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ΔΗΜ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΣ Λ'· ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -1901 ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ’·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
R ΑΛ ΛΙΤΕΧΝΙ RON ΠΕΡΙΟΔ1 RON

ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Ί'.τησία 5ρ. |·>·

ΕΝ ΤΩ> ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ·

ΊΊττ,σί» φρ. χρ. |2· Έξάμηνοε κατ ’ αναλογίαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

κλεπνος ραγκαβη. Ή Ριστόρη.
αλεξανδρας π α π α δ ο π ο ya ο υ . Άπέδανεν εύτυ- 

χ.ής (4<»ίγ»?Μ .
αχιλ. νεη. Άπο τάς ‘Ατοϊεαε (//<νijnora).
ΕιΡ· Κ- αςοπιου. Έν τώ κοιμήτήρίφ Πίσης. 
δικ· ’Από τό σημειωματάριό·/ μου Σκει,Ιεζς). 
ΑΛΚΥΟΝΟΣ. Τό γυμνόν έν τή αρχαιότητι. 
δ. ι. καλογεροπουλου. Παλαιόν χειρόγραφον 

{Διήγημα/.
ι- π- ιοαννιδου. Λατρεία (ΙΙοΐημα).
Δ. ι- κ. Ή τέχνη κατα τόν Μεσαίωνα.- Ή τέχνη 

έν Ρωσσίφ, έν Περσία ι Δ'ι.νεγτιαί.

ν.π· Δομίνικος Μορέλλης (Nr r ‘ ιΐχιίηον}.
αγιδος θέρου- Καλλιτεχνικά χρονικά ιΔιά τά'Ε.Ι· 

γίνεια. Τά άΰο θέατρα}.
ΔΕΣΠ- ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ. Ένα γράμμα κάθε φεγγάρι. 
κάποιου. Φιλολογική στήλη. (.!<’ μιναιρράσειη -ον 

χ. ΙΙάΔ.Ιη—Τα Διηγήματα τοΰ κ. Ι'ρ. Ξενοχον.ΙονΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ. / Μηνάς Ίον.Ιίου/. Γαλλία. 

Ιταλία.—Γερμανία.— 'Αμερική.—Αυστρία. -’Ελβε
τία. Κρήτη. Ελλάς.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ.
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - (ΙΙιΙί.Ιιογραφία εήι. τέχνης/.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.

ΦΤΩΤΟΤΎΠΤΙΑΙ

( Έχτέ.Ιεσις It. ΙΙαπαγιαννο.τον.Ιου).

Ν. ΓΥΖΗ Ή 'Αράχνη. _ Θ θομοπουλου. Γρ. Μαρασλής (‘Δνάγ^φον/
θ.ΘΟΜΟΠΟΥΛΟΥ. Κεφαλή ίππου /'Λ.τπχοι· 7ργο»-|. π. τςιριγοτου. Ευχάριστος ά/άγνωσις.
Β. μποκατςιαμπη. ΤοπεΤον Κέρκυρας. ατθιδες. Ζωή Άλμ'έϊοα. Ζαί'ρα Γ. Θεοτόκη.—
G. DORE- Ή άμπελος. Ματ6ίλδη^ Vigeaiili.—Φοίβη Ν. Κοντβπούλου.—Σο-
c. LANDELLE- Νεάνις 'Αραβίας. φία Σκανοαλίδου.— Βαλερία Haus.
μουριλλου- Ή άγια οικογένεια. G· OORE. Ή οπτασία τής γυναικός τού Πιλάτου.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑ! ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΤ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ- Πρωτόγραμμα (σε/.. 138). 
ςμιερατςκη. Τό τραγούδι τής Σκλάβας. 
ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΜΟΡΕΛΛΗΣ I Ι/ροσωπογραψία,

Δ. ΜΟΡΕΛΛΗ. "Αβαψ τραγουδιστής.
LEN8ACH. Ό Γύΰης νεκρός.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ. ΤΙΤΛΟΙ. Ένσελ. II. (_|2 κλπ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΙ

Η. Ηωμιόπουλο;.
Φρ. Άριστεΰ;.
Β. Κοντύπουλ.ο;.
Στέφ. ϊενόπουλ.ο;.

Κ. Ρωμανίάτ,;.
Κί;>.<»ν Σ«ρλϊ(;.
Μ Κωνστκντενί'ϊν,;
’Λνδρ. Κάποτ.

—π. Κοκχύλιης. διευθυντής του Χημείου έν τώ Βασ. 
Ναύσταθμέ.).

Κ. δ. Κόνσολας. ερασιτέχνης.
C. Βιΐ·Ιι|·ίΐΙ”ΐ·|·. φωτογράφο; τή; Αυλής.
Γ. Κάβρας, φωτογράφο; τή; Δ. Μ τοΰ Βασιλέω;.

ΦΐϊτοτΥΠοε
II. ΙΙαπαγεαννόπουλοφ I Έν Αγγλία και Αμερική 

εκπκιδευδέί;).
ΤΣΙΓΚΟΓΡ Α ΦΟΕ

'Ελευθέριο; Καζάνη;.
ΠΙΕΖΤΗΕ

Carl lndcrau.
λντλποκριτλι καλλιτεχνικών ειδήσεων : Έν ΓΙα- 

ρισίοις, Λονδίνιο, Ρώμγ„ Φλωρεντία, Βερολίνο). Μονάχο), Βε
νετία.— Αρχαιολογικών ειδήσεων: Έν Έπιοκύρω.

* * Η ΑΡΑΧΝΗ
★ * * * ΕΡΓΟΝ
★ * * Ν. ΓΥΖΗ 
♦♦♦φωτογραφία

♦ *£Π. ΚΟΚΚΟΛΗ

♦ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ♦ 16



Βεοολϊνον, τι'ι 16,129 Ιουλίου ι,χοι.

Φίλε κύριε.

Μετ’ ευφροσύνη: οχάιρέτισα πρό τινων μηνών 
τήν έιιφανισιν τής «ώροίσσ ύιιϋυ Πινακοθήκης», 
καί ιιετ αΰθοντος ένοιαφ£ροντο: άκο/.ουθώ έκτοτε 
τάς ποικίλας αύτής προόοουο.

Έκ τοΰ ιερού τής πατρίόοε ήιιϋν έοάφους εφϋη 
άλλοτε ή έννοια τοΰ καλού, οιατυπυθεΐαα εί; τάς 
ύψηλοτέρας εκφάνσεις, κοΙ μόλις άπίσεισεν ή άνα- 
γεννηθεΤσα Ελλάς, κατά τήν πρώτην μετά τόν 
ήρωϊκόν αγώνα περίοδον, τήν νάρκην τής μακραίω
νος δουλείας, ήργισε νέα έ» τής γονίμου αύτής άροό- 
ρης βλάστησιε,οιατρανονσα δτι ό άλλοτε θαυματούρ
γησα; σπόρος οιετήρει δτι πάσα ν υύτού τήν Ικμάδα

’Ονόματα καλλιτεχνών, τήν σμίλην καί τόν 
χρωστήρα οεέιώς χειριέομένων. ήρχισαν τότε, ώς 
εύπρόσοεκτος μουσική,ε(ς τά ώταήμών άντηχοϋντα 
καί καθίστατο όσημέραι καταφανέστερου δτι τό έ
θνος, έπανευρόν τάς πηγάς τής αρχαίας έμπνεύ- 
σεως. έσπευδε, μετ’ αγλαών πλέον ελπίδων, πρός 
τά φανταστικά τής ύψηλής τέχνης μέλαθρα

Άλλ’ έλειπεν ακόμη ειδικόν των εύγενών τού 
των τάσεων όργανον, χρησιμεϋον εις τήν διά παν
τός μέσου εύρυτέρα- αύτών έμψύχωσίν και οιάοο- 
σιν καί είς την έπείγουσαν ταύτην ανάγκην, ήν 
όεέως οιέγνωτε. άνταπεκρίθητε ύμεϊς διά τής «.Πι
νακοθήκης». οι’ ής «αί τά έγχώρια έργα καθίσταν
ται γνωστότερα, έπερχομένης ούτω άλΖηλεπιδρά- 
σεως μεταέύ τών ήμετέρων γλυπτών καί Ζωγρά
φων, καί ό κύκλο; ευρύνεται διά τής άναπαραστά- 
σεως τών ίενικών αριστοτεχνημάτων καί τών παν
τοειδών είδήσεων περί τής παγκοσμίου έέανθήσεως 
τών ωραίων τεχνών.

Δικαίως,κατά συνέπειαν, άπεκδέχεσθε τήν συμ
πάθειαν καί ύποστήριΕιν κοϋ ’Ελληνικού δηυοαίου, 
παρ’ ω γοργώς άναγεννάται ό πατροπαοάδοτος 
πρός τάς εικαστικός τέχνα. έρως.

Μοί έΖητήσατε βραχεϊαν φιλολογικήν συμβολήν 
διά τό περιοδικόν καί πέμπω ούτήν ώδε,καίτοι ολί
γος διαθετών έλευθέρας στιγμάς. Ίσως φανή ϋμϊν 
παράδοίος ή εκλογή βιογραφικής περί τής ’Ριστόρη 
σημειώσεως, άλλ’ έάν έπαυσεν ή μεγάλη τραγω
δός άπό τής σκηνής ένΘρυσιώσα τά πλήθη αστρά
πτει πάντοτε ή άνάμνησις αύτής εις τάς δέλτόυε 
τής συγχρόνου ιστορίας τής τέχνης Άλλως τε 
προχθές ετι άντήχηοε πανταχοϋ τής Ευρώπης τό 
τέως περιθρύλλητον όνομα, συνεπεία τής παραδό
ξου είδήσεως, καθ’ ήν, καίτοι ύπερόάσα πλέον τήν 
ώριμον ήλικίαν, είχε συνάψει ή ’Ριστόρη δεύτερον 
γάμον μετ’ Ιταλού τίνος Γερουσιαστού. Καί τό 
μέν μύθευμα φυσικώς διεψεύσθη, άλλ’ άνεπόλησα, 
έπί τή ευκαιρία ταύτη, τάς φιλικός σχέσεις, άς εί- 
χον συνάψει μετά τής μεγαλοφυοϋε γυναίκας πρό 
τριακονταετίας έν Ούασιγκτώνι καί πρό τούτου 
κατά τήν αλησμόνητο ν αύτής εις Αθήνας έπίσκε- 
ψιν, περιήλθον δέ κατά τήν έποχήν έκείνην είς 
γνώσιν μου μυθιστορικοί τινες περιπέτειαι τών 
νεαρών αύτής χρόνων, αϊτινες τυγχάνουσαι ίσως 
ολίγον γνωστοί, μοί έφάνησαν ού/Ι άνάδιαι μετα- 
δόσεως.

