, συμμετέχουν μετά 
τών άνδρών τάς έπιπονωτάτας χαΐ νονδροειδεστάτας Εργασίας. 
Εάν ηνat μητέρες, ίχσυν Sv φορτίον περίπλεον, επειδή φέρουν, 
εργαζόμενοι, τό τέκνον των προσκολλημένον έπΐ της ράχεως, 
ίως οτου νά ηναι είς κατάστασιν του νά περιπατηση .

Οσον αυστηρά καί άν rivat ή τύχη του γυναικείου φύλου, 
ταυτα τά αδύνατα πλάσματα τιίν υποφέρουν μέ υπομονήν καί 
υποταγήν, τάς οποίας μόνη ή συνήθεια δίναται *ά δ(4σ̂  χοΑ 
νά δ»δά$ϊ).

Περιγραφή μεγαλοπρεπούς τίνος μνημείου 
άνεγερ^εντος προς τιμήν μεγάλου τίνος

μανδαρίνου.

Ουτος ο έξοχος τάφος κεΤται εις τό Τ χ ί -  Κι&γγ, μετάξι» 
CUO βουνών, καί πλησιέστατα της πόλεως XAr-Τ χεού  Φού.W
Εχει αρχαιότητα κερισσοτέραν των χιλίων ετών, καί άνηγερθη 
πρός τιμήν έν&ς μανδαρίνου της πρώτης τάξεως, τίν δποιον 
ί  «ρετή τον καί ή εμπιστοσύνη του δίν έδπνήβησαν νά σώσ<α-
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σιν άπδ την καρατομίαν. Επειδή 'εχατηγορνί^ ίτ δ  τοί»ς ίχ - 
βροός του εις τον αυτοχράτορα, χαΐ ή συκοφαντία άνεκα- 
λϋ'ρ.βϊ) μετ ολίγον, τδ σώμα τ$ύτοο του δυστυχούς υπουργοί 
«ταφή, κατα προσταγήν τβυ αότου μονάρχου, μέ δλην τήν παρά
ταξήν, δσην δυνατό» νά φαντ*σβϊ} τις. ’Ανήγΐιρβν-.ί^ μεγάλο- 
πρεπές μνημεΐον, τ4ν ώνόμασεν ‘Άγιον, ανύψωσε τδν υιόν του 
εις αξίαν, καί κατεδίχασεν εις ποινήν τους απίστους κατηγό
ρους του. ‘Ο ταρος γούτου του άξιοσεβάστου άνδράς σχη- 
ματίζει ημισειαν σραί^ν Ικ πλίνθων· ’Αριρτεοόβεν είναι εν 
άλλο μικρότερον, τ4 in otoy ' περιέχει τά λείψανα του υίου 
τούτου τοδ δυατυχοΰς· εις τά εμπροσβεν πράς το μέσον/ 
του μεγάλου μνήματος, δψώνεται θυσιαστήριον φέρ ν̂ άγγειον 
διά τά αρώματα. Είναι ώχοδομημένον εκ λίθων πελεκητών διά 
τάς θάτί<ζ<ς . · ?

Τα δυο μνήματα, ώκοδομημένα επί τίνος υψώματος, είναι 
κεχ<ορισμενά διά τίνος μνήματος μέ θύραν τριών.διαβάσεων. 
Κατά μήκος καί εις τ4 μέσον ένδς προαυλίου τετραγώνου και 
πλατεως, ακδ της πρώτης θύρας τής εισόδου μέ^ρι τής αοδ 
ίσωτεριχού, εδρ.σκανται ε,ξ άμ^οτέρων των μερών π$λλ.ά άρ» 
χαια αγάλματα εκ πελεκητών λίθων. Ε*άστη τάζις παρου· 
σιαζει τρεις μανδαρίνους, Ινα ίππον μετ* έγικπίου, -ενα χριδν 
πλαγιασμένον, κα! ενα λέοντα καΟήμενον. Άπδ τά δύο μέρη 
της θύρας τής εξόδου, φαίνονται τά χυτά αγάλματα των τεσ
σάρων συκοραντών, τεθειμένα άνά δύο, γονυπετή, μέ τάς 
χεφας σεδεμένα; δπισβεν της ράχεω$, μέ τδ πρόσωπον Ις-ραμ- 
μίνον προς τον τάφον, άλλα χαμηλωμένον, μέ τά ονόματα 
των εγγεγραμμένα ΙπΙ του στίβους των. ΔιετηριίΟη άπδ δυο 
αιώνων καί επέκεινα ή νρήσις, όταν προσφέρωσι 9οσίας ίμ*  
πρ$σβεν του τάρου, νά κτυπωτιν εις τδ μέτωπον* μέ κομμά .  
τιον ξύλο», η κέτραν, τ4 πρόοωπον τούτων των τεσσάρω» 
κακούργων .

Q̂ ov τό μνημειον elvat περικυκλωμένον άκδ τοίχους υα
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ά«4 μβρικά δένδρα. Μεγάλη χαΐ έξοχός τις πόλη μέ τρεις 
διαβάσεις, σχηματίζει τήν είσο$ον αυτού, ήτις εισέρχεται είς 
μεγάλην ουλήν εστρωμένην εκ λίθων πελεκητών, της οποίας τά 
τιλάγια είναι εστολισμένα από δυο ωραίας στάλας, ωσαύτως 
από λίθους πελεκητούς, καI υψηλούς σχεδόν δεκαπέντε πόδας. 
’Ολίγον τι μαχρυτερα είναι δύο στόλοι ομαλοί καί τετράγωνοι 
του αυτου υψώματος. ‘Ο * καιρός φαίνεται ότι έπρόσθίσεν εί~ 
σέτι ραβύτεοον καί άνεξάλ,ειπτον σεβασμόν εις τούτο τό δικαίως 
περίφημον' μνημεΐον, επειδή όκτσκόσια ίτη  παρήλδον άδοτου, 
πρός έπιδιόρθωσιν σφάλματος σκληρού, άλλ' αθέλητου, το ά- 
νή̂ Είρεν δ Αυτοκράτωρ, ώς αποκατάστασήν τής μνήμης τούτου 
του ενάρετοι; οποοργοδ της Έπικρατείας .

ΚΕΦ ΕΙΚ0 2 Τ0 Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Λεπτομερής, περιγραφή τϋίς παρεΙΟούση; 

πρεσβεία; τον Λόρδου Α'/μερστ εις 
την Σιναην κατά τ'? 1 8 1 6 .

/Ο Λόρδος *Αχμίρστ άνεχώρησεν εκ Πορτσμούθης τήν 9 
Φεορουαρίου 1ΗΙ6, ώς πρισβυς παρά τω αυτοκράτορι. τής 
Σινικής, επί του διχρότου ή Αλκηστις, συνωδε^μένη μετά του xpr 
κροτου ή Λύρα, καί μετά τίνος πλοίου της Εταιρείας των Ίν- 
διων, siSajsv εις τήν κιτρίνην Θάλασσαν ιίς τάς άρχάς του 
Ιουλίου, κα! Ιζίίνι τήν ‘9 Αύγουστου εις τον κόλπον του 
ΓΠτχελΙ, ολίγον τ: μακράν του ΙΙεχίνου. Ενόσω ώδευε πρ4ς 
ταυτην. τήν πρωτευουααν,·. οί μανδαρίνοι μετεχεφίσβησαν ολα 
ία δυνατά μέια διά νά τίν καταπείσωσι νά καθυπο^ληθη εις 
τί)ν τελετήν του Κα τον , ίτις συνίσταται εις γονυκλισίαν, καί 
είς εννεαπλοδν χτύπημα ιο ί μιτώχου χαχά γης ίπ\ παρουσία



190
toS αδτοκράτοροξ. Αδτη ή τατϋείνώσις απαιτείται παρά 1ης 

νινβμισμένης σινιχζς συνηβείας δλων των βασιλέων τ ις  οίκου., 
μένης, τους δπσίους ή αυλή τής Κ ίνας θεωρεί ύ ς  τόσους υ 
ποτελείς, δ ν ι μόνον δταν οί απεσταλμένοι των ηναι δεχτοί εις 
την άκρόασιν του μονάρχου, αλλά χαΐ όταν τοϊς στέλλ^ κά- 
νέν άγγελμά η φαγητον άπδ τήν τράπεζάν του. ‘Ο Λόρδ Μα- 
κοφτνέ# δεν καβυπεβλιίβη εις τούτο κατά το 1 7 9 3 .  Οί •Ολ
λανδοί δέν έδυνήβησαν νά το άποφύγωσι κατά τύ ί 7 9 5 ·  δ 

λόρδος λχμέρστ, μή βέλων νά τους μιμηθη, άπεδωκεν εις 
τέν αύτοκράτορα δλα τά σημεία του σεβασμού τά  σύμφωνα 
μέ τ& αξίωμα του βασιλέως, τόν όποιον άντεποοσώπευε καί 
μέ την τιμήν του έθνους του. Έΐυει5ή τά πράγματα δέν εδώ· 
ναντο νά συμβιβασθώσιν, ή πρεσβεία, ημέρας τινας μετά τήν 

ιΐς ΠέΧΐνόν άφιξίν του, άπεπέμφδη προ του νά λάβγ) υποδο. 
χήν. ‘Ο αύτόκράτωρ ευρίσκετο τόχε εις τήν αγροτικήν οικίαν 

τδ». Ας «κούσωμ«ν τοδτσν ομίλοδντα εις τήν εφημερίδα χοΰ 
Πεκίνου, τής 4 Σεπτεμβρίου 18  ί 6  .

« ’Εάν $ί Ά γ γ λ ο ι, σταλέντις εσχάτως παρά x5j; κυβ^ρνη. 
σεώς των μέ φόρον πολυτελών δώρων, δέν έδονηθτίσαν νά 

πλησιάσωσιν εις x i υποκείμενόν μας κατά τέ Τιεγ~ΣΙγγ, 
κατά τάς είθισμενας παρατάξεις, καί άν έξαναφέρΘ^σαν εις τά  

ιλ ο ϊί  το>ν διά νά έπιστρέψωσιν εις τήν πατρίδα των, τέ σφάλμα 
πρέπει ν’ άποοοθ§ εις τον ΑαΜγγ καί εις τον Κουαγγ-Χοϊ 
(δύο υπουργούς τής Ε π ικ ρ α τε ίς ) . Οταν Ιφβασαν είς Τόγγ- 
Χεού, επειδή δέν είχαν έκτελέσει ακόμη τά εν νοήσει καθιβ- 
ρωμένα νόμιμα, 6 Χό-Ύσ&'Τat και ο Aeov Κέ Ύ ίγγ  (2υο 
μανδαρίνοι) ένοχοποινίβτισαν, διότι έκαμαν ώς πρός αυτους σΙ>γ· 
κεχυμένην και εσφαλμένην αναφοράν, καί τους ώδήγησαν εις 

τήν αυλήν χωρίς κάμμίαν έτοιμασίαν άπο μέρους των. Τήν 
έοόόμην ήμέριν, εγώ, δ αύτοκράτώρ, 8ο>σας τάς προσταγάς 

μου, καί άναβάς επί του αύτοκρατερικου θρόνου μου, έκραξα 

τούτους τους απεσταλμένους εις άχρόασιν. ’Αλλ* επειδή ουτοι
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tot άι*$σταλμένοι ktfl ij euvoSta τ<δν είχα» iupt©δεύσΕί καθ’ δλην 
τήν νύκτα aici τοδ Τό γ γ - Χ ίό ν ,  καί ίλθ&ν χαΥ ίυθεΐαν εις to 
παλάτιον χωρίς νά στάματήσωσι ίΐς  τήν 8ί αυΐους ίτοιμΛσμέ- 
νην καθέόρχν, καί τά της τελεί?,ς Ινδόματά των δεν είχαν <ρ6ά* 
σ&ι ακόμη, δέν υπήρξε δυνατόν, ώστε να παρουσιισδώσιν ΙμΛ^- 
σδέν μου* Αν κατά τάύτην τήν εποχην, b A.d'T<fa~'Vat μοί 
iiy 6 κάμει αναφοράν δμοιόσχημον μέ τήν άλγ,βειαν, ‘ήθελα So>- 
σει βεβαίως τάς διαταγάς μσπ, xai ήθελα μεΐαβάλει τήν Ημέ
ραν της άκροάσεως, διά νά άποκριθώ εις τούς σχοπουζ ΐόύχώ'ν 
των απεσταλμένων, οίχινες ζλθον τόσον μακρόθεν διά νά Ιπι- 
σχεφθώσι τήν αυλήν μου* εξ εναντίας, διεύΟυνε προς Ιμέ Ικ* 
δέσεις γεγραμμενας μέ άσεμνον λεκτικόν, κατά συνέπειαν των 
οποίων at τελεται δεν έδυναντο νά διαχηρηθώσι, καί οί απε
σταλμένοι άπεχέμ^δησαν, Τ4 λάθος καί ή, κακή διαγωγή το3 
Χ ό  Ύσ& ~ Ύα ϊ είς ταύτην τήν ύπόθεσιν είναι ασυγχώρητα.

« Οί συμβιβασμοί διά τήν παρούσαν υπόΒεσιν Ιγειναν, Εκτ4ς 
xyj υ π .γ ο 3  ΐο τ σ ίτ  άτόνΐ^ς λόγω ασθενεία;, του Toi>- 
Κ αό  καί του Λέγ-*Υ(ΐ-Π6, του οποίου ή παρουσία δεν είχε 
ζητηθή παντελώς, δλοι οί ηγεμόνες xuptot καί μεγάλοι άξιω- 
ματικοΐ της έπ κρατε’ας καί του παλατιού ήσαν συνηθροισμενοι 
εις τάς πρωίας αίθουσας. Πολλοί εξ αυτών Ιπρεπε νά ηναι 
ώϋΓόπται μάρτυρες δλ^ς τής ύβοδέσεω;, και ττρέπει νά κα- 
ταπεισθώσιν δτΐ ήΐο χρέος τούτων τών υπουργών νά μάς κά* 
μοον άχρέβη άνοπροοόν καί νά μέ τΐαρα*αλέσωσι νά μεταβάλω 
ιήν στιγμήν %rfi άκροάσεως. Μολοντούτο έμειναν άκίνητοι fca*· 
6’ οσόν ή υπόδεσις έπρογώρει είς Ίο χείρον. *Αν xai ο X b - 
Τσ^Υα^ i[io βλιβυβισμένος επαισβηχώς είς τήν τοφβχήν xa't 
είς τήν απάτην, κάνεις έέν έκινήβη διά νά τόν πλνΐ£δ<ρ&ρήσ3 περί 
τοότού .

4Μετά τήν αυιοκρατορικήν άκρόασιν, μερικά υποκείμενα, α- 
ttva Ιγνώρίζαν τήν αλήθειαν, άνεκάλιπίιαν τήν απάτην και τ4ν 
ίι$ί*γμ&ν tcu X b ‘ T c Y T a t .  ’Αλλά διατί διείίδυνδ^σαν χαλγ-
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τερον εις εμέ πο^ά εις αότσν; Δίατί f$| τδν 0ι*6χ^ω?αν ε?ς 
tJ νά μ* άναφέρωσι τήν άλτ-Οειαν; Ουτω εις τάς' κ*τεπβιγοό - 
σας υποδέσεις ή διαγωγή των είναι πάντοτε σεμνή και ήσυχος, 
καί δεωρουν τήν κακήν Ικβασιν με ομμα ά8ιάρορον. Δέν δυνά* 
με6α νά ίδωμεν τοιαότην διαγωγήν εις τινάς περιστάσεις χωρίς 
νά στενάξωμεν βαΟέως. Ή υποθδσις, ε’ς τήν δποίαν 6 Χ ο - Τ σ ί-  
T a r  ϊσφαλεν, si.ai κα6’ έαυτήν όλιγοσήμαντος· Έν τοσουιω οί 
αξιωματικοί της αυλής έδείχθησαν αμέτοχοι άξιότητσς προς 
Ιχδούλευσιν τής πατρίδος των. "Οχι εις xh έξης στερούνται 
φαντές αισθήματος φιλαυτίας. ΓΟστις δέν εχει εμπιστοσύνην ή 
δημοτικότητα, δέν δυναται νά δά’σχυριαθ  ̂ δτι ή υπόδεσις ανή
κει προσωπαώς εις αυτόν. "Ας χανονίη) τήν διαγωγήν του κατά 

αληθές πνεύμα των διδασκαλιών, τάς όποιας εδωκε πολ- 
λάκις επανηλειμμένως.»

Έν τοσουτω δ αυτοχράτωρ, ·τ«υ δποίου ή βιαία κα! φαν
τασιώδης διάθεσις έ^ειροτέρευσεν ετι περισσότερον διά της πρ£ς 
τά μεθυστικά ποτά κλίσεώ; του, έφοβήθη εις τινα στιγμήν χα- 
τευνάσεως των παθών, μτ,πως ή αποστολή της πρεσβείας ε^ει 
δυσάρεστα άπακόλουθα. Έρρόντισε τήν ανταλλαγήν δώρων χ γ  

νων Είπεν οτι ηιο ευχαριστημένος άπο χ6 σέβας του βασι- 
λέως τής ’Αγγλίας, ίστις είχε στείλει τόσον μοαρόδεν πρέ- 
σβυν τινα διά νά τω άποδώσΐ) «πόχλισιν, άίυερριψεν όλην τήν 
κατηγορίαν εις τούτον, οστις etycv άπαρνηθί) νά τω άποδωσ  ̂
τάς τιμάς, χάς οποίας άπητουν οί συνήθεις κανόνίς της φιλο
φροσύνης, κ*1 έπρόσταίεν αίττε 5) πρεσβεία εις τήν δ.ά ζηρας 
οδοιπορίαν της εις Καντώνα νά απόλαυσή τους βαδατάτους σε
βασμούς.

Ενόσω ταΰτα συνέβαιναν εις Πεκινον, ή "Αλχησπς και ή 
Λύρα ΆσχολοΟντο ν’ άναγ-νω.ρίσ<*>:σι τά παράλια, καί ίκαμσν πολ. 
λα γεοίγραφίκά λάθη, κατ* εξοχήν ι·ς το της Καρίας. Ταυ τα τα 
πλοία άνεκάλυψαν πολλάς ντίσους αγνώστους μέ/ρι τουδδ και 
τ·αις εδωκαν ονόματα’ ‘Υπήγαν ακολούθως προς τάς νήσους του* 3 I



j iu o i t ,  K ieoh πρύς μεσημβρίαν της 4Iaftovi«<* %&i m ax tu i*  
σίι^σαν εις την μεγάλην Α έ ο ν χ ε τ ,  ttjv μεταξύ αυτών π ρ ω τ ίς ψ .

Τά πλοία έπισχρεφοντα είς Καντωνοτ, έλαβαν άναξίαν 6πο- 
δονήν παρα τοο άντιβ<*σιλέως. Δέν έδυνήβησαν νά ευρωσι πρόσ* 
βαχον ύδωρ καί ζωοτροφίας κατ’ άλλον τρόπον, et μήδιά tree· 
νουργίας καί βοηθούσης τής νυκτός. Τέλος, δέν έδό0η ή άδεια 
«ις τήν Αλκτ,στιν νά είσελβΐ) είς xin ποταμόν. 40  πλοίαρχος 
M ai6b.lt πεπεισμένο; οτι ή τιμή τής σημαίας του τον άπη- 
γόρέυΒ νά συγχατα$$ εις τάς θελήσεις του άντιβασιλέως, έ- 
προχώρησ<ν άνευ ά8είας. Τα δύο φρούρια έπυροβόλησαν χατ* 
αυτού, *αΙ τούς άνταπεκρίδη μέ τόσην επιτυχίαν, ώστε παρευθύς 
χατήντησαν έ3τ  σιωπάν· την επαύριον δ αντιβασιλείς, μ'εταβάλ. 
λων τρόπον, ίοτειλε νά τον χαιρΕτήσωσι 8ιά την εις τέν ποτά- 
μ4ν αφιξίν του, καί έδειξε περισσότερα/ φιλορρρσυνην, περι- 
ποιηδεις αυτόν ώς ηξιζεν .

41 πρεσβεία καθ’ ολον τύ διάστημα της εις τί εσωτερικήν 
της Κίνας περιηγήσεώς της, ίπεχτψεν  όλίγας γνώσεις περ\ 
ταόιης τής αυτοκρατορίας, * 0  σινικές λα4ς τ§ ίφάνη οτι έχει 
πάντοτε τήν αυτήν αντιπάθειαν κατά παντός νεωτερισμοί*. Δέν 
είχαν ακούσει εις το εσωτερικόν της χώρας περί του πολέμου 
των Αγγλων κατά του ΝεπώΛ,εύρυχώρου περιοχής, ητιςγβ:· 
τνιάζει τήν Σινικήν αυτοκρατορίαν μεσημβρινοϊυτικώ;. Δέν έ« 
γνώριζαν μάλιστα μτίτι που χεϊται αυτή ή χώρα. 01 ^Αγγλοι 
είδαν ολίγους οτρατιώτας. Το μεγαλητερον πολεμιχον σώμα, 
το οποίον εΟρέθη ας τον δρόμον, δέν υπερέβαινε τούς έζαχο* 
σίους άνδρας· ή γή τοΐς ίφάννι εν γένει καλώς καλλιεργημένη.

Θέλομε» παρατηρήσει έ5ώ ότι ή έχδεσις ταότης τής πρε
σβείας, άν καί μας δίδουν λεπτομιρείας τινάς περί τής Κίνας, 
ίίν  μάς διδάσκει μολοντούτο κάνέν πραγμα πολλά νε&ν, χα\ 
οτι πρέπει νά φυλαχθώ μεν καλά απο το νά «ιστεύσωμεν, δσα 
πρί^βος λαβών κανήν ύποΣο^ήν, ε?π£ πδρ! του αύτοκράτορος τ%ς 
Κίνας καί περ! του έθνους του.

13ο



ΚΕΦ EIKOSTON ΙΙΕΜΙΙΤΟΝ
* Αποσπάσματα η άναΐύσεις πολλών ι̂αταν-

μάτων, ίιακηρνςδων, προσταγών τάι θεσπι
σμάτων τών αυτοΊ.ρατόοων των διαφόρων 
δυναστειών, και τινων λόγων χαΐ παραινέ
σεων τών έμπειρωτάτων υπουργών των.

; Διαχ/ιρυξίζ του αύτοκρ$τορος Β̂ υ-Τ'ί, ά- 
κυροΰσα νόμον τινα, οσύς απαγόρευε το 

να κρινωσι τάς πράξεις τηςχυοερνΥΐσέωζ του.
» ΈπΙ τών αρχαίων συτοκρατόρων μας έςετίθετο βες τήν 

αολήν, άφ’ ένο<ς μέρους, σημαία, είς τήν οποίαν καβείς έδύνατο 
νά γράψη καί νά προτείνη έλευβερως δ,τι χ«λον i*e,tviv ιυλογβν 
απ’ άλλου Si, σανίς, είς την δποί*ν καθβίς βδύνατο νά σημείωση 
τά ελαττώματα τής κυβερνήσεως, καί δ,τι ιπιπλνίξφμον evpt- 
σκεν cΙς τάς πράξεις της. Έγ*ίνιτο δί τούτο διά νά ευκολά· 
νωνται αί επιπλήξεις, καί νά ιυρίσκωνται καλαΐ σομβουλαΐ 
Μεταξύ τών ενεστώτων νόμων μας, ιυρίσχω 2να, οστις ενοχσ* 
itoceT τόν χατακρίνοντα τάς πράξεις της κυβερνγίσιως. Δ«ά τού
το» τ·δ μέσου, όχι μόνον στεροόμεθα τών φώτων, τά οποία 
δυνάμεθα νά λαμβάνωμεν παρά τών μ*μακ:υσμέν<«ιν σοιών, 
αλλά προσέτι χλείομεν τδ στόμα εις του; αξιωματικούς τ*?,ς 
αυλής μας. Πώς λοιπόν δ αύτοκράτωρ θελιι μάθιι βίς τ4 έ;ής 
τά σφάλματα καί ελαττώματα του \ Ουτος c νόμος είναι ·κο- 
χείμινος «ίς άλλο ατοπον. Έπί* προφάσβι οτι cl λαοί εχσμαν 
3ημοσίας καί πανηγυρικός διαμσρτορνίσιις πίστιως, υποταγνίς 
καί σεβασμού ώς προς τον πύτοχράιορα, άν τις Φαίνεται οτι 
παραβαίνω τούτο δπωσουν, κατηγοριιται ώς άντάρχης. Οί πλέον 
Αδιάφοροι λό (οι θεωρούνται παρά τοις ίρχουσιν, όταν ί·λ·υν.



