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* άέν ήμαορώ  νά  ζ<ο/ραφήαα 
τή ν  '£ΧΧάόα μ α ς  τόσον ώραίαν  
ώ ς τήν  αισθάνομαι*.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΤΖΗΣ

Η ψυχή του, ποιητοϋ μεγάλη ψυχή, διαρκώς 
έν λατρεία είς τον Ναόν του Καλού.

Εις τήν Τέχνην άνεζήτει πάντοτε τήν Ε λ 
λάδα, ό'που αδιάκοπα έφτερούγιζεν ή φαντασία 
του, προσκολλημένη είς τήν ζηλεμένην αΰτήν 
χώραν του φωτός, είς τήν θείαν της Τέχνην του 
μεγαλείου καί τής άπλότητος, άπό τής όποιας 
ένεπνεετο.

Γράφω εντυπώσεις τάς όποιας ήντλησα άπό 
τήν ζωήν του, έδιάβασα μέσα είς τ ά  έργα του, 
ενωτίσθην είς τήν ήρεμον καί έμπνευσμένην του 
ομιλίαν. Κάδε του λε'ςις καί μία ευχή διά τήν 
Ε λ λ ά δ α  —  αιωνίως αΰτήν —  ή ένα παράπονου" 
τήν έποθούσε μεγάλην, τήν ώνειρεύετο ένδοξον 
δπως άλλοτε" καί τότε ένα δάκρυ μισοπνιγμένον 
εθόλωνε τ ά  μάτια  του, δάκρυ πόνου καί λα χτά 
ρας διά τήν ήλιόλουστον γωνίαν, που κρύπτει 
με'σα της τόσον μεγαλείου καί χίλ ια  όνειρα.

Έγνώρισα τόν Γύζην κατά τόν παρελθόντα 
’Ιούνιον. Τόν ενθυμούμαι είς τό καλλιτεχνικόν 
έργαστήριόν του έν τή  Ά κα δη μ ίγ  των Καλών 
Τεχνών τού Μονάχου μέ τήν διακρίνουσαν αΰτόν 
εϋγενή άφέλειαν. Ή  σεβασμία καί λευκή κεφαλή 
του, ή κουρασμένη φυσιογνωμία του καί τό 
εμπνευσμένου του βλέμμα παρίσταντο άπείρως 
θελκτικά είς τ ά  μάτια  μου μέσα είς τήν ατμό
σφαιραν έκείνην, ή όποια μ’ Ικρατοϋσε δέσμιου 
έν θαυμασμό). Ή  φωνή του σιγανή καί σοβαρά, 
καταλήγουσα είς ένα τόνον ώς είς μουσικήν Ιπ φ - 
δόν, ενείχε κάτι τό βαθύ καί μονοτόνως ώραΐον. 
Ή  ομιλία του έστρέφετο πάντοτε περί τήν Τέ
χνην, περί τάς ’Αθήνας. Δέν ελησρ.ονοΰσε ποτέ, 
μέσα είς τήν δόξαν που τόν περεέβαλλε, τήν 
στενωπόν τής όδού Θεμιστοκλέους, όπου εΰρί- 
σκετο τό ευτυχισμένου πατρικόν του σπίτι. Αυτό 
έστεγασε πρώτον τό τάλαντου του. Ε ίς ένα τρί
γωνον δωμάτιον, πού τό στολίζουν άκόμη διά
φορα σχεδιάσματα καί ίργα  του ημιτελή, ήρχι- 
σεν ό Γύζης τ ά  πρώτα φτερουγίσματα τής τέχνης 
του, ή οποία ήτο προωρισμένη νά δοξάση τό 
ελληνικόν όνομα. Γύρω του αί ημιτελείς συνθέ

σεις, αί έγκλείουσαι τάς πρώτας δονήσεις τής 
εμπνευσμένης του ψυχής, έτόνιζαν σιγαλόν ύμνον 
είς τόν έργαζόμενον πρεσβύτην.

Καί επανερχόμενος είς τήν Ε λ λ ά δ α , εν ώ 
περιειργαζόμεθα ποτέ τ ά  αριστουργήματα τής 
ελληνικής Τέχνης, τά  ευρισκόμενα είς τάς στοάς 
τής ’Ακαδημίας, έπανελάμβανε σ υχνά : κρίμα 
νά μήν έχωμεν εκεί κάτω είς τάς ’Αθήνας τά  
εκμαγεία τουλάχιστον τών αριστουργημάτων αυ
τών. Καί ανέπτυσσε τότε μέ όλίγας λέξεις τήν 
αξίαν έκάστου έργου καί άνέλαμπεν υπό τήν 
πρόχειρον διδασκαλίαν του έκπαγλον τό κάλ
λος των. Ή  άρχαιότης, έλεγεν, είνε ή μόνη 
Τέχνη. ’Εκείνοι ποτέ δέν θά ξαναγεννηθουν.

’Ακριβώς τήν εποχήν εκείνην έδιδε τής τελευ
ταίες πινελιές είς τήν τελευταίαν του σύνθεσιν, 
τήν όποιαν μετ’ όλίγας ήμέρας έστειλεν εις τήν 
Έκθεσιν του Μονάχου. Είχεν έμπνευσθή αΰτήν 
άπό τό τροπάριου τής Μεγάλης Έ β δο μ ά δο ς: 
Ίδοΰ ό Νυμφίος έρχεται έν τω μέσφ τής 
νυκτός.

«Βλέπετε, μου έλεγε, δεν έβαλα ρομφαίας. 
Έ γώ  αισθάνομαι τήν θρησκείαν μας, μόνον μέ 
άγάπην. Ή  ’Α γάπη είναι τό έμβλημά της».

Ή  εϊκών εκείνη ητο τό κύκνειον άσμα τού 
ποιητοϋ. Καί ό Νυμφίος εύρε γρηγοροΰσαν τήν 
μεγάλην του ψυχήν.

’Ενθυμούμαι άκόμη ζωηρά, ούτε θά τό λη
σμονήσω ποτέ, τό φιλόξενου σπίτι τού μεγάλου 
καλλιτέχνου. Ήσθάνθην εκεί μέσα τό θάλπος 
τής ’Αγάπης καί συγχρόνως τής Τέχνης τήν 
θείαν πνοήν. Α ί δύο Ε φέστιοι έσκόρπιζαν άφθονα 
τήν χάριν των είς τήν εΰλογημένην στέγην, χω 
ρίς Ιπίδειξιν, μέ τής αλήθειας τήν απλότητα. 
’Ανεύρισκα παντού γύρω μου τήν καλωσύνην καί 
τό χαμόγελο. Τής αρχαίας φιλοξενίας τήν 
άφέλειαν.

Βραδύτερου, όταν τού έγραψα διά νά τού 
σφίξω τό χέρι καί τόν ευχαριστήσω καί τού 
έκφράσω συγχρόνως τόν θαυρ-ασμόν μου διά τόν 
έμπνευσμένον ζωγράφον, καί τήν εκτίμησιν καί 
άγάπην μου διά τόν άνθρωπον, μού άπήντησε 
μέ τήν άφελή καλλιτεχνικήν του γραφίδα:
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« Ό τ α ν  παιδί έβαστούσα ακόμη τδ φουστάνι 
τής μχκαρύπσσας Μάννας μου, καί ’έτρεχα κοντά 
της, ενθυμούμαι νά έλεγε με καμάρι εις τους 
γνωρίμους καί φίλους μας, οΐ όποιοι μας άπήν- 
τουν καί με εχάϊδευαν, ό Νικόλας μου δεν είναι 
ώμορφο πα ιδ ί, μά έχει πλανε'το. Τό πλανέτο 
αΰτό, η  μάλλον ή εΰχή της, θά είναι βεβαίως 
εκείνη ή δύναμις ή όποια ώς σήμερον μέ προστα
τεύει, καλύπτουσα τ ά  λάθη μου και μαγεύουσα 
εκείνους οΐτινες εκ τού πλησίον με γνωρίσουν. Τό 
πλανέτο αύτό, έγέλασε καί σας' καί σας τό εςο-

Ν ίχ η  ( Σ κα ρίφ ημα ).

μολογοΰμαι ότι δεν αισθάνομαι άλλο τ ι παρ’ οτι 
ώς άνθρωπος έξετέλεσα τό καθήκον, τό όποιον 
καθήκον εις κάθε άνθρωπον είναι ίδιον».

Ό  Γύζης ητο κ α τ ’ ενοχήν ελλην ζωγράφος. 
Τά έργα του άποπνεουν την μελαγχολικήν ποίη- 
σιν των δημοτικών τραγουδιών. ’Έ θιζε με τόν 
χρωστήρα τάς λεπτοτάτας χορδάς τής ψυχής 
του 'Έθνους, από τήν οποίαν ήντλησε τά  θέ
ματα τών εικόνων του καί ένεπνεύσθη τ ά  άρι- 
στουργηματά του. Φύσις υπέροχος, ποιητική, 
ευγενής, άνεΰρεν δ ,τι υψηλόν εγκλείει ή ιστορία 
μας, δ ,τ ι ώραίον εχει ό ελληνικός βίος, ό άπλούς, 
ό απέριττος, ό άγνός καί άμιγης τοϋ σημερινού 
πολιτισμού. Σπανίως συγκινεϊ εργον καλλιτεχνι
κόν τόσον βαθειά δσον τό Τά,αμα τοϋ Γύζη.

Ή  Θρησκεία, τό Παλλάδιον τής Ε λλάδος δού
λης, λάμπει μέ δλον τό κάλλος της εις τά ' πρό
σωπα μάννας καί κόρης, ποϋ είχαν άφιερώσει 
εις αυτήν τής ζωής τω ν έν δνειρον. Δύναμις 
ύπερτέρα, ή οποία ποτέ δέν Ιγκατέλιπε τόν Έ λ 
ληνα, όδηγεϊ τάς δύο γυναίκας εις τόν μακρινόν 
δρόμον των υπό τό παρήγορον Φως αναμμένης 
λαμπάδος. Καί εις τό τέρμα, ώραίον ώς ή ’Αλή
θεια, σελαγίζει πέραν εκεί ε’να Σύμβολον, άγια- 
σθέν δ ι’ ένός Θανάτου.

Είς τό Κ ρυφό Σχολειό αδελφωμένα ζωγρα
φίζονται ό Πόνος τής Σκλαβιάς που βαρύνει τό 
έλληνικόν’Έθνος καί ή λευκάζουσα μ.ακρόθεν ’Ελ
πίς τής Ελευθερίας.

Καί μέσα ϊτή  θολόχτιστη εκκλησία— 
στήν εκκλησία ποϋ παίρνει κάθε βράδυ 

την δψι τοϋ σχολειού— 
τδ φοβισμένο φως τοϋ κανδηλιοϋ 
τρεμάμενο τά όνείρατα αναδεύει . . .

Έ βα λε  τό χέρι του Ιπάνω είς τό πονεμένον 
μέρος, ήσθάνθη βαθειά τόν πόνον καί τόν απέ
δωσε μέ τόν δημιουργόν χρωστήρα του ζωντα
νόν έπί της άψυχου οθόνης.

Η  ελληνική ψυχή, ή αίματωμενη ακόμη, 
μεθ’ ολον τής ’Ελευθερίας τό χαμόγελο, προσδί
δει είς τά ς εικόνας του ζωήν λύπης καί χαράς 
καί έλέου.

Ά λ λ ’ είς τήν ψυχήν του Γύζη έπιτελειται 
όλονέν κάτι, έξόχως ώραίον. Ή  ελληνική Τέχνη, 
ή αίωνία, ή δημιουργήσασα ύπέρογον κόσμον 
συναισθημάτων, γραμμών, σωμάτων, ή ύψίστη 
αυτή εκδήλωσις τής ενοικούσης είς τόν άνθρωπον 
θείας πνοής, τά  κιτρινισμένα υπό τού χρόνου 
μάρμαρα, τ ά  συγκινούντα μέ τό κάλλος των τό 
θεϊκόν, τά  μεταρσιουντα τόν άνθρωπον, τόν 
άσθμαίνοντα ύπό τό βάρος τής σημερινής ζωής, 
τής επιστήμης, τού θετικισμού' καί τής μεγά
λης αυτής Τέχνης αί άδελφαί γραμμαί τών 
βουνών τής 'Ελλάδος, πού πρώται έθελξαν τό 
όμμα τού Γύζη, ζούν, βαθειά χαραγμέναι, μέσα 
του. Τού ζωγράφου τήν ύπαρξιν περιβάλλει όρί- 
ζων μαγικός. Ή  ψυχή του κλίνει τό γόνυ πρό 
τών δύο θεοτήτων καί ή λατρεία αύτή ή 
θερμή, τής προσευχής του τό θυμίαμα άναφαί- 
νεται μέσα είς τήν τέχνην του μέ τής ιδιοφυίας 
τήν σφραγίδα.

Υπό τόν όμ.ιχλώδη γερμανικόν ουρανόν άπο- 
καλύπτει τό κάλλος τής ελληνικής Τέχνης καί 
τής ελληνικής Φύσεως. Ό  Ό λνμπιονίκης, ή
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Ιστορία, ό Ν έος Αιών, τό ΙΙνενμα  τής θλίτ/ιειος, 
ή Λόξα περιβάλλουν τό όνομά του μέ αίγλην.

'Η  Βαυαρία αποδίδει τήν προσήκουσαν τιμήν 
είς τόν έλληνα καλλιτέχνην. Καί ό Γύζης γρά
φει τήν Άπο&έιυσιν τής Βαυαρίας. Έ π ί άρμα
τος, συρομένου ύπό λεόντων, εμβλήματος τού

λήν καί άυλον. Ε ργά ζετα ι έπί τέσσαρα ολό
κληρα ετη. Καί προσθέτει είς τό εργον του τό 
πολυτιμότερον κόσμημα. Ευγένεια γραμμών, 
χρωματισμού, έμπνεύσεως διαπνέει όλην τήν 
εικόνα. Τής συνθέσεως ή χάρις άπειρος. Ό  χρω
ματισμός, διακρίνων τόν Γύζην καί προσδίδων

Ό  Μ ικ ρ ό ς  Σ ο φ ό ς .

Βαυαρικού βασιλικού οίκου, φέρεται ή Βαυαρία. 
Είς τό αριστερόν χέρι κρατεί τό σύμβολον της 
Ειρήνης καί είς τό δεξιόν λήκυθον πλήρη ελαίου. 
Τό Έ μπόριον, ή Βιομηχανία καί ή Βιοτεχνία 
στολίζουν αϋτήν μέ άνθη. Τ ά  ήνία τού άρματος 
κρατεί “Ερως, σύμβολον τής αγάπης, ήτις συν
δέει τήν Βαυαρίαν μέ τόν βασιλεύοντα οίκον. Η 
’Επιστήμη καί τό Πνεύμα αυτής ύπό μορφήν 
παιδός, μέ δάδα άναμμένην φωτίζουν τόν δρό
μον της. Έ π ί  κεφαλής ή  Ποίησις, τονίζουσα 
ύμνον, καί μικρός παΐς, τής Ποιήσεως τό 
Πνεύμα, προσπαθεί νά κρατήση τό άρμα, συμ- 
βολίζων τήν εϋχήν ό’πως ή  Βαυαρία ύπό τήν 
σκέπην τής ειρήνης προκόπτη πάντοτε. Καί 
κλείει τήν πομπήν ή Τ ύχη, φέρουσα πλούσια 
δώρα είς τήν εύδαίμονα χώραν.

Κάτι άγαθώς, ούρανίως ώραίον, οδηγεί τόν 
χρωστήρα του καί αίρεται με τής Ποιήσεως τάς 
πτέρυγας. Ζή καί αισθάνεται είς σφαίραν ύψη-

κάτι ιδεώδες είς τά  έργα του, μετέχει τού κυα
νού τού ελληνικού ουρανού. Ή  είκών έγράφη μέ 
μίαν σκέψιν, μέσα είς ένα όραμα, πού έλίκνιζε 
τ ά  όνειρα τού ποιητοΰ είς τής ποθεινής πατρίδος 
τόν ορίζοντα. «Χαίρω ότι εύρετε τήν ψυχήν μου 
εις την Άποθέωσιν τής Βαυαρίας», μου εγραφε 
πρό ολίγων μηνών. 'Η  άγάπη πρός την θετήν 
πατρίδα καί ή άγάπη πρός τήν πατρίδα τήν 
τροφόν, τήν μητέρα, άδελφωμέναι μέσα του, 
δέν ήμπορούσαν νά χωρισθοϋν είς τόν ύμνον, 
τόν όποιον έτόνιζε πρός τό αιωνίως Καλόν του 
Καλού ό ένδοξος νοσταλγός. Κ άτι σαν ήρεμοι 
τόνοι μουσικής θείας άναδίδονται καί σκορπίζουν 
τριγύρω ατμόσφαιραν αρώματος λεπτότατου.

Ή  Βαυαρία άνευφημεϊ τόν ελληνα ζωγράφον 
καί τού προσφέρει τόν στέφανον. Ή  Πατρίς τόν 
προσκαλεί είς τούς θερμούς κόλπους της. Καί ή 
Δόξα σπεύδει φεΰ ! νά χαράξν) τό όνομά του 
επάνω είς τόν τάφον του.

ΚΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Α Η ΛΙΔ Η Σ



ο Γ Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Οντε στή χώρα τη  σοφή τής Τευτονίας, ■
Π ο υ  έβνζαξε τή ς  μάννας μας τάμβρόσιο γάλα, 

Οντε μ έσ  στή σκοταδερή, β ονβή  Βαλχάλα, 

Ζ η τε ΐ ή ψ νχή  Σ ο ν  φωτεινή σφαίρα αρμονίας.