Meta r~:r εΐ-Ιιχηι νιστ ερων α ισθιιμά ίων,

"Ολο; ύμέτερο;.
ΚΛΕΩΝ ΡΛΓΚΑΒΗΕ

Η ΡΙΣΤΟΡΗ

ΚΑΤΑ σκοτεινήν χειμερινήν νύκτα τού έτους 
1821,ένώ άντήχουν έν Έλλάδι τά ποώτα 

τής επαναστάσεω; καρυοφύλια, ή βροχή κατέ- 
πιπτε όαγδαία, καί ό βί??α.ς ώλόλυζεν είς τά 
δένοραπερί τήν μικ.ράν Ιταλικήν πόλιν Cividale.

Ητο μια έκ τών νυκτών εκείνων, καθ’ ήν ή 
φύσις πάσα. ταράσσεται καί άγων.α, καθ’ ήν οί 
ευσπλαγχνο·. έκ των ολβίων τού κόσν.ου τούτου 
ά.ναφέρουσ.ν έστιν ότε μ.ετ ’ οίκτου τ' άτυχή 
έκεινα οντα, τά ό'.γούντα καί λιμώττοντχ ύπό 
τάς γέφυρας καί είς τάς οδούς, ένώ εκείνοι τρυ- 
φώσΐ παρά τήν θερμήν αύτών εστίαν.

Έν τή άθλιεστέρα τής πολίχνης Cividale 
συνοικία παρέμενεν είσέτι όρθια, παρά τήν όο- 
υ.ην του ανέμου, σαθρά τις καλύβη, ή μάλλον 
ειοος τι πενιχρού παραπήγματος, άλλ’ ή βροχή 
εισέρρεεν έλευθέρω: διά των εύρέων τής στέγη; 
ρωγμών κατακλύζουσα τό εμβαδόν. Καί δμω: έν 
τή καλύβη έκείνη διέκρινετο άμυορόν φώς,μαο- 
τυρουν ότι ήν αύτη κατωκημενη, καί σκηνή σπα
ραξικάρδιος διεδραματίζετο έν τώ ίσογαίω αύτη; 
θαλαμίσκω.

Εν μιά. έκει γωνία κατέκειτο γυνή είσέτι ώ- 
ραία, άλλά πελιδνή καί προφανώς υπό απηνούς 
κατατρυχομένη νόσου" παρ’ αυτήν έθρήνει άοτι- 
γέννητον βρέφος, καί ολίγον άπωτέρω άνήρ, φέ- 
ρων επι τού μετώπου εγκεχαραγμένας τάς όυ- 
τίδας τής κακουχίας καί τών ταλαιπωριών, έ
κρυπτε το πρόσωπον διά τών χειρών, καί έφαί- 
νετο εις τήν έσχάτην απελπισίαν παρκδεδομένο;.

Γό βρέφος εκλαιε διότι έπείνα, κατέλιπε δέ 
αυτό ασίτον ή άτυχή; μήτηρ, διότι πρό ημερών 
η '.οια. εστερειτο τροφής καί κατεδιορώσκετο ύπό 
του πυρετού. Καί όμως πλούσια τινα ράκη έκρέ - 
μαντό επί τών τειχών, καί ήτο σκωληκόβροτος 
"ίρψύρα το ερυθρόν έκεινο ύφασμα, έφ ’ ού κατέ- 
κειτο ή μήτηρ καί είχε γεννηθή τό βρέφος. Άλλά 
τό ράκη εκείνα ήσαν ό μόνος τής πτωχή: οικο
γένειας πόρος. Γαΰτα φερον τό δυστυχές άνδρό- 
γυνον μετέβα.ινε κατά τά Χριστούγεννα καί τό 
Πάσχα, άπο πανηγύρεως είς πανήγυριν, καί πα- 
ριστών μικρά; τινα; κωμωδία: μετ’ άλλων ηθο
ποιών και τερατοποιών, άπεθησαύριζεν οβολούς 
τ'.νχς, δ·, ων glsttjcc’.to tgv ξτζ’.) s’.ttov ypovov.

Έν τούτοι; τό νεογνόν, έπιζήσαν, ώνομάσθη 
Άδελαις, (ό πατήρ εκαλείτο Ριστόρης) καί ή 
μήτηρ κατά μικρόν άνέλαβε, προσεγγίζοντας δέ 
του Πάσχα,ή πτωχή ήθοπαιός παρέλαβεν έν τινι 
κωμφδία έπί τής σκηνή; καί τό δίμηνον ήδη 
αυτής θυγάτριον. Ούτως έπάτησεν ή Ριστόρη, 
α.νευ βεβαίως κυριολεξίας, κατά πρώτον τό έδα
φος, έφ’ ού έδρεψεν άργότερον στεφάνους άμα- 
ράντων άνθέων.

Τετραετής δέ μόλις ή μικρά Άδελαΐς ήρχι- 
σεν ΰποκρινομένη πρόσωπα παιδιών και δωδεκαε-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τή: προήχθη είς τά τών θεραπαινίδων άλλ ’ ήδη 
είχεν αρχίσει διαθάλλον τό έξαίσιον αυτής κάλ
λος καί τό θειον πύρ διαλάμπον είς τούς οφθαλ
μού: αυτή:, ώστε δύο άργότερον έ’τη. δεκα.τε- 
τραετής πλέον ούσα, έτέλεσε τόν πρώτον αυτής 
θρίαμβον, διδάξασα τήν «Φραγκίσκαν έκ 'Ριμι- 
νίου» τού Συλβίου ΓΙελλίκου.

Άπό τής ώρα; δ'εκείνης άπέβη διάσημος τρα
γωδό:,καί δεκαπενταετή: είσή/θε; εις τήν Σαρ- 
δικήν θεατρικήν εταιρείαν, ή: ύπή 
κρόν τό αγλάισμα. Όπου έν·φα<ιζετο απερίγρα
πτος ύπεδεχετο αυτήν ένθουσιασμό:, οι’ ολη 
τής Ιταλίας ίπτατο άπο χειλέων είς χείλη τ 
δημοφιλές αύτη- όνομα, έσυλ.ούντο 
τού; εί; τούς πόδας αυτή; ρι· 
νους, τά διάφορ 
τήν σύμπραξιν αύ 
είς τών διαποεπεσ 
χής έκείνης εγραψι

ηρζεν επι μα- 
-.seto άπερί 

ς, δι’ «λ.,·, 
;ίς χείλη τό 
οί -κήποι διά 

ομένους στεφά- 
:ικώς έπεζήτουν 

ό Gherardi dei Festa, 
ής έπο- 

ηό·ς ύπέρ αύτής όραμα, 
7Ζ*.. « ραυ’./.ϊ’ΖΛ -.7^ ΛΜ/.’Λ’.υ-^.w-----ϊ

καί ό Ιταλικός τύπος άνήγγειλεν είς τήν 
τήν μεσουράνησιν τού 

θή τέλος ό 
τού

νέου ύστερο:, 
έπαξιο; διερ- 
Άλφιέρη καί

θρίαμβον διε- 
ντί; και συνε- 
μέτωπον. Τό 
Άδελαΐς είχε

,ι,ετ^ ει,
■ρα, νεα- 

καϊ ό αυτό; πάν- 
ποώτων θεωρείων, καί 

έτήρει επ' αύτής 
; τού: οφθαλμούς, 
ι ό νεανία; έκεϊνος 

'Ρωμαϊκών οί- 
Capranica

νταετη
_ νιτρικήν έ 

τό αγλάισμα, 
ύπεδεχετ: 
Ιταλίας ίπτατο απ 

όνομα, 
ίσα; αυτής ριπ- 

α θέατοα ίκετιυ » 
ή?> 
:έρων κωμωοοποιων 

'■/εν έ
— « II βασιλεία τής Άδελαίδο;» 
νον, καί ό ’Ιταλικός τύπ 
οικουμένην 
βεβαιών ότι είχεν ευρεί., -----
μηνεύ; τών αριστουργημάτων 
τού Γολδονη.

Άλλά. τής νέα; τραγωδού 
τάρασσεν άπό -ινος μύχια τις 
χώ; έσκυθρώπαζε τό λευκό - α. 
αίτιον ήν καταφανές, καθόσον ή 
παρατηρήσει ότι πανταχού οπού ενεφανί 
τά διάφορα, τών ’Ιταλικών χωρών θέατ: 
νιας τις, εύγενή: τήν μορφήν, 
τότε κατεΐχεν έν των 
καθ' άπασαν τήν εσπέραν 
άσκαροαμυκτεί προσηλωμένου: 
Έξετάσνσα οϊ είχε μάθει δτ 

ήν γόνος μιά; τών πρωτευουσών 
κογενειοιν καί ώνομάζετο Μαρκήσιος 
del Grillo.

Τί έζήτει άρά γε ό νέος εκείνο; ; ιδού τί έσκέ- 
πτετο ή Άδελαΐς, καί άπήντα είς τό έρώτημα 
ή μυστική τής καρδίας φωνή, έξ ού καί πάντες 
αυτή; οί φόβοι. Άλλ’ ή μοίρα επέσπευδε τών 
γεγονότων τήν φοράν, καί μίαν εσπέραν ό νέος 
ευπατρίδης, όιφθείς είς τούς πόδας αύτής, είχεν 
έκφράσει τόν παράφοραν αυτού έρωτα. Ή Άδε- 
λαί: άντέστη έπί πολύ, άλλ’ είχε καρδίαν καί 
νούν. καί καλώς έγνώρ ζεν οτι ύπάρχουσιν αισθή
ματα πάσης τής λοιπή: μηδαμινής υπάρξεω: κυ- 
ριαρχούντα., καί οτι είς τήν γυναίκα, τήν τοιού- 
τον φίλτρον έμ.πνεύσασαν, έάν έπλάσθη αύτού 
άξια, επιφυλάσσεται υπερκόσμιος ευδαιμονία. 
"Εθηκε τότε τήν μίαν χεϊρα. έπί τής ι— 
τήν άλλην έπί τού μετώπου, εύρε τήν 
πάλλουσαν καί τό μέτωπον ευρύ, καί 
εσπέρας ό νέος Μαρκήσιος έπανέλαβε τά; θι 
αύτού παρακλήσει;, 

Μαρκήσ1

καρδίας καί 
καρδίαν 
οτε τό 

ιμάς 
άπήντησεν. — «Αισθάνομαι

ι

οτι συνεδέθηυ,εν άνωθεν καί εφεξής σοί ανήκω».
Τότε δέ ήρχι^ε διά τους δύο έραστσς σειρά 

κακουχιών, ήτις έάν μή ήτο πραγματική, ήθελε 
παράσχει τήν ύλην περιπετειώδους μυθιστορήμα
τος. Ό πατήρ πού Μαρκησίου, μαθών τά συμ- 
βαίνο/τα, έσπευσε παράφορο; έξ οργής πρός τόν 
Πάπαν, παρ’ ού έζήτησ-ν όπως άπαγορευθή,έπί 
ποινή θανάτου, εις τόν υιόν αυτού ή έκ τής Ρω
μαϊκής έπικρατεία; άπομάκρυνσις,καί τούτο διότι 
ή 'Ριστόοτ, κατεκοατεΐτο τότε διά συμβολαίου 
εί: τό έν Φλωρεντία θέατρου.