σΐΛσιώδείς γόγγυίμοί χατά t?j{ κυβερν^σώς. #08sv δ ά
λλους καί άμ*βής λα4ς προσβάλλεται, χωρίς vi τ4 στοχασβι}, 
μ4 χε$αλικ4ν έγκλημα. *0^t, δέ. δύναμαι νά t i  δποφβρω· άς 
άκυρωδξ οΰτβς & νόμος. ·

Άλλη ΰκζχγιρυζίζ του οάτου αύτοκράτορος 

εις εΰρεσιν εμπείρων άνορών
40  Kab-A l, άρου ήλευθέρωσε την αυτοκρατορίαν άπ2 τά 

*αχά, τά δποΐα &πέφερέν, Ινησχοληθη Ιπιμόνως νά προμη- 
ίευθη άξιους άνδρας. *Εβαλεν «ις υπουργήματα οσους ευρε, xal 
τούς ποφήγγΕίλί με μεγίστην Ιτιμονήν νά τον βοηδώσιν εις τ4 

διοιχ§ καλώς. Ούτως υποστηριζόμενος άπέ την τσχυράν 
βοήθειαν του Tt&r, υπήρξεν ιίρηνικός κττίιωρ ταύϊης της cupu- 
χώρου αυτοκρατορίας, καί έγνωστοποίησε τάς αγαθότητάς του 
ιί<; 8λα τα  πλησιόχωρα !0*η. Αυτ4ς μέ εδωχε την Οπερτάτην 
Ιξουσίαν, μεγιστάνες της αυλής μου, τ& ήξεόρετε. Δεν άγνοεΐτβ 
ίπίσης ’καθώς σας είπα καί εγώ & ίδιος, δτι δεν ίχω  πρίς υπος·ή- 
ριξιν τράτου του βάρους μήτε αρκετήν αρετήν, μνίτε αρκετά φώτα.

Δί αυτόν τον λόγον άπεφάσισα νά προστάζω ολου; τους εν 
•πουργνίμασιν άπ6 των ήγεμόνων, μέχρι των άπλων αρχόντων, 
νά μέ ζητήσωσι μιτ’επιμελείας άξιους άνδρας, οΓτινες νά Ιχωσιν 
ή μιγάλην π&ΐραν του κόσμου, ή γνώκις έκτεταμένας περί ό
λων των υποθέσεων της έπικρατείας· άλλά πρδ πάντων τοιοίτοι, 
οϊτινις νά b a t  πεπροικισμένοι άπ4 τήν ευθύτητα xal σταθερά 
τητα διά νά μέ είδοποιώσιν έλευθέρως περί δλων εκείνων, οσα 
χρίνουσιν ώς μιμπτά, 6έλω αρκετούς τοιούτους καθ’ ολα τα 
ιιϊη διά νά αναπληρώσω τήν όλίγην ικανότητά μοϋ.·

4Η πολυτέλεια ητο μεγάλη καί ή γεωργία ήαελημένη έπΐ 
τ?̂ ς βασιλείας του αύτοκράτορος Bob’ΤΙ. Ουτος διευθυνόμενσς 
•ν μ:£ των ήμερων εις ενα των υπουργών του, αω elnev* «θέλω 
να αναμορφώσω τους λαβό; μου* υπαγορεύατε μοι τα μέσα

l i *



τούτου εΧπατί μόιπως icpl&itvi t j  ίπιχιφισβώ. Ό &πουργίί> 
τφ άπεκρίθη ουτω 81 εγγράφου.

«Βασιλεύ» δύναμαι νά σάς προτείνω τό παρά&αγμα του 
*Ταό9 Xobr9 '‘Τον^Τάγγ χτλ. άλλ* αυτάι oet εύδοπμονες βα* 
σιλεΐαι είναι πολλά μεμακρυσμεναι από ήμας. Πρ4ς τί τέλος 
νά άναδώμιν τόσον αψηλά;j εμποδίζομαι είς καιρούς ιελητιι* 
ατίρους ήμών χαΐ είς παραδείγματα οίχειαχά. Ουτο* etvat οΐ 
χρόνοι του B er-T l9 το ί; δποίους σας προτείνω. ‘Η βασιλεία τοι>* 
πλησιάζει τόσον είς τάς ημέρας μας^&ιτε τινίς ιών γερόντων 
μας Ιλαδαν την ευτυχίαν νά τόν ίδώσιΛοβεν b B ir-T c όψω- 
βεις είς τήν αξίαν του αυτοχράτορος, χτώμενος ταυτην τήν ει5· 
ρυχωρον αυτοκρατορίαν, τήν οποίαν .σεΐς χταοθτ'άήμερον, ·φό̂  
pec ενδύματα άπλα, άνιυ, κοσμημάτων, xal μβλιστί ix^ftaf 
χνλωτάτου υφάσματος. Τα υποδήματά του ησ#ν ίχ δέρματος 
κακώς ειργασμενου, είς κοινές ίμάς τ4ν έχρησίμευεν είς τό νά 
xpattj xfa σπάθην του· τά όπλα του δεν σ̂αν διόλου έπιτη?ξπτά% 
ί) καδέδρα του ίίχο ψίαδος εκ των χοινοτάτων τά 8ωμάτιά του, 
8έν είχαν παντελώς πολύτιμα καί στίλδοντα σκεύη· σάκχο* 
γεμάτοι έξ ωφελίμων εγγράφων, τά οποία τω παρεσταίνοντο, 
Ισχημάτιζαν ολον τόν στολισμίν αυτών. 4Η σοφία καί f; αρετή 
ίσαν ο\ μόνοι καλλωπισμοί του ύποχβίμένου του. ‘Η εύπορα 
καί ή δικαιοσύνη \σαν οι κανόνες της διαγωγής τοο. *ϋ>η 
ή αυτοκρατορία ίχπλαγεΐσα 8ισ τά παραδείγματα του ενψγο· 
λιίτο νά συμμορρουτσι μέ αυτά.

•Τήν σήμερον βλεπομεν διόλου διαφορετικά' η Μεγ'ϊλειότης 
σας εΟρίσχεται στενοχωρημένη είς το περίφραγμα παλατιού, τό 
όποιον ομοιάζει μέ μεγάλην πόλιν. Καθηυιέραν έπιχιιρίζεαβ· 
vea χτίρια xal Ίοΐς 8ί$ετε μεγαλοπρεπ/j ονόματα.

« Είς τά εσωτερικά δωμάτια, αΐ γυναίκες σας tlvat γεμάται 
από άδάμαντας, μαργαρίτας καί άλλα πολύτιμα στολίσματα. 
Οί ί'ιεποι σας e?vai πολυτελως έπρσεσαγμένοι. Οί Ιδιοι σχύλοι 
ια ς  έχουν πολύτιμα περιδέραια* τέλος πάντων μόνον τό ζυλον
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$ονήν εις αυτ&ν, ώσαότως προζενιί ήδονήν χαΐ είς τίν λαόν χσυ, 
Ινφ, όταν δ βασιλείς δεν ξναι ένάρετος, α\ ήδοναί xou είναβ 
τοιαυται, ώστβ ©ί υπήκοοί του δεν δύνανται νά τάς άπολαύσωσί. 
Μάλιστα διχβίφ τω λόνω λ/γ^ιν, δτι αί ήδοναΐ του πρώτου 
clvat διαφχεΐς καί τ4ν οιατηρουσιν ε?ς ασφάλειαν· άλλ* at τοδ 
δευτέρου είναι όλιγοχρόνιο? καί προξενούν αέν όλεθρόν του. Ος-ις 

τεΤ υποθέσεις είςτά Ιξω,. κοπιάζει χωρίς κάνέν δρελος· δς-ις 
περιορίζεται »ίς τάς εσωτεριχάς, τάς διεξάγει χωρίς περιπλο- 
χάς, καί ευστοχώ; μέχρι τέλους. 0  λαός βλέπων τ4ν βασι
λέα ήσυχον, άφοσιουται εις αυτόν, δταν δέ εχη περιπεπλεγ
μένης υποθέσεις πολλοί θορυβοποιοί «Ωφελούνται απδ τούτο. 
*£jc toutqu προήλθε τούτο το άποφθεγμα. ΓΟστις ζητεί νά Ιχ- 
τείνη την κϋοιότητά του, την αποκαθιστώ έρημον καί άχαρπον· 
δστις ζητεί νά αυξάνη κατά τψ  αρετήν, βλέπεηταυτ^χρονως 
αύξανομένας τάς δυνάμεις του. Έάν τις ευχαριστηται εις ο',ιι 
Ιχει, τό διατηρεί χωρίς μεγάλας προσπαθεία;. Έάν βέλη νά 
πόρθηση τ4 εις άλλους άνηκον, πρέπει νά κοπιάζτ) βλάπτων 
καί έξολοθρεύων. Τοιαυται vixac είναι πραγματιχώς αληθείς 
ίτταί. *Η κϋβέρνησίς μοα είναι εισέτ* άτελεστάτη· ή αυτοκρατο
ρία μου συνεχώς υποφέρει δημοσίας συμφοράς* δ πτωχός μο» 
λαές μόλις ζ$, xal διάγει πολλά θλιβερώς τάς ήμερα; του· 
Τι ήθελε γενει, άν ΒΙ άκαίρων επιχειρήσεων ηυξανα άκόμη τήν 
αθλιότητά του.

Επιστολή του οιύτοκράτορος T^avy-Ti 
ττροζ τον Bayy, η βασιλέα του Toyy-lliyy.

*0 Ταγγ-Tl, δίδων μιαν Ημέραν συμπόσιον εις τους μεγάλους 
αξιωματικούς της φυλακής του εις h  των μεσημβρινών δωματίων 
δ:εβη κατά τύχην, πηγαίνων έχει, εμπροσβδν μεγάλης τινές αί- 
Οουτης, οπού ε<ρυλάποντο τά ενδύματα καί τά σκεύη, τά δπο?α 
ίσαν εις χρησιν της οώτοκρατορίσσης Κου&γγ-ΛΙ συζύγου τοδ 
Κονάγγ-Βον πάκπου του· θεωρών τοδτο νίλλαζεν ιν τφ άμχ
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«φόσωπογ, χαΐ παρευθυς Ι*ρ2'σταξε νά Ιναποταμίδυθξ από 5λα 
αύτά  εν Ινδυ|/α τελετής διά πασαν ώραν του Ιτους, καί πεν- 
τυχόντα κιβώτια πενιχρών ενδυμάτων. ’Ακολούθως έστειλε τά 
λοιπά είζ τους Β*γγ, 3ί άπεσταλμένου, τδν Όποιον εξαπέστειλεν 
εις Sharov αυτών. "Εκαμε περισσότερον St? τον του Τόγγ~ΠΙγγ, 
δστις έδίοίκ̂ οσε τά σύνορα, επειδή ,Ισυνόδίυσε \h δώρον τοι> 
μέ τήν ακόλουθον επιστολήν.

• Κατ’ αυτά; έστιάζων τού; άΚωματικοίς της φυλακής μου. 
είς τα μεσημβρινά, δωμάτια, 8?εβην πηγαίνων έχε? έμπροσθεν'.

αιθούσης, οπού φυλάττεΐαι εκείνο, το δποΐον πάλαι ποτέ, 
ΙχρΥΐσίμεασεν εις τήν ποομνίτορά μου Κ ο ιά γγ9 ΑΙ Ό Κομ- 
φύχιος είπεν: Οχοιν βλέπωμεν Ιχεΐνο τ ΐ  πραγμα, χέδποιον^το 
ε’ς χρήσιν υποκειμένου ΐ.νος* του έποίου ή μνήμη πρέπει νά 

w  μας «$*#ι άγαίητή, καί τ ί δποΐον δεν υπάρχει πλέον, τά α.  
οθάματα τη?νάγάπης κα\ του ποθορ γεννώνχαι I* φύσεως εις 
τήν xofpStav- μας. Το έδοκίμασα είς τούτην τήν περίσταιιν. ΕΓ- 
σθε κάλλιστος υίος(Ι) καί χάλ/αστος φίλοί, <2 :*;* 8cxtf/«£eu 
το αύτο αίσθημα λαμβάνοντες εκείνο, τ4 δ ποιον σας στέλλω. 
Τούτο είναι εν κιβώτιον των ένδομάτων, τά δποΐα ά<ρησεν ή. 
αυτοκρατόρισσα Κ ο ιάγγ  A iy καί εν άπ4 τά της κεφαλής κο
σμήματα της. Τούτο θέλει σας παρηγορήσει Οπωσδήποτε, όταν 
λυπ/,σθε ζωηρότατα, έπειϊή̂  τήν ε*/άσατε, xai οί απόγονοί σας 
βίλδυν ί ί ι ϊ  μέ τούτο, δτοΐα ησαν επί των ήμερων μας τά εν
δύματα τής αότοκρατορίσσηςο ‘Η οικογένεια του Κομφυκίοΐ) 
διατηρεί άχόμη τήν δμαξάν του, τήν έδραν του, τ4ν πΐλόν του, 
καί τά πέδιλά του. Τοιαύτη ibcti ή δόναμις τής σοφίας· όταν 
ηνα·. «ζονος, άποχα9ιστα IvSo£w επί πολίι* χρόνον τό όνομα των 
υποκειμένων, τά όποια ησαν π£προικισμένα μέ αυτήν ενώνω μέ 
σό δώρόν μου ενα Ιππον ε* τής χώρα; του Qb&r* τούτο τ4 
ζώον ίχει τούτο το μονοειδέζ Ιδίωμα τό οτι εκβάλλει α?μα δια 
τίνος μικρά; όκης, τήν· οποίαν εχει έχ ρύσεως επί του ώμοι).

(1) *0 Betyy του Τάγγ-ΠΙγγ ίτβν ύσαύτω; ίγγβνο; το* Κονάγ7 ·**β*·
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Τραγώδιόν τι^συντιδέν ιπΐ της βασιλείαςioD B ob-T l, Ιγκ«&- 
μιάζει Svot ίππον, 5στις ώνομάζετο Οόράνιος, χαΐ δστις, ώς λέ
γεται, έξήτμιζεν ΙπΙ του ίδρώτός του θρόμβους αίματος. ΑύτΑς 
δμοηάζει δπωσουν μ§ Ιχεΐνον. ’Αλλοίμονον ί ενόσω σρΐ γράφω 
ταυτην τήν επιστολήν,Τ?ϊως τρέχετε διά νά άναχαιτίσητε επι
δρομήν τινα ή διά νά όποαΐηρίξητε τίς παρά των στρατευμάτων 
μας κατεχομένας θέσεις. Συλλογίζομαι συνεχώς τάς θλίψεις 
σας καΐτούς κόπους σας, καί etyoti δλως διόλου εααιοθητος εις 
αύιας. Περιποιεΐσθε καλώς τον εαυτόν σα;, σας τό παραγγέλλω, 
xai μη τόν στερήτε από τίποτε. Πολλά επιθυμώ νά σοίς έξα- 
ναΙ$ώ παρευθυς.

Λόγος άντιβασιλεως π^ς προς νέους 
σ;:συδαστάς.^«|·^^

ΈπΙ της έβδομης δυναστείας άντιβασιλευς τις, ονομαζόμενος 
Τ  air^Yob Πού, ήνοιξε μέγα σχολεΐον εις τδ Πά,νΎάγγ· 
«γνωστοποίησε τήν εναρξιν τούτου διά προγράμματος, τέ οποίο* 
ίξέθεται xiv κανονισμόν τούτου. Έπνιγαν εις αυτό πλειότεροι των 
•πτακοσίων νέων σπουδαστών. Καθ’ ήν ήμέραν ηρχισαν τά ά*· 
σχήματα, ουτος b θεμελιωτής διεύδπνε τον επόμενον λόγον.

• ’Ιδοί) εϊσΟε εδώ συνηθροισμενορ ω νέοι σπουδασται, καθ’ 
υπερβολήν πολυάριθμοι, δλοι προσδιωρισμένοι ε?; τ4 νά έχτε- 
λεσητε ποτέ τά άξιολογώτατα υπουργήματα’ ©λοι έν axu§ 
τής ηλικίας, κα! πλήρεις ζε'σεως, τιτις μοι προξενεί γλακυ* 
τάτην ευχοφίστησίν. Σήμερον ανοίγεται διά σ5ς αυτή η νέοι 
άχα$ημίατ τί ερχεσδε νά χάμητε εις αυτήν; άναμφιβόλως Ιρ- 
χεσθ§ εις απτήν νά μάθατε νά δμιλήτε όρβώς, νά γράρητε 
ορδώς, καί πρ4 πάντων νά ζή « έναρετως· ερχεβε εις αότήν 
νά βεμελιώσητε εςοχον άρβχήν, ν’ άποχατασταθξτε ικανοί καθ’ 
δλα τά μέγιστα υπουργήματα τής Έιακρατείας· Ιν έη λόγω 
νά διδαχθζτε σπουδαίως την άληθη σοφίαν.

* ί  ^Μμρέρει νά σας προειδοποιήσω δτι το5το το γένος της
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σπουδής δέν παρουσιάζει κατά πρώτην προσβολήν ο υ δ ε ν  ε υ ά ·  

ρεστον κα\  ε λ κ υ σ τ ι κ ό ν ,  και ο τι συνεχώς αηδιάζουν οί μαθηταί 

«όθυ; εις τίς άρχά;· άλλσ, προϊόντος τ ο υ  θρόνου, γίν*τα? t ia ·  

ρεστότερον. Έππδή διάφοροί άσκήματα oiaSiycvxat xi tv κ«» 

τόπιν του 'ίλλοο, τελειοποιεί rat τις ε?ς α υ τ ά  βαθμηδόν άπο· 

κτώσι καβ έκάστην f μέραν διά της άνχγνώσεως νέ»ς γνώσεις· 

κάμνουν αυτοί α - ρ  εαυτών άνα*α$ύψεις· προσπαθούν νά τσς 

διερευνήσωσιν ακριβέστατα· τοΚν$δμα axsvt'Cexar ή κ α ρ δ ί α  πλα* 

τόνδίαι* εννοείται ευκόλως ιτίσον πολύτιμος ε!νας απτή ή σορία* 

δοκιμάζουν εις ταύτην τήν άναζ^τησιν ηδονήν, ήτις υ π ε ρ δ χ ί ν ε *  

ο λ α ς  τάς άλλας, καί ίσοδυναπεί μέ ολα; συνάμα. Τέλος, ίχ» 

πλήττεται κατ’ ε υ τ  υχίαν χαθείς, διότι βλέπει τον εαυτόν τοι> 

έξολοκλήρου μετηλλαγμενον, χωρίς νά π α ρ α τ η ρ τ , σ ΐ β  σ χ ε δ ό ν  πώς 

έπρακ^πσίγίβϊ}. αυτ/ι ή μειαβολή. *Η βαρή, τήν δ π ο ί α ν  λαμ- 

βάνοϋσι τίπνεΟμα χαί ή κ α ρ ο ί α ,  ένω σ π ο υ δ ά ζ ε ι  με ζ ε σ ί ν  χαΐ 

σταθερότητα, υπερβαίνει κατά τήν διάρκειαν τ ά ς  εΕίζηιητο^ς 

β*φάς. Χ υ τ α ι ,  ή εξαλείφονται μέ τήν πολυκαιρίαν, η τουλά

χιστον χάνουν πολλήν λάμψιν* άλλ’ ή άλλη δέν υ π ό κ ε ι τ & ι  

εις αυτόν τήν !*πτωσιν, όταν πια30§ καλώς.

α Δια νά λάδη τις καλώς ταόιην τήν πνευματικήν βα^ήν, 

πρέπει νά μ'μηβΐ}» τρόπον τινά, τους βαρείς. Ουτοι οί έργάται 
ετοιμάζουν καλώς τό υρασμα, ο π ε ρ  πρόκειται εις 

βαρήν, έτομενως δ ί δ ο υ ν  είς τ ο ύ τ ο  τ ό  πεδίον τά χρώματα, απερ 

είσΐ ποοσδιωρισμενα. 0 3 τως έκαστος σ ο γ ό ς  άνήρ ενεργεί δίς 

τήν ήθιχήν. έσωθεν, κ α ρ δ ί α  καθαρά καί ευθεία, εξωΟεν, πράξεις, 

αϊτινες Ισοδυναμ.οΰν μέ ταυτας τά; έναρέτους διαθέσεις· Ίδα> 

τό ο0 7 ΐωδές χαί άναπόοευκτον άλλ’ έκαστος δόναται νά δώα$ 
ei; αυτήν περισσοτέρων ή όλιγωτ/ραν στιλπνότητα, κατά τάς 

εχ ρύσεως εύνυχεσ τέρας η δυσιυχεστερα; διαθέσεις, τάς οποίας 

ίχει, καί κατά τήν μάλλον η ήίτον πρίς τήν σκουδήν επίμα- 

νον ένασχόλησίν τζυ. ίίεριπλεον, μολονότι ή ρυσιχή αγχίνοια 

$έν siyat ϊση, 5 τα> δεν ώοελεϊται τις σπουδαζων, that πολλοί
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ίλιγώτβρον Ιλλίιψις άγχινοίας πάρεξ σταίβρότητος. Δυνάμεβα 
νά ίποχούμεία καλώς, λέγβί ή παροιμία, χωρίς νά Ιχωμεν τδν 
Ιππον ΚΙ ( ί  )* χωρίς νά εξισωθώμεν καθ’ δλα με τ4ν 
Τσέ (2) ,  δυνάμεδα νά γίνωμεν καλοί μαβηταί. Τ4 παν elvac 
ή σταβερότης: άρχίζει *  νά κόπττ;ς καί νά πριονίζη;, έπειτα 
παύεις αμέσως, έστω καί ξύλον τρυφερήν ή σεσηπές, δεν 0έ- 
λ«ς δονηθί) μολοντούτο μήτε νά τ4 κόψης μήτε νά τ4 πριο- 
νίσης ταχύτατα. Έ| έναντίας ,̂έξαχολουθών τήν εργασίαν, iL· 
ιυτεις καί πριονίζεις τ4 σκληρότατον μάρμαρον .

θαρρείτε λοιπόν, νέοι σπουδαστή, iSou oxt σεΐς εις τούτο 
τδ σχολεΐον ένασχολεϊσθε μόνον §ίς τδ vi δίδα^βητε τους με
γάλους κανόνα;, τους δποίοπς μαςα^σαν οί αρχαίοι σοφοί 
μας· μέ τά βοηθήματα, τά δ ποια εχετ5* δόνασ0ε νά έλπίσηΥβ 
οτι 0ά προχωρήσητε !ντ4ς ολίγων ετών, νά σεβάσθήτε τω 
αμα παρά των συνομηλίκων σας, νά έφβλχόσητε τούς επαίνους 
του δημοσίου, νά τιμηβητε παρά των έν υπουργγίμασι τής αύ · 
λης9 καί δ:ά τούτοι» του μέσου νά είσχωρήσηχε εγκαίρως εις 
τά πολιτικά. Ε&ρέβ̂ σαν υποκείμενα, ατινα νωρίς νά Ιχωσι 
τά βοηθήματα, τά όποια εχετε, καί υπερνιχώντχ τά έ* τής 
φυσεως η τής τύχης εμπόδια, εγειναν έξοχοι συγγραρεΐς, πε
ρίφημοι υπουργοί, μέγιστο: άνδρες · άλλ* εκείνα ησαν πνεύ
ματα σκάγια, xal anvdt δεν γοητιμευοον ώς κανόνες. 6 στις 
i i v χταχαι τ*5τα τα σπάνια προτερήματα, χρεωστεί νά προσ- 
«αθή "να σχηματίση, ούτως είπεΐν, μεγαν ποταμον, συνβγων 
ρανίδας υδατος, η ίνα ύψωση βουνον, ένώνων κόκκους άμμο». 
Αυται είναι επιχειρήσεις, αΐτινες δεν τελεσφορούν χωρίς επι
μονήν. Τοιαόιη είναι ή ίδικνί σας, νέοι σποο2ασταΙ, είναι αδύ
νατον νά μή προσδεύτητε, ά/, άποβάλλοντες μέχρι τίνος *α-

(1 ) ΪΙζρίγημος Ιππος -

( 2 ) * Εκείνος των μαθητών του Κο^νχίον, οστις γ̂αττατο. x«0 
νπιρνοϊ,ίΐν πχρα του ίι#κσκάλου τ·υ. ϊ»μ. χοΰ Χνγγρχψί»$ ·
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• « ύ άλλην μέριμναν, ένασχολεΐσββ Ιξ δλης χαρδίας καί ίν- 
θερμώς, καί αν συγκετρώνετε ποός ενα κα\ τον αυτίν σακ
ιών ολ«ς τά; σπουδά; σας* άν καί ίσως δ£ν*δύν>χσθε νά δδευ* 
ετ* ολοί μέ βήμα Τσον, δεν είναι έν τοσούτω κανείς άπ4 σας, 
οστις νά μή Syvijfijj νά προχώρήσ  ̂ είς*τό μή περαιτέρω της 
τελβιότητος .