Γιατί, ψ νχή  που ·&εονς στήν γη ν  ολύμπιους πλάττει, 

Έ λληνοπονλες αδελφές, Ν ίκ η  και Δόξα,

Μ έ  χρώ ματα α π ’ τά ουράνια μας παρμένα τόξα,

"Α λλα  τήνε μαγεύουνε, γαλάζια  πλάτη.

’Ά λλα  ταξείδια τήν τραβούν σε κόσμους άλλους, 

Σ α λλην  αστείρευτη π η γ ή  φωτός καί κάλλους· 
Κ αι τά φτερά μ ε  γυρισμόν λαχτάρα άπλόνει, 

Σ τή ν  πρώ τη ηλιόλουστη φωληά, σάν χελιδόνι.

Γ Ε Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ Τ Ρ & Τ Η Γ Η Σ

Α
Π

Ο
Θ

Ε
Ω

Σ
Ι

Σ
 

Τ
Η

Σ
 

Β 
Α 

Τ 
Α 

Ρ 
] 

Α 
Σ



Ν έος ΑΙών,

Ο Ν ικόλαος Γύζης έπλαττε κατά  δύο τρόπους έ ν  τή τέχνη  τ ο υ : εκείνο  τό 
όποιον μετά καλλιτεχνικής χα ρά ς έβλεπε, και εκείνο  τό όποιον μετά 

ποιητικοί? πόθου ώνειρεύετο.
’ Ε ζω γρ ά φ ει τά  μικρά συμβάντα του καθημερινού βίου του σπιτιού καί 

τά?ν δρόμω ν, και εζω γρά φ ει τάς ύψηλάς συναντήσεις, τάς όποιας δύνατα ι νά  
έχη πνεύμα λαχταρ ίζον έκ πόθου κα ί γ νω ρ ίζο ν  ν ά  πετά.

Τ ί  έβλεπε κ α ί τ ί ώνειρεύετο·,

“Ε βλεπε το ν  χ ο ρ ό ν  τώ ν  χρω μ ά τω ν  κ α ί τ ά ς  πανηγύρεις τού φω τός ύπό 
τόν μεσημβρινόν ουρανόν, έβλεπε τήν ζω ή ν  τώ ν άνθρώ πω ν καί κατά τάς 
4πτά ημέρας τής έβδομάδος, τήν ζω ή ν  αυτήν, τήν τόσον μ ικρά ν  έ ν  τή άση- 
μότητί της καί τόσον σημαντικήν έ ν  τή μικρότητί της- διότι δλο ι οί άνθρω ποί 
του αισθάνονται, ε ίνε  τεθλιμμένοι ή φαιδροί. Κ αί έβλεπεν  αυτήν τήν χ α ρ ά ν  
και αύτήν τήν οδύνην εντός τ<Χ>ν ά γυ ιώ ν  ούχί μ ό νο ν  ώ ς ζω γρ ά φ ο ς μ ε  τούς 
οφθαλμούς, ά λλά  καί ώ ς άνθρω πος μ έ  τήν καρδίαν. "Α νθρωπος καί καλλιτέχνης 
ήτο έ ν  έ ν  αΰτ<β, ώ φ ειλον  ν ά  αίσθάνω γται όμοΰ —  κ α ί ήοθάνογΓρ περιπαθώς-
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Έ γκ λ ε ίετα ι μεγάλη, αγάπη πρός τούς άνθρώ πους ε ίς  τάς ε ικ ό να ς του. Έ θώ πευ- 
σεν  έ\· τή φαντασία του τά  παιδία τά όποια έζω γράφ ησε καί έτίμησε τούς 
γέροντα ς τούς όποιους εγραή/ε, καί άπό τού προπετούς γέλ ω το ς  τώ ν  άγυιο- 
πα ίδω ν μέχρ ι τής σεμνής σοβαρότητος του σκεπτικού, γέροντος, δστις χιλ ιάκις 
ήδη έγέλα σ εν , ά λλά  καί χιλ ιάκ ις επίσης έχε ι κλαύση, μεταδίδει είς δλας τάς 
μορφάς του τό ισχυρόν εκείνο πΟρ, τό όποιον καλοΰμεν εσω τερικήν ζω ήν.

Κ αί τί ώ νειρεύθη ; Ε ίς τά  όνειρά  του ό Γύζης ε ίν ε  αύστηρός, δ ιά  τώ ν 
χασμάτω ν τού ονείρου του ο ύ δ έν  δύναται ν ά  παρείσδυση τό όποιον Θά ήτο συγ
γ εν ές  πρός τό  σύνηθες, τό καθημερινόν θνήσκει καί ό χ ρ ό ν ο ς  παύει— άρχεται 
ή α ίω ν ία  σημασία. Ε ίς  τά  ό νειρά  του ούδεν  τό επίγειον· τό π ά ν  ε ίν ε  ύπερ- 
κόσμιον, τό π ά ν  ε ίν ε  πλήρες σημασίας καί τό πάν υπηρετεί έκεΐ μ ία ν  
ρήγισσαν: τήν Κ αλλονήν. Ε ίς  τά  όνειρά  του δ έν  ζώ σ ι π λ έο ν  άνθρωποι, 
ά λλά  πλα νώ ντα ι έκεΐ ύψ ηλαί ά κανοβόλο ι μορφαί, άδελφ α ι τ ώ ν  ω ρ α ίω ν  ¿κεί
ν ω ν  δυνάμεω ν, τάς όποιας οί άρχα ΐο ι "Ελληνες έδημιούργησαν ε ίς  τήν 
άνθρωπότητα ώ ς ιδανικόν μέχρ ι συντέλειας τώ ν  α ιώ νω ν. Ε ίς τά  όνειρά  του 
φ λέγει ισχυρός π ό θ ο ς: ν ά  ε ίνε  αληθώς απόγονος τού λαού έκείνου, τού 
οποίου ή γλώ σσα ε ίν ε  μήτηρ τής γλώσσης του, ή πατρίς επίσης πατρίς του.

Κ α ί ό Ν ικόλαος Γύζης δ έ ν  βλέπει πλέον, καί ό Ν ικόλαος Γύζης δ εν  
ονειρεύεται π λέο ν  , , ,

Ε Ρ Ν Σ Τ  Χ Α Ρ Τ

Σ π ονδή .



Η  Δ Ο Ξ Α

Σ τώ ν  Ψ α ρ ώ ν τήν ολόμαυρη ράχη 
Π ερπατώντας ’ ή Δ όξα μονάχη. 
Μελετά, τά  λαμπρά παλληκάρια 
Κ αί στεφάνι στο χέρ ι κρατεί, 
Γ ενα μ ένο  άπ' τά  λ ίγ α  χορτάρια, 
Ποΰ ε ίχα ν  μείνη στην έρημη γή.

Σ Ο Λ Ο Μ Ο Ι

Τ έ χ ν η  κ α ί ’Ε π ισ τή μ η .

Ο Γ Τ Ζ  Η Σ
Ω Σ  ΔΙΑ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ο Σ  ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ :

Ο παρατηρών τήν ίσχυράν καί απότομον 
μετατροπήν, ήτις έπήλθεν εις τάς είκα- 

στικάς τέχνας καί τήν καλλιτεχνικήν βιοτεχνίαν 
κατά  τά  τελευταία έτη, μετατροπήν προελθου- 
ααν άπό ΐξωτερικάς επιδράσεις, καί άνασκοπών 
τά  πέντε ή δέκα διαρρεύσαντα έτη, εκπλήσσεται 
εξάπαντος συλλογιζόμ.ενος πως τόσον ταχέως 
λησμονείται καί παραγνωρίζεται δ ,τ ι άλλοτε 
Ικρίνετο άξιον των ύψίστων επαίνων. Που έγκει
τα ι τδ  αίτιον ; ’Αρκεί αρά γε ν ’ άποδώσωμεν 
τούτο, συντόμως, εις τόν συρμόν, δστις, δ ,τ ι ελά- 
τρευσε σήμερον κρημνίζει αυριον ; Νομίζω δχι, 
μολονότι αρκετόν μέρος της άστασίας ταύτης 
προέρχεται καί εκ τοϋ συρμοΰ.Ά φ’ έτέρου δμως 
δεν πρέπει νά μή όμολογήσωμεν ότι κατά τό 
πλείστον τό σπέρμα τής λήθης έφερεν εν έαυτή 
ή καλλιτεχνική ατέλεια των άλλοτε έκθειαζο- 
μένων τώρα δέ διασυρόμενων έργων. Διότι τό

αληθώς ώραίον παραμένει τοιοΰτο κατά  πάντας 
τους χρόνους, άν όχι εις τήν κρίσιν του πλήθους, 
του όποιου οΐ ψευδόχρυσοι στέφανοι ταχέως 
άμαυρουνται, ά λ λ ’ εις τήν κρίσιν των ειδημό
νων. ’Αληθώς εν μ ια  τοιαΰτη μετατροπή, οποίαν 
επετέλεσαν τά  τελευταία έτη, δΰναται νά κατα- 
δειχθη ή άξια ενός έργου, τό μεγαλεϊον ενός 
καλλιτέχνου. Ε ίς  δ ’ έκ τών ολίγων, οί όποιοι 
εις τό ρεύμα τών τελευταίων ετών παρέμειναν 
πιστοί πρός εαυτούς καί διεφυλάχθησαν αλη
θείς καλλιτεχναι, είνε ό Νικόλαος Γύζης.

Δέν θά πραγματευθώμεν ενταύθα περί του Ιν 
γένει ζωγράφου Γύζη, αλλά θά σκιαγραφήσωμεν 
τήν δράσιν αύτοϋ εν τή  περιοχή της διακοσμη- 
τικής τέχνης.

Τό πεδίον τοΰτο, εις τό οποίον άνιπτύχθη τό 
δημιουργικόν, τό βαθύ πνεϋμά του, εΤνε σχετι- 
κώς περιωρισμένον. Έζωγράφησε μόνον σειράν
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τινα  αγγελιών τών τοίχων, προμετωπίδων καί 
σχεδιογραφημάτων διά την βιβλιοτεχνίαν.’Αλλά 
ποιον πνεύμα αναφαίνεται είς εν έκαστον των 
έργων τούτων ! Τ ίς δύναται ν’ άρνηθή τήν 
αΰστήράν ώς δικαστοΰ κρίσιν τήν έποπτεύου- 
σαν τήν έκτέλεσιν των έργασιών του, πώς έζή- 
τει καί έζύγιζε καί εσχεδίαζε καί έσχιζε μ.έχρις 
ου τό έργον όρθωθή πρό τής κρίσεώς του όπως 
τό ήθελεν; Ό  εύτυχήσας νά έπισκοπήση εις τό 
έργαστήριόν του τόν πλούσιον θησαυρόν των 
ιδεών, οστις εν άπροσδοκήτω πληθύί έξετείνετο 
εις τούς τοίχους ή κατά φιλικήν συνδιάλεξιν, 
δτε σπανίως έσβύνετο τό σιγάρον, νά ρίψη εν 
βλέμμα είς τόν πλούτον τών χαρτοφυλακίων του, 
ανευρίσκει καλλιτέχνην πολύ μεγαλείτερον εκεί
νου τόν όποιον δεικνύουν τ ά  περατωθεντα έργα 
του. ‘Ως άπόδειξιν τούτου αναφέρω μόνοντήν 
συλλογήν τών σκαριφημάτων του εις τήν Έ κ θ ε- 
σιν του ύαλίνου παλατίου Ιν Μονάχφ.

Τό θεμελιώδες γνώρισμα της τέχνης του Γύζη 
είνε άναντιρρήτως ό αρχαίος κλασικός χαρα- 
κτήρ, τό μέγα δώρον τής πατρίδος του ‘Ε λλά
δος. Άκουσίως επέρχεται είς ήμάς συχνά ή σκέ- 
ψις ότι αί σοβαραί, άβραί γυναικείαι μορφαί, 
τά  ισχυρά ανδρικά πνεύματα, είνε τε'κνα βαθύ
τα τη ς νοσταλγίας τής πατρίδος του. Ε νέχουν κάτι 
τής ’Ιφιγένειας, καί αί σκέψεις του καλλιτέχνου 
κατά  τήν δημιουργίαν τών εύγενών τούτων 
μορφών φαίνεται ώς νά Ιβυθίσθησαν είς τά  όνειρα 
τής άναμνήσεως, ωσάν ό ζωγράφος νά «έζήτει 
μέ τήν ψυχήν τήν χώραν τών Ελλήνων» όπως 
λέγει ο ποιητής. Τ ά  υπέρλαμπρα πλάσματα 
τής αρχαίας τέχνης υπήρξαν τ ά  πρότυπα τού 
καλλιτέχνου, άλλ’ όχι ώστε νά διαφαίνεται έξάρ- 
τησίς τις εξ αυτών. Νομίζω ότι ούδέν παράδειγμα 
καθαρώς τυπικής προσοικειώσεως αρχαίων μορ
φών υπάρχει εις τό ίργον τού Γύζη. Τό πνεύμα 
τής αρχαίας τέχνης ενυπάρχει πρό πάντων είς 
τήν τέχνην τού Γύζη, καί τούτο τήν ζωογονεί, 
καί τούτο άσκεϊ άκατανίκητον θέλγητρον έπί τού 
θεατού. Βεβαίως τό πνεύμα τούτο τό εύγενές περι
κλείει εύγενής κλασική μορφή, είς μεμετρημένον 
πάθος κινούνται τ ά  σώματα, ομοίως σεμνοπρεπή 
καί ύπό αττικής χάριτος διαπνεόμενα. Ώ ς  έπί 
τό κλειστόν λεπτόν άραχνούφές ένδυμα περιβάλ
λει τήν κυματίζουσαν καμπυλότητα τών μελών 
εύκοσμοι, άγναί είνε αί άβραί αύται γυναίκες, 
ίσχυράν δε ζωήν, αναβρασμόν πνεύματος μαρτυ
ρούν τάνδρικά σώματα. Τούτο δυνάμεθα νά 
έξακριβώσωμεν είς τήν θαυμασίαν σύνθεσιν τής 
Θεωρίας καί Πράξεως, ή όποια έσχιδιάσθη ώς 
δίπλωμα αξίας έν τη  μηχανική τέχνη. ’Αριστερά

τό χαρίεν γυναικεΐον πνεύμα τής θεωρίας, τό πρός 
τάνω μετά σκέψεως άνατεΐνον τήν κεφαλήν διά 
τής δεξιάς κρατούν τήν γραφίδα. Αεξιά αλύγι
στος. ώς χυθεϊσα είς χαλκόν, ή  ανδρική μορφή 
τής Πράξεως. Ό π ο ια  ζω ή!., όλη ή δύναμις αν
δρικής δημιουργίας γίνεται καταφανής είς τούς 
οφθαλμούς μας. Ή  ενέργεια τού δημιουργικού 
πνεύματος έξαστράπτει έκ τών οφθαλμών ύπό 
τό ιύρύ καί καμαρωτόν μέτωπον, υποκάτω τών 
τοξοειδών όφρύων. Ή  δεξιά χειρ καταμετρεί 
με διαβήτην τό σχε'διον τής Θεωρίας·' ή αρι
στερά στηρίζει έπί τού γόνατος τροχόν καί σφυ
ράν. Πόσον βαθέως κατορθώνει ό Γύζης νά 
ενσάρκωση είς τήν σύνθεσιν ταΰτην τόν σύνδε
σμον τής Θεωρίας καί τής Πράξεως ! . . Τούτο 
δεικνύει ήδη ό τρόπος μεθ’ ου κρατεί ή Πράξις 
τόν δ ιαβήτην.’Αλλά καί ή θεωρία έχει ανάγκην 
τής ΓΙράξεως, καί άφίνει τήν άριστεράν της επί 
τού άκμονος, έπί τού όποιου εύρίσκονται τά  
σχέδια τής έκτελέσεως. Κ αί έπί τού άκμονος ώς 
αμοιβή τής ηνωμένης δημιουργίας καί αμοιβαίας 
συνεπικουρίας ή βραβεύουσα όάφνη. Ό πίσω , πρό 
πηγής άναβλυζούσης στηρίζεται έπί σωρού επι
στημονικών βιβλίων τό Πνεύμα τής έφευρέσεως 
άνέχον διά της άριστερας καταυγάζοντα λύχνον. 
’Α ρχαία ανάγλυφα (γέννησις τής Ά θηνάς κλπ.) 
είς τάς πλευράς τής πηγής, τρίποδες φλογοβο- 
λούντες συμπληρούσι την σύνθεσιν. Ποιον εύγενή 
ρυθμόν αποπνέει ή σύνθεσις αϋτη έκ τών συμμε- 
τρικωτάτων χειρονομιών τών προσώπων. Ή δ ύ - 
νατό τις πολλά καλλιτεχνικά προσόντα νά έξάρη, 
όπως παραδείγματος χάριν τήν προσφυά δια- 
σταύρωσιν του αριστερού ποδός τού Πνεύματος 
τής Έφευρέσεως μέ τόν δεξιόν βραχίονα τής 
Πράξεως κ τλ ., άλλ’ εδώ τό Ιργον αναφωνεί: Ίδε 
μέ καλλιτεχνικόν βλέμμα τήν τέχνην, μή λεπτο- 
λογής, άπόλαυε!