'Αλληλογραφία,ή: τό ύφος πα; τις μαντεύει, 
υπήρξε τότε έπί τινα χρόνον ή μόνη παρηγοριά 
τού νέου ιΐεγιστάνος έν τή ευρεία αυτού φυλακή, 
άλλ ’ έπί τέλους έληξεν ή έν Φλωρεντία, θεατρική 
περίοδος καί ή 'Ριστόρη ήλευθερώθη. Καίτοι δέ 
πάσχουσα τότε, μόλις καπέπεσεν ή αυλαία τής 
τελευταίας αυτής παραστάσεως, ρίπτεται εις ο- 
χνμα, εξέρχεται λάθρα, τής Τοσκαν.κή; πρω- 
τευούσης, καταφθάνει είς Λιβόρνον, επιβιβάζεται 
εί; άποπλέον ίστιοφόρον, καί μετά δεινήν θύελ
λαν, καθ’ήν παρ’όλίγον έπνίγετο, καταφθάνει 
τέλος εις Civita Vechia.

Έκεΐ δε μανθάνει δτι ό νέος Μαρκήσιος εύ- 
ρίσκετο είς τά περίχωρα, τή; 'Ρώμη;, εις τό αρ
χαίου φρούριον Santa Severa, ού θαυμάζεται 
ύπό τών έπισκεπτομένων αυτό ή αρχαία τοπο
θεσία, καί σπεύδει αμέσως πρό; τό μέρος έκεϊνο, 
έπί τή έλπίδι ότι, δελεάζουσα τούς φύλακας, 
ήθελεν εισχωρήσει παρά τώ φίλη» τής ψυχή;. 
Άλλ' οΓμοι, ό άμείλικτος πατήρ διετέλει έν 
γνώσει πάντων τών διαβημάτων,καί μόλις άκού- 
σας τόν εί; Civita Veeliia κατάπλουν. είχε 
πέμψει διά τής βίας τόν υιόν αυτού είς Κασά- 
νην. 'Π 'Ριστόρη άκολουθεΐ καί πάλιν, άλλ ’ είς 
μάτην. Πάσα, προσέγγισιο άπέβαινεν αδύνατος.

Έν τούτοι; οί συγγενείς καί φίλοι τού νέου 
Μαρκησίου έγραφον αύτώ διαρκώς, καταπολε- 
υ.ούντες τήν παράλογον αυτού παραφοράν, καί 
καταδεικνύοντας τό ά.νάρμοστον τής ένώσεως μέ
λους τής υψηλής αριστοκρατίας μετ’ απλής ηθο
ποιού, ένώ έξ άλλου συνεσώρευον τάς διάβολός 
καί κατηγορίας κατά τή; πτωχής κόρης, ήτις 
προεκάλει άκουσίω: 
ό νέος ευπατρίδης τάς έπιστολά; 
στελλε πάσας τή Άδελαίδι μετά 
ύστερογράφου—«Σός διά βίου.»

Τέλος δέ μίαν ημέραν ό δεσμώτης, έπιτυχών 
εί; τήν έκ τή; ειρκτής αυτού δραπέτευσιν, εύ- 
ρίσκετο μετ’ ολίγον εί; τής φίλης αυτού τάς 
άγκάλας καί τήν αυτήν έκείνην εσπέραν παρέ 
φερεν αμφοτερους προς την Φλωρεντίαν οοοιπο- 
ρικόν ό'χηυ.α υπό τεσσάρων καλπαζόντων ίππων 
συρόμενου. Τήν δ'επαύριον, ένώ διήρχοντο διά 
■χωρίου τίνος, ή θύρα τής εκκλησίας έτυχεν ανοι
κτή, καί ό ίερεύς έλειτούργει ενώπιον ομίλου 
απλών αγροτών. Οί δύο έρασται άνεχαίτισαν

/ή? ·
•ό δεινόν σκάνδαλον, άλλ ’ 

•αύτας άπέ- 
τού τυπικού
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II I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τού: ίππους, ζαϊ είσελθόντες εις τόν ναΐσκον, 
έκλιναν τό γόνυ πρό τοϋ ιερού. Μετά οέ τό τέ
λος τής ιεροτελεστίας, εοήλωσαν τω λειτουργώ 
τοϋ Τψίστου, τούς παρισταμ.ένους λαμ.βάνοντες 
ώς μ.άρτυρας, ότι θ-ωροϋσιν έαυτοϋς ώς συνε- 
ζ-υγμένους. Ό τοιούτος γάμος Ισχύει έν ’Ιτα
λία, άλλά τιμωρείται οιά φυλαζίσεως.

Ότε ο' εφθασαν οί δύο νεόνυμφοι εϊς Φλω
ρεντίαν, ό νέος Μαρζήσιος, ήσυχώτερος πλέον. 
7.7.'. υπο του πατρος αυτου οιαρζως πιεζομινος, 
ϋπήζουσεν αύτώ, καί έπανέκαμψεν εις τό έν Κα- 
σάνη ερημητήριου. Αλλά μόλις παρέμεινεν έζεϊ 
όλίγας ημέρας, άπέβη αύτώ τοσοϋτον αφόρητος 
ή στέρησις τής γυναιζός, ν,ν έλάτρευεν, ώστε και 
πάλιν δραπετεύσας, άφοϋ μετημφιέσθη είς ηνίο
χον ζαϊ ήγόρασε τό διαβατήριον χορευτού τίνος 
αντί 800 ταλλήρων,άφίκετο περί τά μ-σάνυζτα 
είς Φλωρεντίαν. Εζεϊ δέ, φοβούμενος μή ά·.α- 
κσ,λυφθή, ζαϊ ύπό τοϋ πόθου ωθούμε .ος όπως 
ϊδη ο,τι τάχιον τήν νεαράν αύτοϋ σύζυγον, ήτις 
ακριβώς παρίστα τότε εις τό Οέατρον, εισχωρεί 
απαρατήρητος είς τό ιδιαίτερον αυτής κομμωτή- 
ριον ζαϊ κρύπτεται έν αύτώ. Εύχερώς οέ τις 
φαντάζεται τήν έκπληξιν ζαϊ χαράν τής μεγά 
λης τραγωδού, ήτις, άποσυρθ-ΐσα μετά τήν πα- 
ράστασιν, ένφ εισέτι αντηχούν εν τώ θεάτρω τά 
φρενητιώδη χειροκροτήματα, εύρεν ύπο τάς σζη- 
νιζάς αυτής αμφιέσεις ζ-ζρυμμένον τόν νέον 
Μαρζήσιον.

Τήν φοράν δε ταύτην ουδόν πλέον διεχώρισε 
τό τρυφερόν ζεύγος, ζαϊ μετ' ολίγον όοδοχρουν 
βρέφος, τιμαλφές τής ειμαρμένης δώρου, επέ
στεψε τήυ ανέφελου αυτού εύτυχίαυ. Ή γραία 
Μαρζησία del Grillo, γυνή ανώτερα πάσης κοι
νωνικής προλήψεως, ζαϊ ήτις περί της 'Ριστόρη, 
της καταθελςάσης τόν υιόν αυτής Σειρήνος,ειχεν 
ακούσει έν τώ μεταξύ τά βέλτιστα, έπεσζέφθη 
τότε ζρύφα τήν νύμφην αυτής ζαϊ τόν μικρόν 
εγγονον, τήν έπίσκ.εψιν δέ ταύτην διεδέχθησαν 
προσεχώς έ'τεραι, ζαϊ τέλος έπήλθεν ή συμφιλίω- 
σις πλήρης, ζαϊ ό γάμος έτελέσθη έζ νέου έπι- 
σήμως ύπό του Καρδιναλίου Κάππα. Καϊ ναϊ 
μέν,άπέσχε ζαϊ τούτου ό γέρων Μαρζήσιος,άλλ* 
αργότερου δτε ή 'Ριστόρη απέκτησε ζαϊ δεύτερον 
τέκνον, τήν φοράν ταύτην θυγάτριον, περιήλθε 
τέλος ζαϊ αύτος εις συνάφειαν πρός τήν νύμφην 
αύτού, ζαϊ τά πάντα έλησμονήθησαν.

Κατέλιπε δέ τότε ή νέα ζαϊ χαριτόβρυτος 
Μαρζησία τήν σκηνήν, ζαταλαοοϋσα τήν περί
βλεπτον αυτής έν τή κοι-.ωνία θέσιν, ένθα διε- 
τέλει ήδη πασίγνωστος ένεκα τών προσφάτων 
συμβάντων, ουδέ παρήλθε πολύς καιρός καϊ είχε 
ζα.ταστή ή βασίλισσα τών αιθουσών, όπως είχε 
πρυτανεύσει τοϋ θεάτρου. Τό έξοχον αυτής κάλ
λος, ή μεγαλοφυΐα, καϊ οί όραμ,α-.ικοϊ αυτής 
έρωτες ήσαν έν συμπάση τή Ιταλία έφ’ δλον 
έτος τό κύριον θέμα τής συνδιαλέξεως, ζατά τό

διάστημα δέ τούτο ή νέα Μαρζησία συνέπραττε 
μόνον εις ιδιωτικά θέατρα, καί έν μιζραϊς κω
μωδία ις, ύπέρ φιλανθρωπικών σκοπών.

Άλλά τότε κατά τύχην έχρεωζόπησεν ό θεα
τρώνης τής πόλεως, ένθα παρέμενεν ή 'Ρι- 
στόρη, ζαϊ παρακληθεΐσα συνέπραξεν αΰτη έν 
τινι τραγωδία πρός όφελος αύτοϋ, τόσον δ’έξαι- 
σίως έςέλαμψε τότε ή τέχνη αύτής, ζαϊ τοιοϋ- 
τος υπήρξεν ό θρίαμβος, ώστε κατ’ ανάγκην 
πλέον έσίγησαν πάντες αί οικογενειακοί λόγοι, 
καϊ η μεγάλη τραγωδός ήκολούθησε τήν οδόν, 
ήν προδ'.έγραφεν αύτή ό δάκτυλος τής μοίρας. 
Πρώτος οέ ό σύζυγος αύτής, ανήρ ύπέροχος, 
παρώτρυνεν αύτήν είς τούτο, θεωρήσας, καί δι
καίως, οτι ήθ-λεν είναι ασυγχώρητου εάν άπε- 
στερεΐτο ή ’Ιταλία ενός το» κυριωτέρων αύτής 
ε γ κ α υ χ η μ. ά. τ ω ν.