Απόσπασμα διαταγής τίνος tw «ύτο- 
κρατοροςψ.I <μκ- 1  oyy .

« Εΐδοποιουμβθα Ια διαφόρων μερών οτι ο\ λαοί φυλάττοαν 
απαρασαλεύτως τά χρέη των, χλοπαι συμβαίνουν σπανίως, καί 
αί εϊρκταί πολλών πόλεων Είναι κεναί. Μανθάνω ταύτας τάς 
ιονίσεις ευχαρίστως* -αλλά δεν σκοπεύω ν' αποδώσω ταύτην 
τήν μεταβολήν Εις τά; Φροντίδας μου καί εις τά παραδείγματά 
μου. Ιδού «Τσλέψβίς; τάς οποίας χάμνω.’Αηδιάζει τις, λέγω 
εν ίμαυτω, μέ τάς ταραχάς καί άρπαγάς, έξαναβάλλονται εις 
την δ5όν τής αρετής. Πρέπει νά προσπαβησωμεν νά ώρελη· 
βώμεν από ταότας τάς ευτυχείς διαθέσεις διά νά μεταβάλωμεν ίπ\ 
τό κρεϊττον δλην τψ  αυτοκρατορίαν. Αί πολεμιχάΐ έ<στρατεΐαί 
μου μ έκαμαν νά περι&λθω αρκετόν μέρο; των επαρχιών μου. 
Et; έκαστον χωοίον, τΑ όποιον απάντων, άνεστέναζον, πλήτ- 
των το στήθος υου, διότι έβλεπα τήν αθλιότητα τοδ KtttVolS 
^αοΰ. ΠληροΌορηβεΙς αυτοψεί, απαγορεύω ώστε εις τά έ£ί}ς 
να μη καίοττσβάλληται κάνεις εις ανωφελείς αγγαρείας. ΙΙροσ* 
παΟώ 070'/ τό κατά δύναμη νά προζεν^τω α/ετον βίον εις ολους 
τους υπηκόους μου, ώστε οί γονείς νά η να* εις xaXtjxcpav κα- 
ταστασιν του νά καλοανατρέρωσ* τά τέκνα των, καί εκ 
μέρους των τά τέκνα νά φυλάττωσι χαλ^ρα ώ; πρ4ς το&ς 
γονεΤς όλα τά χρέη των, xal μέ τήν υ ιϊχψ  φιλοστοργίαν 
6Xat αί αλλαι άρεταί νά άνβώσι .

• Δια να γνωστόiwi7|0ij κα9’ δλην τήν αυτοκρατορίαν 5τ* 
Stv υπερασπίζομαι xtiwis π ιρ ιΐ7οτερον9 δημοσιεόων χαίτην τψ



διαταγήν Οελ<* ώστ*. νά δοθ9) ε?ς {χαστον τμήμα ίπαρχίβς# 
« ς  τους Q30i ύπερέχουοι κατά  την πρ£ς του: γονείς φιλο
στοργίαν,, πίντβ φαρτία όρόζης, εις του; προζεδηχότας, πλέσν 
των όγδονίχοντα ετωνϊδύα φορτία, εις τούς έννενηκοντοότεις, 
τρία, ίσάοιβμα ε?ς τοί»;* εκατόν τρυτεις, καί δυο τεμάχια ύφασ-· 
μάτων, καί άνά εν φορτίον εις έκάστην γυναίκα, ητις γεν
νήσει άρρεν. Οσον διά τοδς δσοι έβίάσθησαν άπ4 τάς δυστυ
χίας νά παραιτήσωσί την γενεδλιον γην, άς ληφδη φρδντίς 
τί5ς επιστροφής των, xal αμα έπιστρέψωσι, νά τοΐς προμηθευ- 
6(ώσι δ ϊ έμ^ς δαπάνης τά μέσα, μέ τά οποία θέλουν κατα* 
σταθί) πάλιν κατά τήν προηγρπμίνην κ*τάστασίν των. 
‘Ωσαύτως ίιατάττω είς τούς γενικούς αξιωματικούς έκάστης 
επαρχίας νά έζετάζωτιν έπιμελώς, ποιοι είναι οί έξοχοι, οί 
καλοί και οι κατςο'ι υποδεέστεροι άςιωματικοΐ, καί νά μβΡστεί- 
λωσι τ4ν κατάλογόν των έιρραγισμενον. Ας φροντζωσιν είσέτι 
νά πληοορορηδώσιν, έκαστος είς την έκτασιν τ ίς  δικαιοδοσίας 
του, αν εύρ ίσχωνται, εις οποίον δήποτε βαθμόν κοινωνίας και 
atv %ναι, ίνδρες, cf^vit έχουν πραγματικώς άληθη φυσικήν, ίχα- 
νρτητ# είς τάς &ποβέσ«ις ή. ε ίς  τ4ν πόλεμον, ή οϊτινες δια- 
πρέπβυρι κατά τάς άρετάς, χαΐ νά μοί σ τ ε ίλ ε ι  λεπτομερές 
δϊ^όμνημα iscpi; τούτων. Τέλος, αν η vat μερικοί, οίτινες, ayou 
Ιγειναν Ιχδοτοι είς τάς αταξίας: κατά τάς  παρελβούσας ταρα
χές, έχέρδισαν διρρθ^δ^τ^ς κατά τούτο τύ διάστημα της ει
ρήνης, θέλα  ̂ ωσαύτως νά με πληροφορήσωσι περί τοπτων· Τύ 
νά ήζςύρωμεν νά θρηνρλογώμςν τά έλαττώμαχα [**$> ^  
διορθονώμεθα, είναι πραγμα, τ& bxolov κολεοί φρόνιμοι βα
σιλείς έτίμησαν, και πρ$ιιμώ άπέ παν ίλλρ μιμούμενος τά 
παράδειγμα αυτών .

Σχεφείς σινικόν τίνος <τυγγρ&φ&ωζ περί 
τον παιγνιδιού τδν πεσσών.

« ΕΙτόν τιν*ς Ιτ ι t i  χαιγνί&ον τωτ προ^Αεν ατΛ
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*tiv αυτοχράιορα Υί«©, χ&Ι οτι οϊ/ιοζ i  βασιλεύς τ4 iptDpf 
ncpi; διδασκαλίαν του υίου τοπ εις την τέχνην του κυβερνάν 
τους λαούς, xai του πολεμεΐν, άλλ’ εϊναι,Ηχπίβανον. 4Η με
γάλη τέχνη ίου Τίαό έσυνίστατο βις τήν πρακίοποίησιν των 
πέντε «ρχικων αρετών, των οποίων ή έζάσκησις τω ητο τόσον 
συνήθης, δσον είναι εις έκαστον άνθρωπον ή χρησις των πο* 
ίων καί χειρων. Διά της αρετής καί δ^ι διά των οπλών χαθι>~ 
*ετα£« τους βαρβαρωτάτους λαούς .·

« Ή τέχνη του πολέμου, του όποιου ώς είκων είναι τέ παι- 
γνίδιον των πεσσών  ̂ είναι J} τέχνη, δι* ης βλάπτονται άμοί· 
βαίως οί λαοί. ‘Ο Τ ίαό  ητο πολλά μεμακρυσμένος του νά 
δώση εις τον υίόν του παρόμοια μαθήματα. Τ4 παιγνίδιον ιών 
κεσσών ήρχισεν άναμφιΐολως ί π  εκείνης τής δυστυχους επο
χής,ΛκαΟ’ b  Ελη ή αυτοκρατορία ήρημώθη από το&ς πολ«· 
μοιις. ΕιναιΝ^εάρδσις διόλου άναξία τοΟ μεγάλου Τίαό.

’'Αλλος τις πεπαιδευμένος ομιλέΐ τοιουτο
τρόπως, περί του αυτοί) παιγνιδιού.

« Κατά τον ημέτερον α’ώνα, οΓμοι i πόσοι άνθρωποί, άφί* 
νοντες τήν σποοδήν των αρχαίων βιβλίων μας, ένασχολουνταί 
είς τους πεσσούς! Παραδίνονται εις τούτο μί ακατάσχετο* 
μανίαν, τόσον, ώστε άμιλουν όλα τά αλλα, εως κ«1 αυτί τ4
ποτόν καί τήν ιδίαν τροφήν, όταν νυκτώση, άνάπτ·υν κηρία, 
έξαχολουθ^ϋν, χα\ ενίοτε επανέρχεται ή ήμέρα προ του νά τ· -
λδΐώσωβίν. Εξαντλείται ι Ιζ τβώτην τήν διασκέδασή xi σώμα 
καί τό πνεύμα. Αν Ιχωσιν υποθέσεις, τάς αμελούν· *Αν Ιρ- 
χωνται ξένοι, αποβάλλονται. Δέν θέλει έπιτυχιι τις άπο τού * 
τους τους παίκτας ώστε, διά το μέγιστον γεύμα τη; παρατά· 
ζεως, ή 8ιά τήν ώραιοτάτην μοα »ικήν, νά διακόπτωσι τοδς 
μικροπρεπείς 8ι*πληκτισμούς των. Εί; ιουτο τό παιγνίδιον, άς  
xal ε!ς παν άλλο, δύναταί τις νά χάσ^ χα\ τα ένδύματά του. 
Ταράττονται, θλίβονται, Ιρδβίζονται· κ*1 Μ  ΐ ί ;  διά νά μιί·
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xuptoi πέδίου τίνος ΐης μάχης, t i  iftdtov ίεν s?vai 4λΧ# 
ti t£ μή σανίς · ή διά νά κ?ρδίσωσι νίκην τινα, 8ιά της δ- 
ποιας συδέποτβ νικητής δεν άπήλαυσβ μήτι τίτλους, μήτε σιτη
ρέσια, μήτε υποστατικά.

« Είναι έπιτηδειότης xb νά παίζ^ τις καλώς τούτο τ4 παι- 
γνίδιον, θέλω νά xi πιστευσω* άλλ* ilvat επιτη^ειότης avtope. 
λής εις την Επικράτειαν γενικώς, xal εις τας οίχογενείας ιδι
αιτέρως. Είναι δρόμος, οστις.δέν άποπερατουται εις τίποτε. 
Τ$ οντι, άν ίζζτάσω κατά |3ά™ τοίχο το naiyviSicv ώς πρές 
την τέχνην του πολέμου, δέν είρίοχω παντελώς Ομοιότητα μέ 
τά μ«0ί;ματα των περιφημστάτφν διδασκάλων. ’Εάν xb έζε- 
χάσω ώς π^4ς τήν πολιτικήν κυβέον^σιν, άναγν(ορίζο> έτι ολι·- 
γώτερον τά γνωμικά των ήμιτέρων σοφών. ‘Η έπιτηϊιιότης 
τούτου του παιγνιδιού συνίσταται εις xb νά άπατνίση 
τ4ν αντίπαλον, νά τω στήστ; Ινέδρας, νά ώ^λι^Γη k%b τά 
σφάλματά του. Ούτως έμπνέεται ή εμπιστοσύνη καί ή ιύΟύ· 
της· Λαφυραγωγεί, φονεύει, καί άλλαι παρομοιαι λέξεις, είναι 
ή διάλεκτος τούτων των παικτών. Ούτως ιμπνέιται ή άγαθω- 
συνη καί ή sictetxua. Τέλος, ή μικρότερα βλάβη, την όποιαν 
διίναται νά cfrnj τις *ept τούτου του παιγνιδιού, ώς xai wspl 
των άλλων, είναι οτι εμποδίζω άπ4 χάς ώ^λίμους ινασχο * 
λήσεις. *Αν ούτος b άνήρ ένησ/̂ ολεϊτο είς τήν σποοδην των 
ίμιτέρων αρχαίων (5ιβλ(ων, δσον καιρΑν χατέτριψεν εις τούτο 
xb παιγνίδιον, ήΟελεν εΐ^θαι σήμερον άλλος Y 'dr~ Tai ( 1 )· 
Αν άλλος, άντί να πρδσκολληβη εις τοατο, είσιίρχετο εις τά 
πολιτικά, ή9έλαμεν τ4ν εχει ώ; άλλον Λεάγγ·ΠΙγγ (*i)· Τ·- 
λο;, άν άλλος ένησχολείτο τόσον είς τ4 έμπόριόν τοα, τά 
*λουτη τ^υ ήθελαν έ;ισωθή μέ τά πλούτνΐ {7*-Νύ (ο 
Κροισος τής Σινική;). Πόσον ούιοι οί παΐκται απέχουν άπΑ 
xb ©,ti έδύναντο νά ί,νοιι.

(1) Ονομα τού έναρζτωτάτου μαθητου τού Κομψυκίου.
(2) ννομα ένίόξοι» τίνος υπουργού, 2 ομιιώζοι; τού υ̂γγρΛψίΛζ·



ΚΕΦ EIKOSTON EKTOIV*
Α νέκδοτα άναγερομενα εΐζ . τινας ΰιαδοχι~ 

κοΰς γηεμονχ' της Σινικής 
J k  αυτοκρατορίας.

βΟ Αύτοκράτωρ Λαό- ΙΠ έστοχάξβτο νά στιρήση της αξίας 
*iv διαδοχικόν ήγεμόνα, διά Ρνα αντικαταστήσω άντ’ αυτοδ 
βΕλλον υίέν, tiv όπδϊον ειχενΙάπό μίαν των δευτέρων γυναι
κών του, όνομσζομενην Τοί, Ησαν πολλαΐ ίναντιότητες διά νά 
τάς νικηση, καί μέτρα διά νά τά φύλαξή. Έπιιδή οδιος ί  
σχοτείς δεν ειχεν εκτελεσθή Κχέμη, ή αυτοκρατόρισσα ιζήτηιιν 
•να, δστις νά δυνηΘνϊ δΓά των συμβουλών του $ αλλέως, νά 
ctatr^gij την αυτοκρατορίαν ε?ς τέν υίόν της. Τφ έδειξαν 
«ρχαΐόν ttvfe συλιχον ιή ; αόλης, άνδρα πολλά πιφωτισμένον, 
5στις, αποχώρησα ζ ex)ete τήν Οόραν τον ιίς ολον τέν χοσμ·ν· 
Αυτή ή ήγεμονίς £στειλ£ πβφιυθΰς ιΐς  αόχέν Suo πιστούς, διά 
νά τον πληρορορήσωσι τά συμβαίνοντα, χαΐ νά τφ ζητή- 
σωσι συμβουλήν εις πεοίστασιν τόσον άξιολογωτάτην διά τήν 
«νάπαυσιν της αυτοκρατορία; .

c Εις την χατάστασιν, καθ’ ιδρισκονται τά πράγματα, 
•ΐπεν ουτος i κύριος, τ4 νά διιυβύνη τις νουθεσία; ιίς τ4ν 
αυτοκράτορα, σημαίνει νά τ4ν βιάη; τίλος της έποβέσβως. 
’Ιδού £ν μέσον, το δποΤον έρχεται ·£ς τέν νουν μου, καί δυνά- 
{Χδθα vd δοκιμάσωμεν μέ επιτυχίαν, «πειδή γνωρίζω τ4ν Kdb* 
Τι, δέν θέλει νά ταράξΐ} την αυτοκρατορίαν. Γνωρίζω τέσ.» 
•αρας άνορας, οΓτινες δέν φοβούνται τίποτ«* ούτοι εΤνας τέσ- 
σαρις σεβάσμιοι γέροντες, οιτινε;, βλέποντις την όλίγην τιμήν, 
τήν οποίαν απέδιδαν ιίς τους πιπαίδεαμενους, άπεχώρηταν ·ίς 
τον αγρόν, καί δέν ηΟελησαν ποτέ νά λάβωσιν. ‘Ο Αυτοκρά- 
ιωρ τούς γνωρίζω ώζ ευυπολήπτους, ψηφφ τήν άΣωροδοκίαν 
*ων, χα\ ηςιύρει ο τι οί σημανταώτεροι θησαυροί δέν ιιναι ίκ«-
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vol νά toi»; δίόκρβείρωσι· Πρέπει, ώστε δ ίιαδοχικΑς ήγβμάν 
νά τοις γράψη σιμνήν επιστολήν, νά τοις στείλφ άμαξας χαΐ 
άποπέμψη πρδς δύτου; νονίμονα ανδρ?, οστίς νά τώς υπο. 
χρεώσϊ) νά οπάγωοι» πλησίον το5 βαοιλέως. Οτ?ν α,δάσωσιν, 
ούτος ο μονάρχης θέλει τους πε ι̂ποιηθή ως ξένους του, χοά 
θέλει το&ς κρατησ« τιλητίον too, εις τρόπον ώττ€ ο αυτοκρά- 
τωρ νά έννονίσΐ) χαΐ νά xa'aTCetsCvi ou ουτοι οί άςιοσέβαστοι 
ανδρες, καί SXot οσοι τούς ομοιάζουν, είναι προσκεκολλημένοι 
*ις τον υιόν τοι» ·

Ή αυτοχρατόρ'.σσα οέν ελλειψε νά άκολουβϊίσ  ̂ βςηκριβω- 
μένως ταύτην τήν συμβουλήν. ΛΗ άφιξις των τεσσάρων γΕ· 
ρόντων έ^είλκυσ* κσΐ άλλους, κάτΙ ιφαίνοντο καθ’ έχάστην με
τά του διαδογικου ήγεμόνος πολυάριθμοι ά*δρες σεβάσμιοι διά 
τί)ν σοφίαν χσΐ πολιάν των. * 0  Αύχοκράτωρ, οστις τοος πα^ 
ρεττίρησε καί έσηαείωσε πρ4 πάντων τέ?σαρος,ζ ΐς  τους δ- 
ίζοίους οι άλλοι απέδιδαν πολί) σέβας, τους ήρώτησεν έν μιδ 
των ήμερων ποιοι ή3αν. ’Αφού έκαστος αυτών είπε το όνομά 
T3U* · Πώς! σεις ε!σβε, άνέκραζδν i  Αυιοχρατωρ ; ηχούσα 
συνέχω; περί τη; αξία; σας. Πίλλάκις νίβελησα νά σάς υψώσω 
*?ς αξίαν, κα! πάντοτε έ«ιμείνα:ε να ζήτε εις μεμονωμένο* 
βίον. Ί3ου σήμερον, χωρίς νά ζηττ,θήτε; ευρίσκ£σβε εις τήν 
συνοδίαν του υίου μου. Ποια δόναται νά ην*ι ή αιτία ταυτης 
τη; μεταβολής; — Θέλομεν οδς τ£ eircet, βασιλιΰ, έλβυβέρως, 
άηεχριθησαν οί γέροντες. Επειδή, π:4ς τί τέλος ή ύπόκρισις ;  
ΚατεδικάσΘημεν ef; τήν μόνωσιν, διά νά μή καβυποβλ^βώμίν 
tfe τήν χαΊαφρόνησιν, ήτις άπεδιδετο εις τούς πεπαιθ€υμένους. 
Βασιλείς, δ πάϊοχός σ**, διά τ4ν δποίον δίν είναι ενάρετος 
άνήρ, οστις νά μή up3σφέρ5  ίχουήως έαυτό* εις καρατομίαν. 
Βασιλεύς άληίΐώς φιλόστοργο; ev γίνει αγαθέ;, Ιχων ιδιαι
τέραν εύνοιαν προς τους πεπαιδευμένους είναι αιτία τοΰ οτι 
παρηχήσαμεν τους αγρούς μα; χαι ήλθομεν νά διατρίψωμεν 
«λησίον του τ4 ολίγον χρονικλν διάστημα, το έποΐον μας μενβι
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νά ζτήσωμεν.—-Κάλλιστα, επχνέλαβεν ο Αυτοχρατωρ, λάβετε 
*tiv xorcov διδάξετε καλώς ~4ν διάδοχόν μου.

Οίτοι οί τέσσαρες γέροντες μετά τάς σμντίθεις έθιμοταξίας 
Ιγερθέντες άνεχώρησαν* 6 αυτοκράτωρ, jpfglc νά τους χάτ^ 
«πό την σρασιν, έπροτκάλεσε την Τολ.δευτέραν σύζυγόν του, 
και δεικνύων αυτους εις αυτήν : « Ήξδόρεις, την είπε, τί Θέλω 
πράξει υπέρ του υίου σου, αυτή ήταν σπουδαιότατη πράξις* 
άλλ' επειδή ο διαδοχικές ήγεμβ^εχει υπέρ εαυτοπ τούτους 
τους σοφούς γέροντας, δεν πρέπει πλέον νά συλλογιζώμ=Θα 
τούτο’ » τοιαυτη υπηρξεν η ε*&χσις τής συμβουλές, τήν οποίαν 
ο γέρων κυρίως είχε δώσει «ς τήν σΟτοχρατόρισσαν.

‘Ο Xd MAly υιός του αότοκο<χ\ορος X ost * Τ2, και διορί
α θ εις διάδοχός τοι*, εχασε την μητέρα του πρόωρα' δίαν ηλθεν 

του νά εμβγ] εις τά πολιτικά, υπουργός τις όνο- 
μαζόμένος Ί9αάβΜd  εχαμεν εις τήν βασιλεύουσαν αρτοχρα- 
τόρισσαν ψευδοκατν,γορον αναφοράν κατά τούτου του νέο-j ήγε- 
μόνος αυτή ή -ήγεμονίς, η τις δεν τον ηγάπα διόλου, επίστευ- 
®εν ευκόλως τά και’ αότου άλλ’ επειδή δεν είχεν άποχρώντα$ 
'λόγους προς ατεοχλήρωσιν, προιεποιηδη οιι υποτυτεύδη μ^πως 
ή Ικθεσις ήτον ψευδής. Έχράτησε λοιπόν επί πολυν χρόνον 
πλησίον της τον Κιά  * Μ*ί, διά νά τον έξετάΐΥ;, καί πότε μέν 
διά πανουργίας, πότε 3έ δια δοναστείας, xiv έμέΟοσε και τον 
κατεπεισε νά γρά̂ ?) μέ κακόβουλον ©ράσιν, τήν οποίαν αύτή 
ιόν υπηγόρεοσε τήν έκθεσιν, τήν οποίαν τω είχε κάμει. Επειτα 
&ρερ§ ΧΟϋΤΟ τό ψευέές Ε^ρ^φον εις toy αύτοχράτορα. ‘Η μη
χανουργία η το παχυλή καί εό/ολος εις ανακάλυψι*. Έν το~ 
σουτω ο αύτοκράΐωρ, ώς άπαιδευτ·; βασιλεύς, δεν είίεν στι αυ:η 
ή έ*9εσις δέν ή το ιεθάμ^Λπομένη επί τίνος πραγματικής δια
γωγής του υίου του, καί οί τελειότεροι Ίων μεγιστάνων δέν 
υπηρςαν οξυδερκέστεροι παρ’ αατον ώς π^ο; τούτο, ΕΙς μό̂ ος 
εβάθυνεν εις τό βαθύ,ς χγ;ς περιπλοκή, άλλ’ είτε φοβούμενο;, 
είχε υπεραναπώι τό ί'διον συΐΑφέοον, Αμέλησε νά το <ρανερώτη.ε *  ι ι ε ' μ ' 1 ί ΐ ι ·

14.
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‘ 0  Antoxp^Wp δεν ήνοιξε τους ο©9*λμους· δ νέος ηγςμέτ/ 
άπεβληθη του βαθμού, καί άπεθανεν αδικαιολόγητος .