Ε ις όλα τ ά  άλληγορικά σχέδια τού Γύζη 
ύπάρχει βαθεία έννοια, είς τήν έξακρίβωσιν τής 
οποίας απαιτείται προσεκτική, ήσύχως έρευνώσα 
παρατήρησις. Τ ά  εργα τού Γύζη επίσης άπέχοντα 
άπό τήν λεπτολόγον μυστικοπάθειαν τού μεσαίω- 
νος, άπό τάς αινιγματώδεις, συμβολικάς ζωγρα
φιάς, τάς οποίας ήρέσκοντο νά ζωγραφουν ώς 
παραρτήματα τών κυρίων εικόνων οί τοιχογρά
φοι τού 18 αίώνος, ώς καί άπό τάς άνουσίας, 
τ ά  αύτά πάντοτε έπαναλαμβανούσας αλληγο
ρίας τών νέων χρόνων, είνε ώς πρός τήν ιδέαν 
εντελώς διαυγείς συνθέσεις, αί όποίαι εκφράζουν 
φανερά καί καθαρά τάς βαθείας του σκέψεις, 
χωρίς ούδ’ άπαξ νά καταπίπτουν είς τό κοινόν 
καί τετριμμένον. Τούτο δ’ είνε έπίσης τό παρέ-

Θ Ε Ω Ρ Ϊ Α  Κ Α Ι  Π Ρ Α Ξ Ι Σ
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χον είς τάς .συνθέσεις ταύτας τ ι τδ αιωνίως νέον 
καί νεαρόν. "Ας άναλογισθή τις προ πότων ετών 
έτέθη εις χρήσιν ή καλλιτεχνική αγγελία της 
έτησίας Έκθέσεως του καλλιτεχνικού ομίλου του 
Μονάχου καί άς έρωτήση άν ή μεγαλοπρεπής 
εκείνη σύνθεσις, ή θαυμασία εκει'ννι άλληγορία 
του συνδέσμου του Μονάχου μετά της Τέχνης 
έπαλαιώθη κατ' Ιλάχιστον.

Προσφυέστατα αρμόζεται τδ  πνεύμα τού Γύζη 
είς τάς άλληγορικάς εκείνκς συνθέσεις, αί όποΐαι 
πραγματεύονται εντελώς νέα θέματα, εφευρέσεις, 
προόδους της τε'χνης κτλ. Καί άν ατίθασα είς

M txß& s ΰ ά ν .

καλλιτεχνικήν διατύπωσιν φαίνωνται ταΰτα , ό 
Γύζης τ α  δαμάζει άκόπως— διότι τ ά  ϊργα ούδεν 
ίχνος καταναγκασμού καί κοπώσεως φέρουν —  
καί τά  καθυποτάσσει είς την μορφήν την άρμόζου- 
σαν είς α υτόν τούτο άποδεικνύουν πλήν άλλων, 
δύο σκαριφήματα άπεικονίζοντα την φωτομηχα-. 
νικήν άναπαραγωγήν, θέμα εξόχως νέον άλλα καί 
εξόχως άχαρι. ’Αλλά ποιαν κλασικήν παράστασιν 
παρέχει είς πάντα  ό Γύζης ! . . . Ό  σκοπός των 
γραμρ.ών τούτων δέν είνε ή άνάλυσις· έδώ ισχύουν 
πρδ πάντων οι λόγοι του Φάουστ: ο “Αν δέν 
αίσθάνεσθε τίποτε, δέν θά καταλάβετε τίποτε». 
Θεωρητικά; λεπτολογίαι δέν υπάρχουν είς τάς 
υπέροχους ταύτας εικόνας, άλλά οροσερά καί 
υγιής γνώσις, σαφής ίκφρασις ώριμων ιδεών.

Τδ αυτό παρατηροϋμεν καί είς τήν προμετω
πίδα  τοϋπεριοδικοϋ « U e b e r L a n d  u n d  M eer» .

Ά βρά  γυναικεία-μορφή, ή Φήμη, άκροαται τάς 
ειδήσεις, τάς όποιας φέρει τδ τηλεγραφικόν σύρμα. 
Τ ά  άκρα των πτερών των πτερύγων της φέρουν 
οφθαλμούς μακράν καί τ ά  πάντα περιβλέποντας’ 
ή δεξιά της κρατεί γραφίδα, ή αριστερά τήν 
σάλπιγγα’ εμβλήματα των τεχνών, του εμπο
ρίου, τής βιοτεχνίας, τής βιομηχανίας συναρμό
ζονται άβιάστως είς τήν σύνθεσιν, άποτελοϋντα 
έν άρτιον σύνολον ποιητικωτάτης άντιλήψεως.

Ή  έπικράτησις τής ποιήσεως εΤνε καταφανής 
είς τ ά  πλείστα τών έργων τού Γύζη. Ό  καλλι
τέχνης, δστις είς τδ Τάμμα  έδημιούργησε τόσον 
σπαρακτικόν, τόσον βαθε'ως τήν ψυχήν, συντα- 
ράσσον ποίημα, δέν δύναται ν' απαλλαγή τής 
Ποιήσεως, τής αδελφής τής Τέχνης. Τώ είνε 
πιστή, εύστοχος καί δεξιά βοηθός.

Είπομεν ήδη, ότι ό θεμελιώδης χαρακτήρ τών 
άλληγορικών πλασμάτων τού Γύζη είνε δ κλασι
κός άρχαίος. Είνε δέ ούτος ούχί δύσκαμπτος 
άλλά πλήρης εύγενοϋς, παλλομένης ζωής, σύμμε
τρος μέν είς τήν κίνησιν ένδς Ικάστου τών προ
σώπων, ώς εάν δ κόθορνος ήμπόδιζε τδ  ταχύ 
βήμα, άλλ’ άπηλλαγμένος πάσης άλυγισίας ή 
κενού πάθους. Τδ εύγενές καί τδ σύμμετρον, τδ 
οποίον έκφαίνεται είς πάσαν γραμμήν, ή αύστη- 
ροτάτη γραφή τού περιγράμματος υπομιμνήσκει 
άκουσίως άρχαια έργα. Εντεύθεν προέρχεται τδ 
πλαστικόν γνώρισμα, τδ  όποιον έχουν αί άλλη- 
γορίαι τοϋ Γύζη. Μολονότι αί μορφαί έπί τού 
χάρτου φαίνονται ώς άεροϋφείς, είνε όμως καί 
τόσον πλαστϊκαί, ώστε γλύπτης όξείαν έχων άντί- 
ληψιν δύναται νά τάς μεταπλάση είς ανάγλυφα.

Ή  άπόπειρα αΰτη έπέτυχεν άπαξ καθ’ ολο
κληρίαν. ’Αναφέρω ενταύθα τδ άναμνηστικδν με- 
τάλλιον, τό όποιον έκόπη κατά την πεντηκοστήν 
έπετηρίδα τής έν Ά θήναις Φιλεκπαιδευτικής 
Ε τα ιρείας τώ  1886 . Ή  μία ό'ψις παριστά κα- 
θημένην τήν Ά θηνάν, κρατούσαν είς τήν δεξιάν 
δάφνην καί είς τήν άριστεράν τήν ασπίδα. Ε ίς 
τήν έτέραν δ'ψιν απαστράπτει ή Άκρόπολις. Είς 
άλλο μετάλλων, διά τήν έτησίαν Έκθεσιν τού 
Μονάχου, τδ σχήμα τής Ά θηνάς παρελήφθη, 
κατά τήν γενικήν του σύνθεσιν, εκ τού πρώτου, 
άλλά κατά τάς λεπτομερείας διεμορφώθη έπιτυ- 
χέστερον, ώς π . χ . ή δεξιά χειρ ή κόπτουσα 
άπδ του δένδρου της δάφνης κλώνον. Δ ιά τά  
δύο τα ΰτα  μετάλλια ίσως δ Γύζης έχάραξε σκο
πίμως τά  σχεδιάσματα, ά λ λ ’ άρά γε ή άναμνη- 
στική επιγραφή τού εργοστασίου κλειδοκύμβαλων 
τού Ρουδόλφου "Ιμ πα χ μετά τής μεγαλοπρεπώς 
ένθρονισμε'νης Αρμονίας, ήτις μάς φαίνεται ώς 
τό ύπέρλαμπρον πνεύμα τού Βετόβεν, δέν ήδύ-

Ά ρ μ ο ν ία .

νατο νά χρησιμεύση καί είς μετάλλων ; Τούτο 
δύναται νά λεχθή καί είς τήν κυκλοτερώς συντε- 
θείσαν, ύπό άττικής πνοής διαπνεομένην Νίκην, 
καί πρδ πάντων διά τδ  Π νεύμα της Θλίχρεως- 
Τ ις δέν αισθάνεται τήν άμεσον, τήν βαθυτάτην 
έκ τού ισχυρού τούτου συνθέματος εντύπωσιν ;

Ιδ ιαιτέρω ς πρέπει νά έξαρθή τδ  θαυμάσων 
δίπλωμα τών διεθνών ’Ολυμπιακών άγώνων 
τού 1 8 9 6 . Έ π ί  μαρμ.αρίνης έδρας, έν τώ  
Σ ταδ ίω , τής όποιας τδ έπίκλιντρον είνε κεκο- 
σμημένον δι’ άναγλύφου άρματοδρομίας ύπενθυ- 
μίζοντος τήν ζωοφόρον τού Παρθενώνος, κάθη- 
τα ι τό έκπαγλον Πνεύμα τής προστάτιδος τών 
Α θηνών, τήν δαφνοκόσμητον κεφαλήν έπί της 
δεξιάς χειρός στηρίζον. ’Ακούει μέ προσοχήν τούς 
ήχους, τούς όποιους εξάγει έκ τής λύρας του ό

όπισθεν αυτής καθήμ-ΐνος Χρόνος, τούς ήχους οιτι- 
νες ομιλούν περί τής δόξης καί τής λαμπρότητος 
τής άρχαίας πόλεως, περί τώ ν εύγενών άγώνων 
καί περί βραβείων τών νικητών καί περί ά μ α - 
ράντων στεφάνων. Ε ίς τούς χρυσούς χρόνους τού 
παρελθόντος ιπτανται τ ά  όνειρά του καί εξεγεί
ρουν τόν θερμόν πόθον τής έπιστροφής αύτών. Καί 
ιδού, πλησιάζει ήδη εκ δεξιών, μ.έ βήμα βραδύ, ή 
Νίκη κρατούσα κλώνον έλαίας’ έκ τής λάμψεως 
δέ τής πυράς, ήτις άνέρχεται εκ τού Φοίνικος, 
τού συμβόλου τής άναγεννήσεως, απαστράπτει τδ 
ίερδν τής Παλλάδος. Τδ φως τής ήοΰς φέγγει ώς 
προφητικόν ¡όόδισμχ' θά έλθη άρά γε ή  ήλιόλουστος 
ήμερα; θά έπανέλθη ό χρυσούς αιών ; Βαθεϊαν 
καί ώραίαν έκφρασω τού ενδομύχου πόθου τού 
Έλληνος διά τήν άναγέννησιν καί τήν έκ νέου



άκμήν τής πατρίδος του, παρέχει δ βαθύγνωμων 
καλλιτέχνης έν τη  είκόνι ταύτη , ώς παρατηρεί 
επιφανής τεχνοκρίτης.

’Ιδιαίτερον θέλγητρον έχει ή Ιπισκόπησις Ιν 
τώ  γίνεσθαι τού έργου ένός καλλιτέχνου, εις τάς 
σπουδάς και τά  σκαριφήματα, τα  όποια σκοπούν 
να συμπληρώσουν τδ ώριμάσαν έργον καί νά 
υποστηρίζουν την φαντασίαν. Ε ις τα ΰτα  μαρτυ
ρεί ό Γύζης έκτακτον αυστηρότητα πρός Ιαυτόν 
καί άκραν φροντίδα περί τής όσον τό δυνατόν 
μεγαλειτέρας έντελείας του έργου του. Ά ς  Ιξε- 
τάσωμεν τάς τέσσαρας σπουδάς, αϊτινες κατέ
στησαν τόσον άψογον την διάπλασιν της ανδρι
κής μορφής εν τή  συνθε'σει τής Θεωρίας και 
Πράξευις. Η μ ία  επί τεφροΰ χάρτου παριστ^ 
δι’ άνθρακος καί κιμωλίας, κάπου δε καί λευ
κού χρώματος, ρωμαλέον καί νευρώδη άνδρα, 
συμβολίζοντα τήν Πραξιν,· μετ’ εκτάκτου επι
μέλειας έπεξειργασμένον ιδίως κατά τό στή
θος, αυστηρόν δ ’ έχοντα τό περίγραμμα. Καί 
ενταύθα βλέπομεν σαφώς την πλαστικήν άντίλη- 
ψιν καί τήν περί τήν άπόδοσιν τέχνην τού Γύζη. 
Ά λ λ ’ ό καλλιτε'χνης δεν άρκείται εις τούτο- ή 
δεξιά χειρ, ή αριστερά χειρ έπρεπε νά μελετη
θούν ακριβώς εν τή  ενεργεί« των καί είτα ώς 
μέρη πιστώς όμοιαλήθη νά προστεθούν εις τό 
σΰνολον, τούτο δε γίνεται εις άλλας δύο σπου
δάς. ’Ομοίως ώς ιδιαιτέραν σπουδήν σχεδιάζει ό 
καλλιτέχνης τήν πλήρη ένεργείας καί μεγαλοπρε- 
πείας κεφαλήν τής Ιΐράξεως καί εκεί διακριβώνει 
λεπτομερώς την εκφρασιν κεφαλής, εν τή  όποια 
αναβράζουν ίδέαι.

“Αλλη σπουδή, με λευκήν κιμωλίαν έπί μαύ
ρου βάθους σχεδιασθεϊσα, είνε τό προσχεδίασμα 
τής δεξιάς χειρός τής Νίκης τού Διπλώματος 
τών ’Ολυμπιακών αγώνων. Με ποίαν χάριν 
κρατούν ό άντίχειρ καί 0 μέσος δάκτυλος τόν 
μίόλις ΰποδηλούμενον κλώνον τής δάφνης ! αισθά
νεται κανείς τήν δόνησιν τών νεύρων εις τά  
άκρα τών δακτύλων. Είνε κατάδηλον πόσον ό 
Γύζης εμβαθύνει εις πάσαν λεπτομέρειαν όπως 
κατορθώση τόν επιδιωκόμενον σκοπόν έκάστη 
σπουδή μαρτυρεί τήν άκαταπόνητον προσπάθειαν
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αυστηρού καί βαθέως αισθανόμενου καλλιτέχνου.
Ά λ λ ’ ό Γύζης ουδέποτε άρκείται εις αντιγρα

φήν, είς μίμησιν τής φύσεως. Βεβαίως, ώς φαί
νεται καί εκ τών ανωτέρω, αύτη είνε ή πρώτη 
διδάσκαλός του" άλλ’ δ ,τ ι διδάσκεται παρ’αΰτής 
ένούται μετά τής κληρονομιάς τής πατρίδος του, 
μετά τής κλασικής άντιλήψεως, εις κοινήν δη
μιουργίαν. Ή  νοήμων καί βαθεία μελέτη τής 
άρχαίας τέχνης, ό έκθαμβος θαυμασμός και ή ιερά 
τιμή , τήν όποιαν άπένεμεν ή  φιλόπατρις καρδία 
τού Γύζη πρός τάριστοτεχνήματα της Ε λ λ ά 
δος, εξευγενίζουν καί έκλαμπρύνουν τήν έκ της 
φύσεως εντύπωσιν.

“Επρεπε ν’ άκούσν] τις τόν Γύζην όμιλούντα 
περί τής κλασικής άρχαιότητος καί νά ίδη λά μ - 
πον τό βλέμμα του διά νά έννοήση πόσον βαθέως 
έν τή  τέχνη τών πατέρων του είνε θεμελιωμένη 
ή καλλιτεχνική του φύσις. ’Εκ τών πολυαρίθ
μων έργων τής χειρός του δέν πρέπει νά παρέλ- 
θωμεν καί τήν πλήρη ευωδίας Ε αρινήν συμ φ ω 
νίαν καί την Χαράν παίζονσαν μ ϊ  τα παώία.

Δέν αρμόζει ενταύθα νά χαρακτηρίσωμεν διά 
ξηράς άπαριθμήσεως τό πλούσιον έργον τού 
μεγάλου καλλιτέχνου. ’Αληθή έκπληξιν αισθά
νεται ό έπισκοπήσας τό πλήθος τών εικόνων του, 
τών έκτεθεισών είς τό ϋάλινον παλάτιον τού 
Μονάχου. Ποία ποικιλία θεμάτων, ποιος πλού
τος ιδεών, ποία προσπάθεια καί μελέτη, ποιος 
χρωματισμός, ποία ποίησις ! Ά λ λ ’ έξ όλων τού
των τών έργων έν είνε κατάδηλον : Ό  Γύζης 
είνε εντελώς αυτοτελής καλλιτεχνική φύσις. Μη 
επηρεαζόμενος άπό τόν εξωτερικόν κόσμον, άπηλ- 
λαγμένος πάσης συνθήκης, αδιαφορών πρός οία- 
δήποτε ρεύματα, έβάδισε τόν δρόμον του, μόνος, 
έπιδιώκων τόν σκοπόν του, τόν όποιον έδείκνυε 
πρός αυτόν ή καλλιτεχνική του ιδιοφυία. Καί ούτω 
φαίνεται όλος ό βίος τού' καλλιτέχνου, όλη ή 
έξελιξίς του, ώς ήρεμος, διαρκής πρόοδος χωρίς 
άνάπαυλαν, χωρίς διακοπήν, χωρίς άμφιταλάν- 
τευσιν. "Εν μόνον περιίπτατο διαρκώς είς τό 
πνεύμά του, ή Καλοκαγαθια τών αρχαίων. «Κ άλ
λος τού σώματος ήνωμένον μέ τό άθάνατον κάλ
λος τής ψυχής».

Μ. ΧΑΛΜ
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Το Πνεΰμα τον Ιΐόνου.