Ηρχσε οέ ούτω καί αύθις διά τήν έςοχαν 
ζαλλιτέχνιοα σειρά θριάμίων. Κατά τό 1840 
εύρίσζετο έν 'Ροιμ.η, διδάσκουσα ζατά πρώτην 
φοράν τήν Μύρρα-, ένώ αί εχθροί έπολιόρζουν 
τήν πόλιν. Τήν παράστασιν διέζαψεν ή βοή τών 
τηλεβόλων, ζαϊ τό θέατρου έζλείσθη, ή δέ Ί’ι- 
στόρη μεταβληθεϊσα εις αδελφήν τοϋ έκέους, ήρ- 
χισε περιτοέχουσα τά νοσοκομεία,καί τους τραυ
ματίας νοσηλεύουσα.

Κατά δέ τό 1855 διέβη τάς’Αλπεις καϊ άφί- 
ζετο είς Παρισίους. Κατά τόν Ναπολέοντα— 
«"Οταν ή Γαλλία κρυολογεί, ή οικουμένη σύμ- 
πασα πταρνίζεται»-----Άλλ’ άληθεύει επίσης,
ότι, έπινευαύσης τής Γαλλίας, ό κόσμος σάμπας 
χειροκροτεί. Καλώς έγνώριζε τούτο ή 'Ριστόρη, 
καί περίβλεπτος ήδη έν τή πάτριοι αύτής. έπε- 
ζήτησε τήν άπωτάτην τής μεγαλοφυΐας αύτής 
κύρωσιν εν Παρισίοις. Υπήρξε δέ ή επιτυχία 
καταπληκτική, ούδέ ήν ευχερές τό πράγμα,διότι 
έκεϊ ήνθει άκόμη ή διάσημος 'Ραχήλ. Άλλ’ α
κριβώς τούτο συνετέλεσεν ίσως είς τόν θρίαμβον, 
διότι τό Γαλλικόν καινόν, έχον άφορμάς παρα
πόνου κατά τής μεγάλης συμπατριώτιδος, ύπε- 
δέχθη ένθουσιωδώς τήν ξένην. Ό Λαμαρτΐνος 
εςύμυησεν αυτήν τότε δι' εμπνευσμένης ωδής, 
καί ή Κυβέρνησις προσήνεγζεν εκατομμύρια, εάν 
παρέμενε διαρκώς είς τό Γαλλικόν θέατρου,άλλ’ 
έκείνη απήντησεν ότι έγεννήθη καί μένει Ίταλίς.

Θανούσης δέ μετ’ ολίγον τής 'Ραχήλ, άπέ- 
μεινεν ή 'Ριστόρη ή άληθής πλέον τής τραγωδίας 
σκηπτούχος, καί περιήλθεν άνευφημουμένη τήν 
γνωστήν ύφήλιον. Πάσα περί τής τέχνης αύτής 
κρίσις ή έπίζρισις παρέλκει,διότι πρόκειται περί 
τής τελειότητας, άλλ' ιδίως έν αύτή έθαυμάσθη 
ή έςοχος ευγένεια πάσης αύτής ζινήσεως, καϊ ή 
απίστευτος ευχέρεια μεθ ' ής μετέβαινεν άπό τού 
ένό; συναισθήματος είς τό έτερον, άπό τού έρω
τος είς τό μ.ΐσος, άπό τών θρήνων είς τόν γέ
λωτα. Έπί τής σκηνής μετ ’ άλλων ηθοποιών 
όρώσα,έφαίν-το ανήκουσα εϊς άνώτερόν τι γένος, 

ούδ’ είχε τι πλέον τό ανθρώπινον.Άγαλμα τού 
Φειδίου, ή μάλλον άγαλμα τοϋ Θεού, εγκλείει 
πύρινου ζαρδίαν, καί διατυποϋσα διά τής μελιό- 
δικής αύτής φωνής τάς μυχιαιτάτας αύτής εκ
φάνσεις, μετηρσίου τούς άζροατάς είς τάς σφαί

ρας τής αθανάτου τέχνη:.
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

■ υ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΥΤΥΧΗΣ

Ε μάτια φλογερά, μέ 
χέρια παγωμένα τοϋ 
έγραψε Πού εύρε τήν 
δύναμιυ καί τήν απο
φασιστικότητα ;

Γοϋ έγραψε' ναί.'Ο 
θά-ατός της είναι βέ- 
όαιοο’ βήχει τό πτωχό 
τηε στήθοε ίεσχίόεται 
► αι πτύει οίμα. Ο ά- 
πουάντ|.

Ποσού θά ύήση άκόμη; κανείο δέν τό ίευρει· 
άλλά ή ιδία συλλογίζεται, οτι είμπορεϊ νά ίήση καί 
ν’ άποθάνη εύτυχήο

Τόν ήγάπησεν ασθενήο Δέν περιέφερε τά ό 
νειρά τηε εϊε τάε όδοΰε καί τοε αίθούσοσ. Έδώ 
μέσα είε τήν λευκή παρθενικήν κλίνην τηε.

Είνε ό ίατρόε της, νεαρές ίπιστήμων, ό όποιος 
μέ απελπισίαν παρακολουθεί τό πρώτον ανθρώπι
νον πλάσμα, τό όποιο/ αποθνήσκει ύπό τήν όχι 
άδέθιο/, άλκ’ εντελώς ανεπαρκή τήε επιστήμης 
του θεραπείαν

Προσπαθεί νά τήν κόμη νά πονή όλιγώτερον.
Τής φέρει άνθη, τής φέρει βιολιά, -ά όποια τής 

άναγινώσκει μέ τήν εΰηχον φωνήν του' διορθώνει 
τά προσκεφάλαιά της, τήν αποκοιμίζει, τήν έϊνπνά., 
καί δλα αύτά διά να τόν συγχωρήση, πού δέν είμ
πορεϊ νά τής δώση ζωήν Θέλει νά καταστήση εύ· 
τυχεϊς τάς τελευταίο, ήυέρας της.

Κ' έκείνη μέ τάς δίκαιέ άνοίόειε τής ηλικίας της 
καί μέ τόν παγετώδη χειιιώυα τοϋ θα/ατού, ό ό
ποιος {πτερύγιζε τριγύρω της. τόν ήγάπησε μέ 

έρωτα
Καί ή ευτυχία, τό πολύτιμον αύτό άνθος. ?ό 

όποϊον δέν φυτρώνει είς έδάφη καλλιεργημένα, έ- 
Θαλλεν ολόλαμπρος περί τήν κλίνην τής ασθενούς, 
μέσα είς τό νοσο·ομεϊον Έπταπυργίου, οπού ένο- 
σηλεύετο ή πτωχή ορφανή Ό ιατρός παρηκολού- 
θει μέ αγάπην τό έργου του

Έγνώριζε τά βήματα τοϋ ιατρού καί ή καρδία 
της έπαλλε παλμούς, οι όποιοι έκλόνιζον τό στή
θος της τό ασθενικόν.

Εκείνος τής ώμίλει διά τήν οίκογένειάν του, ή 
όποια ήτο ιιακρυά,είς τά βάθη τής Μικρός 'Ασίας, 
διά τά παιδικά του έτη, διά τήν πατρίδα του τήν 
ζενόφωνον. άλλ' Έλλ ηνικωτάτην, οιά τάς έλπίδας 
του ώς ανθρώπου καί ώς πατριώτου Τής έδείκνυε 
φιλίαν αληθινήν.

Μέσα είς τόν ενθουσιασμόν του διά τήν πατρίδα, 
έλεγε πώς είναι πρόθυμος νά χύση τό αίμα του 
δι’ t κείνην καί ή μικρά ασθενής έσυλλογίζετο— 
τήν αγαπά, δπως τόν αγαπά . . απαράλλακτα

'Εκείνη έσυλλογίζετο τήν μητέρα της, ή όποια 
άπέθανε φθισική, καί τόν πατέρα της, ό οποίος έ- 
πνίγη στήν Μαύρην θάλασσαν. Τόν ένεθυμεϊτο,

δταν ζήρχετο άπό τά ταίείοια. βράδυ, πρωί, μεσά- 
νυκτα, πώς ή χαρά έπτερύγιζε εϊς δλα τά πρό
σωπα καί έπειτα πώς ή χαρά έσσυνε πάλιν μέ τό 
ταίεϊδι τών θαλασσινών.

Μά τώρα δέν τής έφθαναν τής "Ελλης αύταί αί 
συνδιαλέζ'ΐς· τής έφαίνοντο ύυ/ραΙ· ήθελεν έκείνη 
νά τής ομιλή δπως ώμίλουν οί ήρωεο τών διηγημά
των πού τής άνεγίνωσκεν

Καί δι' αύτό άπεφάσισε νά γράύη. Καί τί δέν 
έγραψεν ; Όλην τήν έποποι'ί'αν τοϋ έρωτός της καί 
έσημείωνε συ/νό: — Έγώ μπορώ ·,ά καυχηθώ πώς 
θά σάς αγαπώ δΓ όλης τής ζωής μου. Δέν θά 
διαψευσθώ. άφοϋ μού μένουν ήμέραι ή μήνες διά 
νά ζήσω. Μά ήθελα έτη Μσθουσάλ.ίΐσ. βουνά 
προσκόμιιατα. πειοασμούο, σίδηρον πυρές διά να 
τά ύπερπηδήσω δλα καί νά σάς άποδείέω δτι σάε 
αγαπώ·’.

"Επειτα εγραφεν δτι τής έπιφυλάττεται μία με
γάλη εύτυχία, τήν όποιαν δέν άπήλαυσεν ή μήτηρ 
της. Θ’ άποθανη είς τάς αγκόλας του τό σόεν- 
νυμένον βλέμμα της. θ’ άναπαυθή είς τό αγαπητόν 
πρόσωπον του

Καί άφοϋ τό ?γράψε.παρεκάλεσε τήν γραίαν νο- 
σοκόμον νά τό δωση είς τόν ιατρόν.

"Ηρχισ; νά τήν βασανίζη άγωνία φοδερά ! Ύπε- 
λόγιζε τά δευτερόλεπτα.

Ά . . .-'ώρα τοϋ το δίδει, τώρα τό οιαόάζει.τώρα 
κλαίει, τώρα τρέχει νά μοΰ πή πώς μέ αγαπά, νά 
μέ σφίγέη στό στήθος του.