6  X ikr-Κ ογγ , βαιιλευς του Ymr9 ε?χ« διυτέραν γυ
ναίκα, ονομαζομίνφ Α ί ~ ΚΙ, τήν δποίαν ηγάπα έρωτομανώς, 
καί έκ της δποί·*ς είχε*" αποκτήσει υίόν. Αδτη ή γυνή συνέ- 
λαβε τλν σκοπόν νά κ*μ$ ^  υ'ι®ν διάδοχον του Θρόνοι), 
καί νά θανατώσβ τ4ν πράτοτοκον υίάν τής βασιλίσσης, ηγεμόνα 
ήδη ενήλικα, καί τδν δποίον ‘δ^παττίρ του είχε διακηρυξιι πρδ 
πολλών έτών διάδοχόν του. Επειδή αυτές Ιξδπλήρωνεν έντβ*·
λώς δλα τά χρέη αγαθού, υίου, %Α<-Κ1 εκρινεν εύλογον δ^, 
ίνόσω αυτός ε&ρίσκεται εις τήν| «ύλην, δεν ήθελε δυνηθη π·τέ 
νά επιτυχή του σκοπουμένου.Ι&.άσδη λ<ππον το μέσον
του νά Ίον χωρίο]} άπ& τόν πατερα^του. Τ4 Ιξεμυστηρεύδη 
εις υπουργόν τινα, τον δποΐον προ πολλου Ιφ^όντιιε , να προσώ 
κολλήσΐ) i f 1 ίαοτήν. Επει 5ή δ X ihr - K f t f f  η%Ηριλόδ$Εος καί
επιχειρηματίας ήγεμων, εσυμπερανεν ο it έπρεπε να τω προ· 
τανΟώσι δδρυκτησίαί πρές άποκατάστασιν των τέκνων του. * 0  

υποαρνος τω προέτςίνε τοίτο, το όποιον και πα^εξεχβη .
’Α<ρου ό SiocScayικος ήγεμών διωρίσθη εις τήν διοίιητιν των 

στρατευμάτων, ή Αϊ - ΚΙ δεν αμφίβαλλε πλέσ* πεοί τής έχ- 
βάσεως toD σχεδίου της* κατά πρώτον ηρχισε νά τον συκο
φαντώ εις xiv βασιλέα. Μίαν έιπέραν, εκζγε πλησίον τούτοι» 
τοΰ βασιλεως, και δεικνύουσα ολα τα σημεία βαθύτατης βλέ
ψεως, τω είπεν oxe ίμαθε Sta βεβαίων ειδήσεων, οτί ο υιός 
του έξυραινεν έπανάστασιν* δτι αί προ; αυτήν Αγαθότατες το5 
βασιλεως εχρησίμ=υαν ως πρότασις διά νά έμψυχα^*) τη* φα
τρίαν της, καί δτι τψ έζέτει ά ;  χάριν νά τήν επιτ έ̂ψτ, ν ά- 
πο9ά',γ}} ή τουλάχιστον νά τραβιχθ'ί) κατά μ-ΐρος, διά ν άραι. 
ρέσγ] ταυ την τήν είς τήν αποστασίαν πρόφασιν. ‘Ο Χ άν ~ Κόγγ  
κατεπείσθη, και υπεσχέΘη εις τήν Αϊ . ΚΙ νά φονευσ  ̂ τον 
υίόν του .

Έ*ει3ή δ διαδοχικές ήγεμών δεν iS ihv ο55εμί*ν λαβήν,



<

καδ’ εαυτου} b πατήρ του, αποναο'ινζς νά απαλλαγή άπ’ αυ- 
τ£ν, τφ ένεπιστεύΘ)} κινδυνωδεστάτην τι να; εκστρατείαν, απ’ οποί», 
κατά τά φαινόμενα, ητον αδύνατον νά Ιπαστρεψ  ̂ &γιής και σώος. 
Η A i - K l y ύπερ'/αρεΐσα περί τής εκβάσεις της απάτης της, 
τήν έκοινοποίησεν εις τους τά πάντα αυιτ) συνειδότας, καί 
ΤΟϊς ερανέρωσε ταότοχρόνω;, οτι Ιφοδ«το, μήπως ο μονάρχης 
άλλάξη γνώμην, καί οτι άν δ διαρχικές ήγεμών Ιχάνετο, 
μήπως oi μεγιστάνες ψηφίσωσι διάδοχον άλλον τινά παρά τέν 
υιόν της. Προς αποφυγήν τούτου του δευτέρου άτοπου, συνε- 
Φωνηβη Sxt Ιπρεπε νά έ<ρελκνσωσι πρ4ς τά μέρος των ύπέρτε- 
ρόν τινα άξιωματικάν του στρατού. Ερριψαν τους οφθαλμούς 
εις ΐ&ν ΑΙ . Afi, άνδρα έπΉπ̂ ς καχότροπον xat αυθάδη. Ουτος, 
πληροφορηθείς τήν θέλησιν του βασιλέως, καί έκθαμβ^βείς ύ*4 
κολακε^τιχωτάτών υποσχέσεων, Ιδωκε τον λόγον του οτι, ία/ 
ο νέος κ ύρ ^ .ο υ  εχάνετο, ήθελε δυνηθη νά υποστήριξή τά 
συμφέροντα του υιοί της ΑΙ - ΚΙ .  Δεν εμενε λοιπέν άλλο 
είμή νά ταχόνωσι τον όλεθρον του X lv-Σ άγγ , ούτως ώνομάζε- 
το δ διαδοχικός ήγεμών). Επομένως, διέσπειραν παρευθύ; λόγους 
περ! της νομιζομένης έπαναστάσιώς του, καί τής γενομενςς άνα- 
χαλυψ^ως. Διέδωκαν συγχρόνως άσματα, τά οποία, ΟποΟέτοντα 
το πραγμα βέβαιον, τ4 άποκα ί̂στων άςιόπιστον είς ©λον τδν 
λαόν, καί έξησφαλιζαν τον ’ίδιον βασιλέα είς xi λάθος του· 
δ ΛΓ/λ· - Σέγγ μή δυνη9ε'ς νά υποφέρω ταυτην τήν δυσφημον 
συκοφαντίαν, αότοχειριάσΘη* δ ομομήτριος άδελφός του,' φοβου - 
μένος παρβμοίαν τινα τύχην, άνεχώρησεν εις άλλην ’Επικρά
τειαν. Είς αυτό τ ί μεταξύ, ο X isr - Κ όγγ  άπέθανε, χωρίς 
νά διορίας διάδοχον, ‘Ο υίος του διαδοχικού ήγεμόνος, παιΡ 
δίον είσετι, διεκηρ^βη βασιλεύς υπο των μεγιστάνων του βα
σιλείου, τ4ν Ιφόνευσαν, και ο δευτερότοκος άδελρός του έδο- 
χίμασε τήν αυτήν τύχην* ο υίος της ΑΙ · Κ Ι  άνεβιβάσθη είς 
τδν θρόνον’ αλΧ ή βασιλεία του δέν υπήρξε ποτέ ίίρηνίχή, 
xal αί ταραχαί άδιαχόκως Ιξηχολούβ3ΐ>ν# Ιως διού δ Τ χόγγ

14*
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ΣοΜ , αδελφό?· tCtu X ir- ϊ ϊγ γ ^  άνεγνοιρίσ©η βασιλείς, αετά 
εικοσαετή' απουσίαν .

ΚΕΦ EIKOSTON ΕΒΔΟΜΟΝ·
’Ανένδοτα άναοέραμενα εις νουθεσίας όώίώώ 

σας εις οινίΥ.ον^^Λονάργμζ παρά των
P f e p a ^ v . -%

Ο Κ ίν  - Κ ογγ , βασιλεύς του O&cj· ( 1 ) εδιδεν 5λην τή» 
εμπιστοσύνην του εις άνδρα στεέημενον παντός εϊίους αξίας, 
χαί άτιηίίωνε τον σοιρον, καί ενάρετων Κ«οπ-/7£ 7%^ ΡΙς 
των πρώτων άξιο>μ«τικών τη; αυλής ’επ^πάθ^ε πρτΑ*, 
οτρόπως χαδ ολην τήν ζωήν του νά άπομαχ|υνρ τίνπρώτο^ 
&πέ τον βασιλέα, καί νά είσάξγ) τον άλλον άλλ’ εις μάχην, 
Βλέπων τον έαυτόν του εις τήν .ακμήν ίο0 Θανάτου, έκάλεσε 
τον υιόν του, καί τω είπε: Σας εμποδίζω νά κ^μητε, οtf# 
άποθάνω, τάς τελείάς του πί'/βους ε'.ς τον συνήθη τόπον δεν», 
αξίζω τάύτην τήν τιμήν, επειΒή δεν υπήρξα αρκετά έπ.τ.δειος 
ota ν’ απολαύσω άπο τον βασιλέα μου ν’ άπομαχρυνη άπ3 τό 
ύποκείμένόν του τον καχον, όσης τον άπατα, καί νά υψώ η εις 
αξίαν τ£ν έναφετον - ZZf - Τ'ιού. Λαζ-τε τήν αρκτικήν αι.
θουσαν. ώο τόπον τελετής* τούτο είναι πολύ άρχετον οί εμέ· 
*AyoD άπεθανεν ουιος ο κύριος» δ βασιλεύς έπήγεν εις trv αί
θουσαν των προς τιμήν των νεκρών σι/ν&Φιζομενων έδιμοτ^ςιο». 
Βλεπων οτι έκλέχβη προς έκτέ^εσιν τούτων αρκτική τις αίθουσα,

(1) Πρέπει νάπαρχτηρόσωμεν οχι είς τούς αρχαίους χρόνους τϋς Itνι— 

χ*?ς σχεδόν διακόσια ετιη προ του Ιησού Χριστού, αυτή ή αυτοκρατορία 

διχίρεϊτο εις πο/).ά βασΰ.εια, τά όποια, ενω0έντα «λ),ηλοίta$ορ̂ ως, £αχο~ 

μάτισαν τέλος πάντων τήν εύρύχωρον αυτοκρατορίαν, ^τις υπάρχει την 

σήμερον. Ζημείωσις τοϋ Συγγρκγέως.
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^ρώτησε, τήν αίτ(αν τουτου. £0  οί&ς τ$«5 άπο-θανοντο; τώ έζέ-; 
β-εσ* κατά λέξ?.ν ο9τι δ πατ/ρ τοο τω είχ|ν είπε?, διακήρυτ
ταν εις αυτόν τάς τελευταίας θελήσεις του. ‘Θ Km· Kbrr τό
τε πλήττει την γην με τον πόδα, άλλάττει πρότωπον, καί avs· 
γειρόμενο; ώ; έκ βσίθερς υπνου, είπεν αναστενάζων β έ κύριός, 
μου άνωφελ&ς επραζε πάντα τα δονα|ά διά νά με δώση κα- 
A-iv υπουργλν, κα! νά μέ ύποχρεώΐΥ) ν’ άπομακρυνω arc’ αυτόν 
ανάξιον τή; εμπιστοσύνης μου. ?3ίτν' άπέκαμε διόλου, άλλ’ ευρ$ 
το μέσον του νά μέ δίυτερώστ}, xal μετά θάνατον, τάς ανω
φελείς νουθεσίας, τάς οποίας μοί Ικαμεν ώς πρός το5το καδ* 
ολον τό διάστημα τής ζωη;. ,Βου εκείνο, το όποιον όνομά* 
ζεται επίμονος ζήλος. « ΠαρεΙ»6υς άφου εξερώνησβ τούτους τους 
λόγους, ό Kir * Κονγ ^λλαξδ την αίθουσαν τ©& πένθου:, κατά 

'τ ο  του βασίλειο?* άπεδίωξε τ4ν κακέν δπουργόν του, καί 
έ§ωκδ τλ υτσυ^ηίΛά του δ?ς τόν ενάριχον Κιού - Ω&-Τΐού* 
0λον τ4 βασίλειον επευφήμησε* είς ταύτην τήν άλλαγήν, καί 
πολλά Ευχοφιστηθη άπο τούτο. *0 ΚΙ*·- Κόγγ^ βασιλεύς τοΟ 
Τοί, ιινεν ώ^αίο» ίππον, τον οποίον ήγάπα. Τούτο το ζώον 
άπέΘανβν έξ άπροσεξίας %ου ιπποκόμου. ‘Ο βασιλεύς, κυριβυθείς 
ύπο βυμου Ιπία$ε λόγχην Ttva, χαί έπήγβ νά διατρυπήσω τού
τον τ4ν άνδρα, οστις τ,το πλησίον του. *0 υπουργός Y ttr -Ίσ* 
άπέστρεψβ τήν βολήν, και αναλαμβάνω* παρευΟυς τόν λόγον,
• βασιλεϋ, ιω ιϊκεν, ολίγον Ιλειψεν ώστε ουτος b άνήρ νά 
φονευθϊ] πρό του νά πληροφορηβ? καλώς περί ν7\ς βαρυτητος 
τόϋ σφδλμΛτός του.— Έ καλά, διδάξετε τον συγκατανεύω εις 
τούτο, βίπεν ο Κ ^-Κ ο^· « Τότε b T ier  - Ttfi, λαμβάνων 
τήν λόγχην, καί διευθονόμενος ιις τον ίνοχον, c Δυστυχή ! ταί 
4ΐπεν· ίδο6 τά έγχλήματά σου* άκουσον αυτά καλώς κατά πρώ* 
ιον, συ suat αιτία τοδ Θανάτου τοότοο xoD ίππου, συ, ιίν  
δποΐον δ βασιλεύς elvev επιφορτίσει νά τόν περιποιηθης κα· 
λώς* διά τούτο είσαι άξιος Θανάτου. Δ&όχβρον, συ είσαι αιτία 
ίου δτι ο βασιλεύς μου, επειδή άπώλεσε τον ίππον του, πάρω-
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ξυνθη τόσον, ώστε νά θέληση νά σ ΐ φονευσγ) ?Stoy είρως. Ίδ#ί> 
δεύτερον έγκλημα μεγαλ^τερον παρά xi πρώτον. Τβλος πάν
των, ολοι οί πλησιόχωροι Ηγεμόνες μέλλουν νά μάθουν Ιτε & 
βατιλεός μου έθανάτώσεν άνδρα τ:να διά νά εκδικηθί] τδν θά
νατον ένός Ιππου. Ίδοιι λοιπον έχασε την υπόληψή. Δϋστπνη! 
Το σφάλμα σου επισύρει μεθ’ έαυτοδ δ,λα ταυτοτ τά επακόλουθα. 
Έννο$Ις καλώς τούτο xi σφάλμα ;  — "Αιρετέ τον νά υπάγ*], ε?πβ 
τότε ο βασιλεύς· άρετε τον να ύπάγ^’ ας μ  ̂ καταισχύναμε/ 
■παντελώς τήν άγαθωσόνην μου. τέν συγχωρώ.

Ο5»Γ0<ς δ ίίιος βασιλέας, επειδή Ιπιε μίαν ημέραν π*ρισ<χό.« 
τερον άπέ τδ συνειθισμέ^ον, άφησε τον πΐλόν του καί την ζώνην, 
του, Ικάδισεν άμελώς· λαμβάνων ίκΌλουΟως μουσικόν όργανον, 
^ρώτησε τους παρόντας κυρίους, αν ενάρετος άνήρ εδύνατο νά 
διασκέδαση τοιουτοτρόπως· έκαστος άπεκρίίη’ νοςΐ, άναμριβδλως]* 
ε ! χαΐ διατί οχ<; —. Επειδή οδτως £χει τδ πραγμ^ έπανέλαβεν 
ο K lr-K bfY , ας ζευξωσι το5ς ίππους εις αμαξάν τινα, χαΐ 
ας ύπάγωσι νά προσκαλέσωσι tJv T ier-TW. Ουτος άνεχώ- 
ρησεν αμα οτε ειδοποίηθη, άλλά μέ ένδυμα παρατάξεων, κατά 
τ ΐ σύνη&ες. ‘Ο βασιλεύς, βλέπων αυτέν είσερχόμενον «Εϊμεθο$ 
ακαλλώπιστοι έδώ, τω είπε* διασκεδάζομεν. Σας έστειλα νά ζη- 
τησητε διά νά διασκεδάσητε μέ ημάς.—ΣογχωρεΤτε, Βασιλεύ, 
έπανέλαβε ποφευθας b T ie r  Tal· βέλω φι>λαχ6$) καλά άπ4 
τοδτ·* ν)0ελα Ινεργήσει παρά τα ^μέτερα Ιθιμα* ο0εν, φοβούμαι 
κατά πολλά νά τά πιραβώ* θεωρείται ώς γνωμικδν, on αιί- 
τοκράτωρ, οστις λησμονεί τ4ν εαυτόν του τοιουτοτρόπως, Siv. 
ίυναται νά διατηρήσΐ) επί πολύ την αυτοκρατορίαν. Πρέπει νά 
είπώμεν τέ αυτό, φυλάξαντες την αναλογίαν, περ! ιών (3ασι~ 
λέων, περί όλων των ηγεμόνων, περί των μεγάλων άςιωματ 
τιχών καί περί των οικογενειαρχών » ιΟ K ir Κόγγ ήρυθρία- 
crcv άκουσας ταΰτα, ήγέρθη, καί εόχαρισιών τον υπουργόν τοι>· 
σεϊμαι^τω είπε* άνθρωπος χωρίς αρετήν, και τ4 γνωρίζω* άλλ 
ώσαότως ΙχοΐσυνακολουΟευς κ«χά υποκείμενα. Ολοι σ&τοι τού$
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ϊπσί&υ; βλέπετε έίώ μετεχουσι τοδ σφάλματός μο», βέλω νά τους 
θανατώσω διά νά το έξαλείψω.—~ Βασιλεύ, Ιπ^νέλαδε παρεο- 
δύς b T l i r ’ Tohf ή συμμετοχή την Οποίαν ίύνΑνται νά Ιχωσιν 
Εις αυτά, είναι κατά τήν γνώμην μου όλιγοίημαντος. Οταν βα
σιλεύς τις εχη κλίσιν ποος τά έίη, δσοι ύ ν  ομοιάζουν πλη. 
σιάζουσιν εις τ4 υποκείμβνόν τ$α, καί or άλλοι δεν άργοτςορο3ν 
νά αποχωρήσω?iv επίσης φυσιχώς σι/μβα.νβι τ£ εναντίον, όταν 
ο βασιλεύς άμελη. Μή ρίπτης τήν'αιτίαν εις αυτούς.— Εχεις 
δίκαιον, είπεν ά. ^Ιν-Κόγγ». Παρευβος λαμβάνει αρμόδια 1ν- 
δύματα, πίνει τρία ποτήρια μέ xiv YUvTai, και τον έκπροο-
*, tCtuci .

‘Ο βασιλβυς ταυ Ον, άπορασίσας νά προσβάλ̂ · κατά τών. 
έπαρχων του Κ ίγ γ % δίΓέκτ}ρυξί δημοσίως τήν άποφασίν τοιι, 
προτΦίτων οτι ζτοτίσον σταβιρά, ώστε, οστις fjOsXs τον νου- 
βιιιίσει ώ; πρ4<: τουιο, ή8ιλ& τιμωρώ άμέσως μ* κεφαλίχήν 
ποινήν. ’Αξιωμιχτικός Μζ το& ofxtu tow, πεπεισμένος περί το5. 
κινδύνου ταύτης τής έκστρατείοις, έζήτβι μέσον του νά κάμη τον 
βασιλέα νά τδ r»voY)*g. *Αλλ’ ιπιιδή Ιρριψβκίνδυνευι τήν ζωήν 
ίοι> λίγων τοδτο άναφανδλν, το έχβχβιρίσΟη άλλιοτρόπως .̂ 
καί ιδού πως. ΤΑ iccwt έπ^γαινβν *?ς τδ* xlj-reov μέ τά όπλα 
του, υπβφερβ τ*ς ίνσχλήσβις τη; δρόσου, καί όταν ίρχβτο ή 
ώρα, έχαρρϋσιάζδτο, ώς καί οί άλλοι εμπροσδεν ίου βασιλέως, 
Τήν τρίτην ημέραν οπτος, παρατηρώ σας δτι ίτο διόλου βρεγμέ
νος, τ4ν ήρώτησε rcofUv ιξρχετο.— αΒχσιλιυ, άπικρίβη αυτές, 
έρχομαι AicJ τόν κήπον· η τον ίνας τέτηξ, καθημενο; %1ς το ύφος 
ίένδρβυτιν4ς, άρου ίχόρτασιν, κτραγώδει ησύχως. Οπισθεν αύτου 
ητον ίν Ιντομον, ίχθρός του, i i  iiwTiv Siv εδλεπβν άν το είχε 
παρατηρήσω, ήδιλε βέβαια αλλάξει η^ον φωνής* Ιδλεπα εγώ 
τοΰτ# ιό έ'ντομον, τ4 δποΐον ώλίσθαινε κρυρίως, καί τδ δποΐον 
ιπλησίαζβν ιίς  τά λάρυρον, καί βνόμιζεν ήδη δτι τέ έχει* αλλά 
έέν Ιίλεκιν έπΐ το5 αύτου δένδρου άρχετά πλητίον του fcou- 
itfliy xixfiiveyf έτοιμον νά έκάνω τοιτ άλλ’ εγώ. ΙΙλεκο^
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τούτο τ4 πουλίον, διολοι> προσεκτιχον εις τέ λά υ̂ρόν του, I- 
σκόπευε νά τό κτϋπκίση, χωρ’ς νά παρατηρήστ) οτι ημ.§υν κάτο> 
καί τ4 έκυτταζα.ί Θεωρών δλα αυτά Ιλεγα* πτωνά ζώα, ενα- 
σχολεΐσθε εις λά'ρδρον, το bitolov σας παρουσιάζεται, καί νο
μίζετε ί]?η δτι το εχετε* ενα  ̂ κίνδυνος είναι ακόμη πλησιε- 
στερος εις εσάς, καί σείς δεν κάμνετε προσοχήν είς τούτο. 
Εάν τδ επαρατηρουσατδ, το λά©υρον δέν ηθελεν εχει πλεο>, 
διά σας δέλγητρον, ηδέλβτδ αναχωρήσει ταχέακ, ευτυχής εάν 
σωθητε χωρίς αυτήν. _  Έννόω, ειπεν δ βασιλεύς, άς άρητω- 
μεν τον Κίγγ, καί άς συλλογιζωμεδα δί ήμίς αότοός.»