Ω Π νεύμα τού Π όνου μ ε  τάς πτέρυγας τάς πληγω μένα ;,' τό μέτω πον τό 
όγκούμενον άπό μαύρους στοχασμούς ύπό τήν άτακτον κόμην τού άπηλ- 

πισμένου, τους οφθαλμούς τους σβυστούς ύπό τά  βλέφ αρα  τά παράλυτα, την 
όδυνηράν τού στόματος σύσπασιν,- καί τάς χ ε ίρ α ς  τά ς λ ιπόσαρκους' σώματος 
βασανισμένου, και τούς δακτύλους τούς όστεώδβις, τούς όποιους α ίματώ νουν 
δονοόμενα ι α ί χορδα ί τής πικράς σου λύρας, πόθεν έρχεσαι, ώ  Π νεύμα τού 
Π όνου, και πο ίαν θλίψ ιν ψ άλλεις άπέραντον και β α θ ε ία ν ;

Ε ίσαι ό Π όνος ό συντριβών, ό σ φ ιγγώ ν  μ έ  την σιδηράν του χε ίρα  άσπαί- 
ρουσαν τήν καρδίαν, ό εκμηδενίζουν Π όνος, ό εξαπλώνουν σκότος νυκτός είς 
την ψυχήν, ό σεισμός ό κατακρημνίξω ν τήν υπαρξιν και θάπτων τόν  νοΰν  
ύπό τά  συντρίμματά τη ς;

Η  μήπως ό Π όνος ό δημιουργός, ό κεντώ ν πρός τά εμπρός ώ ς πτερνι-

στήρ α ίματω μένος, ό άνατινάσσω ν θερμήν τήν συμπάθειαν ύπό τό οδυνηρόν 
πλήγμα, ό μ έ  τό άρδευμα τούν δακρύω ν γονιμ οπο ιώ ν τήν ξηράν χέρσον, ό 
άπαθανατίξω ν έ ν α  λ υ γμ ό ν  ούς α ιώ ν ιο ν  άσμα, ό κατασκάπτων τήν ψυχήν, ώς 
τήν γ ή ν  ό μεταλλω ρύχος, δ ιά  ν ά  εύρη είς τά  βάθη της τό ν  χρυσόν του Ιδεώ 
δους· ό Π όνος τώ ν μ εγ ά λ ω ν  τοκετών, καί ό Π όνος τής Γ νώ σεω ς, ε ίς  τού 
όποιου τήν α ίφ ν ιδ ία ν  αστραπήν βλέπει εαυτόν ό άνθρω πος καί μετρεί τήν έκτα- 
σιν τής Π λάσεως, καί ό Π όνος ό δοτήρ τής ’Α θανασίας, ό Π όνος ό α ϊρω ν  είς 
τά  ΰψη ώ ς ή φ λόξ ή καταβροχθίσασα τήν άθλίαν σάρκα καί άνυψώ σασα 
θεόν τόν Ή ρ α κ λ έα  ε ίς  τόν  ο υ ρ α νό ν ; Π οίαν μ εγά λη ν  θλίψ ιν  ψ ά λ λ ε ις ;

’Ακίνητοι έμ ε ιν α ν  α ί πληγω μένα ι πτέρυγες, καί βαρύ τό μ έτω πον  τό όγκού
μ εν ο ν  άπό μαύρους στοχασμούς ύπό τήν άτακτον κόμην τού άπηλπισμένου, καί 
σβυστοί οί οφθαλμοί ύπό τά  βλέφαρα  τά παράλυτα, καί πετρω μένη ή οδυνηρά 
τού στόματος σύσπασις, καί μ ό νο ν  ή λιπόσαρκος χειρ  τού βασανισμένου σώματος 
έσφιξε σπασμωδικώτερον τήν π ικράν λύραν, καί μ ό νο ν  τούς όστεώ δεις δακτύ
λους αίμάτω σαν περισσότερον α ί δονοόμεναι χορδαί.

Κ αί έξ α φ να  κάτι ώ ς θρήνος μακρινός ήκούσθη καί ώ λόλυξε μ ία  φ ω ν ή :
Μ έσα είς τά  σύννεφ α  έγεννή θη ν , μέσα  ε ίς  τά σ ύ ννεφ α , τά όποια έσω- 

ρεύθησαν είς τήν καρδίαν του. Τ ό  βλέμμα του, γεμ ά το ν  στοργήν, διηύ 
θυνεν  είς τήν Έ λ λ α δ α  λάμπον άπό τήν άρχα ίαν οπτα σ ία ν  καί τό βλέμμ α  
του κατέπιπτε στενόν καί τό συνεπίεξεν όδυνηρώς ή μικρότης· τήν Ε λ λ ά δ α  
έπόθει ν ά  ϊδη άναπηδώσαν, ώ ς άλλοτε, παρά τήν Ά κ ρ ό π ο λ ιν  κα ί τήν ’Ο λυμ
π ίαν καί τήν έστόλιξε μ ε  δ λ α  τά  δώρα, τά  όποια άπεθησαύρισεν ε ίς  τά 
βάθη τής ψυχής του* μ έ  τήν άλκιμον εΰρωστίαν τώ ν  άηττήτων έφηβω ν, μ έ 
τό κάλλος, τό κάλλος τό άφθιτον, τό ξω ογονοόν  καί λαμπρύνον σώματα 
καί ψυχάς, φύσιν καί θεούς· μ έ τά μεγαλουργώ  ιδανικά, τά ς αιθέριας άνα- 
τάσεις του πνεύματος τού ψηλαφώ ντος τόν ούρανόν κα ί τούς νικητήριους 
πα ιάνας τώ ν  θριάμβων* καί έκοπτε κοτίνους, καί έπλεκε στεφάνους δάφνης 
καί έδ ιδ ε  τήν ψ υχήν  του είς τάς φρισσούσας πτέρυγας τής Νίκης. Κ α ί μ ίαν  
μαύρην ήμέραν συνεσείσθη, έκρημνίσθη έντός του τό πάν. Κ’ ¿σκόρπισε τόν 
π όνον του έπάνω  μου, καί έκλεισε διά παντός τούς οφθαλμούς μου μ έ  τήν 
μ εμ βρά να ν  τώ ν βλεφ άρω ν μου ν ά  μή βλέπω πλέον, καί ε ίς  τήν κατασυν- 
τριβείσαν ψ υχήν  μου μ όνην  δύναμ ιν  άφήκε τήν δύνα μ ιν  τού άρήνου . . . Κ αί 
τώ ρα  έχ ω  τήν π ικράν τύχην τώ ν άπατρίδων· τήν ώ ρα ία ν  μου γεν έθ λ ιο ν  επόρ- 
θησεν ό Θ άνατος, ήρημώθη ή πάγκαλος χώ ρα , καί εντό ς  τού τάφου χα ίνε ι 
κ ενό ν  έ ν  κρα νίον  ! . . .

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΔ Η Σ
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Τ Ο  ΠΑΡΑΜΥΘΙ Τ Η Σ  ΓΙΑΓΙΑΣ

Ή  καλωσύνη, είπ  ή γιαγιά , μονάχα ή  καλωσύνη· 
δλα στον κόσμο χάνονται, μ ό νη  απομένει εκείνη.
Ή  λεβεντιά κ ’ ή αρχοντιά, τά μεγαλεία, τά κάλλη 
έρχονται, φ εύγουν καί περνούν άπό μ ιάν  ώρα ’ς  άλλη· 
μά  ή  καλωσύνη, άνέγγικτη  σαν τής  α υγή ς  τόν κρίνο, 
σαν τό διαμάντι ε ίν ’ άφθαρτη  καί λάμπει ώσάν εκείνο.

Σ τα  λόγια  τη ς  μαζεύτηκαν προσεκτικά τάγγόνια · —
Ω  χρόνια τών παραμυθιώ ν, άθωα, ώραΐα χρ ό ν ια ! —  

'Έξω τό χιόνι άναγελά τήν άγρια  άνεμοζάλη  
κ ’ εδώ  στά μισοσκότεινα, τρ ιγύρω  στο μαγκάλι, 
πού  κρύβει ανάρια χόβολη κ ι όνείρατα άνασταίνει, 
άλλο ά π ’ τά γγόν ια  πρόσχαρο  τά χέρια  τον ζεσταίνει, 
άλλο μ έ  στόμα όρθάνοικτο δείχνει τήν προθυμ ία  τον, 
άλλο καθίζει στην προβιά πούνε στρωμένη κάτου, 
άλλο στανροποδίζοντας μαζεύεται παρέκει, 
άλλο στο π λά γι κάθεται κ ’ έν ’ άλλο ολόρθο στέκει, 
κι δλα μα ζή  μ έ  μιά  ψ υχή , μ ’ έναν παλμό  στά στήθη
θω ροϋν ατά μάτια  τή γ ια γ ιά  που  αρχίζει π α ρ α μ ύ θ ι . . .
Ή  ρόκα ξεκουράζεται σ τ ’ άσαρκο μέσα χέρι
ώς που ν ’ αρχίση τό β α θ ύ  κ ι Ακούραστο νυκτέρι.

Ή τα ν , τούς λέγει, μ ιά  φορά κ ' έναν καιρό, μ ιά  χώρα  
πανώρια, μαρμαρόκτιστη , πλούσια, τρανή· κ α λή  ώρα 
σάν τήν ’Α θ έρ α , πειό καλή, πειό ώ μορφη κι άλλη τόση, 
κ ’ είχε ένα γέρο  βασιλιά μ έ  φρύνηαι καί γνώσι, 
κ ι αυτός ο γέρο  - βασιλιάς, βλαστάρια τον μονάχα, 
είχε δνό βασιλόπουλα, δνό γνιούς νά πούμε τάχα.
Ό  πρώτος, άγριος καί κακός, τόν κόσμο έτνραννονσε, 
μηδέ φτω χό σπλαχνίζονταν, μ η δ ’ άρχοντα έψηφονσε.
Ό  δεύτερος ευγενικός, γενναίος δσο παίρνει,
είξερε χάρες νά σκορπά, χαρά παντού νά φέρνη,
στην αρχοντιά άνοιχτόκαρδος, στή φτώ χια ανο ιχτοχέρης. . .

Ό  πρώ τος τοϋπε κ ά π ο τε : « Τόν κόσμο  άέν τόν ξέρεις· 
είν’ άκαρδος κ ’ εΐνε κακός κι δλα κακά  τά βλέπει, 
κΤ  άν θ ές  νά μείνης ξακουστός κι άν θ ές  καί δόξα, πρέπει 
νά γείνης άκαρδος καί σύ, σκληρός ώσάν κ ’ εμένα, 
κανένα  νά μ ή ν  αγαπάς, νά μην ψηφάς κανένα.
Μ ονάχα & φόβος κυβερνά τόν κόσμο καί τά  π λ ή θ η . »

Κ ’ έγύρισεν ό δεύτερος καί γελαστά άποκρίθη :
«Ό  κόσμος είν ’ απατηλός κ ι δσα τον π ή ς  τού π ρ έπ ο ν ν  
κακό τόν βλέπουν οι κακοί, καλό ο ί καλοί τόν βλέπουν.
Ό  φόβος δεν τόν κυβερνά, προσωρινά τόν δένει' 
είνε νά πούμε φυλακή μ έ  φρύγανα κτισμένη  
κ ’ ή  θύρα  τη ς  δίχως κλειδί συχνά κ ’ ενκολ’ ανοίγει 
κι όρμά μ έ  β ιά  ό κατάδικος καί τό φρουρό τον πνίγει.
Τό χαλινάρι βάλε τον τή ς  θεϊκής αγάπης,
γείνον πατέρας βασιλιάς κι δχι σκληρός σ α τρά πη ς / . . . »

Ν ά  μ ή  σάς τά πολυλογώ, νστερ’ άπώνα χρόνο  
π έθ α ν’ ό γέρο -  βασιλιάς κι ανέβηκε στο θρόνο  
δ  γν ιό ς  του, ό πρώ τος ό κακός. Τρόμος παντού καί φ ρ ίκη !  
Βασίλευε μ έ  τό σπαθί βγαλμένο  άπό τή  θ ή κ η . . .

' Η  φυλακές έγέμ ισ α ν  τ<< ψέμμα, ή άδικία, 
ή  ατιμία κ ’ ή κλεψιά, ή  άπατη, ή  κολακεία, 
κάθε κακό πού β ρέθηκε μ ίσ  τήν κακή τήν ώρα 
δεκάτιζε κ ’ έθέριζε τή μαύρη εκείνη χώρα· 
ώσότον τά παράπονα τον κόσμον μιάν ήμέρα  
εφθασαν ’ς  άγανάκτησι κ ’ εκείνη σέ φοβέρα,
πώ ς άν αυτός ό βασιλιάς όέν θ έ  ν ’ άλλάξη δρόμο,
νά κυβερνά τή  χώρα τον μ έ  τού θ εο ύ  τό νόμο, 
ή  χώρα ευθύς θά  σηκω θή καί θ ά  τόν ξεθρονίση, 
νά φέρη τό μικρότερο γιά  νά τή ν  κυβέρνηση..

Σ ά ν  τάκονσεν ό βασιλιάς τόν Αδερφό τον κράζει 
κ ι ’ άδικα καί παράνομα μονάχος τόν δικάζει,
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τόν β ρήκε φταίστη κ '  ένοχο, κ ’ έτσι μ ε  λ ίγα  λόγια  
τον έκλεισε στον παλατιού τά σκοτεινά κατώγεια  
τις  μέρες και τις νύκτες τον μ έ  πίκρα νά περνάς.

Μ ά  τ  άδικο δεν ζ ή  πολν και δεν πολνχρονάει. . .
Κάποιος μεγάλος βασιλιάς, ά π ’ άλλη πολιτεία, 
κάκιωσε δίχως αφορμή, δίχως καμμιάν αιτία 
καί πέρνει τά φονσάτά τον και ξεκινά, καί μπαίνει 
στη χώ ρα την πολνπαϋη, κακοκνβερνημένη  
καί σε μια  μά χη  μοναχά νικά καί δεκατίζει, 
καί πιάνει καί τδ βασιλιά καί σκλάβο τον ορίζει.

—  Τον άδερφό το ν ;  ¿ρώτησαν τα γγόν ια  μ ’ ένα στόμα.

—  Τώρα ίλά δήτε τ ί  εγεινε, δεν τέλειωσεν ά κ ό μ α . . .
"Οταν ή  μάχη  απόσωσε κ ’ είρήνεψε τ ’ ασκέρι, 
έστειλε τότε ό νικητής την  κόρη τον  νά φέρη
μ ' άλογα χρνσοαέλλωτα καί μ ε  χιλιάδες άτια 
νά δή τά μαρμαρόκτιστα, νά δή  τά νέα παλάτια.

Έ ρ χ ε τ ’ εκείνη βιαστικά καί δείχνει τή· χαρά της
σέ κά δε  τι πολύτιμο παν βλέπει όλόγνρά  της,
μά  δταν στο τέλος εφδασε καί ατά κατώ γεια  εκείνα
πού ό αδερφός τον βασιλιά κλεισμένος ένα μήνα
σέπεται μ έσ5 στά σκοτεινά ’ς  άδικη καταδίκη,
ένοιωσε πόνο στην καρδιά καί στην ψ νχή  τη ς  φρίκη,
καί, δίχως νά τό στοχαστή, δίχως νά ξέρη τ ί  έχει,
στο βασιλιά πατέρα τη ς  αλαφιασμένη τρέχει
καί κλαίει, καί κλαίει γονατιστή μ ε  τόν κρνφό της  πόί+ο...
Ε κείνος χαμογέλασε:

—  Σήκω , τή ς  λέει, σέ νο ιώ θω ...
*Έφερε τόν καλό αδερφόν ά π ' τά βα&ειά κατώγεια  
καί τούπε δίχως πρόφασες, δίχως μεγά λα  λό για :  

ν'Εσν μου  φαίνεσαι καλός κ ι’ αδικημένος· τώρα  
σοϋ πρέπει νασαι βασιλιάς, νά κυβερνάς τή  χώ ρ α ...
Ή  κόρη  μ ο ν  ο αγάπησε, γνναϊκα  σοϋ την δ ίνω !»
Κ ’ έγείνηκεν ό γάμος των τό ϊδιο βράδν εκείνο 
μ '  άργανα καί μ έ  τούμπανα καί μ έ  χαρά μεγάλη , 
καί τόν κακό τό βασιλιά τόν ξαναφέραν πάλι 
μ α ζή  μ έ  όονλονς νά κερνά τ  ασκέρι στη χαρά τ ω ν . . .

Κ ’ εκείνοι έπέρασαν καλά κ ’ εμείς καλλίτερα των.
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Ο ΓΤΖΗΣ ΚΑΙ Τ Ο  ΕΡΓΟΝ T O T :

Γύζης έγεννήθη την 1 Μαρτίου 1842 εις 
την Τήνον. Ά π ό  του ενάτου ’έτους της 

ηλικίας του Ιφοίτησεν είς.τδ εν Ά θήναις ΙΙολυτε- 
χνείον, εν ηλικία δε είκοσι καί τριών ετών εστάλη 
ώς υπότροφος εις Μονάχον προς εζακολούθησιν 
τών σπουδών του. Εις τό Μονάχον είργάσθη ές . 
έτη εις την ’Ακαδημίαν τών εικαστικών τεχνών, 
τά  δε δύο τελευταία έτη έφοίτησέν εις τό εργα
στηρών του Πιλότυ, οστις μεγάλως έτίμα τον 
Γΰζτ,ν όχ_’. μόνον δ ιά  τήν ΰπέροχον αύτοϋ ‘καί ,7λ-  
τεχνικην ιδιοφυίαν, άλλά καί διά τόν Ιξαίρετον 
αύτου χαρακτήρα.Έθεώρει δε αΰτόν ώς ένατων- 
διαπρεπεστέρων εκ τών νεωτέρων ζωγράφων καί 
τόν ή γά π α  ώς προσφιλε'στατον φίλον.