Τώρα . . . διατί δέ ν έρχεται . .
Ήρχισε νά βήχη καί τής ήλθε νέα αϊμοπτυσία.
"Α ναί...Θά έσκέφθηι.,.ιΓΑ τή/ αχάριστη! θέλει 

καί έρωτα, άφοϋ τής έδειία τόσην εϋσπζ.αγ/υικήν 
καλ’ωσύυην , Άχ, ναί, οίκτον έμπνέει !. . . Τί πι
κρό νά έμπνέη κάνεις οίκτον. . Κλαίει, κλαίει, 
έρχεται ή νοσοκόμος καί άφοϋ τήν παρετήρησε τρέ
χει ιίς τόν Ιατρόν φοόισμένη.

Ό άρχίατρος τόν όποιον συναντά κατά τύχην 
πρώτον, έρχεται. 'Εκείνη τόν βλέπει καί λιποθυμεΐ.

— Άχ ! είχε δίκηο συλλογίζεται. Είχε δίκηο. 
Δέν θέλει πλέον νά μέ περιποιείται έκεΐνοε. Τοϋ 
έφά.η τόσον τερατώδες. . . ίσωε καί νά έφοόήθη 
για τήν υγείαν τον, ό άνθρωπος.

Ξυπνά και δέν βλέπει τά άνθη τά νωπά στό 
ποτήρι της, βλέπει στήν καθέκλα τήν νοσοκόμου. 
Στήν καθέκλα, πού άλλοτε έκάθητο έκεΐνος.

Πώς πονεϊ. . .Σικώνεται.ώθεΐ τήν νοσοκόμο·/ μέ 
δύναμιυ άπίστευτον καί λέγει μέ φωνήν άγρίαν.

— Τι ώρα έοωκες τό γράμμα ;
'Εκείνη ίυπνά, τεντώνεται νυσταγμένη, χασμά- 

ται, ένώ τήν κατέτρωγε τής ασθενούς τό βλέμμα, 
έρευνα τό μέγα θυλάκιόν της, καϊ λέγει μισοσκο- 

τισμένη-
— Έδώ είνε’ ίέχασσ νά τό δώκω.Τό δίνω τώρα 

ποΰ θά έλθη ό Ιατρός. Τώρα βγήκε μιά στιγμή νά 
σοϋ έτοιμάση τό Ιατρικόν καί έρχεται. Νά, σοϋ 
έφερε καί λουλούδια. Πρέπει νά έτρείε μακρυά γιά 

νά τά εύρη.
'Αρπάζει τό γράμμα, τό σχίζει, καίει είς τό κη- 

ρίον τά τεμάχιά του καί χαμογελά ευτυχής, ένώ 
οι οφθαλμοί της ά .απαύονται στά άνθη, τά όποια 
έκεΐνος τής έσύναίε.
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• ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.. ΑΤΘΙΔΕΣ

Tl Pipoc άφηοίθη από τό στήθο: τηί.,.τί jjipocli
— Πώς είσαι, “Ελλη ; καλλίτερα ; τί έπαθεε 

παιδί ιιου ; ποιόςσ’ (πίκρανε ; Ύποφίρεις ;
—Τώρα <5χι. Είμαι ευτυχής τώρα. "Αχ τί εύτυ 

χία, δέν έχασα τήν ίκτίμησίν σας, ναι: δέν τήν 
έχασα. Μοϋ δίδετε τό χέρι σας.

Έκράτησε τήν χεΤρα τοϋ Ιατρού μέσα είς τάέ 
φλογισμένος χωράς της, τήν έφερεν είς τά χείλη 
της, έστεφανώθη μέ τά άνθη που τής εφερεν ό 
ιατρός καί έίηπλώΟη επί τών προσκεφαλαίων της 
ψιδυρίίουσα

— Θεέ μου, τ! ευτυχής πού είμαι ;
Άπεκοιμήθη διά νά μή (ΐυπνήση πλέον καί δ 

ιατρός μέ ϋφος ανθρώπου θριαυδεύοντοε, άνέκραίε.
— Άπέδανεν ευτυχής. Αύτό δέν ήτο έργο / τής 

έπιστήμης.ήτο ίδικάν μου έργον.
Κατόπιν έκλαυσε πικρά έχασε μίαν φίλην.
Άλλ ’ ή ευτυχία της,ή-ο άραγε έργον ίδικόν του;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ IIΑ Π Α Δ ΟΙΙΟΓ Λ Ο Γ
------- >04--------

ΕΝ ΤΩς ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, ΠΙΣΗΣ

Ζωη ·ΑλμΛΙδ«.
φωτογρ. Κ. Κόνσολα -

Zatpa Γ. βεοτόαη. Μ«<Ηλ5η Viscardi (Τό γένος Η. Γέροντα>

φωτογρ. Κ. Βίρ.γχ.ρ. Κ Κόνσολα.

Σοφία Σαανδαλίδου. Βαλέριο. rlau Το γένος Ε. Τσ(λλ«ρ>
Φοίβη Ν. Κοντοπούλου.
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ΑΓΙΟ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ
1

Ζωή Άζμέίοα. 
στην ϋμιχδοφάνταχτην ι/Λη.τ.Ιαστί) υμ.μορ'ριά σον 
Ιιοσω ταιριαι, ’ η αιρραοτη του πονου η γ^υχαδιι

Kai τίΤ,ν ονείρων ij οσχιει; tic. til .Ιευχη Αορκί σον 
Kai η χ.ΐιομη χαι η,νεγγιχτη τηι; .τηρΗ/ινΰς ιί (Ί-.ίιϊσ 
"<? .' στη βαάι.Ιιχην ανώι ι'μμορφιά "Ον τήν ουράνια 
ΙΙου ηενθουσ. τόνοι' δΛομηυρο νεφοη την στεφανιόνει 
ΙΙόσω τ ιιοιάζει τουρανοδ του έβδομου ή περηφάνια 
lloc χια.το τάστρα ,πειδ ι.’·ΐ|.ίά τη μέτωπο σι,χώνε/ .' 

,Va?—νύφη αιθέρια ro? άτυχου too ”.·Ιστεως,-οΰ μοιάζει 
Κιιθε γάυχ·> σου ανάδεμμα no? τόσω συναρπάζει. 
Σα μουσική Ιίαγνεριχή — ναί ! ή τριανταερυ.1.1ιά σου 
Kai δροσοστάάαγη ι’ι'ί σου .τοΰ ■ χιονιαε. τήν φ.Ιεγει 
Ηά μαραινόταν στήι; χαρας τον ή.Ιιο, χαι η ματιά σον 
Tittori’ πειά δε Λΐ.Ιεγεν απ' iaa τώρα άεγει.

11
—ιφια Σκανδαλίσου. 

ο γεάοιο σον ιός μαγίάιιχη αστράφτει άνατο.Ιή 
Kai στην ι'Μχαρη otf-i σον .τοΰ άαμπουν ij δροσιϊι;

Τριαπαφυ.Ι,Ιίνΐίς χαι γ.Ιυχιεη ανοίγουν εμμορφιιε. 
Kai ώς τήν πεντάμορφην ΊΙω προβά.Ι.Ιειι: ντροπα.ΐή. 
■Μα μάσα στους θαμπωτικούς rove. ή.Ιιονς των ματιών 
Μιάν σ.1άη άπονύχτερη iiitri άγρυπνη γροικώ 
Και μέσα στης ιισα.Ιευτησ γαάήνης τό ρνβο 
Καποια γοργόνα στα orfvra των ί’.τνων τών ρίαθιων 
Και στην όάό.Ιαμπρη ,γαρά τοΰ αΰγινοΐι σου ονείρου 
Καποια νεφε.ΐη ολόχρυση χαι διαφανή προΰά.Ιάει 
Με τή μορφή σου, αφρΰπ.Ιαστη νεράιδα too ΦαΛήρου '. 
Και απ'τδν π.Ιανήτη μας πέρνα μιιχνοσθυσμενα χά.Ι.Ιη 
Σαν άγγε.Ιος μ.ε.Ιάγχο.Ιος, .Ιενχος τοΰ ΙΙαράδείσου 
Kai μοιάζει ουρανίαν ί'χστασι,χα'ί μοιάζει ·ή ιχυχήσον'

III
Μ. Viscaiili 

&jfato rd μαύρα μάτια σου χτυπά ή ώμορφιά σου 
@ρΣα Μόπυρο θαμπωτικέ, χαι η φάογερή σου νειύ'τη' 
Κεου μες τήν ιινα.Ιαφρη γα.Ιάζια φορεσιά σου 
Σαν ΰρτενσία δροβοπ.Ιαστη προβά.Ι.Ιειι; πρώτη πρώτη ' 
• Ιυών 7/ Λαχτάρα ή χ·ιΆ· μια μ προ·; στα σχ.Ιηρά σου χά.Ι.Ιη 
ΙΙοΰ αγα.Ιματωνονν til .Ιευχην αϋτ'η χορμοστασιά σου 
Kai ί,σοι σε ιδουνε δε φδονοΰν στον χόαμο μοίραν α.Ι.Ιη 
Λ.ΤΙά τή γην ίί.-του rraroTv τ<< .πόδια τά ,γ-ιτ/r σου .’ 

Δίν εϊσ" εσν χάμμί" άχνη νεράιδα ιρανιασμενη 
Ξε'νη δεν είσ' εσυ στη γη χι' ϋνειρογεννημένη, 
Ώ η.Ιιοστά.Ιάχτη άμμορφια xai ζωντανό .Ιου.Ιοϋδι 
Που μαη μεθάει το μύρο' σον χαι ~δ γΛυχό σου αγ/ρι, 
Hoi ι'ιχι,'μα χαι ζωγραφιστή δεν εχεις ά-ΤΙι/ ταίρι, 
Κιΰποΰ ίσε των τραχουΑδΙν σου πρε.τει το τραγούδι.