‘Ο Τ χουάγγ 'Β αγγ  βασιλείς του Τσοΰ> Ιπ’εχειρίσΟη νά 
ύψώστ) ευρύχωρον δώμα μέ π^λλάς όροφάς.. Τούτο τέ άνωφε - 
λέστατβν εργον ά π .ε ι σημαντικόν εςοδον, κα! πρές επάρκειαν, - 
έκάκωνεν τόν λαόν, άπσυδών τους στρα^ιώ^ς. Οί με^άκο\··ί^τ^ 
ζιωματιχοΐ του βασιλείου έκαμαν περί ταύτης της έίίΐχειοήσεως 
εντόνους νουθεσίας εις τ4ν βασιλέα, άλλ* οδτος b ζήλος εξέ- 
βεσεν εις κίνδυνον τήν ζωήν των, καί έβδομήχονια δόοεζ αυ
τών ΙχάΟησαν κατά σειράν. ‘Ο Τχου -Y iob-K ly έμπειρος άνήρ, 
δστις είχε τραβιχθη εις την ενοχήν, εμαδε τά συμβαίνοντα, 
καί εργαζόμενος τόν αγρόν του ελεγε* αβέλω νά υπάγω νά. 
ίδώ τέν βασιλέα. Τι λοιπ4ν; άπεκρίνετο ακολούθως εις τον έαπ · 
τον του* δρά γε άπηυδησες νά ζής; Πολλοί ευυπόληπτοι καί 
ΙχανοΙ άνδρες, οϊτινες σι>νε?ούλευαν τίν βασιλέα, έκέο5ισα·> μόνον 
ταχυν δάνατον, καί σί) τολμφ;, ένω ησαι πτωχές χωρικές, νά 
νομίζης εύτυχεστέραν Ικβασιν! Έν τοσουιω, εάν οδτοι οί κύριοι 
της αυλής ηοχιζαν νά γεωργουν, ίσως καλήτερα ήθελαν επι
τύχει πάρεξ εγώ* ίσως θέλω κάμει χαλήτερα παρ’ αυτοί, άν 
αρχίσω νά δίδω συμβουλάς εις τ4ν βασιλέα μας.

Ό εύηθης άνθρωπος ά©ίνε: λοιπόν το ίροτρον, καί πηγαίνει, 
νά παρουσιασδη εις τον αύτοκράτορα, Ούτος βλεπων αυτόν εισ
ερχόμενων, λεγες διεϋδόνων προς οώτόν τον λόγον. *0 Τχοί>~ 
ϊίου Κί έρχεται άνααφιβόλως νά μέ νουθετήστ). — Έγώ, βα~



σιλευ, παντελώς* βελω προ<ρυλαχβη in b  τούτο* είναι αληθές 
oxt 5έν αγνοώ διόλου, οχι ο! βασιλείς χρεωστοΰν νά νιναι δί
καιοι καί επιεικείς. Είναι αληθές προσέτι 5τι λέγουν συνήθως 
ίτι, καθώς μία καλή γη δέχεται με 6φί\οζ το νερον, μ| χ4 
όποιον ποτίζεται, καί oxt μόνον τό δμΑλον ξύλον ύποιρόρ&ι τον 
κανόνα καί τον διαβήτην, ο3τω καί οι ΊτοφοΙ καί ενάρετοι βασι
λείς λαμβάνουν ευμ*νώ; τάς παραινέσεις. ’Επίσης είναι αληθές 
oxt επεχειρίσδητε εργον, ακοτο όποιον δ λαός σας πάσχει πολύ.

; Αλλά' τίς είμαι εγώ, ώστέ νά τολμήσω νά σας συμβου
λεύσω; Μ * θέλω Φϋλαχδη από τούτο είσετι απας.» Πα- 
ρευδυς, στρα ε̂’ς προς τους Ιπαρόντας αξιωματικούς, καί έξα- 
κβλοοθών νά δμιλίί, τοΙ<5Ιχσμε μακράν επαρίθμησιν των Ηγε
μόνων, οίτινες έχασαν τάς επικράτειας των ή καί εχάβησαι», 
επειδή δεν ήθέλησαν νά υποφέρωσι τάς νουθεσίας των υπουργών 
των. *Αφ α̂ έτελείωσε τόν λόγον του εξήλθε ταχέως, διά νά 
έλεοθερωβη azb τήν όργήν του βασιλέως. ’Αλλ’ουτος δ μονάρ- 
χης εστειλε δρομαίως νά τον κράξωσι, καί δταν έπανήρχετο,
« Πλησίασον άτρόβως;, τον λέγβι· at συμβουλαι σου έκαμαν έ ν  
τόιυωσιν εις τό πνεύμα μου. 6λοι οσοι αυτόκλητοι Ιπενόησαν νά 
μέ νουθετησωσί, αντί νά σογκινησωσι την καρδίαν μου μέ πσρώ- 
ζυναν* ούτως έχασαν τήν ζωήν. Σεις έξ εναντίας δεν μέ είπατε 
τίποτε πειρακτικόν, καί τά παραδείγματα τά δποΐα άνειρερατε 
είναι πολύ ικανά είς t i  νά μέ πλϊίξωσι· οδτω παραδίνομαι.» 
Ιΐροσταγή έδόθη παρευθυς του ν’ άφήσωσι τδ δώμα οπού ήτο. 
Ο J χθν&γγ~Β(ίγγ δεν εμεινεν εως εις αυτό* έδημοσίευσε 
παντού oxt εις το έξης θέλει θεωρήσει ώς αδελφούς του τους οσοι 
τω δωσωσιν ώρελίμους συμβουλάς. Αυτή ή μεταβολή πρακτο- 
ποιηδεισα παρά τίνος γεωργού εγεινε περίφημο;, καί οι λαοί το5 
Τσον έσόνβεσαν τραγώϊιον διά νά διαιωνίσωσι τήν μνημην τοο«



ΚΕΦ£ EIKOSTON ΟΓΔΟΟίν
Ανέκδοτα άναγερο μένα εις την Σινικήν 1

Κυβςρνησ.ν. '
‘Ο X oh -Κ δγγ  βα™||ύς του ΤσΙ, ψηφίσας τίν Ka&r* 

Τ χύγγ  Si υπουργόν, τω είπε μίαν ημέραν, » ‘H φιλοτιμία μου 
είναι νά ίδ$ τήν χυβερνησιν μοφ ίιωργανισμένην μέ τβιουτο.ν 
τρόπον, ωιτε νά μή ήναι κανείς μήτε μεταξύ του χυδαίου λαοδ, 
δστις νά μή ηναι ευχαριστημένος, καί να μή λίγη ©τι δλα £- 
χουσι καλώς. Νομίζετε ότι δυνάμεθα νά χαζορφώσωμεν τοΰζο; 
— ΝαΙ εϊπεν δ ΚοάνΥΓχέγγ, νομίζω δτι τούτο είναι δυναιςν. 
αλλά δεν πρακτοποιείται, έάν χυδερντ^ωμεν χατά τούς κανόνας 
άληθβυς σοφίας.— Διατί; ήρώτησεν δ βασίλέυςϊ— Έξ ptPxtô * 
του δτι μικρά τις δκρα σχοινιού δεν εξαρχεΐ πρίς έςαντλησιν 
υδατος άπο βαθύ φρέαρ- Κσΐ μεταξύ των πεφωτισμένων υπο· 
κειμένων, εόρίσκονται διάφορα τάγματα πολύ κατώτερα το ίν 
OLJib zb άλλο? Me δικαιότερον λόγον, zb πλήθος δέν δύναται νά 
φθάση τους υψηλούς σκοπούς του αληθούς σοροΰ. 09ev δεν είναι 
άναγκαΐον νά προχωρνίση εως ε?ς τούτον τόν βαθμόν της τε· 
λειότητος. 9 Αρχει 9 χα\ μάλιστα είναι αρμόδιον νά αισθανθεί ίτς 
οίκυβεονώνες £χουν θεωρίας άπε'ρως υπέρτερα; άπ4 τάς f?t- 
χάς των είναι £τι μάλλον εύπειβές·ερον· έάν θ*λγίσωμεν νά χει- 
ραγωγώμεν τ4ν λα4ν, καί νά τω φέρωμεν, ούτως ειπείν, τ4ν 
ψωμδν εις τό στόμα, zbv διαφθείρομεν. Πρέπει μόνον νά τον 
κρατώμεν €?ς ευταςίαν, νά επαγρυπνώμεν εις τήν ασφάλειαν του 
καί νά τον βόσχωμεν, καθώς b ποιμήν βόσκει zb ποιμνών του. 
Δίν πρέπει ώ; πρ4ς τους λαούς, μνίτε tupαννία, μνίτε σκληρό- 
της, άλλα πάλιν δέν πρέπει νά φοβώμεδα νά τόν δδηγώμεν 
χαΐ νά zbv άφίνωμεν νά ένεργξ. Πρό του νά δημοσιευσωμεν 
διαταγήν τινα, zb νά τήν διασπείρωμεν άπ& θύραν εις θύραν» 
διά νά ζητέομεν εγκρίσεις, ήθελεν είσθαι κινδυνώδης μέθοδο*



Έξετάζομεν τά άρμοζοντα, τά προττάττομεν γενικές %1ς δλον 
τον κόσμον, οί σοφοί τά εγκρίνουν, οί άλλοι τά ακολουθούν τουτ· 
έζαρζεΐ χαΐ είναι τ& χ(χλλισχον.»

Ό  ίδιος Χοέν-Κογγ, ών μίαν ήμέραν εις zb χυνήγιον, καί 
άχολουβών μόνος μακράν τής συνοδια.του Ιλαβόν τινα, την 
οποίαν είχαν ακοντίσει, άτοίντησεν άγαΘόν τινα γέροντα ιΐς 
ευάρεστόν τινα κοιλάδα. βΠώς ονομά&ται τούτο τ4 μέρος; xiv 
ήρώτησεν — ’Ονομάζεται, άπ*Ιρ$η i  άκβχος άνθρωπος, xoim 
Λάς τον γέροησς  βύήύονς .* - ΠόΟεν τφ προσνίφθη τούτο τλ 
ονομα; — ’Απ’ έμέ τ4ν ίδιον — Πώς λοιπένΙχεις πνευματώδη 
φυσιογνωμίαν καί δεν φαίνεσαι παντβλώς ευήθης̂  — *Ββί> 2λη 
ή ιστορία, επειδή βέλεις ν»4^ν ήξευρης· ή δάμαλίς μου έγέν- 
νησεν ενα μόσχον· όταν ηύξυνθη, xiv Ιπώλησα, καί ήγόρασα εν 
πωλαριαν. Μερίκοί απ'4 τήν γειτονίαν είπον ώ; περιπαίζοντές 
με. Τουτο^Ιναι άποπον, ποτέ δάμαλις δέν προήγαγε πωλάοιον, 
πρέπει νά άφαιρεσωμεν τούτο xi τέρας. Ti επίασαν, καί τ& 
επτ,ραν μαζί των, καί εγώ τους άφησα. Παρει>θ5ς εγνωστοχοΐγ{- 
6η αυτή 5) Ιστορία εις ολον τ4 χωρίον καί έκαστος εϊπεν & τδ* 
εύήβηί Ιδού 5ιατί αυτή ή κοιλάς όνομάζβται κοιλάς τ·δ γέ- 
ροντος ευήθους. — Σύ βεβαίως είσαι τοιοντος, ε!πεν έ Xow 
Κ4γγ· διατί νά παραχώρησης τοιουτοτρόπως zb πωλάρ'όν σου;» 
Τήν επαύριον & Κοέν.Κ4γγ επιστρέφων εις zb παλάτών τον,, 
έβιάσδη κατά πολλά νά διηγη9'3 ζοΖζο τ4 συμβάν εις τον 0* 
ποϋργόν του Κοά·Τχόγγ, διά νά ίιασκεδά?Υ) μέ αυτόν* αλ· 
λ’ουτος εξέλαβε τ4 πράγμα διαρορετικά. Πιστευσατέ με, βασι*· 
λεΰ, είπε, μέ θλιβερόν αέρα καί σπουδαϊον τόνον, δέν δ!ναι 
παντελώς τίποτε άζιογέλαστον εις αυτήν τήν υπόδεσιν. ^Ηδιή- 
γησις τούτου του χωρικού είναι μάθημα καί διά σε καί Sc εμέ. 
Έάν b αυτοκράτωρ Υ5α4 έβασίλευεν εδώ, c ορθές λόγ·ς καί % 
δικαιοσύνη ηβελαν βασιλεύσει με αυτέν, καί δεν ή'θελαν ίχει. 
ώς μηδέν ίο  νά άρπάζωσι τά ξένα υπάρχοντα. Εάν ουτος $ 
γέρων ίι̂ έμεινε, καί άρησε νά τφ κλέψω$ι zb ιιωλοφιίν tou
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χωρίς νά παραπονεθί), πιστευσον οτι τούτο είναι εξ ανοησίας* 
Πpfc.ee νά ηξεόρτ) οτι csv δυναταί τις ν’ άπ^λαόση τά δίκαιά 
του Ιμπροσβεν τών κριτηρίων, Βασιλεύ! άς τροιβιγδώμεν ίι«  
μερικόν καιρόν, καί ας σ .α σ δ ώ μ εν  σπουϊαίως εως που προ
χωρεί τό κακόν διά νΛ το δίραπεύσοιαεν οραστηρίως. »

0ταν δ ΛΓάλ'-Τσέ έβάσίλευεν εις την χώραν του πατήρ
τις καί ο υιός του ένεκαηουντο εις τό κρίΐήριον δ εις τον άλ
λον. "Οταν ή υπόδεσις ερδασεν  ̂έως εις αυτ&ν, εδωκε γνώμην 
οτι δ υιός είναι άξιος Θανάτου.j40  Κ.ομφυκιος άντετεινεν εις 
την εκτέλεσιν ταύτης τής κρίσεως; λέγων οτι δεν. ητον ακόμη; 
καιρές νά τιμωρωμεν τά σφάλματα μέ τοιαπτήν αυστηρότητα, 
«Ουτΰι ο\ πτωχοί, έπρόσθεσε, πρ4 πολλ&υ είναι αμαθείς, καί έ~ 
πσμένως ολίγον πεφωτισμένοι ώς πρέφ τά χρέη των· Άναμ- 
Φΐβόλως ουτος δ υίος 8έν έγνώρισ*ν δποΐον κακόν elvat ^  να 
χατηγορήσ  ̂ τ4ν πατέρα του. Tiv βασιλέα καί τό&ς κυβερνώντας 
πρέπει νά χατηγορώμεν. Έάν Ικαμναν καλώς τό. χρέος των, 
καί άν ησαν θλοιενάρετοι, δεν ήθελαν πέσει είς παρόμοια σφάλ
ματα — Γι λοιπέν; επανέλαβεν ό Καν Τσέ, επειδή ή υίϊκή. 
αγάπη είναι κατά την δμολογίαν ίλου του κόσμου xi θεμέλιον 
τής κυβερνήσεως, τό νά άναχαιτήσωμεν διά του θανάτου ένος 
άν9ρώπου τάς εις ταύτην τήν άαετήν εναντίας αταξίας, 8έν ε!να« 
πραγμα σογκεγωρηαένον και μάλιστα άναγκαιον; -τ-Αέγω ,έπα· 
νέλαβεν δ Κομφυκιος, οτι εί; τάς παρούσας περιστάσεις σκλη~ 
ρότης είναι νά τω άραφέσωμεν τήν ζωήν. Προμτόδευσον εις 
τ4ν λαόν σου τήν παιδείαν, τίς δποίας Ιχει y ρβίαν· πρόσΟβσον 
ivxauaw χαί xi καλόν παράδειγμα, θέλεις τιμωρήσει άκολουθως 
μέ αυστηρότητα, καί εκείνοι, χοί>ς οποίους θέλετε τιμωρήσει, 
Θέλουν ήξεύρει οτι είναι άξιοι τιμωρίας. Τούτο το τείχος έχει 
ύψος δέκα ποϊών, Έν τοσοότω είζ ολον σου το βασίΛειον, δεν 
βέλει ευρεδη μήτε ενα; άνθρωπος οστις νά δυνηΟη, παρεοδυς 
καί χωρίς κλίμακα, νά άναβ^ επάνω. Έζ εναντίας δεν itvat, 
σχεδόν κανείς, δ όποιος νά μή διινηΟ̂  ολίγον xscc* ολίγον νάΦ*
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^δάση εις τ .  κορυφήν τούτον το3 ορούς, ίκατ'οντάκι; υψηλότε
ρου παρά το τείχος. Εις την χα:άστασιν χαβ’^ν είναι b λαός 
σου, η εύποιία. η δικαιοσύνη, αυται αί δύο κρρ:α: άρεταί, λαΐ 
χαχά συνέπειαν καί αΓάλλαι, ιιναι, ώς πρός αυτόν) ώς δύσβατον 
τείχος. Είναι καφές νά τιμώρησες τονίοστις έέν άναβαίνει εις 
αύ ιό;

‘Ο βασιλεύς του Χαγγ συνδια).εγ^μενος μετά του Κομφΐ>„ 
χίου, τω είπε. ποίαι eivat ..αί^πιθομί^ι μου. Θέλω νά
ίμα ι βασιλεύς πολλών ηγεμίνων* ν ά  β λ έ π ω  την αυλήν μοι> 
ε?ς ευταξίαν, καί νά ,ήααι πρ&ηθ ευ μένος από καλούς αξιωμα
τικούς’ νά κρατώ τόν λαόν ώ π  ζάντοτε ήσυχον κα! ευχάριστη^ 
μενον' νά βλέπω τους πεπαιδευμένου; ε ν ασχολοομένοος εις το 
νά άποχΛτασταίνωνται ^ έ λ ι μ ο ι  εις την επικράτειαν, καί τάς 
άψβ&χαλώ; διατεταγμένα;. ’Εάν στοχάζεοθε οτι ολα αυτά 
είναι δ υ ν α Υ α ,  είδατε μοι, πώ; έ μ π ο ρ φ  να τό κατορθώσω*,— ’EW 
παροοσίάοβ^ν Ιμ-τεροσ-Θεν π ο λ λ ώ ν  βασιλέων:, άπεκριθη ο Γίομ- 
φόκιος, ολοι μ ’ εκ ά μ α  ν Ιρωτήσίΐ-ς, α λ λ ά  κανείς δεν μ’ εκαμε 
τ ό σ α ς ,  ο σ α ς  συ. Θ έ λ ω  σ α ς  ειπεΐ μ ’ ολον tciD t o , οτι ο λ α  αυτά δσα 
επιθυμείτε είναι σ υ  ν α τ ά .  Ιοού π ώ ς .  0 ; ο ν  διά τό πρώτον ιδρβρον, 
έξαρ*εΐ, εις τ η ν  χαιάστασίν-, κ α Θ  η ν  β λ έ π ω  τά πράγματα, 
νά συμμαχήστε μέ τούς γείτονα; σου είλ^ρινως καί ευπίςως> 
Διά τό δεύτερον, πρέπει’ νά ησαι άγο.6ό< καί μεγαλόδωρος ώς 
•προς ο λ ο υ ς  εκείν©υς. οΐτινες σας συναναστ-ρέψονται Διά ni 
Τοίχον, θέλει σας εξαρκέσει νά μή καχ&δυναστευετε ποτέ την 
άθωότητοί, καί νά τιμωοήιε την κακίαν χωρίς συγκατάβασιν. 
Δ.ά τό τέταρτον, βάλε εις πολιτικά υπουργήματα του;  πεζαι 
δυμένους, οΐτινες ν/ου-ν άξιστητα, καί μή ά(ρήσης σχεοον κα
νένα χωρίς υποΰγηυα. 6  τον διά τό πέμπτον, τίμα τον Τιένς 
καί σέβοϋ τά πνεύματα. —  Κ/νεις δίκαιον, είιιεν 6 β^οιλεύς, 
δέν Πναι τίποτε άπ ολα αυτά, το οποίον να μή δύναμαι νά έ*· 
τελέσω .

Ό Τήγγ - Ν χαΐ · Τ ίον  5ιωρίσ8η επιστάτης επαρχίας τι-
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νός. Πρ4 τβδ ν’ βναχ®ρτ)Μ)* πβριχάλισιν 6ποι»ργόν ttva vi 
τω Scirg, εις ολίγας λέξβίς, ωφέλιμόν ι ι  μάθημα περί τη*; 
κυδερνήσεως τάνϊ λαών. Ουτος άπεκρίΘη μόνον ταύτας τάς τριϊς 
λβξεις· ζήλος, etXixpivsia, γενναιβψυχία. ’Επειδή i  Τόγγ-Ν γ^*  
Tiob tiv παρεκάλεσβ νά εξηγηβή, τον elrcr ζήλος καί άφθ· 
βιωσις πρδς τον βασιλέα, τ&ν όποιον δουλεύετε· ειλικρίνεια χ.α\ 
ιυίόν/ις εις τ4 νά υποστηρίξετε τάς προσταγάς, τάς δποίας 
Ιίο)κατι, καί τά Οποκίίμΐ» ta δποΐα θέλβτβ μεταχειρ.σβί · 
γβνναιοψυχία καί σταθερότη; κατά ιών χαχών, οποίου βαδμοΰ 
χαΐ Αν ήθελαν ιϊίθα!. Τούτο εϊ*αι5 σαφές δίπεν δ Τόγγ-Νγάτ~ 
Xiob, και «ννοώ την σημαντικότητα αυτβδ.

*0 Υίάγγ-Ύ£ob συ*ϊιιλέγετο μία* ήμβραν μέ τ4ν βασιλέα 
τοδ Αεάγγ πβρί τής κυββρνήσεως των ’Επικρατειών. Έπρο- 
■χώβησ» καί οπιστνίρςξεν οτι ιίπ οτ ι ϊέν ήτζΙ%3^ολώτερον. f Κύ
ριέ μου, iiv εΐirev ό βασιλεύς* Ιχιις δύο γυναίκας/ καί γνω
ρίζω δτι δέν ηξίύρετβ να τσς κυβερνήσετε' έν τοοοότω, κατά 
Ί®υς λόγους σας, ή κυδίρνησις ’Επικράτειας ήδελεν εϊσθαι 8ιά 
σάς μικρόν πράγμα. — Βασιλεύ, άπεκριΘη b ΥΙαγγ -  Τχό&9 
SXol αυτά είναι άληβζ, καί δέν ίπιδέχεται άντίρρησιν. Εις μό
νος ποιμήν, μέ τήν καλοιύροπα εις τήν χεΤρα, διε-ξάγβι ευς*ό. 
χως τά πρόβατα* Λν θίλήσωσι δύο ποιμένες νά διοικήσωσιν 
ϊν, δυσκόλως θέλουν έπιτόνει. *Αλλά ηξευριτε αναμφιβόλων 
εκείνο, τ4 οποίον λέγουν τόσον συνιχώς. Τα μεγάλα όργανα 
δέν αξίζουν διά τραγώδια* τά μεγάλα όψάρια κολυμβώσιν εις 
πολί) ύδωρ· όστις «ροκόπτει εις τά μικρά πράγματα, δύνατακ 
νά εύϊοκιμησι; εις τά μεγάλα.

‘Ο Xo&r- Κόγγ9 περί του δποίου ώμιλησαμεν ηδη, ήρώ- 
x/,σε μίαν ημέραν ιόν υπουργόν του Κod r  Τχάγχ  πο\θΊ πράγ
μα είναι το πλέον ά;ιο©:βητον εις μίαν επικράτειαν. « Βασιλεύ, 
απεκρίθη αυτός ο υπουργός, κατά τήν γνώμην μοο, τίποτε 
οέν είναι πλέ^ν άξιοφόβητον πάρεξ το όνομαζόμενον M&c του 
αγάλματος* — Τΐ βέλεε νά είτιη τούτο — ήξεύρετε oxt εις



ΐεβλλά μέρη ίνεγεφονται αγάλματα &1ς τδ πνεδμα τοδ τόπου. 
Ταοτα τά αγάλματα είναι ξύλινα, εσχαμμένα έσωθεν, κ«1 χε- 
χρωματισμένα εςωθεν. Ενας ποντικές «Μβνυσιν είς υά Ιν5ον> 
έέν τηζϊυρόυν πώς νά τον διώξωσι* δεν Άλμωσί νά μεταχει - 
ρισδώσι τέ πυρ, φοβούμενοι μήπως άνάψη ζυ>.·ν, μήτε νά 
βάλωσι τ4 άγαλμα εις τό ύδωρ, φοβούμενοι μήπως άναλύσωσι 
τά χοώμαχα. Ούτο; δ ποντικός υπερασπίζεται διά τό σέβας, 
το δποίον φέρουν εις τό άγαλμα. TotoDxce ιΐναι σχεδόν είς 
ίπικράτειαν, οί χωρίς άξιότη'τα χαΐ αρετήν άνθρωποι, ©ιχινες 
χαίρονται την εύνοιαν του βασιλέως. Το βλέπουν, καί στενά
ζουν δί αυτό; άλλα δέν ήξ|ύρουν, πώς νά φεαθώσι, διά νά 
τό βεραπεύσωσι.