Μετά την άποφοίτησιν έκ της ’Ακαδημίας 
έπε'στρεψεν εις ’Αθήνας πρός τους γονείς του, 
έπειτα δέ έπεχείρησε ταζείδιον σπουδής εις τήν 
Μικράν Ά σίαν, μεθ’ Ö έπεστρεψεν είς ’Αθήνας. 
Μολονότι αί παιδικαί εντυπώσεις τών ηλιόλου
στων καί παραλιοστολίστων τοπίων του Αι
γαίου ούδε'ποτε έξηφανίσθησαν από την μνήμην 
του, νεαν δρόσον καί ζωήν προσελαβον δτε την 
ευλογητήν χώραν είδε καί πάλιν τό όζυνθιν του 
καλλιτέχνου βλέμμα. Ή  ζωηρότης του χρωμα
τισμού τών μετά τα υτα  εικόνων του, ώς καί 
πλείστα θέματα αυτών, οφείλονται κατά τό πλεϊ- 
στον είς τά  ταζείδια ταυτα.

Μ ετά τρία έτη επανήλθεν ό Γύζης είς ’Αθή
νας καί έλαβε σύζυγον τήν ’Ά ρτεμιν Νάζου, 
μεθ’ ής ίδρυσεν εύδαίμονα οίκον εν Μονάχω.

’Από του 1880 ό Γύζης ήτο επίτιμον μέλος 
τής ’Ακαδημίας του Μονάχου, άπό δε τό 1882 
διωρίσθη τακτικός καθηγητής αυτής.

Ό  Γύζης ανήκει είς τούς καλλιτε'χνας, οί’τινες 
δέν εΐνε εϋκολον νά καταταχθοϋν είς μίαν τών 
παραδεδομένων κλάσεων ή σχολών. Έ κ  τών έργων 
του— πλήν ολίγων έξαιρε'των προσωπογραφιών καί 
ιστορικών πινάκων— ήδύνατό τ ις  νά πα^αδεχθή 
ώς κύριον αύτου είδος τήν ρωπογραφίαν, όιότι είς 
αυτήν ανήκουν τινες άπό τάς καλλίστας εικόνας 
του. Ά λλ ά  τήν μεγίστην αύτου δύναμιν καί 
ιδιοφυίαν αναπτύσσει είς άλλα αντικείμενα. Δεν 
τολμώ τό είδος τοϋτο νά χαρακτηρίσω με τήν 
παραδεδεγμένην έκφρασιν, αλληγορία. Ε ίς τήν 
καλλιτεχνικήν άναπαράστασιν του βίου κατά τάς

γενικωτάτας αύτου εκδηλώσεις επιτυγχάνει μετ’ 
ίδιαζούσης επιτυχίας ή δύναμις του Γύζη καί 
είς αύτήν έκδηλουται έλευθερώτερον. τό δημιουρ
γικόν αύτου πνεύμα.

Ή  ‘Εαρινή Συμφω νία  του έπροζένησε μεγά- 
λην έντύπωσιν, Ιζήγειρε δέ τόν θαυμασμόν τών 
καλλιτεχνών καί είνε έν άπό τάζιολογώ τατα καί 
βαθύτατα έργα του.

Ά π ό  τήν ΰγράν γήν φύονται τά  πρώτα δώρα 
τής Άνοίξεως. Ά π ό  τόν ούρανόν καταχεονται 
ρεύματα θερμότητος καί φωτός. Ούρανός καί Γή 
φαίνονται ώς νά έφάπτωνται άλλήλων διά νά 
παραγάγουν τήν νέαν ζωήν. Ά π ό  Ιλαφρόν νέφος 
ϊπτανται πτερωταί μορφαί καί, άδουσαι καί 
μουσουργοΰσαι, γεμίζουν τόν άέρα μέ δροσώδη 
πνοήν καί έναρμόνιον φθόγγον. Κόραι, μόναι ή 
κατά ζεύγη, περιορχοΰνται έλαφρόποδες, παιδία 
συνωθουνται καθ’ ομίλους, άγαλλιώντα καί εύκί- 
νητα, κατά τό ήμισυ ακόμη κεκαλυμμένα υπό 
νεφυδρίου άτμοϋ, πρός τήν γόνιμον γήν. Ό  
ούρανός κρύπτει ακόμη υπό αορίστους γραμμάς 
καί χρώματα τήν ύποδηλουμένην ζωήν. Ή  
φύσις άπαλλαχθείσα άπό τ ά  παγερά δεσμά φαί
νεται θέλουσα νάναλάβγι τήν άκατάσχετον σφο- 
δρότητα τής άρχεγόνου δημιουργικής της όρμής. 
Ά λ λ ά  τήν συνε'χουν φίλιοι καί ήπιοι νόμοι. Ή  
Μουσική διά τών Αρμονιών καί τώ ν'Ρυθμών επι
φέρει τάζιν είς τήν πολυκίνητον εκείνην άναστά- 
τωσιν. Φλογερά χρώματα επί φωτεινού εδάφους, 
χαρίεσσαι γραμμαί καί μαγευτική συμφωνία τών 
εύρύθμως κινούμενων μορφών καί συμπλεγμάτων, 
είνε τά  μέσα, διά τών οποίων ό καλλιτε'χνης έκ- 

ράζει γραφικώς τήν ήπίως δοκιμασθεϊσαν ύπερ- 
ολικήν δύναμιν τής ίδε'ας του. Σπανίως κατωρ- 

θώθή διά της ζωγραφικής εντύπωσις τόσον συγγε
νής πρός τήν Ικ τής μουσικής παραγομένην. Ν ο- 
μίζομεν ότι άκούομεν τόνους άρπας καί λύρας καί 
άσμα-νεαρών φωνών, καί κατά φαντασίαν μ ετα- 
φέρομεν τήν εικόνα είς χώρον, είς τόν όποιον φιλι
κός όμιλος συνήλθε πρός κοινήν άπόλαυσιν μουσικής 
του Μπετόβεν,

Ε ίς τήν αύτήν κατηγορίαν ανήκουν καί πολ- 
λαί άλλαι εικόνες καί σχεδιάσματα του Γύζη, 
είς τ ά  όποια ό καλλιτέχνης εκφράζει βαθε'ως 
γενικάς καί αιωνίους ιδέας τή ς ζωής.
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Πολλοί προσπαθούν δια της τέχνης των νά κόν έλπιζούσης άγάπης καί ή σιωπηλή άπελπι-
διερμηνεύσουν ύψηλάς ιδέας-· άλλα δέν τό  χατορ- σία τού- σπαραγμού τη ς , ολη ή Ευμετάβλητος
θώνουν _ολοι. Ό  Γύζης έχει τό μέγα τούτο καί ποικίλη ενέργεια της ζωής από της ζωηρο--
δωρον. Τό ελεύθερον πνεύμα του μη πλανώμενον 
από τάς λογομαχίας τού πλήθους, αψηφούν τάς 
προλήψεις των σχολών και τού συρμού, επιζητεί 
τό καλόν έκεί οπού τό Ιζήτουν οΐ πρόγονοί του 
Ελληνες και όπου μόνον ή ακραιφνής τέχνη εύρί- 

σκεται. Μακράν τού 
ψεύδους τού κατά συν
θήκην καλού καί των 
αχαλίνωτων. βαρβάρων 
π α σ α λ ε ιμ μ ά τ ω ν  εγ
κλείει εις μορφήν χα - 
ρίεσσαν ίδέας ύψηλάς.
Εϊς τινας ίδέας του εύ- 
ρίσκομεν στενήν συγ
γένειαν πρός τούς αρ
χαίους, ή δέ φλογερά 
αντίληψίς του ζωογονεί 
έκ νέου καί φωτίζει μέ
ρος λησμονηθέντος σχε
δόν κόσμου τε'χνης καί 
ιδεών.

Ό  Γύζης δεν επανα
λαμβάνει εαυτόν. Καί 
αύτή ή σοβαρά γυναι
κεία μορφή, ήτις συχνά 
Εμφανίζεται ώς ’Αλ
ληγορία, ουδέποτε είνε 
ή αύτή, άλλ’ εις έκά- 
στην εικόνα; δ ιαπλάτ- 
τεται εκάστοτε άλλως
κατά την ίδε'αν, τήν 'Η  ^νχομάννα.
οποίαν συμβολίζει. Καί
¿τό μεν φαίνεται ώς μετά βαρυθύμων διαλογισμών 
ανασκοπούσα τό παρελθόν, ότέ δέ ώς θριαμβευ
τικός προάγγελος μεγάλων καί αιωνίων ιδεών.

τε'ρας αγαλλιάσεως της ευτυχίας τη ς μέχρι της 
συντριβούσης λύπης διά τήν άπώλειάν της, όλα 
εξελίσσονται πρό τών οφθαλμών μας !ν ποικίλαις 
μορφαίς, ότέ μεν διά φωτεινοτέρων, ότέ δέ διά 
σκοτεινοτέρων χρωμάτων καί φωτοσκιάσεων. Ή

ρωπογραφία του Γύζη 
στηρίζεται επί άμεσου 
άντιλήψεως της ζωής.

Ό  Γύζης διαπρέπει 
εις τήν άπεικόνισιν ισχυ
ρών αντιθέσεων καί είς 
την λύσιν φαινομενικών 
άντιφάσεων. Δ ιά του 
γέροντος, όστις κοιμά
ται ήσύχως είς τό κά
θισμα, έν ώ τό βαρίδι 
τού ώρολογίου Ι'πεσεν 
είς τούς ώμους του καί 
έστάθη τό ώρολόγιον 
τού τοίχου, ό καλλι
τέχνης ύποδηλοϊ τό 
παροδικόν τής ζωής 
κ α ί σ υ μ β ο λ ίζ ε ι τ ή ν  
προσέγγισιν τού θανά
του. “Αλλοτε παριστά
νει τόν γηραιόν π ά π - 
πον περικόπτοντα μέ 
άνηλεή ψαλίδα τούς 
χρυσούς καί αβρούς βο
στρύχους τού έγγόνου 
του,^έν ώ δέ ό μικρός 
υποφέρει μέ υπομονήν

Διά μέσου τής σοβαρότητος τού φιλοσοφοϋν- 
τος ζωγράφου διαλάμπει γλυκύ μειδίαμα. Τό 
δέ μειδίαμα τούτο μας μεταφέρει εις τόν φαι- 
δρότερον καίπροσιτώτερον κόσμον τής ρωπογρα
φίας. Καί έδώ ό Γύζης αποφεύγει τό τετριμμέ- 
νον. Η ποίησίς του μάς οδηγεί διά μέσου τής 
χαράς καί τού πόνου τής ζωής άπό τής εύθυμίας 
τής συναναστροφής μέχρι τής πολιτικής συγκι- 
νησεως. Τό βάρος τού χρόνου, τό καταθλίβον, 
καί τό ευκίνητον αίμα τής νεότητος, τό μυστι-

τό ψαλίδισμα, απαλόν μειδίαμα φωτίζει τήν 
ρυτιδωμένην μορφήν τού γέροντος, ώς νά έσυλλο- 
γίζετο ό πολιός πάππος, βλέπων τήν αγαπητήν 
βοστρυχώδη κεφαλήν, τήν ίδικήν του νεότητα, 
τ ά  περασμένα άμ.έριμνα χρόνια.

Βαθυτάτην έντύπωσιν προξενεί τό Τάμμα. 
Κόρη άρρωστη άπό αγάπην, συνοδευομένη άπό 
την περίλυπον καί άνήσυχον μητέρα της, πηγαί
νει νά εκτελέση τό πρός την θαυματουργόν Π α 
ναγίαν τά μ μ α , ν’ άναρτήση πρό τής είκόνος της 
χρυσήν καρδίαν. Τρις έπεξειργάσθη ό καλλιτέ
χνης τό θέμα τούτο καί εκάστοτε διαφόρως. ’Εν 
φ  είς τάς δύο προηγουμένας εικόνας ή ώχρα καί

Χ αβ χο μά νζις .

κλονουμένη κόρη ελπίζει άκόμη ν’ άναρρώση, ή 
ερωτευμένη τής τρίτης είκόνος κατέπεσεν αδύ
νατος νά προχωρήση καί είνε φανερόν οτι δέν 
θά δυνηθή ν’ άναβή είς τό παρεκκλήσιον. Μέ 
δύναμιν εξεφράσθη έδώ ό πόνος τής άγάπης. 
Ή  δέ μελαγχολία τού τοπίου αποτελεί θλιβεράν 
συμφωνίαν πρός τήν οδύνην της καρδίας. Ε ίς τά  
βαλλίσματα τού Γκαίτε ό στίχος δέν εινε ισχυ
ρότερος, είς τ ά  άσματα τού ΣοΟμαν 6 τόνος δέν 
είνε εκφραστικότερος τών χρωμάτων καί τού 
φωτός μέ τά  όποια άπεικόνισεν έδώ ό ζωγράφος 
τάς ψυχάς.

Ή  ιδέα είνε αχώριστος άπό τόν τρόπον τής 
έκφράσεώς τη ς ' διά τούτο ή άξια ενός καλλιτέ
χνου δέν δύναται νά κριθή μόνον άπό την ’έμ- 
πνευσίν του' διά τόν χαρακτηρισμόν του ή τεχνο
τροπία του εχει την αύτήν σημασίαν, την οποίαν 
Ιχουν καί αι ίδέαι του.

Περί τής τεχνοτροπίας ενός ζωγράφου διά 
λέξεων δεν ήμπορεϊ τις βεβαίως νά έκφράση 
πολλά. "Εν βλέμμα έπί τού έργου του, καί 
σπουδή άκόμη άν είνε καί τα χύ  σκαρίφημα, 
οδηγεί βαθύτερον είς τήν τέχνην του τής περι
γραφής ή τών εξηγήσεων ενός άλλου. Τούτο 
μόνον δέν πρέπει νά παραλίπωμεν. "Οπως ή 
τεχνοτροπία παντός αληθούς καλλιτέχνου πρό 
παντός καθορίζεται έκ τής ίδιας αυτού σχέσεως 
πρός τήν φύσιν, ούτως ή αριστοτεχνική τεχνο

τροπία τού Γύζη είνε αποτέλεσμα εκτάκτως 
βαθείας μελέτης τής φύσεως.

Ή  καλαισθησία τού Γύζη, ήτις έξηυγενίσθη 
διά ιή ς  μεύέτης τών άριστων προτύπων καί 
έτελειοποιήθη δ ι’ακαταπόνητου άσκήσεως, έπρο- 
φύλαττεν αύτόν άπό τήν μηχανικήν άπομίμησιν 
τού καθ' έκάστην προσπίπτοντος είς τάς αισθή
σεις. Έ κ  τών σπουδών καί τών σκαριφημάτων 
του βλεπομεν οτι μόνον έκλεκτά πράγματα ήρέ- 
σκετο νά σημειώνη. Μόνον τό τιχνικώς ιδιοφυές, 
τό έκφράζον ατομικότητα, δεσμεύει τό βλέμμα 
τού αληθούς καλλιτέχνου καί θεωρείται ΰπ ' αύτου 
άξιον άπεικονίσεως. Καί είς τ ά  άπλούστατα σκα
ριφήματα τού Γύζη καταφαίνεται έναργώς ή 
εύγενής αύτη δψις τής Τέχνης. ΠανταχοΟ εύρί- 
σκομεν ζωήν καί ίδέας, παντού αίσθανόμεθα ύψη- 
λότερόν τινα  σκοπόν καί παλλομένην άντιληψιν.

Μολονότι τήν τέχνην τού καλλιτέχνου μόνον 
είς εικόνα άποπερατωθείσαν δυνάμεθα νά κρίνω- 
μεν, έν τούτοις τ ά  σκαριφήματα αυτού άποκα- 
λύπτουν είς τό ήσκημένον βλέμμα μερικά μυ
στικά τής τέχνης του.

Είς τήν έντελή εικόνα τήν προσοχήν τού θεα
τού ελκύει πρό παντός ή άπεικονιζομενη ιδέα, 
κατά τόν τρόπον βεβαίως τόν οποίον θέλει ό 
καλλιτέχνης, ώστε δέν είνε δυνατόν νά παρακο-
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λουθήση κανείς τόν καλλιτέχνην  διά των έλικο- 
ειδών δρόμων της τεχνοτροπίας του μέχρι της 
πηγής της Εμπνεύσεώς του, της φύσεως. "Οστις 
όμως διά της μελέτης. των προσχεδιασμάτων 
διέτρεξε τόν δρόμον τούτον υπό τήν οδηγίαν 
αυτού τού καλλιτέχνου, δόναται νά Επανίδη εις 
τό πλήρες εργον τήν φύσιν ώς εν κατόπτρω, 
Εξωραϊσμένην καί φωτισμένην άπό τό πνεύμα 
τοϋ καλλιτέχνου.

Έ τ ι  περισσο'τερον ή άμεσος σχέσις τοϋ καλ- 
λιτε'χνου πρός την φύσιν καταφαίνεται εις τά  
έπιτραπέζισ, τάς εικόνας τής νέκρας φύσεως. Εις 
τά  τοιαϋτα έργα λείπει συνήθως πάσα σχε'βις 
πρός τήν άνθρωπίνην ψυχήν. Δέσμη ρόδων ή 
διάταςις μαγειρικών σκευών τ ί δύνανται νά μάς 
είπουν περί τών ενδιαφερόντων τόν άνθρωπον 
ζητημάτων της ζ ω ή ς ; Καί Εν τούτο ις! Πόσον 
έκτακτον καλλιτεχνικόν, θέλγητρον ιίμπορεϊ νά 
παραγάγη μία καλή τοιαύτη ζω γρα φ ία ! Ό  
Γύζης διαπρεπει είς τήν τέχνην ταότην. Ά |ιο -  
θαύμαστος είνε ιδίως ή άβρότης τής εκλογής 
τών θεμάτων, ή τεχνικωτάτη σύνθεσις τοϋ κ α τ’ 
Εξοχήν χαρίεντος καί αϊ εύστοχοι αντιθέσεις εις 
τά  χρώματα καί είς τάς μορφάς. Ή  τόλμη τοϋ 
καλλιτέχνου είς τήν χρησιμοποίησιν τών τεχνι
κών του μέσων ευρίσκει εδώ περισσοτεραν Ελευθε
ρίαν, διότι υποχωρεί Ενταύθα ή περί τής ανθρώ
πινης ζωής σκέψις. Ε ίς τό είδος τοϋτο αριθμεί 
πολλούς καί μεγάλους θριάμβους ό Γύζης.