ΑΧΙΛΛΕΓΕ ΝΕΗΞ

. . Ά'λ'Λ ' α'.φνη; ό οφΟαλμ.ΰ: μ.έν = '. ακίνη
τος, μ.υστηρ',οιδώ; πω; ζαί παρά Οέλησιν προςη- 
Λούμενος έπί τταραστάσεως ττενΟίμ.ου κα.Ι τρο- 
μ.αζτ'.κή: θέα:. Ε’να·. εέ αϋτη ή π-ρίφημ.ες τοι
χογραφία του οιασήμ.ου Φλωρεντινού ζωγράφου, 
γ-'λύπτου, άρχιτέζ.τονος καί πο'.ητοΰ Άνδρέου 
‘Ορκάν.α,κατά τήν 1Δ' Εκατονταετηρίδα άκμ.ά- 
σαντος, ή γ ωατή τω όνόμ.ατι :

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ Ί ΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Παρ’Λτησιν αυτή τόν Θάνατον πτερωτόν, άγ- 
κ'.στροε'.δεΐ: πόδας έχοντα, κρατούντα δρεπανον 
καί περ’.β-δλημ.ένον θώρακα σιδηροϋν. Χαυ.αί δέ 
κεΐτα'. σωρεία πτωμ.άτων ανθρώπων Άτινεο άπώλε- 
σαν τήν ζωήν ΰπότού άναλγήτου δρέπανου βληθέν· 
τες' πλε’.στο·. Ά τούτων,!/, τοιν ε'ωτερ'.κών αυτών 
σημείων τε καί γνωρισμάτων, δεικνύονσι τήν 
κοινωνικήν τάζιν εις ήν άνήκουσιν. ΆντιΟέτω; 
οέ πρό: τήν άπαισίαν ταΰτην θέαν φαίνεται κή
πο: τερπνός, ένθα τών χρόνων εκείνων άρχοντες 
καί δέσπο.ναι φαιδρώς άναστρέφονται, ετι δέ καί 
έρωτικως, ώ; ύπ-.δεικνΰουσι δύο ιστάμενο·. έρω- 
τιδεΐς. Μεταξύ δέ αυτών είναι καί ό αρχών τής 
Αούκκης, ό περιώνυμο; γιβελλΐνο; πολέμαρχος 
Καστρούκκιος-Καστρακάνης, έχων έν τή πυγμή 
ίερακα,κατά τό κρατούν τόν αιώνα εκείνον έθος· 
έκ δέ τών καθημένων παρ’ αύτω δεσποινών είναι 
καί ή Διάλτα, σύζυγος τού έκ ΓΊιστωρία; Φι
λίππου Τέδικο, προδόσαντο:,ώ; λέγουσι,τήν πα
τρίδα αυτού ινα καταστήση Ί.-.'fZ'ifJ. αυτής τόν 
Καστρούκκιον. 11ρό; τόν εύθυμον καί ερωτικόν 
τούτον δμιλον στρέφεται άζ-ριβώς ό Θάνατος, 
απαξιών τάς ικεσίας πληθύος δυςτυχών τινων 
αναπήρων καί επαιτών, μάτην επικαλούμενων τό 
δρέπανον αυτού Άλλην ώραίαν αντίθεσιν παρου
σίαζε1 όμήγυρις επιφανών ύποκε·μένων, μεταβαι- 
νόντων εί: Οήραν έν έςάλλω χαρά, καί προςκρουόν- 
των καθ'οδόν πρός τρία πτώματα βασιλέων τό 
μέν είναι τυμπαν'.αϊον, τό δέ εν αποσυνθέσει καί 
τό τρίτον σκελετώδες. Έκεΐ δέ όσιός τι: ασκη
τής, Μακάριος ό Αιγύπτιος, ώς ύποθέτουσι,δει
κνύει αύτοΐς πόσον εύκολο: είναι ή άπό τής ζωής 
εις τόν Θάνατον μετάδασις, ένώ τέσσαρες μο
ναχοί φαίνονται άνωθεν τής εΐκόνος θεωροϋντε; 
τον θάνατον μετά ψυχικής ήρεμία:. Καί λήγει 
τό μ-όρσιμον δράμα διά τίνος επεισοδίου, δπερ 
πολύ έχει σήμερον τό κωμικόν, ούχί δμ.ως καί 
τότε, εποχήν πίστεως καί φόβου: λήγει διά τής 
αρπαγής άγιων τινων καλογραιών, άς άρπάζουσιν 
ειδεχθείς δαίμονες. Αλλά διατί άρά γε ή φρι- 
κώδης καί σπαραξικάρδιο: αύτη θέα ; νά έρριψεν 
ό ζωγράφος τά; άγια; καλογραία; εί; τά; άγκά- 
λας τών δαιμόνων έκ πνεύματος εκοικήσεως,οιότι 
αί καλογραΐαι έκ πολλής άγιότητο; δέν έστερξαν

* ΠΙΝΛΚΟΘΗΚΙΙ *
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να πέσωσίν είς τά; άγκάλας τού ζωγράφου ; ου
δόλως απίθανου. Ό αυτός Όρκάνιας έν τή ζ/ευ- 
Γί'ρα ΓΙαρουοΙα, τή τοσούτω παραδόξω καί άλ- 
λοκότω εκείνη τού Κοιμητηρίου τοιχογραφία, 
δέν παρέστησε, κατά τόν Ούαζάρην,') τούς μέν 
φίλους αύτού μ.εταξύ των εκλεκτών καί [Λαζά
ρων τού Παραδείσου, τούς ο’ εχθρούς μεταζύ 
τών κατηραμένων, μ,εταξύ τών ύποψηφίων τής 
Κολάσεως ; ταύτά δέ άπεικόνισε δι’ ύγρογραφιων 
καί έν τώ περιφήμφ τής Φλωρεντίας ναω τού 
'Αγίου Σταυρού (Santa (liOCe). 'Αλλά μή ίτ.·.- 
σκιάζωυ.εν διά σκανδαλωδών αγκάλης υποθέσεων 
τήν μνήμην τού ευσεβούς εκείνου καλλιτέχνου, 
καί μή λησμονώμεν δτι ό Διάβολος κυριαρχεί 
κατά τόν Μέσον Αιώνα, χρωματίζων τό παν 
είναι τό άρτυμα παντός μεσαιωνικού τέχνης έρ
γου, ώς έδειξεν ήμιν ήδη Ο Κάπη.Ιοι: χαι ό 
Γΰττος, Ο ΣπινίΙ.ΙηΓ. και ό ’/δωσχιόρόη -) 

κ. Κ ΑΣΩΠΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣΑΠΟ TO 2HMEIQMATAPI0N ΜΟΥ
Άφι'ρ<<ύτχι Ε’.ς όλο·? τ»,ν χόσμΛΜ

Ποτέ δέν μοΰ έκαμεν έντύττωσιν ή αλή
θεια' τό ώεΰοοε πάντοτε. Μεγαλειτέοα ίκα- 
νότης χρειάζεται διά νά πλάση τις εν ψεύδος 
ή διά νά είπη έν γεγονός.

Ι1ά<1ις τής αρετής είναι ή άγνδτης τής 
ουνειδήσεως.

* · ·
θάρρος άνευ θράσους δυσκόλως δύναμαι 

νά εννοήσω.

Εις την Κων)πολιν πλεονάζουν τά οκυ 
λυά· έν Έλλάδι, οί ποιηταί.

Πολλών βιβλίων ή επιτυχία έγκειται εις 
τούς τίτλους- πολλών ατόμων ή άί,ία εγκει 
ται είς τό όνομά των.

« 4
Κανείς επικήδειος όήτωρ δον Οά κατορ- 

θώοη ποτέ νά φθάση εις τό ύψος τής εύ- 
γλωττίας ενός. . .ωρολογίου.

"Οταν ό Θεός ήρχισε νά πλάττη τήν γυ
ναίκα, περισσοτέραν ώραν θά έχρειάσθή Βε 
βαίως διά τήν κατασκευήν τής . . . γλ'ώσ- 

σης της.
Δ.Ι.Κ.

1) Vasari: Vine «lei Pit tori, έ·' [ιίω Ari
el r e a Oman i a.

2) "Ορα ,Υ/n iixo«a«>n", τεϋχος Ε', σ=).. 100.

TO ΓΥΜΝΟΝΕΝ TH. APXAIOTHTI
1ΡΩΝΓ.ΙΑΣ μειδίαμα καί οίκτου καί 
καταφρονήσεω: χρησιμοποιώ ώς άπάν- 
τησιν οσάκις έπί τή θέα γυμνών δια

μαρτύρονται οί σύγχρονοι σεμνότυφοι, καί ή 
συναίσθησι: μοι αρκεί δτι κατανοώ τήν μεγά- 
λην της αλήθειας άξίαν, ίσταμένης πολύ όπε
ρά.ω τή; πτωχαλαζόνος ύποκρισίας.

Είνε τόσον ταπεινή, πειριορισμένη, ασύμμε
τρο:. καί αφύσικος ή 
πρό τής συγκινήσ-ως τών συγχρόνων νευροοπά- 
στων καί 
πτυξις τ 
ου.ως, ως ■ 
προκείμενο 
τών ισχυρό 
νισμών, δια 
ευρυνόμενου. 
λυτισμόν, 
διερμηνείς 
ξαρτησιαυ 
νοούντων καί αισθανόμενων τό καλόν.

5 ·’
τόσον ταπε.νή,

ή νεωτέρα άντίληψις, ώστε 
συγκινήσεως

; σκελετών, καθίσταται ανιαρά ή άνά- 
ών νόμων τής ηθικής ελευθερίας· επειδή 

πάντα τά σοβαρά νοσήματα, καί τό 
,ν κοινωνικόν μόλυσμα έπιορα καί έπί 
οτέρων πνευαατικών καί ψυχικών δργα- 

τούτο δέν παρηρωμ.εν τόν κίνδυνον 
άλλά σπεύδομεν είς εύγενή προση- 

άπόστολοι ταπεινοί τού φωτός, καί 
του νόμ.ου -__ , __________ -----
τών εκλεκτών μέ τήν αφέλειαν τών

xai
οστις συνενώνε». τήν άνε-

• *
Τό γυμ.νόν είναι ή αγνότερα έμ.φάνεια τού 

αληθούς καί φωτεινού, τού μ.ή υποκειμένου εις 
αόριστον έπίκρισιν, τού μ.ή παρεξηγουμένου και 
μή παραμορφουμένου.

Ή αρετή καί τό κάλλος, ή αλήθεια καί ή 
τιμ.ή έξωραίζουσι τήν ιδέαν, άποθεούμεναι, οια- 
λάμπουσαι, θριαμβεύουσαι έν τώ γυμνώ.

Ό,τι ή άνθρωπότης επιδεικνύει τέλειον έν τώ 
Βίω της, άποτυπούται γυμ.νόν έν τή πινακοθήκη 
τής ’Αθανασίας.

Ή idea φαεινή, θεσπ-σία, νικήτρια, άνευ 
περιβλημάτων καί καλύπτρας, εμφανίζεται γυμνή 
έν τώ’Ολύμ.πω,έν τω Καυκάσω,έν τώ Γολγοθά.

Γυμνή, ώς ή άνατολή τή; ψυχής έν τώ παρ
θένιο κόσμο» τής Άγάπης.

1’υμ.νή. ώς ή αφελής φύσις καί ό σιγών ου
ρανός.

Γυμνή, έξερχομένη άπό τό μυστήριον καί ου
ριοδρομούσα είς τούς αιθέρας, παρά τον γυμνόν 
Γαλαξίαν καί τούς γυμνούς τού άχανοΰς αστε
ρισμούς.