‘Ο IU - Τσε, είς μίαν των περιηγησεών του, διεβη διά τοδ 
β^λείοϋ τοΰι Τ(τ/>ζ Μόλις έπάτησεν εκεί, χα\ ιυδυς ίκραξβν, 
ανα^τενα^ων* γ« Λ/ Πόσον μεγάλη είναι ή καταδυναστεία 
τούτο το (Βασίλειον ! )) Έμβαίνων ακολούθως εις την πρωτεύ
ουσαν, Ικραξε μέ Λυτόν τόνον · « f l ! πόσον έξηντλημέν®ν> 
tivat τούτο το βασίλειον ! · Τέλος, ίδων τον βασιλέα καί 

τήν αόλήν* · Λ ! εϊπεν, πόσον αί ταραχαι και αΐ άποστασίαι 
δέν είναι μεμακρυσμέναι 1 * ’Exetvou οί'τινες τ4ν συνώ^ευαν, 
Ικπλαγέντες απ’ αυτός τάς έχφοκτίσεις, τω είπαν τότε· C Μό
λις τώρα ηλβετδ είς τό βασίλειον του Τa ir  1 — πώς αποφα
σίζετε περί όλων αυτών τόσον άποφαοίττικώς; » — Ίοού τό 
αίτιον τούτου, άπεκρίθη ό R2*lW# Έμβαίνων είς τας γαίας 
teD ΧβΙρ, nαρετήρησα πολλά; πεδ.άοας ακαλλιέργητους, χα\ 
το έπίλοίΛΟν κάκιστα έςεφγασμενον* είδσν ταύτοχρόνως οχ* 
ιιρνάζοντσ είς διάφορα μέρη, άνω<ρελέστατα χειροτεχνήματα. 
Έσυμπέοανα on οί λαοί -*ίσαν επιφορτισμένοι απτό άγυοτίας. 
Έυ,οαίνων εις τψ  πρωτεύουσαν, παρετήρησα ότι ολα τα νέα 
κτίρία έκλονουντο, χαί τά παλαιά στερεότατα. Τούτο μ’ εχαμε 
νά βίπώ, οτι τοότο το βασίλειον είναι εζηντλημένον. Είς την 
αυλήν, εϊδον βασιλέορ βστις έχει όρθαλμους οια νά θεωρΐ) ίοώ



22 i  J f

εκεί, καί οστις* δίν ανοίγει στόμα ο:ά νά χαμ  ̂ την μικρό* 
τάτην ερώτησιν? Παρετηρησα ωσαύτως εις τούς υπουργούς του, 
πολλήν ΰψηλοφροσάνην καί κενοδοξίαν. Έν τοσουτω ολοι είναι 
άφωνοι ώς πρό; ταϋφοοω ντα  το δημόσιον καλόν, καί μ=ταξυ 
αυτών δεν είναι μνίτε είς μόνος, οστίς νά δί3η εις τον βασιλέα 
την παραμικροτέ^αν συμβουλήν, άπο τ6 οποίον εσυμπερανα οτ* 
ή ταραχή καί ή αποστασία |έν είναι μακράν ταυτης της επι
κρατεί <̂ς ·

►ĉwi

ΚΕΦ ΕίΚΟϊΤΟ* ΕΝΝΑΤΟΝ-"
’Ανέκδοτα άφορύντα rag,θυγατέρα; τών

(W TO KpaTpm V i τ α ς  σ ν ^ ε υ γ ν ε ι σ χ ;  u s

άπ'λοϋς ιοιώτας.
* 0  αυτοχρστωρ Γ aimT σ ίγ γ  συνέζευξε μίαν των θυγατέρων 

του με τόν υίίν του προέΣου του κριτηρίου των θεσμοθετών. 

Ουτος δεχόμενος ταύτην την βασιλόπαιδα εις τον οϊκόν tju, 

είπε «Κυρία μίυ, είναι καθιερωμένος άπέ τά Ι$ιμα ο τόπος 

τής παρουσιάσεις μιας νύμφης 'έμπροσθεν του πενδεροΰ της 

ή της πενθερας. Ε π ’ άληθείας, είς τούτους τους τελευταίους 

νρόνους καθ' ου; τά πλέον αξιέπαινα έθιμα άκυρουνται ολίγον 

κατ’ ολίγον, δεν διετηονίθη τούτο το εδιαον εις τάς ήγεμονίο^ς 

συζευγομένας* άλλ’ εχομιν σήμερον αύτοχοάτορα πολλά περω- 

τισμένον, όστις ήξ?ύρει πόσον άςιόλογον είναι τό νά Ιχωσι κύ

ρος τά καλά έθιμα, καί αστις επιθυμεί νά φολάετωνται. *θθεν, 

ώ ήγεμονίς, κρίνατε εύλογον νά σδς δε^θώμεν, -καθώς· άνήχει 

ε?ς μίαν νύμφην. Δεν κάμνομβν τούτο από α.τΘημα ματαιο

φροσύνης, μότε πρ£ς ιδιαιτέραν τμνίν μας, άλλ <χκο ζ?λον 

•προς τά έθιμά μας. έκ τής διχτηο/ίσεως των δποίων εξαρτατα,ΐ 

ί ο  καλόν των οικογενειών και των ε π ι κ ρ α τ ε ι ώ ν .  «Παρευβυς δ
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πενΰεοδς χαΐ η γυνή του χάβηντ&ι «ί·ζ το υψο; ιή; αιθούσης, 
*&1 ή νέα βασιλόπαις, μέ τδ χειρόμαατρον επί too βρ*γίονος, 
τούς εδωκε πρώτον νίψ·μον, εστειτα <ραγητ4ν, seal ακολούθως ά· 
πεσύρΟησαν. 40  Ταΐ-Τσογγ πληροφορείς περί τούτου του 
συμβάντος βύνσριστήβη απδ τουτο9 και μάλιστα επρόσταξεν 
•ώίστε εις τδ εξής ai τ,γεμονίδες νά συζε&γωνται τοιουτοτρόπως.

* ‘Ο αυτοχράτωρ Χ ιαό-Βού , ήίεύρων οτι αυται αί ήγιμο* 
νιδες Ιγίνοντο άνυπόροροι είς τάς οίκογενείας, 6?ς τάς δποίας 
«ισ/ρχοντο, έζήττ,σι τά μεσαίου νά βεραπεύοΥ] ταύτην τήν 
διαγωγήν, αποτέλεσμα τ ϊς  κενοδοξίας των μετεχεφίσθη ίν 
πολλά μονοειδές μέσον. ΙΙρσσδ:ορίσας μίαν των Θυγατέρων του 
διά τον υιόν του Κόγγ Χψ., υποκείμενον, τ4 οποίον αί άρε- 
ταί του κα\ αί ίκδουλεψσεις του είχαν υψώσει είς τάς μεγιςας 
χιμάς, έπρόσταξε μ^στικώς νά Ιχβέσωσιν εις όνομα του μέλ
λοντος συζυγοό ίσχυράν τινα Ιπίπλφξιν, είς τήν οποίαν η διάγω" 
γή κυτών των ήγεμονίδων νά περ γραφη λεπτομερέστατα, και 
*rift 'οποίας το συμπέρασμα έμελλε νά ηναι ον. δέν έδόνατο 
νά λάζη σύζυγον εκείνην, ή οποία τω επαρουσιάζετο. Τοπτ» 
ιό έγγραφον, τδ δποιον έ.νεχεφίσβη είς τον αυτοκράτορα, πε. 
puTyt τάς ακολούθους λέξεις.

• Βασιλέα, ή ‘Τ μετέρα Μεγαλειότης έπροστάίξατε, ώστε  ̂
βασιλόπαις ΛΙγγ'Χο,Ι νά ταπεινωδη, εις T0sovf ώστε νά νένιρ 
σύζυγός μου* τούτο sivat μονοειδής χάρις, xal τήν δποίαν οέν 
ίλταζα. Έν τοσουτω δέν εμπορώ νά κρύψω δτι ελαβα ταύτην 
τήν προσταγήν μέ τόσην ταραχήν καί λύπην, οσον σέβας χαΐεύ- 
γνο)μοσόνην’ ή προσωπική άναξιότης μου, πολύ περισσότερον 
πάοεξ ή καταγωγή μου, μέ μακρυνουσιν άπ4 συμπεβερίαν τό
σον ενδοζον. ‘Αρμόζουσα είς εμε σύζυγος δεν είναι βασιλόπαις,
άλλα κοινή τις θυγιάτηο. Οι όμοβαθμιοι μέ εμέ άνθρωποι, αν 
κα\δ.χι τόσον πλούσιοι, μόλις ήνδρύνβησαν, καί εύθ&ς νυμφεύον
ται' εκτιλουν τούτο μέ τινα δώρα ολίγης αξίας, καί δέν είναι 
τόσον πτωχοί, « ς -s νά φοβηθώ σι νά σννιματίσωσιν έντιμον συμ-

15.



τιιβερίαν κα! άνάλογον, ήιες νά τους άποκαβίς-φ ευτυχίΐς. Παρα
τηρώ έξ εναντίας' oxt|ixcivot, βΓτινες συνεζευχθησάν ήγεμονίδας, 
Ιζησαν σχεδέν δλοι ίίς τήν βλίψιν* ίιά τούτο, μέ δλον τό (3αδ& 
αίσθημα τής ευγνωμοσύνης, τό όποιον δοκιμάζω διά τήν τιμήν, 
τήν οποίαν ή ‘ϊμετέρόί Μεγαλειότης κατΕδεχβ̂  νά με χάρτ], 
*?|/αι-τόσον μακράν τοϋ νά καυχηβώ δί άύ:·, ώστε, έάν 8έν 
ϋυνάμην νά Ιμποδισδώμ νομίζω οτι ηβελα παόσιι άτtb του νά 
ζώ. Συγχώρησον, μέγα pifeeXiu, τήν έλευβεροστομίαν μου καί 
απλότητά μόυ. ‘Η Ιστορία μας.εμει παραδειγμάτων συζυγών, 
οϊπνες εγειναν δυστυχδΐς, διότι συνεζεύχΘησαν ηγεμονίδας. ;0 
ι/ς προσεποιήθη τον άνόητον διά νά ελευβερωθη άπά τον ουσ- 
δάστακτον ζυγόν της γυνοπκός του*? είς άλλος Ικαυσε τους πό. 
δας του διά νά απαλλαγή από τοιαιπην συμπεθεριάν άλλος έρ- 
ρίιρδη δλόγυμνας είς τήν χιένα, διά ν' άποφόγ*) έχεινην, μβ 
«πσίαν τόν είχαν ενώσει. ‘Ο Χ ο Μ  κατεβυΟίσθη' άποώχπΐλπι- 
•ίαν *?ς πηγάδιον. ‘Ο A tl‘ Tχονατγ  εγεινε σχεδόν τυφλές, 
κα! δ Ύ’ίον ’Τχ6γγ χαθοπίβ^ήθη είς τάς εσχάτας τιμωρίας 
διά νά συντρίψη τους δυστυχείς δεσμούς, σΓτινες ιόν εποοσχολ* 
λουσαν μέ μίαν ήγεμονίδα. »

Ti νά δυναταί τις νά κηγαίνΐ} χαί νά έρχεται, νά trfefrxi- 
χτεται τους φίλους του χαί νά τούς δέχεται είς τον οίκον, είναι 
έλζυθερία, τήν οποίαν καθείς πρέπει ν’ άπολαμβά^. ΣυνεζεύχΟ  ̂
τις ήγιμονίδα; Αυτή πηγαίνει καί έρχεται κατά τήν όρέσκε:*' 
της· 2έν έχει xatpiv «ροσδιωρισμένον οιά τήν έπιστ^οφήν της, 
μήτε κανένα κανονισμόν εις τήν οΐχιαν της. Πρέπει &ΐ%ι ο σύ 
ζυγός ν’ άποφεύγη xi νά περιποιήχαι τους φίλους τco, και 
σχεδόν -πασαν συγκοινωνίαν μέ τους συγγενει; του. Εάν ε
νίοτε ή ίγιμονίς έχη ιυδιαβεσίαν, καί ΟεΛτ] νά φερΟη προς αυτόν 
©λιγώτερον αόστηρώς, κατά πρώτον μία γραία τροφός ζοφωνδι 
τά όφρόδια· μία βονζα χάμνιι τό ιοιον* λαΐ άμφότεραι παραβαί
νουν είς τήν κυρίαν οτι δεν ήζεύρει νά χρατντσί) τον βαθμόν της, 
καί δτι αφανίζει ολα. Περιπλέον εχει πάντοτε ε"’ς τήν συνοοίάν
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ιη ς πλήθος. εάνούχων, ανθρώπων· πσταπών, ανόητων, άπσλιτευ- 
των, οίτινβς κώμνουν ολα κατά τύχην, χωρίς λόγον, καί ομι
λούν αδιακρίτως μή ή*εύροντες τί λέγουν, ϊ̂δβί» ή συμβουλή 
τής κυρίας. ‘Η τροφός νομίζει δτι ή ηλικία της τί) δί ε̂ι το δι
καίωμα του νά μίση xiv ©στις ίγγ ίσε ι τήν πίζτιν της, 3 βάνζα 
υποκρίνεται τήν σοφήν, καί λέγει τόσα πρόι του μέλλοντος, ωζτζ 
clvae αδύνατον νά μήν άποδ&σι μερικά αληθή κατά τύχην* 
Εις αυτάς τάς 8ύο γυναίκας πρόίΓΙτδεται ένίοτε μία γραία χει* 

Ωροσκόπος, ητις έμφανίζεταιν·.Λίρό πάντων ίίς τ& τέλος των 
συμποσίων, διά νά χερδίσ^^ά εναπολδίρθέντα. ‘Ο πτωχός σύ
ζυγος πρέπει νά ύπομέν ,̂ ϊκα! μάλιστα ήδελεν βίσθοίΐ ευτυχής, 
έάν δεν δοχιμάσγ} τίποτε ίΐσαφεστώτερον*

«Μία από τάς μεγάλας ταραχάς του είναι το νά άπολαμδάντι 
τη» παροασίαν τής κ̂υρίας. Δέν ήξεύρει πώς νά φερθη δια νά 
£ϋχαριστήσγ) χατά τούτο τάς παραδόξου; άρεσκείας τής βασιλό * 
παιδος. ’Εάν παρουσιάζεται συνεχώς, δέν είναι δεκτός. Γίνεται 
δεκτός; ?έν δυναιαι νά e*5rj δταν θελη* Άφίνει ujv κιφίαν χωρίς 
νά λά6ϊ] άδειαν; νομίζει τον εαυτόν της ως καταφρονημενον, καί 
λυριευτοπ άπο όργήν. Λαμβάνει τά εξιτήρια, άφου τήν ίδή; πη~ 
γοανβι, ώς αυτή λέγει, νά ίδξ κάμμίαν άλλην, όσον διάτήν κυρίαν, 
έ*βαίνει δταν δέλΐ), καί επανέρχεται συνεχώς τέ μεσονύκτιον, 
καί ενίοτε τήν αυγήν. ’Ενίοτε μεν οιατρίβει τήν νύκτα καίξουαα 
όργανα' ενίοτε δ ί διεξάγει ολην τήν ημέραν εχουσα τας χεφας 
έσταυοωαένας έμπροσθεν βιβλίου τινός, ‘Η ζωη της, κυρίως 
tidily| §ίναι σειρά παραδόξων φαντασιών* Τά έθιμά μας δέν α- 
παγορευβυσι νά Ιχωμεν καί ά\λας γυναίκας μέ την ποωτην, δεν 
κατακ,ρίνεταί τις δτι άτιμόζει μέ τούτο Γην σύζυγόν τοο, αν οέ 
αυτή ηναι ήγεμονί;* δεν πρέπει νά συλλογισθϊ) τούτο. Εις τ&ν 
παραμιχρότερον κρότον, εις τήν παοαμικροτεραν υχοψίαν ε/.οαινει 
από το δωμάτιον τι.* κυρίας via τις δούλη αναίσχυντος, ή u<i 
Ιρχεται νά αατασκόπευση τόν σύζυγον» Εάν οεχβη καμμ'.αν 
ίπίσκ.εύιν καί ή συνδ·;άλδξις μοαοόνη ολίγον τι, αί γραίαι ερ-

U *
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«Ίελο^, εκείνο τό δποΐον άποκαβιστα είσέτι πλέον άνυπο* 
φόρους ταύτας τάς< ήγεμονίδας, τάς συνεζευγμένας έόώ καί ixtt| 
elvac αί συνεχείς επισκέψεις, τάς οποίας χάμνουν αναμεταξύ 
των. Συνδιαλέγονται πάντοτε περί των συζύγων. Ή  καταγωγή 
ton, οι τρόποι του, ή διαγωγή του, ολα σοζητσυνται εις τάς 
συναναστροράς Ίων. ΔίδοΠν αναμεταξύ των μαθήματα αλαζο
νείας καί ζηλοτυπίας* καί οταΐ μία εχτ) καλόν χαρακτήρα καί 
ελλογον πνεύμα, δεν άργοπορεΓ νά γείντ) ίμ ο ίά  με τάς άλ· 
λας. °Ο0εν εκείνοι, οιτινες μέχρι τοπδε συνεζευ^θησαν ί;γεμο· 
νίδας, r,θέλησαν νά τάς παραιτήσωσκ* καί οαοι άκ  αότσυς δεν ίΜ 
δυνήθησαν νά κάμωσιν αλλέως, μετενσησαν σχεδόν όλοι.

βΠεριπλεον, 8τάν λαμβάνωμεν μ ία .  γυναίκα,' το κυρίως 
ίτχοπουμενον είναι ή τεκνογονία. Τίποτε οέΐ^ϊναι πλέον ενάν
τιάν εις τούτον τον τελικόν σχοπον παρά τήν υπέρμετρων ζηλο
τυπίαν, και είναι γνωστόν έκ πείρας ore, όσοι συνεζεύν βησαν 
βασιλόπαιδας, κοντά είς ολας τάς ά/λας ίλίψεις το>ν, άπέθανον 
©ί περισσότεροι χωρίς απογόνους. Πο?ος είμαι εγώ, ώστε νά 
έλπίσω δτι 8ελ(*> άπογυγει ταότας τάς δυστυχίας; Δεν σχσπεύα> 
λοιπόν νά καθυποβάλω εις αυτάς τό υποκείμενόν μου χα! τήν 
οικογένειαν μου. Εόν μεριχοΐ υττετάχθησαν εις αύχάς χο>ρίς 
άπαίτησιν, προηλθεν ix του δτι θεώρησαντες τάς διαθέσεις τής 
ουλνίς, δεν έδυναντο μνίτε έτόλμων κατά πρώτον νά εμφάνισών 
τάς άπ&λονία: των καί τά παράπονά των. Οjov τό χατ εαε,• | ' ίΗΒΙΗΒΒ "·· I ,, '■ 9 Η ·Η  *
έχω τήν ευτυχίαν του νά ζώ υπό πεφωτισμένη δίχαιον καί 
άγαδόν βασιλέα, οστπς συμβουλεύεται τον ορθόν λόγον, καί οςπς 
ίέν είναι προκατειλημμένος από χάμμίαν εύνοιαν χ^υτο xat με 
βιάζει νά άποκαλύψω εις αυτόν τήν κσρδίαν μου .

• Ευχαριστώ τήν υμετέραν Μ&γαλδίοτητα, ή οικογένεια μου 
ευρίσχεται εις αρκετά υψηλόν βαθμόν. ‘ Η πρωτίσχη φροντίς μοι> 
πρέπει νά ηναι τό νά τήν υποστηρίξω εις τήν κατάστασιν, χα- 
β ευρίσκ$ται, χαί νά προλάβω τήν πτώσίν της. Τούτο έλ·



«ιζω  νά;χ«τ*ρΑώσ« επί ταότης τΨ,ζ εόδα'μονβ. βασιλβίας. Έάν 
ίόναμαι νά ελπίσω, προϊόντος του γρσνον, μ|γαλ^τ$ρα υπούρ
γημα τα και οψηλότερον βα9μ^ν* χα(ρω χα9’ υπερβολήν οτι t l f  
μχι  άξιος τούτων διά τής άφιλοχερδίαςΕου, των προτερημάτων 
μου, της ποοσκαρτερήτεώς μου καί τών έ*οο.>λεύσεών uau Σας 
ομολογώ ελευθέρων, μέγα βασιλεύ, οτι δεν ηβελβν είσθαι π α ν  
τελώς εύάρεστον 8t εμέ τό νά τά απολαύσω διά τη; συμπε
θεριάς, με τήν οποίαν φρονεϊτεδαμέ τιμήσετε. Περιπλέον εκθέτων 
ν55η τήν λόπτί’/ μου, 1 σκ«Γθ£ μοα δεν αποβλέπει μόνον εις 
τό νά σας άν-ακαλαψω τΦ αληθή μου αίσδ^μ^τα κα! νά προπα
ρασκευάσω τήν ιδίαν μου ασφάλειαν, αλλά προσέτι καί νά σάς 
γνωστοποινίσω τά δείνα, ο ια παρόμοιοι συγνενειαι προξενουσ* 
χ«τά το rasiv εΜ^λλας οικογένειας. ΚαΛκετευιο τήν δμβ- 
τέραν ΛΪΐγαλει'ότητα νά έξετάιη τά εξ αυτών προερχόμενα, αλλά' 
7tp4 πάντων νά μέ εχνιτε παρητημενον. ’Αφήσατε, σα; άμνύιΛ, 
βρήσαχε τά μικρά πτηνά νά π&τώσιν εύθάμως μέ ταδς όμοιους 
των, αφήσατε τούς μικρούς σκώληκας νά πολλαπλασιάζωσιν 
εν ειρήνη τό είδος τω ν καί δσο/ καί «ν ίναι έντιμος δί ί ι ι ΐ  
Υΐέχλογή σας, καιαδεχδΐιτε νά μέ χάμητε την χάριν του νά τήν 
άνατοέ'ΐιητε. Εάν ή ύμετέρα Μεγαλειότης 8έν εισαούση τ^ν 
^πεινήν δεησίν μου, θέλω κόψει τους πλοκάμους καλητδρον, 
θέλω άκρωτηριασδή δ ίδιος, Θέλω ©όγβι πέραν των θαλασ
σών.»

’Apou ο αύτοκρίτωρ ivs 'νωσε τοδτο τ4 έγγραφον, τ4 δποϊο* 
cl'/ε συντιβη έκ διαταγής του, έπέπλη^δ τά; ήγεμονίδας, καί 
διεσκέδασε πολί* μI τούτο κατ’ ίδιαν. Δονάμεθα νά πιστεύσ«ο- 
μεν δτι έπέτρεψβν είς έκ^ον, δστίς το διεύίυνεν εις αυτόν νά 
α υ ζ .  θ?) μέ όποιαν γυναίκα θέλει.



ΚΕΦ ΤΡΙΑΚ02Τ0ΙΧΓ
Έχλ^γη παραπηγμάτων άγοράντων ταηδη, 

’ Αξιοσημείωτα γνωμν/Λ της Σινικής 
ηθικολογίας..

Νέος τΐζ κατηγορνίθη άπ& ττ>2ις αδελφούς τοο έμπροσθεν έ,- 
νδς μανδαρίνου, δτι δεν εφόλαζε τό άνϊκον πρ4ς τους γονείς 
του σέβας. *0 κριτής αντί νά τόν̂  τιμωρήσ ,̂ εύχαριστήθη νά 
τόν φέρν; εις τ4 μέρος το5 παλαπου του τ4 προσδίωρισμένον 
£ίς τάς πρίς τέν Κομφύκιον άποδιδομένας τιμάς, καί είς τ4 
όποιον ησαν δυο πίνακες περιφνίμου ζωγράφου.. ι0  πρώτος 
παρίστανε τούτον τον τεχνίτην ζυλοχοπούμενον ταπεινές καί 
ήσύχως από τήν μητέρα τοϋ* καί ο άλ/ος σαύτην την κυρίαν, 
ώς καταβεβοφυμένην ύπδ της ηλικίας, κα! τον υιόν της κλαιοντα 
πλησίον της εκ σαμπαΟείσς και φιλοστοργίας. Ό  ί,μετερος νέος, 
θεωρών ταύτας τάς ζωγραρίας, τόσον έγγίχθη, ώστε εγεινεν 
ώς Ιζω έαυτοΰ. Τότε δ μανδαρίνος λαβών ευκαιρίαν ταύτην 
τήν στιγμήν τέν έπέπληξε προσηκόντως, χαΐ ύστερον τόν άπί- 
στειλεν. *0 νέος ώφεληΘη τόσον πολί> άφ’ οσα είδε καί ίκουσεν, 
ώστε εγεινεν ακολούθως πρωτότυπον αρετής.