Καί είς τά  σκαριφήματα καί είς τάς Εντελείς 
εικόνας, άςία  θαυμασμού είνε ή έκτακτος λεπτό- 
της τού αισθήματος του ώς πρός τήν μορφήν. Αΐ 
μεγάλαι άναλογίαι τών αντικειμένων τηρούνται 
πάντοτε μετ’ Επιτυχίας. Ή  τάσις τοϋ καλλιτέχνου 
νά Εντείνη τάς αναλογίας τού μήκους Εν σχέσει 
πρός τάς τού πλάτους καί βάθους δίν πρέπει 
ν άποδοθή είς πλημμελή οπτικήν άντίληψιν, 
αλλ1 εις τό ότι ή Τέχνη του Εν γένει είνε έστραμ- 
μένη πρός τό υψηλόν, Εν τή  αλληγορία μάλιστα 
είς τό υπερφυσικόν.

Κ ε φ α λ ή  (  ΰκαρίφημα/.

Ά λλοι ζωγράφοι περιπίπτουν είς τόν πειρα
σμόν νά ιχνογραφούν με τ ά  χρώματα άντί νά 
ζωγραφούν δ ι’ αύτών. Ά λ λ ’ ό Γύζης ήδύνατο 
νά καυχηθή ότι άφινε νά κυρίαρχη τό χρώμα 
χωρίς νά περιπίπτη είς άτονίαν. Τό βλέμμα του 
τό άσκηθεν είς τ ά  θαύματα τών χρωμάτων τής 
’Ανατολής είχε τόσον προσοικειωθή τήν μαγικήν 
δύναμιν τού μεγίστου τούτου μέσου τής ζωγρα
φικής, ώστε δέν ήδύνατο νά ύχοτιμήση τήν αξίαν 
του. Καί τό σπάνιον Εκείνο δώρον, τό όποιον 
είχεν ώς πρός τό αίσθημα τής μορφής, αναφαί
νεται καί εδώ. Ε ίς τάς αντιθέσεις καί τούς συν
δυασμούς τών χρωμάτων, είς τήν χρησιμοποίησιν 
αυτών πρός έκφρασιν ώρισμ,ένων συναισθημάτων, 
καί πρό πάντων είς τήν άπλήν καί άπείρως 
άβράν χρήσιν τών μεταπτώσεων τών χρωμάτων 
ήτο είς τών άριστων συγχρόνων ζωγράφων.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Φ ΙΛ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Σ

Ο Γ Τ Ζ Η Σ

Ω Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  ΚΑΙ Ω Σ  ΕΛΛΗΝ

Η Φύσις, ή όποια με τήν άνεξάντλητον 
αγάπην καί τήν άφθαστον στοργήν μητρός 

πονετικής πλάττει τ ά  Εξαιρετικά πλάσματά της, 
καί με περισσήν λατρείαν γαλουχεί άπό τους 
θησαυρούς τών αστείρευτων πηγών του κόλπου 
τη ς , ενεστάλαξεν είς τήν ψυχήν τού Γύζη μα,ή 
με τό ύπέροχον χάρισμα τής Τέχνης καί τά  
ζηλευτά δώρα, τ ά  όποια άναδεικνύουν τόν τέ
λειον άνθρωπον, τόν φιλόπατριν άνδρα, τόν 
ποθεινόν σύζυγον, τόν λατρευτόν πατέρα, τόν 
πολυφίλητου άδελφόν, τόν γλυκύν φίλον, τόν 
άληθινόν διδάσκαλον.

Τήν εικόνα αύτήν άκόπως καί με διαύ
γειαν βλέπει τις είτε άναλύων τόν ιδιωτικόν 
βίον τού καλλιτέχνου, τόν ήρεμον καί σιγηλόν 
ώσάν ρυακίου, σιγηλά κυλινδοΰντος διαμέσου 
ομαλού κάμπου τό άρρυτιδωτον ναμά του, είτε 
άναγινώσκων τάς Επιστολάς τάς όποιας έστελλεν 
άπό τήν ξένην πρός τούς οικείους καί φίλους.

Αί Επιστολαί του πρό πάντων, βγαλμέναι 
άπό τό ξεχείλισμα τής καρδιάς, γραμμέναι μέ 
τήν θέλγουσαν άτημελησίαν τής ειλικρίνειας, δια 
χειρός Εξοικειωμένης με τόν χρωστήρα μάλλον 
παρά με τόν κάλαμον, Εγκλείουν ακτίνας πνεύ
ματος ύπερτέρου καί θαλπωρήν άγάπης τρυφε
ρός, καί παρουσιάζουν πρό τών όμμάτων τού 
αναγνώστου φωτεινοτάτην άσυγκρίτως ψυχήν 
ποιητού -  καλλιτέχνου καί φιλοσόφου -  καλλιτέ
χνου. Είνε ώσάν γλαυκός καθρέπτης λίμνης 
λησμονημένης άπό άνεμον ή  άκάτιον, κατοπτρι- 
ζούσης μέ άνεπιτήδευτον άλήθειαν τάς σκέψεις 
του ολας καί τούς πόθους καί τούς πόνους καί 
τάς Ελπίδας— ώ !  τάς Ελπίδας, τών όποιων 
τ ά  ακούραστα πτερά τόν συνώδευσαν έως τήν 
Εσχάτην πνοήν.

Ή  καρδία' τού καλλιτέχνου, πλασμένη όλη 
άπό τόν άτίμητον χοΰν τής άγάπης καί κρα
τούσα παντοτεινά άσβεστον μέσα της τό ιερόν 
πυρ τής Εστίας, διέχυσεν είς τάς Επιστολάς αυ- 
τάς μύρα άπαύστου γλυκύτητος καί ανεξαντλή-

του καλωσύνης καί ϋπεράνω όλων ήοεμίαν αγα
στήν καί γόησσαν, τήν ηρεμίαν τού δικαίου.

ΓΙοία ποίησις άφελείας καί στοργής πρός τά  
ποθητά του πρόσωπα καί πρός τούς οικείους, 
μακράν τών όποιων μ ία  καλή καί μ ία  κακη 
Μοίρα τόν έστειλαν νά ζήση, μίαν συννεφιασμέ- 
νην αυγήν Σεπτεμβρίου, διαχέεται είς τά ς άπλάς 
αύτάς γραμμάς :

«Διά τό νέον έτος σου εύχομαι δ ,τ ι καλόν 
είμπορείς νά φαντασθής καί ώς μπονκμά σοϋ 
προσφέρω μίαν θεσούλα είς τήν καρδιά μου, 
έλπίζων, δτι θά τήν ύποφέρης ευχαρίστως, διότι 
Εκεί θά εύρης καί άλλους συγγενείς σου καί φίλους 
σου. θ ά  εύρης καί ξένους άλλ’ Εκλεκτούς ανθρώ
πους, θά εύρης καλλιτέχνας καί ποιητάς, Επι
στήμονας καί Εργάτας τού καλού, θά εύρης καί 
άπό Εκείνους omvgç θά Εγίνοντο άλλά δέν ήθέ- 
λησεν ή τύχη νά γίνουν, δηλαδή τούς σπόρους 
Εκείνους, οΐτινες έπεσαν Επί πετρώδους Εδάφους. 
Ή  ψυχή μου συμπαθεί πρός τ ά  τοιαΰτα όντα, 
διότι εκ πείρας ήμπορώ νά εϊπω, δτι αγγέλου 
φύσημα με έσπρωξε καί μέ έ’ρριψεν εις γην καρ- 
ποφόρον».

'Η  ιδέα τής Πατρίδος καί έ πόθος τοϋ μεγα
λείου της, ώσάν μαγική δύναμις τόν εϊλκυε καί 
Εφέρετο πρός τήν Ε λ λ ά δ α  του μέ τού νοΰ τά  
πτερά. Καί τόσων Ετών βίος μέσα είς μεγαλού- 
πολιν, ώσάν τό Μόναχον, βίος δόξης καί τιμής, 
δέν ϊσχυσε νά τόν ¡αεταβάλη. Ή  πρός τήν Π α 
τρίδα άγάπη του ητο νέα πάντοτε καί πάντοτε 
ακμαία ή  λαχτάρα του πρός τό χώ μα, τό  οποίον 
Εδέχθη τ ά  πρώτα του βήματα.

Τού Εσπάρασσε τ ά  στήθη τό άλγος κ α τά  τάς 
πίκρας καί κατηραμένας ημέρας τού 1 8 9 7 . Καί 
μ’ Επικήν αληθινά γλώσσαν έγραφε πρός τινα 
τών οικείων του :

«Τόμους ολοκλήρους έπρεπε νά σοϋ γράψω 
δπως σου Εκφράσω τ ά  σημερινά μου αισθήματα. 
’Εννοείς τ ί  αισθάνομαι καί πόσον ψυχικώς αγω
νιώ διά τήν πολυαγαπημένην μου ώραιοτάτην
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καί ένδοξοτάτην Π ατρίδα [Λου Ε λ λ ά δ α  καί έθλιβαν, ούτω καί αί μ.ικραί της αδυναμία! καί
πόσον εξανίσταμαι δ ιά  τό  άδικον καί την ά π α ν- τ ά  μικρά τη ς πάθη τόν Ινδιέφερ α» καί τον βυνε-
θρωχίαν, την όποιαν αί κ α τ ' όνομα πολιτισμέ- κινούν- ’Ιδού τ ι έγραφε κάποτε πρός οίκείόν του, 
ναι κυβερνήοεις μετε’ρχονται κατ’ αύτής. Έ ά ν  ό όποιος τού παρεπονείτο διά τόν καύσωνα των 
ήμ.ην Ζευς, Ολους τούς κεραυνούς μου θά  εκένουν ’Αθηνών κατά εν άπό τ ά  τελευταία Θέρη, με
κατά των ες καί της έβδομης, έάν Ποσειδών, τήν ίδιαν πάντοτε απλότητα καί χάριν, άλλά

Ό  Γ ύ ζ η ς  Μ ά σ χ ω ?  i f  rfi ’Α καδημ ία .

0’ αναποδογύριζα εις τά  μέρη εκείνα της πολυ- 
μ.άρτυρος Κρήτης τ ά  νερά τη ς  θαλάσσης».

Καί παρακάτω :
. «Αίν ήμπορω «κόμη νά εννοήσω εις τ ι έπται- 

σεν αύτή ή ένδοξος παλαιά Ε λλ ά ς καί έπρεπε 
νά καταδικασθή πρδ χιλιάδων έτών είς τόν 
σπαραγμόν καί την ϋποδούλωσιν των ισχυρότε
ρων βαρβάρων. Μήπως διότι ¿φώτισε την οικου
μένην καί διότι ήλλαζε τούς Θεούς «ύτής, ή 
μήπως διότι εί'νε ώραι'α και γλυκεία ,· Ίσως τό 
τελ.ευταίον. Ά λ λ ’ αν τό τελευταίον τούτο, πότε 
λοιπόν θά τό  έννοήσωμιν καί θά φροντισωμεν νά  
γίνωμ.εν άξιοι του Παραδείσου τούτου ; ’Ίσως 
αϋτη θά ήτο ή όδός,ήτις θά ’έφερε τούς αδελφούς 
μας Κρήτας, Μακεδόνας καί λοιπούς πρός τήν 
Μητέρα Π ατρίδα . . .»

Α λλά όπως οι μεγάλοι πόνοι καί αί μεγάλαι 
χαραί τής ΓΙατρίδος τόν έχαροποίουν ή τόν

καί μέ τήν πρακτικότητα την οποίαν τό περι
βάλλον, είς τό οποίον μέσα Ιζη, τού ένε'πνεε :

«Σάς συλλυποΰμαι ό'τι ύποφε'ρετε άπό τόσην 
ζέστην. Ε ίς  τούτο πταίετε σείς οί ίδιοι. Έ ά ν 
δενδροφυτεύσετε, θά εΰρουν τουλάχιστον τά  πα ι
δ ιά  καί εγγόνια σας δροσερώτερον κλίμα. Κρίμα 
είς τήν ώραίαν Ε λ λ ά δ α  μ α ς ! Μόνον τούς σπό
ρους των όπωρικων τ ά  οποία τρώγετε άν έρρί- 
π τετε  είς την γην, τή ν  αγίαν γην τή ς Ε λ λ ά 
δος, αύτή θά σάς ¿δώριζε δένδρα. Πολλά θά 
έχάνοντο άλλά καί πολλά θά ¿μεγάλωναν».

Π αρά τόν Πόνον τόν ισχυρόν, ό όποιος αυτο
μάτω ς καί ά'θελα βλαστάνει καί άνθεί άνά πασαν 
στιγμήν είς τήν ψυχήν τού αληθινού τεχνίτου, 
τόν Πόνον, τόν όποιον γεννγ ή άληκτος πάλη 
τού ιδανικού τού υπερκόσμιου πρός τήν πραγ
ματικότητα τήν έγχοσμίαν καί ή αέναος πικρία 
τής αμφιβολίας, εβλάστανε πάντοτε άμετρος καί
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αμάραντος ή  Νοσταλγία του ξενιτεμμ.ένου τε'κνου 
τής Πατρίδος. Κ αί μόνον ήμείς θά ήδυνάμεθα 
ν ’ άποκριθώμεν είς τόν γερμ.ανόν κριτικόν, ό 
όποιος όμιλών περί των άλληγορικών του συνθέ
σεων καί παρατηρών, ότι εφ ’ όλων των μορφών 
άναγινώσκεται κρύφιος τις πόθος, διηρώτα : «Τ ί 
τά χ α , τόν ύπηγόρευσεν ; Ή  πρός τήν γην τής 
Πατρίδος τάσις τού ξενιτεμμένου Έ λληνος ; ή 
ό τής καλλιτεχνικής τελειότητας πόθος τού 
τεχνίτου ; ή ή συναίσθησις τής άνθρωπένης άτε- 
λείας, ή όποία ενυπάρχει είς πάντα  εΰγενή 
θνητόν ;»

Γράφων τόν Αύγουστον τού 1 8 9 5 , μικρόν 
πρό τού όλιγομήνου είς ’Αθήνας ταξειδίου του 
καί προαγγέλλων τόν ερχομόν του μέ ποιους 
τόνους άβρούς καί λιτούς ζωγραφίζει τήν χαράν 
καί τήν συγκίνησιν τήν οποίαν τού ¿προξενεί ή 
ιδέα τής επανόδου ανάμεσα είς τάς παιδικάς 
του αναμνήσεις καί τάγαπημε'να τοπ ία , είς τά  
όποία έπάνω εΐδε κατά πρώτον κ ’ έμελ.έτησε τό 
χρώμα καί τό  φως !

«Τό πρό τόσων ετών σχέδιόν μου νά Ιλθω είς 
τάς ’Αθήνας καί νά σας ιδω ' νά επανίδω τήν 
Π ατρίδα  μου,- τ ά  αδέλφια μου, τούς φίλους 
μου, νά ίδώ τήν θάλασσαν, τήν όποιαν άγαπώ 
καί φοβούμαι, τόν ζωγραφιστόν ορίζοντα τών 
’Αθηνών, Θεού θέλοντος, πραγματοποιείται μ ετ’ 
ολίγος ημέρας. Τό βνειρον αύτό μου φέρει δ ια - 
δοχικώς χαράν, λύπην, φρίκην, γλυκύτητα. Τό 
πρωί χαίρω, πρός τό εσπέρας φρίττω· περίερ
γον, περίεργον . . .

»"Αν ίδήτε ότι πολύ συγκινούμαι, στείλατέ με 
πάλιν όπίσω, διώξατε' με πάλιν άπό τ ά  ξένα. . .

»θέλω  νά ϊδω τόν Παρθενώνα, τάς αρχαιό
τη τα ς, τήν Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Μέγαρα, Αίγι
ναν, Πόρον, Καισαριανήν, Πεντέλην κλ. Θέλω 
νά τ ά  ίδω πάλιν . . .

»Πρός τό παρόν χαιρετίσατε μου τήν Άκρότ 
πολιν, τόν Λυκαβηττόν, όλα, βουνά καί θάλασ
σαν καί τόν λαμπρόν ήλιον τών ’Αθηνών».

Η  συγκίνησις την όποιαν ήσθάνθη ό καλλι
τέχνης πατών καί πάλιν τόν πόδα επί τής αγα
πημένης πατρφας γής ήτον ακράτητος. Δεν 
ήθέλησε νά έπισκεφθή τό παρά τήν όδόν Θεμι
στοκλέους εργαστήριο» τών Ιφηβικών του χρό
νων, διότι έφοβιίτο τόν κλονισμόν τόν όποιον θά 
ύφίστατο, βλέπων τούς πενιχρούς εκείνους τοί
χου; οΐ όποιοι ένέκλεισαν μέ στοργήν τά ς πρώ
τος του δειλάς γραμ.μάς καί όπου κρέμανται

ακόμη, αί σεβάσμιοι μορφαί τών γονέων του, 
δύο άπό τά  πρώτά του έργα.