¥ ♦
Γυμνόν έστίν άλήθεια.
Ή άρχαιότης είναι έν άπινοαλματωθέν γυ

μνόν.
Τό γυμ.νόν τής θρησκείας καί τής αρμονίας έν 

τή τέχνη.
Γυμνόν έν τφ πνεύματι, τώ βίω, τή τέχνη, 

τφ ήθει καί τώ χαρακτήρι.
Ή Γυμνότης είναι ό θεσπεσιώτερος συμβολι- 

σμ.ός τής υπεροχή:, ήτις πανταχοΰ θριαμβεύει 
έν τή ιστορία τού ελληνισμού.

II συναίσθησι:, άντίληψις καί κατανόησες 
άδεσμεύτω; καί έλευθέρω; ενεργούσα'., άνακαλύ 
πτουσι διά τής καλλιτεχνίας τό κέντρου τή; 
ένώσεως τού πνεύματος καί τής ύλης.

Καί τούτο κατόρθωσεν ή άρχαία τέχνη, άπο- 
τυπώσασα τήν αλήθειαν καί τό φώς τοΰ κόσμου 
έν τοΐς έργοις.

Ευλογημένη είς τούς αιώνας ή θεία αυτή βύ- 
ναμις, ή συγκρατούσα έτι τούς κοινωνικούς καί 
πολιτικού; καί θρησκευτικού; δεσμού;.

ΊΙ Γυμνότης είναι ό ήλιος τής άρετής, ό φω- 
τίζων τούς ορίζοντας τής αλήθειας, τούς ένισχύ- 
οντας τήν άγωνιώσαν και κλυδωνιζομένην γήν, 
τήν έμψυχουμένην ούτω, δπως συναισθανθή τήν 
τών πάντων γυμνότητα, καί μελετήση καί άνα- 
λύση τό παρελθόν καί τό μέλλον.

*
* *

ΤΙ άρχαιότης δέν ή το μικροπρεπής καί σεμνό
τυφος, ταπεινή καί πεζή, έσκωριασμένη καί κού 
φος, κίβδηλος καί σεσηπυϊα.

Άλλά τιτανώδης, γιγαντιαία, έλευθέρα,θεία. 
Δέν ύπέκειτο εις έξευτελισμούς καί κακοπαθείας 
άλλά συνεκοινώνει μετά πάντων ού μόνον διά 
τού αισθητού, άλλά καί διά συμβόλων, μυστη
ρίων, άπορρήτων καί παραβολών.

Έν παντί είς γυμ.νο; θρίαμ.βος, προσελκύων 
τού; ελευθέρους λαούς ή εις τήν πανήγυριν τής 
ελευθερία;, ή είς τήν εορτήν τής τιμής καί τής 
έρεύνης.

Πανταχοΰ πνοή ελευθερία:, ζωή; άδεσμεύτου 
και πόθου υψηλού. Ούδέν τό άσεμ.νον καί κα
κοήθες, τό φαΰλον καί ανάρμοστου· έάν δέ ή 
πενιχρά, τυφλή καί δουλοπρεπής νεωτέρα γενεά, 
δέν ηύτύχησεν έτι νά έννοήση τό Εύαγγέλιον 
τού πολιτισμού, δπερ συνέταξεν ή έμ.πνευσι; τής 
απολύτου θεότητο;, όπω; δωρήση εί; τήν γήν 
οιά τής αρχαία; Ελλάδος, τούτο καταδεικνύει 
οχι τήν πρόοδον άλλα τήν άποβαρβάρωσιν, τήν 
εκχαύνωσιν καί τήν πώρωσιν τού σεμνότυφου 
κόσμου έν τοΐς χρυσοκοσμ.ήτοις καί άδαμαντο- 
στολίστοις αύτού περιβλήμασιν.

Αποτρόπαιου άνάθεμα μοίρας στυγνή; περι
σφίγγει τά στήθη τού δουλεύοντος έ'λληνο;, καί 
προόΐοει ούτος άκουσίω; τήν ιστορίαν, καταδι
κάζει τού πνεύματός του τάς έλπίδα; είς άφά- 
νειαν, λήθην, μ.αρασμόν καί θάνατον.

*

Οχι ανταρσία και αιρεσις, οχι εκκεντρικοτη; 
και στάσις καθεστώτων, όχι κωμικαί καί γελοΐαι 
καί έλεειναί εισηγήσεις σχολαστικότητος παρα 
παιούσης, άλλά σωφροσύνη ώφειλε ν’ άποκαλή- 
ται εν τή χώρα τή θαυματογόνοι. ή άν-ξαρτησία.

Ε'.οωλολατρεία νά κυριαρχή, όχι ο»; παριστώ- 
σιν ήμίν ταύτην ό φανατισμός, ή παράδοσις, ή 
αυ.άθε·.α καί ή δουλεία, άλλ' ώς τήν ύμνεϊ τό

Ελληνικόν πνεύμα τή; άρχαιότητος, όπερ φιλο
σοφεί έπί τού ΙΙαρθενώυος, θρηνεί έπί τού Καύ
κασού, άδει έπί τού Όλύμπου, μαρτυρεί έπί τοΰ 
Γολγοθά, καί θριαμβεύει έν τή άθανασίμ.

Ό νούς ό δαιμόνιο;,ό μειδιών διά τών χει 
λέων τού Έρμού τού ΙΙραξιτέλους καί τής ’Α
φροδίτης τής Μήλου.

Νούς έμπνέοιν τόν Φειδίαν δπως μεγαλουργή- 
ση είςτήν συμβολικήν έξέλιξιν τού άνδηρού βίου.

“Οχι πολυπτύχου; κρηδέμνους καί άλουργίδας 
καί πυκνά; έσθήτας, σάβανα εύτελή τού γήρα
τος· όχι στολάς ποικιλοκόσμου; καί ξενοτρόπους 
άποκρυπτούσας τήν θνησιμαίαν ήβην, καί τά 
φασματώδη τής καλλονής λείψανα, άγονα, ξηρά, 
οστεώδη, ψυχρά έν διαρκεΐ νάρκη, έστιλβωμένα 
καί μυρόλουστα, ούτε πλαστικότητες ψευδείς, 
νεκραί, νοσογόνοι.

’Ιδού διατί οικτείρω τά; χαριτοβρύτου; σκιάς, 
όταν όμιλώσιν ασεβώς, όταν κρίνωσιν άμαθώς 
καί έπιπολαίως και ιδίως όταν ϋ.τοζρίΓοωται.

Οΰδαμού ό άρχαΐος Ελλην έξηυτέλισε τό γυ
μ.νόν, διότι έσέβετο, κατενόει καί έξύψου τούτο.

Άλλά καί έξ άλλου ή σημερινή γενεά είνε 
άρά γε άξια τή; άγνότητος τού γυμνού τούτου ; 
Άβυσσο; προλήψεων περιεκάλυψε τόν νεώτερον 
βίου έν τώ έρέβει, έγκαταλιπούσα διά τήν ιστο
ρίαν, τήν άγυρτικήν φαινομενικότητα, τήν άπά- 
την καί τόν ταρτουφισμόν.

Ή αιδώ; τών νεωτέρων είναι έλάττωμα πα 
ναθλίως κορεννύμενον έν τή προσποιήσει.

Τόν σεμνόν χαρακτηρίσατε, ούτως εμφανιζό
μενου, ώς φαύλον, καί αν τολμήση νά διαμαρ- 
τυρηθή διά τάς «Νεφέλας» καί τήν γυμ.νήν 
Άφροδίτην, μή σκεφθήτε πλειότερον πτύσατε 

έν τώ προσώπω του έν κοινωνικόν αίσχος, καί 
άν ή συνείδησι; ηρεμούσα οέν άντιταχθή τών 
ηθικολόγων, μήν άπελπισθήτε έν τώ ύψηλφ 
πόθω- διατηρήσατε άσβεστου τήν εστίαν τού ελ
ληνικού φωτός όπως φωτίζη τά συντρίμματα τή; 
γυμνότητος.

*
• ·

Δέν ένθουσιώ διά πρόοδον περικεκαλυμ.μένην.
'Ενόσω ούδείς τολμά νά καινοτομήση μέγας 

νοΰς, άφαιρών τά σάβανα καί έλευθερών τά: γε
νεάς άπό τόν ζυγόν τής καλύπτρας, ή σεμνοτυ
φία θά χαρακτηρίζεται ώς ή ταπεινοτέρα ίδιό- 
της λαών άνελευθέρων καί κούφων.

Τό γυμ.νόν θά διαλάμψη οπότε θριαμβεύσωσιν 
αί ίερώτεραι άρχαί τής ηθικής καί οπότε ή άρετή 
καί τό κάλλος άναστηθώσιν, διότι τεθαμμένα 
ήδη κεϊνται είς το παρελθόν, ένθα ή άληθή; κοι
μάται ζωή.

Όταν έςυπνήση εκείνο, τότε Οά κατανοηθή 
έάν γνιΐΎοκ e.ltrOe^ii', καί έάν ό ηθι
κό; άνθρωπος πρέπει νά έρυθρια. ποτέ πρό αύτού.

Α ΑΚΤΩΝ
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ΙΙΑΛΑΙΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ

άπέβλεπεν φεύ !
μ.αρίου. Ό ΙΙανεπιστηυ.ιακός

ΠΕΦΑΣΙΣΑ έπειτα α
πό σέκα έτη νά ανθίζω 
έν παλαιόν συρτάρι.

Τά δέκα αύτά έτη 
ύπηρζαν έτη νεανικής 
τρικυμίας.

Καί τώρα, πρώτην 
φοράν ή καρδία καί ό 
νούς συνεφώνουνάλλ ’ 
ή συμφωνία των αυτή 

λήθην τοϋ παλαιού έρ- 
βίοε, αί πρώται 

συγκινήσεις τού νέου κοινωνικού καθεστώτος, μέ 
ειχον άπορροφήση έξ ολοκλήρου. Αί αλλεπάλ
ληλοι εντυπώσεις ειχον δημιουργήσει έν περι
βάλλον πολύ διάφορον τού περικλειόμενου εις 
τάς τέσσαρας έκείνας μικράς παλαιάς σανίδας, 
ένα ορίζοντα τόν όποιον άπετέλουν όνειρα κυανά, 
σιλουέται παρθενικών μορφών,ελπίδες απέραντοι 
όσον καί τό στερέωμα ! Καί παρήλθον τά δέκα 
αύτά έτη, καί προχθές εις μίαν έ'κρηξιν στενο
χώριας ψυχικής, έν ω ό ουρανός έξω ήτο ζοφώ
δης καί ή βροχή συνέθετε τό αιώνιον παράπονό·; 
της έπί τών υαλοπινάκων, δέν ειξεύρω πώς μού 
ήλθεν ή δρεξις νά άνασκαλεύσω μνημεία περασ
μένης εποχής, νά ανατινάξω κόνιν έτών καί νά 
μελαγχολήσω ενώπιον παλαιών αντικειμένων.