Μέγας τις μανδαρίνος έπισχεπτόμένος μίαν ημέραν τήν ε
παρχίαν, της δποίας ήτον αντιβασιλείς, παρετ^ρησε μίαν γυ
ναίκα ένοεουμενψ ράκη, καί φέρουσαν ίππον διά νά τόν ποτίσψ 
Ίδών τούτο i f  ριξεν, Ικλινε τήν χεφαλήν, καί άνας-ενάξας βαΟέως, 
είναι δυνατόν άνέχραξε», ώστε οί πτωχοί στρατιωται νά ηναι 
τόσον δυστυχείς, ένφ εγώ είμαι αντιβασιλείς; ‘Οποία αισχύνη 
St εμέ! ’Αφού είπεν ουτω καθ’ εαυτόν, διένειμε μέ προκαταβο* 
λήν εις ολους τους οττρατιώτας τρία μηνιαία, κα! εφιλο^ώρησεν 
ά^θόνώς εις τους πτωχότερους. Οτοι υπηρίαν αυτόπται μάρ
τυρες ταότης της άγαΰοεργιας ή οσο; ηχούσαν περί ταόιης*
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Slv ι&>ν·»!9ησαν νά κρατ^σοσι τά δάκρυα, καί Ικαστος ηύηρε- 
στεΐχο νά διηγξται τήν αιτίαν τούτοι».

Αυτοχρ®χί»>ρ τις Ιπΐσκέπτετό ποτέ τάς μεσημβρινές επαρ
χίας του· κατά συνέπειαν οι ι̂οίκηταΐ ^ών πόλεων, διά των 
έιςοίων Ιμελλι να διαβνί, Ικαμαν μεγάλας προπαρασκευάς, 
χαΐ υ̂ντίθροισαν πολλούς ίππους, άμαξας καί πολύτιμα σκ?υη 
διά δαπάνης Twy κατοίκων του 'VojjioD · φοβούμενος μνίπω  ̂
ταλαιπωρήσω ιούς ύπ’ αι5το3 κπβερνωμενους, δεν ήφέλησε νά 
άκολουθη'σϊ) τούτο τό παράδειγμα. Εόχαρισττίδη λοιπον νά 
προμηθεόσι») έπιμιλώς τ4 σνοιγκαιον άνευ μεγαλοπρεπείς καί 
περ«ττότητος* ίνδεδωμένος μέ άπλοϋίν πανίον, έπηγρύπνει εις 
ολοι· χα\ ή χεχρυσωμένγι ζώνη του ητο τ4 μόνον διακριτηίδν 
στ̂ μδΐον της άξίοις ton: Οι μανδαρίνοι της αυλής, μή ευχαρι- 
στηθέντες είς απτήν τψ  τιμητικήν απλότητα, τόν έκαμαν επι
πλήξεις, σας οποίας έδέχθη με ςαΟερότητα, χωρίς νά δείξη τήν 
παραμικράν συγκίνησιν .

Έν μια των ήμερων καθ’ ην β αυτσκράιωρ δίεσκέδαζε μ ί τήν 
άλιεπσιν, έπιανεν ενα ώραιότατον κυπρίνον. «Είς ποιον νά πω* 
λήσω τούτο τό Λρσιον οψάριον;· ήοώτησβ γελων τους αυλικους, 
οΓτινε-; η*αν πλησίον του. Αυτοί τω άπ*χρ(0ησαν οτι b έπαρχος 
ττίς Υ ίαγγ -Τ χεον  ητοπ b μόνος, όςτς έδύνατο νά τέ αγοράσω), 
/Ε χαλά/ βπανελαβεν δ μονάρχης, ας τώ το ©έρωσ'νΝ ‘Ο 
.διοικητής ιδών τούτο τέ 8ώρον, του όποιου τήν τιμήν τέν ή- 
ρώτησαν ςχ μέρους του αυτοχοάτορος, δδοιτορεΐ eic. τήν οικίαν 
του, λαμβάνω μερικά άργυρα κοσμήματα, τά δποΐα ή σύζυγός 
του ειχεν επί της κεφαλής καί επί των ενδυμάτων της, καί 
επίτρεψε πλησίον του βασιλίως. αΜεγα αυτοχράτωρ, τω εϊπε, 
γονυπετον, τούτο τΑ όψάρΣον αξίζει ν ρίματα, x«l δεν εχω άλλο 
τι οιά νά xi πληρώσω παρά ταυτα τά μικρά κοσμήματα της 
γυναικός μου. Ίδου τά εψερα καί προσοέρω τον εαυτόν μοο ε·ς 
θάνατον. ‘Ο αυτοχράτωρ τότε Ιννοήσας τήν χαχίαν των αύ· 
λικών τοιπ cSia'%i, είπε, νά βλίδωμεν τοιουτοτρόπως toSxov τίν
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JAXiov χριτήν, δς τον άφήσωσι νά έπίστρ^ψΐ) έν βίρηντ}.
*λλλος τις μανδαρίνος Ύ,το τόσον αφιλοκερδής, ώστε ή5ελ& 

νά *̂ ναι τοιουτδι χοϊ}ρ\ άνθρωποι του. "Οταν παράτησε τ4 υ^οόρ  ̂
γημά του δια νά τραβιχθ  ̂ εις τον οίκον του, έφοβήθη μήπως 
κανείς άπ αυιους ελαβε τι άνευ είδκίσεώς του; ΡΟταν λοιπ6ν. 
ΐπέβησαν δλοι, έπρόσταξε,., νά ιούς οκαλίσωσι, καί ύστερον νλ 
ρίψωσιν εις χ4 vepiv ολα οσα εορέΘησαν επάνω τών. · ’Αν- 
δράποδα  ̂ τοΤς εϊπεν, ουτω λοιπέν μ’ εκθέτετε εις τίν γέλωτα 
tow δημοσίου! Ήδέλετβ λοιπόν νά ειπώσιν οτι, μή τολμών νά 
λάβω μόνος, ήΟελησα νά λάβω διά των χβιρών σας;

Κριτής τις του -Χιού *Τσο£>, πηγαίνων νά λάβ>) τ4 υπούρ
γημά του, έφερβ μαζυ του μόνον τον υιόν του και ενα δουλών. 
ΈπειΣή δ χειμών ηιο τραχύς, δ πρώτοςι*ΐστίς Ικραοϊσε,^^ρ’Ιτ 
κάλεσε xiv πατέρα του νά τω προμηθευστ) ολίγους άνθρακας 
διά νά ζεσταδίί. Ουτος δέν συγκατένευσεν εις τούτο* άλλα προσ- 
τάξας νά τω φέρωσι μίαν ράβδον, «λάβε ταυιην ΐήν ράβδον >. 
βΐπεν εις xiv υ:όν του· μεταχεφίσου την διά νά κάμ^ς δπλα- 
σχίαν μέ ταυτην στρεψον αυτήν καθ’ δλας τάς ευθυβολίας, xai 
παρευθυς Siv θέλεις χρυώτει. ««Εις την εορτήν του τέλους του 
Ιτους, καθ’ ήν σόρουσι πυλόκλαστρα ( I ) εις σημεΐον άρΑλιά-’ 
σεως, δ ήμέτερος νέος, βέλων νά χοίμη καθώς καί ολοι, έζή- 
ιησε νά εδρη απ’ Ιξω. ‘Ο πατήρ του, δστις τδ εμαθε, τον εϊπ* 
νά πλησιάσΐ), χαΐ δίδων είς αύτέν τεμάνιον έκ του βαμβου. 
ίΑν άγαπφς τέν κρότον, υιέ μου, τΑν είπε, κτύπησον μέ τούτο 
τ4 ζύλον ταύτψ  τήν θίοαν, θέλεις κάμει σχεδάν τό ίδιον ώς 
καί μέ τά πυλόκλαστρα, ®

Πεπαιδευμένος τις, οστις είχε μέν ύπόληψιν, όλίγην 8έ πεϊ- 
ραν είς τάς υποθέσεις, αφο5 Ιχασε τον αδελφόν του1 τους ανε
ψιούς του καί τον υίον του, άπέθανεν εις εσχάτην πτωχείαν, 
*ρ>!σας τρεΓς θυγατέρας άνηλίχους. ‘Ο μόνος δούλο;, τον δποΤ-

( ν  Jt ων χριψνίζονσι τάς χύλα; τών κάστρων. Ζβμ. Ill
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©ν ιίχεν, «φρόντισε iwpl τ&ν αναγκών ιουτων των δρ̂ ανών.· 
ίιά της βιομηχανίας του καί της εργασίας του, ευρε τέ μεσβν του 
νά μή τάς ά<ρήσϊ] νά στερώνται τίποτε· (μάλιστα, έφέρθη ώς 
ιερές αυτάς μέ τόσην προφύλαξιν καί σέβα;, im s, ε?ς διάστηαα 
δέχα ετών, καθ’ & επιμελείτο αυτά,;, δεν τάς εθεώρητε ποτέ 
πατά πρόσωπον,

δταν Ιμεγάλωσαν, απεψάσιαε νά υ,πάγΐ} εις την αυλήν διά 
νά άνακαλύόϊ] κανένα γνώριμον του κυρίου του, καί οστις νά 
θέληση νά τίν βοηθήσΐ) ιίς τ4 νά τάς συζευξ^ ^Ημφώνως μέ 
τίν βαθμόν των. Μόλις ερβασεν έχει, καί ευθύς άπιόντησβ χα% 
«υτυχίαν δύο διδάκτορας, άτ:4 του; οποίους δ μέν εις τίτον 
άπο τ4 αυτοκρατορι*4γΣχολεΐον, ο δε άλλος, άπΑ τά μεγάλα 
xpmipta. ’Αχολουβήσας σίτους εως εις tv ολιγάνθρωπον μέρος, 
ίρρπρβη εις τ·ι*ς πόδας των, καί τοις εκοίνοποίησε μέ όρθαλ- 
μους δακρυρροουντας, τήν αιτίαν τοδ ταζειίίου του ·

Ούτοι οΐ δύο κύριοι, ίχπλαγεντες καί κινηίεντες εις σνμ-. 
«αθεΐαν άκ αυτοί»; τού; λόγους, εσπεασαν νά τ4ν παρ̂ γορνί-, 
σωσιν. ‘Ο κύριός σου καί ήαεΤ;, τω είπα/, εγνωρίσθημεν έζ 
άπαλών όνύνων. Λυπουμεθα οή άγνοουσαμεν τάς δυστυχίας 
του, και χαφόμεβα ταυτογρόνως οτι μας δίδεις τήν ευκαιρίαν 
του ν άποοώσωμεν μικράν τινα έκδουλευσιν εις τήν οικογέ
νειαν του ». Δεν εμειναν μόνον μέ τούς λόγους, άλλα παρευδ&ς 
εδίοκαν τάς αναγκαίας διαταγάς διά νά ελθωσιν αί τρεις όρφα- 
ναΐ μέ ολας τάς εις το τάζε ίδιον των άνκγκαίας ευπορίας. Δέν 
ήργοπορησαν νά συζευχΟώσί συμφερόντως· καί ο ενάρετος δοδ.· 
λος Ιπέστρεψεν, άπολαύσας τήν ανταμοιβήν των σσα ίκαμ*ν 
ύπερ αυτών ·

Έπί αρχαίας τίνος δυναστείας, εις απεσταλμένος τοδ αυτό- 
κρατορος, διαβαινων διά τής Κ ιάχγ  - TToary εϊς προλύτης τής 
χώρας τον Ις-ειλε χαιρετισμόν διά τίνος των δούλων του με συνη- 
βες τι γραμμάτιον. αΚίς τί ενασχολειται 6 κύριός σου; ήρώτησιν 
ο άκεοταλμίνος τούτον toy δοδλον, ώστε δύναται νά διάγιρ τό-
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σβν μοντίρη {Stov ;  Κόριε, άπεχρί'Οη ουτ®ς, ίπ$ιδη; ή συγ-χορ^Ά 
τοΰ Ιτοος δεν .ο ν  καλή εις ταυτα τά 7^ριχωρα , θλ δρόμοι βίναί 
γεμάτοι άπ4 άνβρώτεου; άποθανόντας της πείνας» διά νά σϋ· 
νάζωσΐ καί ενταφιάσω?* τ-i σώματα τοότων των δυστυνών, S 
κύριός μου πληρώνει jta-8 έ/άστην αρκετούς ανθρώπους. Διάτων 
φροντίδων του, περισσότερα ατό χίλια πτώματα Ιλαβα* Ινταρια- 
σμβν. —  E/csiSij i  αριθμός ιών νεκρών είναι άρκΐτά μέγας, i  
κύριός σου ίχει χρείαν άναλργοό αριθμέ εργατών διάνα Ικτίλέ^Β 
τοιουτον ίργον. ΓΙώς εξαρκεΐ ει§*, την π/ηρωμήν των; Τούτο 
2έν πρέπει νά ξναι μιχρ* πτριπλρκνί. —  Ajxi δβν tiv ταράτ- 
τ «  παντελώς. Έτρροσίιώ ι̂σε ποιότητά τινα σιταριων διά 
ΐά  έξοδα ί*αστής ταφής, καί η διανομή αυτών Ιγεινδ διά 
τίνος συγγε^ου; του κυρίου μου.» (0  άΛίταλμίνος Siv ηρώ*τ 
τησ£ περιπλών άλλ* έπα'.νέσ*ς εις τόν δαυλόν τί;ν «υποιίαν 
του κυρίου του, έγραψε* ζίς autiv μιχρον γραμμάτιον, 2ιά τ©5 
οποίου τέν ειδοποιεί* δτι παν άγαΟόν Ιργον τρέπει νά κρύπτεται, 
$ "ούλάχιαζον νά μή ζητώμεν νά τό δ^μοσιευσωμβν.»  Τι· 
Tioiz οεν είναι χαμερπάπερον, Ιλεγεν, άκο τας ευποιια;, χων 
οκοίων έλατήριον είναι ή ματαιοφροσύνη.

ΈπΙ της βασιλείς του αύτοκράτο^ο; Χίόγγ.ΑόΛ Ιμκορ ίς  
ttcr δνομαζό μένος Σ ού/ - T iJrr , οστις ίταξείδευεν, tt3ev# ένω 
«πεβΗΐάτει, £ν π$υγ·γεΓον κρεμάμενον εις κνα πάσσαλον, ει»ρε̂  
εχ»Τ δό· χ£ι>σας βελόνα; απ’ έκείνας, τάς οπαία; «ροροΰσιν εί<, 
τούς πλοκάμου; των αι κυρίαι της Κίνας. ΈχάΦήσδν « ί  τούτο 
τ5 μέρος, καί Ιπρόσμεινβν αίτιε τέ υποκείμενον, *ci δκοΐσν. 
τάςεχαη , νά ΙλΟγ) νά cot; ζη τ.ΐ) . 6τ®ν ®ταν ?̂®ατε
μία δούλη ,δλως δοαρυρρο^σα, ήτις έζήτει τάς βιλόνας, τ&ζ 
οποίας ή κορία της υπωπτεύζσο οτι αυτή Ικλεψεν. Αρο5 · 
^μέτερος έμπορος έβεβαιώβη οζι εκείνο, τ& oitocov εύρεν, νζο 
κατ’ άκρίοειαν τ· ζιροόμενον, τη zb Ι3ω*εν. Αυτή ή κόρη, 
υπιρχαρεΐ^α, τον έρωι^ x i ,ονομά %ovf και τί Ιμπσριϊ να 
Αρδς άπόδειξιν γης ιυγνωμοσόνης της· άλλ’ αντί νά τήν απα-»



κριθη, φ(υγ$( κρυφίως, χαΐ μολονότι η το νυξ, δι ιθύνει τά 
β/ίματά του προς εν χατάλυμα αρκετά μεμαχρυσμένον ixgiyou 
του μέρους· ΦΟάσας εις την N ar - Τ1άγγί πόλιν, ήτις ξτο τ4 
τέλσς του ταξειδίου tou, άπίλαυσεν εις γ£λίγον καιρόν κέρδος 
πολύ σημαντικώτερον παρ εκείνο, τ4 iiCotov ηλπιζβν. Άφοδ 
ίπώλ^σβ τσς πραγματείας του, Ιμβηκεν εις εν πλοιάριον διά 
νά ιπιστρέψ)) μέ πολλούς άλλους ίμπόρους. δταν e<p0acrev εις 
το μέρος, δπου είχεν εορει τα^ουγγεΐον, καί τδ πλοιάριο  ̂
κατετάχθη κατά μήκος της Ηζθης, είδε την δούλην? «(ς τήρ 
οποίαν τέ ειχεν άποδώσβι. Αδτις ή κόρη, ίτις ίρχετα νά πλυν  ̂
τά πανικέ, τέν έγνώρισε, καί $1'· ελιιψε του νά τ4ν ίμιλήστ)· 
πστερον δ*, άκεχώρησβν. 'Ο ΣοννΎ Μ γγ, τέν δποιβν αυτή ή 
«■υν&άλεξις εϊχβν Ιϊμπο$ίσει ν’ άκολουδήστ; τά άλλα πλοιάριά, 
βλέπων οτι %το Ήολί» αργά διά vi αναχωρήσ  ̂ μόνος,, άπεφά- 
σισε νά στα9$ εις τούτο τδ μίρος μέχρι της αυριον. Τούτα 
Ιγιινε κάλλιστον δί αυτ4ν, επβίδή παρευθί>ς ΙσηκώΟη ' ρικρμία, 
ιΐς  την οποίαν ίχάθησ*ν cXoc ο: άναχωρη^ντες ·

Ενας ονομαζόμενος Οΰ - Πcir9 !π;στρφων aa i μικρόν τα- 
ξι ί3ιον, χαΐ ευρισκόμενος ολίγον τι μακράν ά;:4 τ4ν σϊχόν τοα * 
παρατηρεί ενα άνθρωπον, οστις έκλεπτβ κάστανα εις τον κή
πον του· επιστρέφω icapwSu;, καί παρεκτρέπεται ήμίσ:ιαν λεύ
γαν της ευθείας δδοδ. Μ*τά την οικαδε έικστροφήν τ*υ, * 
5οολος, δστις xiv συνώδβυεν, ελαδε τήν έλ-υίερίαν τοδ νά ' 'ν 
epwxvisg τήν αιτίαν της περιστροφής, τήν δτοίαν ε!χ* χάμζι.
« Έπηϊή, tl*6, παρβτήρησα άνθρωπόν xtva, οστις άναβάς 1st 
τίνος καστανέας τοί> κήποι; μου, Ισύναζε νάστανα. *Εάν ου- 

δ δυστυχής ήθελε μέ ίδει, i  φό£ος, ατώ τον δποΐον rfiz\z 
χπριευθή, ήδελε τδν κάμει νά πέση· ίσως «ίπ^ω/ ίίελρ *X.j- 
γωδή βαρεως. Επρεπεν, επειδή μέ Ιχλεπτε, νά τδν ΙχΟόσω ζις 
τοδτον τ4ν κίνδυνον;

Εις μ{αν έπανάστασιν, ;δος τις σπουδαστής Ιπ»σεν *1ς τάς 
χειρας τών έπανασιιαχων, καί τταρΓηρησε μεταξύ εκείνων, τους
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©τοί'ου; είχαν άρπάσει, τήν σύζυγον ίλλου Λου γ/ωρίμ̂ ι» ton# 
"Αμέσως πηγαίνει νά. cap·̂  τέν αρχηγόν τούτων των στασια·* 
στών, κα! τω λέγει}« Ευοον έ§ώ τήν αδελφήν μου. Epyouai 
νά σας ζητήσω ώ; jfafiv το νά μή άτιμασθ ,̂ Γό λύτ^ον μας 
8έν ΘεΛει άργοπορήτϊΐ να <ρ6άττγ σάς το υπόσχομαι. ’Αλλ’ εάν 
ij άδελφνί μου ύπέφϊρε τήν-παρα ι̂κροτεραν wSptv, μήτε αυτά- 
μήτε εγώ. δεν ήΘέλαμεν ου̂ ηθη νά ένίΐζήσωμεν| ιΟ τόνος χαΐ 
b ά ρ̂, με τους οποίους iie^ fcs τοότους το·!>ς λόγους, καιέ-' 
πεισαν τον αξιωματικόν, οσχις τρ/ έ^οποθετ τ̂εν εις τον αότόν. 
κοιτώνα μέ τήν νέαν. Δ:έτρΐψ^"μέ «ύχήν κάτι περισσότερον 
απο ενα μήνα, καί κατά τούτο τό διάστημα, δεν τω εξέρυγι
μήτε μία λέ^ς, μήτε χειρονομία, η .  νά ηναι εναντία είς̂  
τοος άχρ.βεστάτου; νόμους τής ευπρέπειας..·

Ιατρό; τις όν^μσζίμενος K ir  - ΑΓΑ, έκτ4; τη; μί^άλης τοχ 
έπιτηδειότητος. ει^ε κα! άφιλο<ep5ecaν xa! εόποιίαν άσυνη9η.

1 Οστις κα! αν ήτο εκείνος, οστίς τον εκραζε, πτω'/ος η πλού
σιος, άνεχώρει παρεοθύς, όποιο; χαιρος και άν ητο. ΆντΙ νά 
φέρεται $1ς φορεΐον, καχά τέ είιμον των συγγρόνων του ια
τρόν, δέν επαυσε ποτέ νά χάμνη τ ίς  επισχέσεις του πεζός, 
μέχρι της ογδοηκονταετές ηλικία;. Ο cav ηρωτατο τήν αιτίαν. 
•Νομίζω, ίλ ιγ ιν  οτι, τούτο το εξοδον ήθελε γένει ώρελιμώ- 
τερον, εάν τις άνακουρίζτ; τά ί̂ ρω·ΰτα τέκνα πολλών πτωχών 
οικογενειών.» Γω ό*τι, εσω ε̂ τήν ζ(*ήν εις απεφα παιδια* 
Χ*ι δέν έπερίωριζίτο ί) ευποι'ία τοπ εις μόνα αυτά. Αν πτωχός 
**!£ αρρ*Λστος ιιγεν ανάγκην aici γενσίγγ* % δπ:οΤον δήποτε. 
4λλο tacpixov ακριβώτερον, τω τΑ ίπρομί)δευεν έζ ιΒιων του, 
τώ Λ̂ ακατιονε, ya>pi< νά ειπή τίποτε, μέ αΧλσί κοινά ©άρμακα* 
xac τα> τ& Ιπρ·3 ε̂ρε ^ωρίς νά τον ctSoitot.]) π?ρΙ τουτου. 
Διά ταότης τής διαγωγής, άπέδωκε τ ν̂ υγείαν εις πίλλο- 
τάτους πτωχούς άρρώστοος .

AtaSxivcv ποτέ είς μίαν 5§ον, είδεν ανδρα τινα, οιτις επα>* 
^#1 τ>]ν γο/αϊ^α ι·υ §ια νά πλ/ιρώτ̂  tiv tpepov, τον δπβϊον ν·\
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χρεώστεί βϊς τ4ν αυτοχ^άτορα. « Φύλαζον την .υναικά σο»# 
τω ε’τε, καί παρευδυς επλνίρωσε St αυτόν .
1 Ητο εις ηλικίαν ογδοήκοντα επτά ετών, όταν άπεδανε. Ilpi 

τοδ νά εκπνευη], εϊδ&ν ε/ζ τον ύπνον του ερχομένην έμπροσθεν 
τοο νεαν τινα παρθένον, της οποίας ή λαμπρόχης υπερεβαιν* 
την των πολυτίμων λίθων, καί παρευδυς Όλος δ οίκος έγεμίσθη 
άπ4 οσμήν ήδυτέραν καί των έξαιρετ&τερων αρωμάτων.