'Η  άγάπη του καί τό φίλτρον τό πατρικόν 
πρός τούς μαθητάς του θά ζή  παντοτεΐνά είς την 
μνήμην των. Ναού θυσιαστήριον ήτο τό έργα- 
στήριόν του καί ιεροφάντης πιστός καί θεόπνευ
στος ό διδάσκαλος, καί ιεροτελεστία ή  διδασκα
λία  του, καί ανέβαιναν ώς θυμ.ίαμα ενώπιον 
τής αιώνιας Τέχνης τ ά  ήρεμα λόγια του. Οΐ

Ό  Γνξης veog.

μαθηταί του, τών οποίων τάς πρώτος ασταθείς 
πτήσεις έφερε πρός τά ς  σφαίρας τού Ωραίου 
με τ ά  ισχυρά πτερά τού στοργικού γερανού, δεν 
λησμονούν ποτέ τάς ήμέρας, τά ς όποιας ¿πέρα
σαν μαζή του είς τό έργαστήριον τής ’Ακαδη
μίας τού Μονάχου. Ή τ ο  δ ι’ αυτούς πάντοτε ό 
αγαθός πατήρ, ό αφελής όσον καί βαθύς σύμ
βουλος, ό οποίος τούς επροπόνει καί τούς ώδή- 
γει, όπως λέγει κάπου ό Μυσσέ, «έως είς τόν 
βωμ,όν τής Σκεψεώς του».

«Έ καθήμεθα, γράφει είς έκ τών μαθητών 
του, κ ’ έκυττάζαμεν τούς αμαυρούς μελαγχολι- 
κούς όφθαλμ.ούς του. ’Α γάπη ’έλαμπε μέσα εις
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αυτούς— μόνον ά γά π η . Καί ή άγάπη αυτή διε- 
χύνετο θαυμασίως είς τάς καρδίας μας και διαρ
κής ειρήνη εβασίλευεν εντός μας, όταν άφίναμεν 
τόν Διδάσκαλον».

"Οταν τόν εζήτησεν ή Κυβέρνησις νά έλθη ε!ς 
τάς Α θήνας δ ιά  ν ' άναλάβη τήν διεύθυνσιν τής 
καλλιτεχνικής σχολής, πόσην. χαράν ήσθάνθη ! 
Μέ ποιους παλμούς άνελογίζετο τάς εύδαίμονας 
ήμε’ρας, αί όποιαι τόν έπερίμεναν εδώ υπό τόν 
γαλάζιον ουρανόν, υπό τόν χρυσόν ήλιον, μέσα 
εις τ ά  μενεξεδένια βουνά κάι τούς όλοπράσινους 
κάμπους ! Α λλ ά  ή παλιννόστησις ήτον αδύνα
τος τότε. 'Τπέφερεν άπό διαρκή κ ’ εξαντλητικόν 
πυρετόν.

Κ ’ εγραφεν:
«.Είπε τους ότι είμαι ακόμη ό ίδιος· εκείνος 

τόν όποιον εϊξευραν, ότι έχω νοσταλγίαν καί ότι 
είμαι βέβαιος δτι άν είμποροϋσα νά έλθω αύτοϋ 
καί νά ΰπάγωμεν δλοι ομοϋ εις εν ακρογιάλι, 
δπως εκείνο του Δαφνιού, οπού εϊμεθα άλλοτε 
μαζή . . . θά  Ιγινόρ.ην εντός ολίγων ήμερων 
ύγιής ».

Καί τώρα όπου έσπίνονεν ή λαμπάς ή φω
τεινή τή ς ζωής του Διδασκάλου καί ή  άκαμπτος 
Ά τροπος έκράτει ανοικτόν τό στόμα τής αδυσώ
πητου ψαλίδος, κ’ έφυλλορρόουν γύρω κ’ εξήνθι- 
ζον όλονέν αί ελπίδες των οικείων καί των μα
θητών καί τών φ ίλω ν καί τώρα όπου ή βωβή 
δέησις καί ό βωβός κλαυθμός συνώδ^υε τά ς · 
ύστερινάς άναλαμπάς τών άστραπηβόλων ματιών 
του, καί ήκούετο ή αγωνία της μεγάλης ψυχής 
του, ή όποια έτάνυε τ ά  πτερά διά τό τελευ- 
ταίον καί άγύριστον πτερύγισμα πρός τό κυα- 
νοΰν καί τώ ρα, ώσάν παιδίον άσυλλ.όγιστον, 
ποτισμένον με τήν άγέραστον ελπίδα, δεν ήθελε 
νά πιστεύση τόν θάνατον.

Κ ’ έγραφε κατά τόν τελευταϊον Νοέμβριον, 
ένα μήνα πριν κλείση τούς οφθαλμούς:

« Ή  άγάπη όλων σας πρός με καί όλου του 
κόσμου, ό’στις μέ έγνώρισεν αύτοϋ καί εδώ, μού' 
φωνά ζει με φωνήν δυνατήν ό'τι πρε'πει ακόμη νά 
ζήσω καί θά ζήσω βεβαίως, διότι άνωτε'ρα δύ- 
ναμις επιβάλλει τοϋτο εις την ψυγήν μου.

» Καί άν άκόμη εξακολουθώ νά είμαι κλινή
ρης, καί άν με καίη καθ’ ημέραν ό πυρετός, έν 
τούτοις εχω θάρρος καί τήν πεποίθησιν ότι όλα 
μας τ ά  όνειρα θά πραγματοποιηθούν. . . .

»"Ε χω , ώς βλέπεις, πυρετόν άπό εκείνον 
τόν άγιον πυρετόν, όστις αναβιβάζει τόν άνθρω
πον εις τούς ουρανούς, άλλά τον τής κολάσεως, 
όστις καταβάλλει δυνάμεις καί παραλύει τάς 
χείρας· Βλέπεις λοιπόν, ότι δοκιμάζω καί πάλιν 
νά σού παίξω έπί τής λύρας τής Μούσης».

Κ ’ έπειτα τό τιμημένον του σώμα τό εδέγθη 
ή άφιλος γή τής ξενιτειας. Καί ό λίθος τόν 
όποιον έκύλισαν επάνω —  όγι πάριος, άλλοίμο- 
νον ! —  θά δείγνη επί καιρούς πού έκοιμήθη 
τόν ύστατον άνήρ υπέροχος. Με άλγους δάκρυα 
επότισαν καί ποτίζουν τόν λίθον σύζυγος καί 
τέκνα καί μαθηταί καί συνάδελφοι καί φίλοι καί 
θαυμασταί.

"Αλλος όμως τύμβος, μέγας αυτός, άνεγει- 
ρεται υψηλά εις γαλανούς αιθέρας. Τόν άνήγει- 
ραν ή λατρεία μας καί ό θαυμασμός πρός Σ ί, 
μεγάλε "Ελλην, καί είνε αυτός ασύλληπτος 
καί άνύμνητος άπό διανοίας, άφθαστος καί 
αστόλιστος άπό γείρας, αόρατος καί άβρεκτος 
ά π ’ οφθαλμούς, άφίλητος καί άψαλτος άπό στό
ματα. Καί εις τόν τύμβον αύτόν τόν μέγαν 
έφθασαν μέ τά  πτερά κουρασμ.ένα άπό τόν δρό
μον τόν μακρινόν κ’ ¿κύρτωσαν τ ά  λευκά σώ
ματα καί άκούμβησαν τα  λευκά μέτωπα άδελ- 
φωμέναι μέσα εις χρυσήν φωτονεφέλην ή Τέχνη 
ή Μεγάλη καί ή ’Α γάπη ή Γλυκεία.

ΑΓΙΣ © ΕΡΟΣ

Τ Ο  ΕΡΓΟΝ Τ Ο Τ  ΓΤΖΗ

Γ Ν Ω Μ Α Ι  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν  :

Τ ον έν Μ ονάχφ  τής Βαυαρίας ίσχάτως άπο- 
θανόντος εμπνευσμένου ζω γράφον Νικολάου 

Γύζη  τά έργα μαρτνροϋοι τέχνην, μεγαλείον καί 
καλαισθησίαν. Ώ ς  ατομον δε ήτο ώραίος, ευ
προσήγορος καί ενγενής.

ΓΕΩΡΓΙΟ Σ  ΒΡΟΥΤΟΣ

θαυμαστής καί λάτρις τών μεγάλων καί 
κλασικών τής όρχαιότητος διδασκάλων, έζήτει δ 
Γ ύζης τδ θειον καί ώραΧσν, τδ εις ή μάς άγνω
στον, το δννάμενον νά ονναρπάση καί νά μετα- 
φέρη εις αλλας σφαίρας, τδ  έξενγενίζον καί αυτάς 
τάς πλέον άμορφιότονς ψνχάς, καί κατόρθωσε, 
κατόπιν ακαταπόνητου εργασίας, νά φθάση τδ 
ποθούμενον, διαπλάσας ώραίονς καί γραφικούς 
'Ελληνικούς τύπους, πρδ τών οποίων οί μεγάλοι 
Γερμανοί συνάδελφοί τον μετά θαυμασμόν άπε- 
καλύπτοντο καί παρεδέχθησαν ώ ς γνήσια τον 
καλλιτέχνου δημιουργήματα.

Τά έργα τον, απλά εις τους χρωματισμούς των, 
εμφαίνουν τήν πλήρη περιπαθείας κα ί λεπτότη
τας ψ υχήν τον, τήν αρμονίαν καί μεγαλοπρέπειαν 
είς τδ  σννθέτειν καί τήν περί το σχέδιον αυστη
ρότητα τον.

Δ . ΓΕ Ρ Α Ν ΙΩ Τ Η Σ

*Ό πω ς τδ  έθνικόν λάβαρον τον Γερμανόν  
ενηγγελίσατο τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος, ουτω 
καί ή τέχνη  τοΰ Γύζη άνήγγειλε τήν Αναγέννησιν 
τής έλληνικής Καλλιτεχνίας.

0 .  Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ

Τό έργον τον περιφανούς έλληνος καλλιτέχνου 
Νικολάου Γ ύζη  δννάμεθα  νά κατατάξω μεν είς

δύο χαρακτηριστικός περιόδους. Ή  πρώτη αισθη
τική περίοδος άναφαίνεται Αμέσως μ ετά  τήν εν 
τή σχολή τον Πιλότν μαθητείαν, δτε έξετέλεσε 
τήν Αγγελίαν τής νίκης τών γερμανικών  όπλων 
καί τήν σειράν τών έργω ν εκ τον έλληνικον βίου. 
Έ ν  τοΐς έργοις τής πρώ της περιόδου διακρίνομεν 
τήν έμφυτον έπαναστατικήν τάσιν τον πρω τοτύ
που καλλιτέχνου: ή  επίδρασις τής διδασκαλίας 
τής σχολής τον ΤΙιλστν δαμάζεται συν τ φ  χρόνψ  
Απδ τήν έξοχον ψνσιν τής έλληνικής ψ υχής καί 
ή  δημιουργική φαντασία το ν  καλλιτέχνου μ ο ρ 
φονιοί νυν εις τήν Αρμονικήν διαβάθμισιν τών 
χρωμάτων καί τών γραμμώ ν τής δεντέρας περιό
δου. ’Εγκαταλείπει τό  πεπαλαιω μένοι σύστημα  
τής ζωγραφικής κατά συνθήκην καί δ χρωματι
σμός τον λαμβάνει τδν  τόνον έξοχου μονσονργή- 
ματος. Ή  π ερ ί τόν δ(αγραμμισμάν Ανέφικτος 
δύναμις τοΰ διδασκάλου, ή σαφής καί Απέριττος 
Ικδήλωσις τής Ισωτερικής Ιδέας, ή γόνιμος φαν
τασία προς άμεσον παράατασιν τώ ν προσωπο
ποίου μένων Αλληγοριών μετά τής ήρέμον  έναρ- 
μονίσεως των χρω μάτω ν Αναδεικνύονοι τόν Έ λ 
ληνα καλλιτέχνην ώ ς ένα τώ ν δοκιμω τέρων Αντι
προσώπων τής παγκοσμίου τέχνης.

Ν ιάπολις  ©ΟΜΑΣ ©ΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ε ις τήν μνήμην  τοΰ Νικολάου Γ ύζη , τον διτ
τούς Αγαπητόν μου, τον συναδέλφου κα ί φίλον  
μον, Ακόμη όλίγα ειλικρινή δάκρυα ΘΑ χύσω. Ό  
θάνατος, όστις προώρως τδν Αφήρπασεν ¿ν πλή- 
ρει δράσει κα ί α κμ ή  ¿τι τον ταλάντον τον, ό  
θάνατός τον δ  πρόωρος μ * ¿στέρησε τής γλυκύ
τατης ελπίδος, τήν όποιαν έτρεφον Απδ τής 
ενταύθα ¿λεύσεώς μον, ατι θ ά  τόν είχαν σνμμα-
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χητήν είς τον πολύμοχθον εν Έλλάδι Αγώνα τής 
Τέχνης, πεποιθώ ς δτι ή καλλιτεχνική κατάρτισις 
και μόρφω σίς τον μεγάλως θά σννετέλει εις την 
κατανόηαιν του Καλού έν τη χώρΐ} μας.

Το εργον τον, τό όποιον δεόντως έξετιμήθη  
υπό τον παρόντος, θά  τδ  κρίνη το μέλλον. ’Ε γώ  
άρκονμαι νά έκφράσω καί πάλιν την λύπην μον  
καί, Αφού έπαινέσαι την διεύθννσιν των «Π ανα· 
θηναίιονι> διά την εκδοοιν τον τιμητικόν και επι
μνημόσυνου τούτον τεύχους, νά εύχηθώ  δπω ς ή 
Κνβέρνησις, έν τή  υψηλή αύτής υπέρ τής τέχνης 
μερίμνη, ευδοκήση ν’ άγορασθώαιν, αν δχι πάν- 
τες, μέρος τουλάχιστον τανν καταλειφθέντων πινά
κω ν του προς πλουτισμόν τής έ ν ’Αθήναις καταρ
τιζόμενης Πινακοθήκης, ής έχω  την τιμήν νά 
είμαι έφορος.

Γ . ΙΑ Κ Ω Β ΙΔΗ Σ

‘Ο  Γνζης ¿ζήτησε τήν τέχνην έν τή  Ιδέα. Έ ν  
τή  πρώτη περιόδφ τον καλλιτεχνικού τον σταδίου 
άπέδωκε τήν φύσιν εν τφ  εκπάγλφ  της κάλλει' 
έϊτα έοτρεψεν έν Ια ντφ  τό βλέμμα και άπό τήν 
ψυχήν τον ήντλησεν εΙκόνας· ¿θυσίασε τό χρώμα  
είς τήν γραμμήν, τό απλετον φω ς είς ήμ ίφω ς  
ποιήσεως ονειρώδους. Ε πέτυχε  τελείως; Λεν έχω  
τήν τόλμην ν’ άποφανθώ. Γνω ρίζω  μόνον δτι 
τόν ήσθάνθην πλειότερον υπό τήν Ιδιότητα τούτην.

Β Υ Ρ Ω Ν  Κ Ο Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ενώ νω  τόν θαυμασμόν μου μετά του θα υμα
σμόν τόσων άλλων καλλιτεχνών, οΐτινες έξετίμη- 
ααν δεόντως τόν έξοχσν ζωγράφον μας.

Σ Ο Φ ΙΑ  Λ Α Σ Κ Α Ρ ΙΔ Ο Υ

Ό  Γνζης κατ’ εμέ ήτο αυτή ή καλλιτεχνία· 
τούτο δέ καταδείκννται Ιδίως είς τάς τοσοντον 
θανμααθείοας αλληγορίας, αιτινες είνε Αποκυή
ματα τού μεγαλοφυούς πνεύματός τον.

Ν . Λ Υ ΤΡ Α Σ

Ό  Γύζης κατά τό πρώτον στάδιον τον εργον 
τον ήτο διακεκριμένος ζωγράφος, κατά δέ τό 
δεύτερον ήτο γνήσιος καλλιτέχνης καί ό πρώτος 
τοιοντος Έ λλην  μετά τήν Αναγέννησιν τής Ε λλά 
δος. ‘Ως ζωγράφος ήρεσεν εις τους πολλούς, ώς 
καλλιτέχνης είς ¿κείνους μόνον, οΐ όποιοι ήδύ- 
ναντο νά τόν έννοήσονν. Ώ ς  καλλιτέχνης πάντοτε 
μ ’ ένεθονσίαζε καί ή ποίησις των έργων του μ έ  
ήνάγκαζε πάντοτε νά τά ζητώ, ένφ  ώς ζω γρά
φος άπλώς μού  ήρεσε.

Βιέννη  Κ. Π Α Ρ Θ Ε Ν Η Σ

Έ γνώ ρισα προαωπικέύς τόν Γ ύζην  πρό τριών 
μόλις έτών έν Ά θήναις. Έ κ  τών έργων τον τόν 
έφανταζόμην έν τή  Ακμή τής ήλικίας, ξανθόν, 
υψηλόν, μάλλον τραχνν καί νευρικόν. Κ αί ενρέ- 
θην ίνώπιον γέροντος, μικρού μάλλον Αναστή
ματος, όμιλοϋντος βραδέως καί μέ  φωνήν γλνκν- 
τάτην. Μ ον έκαμαν εντύπωσιν οί όφθαλμοί τον. 
<'Οταν κατά τήν συνδιάλεξιν έζωογονούντο, έξέ- 
βαλλον άστραπάς. Μόνον είς τους δφθαλμούς  
του ενριακα τόν Γ ύζην  δπω ς τόν είχα φαντασθή.