*0 Τοϊ^ΚΙγγ^  άνήο πλουσι^;, άγου μετεχεφίσθη άνω- 
φελως δλα τά συνήθη ιατρική 8ra νά Ιατρευοη τήν μητέρα 

\του άπο μίαν οφ^ωστίαν, μαν,βανει οτι άρρωστοι, των οποίων 
...οι ιατροί ήσαν άπηλπισμένοβ όίς πρ6ς τήν άναρρωσίν των, εί- 
Rfey ίατρευθή τρώγοντες . •̂'νρωπίνην σάρκα. ΠαρευΟυς κόπτει 
6/ χομμάτιον αοΰ μηοου, ιτο μαγειρεύει καί τέ παρουσιάζει εις 

6τη?'(ί^τίρα του, ή τις μή δοναμένη νά τ4 γευθξ, αποθνήσκει 
σγείόν παρευπ&ς. ‘Η εΐ^ησις του θανάτου της τω επροζέ* 
νησε τόσον ζωηοάν θλίψιν, ώστε ελειποθυμησεν εως τρεις φο
ράς. ’Αφοΰ άπέδωκεν εις ταύιην τήν πολυαγάπητων μητέρα ολα 
τά χρέη της τα®ής, επεθυμησε νά εχη πρός τιμήν του τήν 
είχονογραφίαν της. Έπροσκάλεσε λοιπον ενα ζωγράφον, δστις 
τήν έγνώριζε,ν ’Επειδή ουτος b τεχνίτης δεν εδόνατο νά έπι* 
τύχρ τ .  ομοιότητα, κατιβοΟίσθη εις Θλίψιν επί πολλάς ήμέ- 
ρας, πλησίον του τάιρου της. Κατά τούτο τ& διάστημα, b ζω
γράφος βλέπει ταύτην τήν κυρίαν εις τόν ύπνον άτου |ξύ- 
πνησεν. ή φαντασία του πλήττεται είσέτι άπο τά χαρακτη. 
ριστικά, τά οποία αυτή απεικόνισε καδ’ ύπνον* λαμβάνει τόν κά
λαμόν του, κάμνει μίαν εικονογραφίαν εντελώς πσρομοιάζουσαν, 
χαΐ τήν φέρει εις τδν Τ σ Ι -Ι ίίγ γ ·  Ουτος τήν έδεχΟη μετά 
πολλής χοφας, *αί ετίμησεν, ώς νά ήτον ακόμη ζωντανή, εκεί- 
νην, τής οποίας τό έκτυπωαα ΐον έπρό^φεοε .

ε Γ ι  f

Μετά μερικόν xtztpbv, λησιαι ώπλισμένοι, οΐτινες διέτρεχον 
τους αγρούς, επλησίασαν είς τό μέρος, δπου κιτωκει ουτος 
ό ενάρετος άνηρ. Μολονότι χάβεις στοχάζεται νά τρατ:?} είς



φυγήν ; Εγώ,'' είπε,, μσλονΐουτο θέλω φυλαχβή άπί τ ΐ  νά 
παραιτήσω ουτοί| τόν τάφον του ηατρος μου χαΐ της μητρσς 
μου. * Παρευβυς συνα&ρίζεβ ολους τους συγγενείς του καΐίγ- 
χσρδιώνδΐ δλην την. συνοιχών τοπ εις το νά Ιτοιμασθώσι νά 
κάμωσι γενναία* 8ι«ράσπισιν. Οί λ^στα}, μαδόντες ταύττιν 
t ήν άπό<ρασιν, Ιλαφυραγώγησαν τά πέριξ χωρία, χαΐ αναχώ
ρησαν νωρίς νά τολμήσωσι νά ποφοπσιασδώσιν εις την πα
τρίδα τού ανδρείου Τσϊ - Κ ίγγ  · Οί κριταί, μαθόντες δτς 
τ̂ον αιτία τξς σωτηρίας τή$ συνοικίας too, ηθέλησαν νά τόν 

ανταμείψει 5ιά ταότην τψ  1χΛλ*υσι*. * Οχι, είπεν, oyc, δέν 
βέλω λάβει τίποτε. ‘Η αίτίαΐ μοίτ-ητο τέ νά διαφυλάξατ τέν 
τάφον των πατέρων μου. Ή  παρηγορία, τήν οποίαν αισθά
νομαι, διότι επέτυχα εις τούτοy είναι δί εμέ ή γλπκυτάτη 
ανταμοιβή.

Επειδή δνας πεπαιδευμένος άπεχώρησεν ε£ς τά έρημα βουνά, 
διά νά ζήσ$ μιμονωμένος τών άλλων ένεφανίσδη επί πολλάς 
Ημέρας κατά σειράν εν άγριον δηρίον, το έποιον, χωρίς νά 
\bv xaxoTCoi.t) διόλου, Ι τ̂έκετο έμπροσθεν του μέ τέ στόμα 
κ€χγ}νδς, καί άνεχώρει μετά τινας στίγμάς. Κυριευβείς άπί 
φρίκην, μόλις Ιτόλμα νά ρίψϊ} τους οφθαλμούς έπ’ αυτου* τέ
λος ενεθαρρύν&η. Μίαν ημέρα·/ κα0 ίΐν έβεώρει πλησίον εις τδ 
στόμα τούτου του' τρομερού ζώου, πα^βϊήρησεν εν όστουν, τ4 
έποΐον ητον εισηγμενον εκεί, <3στε τον ένωχλουσεν όταν έλάμ- 
βανε τήν τροφήν τοο. Έγκαρδιωνόμενος επιφέρει τήν */gjpa, καί 
εκβάλλει τούτο t i όστσΟν. Ti ζώον άναχουρισδέν διά ταυτης 
τής χειρουργικής εργασίας, αναχωρεί παρευθός. Τη έπαύριον, 
C. ερτ.μίτη? μας έςεπλάγη κατά πολλά, όταν το είδεν επί- 
στρεφον μέ μί&ν ολόκληρον Ιλαρόν, χα\ εναπο^ίτον αυτήν εις 
τούς πόίας του, ά>; δια να τδ) azoot'Er) χψ  ευγνωμοσύνην του.

*0 βασιλείς, σστις ΙπληροφορήΟ̂  λεπτομερώς τούτο 
συμβάν, ·ίθδλ·ησε νά ίδή τσν ερημίτην, καί τόν εκαμε νά £X9fl 
άκοιισίως εις τήν αύλ ν̂. όταν ενεφα/ίοΟη ΙκεΤ, καθείς εσπευσε
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’νά το'> καί ολος δ κόσμος τέν έβεώρει μέ σέβα?, χωρίς 
νά φανη δ τι καν προσέχει ε?ς τήν γενικήν Ιντύπωσιν, τήν 
ιτοίαν ένδπνεε. Μιαν ημέραν εζητησε παράφρασαν ελπίδα την 
άδεεαν άπο τον βασιλέα του ν’ άναχ^ωρήσ». Γενόμενος ελεύθε
ρος έπηγε νά καταστηβη εις μονήρη τινα κοιλάδα, καί φκοδό- 
μητεν εκεί καλύβην εκ καλάμων. ΜΜκ  έτελείωσε καί ευθυ- 
εξερράγη μεγάλη τις άποστασία, καθίην δλη ή χώρα 
λατ-Λθη, έκτος τής περιοχής, την ΪΛοίαν £?χεν εκλέξει διά κα- 
τοίκ.ίαν too. Αυτιο ή περιστασις εοωκεν αιτίαν νά πιστεόσωσιν 
^τι έγνώριζε τέ μέλλον.

Διδασκαλίαι σινικόν |τΙνος (ράοσόγον,. ΰιεν- 
ΰυνΟεϊσχι τζρός τινα νέον προσοιωρισμενον 

p̂isyaλα υπουργήματα.
Νέος τις κύριος, δστις ειχεν υπάγει εις τό JTtTj^oi., πα- 

ρεχάλεσεν εναπερίφηαον φιλόσοφον, δστις κατώχεί εκεί, νά τφ 
δώση μεριχάς διδασκαλίας Ίγγράφως, αί οποTat είναι αί εφεξής.

1. *Οταν *ρωρίζωμεν τήν Θελησιν του ουρανοΰ καί τοΰβα- 
σιλέως, πρέπει νά τήν εκτελώμεν, Θυσιάζοντες κα! τά πλέον 
πολύτιμα πράγματά μας.

2. "Αν ζναι αληθές δτι μόνος έ σορές δύναται νά υπο
φέρω μέ σταθερότητα μεγάλας συμφοράς, δεν είναι όλιγώτερον 
αληθές οτι έκεινο;, τον όποιον καιαδοίμίζουν, δεν είναι σοφός.

3· Ο̂τσην ΰπόληψιν καλοκά αθίας και όσην αρετήν απόκτηση 
τις, δεν πρεπη τά νομίζει δτι εφθασεν είς τήν τελοίάτητ?. Πρέπει 
νά προσπβ.6η άκαταπαόστως νά χάμν  ̂ βόματά τινα πβριπλέον 
εις τόν δρόμον της αρετής.

4. \)ταν λαός τις λησμονη τήν ευπείβειαν καί τέ σέβας, 
τό όποιον χρεωττεΐ εις ιόν βασιλέα ή εις τους άρχοντας, τό 
καλύτερον μέσον του νά τον έπαναφέρωμεν εις το χρέος, είναι 
το να τον προμ^Θεύσωμεν άπ’ όσα τον έλειπαν, 3ταν άρχισαν 
αί ταραχαί.



5. "Οχτις δεν ίςολοβρεύει το ουηυχες £γώ* Ssv Οίλει 6t> 
σΰαιποτε 1/.ανδς®νά Ιχτελέσΐ] τίποτε μέγα.

6. ‘Ο ούρανος εμβάλλει συννίβως εις σκληριάς δοκιμασίας 
e/.er/ov, τον όποιον προσδιορίζει εις μεγάλα υτίφοργνίμαΓα;

7. Παν τό σκληρότατον καί τραχύτατον συντρίβεται ειϊκ0λως|
αν δεν πρόνοια νά συγχερασθ  ̂διά τίνος εύλυγίστου πράγ-

wμαιος, V
8. Περί σοφίας χαΐ οφε^ς, τ ί κύριον, καί μάλιστα το α>* 

σιώοες είναι, τ4 νά τ,ναι η κα|5ία γεμάτη άπο αυτά. T i να ου» 
βεχη τις, νά ©ι/ονειχξ, νά συνδία^εγεται, δεν είναι άλλο τι si μή 
αίνον επείσακτα.

ΤΕΛ05 I
ΤΟΓ ΠΡΩΙΌΓ ΤΟΜΟΓ,
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
;Σελ. Στ. ’Αντί Γράφε

%,οίτινες το έφύλατταν7 8 οΐτινες έούλατταν
27 ες πόσας ΰψαυς καί υψ'ος εξ ποδδν και

ούο πάνους πάγος δύο

ώ 9 6 δείχνονται | δεικνύονται.
ρ —— 10 άφνίνουν άφίνουν.

— 29 έτιθέτει \ υπαγορεύει.
Μ 31 των έκ τ ’/ίς οικογέ τους εκ τ ίς  οίκογενείας

νειας του Ηγεμόνων του Ηγεμόνας.
—- 32 άϋλάζιον (άτλάζιον)

28 πραγμάτων, άραγμα , πραγμάτων σύμπτωμα,
15 διά καθένα* διά καθένα,

17 31 οί κολασί οί κολαοί
18 19 έζακ,οσίας, έξακοσίους
19 3 του τείχους του τοίχου.
— 5 (βαμβοϋ) βαμβου.
— 11 πανί παν£ον
34 7 τδ πράσιον τσάΐόν τό πράσινον και τδ

καί το μαυρον τσάϊον μαυρον
Mh. 9 κάθε τι, έκαστον πραγμα
35 12 0ά θέ
44 1 ως εις τα εως εις τα

1< | 29 φιλοναίαι φιλονεικίαι

46 15 δεν κατοικεί κατοικεί
49 5 όνομαζομένην τήν όνομαζομέννιν
_ _ 9 πενήντα πεντηκοντα
_ 1 8 Χιά ττ,ς βασιλείας διά τάς βασιλίια;

52 3 έπιτήδειος Ων επιτήδειος.
54 20 τον άτεκατέσταιναν τδν άποκατέσταιναν

16



2ελ· Στ. Α*τΙ Γράφ·
'55 II άντεχ.ατέστησαν αντικατέστη σα̂
—— 2 6 έσυμβουλεύΟη xai έσομοουλεύθη
5β 12 έ% λ 8ε1ί συγκινηθείς
61 32 ώστε^έμοίος μέ ώστε γενόμενος ομοιος μί)

τού; παλαιούς βασιλείς τούς παλαιούς βασιλείς
63 SO διά των σορυκ.- Χιά τών πορυκτησιών τοίζ

τήσεών τ&υ
64 19 ν’ άποθαναιίσγ) ν’ άπαθο*νατ(ση
— 20 ένόμιζαν ένόμιζεν ·
.— 24 λαμβάνουν «διαλαμβάνουν

29 κα τά 1 ' καίΡτλ
65 10 τήν διαφύλοιξιν /) διαφύλαζιςτοϋYpoJ

τών Προσώπων του σώπου του
βω π $ιά τΑν πολυτέλειαν πρός τ/,ν πολυτέλειαν
66 5 έβασιλευσέν έβασίλευε κατά τά
67 SI εννόησαν ένόησαν
73 3 β,τι Ιτι
— 22 ώς τόσον Εν τοσούτρ
74 1 Φριγ-Τάύ Φόνγ.Ταό
75 θ είναι ήτο
— 13 κοπιασμένος από άπαυδκίσας άτό τό-

τόσας περιστάσεις σας έχθέτσις
— 15 συνάζει συνάγει
82 6 οψιν τών άστρων συγχύργισιν η σύνοδον

τών άστρων
87 21 % εσυμφών'Οσαν καί εσυμφώνησαν
C8 7 του χριστιανικού νόμου, τ ίς  χριστιανικής

. θρησκείας,
102 31 έζετάσωσι εξέτασαν ποτέ
104 23 ο ιαίνουν τον διαιρούν

132 8 καθτιρένων καθη μένους



Στ. Αντί Γράφε
i § | rtA περισσότερον Περισσότερον,
1 — 8 μεταζυτώγ |ή μεταξύ των δύο

’Επικρατειών r, μεγάλη άπόστασις Εγκρατειών μεγάλη
Μ άπόστασις

29 έφιλοζενίσβη . Ιφιλοζενι$7)
Y2T 14 θέλω τώρα αεί, θέλω τό κάμει

1 6 πολύ ζεΡτή,ν πολλή ζέστη
128 9 νά λίϊμβάνη καί εις εις τό να λαμβάνη

τό νά $ί$Υ) $ώρα καί νά δ$Ι| δώρα
130, S3 ™ #  '6 τό 17 4 6

151 5 πολιτικήν μεταβολ/,ν πολιτικήν μεταβολήν (2)
28 Κτης Εύρώτής (3) τ ί ;  Εύρώπης (3) (ο)

— 1 Κ Εις την Σηα. τό 1$ε είς τά παρορά*
ματα άποκαΟισταται πανττ) περ-ιτ. .όν. ·; „

154 17 τφ ελλ είπαν, τω ε) είπαν,
¥ 7 4 ή·. προβεβηχειχ Η προβεβ/ί̂ υΓα
15 j 10 του όποιου είναι βα- του όμοιου τ4 παρά-

σιλβύς, χριεωστει νά Ι8ί|  το πα. δείγμα χρεωστεί ώς
ράαειγμα είς τούς υπϋ&όους του, βασιλεύς νά SiSyj είς

του; ππηΛΟους του#
176 23 $ σε. σωρουμένα, η σεσωρδίίμένα.
—— 31 έπιδεζίο.'σιν ύτροδ&ζιωσιν
192 30 είς το ττξς Καοίας εις xi της Κορέας.
193 28 άν καί μάς οΐίουν άν καί μας
— SI καν^ν υποδοχήν χακ/ιν υποδοχήν
19? 5 Ε-'.ατόν. Ενατον χιλιάδας λι-

τρων ^25,00(j όχάδων.)
(a) T i συμβάντα δεν απέδειξαν ορθήν την παρατηρησ ιυ roe ιερά-

7τοστόλο·.j μας. *Jif.»« γ* iyvoci ere οί δορν<τητορες λογίζονται &ς ού*
δίν τάς αλήθειας τού χριστιανισμού διά νά έ*7τΐηρώσωσι την άκάγ

επιθυμίαν της )aoŷ 0/3ow γάοδ&ξίαςτπν,  ̂ Σημ τον Συγγρα.



Σελ. Στ. ’Αντί Γράρβ
201 8 ή καρδία πλατυνεται ή καρδία ευφραίνεται·!
306 17 Λαφυραγωγεί, φονεύει, Τό λαφυραγωγείν, τή

φονεόειν,
— 16 και ή Εύβότνις. καί ή Εύθύτϊ)ς ;
— 19 καί ή ’Επιείκέια. καί ή ’Επιείκεια ;  ^
207 30 . νά λάβωσιν.*! νά λάβωσίν υπουργτμαί 

Σάς εστειλα ^(Λέστειλα νά σας ζητ/,σωσΒί214 20
νά ζηττίσ/ιτε

223 28 άπό άγυρΐίας άπό αγγαρείας
224 20 6 τόπος % τρόπος



των h  τούτο) τω ^ράτ^ζοαω περιζ-1 > 1 a k / i . I

γο μενών Κεφαλαίων. .
,£Πρόλογος του εκδότου. . , ά

Πρωεισοδιώδεις παρατηρήσεις του Γάλλου συγγραφέων γ*
ΚΕίΦ. Ar. II ΚΙΝΑ. Ή  τριθέσια* οί ποταμοί* αί λίμναι· 

δ οικισμός. Έπαρίθμησις των επαρχιών, των πόλεων
καί των φρουρίων. Τά στρατεύματα· τά μνημεία καί 
τά δημόσια οίΐοδομνίματα αυτής κτλ. 1

ΙΒ\ Φυσιογνωμία, χαρακτήο, ενδυμασία, τεχναι, ί9η
“̂των S  ινών κτλ. 8

μ . Σοφία· νιΘίχη· Γλώσσα καί θρησκεία των Σινών.
Ilept του άςιώματος των Μανδαρίνων. 14

&!· Διοίκησις, άρχοντες, εγκληματική δικαιοδοσία των 
Σινών. 20

Ε . Στρατές Σινικός· μίσβωσις των στρατιωτών εν
δυμασία καί όπλα αυτών· Σημαΐαι. 23

Σ ΐ9. Περί των χυριωτέρων προϊόντων της Σινικής, ζωτικών, 
φυτικών τε καί ορυκτών. 28

Ζ . Περιγραφή των χυριωτέρων πόλεων της Σινικής. 35
Η . ’Αρχαιολογία, αρχή της Σινικής αυτοκρατορίας καί 

έπαρίΟμησίς των δυναστειών των αυτοκρατορων. 47 
θ  · Συγκεφαλαίωσές των πρώτων μοναρχών της Σινικής 

μέχρι τ$υ Υαό* 60
I .  Συγκεφαλαίωσή της βασιλείας των περίφημο· 

τερών αυτσχρατόρων της Σινικής άπ4 τους χρόνους 
του ‘2*4, καί ανέκδοτα άναρερόμενα εις αυτούς. 57 

ΙΑ'· Συνέχεια των κυριωτέρων συμβάντων της βασιλδιαζ 
μερικών αυτοκρατορων της Σινικής. 67
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IB'. Σανεχεια τδ& αξιολογώ τερών συμβάντων επί τη; βα · 
οτλεία; μερικήν άότοκρατόριυν της Σινικής ^ β

1Γ'. Τελευταία £τ®^ττασ;ζ τη; Σινικής. 86 ;
ίΔ'. Περίληψις της βρίλείας του Χουν-Τχί, Έρϊίμω- 

σις πολλών επαρκών τής Σινικής. 9(1
ΙΕ'. Περίληψις της (&*φίας του.ΛΤάνγ.Χί. 95
ΙΣ*ΐΓΓ. ΪΙερίληφίς τής βασιλείς του αότοκ. 4Υ 4 .Τ χ ίνγ . 108, 
1Ζ'. *\ξ·όλογά τινα συμβάηα£της ρασιλ. τοδ αότοκοάτ.

4Υ&νγ-Τχί. Τελετή, ίχτελέσβη,· ο̂ αν ου- 
τοί b avxcftp* διε^ήροξεν οτί Ικλεξδ· βασίλισσαν 
άπέ τάς,γαν^ϊκας toi> πα>αΥ̂ Ο /Mti. ' 1*0

ΙΗ*. Πρεσβεία ΐ% Πορτουγαλλίας π«#£- ΐφ^αυτβ^ρά- 
τορι ‘ϊονγ-ΤχΙνγ 2Λ·τά; τΜ 72^Α!$& λ6γ?άί 
περί τούτου του άντιχβ’μένου 

1Θ'. Άζίομνηαόνεπτα σ^μβάντώ β ασ*λ-:Γ·χς του Κ try ·
Αόνγ τετάρτου α£τ$κρά cop&ς της π-αφελβοόσης δυ
ναστείας 129

ΚΛ Συνδιάλεξις του Κιέν-Λίνγ μετά τίνος ίεΑαπο-
στόλοο· 147

ΚΑ\ Ζ/}λος του αυτοαράΝο^σ;'Κ:β*^Α:δνγ §ιά τ ν̂ δτδα. 
σΛαλίαν τών ιώών tea. Γιίεγαλοϊωρία του πρές τάς 

επαρχίας. Παραίτησις του θρόν©ΰ καΙΦάνάτος αυτσυ 156 
Κ.Β\ /ίίπτομερέίζ Χ£ργρα®α1 της Πβςσβ«£ας του Αορίου 

Μαχαρτνέϋ ε:ς την Κίναν 165
ΚΤ'. Αιπτομβρ^ς σίεριγραφή τξς πρεσβεία? τ&ν ‘Θλ·4 

λανοών δίς τήν Σινικήν κατα το ί79ί>. Έδ:χΑ 
περιγραφή κα! ενδυμασία Κιέν.Λ4νγ, παρά του Κ. 
Βανβ^ύΐάμ, δευτέρου τής πρεσβείας. 179

ΚΑ7. Λεπτομερής περιγραφή της παρελ5$όσης πρβσ*
€είας του Λόρδου Άμχέρστ εί; τήν Σινικήν χατ& το
1816. ISfc
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jftE\ ’Αποσπάσματα ή αναλύσεις πολλών διαταγμάτων, 
διακηρύξεων, προσταγών xcrt θεσπισμάτων τών 
αύτοκρατόρων τών διαφόρων δυναστών, καί τινων 
λόγων καί παραινέσεων των έμπ&ροτάτων υπουργών 
των. —Λεακήρυξις του αύτοκράίορος Biv-Tl. άκυ- 
ρουσα νόμον τινά, οστις άπηγ^ρευε νά κρίνωσι τάς 
πράξεις τής κΐιβερν^σδώς τ̂Α. 194

p T ' i  ’ Ανέκδοτα άναρερομενα εις τίνας διαδοχικούς ή-
γεμόνας τησ Σινικής αυτοκρατορίας 207

ΚΖ\ ’Ανέκδοτα άναφέρ^Γενα εις νουθεσίας δοθβίσας ποίς 
Σινικούς Μονάρχας παρά τών υπουργών. 212

ΚΗ'. .^0txhovx, Λαρερόμενα είς τήν Σινικήν Κυβέρ. 218 
L  Άν$ $Ιτ5Νιρορ(7>ντα τάς θυγατέρας των αυτοκρα
τ ο ρ ία ς  συζευχΟ&ίσας μέ απλούς ί§(ώτας. 224

Α*. ’Εκλογή παραδειγμάτων άφορώντων τά ήβη. Ά- 
ξιοσημιίωτα συμβάντα της Σινικής ήθικολογίας. 330
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