Πρώτην φοράν εργον τον Γ ύζη  είδα είς τήν 
έν Παριαιοις Παγκόσμιον Έ κθεσ ιν  τού 1878. 
«Τους ’Αρραβώνας τών ΤΙαίδων». ’Ενθυμούμαι 
δτι ή είκών αϋτη τόσον ¿κίνησε τό ένδιαφέρον 
μον, ωστε ήγόρααα φωτογραφίαν της καί πολ- 
λάκις εΰρεθείς έίς άμηχανίαν διά λεπτομέρειάν 
τινα τού ελληνικού ένδύματος προσέφενγα εις 
αυτήν.

Ό  θαυμασμός μου οντος πρός τήν έθνογρα- 
φικήν ακρίβειαν του δέν έλαττόνει τον θα υμα
σμόν μου πρός τήν σοφήν σύνθεσιν τών εικόνων 
τον καί διά τό σχέδιόν των τό τόσον καθαρόν.

Κατά τήν έν Μ ονάχψ μακράν διαμονήν του 
ή τέχνη τού Γ ύζη  έλαβεν άλλην διεύθννσιν. ‘Η  νέα 
τάαις του ήτο καταφανής είς τά έργα, τα όποια 
έστειλεν είς τήν τελενταίαν Παγκόσμιον Έ κθεσ ιν  
τών Παρισίων. Ό  μέγας πίναξ του, ό έκτεθεϊς 
είς τό γερμανικόν τμήμα , ένεϊχε γλνχεϊαν άρ/ιο- 
νίαν, όπαλλίνονς όνειρώδεις τόνους' ποιαν δέ 
Αντίθεσιν απετέλει πρός άλλο αυτού έργον, είς τό
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όποιον ή παλμώ δης ζωή τον ζω γράφον έψαλλεν 
δλην τήν κλίμακα τών χρω μάτω ν !

Καινόν Θ . ΡΑΛΛΗ Σ

Τό μέγα  καλλιτεχνικόν τάλαντον τού Γύζη  
δύναμαι νά χαρακτηρίσω Ακριβώς όταν εΐπω  
συντόμως δτι έκ τών συγχρόνων ζω γράφω ν είνε 
ό μόνος, δστις πνευματικώς έδειξε μεγαλειτέραν 
συγγένειαν πρδς τους αθανάτους καλλιτεχνας τής 
Αρχαιότητας. Ε ίς τους έννοούντας τά άρωτονργή-

ματά τον δχι μόνον επροξένει δ Γ νζης καλλιτε
χνικήν άπόλανοιν, Αλλά συνέτεινε δι αύτών ύπέρ 
πάντα άλλον πρός έξύψωαιν τον αισθήματος, 
αληθής άπόστολος τού σκοπού εν γένει τής καλ
λιτεχνίας πρός τήν Ανθρωπότητα.

Μόναχον Σ - ΣΑ Β Β ΙΔ Η Σ

Ό  Γύζης νπήρξεν έξοχος άνθρωπος καί έξο- 
χώτερος καλλιτέχνης. Τά έργα τον δέ έθαύμασα

π ά ν ΐ0 Τ ε · Γ. Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Είς τό μέσον και Ανωθεν τον διπλώματος, μ α 
κράν, φαίνονται τά ίρείπια τον Παρθενώνος.

1Ε π ' ανιώ ν κυματίζει ή Ελληνική σημαία. Περί 
τον Π αρθενώνα προβαίνει λαμπαδηφορία, τής 
δποίας τά φώτα καί οί καπνοί μόνον φαίνονται 
καί προχω ρεί προς τά  πρόσω. ’Ό πισθεν των 
Ιρειπίων, διασκορπίζων τους πυκνούς καπνούς, 
φαίνεται άνυψούμενος μέγας φοίνιξ. ’Ε μπρός δε
ξιά, Αναφαίνεται ή πάλιν έμψνχωθεΐοα 'Ά πτερος  
Ν ίκη, ώς Αγαλμα ώραιον και ζωντανόν, κρα
τούσα κλάδσν ελαίας, δπω ς εναγγελίση την είς 
τό Απέναντι μέρος καθημένην 'Ελλάδα. Ή ’Ά π τ ε -  
ρος Ν ίκ η  τρέχουσα σταματά όπως μή  ταράξη 
αντην, άκονονσαν εκτελονμενον παρά τον όπισθεν 
αυτών ίσταμένον χρόνον νμνον παλαιάς λαμπράς 
εποχής και βυ&ισμένην είς Αναμνήσεις. Ε ίς τό 
θέαμα τούτο πετονν αί γλαύκες εκ τών Ιρειπίων 
καί μ ία , ή τής Ά θηνάς, προχω ρεί νά καθίση πλη
σίον τής ‘Ελλάδος ίπ ί τον μεταξύ Ελλάδος και 
Ν ίκης Αναγλύφου, τον παραπάνοντος δλνμπια- 
κονς Αγώνας.

Ή  περιγραφή μου εϊναι Ασχημος, πιστεύω ή 
ζωγραφιά μον  νά είνε ώραιοτέρα.

1896

Π όλεμος !  !  Τό φρικωδέοτερον τούτο προϊόν 
τον Ανθρωπίνου πνεύματος καί τής Ανθρώπινης 
Ισχύος, τό τερατούργημα τούτο τής πνευματικής 
δννάμεως τον Ανθρώπου, είναι βεβαίως ούχί τού 
Θεού έργον, δστις έπλασεν αυτόν κατ’ εϊκόνα και 
δμοίωσιν αυτού, άλλ’ ίνεπνεύσθη νπό τον Σα-, 
τανά, δστις ήτο δπισθεν τον Θεού κεκρνμμένος 
κ α θ ' ήν στιγμήν 6 Θεός ένεφύσησεν είς τό 
ώραίον πλάσμα τον την πνοήν. Τόσον τά Ατομα 
δσον καί τά έθνη κατέχονται υπό τον αισθή
ματος τον κατακτάν, τής Απληστίας καί τον 
¿γω ϊσμον. . .

1897

Σοϋ Απαντώ είς την Ιδέαν σου. Τό· πνεύμα  
τό όποιον κατέχουν δλοι οί Ανθρωποι είναι και 
αυτό έξ ούρανού, δπω ς και δ Ανθρωπος αντός- 
άλλ’ έπειδή ή φύσις παίζοναα δημιουργεί και ό 
μέγας της κανών εϊναι ή σνντήρηοις τον είδους 
καί ή ποικιλία, είς τόν μέν  δίδει ( χωρίς νά τό 
θέλη) δλιγώτερον πνεύμα, είς τόν δε περισσότε
ρον' σπανίως τόν Αφίνει χωρίς αυτό, δπω ς καί 
σπανίως σπαταλά αύτό είς έν ατομον. Τόσον 
λοιπόν τό πολύ δσον καί τό ολίγον εϊναι Ανάγκη 
να καλλιεργηθούν εκ νηπιότητος, ώς τό εκλε
κτότεροι Ανθος τον ούρανού, δπερ καλλιεργού
μενου φθάνει είς τά ύψη, δπόθεν κατήλθε, καί 
ζητεί μεγαλείτερον φώς, τό φω ς τής Αλήθειας, 
ζητεί (αλλά ματα ίω ς) τόν Θεόν τόν Δημιουρ
γόν τον. Μ ε τούτο Ιννοώ Ατι κάθε θνητός 
έχει■ τό πνεύμά τον, Αλλά τούτο πρέπει νά καλ- 
λιεργηθή, νά μεγαλώοη, νά ενρννθή, καί όταν 
εϊναι τοιαύτης φύσεως ώστε να δύνανται νά διέρ- 
χωνται δδ αντον αί ποιητικαί φανταοίαι καί τά 
φευγαλέα όνειρα, μου φαίνεται δτι τά παραδείγ
ματα μας διδάσκουν δτι τό μεταξύ τής σνλλή- 
ψεω ς καί τής άποτυπώσεως αυτών είς έργα  
ύπάρχον μέγα  διάοτημα καταντά Ανθρώπινον καί 
ίπομένω ς δυνατόν.

‘Ό ταν τό πνεύμα εϊναι είς νγιά  κατάσταοιν καί 
ϊχη  θέλησιν σιδηράν, τότε τρύπα βουνά έν Ανάγκη, 
και κάμνει τόν τρανλίζοντα Δημοσθένη, τόν μεγα- 
λείτερον βήτορα τής οικουμένης. Λοιπόν τό πρώ 
τον εϊναι ίξ  ουρανού, Αλλά καλλιεργούμενου 
ευρύνεται, τό δεύτερον εϊναι τό μέσον διά τον 
όποιον θά εκφραοθή τό πρώ τον εϊναι τό τεχνι
κόν μέρος λάγου ή τέχνης, τό όποιον εάν έχη 
τις σιδηράν θέλησιν, ώς λέγω, καί δεν τόν τρο- 
μάζη δ ανωφερής καί Ακανθώδης δρόμος, καί 
δέν παρεμποδίζει αυτόν ή έλλενψις νγιείας καί 
μέσων, ή έκτέλεσις εϊναι δυνατή.
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Μ ου ενέπνευσε μεν ζην Λόξαν ό δαιμόνιος 
Σολωμός, έχει δμω ς τό πνενμά μον, την καρδιά 
μου καί IV μέρος τής ζωής μ ο ν  μα ζν  της.

1899

4Ω ς γνωρίζεις, ή είκών τής Ά π ο ΰεώ σεω ς τής 
Βαυαρίας ήτο δι’ ¿μί ένα μεγάλο και ύψηλόν 
βοννόν. ’Ε π ί  τέλους ϊφ ύασα  την κορυφήν τον 
καί ά π ’ εκεί είδα την ούρανίαν κατοικίαν τής 
4Α γία ς  Τέχνης, είδα το μεγαλεΐον της το ύεϊκόν. 
Εκά&ητο έπί τον θρόνον της και πέριξ είχε 
τούς μεγίστους 'Ιερείς της, τους μεγίστους καλ- 
λιτέχνας δλων τών μεγάλων έποχών, οΐτινες 
τής προσέφερον άνοιας. Ε ις το δνειρον αντό τής 
ζωής μου, είς τό φάσμα αντό, ελησμόνηαα υλο- 
τελώς τον εαυτόν μον  καί το καάήκόν μον πρός

την ύγείαν μου. Τδ πνενμά μο ν  κατήντησεν είς 
μεγάλην νευρικήν άδνναμίαν, και άά εΰρισκόμην 
εις πέλαγος Ιάν δεν είχα την βεβαιότητα ότι ή 
είκών μον ήρεαεν ανεξαιρέτως είς δλους . . .

Πολλά ϊλαβον γράμματα ' έντρέπομαι νά σου 
γράψω πώ ς μ ϊ  θεωρούν καί μ έ  δνομάζονν. "Ολα 
αντά Ιφαίνοντο ώς νά μ έ  ¿ξεκούραζαν, άλλ* ήμην  
ήδη σωματικώς σχεδόν κατεστραμμένος . . .

5Ελπίζω  δτι άναλαμβάνων νέας δυνάμεις άά 
δννη&ώ ποτε νά παρουσιάσω είς τον κόσμον 
¿κείνο τό όποιον διά την άγίαν μον Τέχνην 
ήσάάνϋην καί δτι ¿άν ¿πανέλάω είς τδν κόσμον 
ΰά  ενχηάώ  νά έλϋω εις λαμπράν Ιποχήν και 
τότε άά γείνω καί πάλιν ζωγράφος.
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Πλήρες σχέδιον είχε καταρτίσει, ασθενής 
Μ  τής κλίνης, <5 Γύζης διά την  άνα- 

διοργάνωσιν τών καλλιτεχνικών σχολών τον 
ήμετέρου Πολυτεχνείου. Ε ίχε  δε καλέαει παρ 
έαυτφ  καί τρεις καλλιτέχνας τον Μονάχον, 
μ ε&  ών οννειργάαϋη ίπ ί του σχεδίου καί 
τους όποιους ϊακόπει νά φέρη μα ζί τον κάτερ
γό μένος είς την ‘Ελλάδα.

’Ε ν  τ φ  πατρικώ  οϊκφ  του Γνζη, έν Τήνο), 
νπήρχεν άνηρτημένη ¿ντδς πλαισίου χαλκο
γραφία τις παριστώοα ένα τών ανόρών τον 

άγώνος.
Ό  μικρός Νικόλαος, πενταετής μόλις, έπι 

ώρας έμενεν Ινώπιον τής χαλκογραφίας, παρα- 

τηρών προσεκτικώς αυτήν.
Η μ έρ α ν  τινά, καά’ »> άπονσίσζεν ή μήτηρ  

ίκ  τής οικίας, κατώρ'&ωσε νά καταβιβάση την 
εικόνα καί άφον έπεξειργόσάη αυτήν και ¿κ του 
πλησίον, έλαβε τεμάχω ν χάρτου καί μολνβδίδα  

καί ήρχω ε νά την άντιγράφη.
Τδ πρώ τον έργον του ό μικρός άπεπεράτωσε 

μετά τινας ημέρας, τή άδείφ τής μητρός το ν  φ α ί
νεται δέ, ώς ό ϊδιος διηγείτο κατόπιν, δτι τό 
αντίγραφου ώμοίαζε πολν μ έ  τό πρωτότυπον.

Μ ετά  IV έτος άπό τής ¿ποχής ¿κείνης ό πατήρ 
του άποκατέστη οίκογενειακώς έν Ά ά ή να ις .

Ά λ λ  ή χαλκογραφία; .  ■ . είχε παραμείνει έν 
Τήνφ , δ δε μικρός Νικόλαος έμενεν άργός.^

Ή  γείτων, μετά τών τέκνων τής όποιας επαι- 
ζεν έν Ά& ήναις, έτνχε νά έχη άνηρτημένας είς 
τον οίκόν της δύο χα λκ ο γρ α φ ία ς !

Ό  Γύζης ¿βασάνιζε τήν μητέρα τον καά’ εκά- 
οιην, παρακαλών αύτήν νά ζητήση τάς χαλκο

γραφίας, όπως τάς αντιγράψη.

Τ ό  π ρ ώ το ν  i v  Ά ά ή ν α ι ς  έρ γα σ τή ρ ιο ν  τ ο ν  Γ ύ ζ η .

Ή  μήτηρ ¿δίσταζε, διότι δέν ¿γνώριζε πολν 
τήν γειτόησσαν, καί δεν ήάελε να  τάς ζητηση.

Τέλος 6 μικρός μόνος τον ¿ζήτησε τάς χαλκο
γραφίας άπό τήν καλήν γειτόνισσαν.

Τ φ  έδόάη πρώτον ή μία, τήν οποίαν καίΛντέ- 
γραψεν 6 έξαετής Γ ύζης τοσουτον πιστώς, ώστε 
ή όμοιότης τον αντιγράφου πρός τό πρωτότυπον 
εξέπληξε τους πάντας. Κατόπιν αντέγραψε καί 
τήν άλλην μετά τής αύτής έπιτυχίας.

"Εκτατέ, παρά τήν άντίστασιν τον πατρός, 
έπεδό&η κρνφα τό  πρώτον είς τήν ζωγραφικήν, 
τής μητρός χορηγούσης α ύ τφ  τά ύλχκά, κατόπιν 
δέ είσήχάη ύπό  τοΰ πατρός, πεισύέντος περί τής  
κλίσεως τον παιδός, είς τό Πολυτεχνείου.

Ό  Γ ύζη ς  είσήλ&εν είς τό Πολντεχνειον δκταε- 
τής. ‘Ο πατήρ του έδήλωσεν δτι ήγεν  ήδη το 
δωδέκατον έτος, διότι άν έδηλοντο ή άληβής ήλι- 
κία  του δεν άά  έγ ίν ε το  δεκ τό ς ώς πολύ μικρός.

Ή το  δ πρώτος τής τάξεώς του, ήρίοτενε πάν-
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τοτε είζ όλους τούς διαγωνισμούς καί διατήρησε 
τά πρωτεία καθ’ ολας τάς τάξεις τον Π ολυτε
χνείου. Τό αυτό ¿γένετο καί Ιν Μ ονάχφ.

Ή γάπα- καί ήσθάνετο βαθειά την μουσικήν. 
Ν έος είχε διδαχθή βιολί, τό όποιον, ακονισμένου 
καί λησμονηθέν, άπέκεαο μέχρις ίσχάτων είς 
μίαν γω νίαν τον εργαστηρίου τον. Σ υχνά έλεγεν 
είς την κόρην τον νά τού παίζη είς τό πιάνο, το 
όποιον είχε πάντοτε είς τό Ιργαστήρων. 'Καί είρ- 
γάζετο ύπό τούς μελωδικούς τόνους τον.

Πέρυσιν, όταν επανείδεν έν Μ ονάχψ την «Δό
ξαν*· τον, την όποιαν εϊχε στείλει είς την τελεν-

ταίαν "Εκθεσιν τον Ζαππείον, μ ε  παράπονον, 
σχεδόν μύ πικρίαν, είπε :

—  Την ¿ονειρευόμουν εκεί κάτω είς τόν ίλλη- 
νικόν ουρανόν. Μ ά κανείς δύν την ήσθάνθη, δεν 
την ένόησεν.

‘Ό τα ν  δ  ήμέτερος Διευθυντής τον ώμίλησε 
περί « Παναθηναίων », τά όποια ήααν ακόμη έν 
σχεδίω, αυθόρμητος άνέλαβε νά σχεδιάση τήν 
σφραγίδα τον έργου καί τό Ιξώφυλλον. Καί ή 
μ ϊν  σφραγίς τό στολίζει ήδη ' δυστυχώς τό δεύτε
ρον δέν ίπρόφθασε νά τό ίκτελέοη. ’Ε πήλθε σο- 
βαραστέρα ή άοθένειά του καί δεν ήμπόρεσε 
πλέον ν ’ άναλάβη.

‘Η  οφραγϊς τ&ν «Εανα& ηναίφν».

Αϊ>νόρ$αφον Τύξη,