‘Αναψα έν κηρίον, έκλεισα καλά τήν θύραν 
καί ή έκταφή ήρξατο...

'Οσμή εύρώτος μέ προσέβαλε. Είνε ή ιδιαι
τέρα έκείνη απόπνοια, τήν όποιαν δημιουργούν 
τά έτη τής στασιμότητες, τής αταραξίας.

Έτριξε, έστέναξε τό συρτάρι είς τήν πρώτην 
στροφήν τού κλειδιού."Ώ άφεύκτως οϋτω θά έτρι
ζαν καί τά οστά οίουδήποτε παλαιού τάφου, 
όταν ό νεκροθάπτης θά άνέσκαπτεν αυτόν πρός 
ανακομιδήν τών λειψάνων.

Λί χεϊρές μου, Ιερόσυλοι τόσον πένθιμου γα
λήνης, ψαύουσιν δ,τι συναντώσι· χειρόγραφα καί 
σημειώσεις καί αντικείμενα ασήμαντα τής παι
δικής ηλικίας άντιπαρέρχονται ύπό τούς δακτύ
λους μου καί εις έκάστην συνάντησιν διακρίνω 
έν όνειρον Ονήσκον, μίαν έλπισα ταφεΐσαν, ένα 
πόθον άνιστάμενον. Κόσμος ολόκληρος, άπό τόν 
όποιον μέ είχε σύρει πολύ μακράν ό δεκαετής 
βίος, ζωντανεύει πρό εμού σκηνάς καί επεισόδια 
βίου αφελούς, άπηλλαγμένου τών πικριών καί 
απογοητεύσεων τής σημερινής ζωής.

Μία επιγραφή ελκύει ιδιαιτέρως τήν προσο
χήν μου. Ό χάρτης είναι υποκίτρινος, φέρων 
προφανώς τά σημεία συχνής χρήσεως.

Καί άναγινώσκω : «IVirai).
Ώ,τώρα τήν ένθυμούμαι και μία φωτοστεφάνη 

νομίζω δτι περιβάλλει τό όνομά της. Τήν ανα

πολώ, μικρών, άθώαν, χαριτωμένην, καί μέ τά 
ξέπλεκα μαλλιά, νά μέ βοηθά, είς τά ίχνογρα- 
φικά σχεδιάσματα, εϊς τά όποια ήμην τόσον 
αδέξιος, καί νά τήν βοηθώ κ’έγώ προθυμότατα εις 
τήν διευθέτησ'.ν τών μακροτάτων βοστρύχων της.

Καί έγώ, ό γράψας εκτοτε εκατοντάδας σε
λίδων, ό μελετήσας τόσον τήν γυναίκα, ό αφη
γηθείς ιστορίας σατυρικάς καί σπαρακτικά:, ευ
ρίσκω δτι δέν έγραψα τίποτε, δτι τό ώραιότεοον 
διήγημά μου δέν έγραψα εισέτι.

Λαμ.βάνω τό χειρόγραφον τό άναγίνώσκω. Η 
μελάνη είναι άπεσβεσμένη σχεδόν, άλλά ποσον 
ζωηρόν διατηρείται καί άσβεστο·; τό αίσθημα τής 
φιλίας 1 Λί λέξεις είναι κακογραμμένα1., ανορ
θόγραφοι- άλλά πόσην ειλικρίνειαν προδίδουν, 
τόσον σπάνιάν σήμερον, δτε αί άνορθογραφίαι 
τής καρδίας καί τών ηθών μάς 'πλημμύρισαν.

Καί δέν ήδυνήθην νά άποσπασθώ τού χειρο
γράφου άνευ δακρύων, δταν κάτωθεν τού τρυ
φερού σημειώματος ανέγνωσα. :

.-ΛπέΟανο τήν I Μαΐου tail Π.»
Τήν φράσιν είχε γράψει χειρ τρέμουσα- άλλ' 

αμφιβάλλω άν ή χειρ μου τότε έσημείου τήν 
έπιτυμβίαν έκείνην επιγραφήν τού πρώτου μου 
χειρογράφου καί τού πρώτου μου έρωτος περισ
σότερον τρέμουσα ή σήμερον, δτε συγκαλύπτων 
τόν χάρτην έθρήνησα. δύο έποχάς — έκείνην καί 
τήν σημερινήν,

Δ· I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΛΑΤΡΕΙΑ

Αλάλητος λατρεύω—άλλοίμονον ! 
μιάν ώμορφιάν αμαρτωλή καί πικραμένη, 

ποΰ γιά τόν κόσμο καί άν ’μαράζιασεν, 
αμάραντη γιά 'μένα πάντα μένει.

*
'Έναν καιρό μέ αγνή κατάνυϊι, 

προσκυνητής πιστός, τήν πρώτη προςευχή μου
σέ μιά λαμπρή έκκλησιά ’ψιθύριζα 

μέ ανέσπερη φεγγοβολή μέσ' ς τήν ψυχή μου.

Τώρα κουρσάροι Ξεθεμέλιωσαν 
τήν ί κκλησιά καί Ιερόσυλων μαύρα χέρια 

τήν "Αγια Τράπεζα έοεόήλωσαν 
κέθρυμματίσαν τά χρυσά της τά ίεφτέρια.

Μά έκεϊ, μίσ' 'ς τάψυχα συντρίμματα, 
ή έκκλησιά λαμπρότερη ’μπροστά μου πάλι

μέ ωραία στολίδια καί εικονίσματα 
θαμπώνοντας τήν φαντασία μου Ξεπροβάλλει.

Καί γονατίζω μέ κατάνυίι, 
μιά Παναγιά θλιμμένη άσπάζεται ή ψυχή μου 

καί 'ς τήν καρδιά μου ανθούν νεκράνθεμα, 
Ξάν ψιθυρίζω τήν αιώνια' προςευχή μου.

★
’Αλάλητος λατρεύω—άλλοίμονον ! 

μιάν ώμορφιάν άμαρτωλή καί μισημένη,
ποΰ γιά τόν κόσμο καί άν άπέθανεν, 

αθάνατη γιά 'μένα πάντα μένει.
I Π. ΙίΙΛΝΝΙΔΗΣ

ΡΩΣΣ1Α

ΣΜίΕΙ’ΛΤεκπ. Τό τραγουίι τής σκλάβας. (·ΗΜ,οη,ατί«)
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Π I ΝΑΚΟΘΗΚ Η

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α'.—Η ΒΥΖΛΝΤΙΑΚΙΙ ΤΕΧΝΗ

(Συνέχιια :χ τού f. τεύχους).

·». ΊΙ τέχνη έν Ριοσσία.

Ή Ρωσσική τέχνη είνε δημιούργημα τής Βυ- 
ζαντιακής τέχνη;, έσχε δέ διαδοχικώς τρία κέν
τρα, άνταποκρινόμενα πρός τάς τρεις κυρ'ωτέρα; 
φάσεις τής πολιτικής της ιστορίας. Τό Κίεβον, 
τήν Μόσχαν, τήν ΙΙετρούπολιν

Ή Ρωσσία μόνον τήν διά ξύλων οικοδομικήν 
έγνώριζε. Πρώτη ή βασίλισσα "Ολγα έθεσε τά 
θεμέλια τής διά λίθων οικοδομικής, διά τίνος εκ
κλησίας λίθινης έν Κιέβω. Ό Άγιος Βλαδίμηρος 
εδωσεν εις τήν πάλιν ταύτην, ήτις είχε τετρα
κόσια: εκκλησίας, τοιοϋτον μεγαλειον, ώστε εις 
περιηγητής τής Δύσεως, ό Adam de Breme 
έγραφεν δτι τό Κίεβον ήτο έφάμιλλον τής Κων
σταντινουπόλεως καί τό τιμητικόν αγλάισμα τών 
« Ελληνικών χωρών». Ητο ιδία αξιοθαύμαστος 
έν τή πόλει ταύτη μία νέα Άγια Σοφία, η: αΐ 
τοιχογραφία·, καί αί έπιγραφαί.ούχί σλαυϊκαί, ώς 
θά ύπέθετέ τις, aW έ.Ι.Ιηπχαι σώζονται έτι 
καί φυλάσσονται έπιμελώς. Άλλ’ ή Ρωσσική 
τέχνη δέν περιωρίσθη μόνον είς τά έκ τοϋ Βυ
ζαντίου δάνεια φώτα. Άν-ζήτησε τήν τέχνην 
ίΐς τήν Κεντρικήν 'Ασίαν, εις τήν Περσίαν. 
Έκεΐθεν παρέλαβε τούς βολβοειδεϊς θόλους, οΰ, 
άνύψωσεν έπί φραγμάτων τυμπανοειδών στηριζο- 
μένων έπί τόξων. Πρός δέ από τοϋ IB' αιώνας 
οί Ρώσσοι ηγεμόνες προσέτρεξαν είς τάς τε’χνας 
τής Δύσεως. Χάρις είς τά διάφορα ταϋτα στοι
χεία, είς τήν χρήσιν τήν μεγάλη·» τών μετάλ
λων καί τών μίλτων έν τή έζωτερική διακό
σμησε·., ή Ρωσσική αρχιτεκτονική έσχεν άξιοση- 
μείωτον πρωτοτυπίαν,ήν δέν άπαντώμεν εις τάς 
τέχνας άλλων μεγαλειτέρων Σλαυϊκών χωρών.

Τό μεγαλείο·» τοϋ Κίεβου δέν διήρκησεή όσον 
καί τής Aix-la Chapelle. "Οταν μετά τήν ήτ
ταν τών Μογγόλων, ή Μόσχα έγένετο τό πο
λιτικόν καί θρησκευτικόν κέντρου τής Ρωσσικής 
αυτοκρατορίας, οί πρίγκηπες συνήθροισαν ’Ιτα
λούς καλλιτέχνας τής 'Αναγεννήσεως, τό άξιο- 
σημ.είωτον δέ είνε δτι έπί τών ξένων τούτων 
καλλιτεχνών βαθέως καί αμέσως έπέδρασεν ό 
έθνικός Ρωσσικός τύπο; καί έν γένει δ εγχώριος 
χαρακτήρ. Έπί τοσούτον, ώστε δέν άντεκατέ- 
στηταν αύτόν, ούτε μετέτρεψαν, άλλα τόν έτε- 
λειοποίησαν μόνον καί παρήγαγον έργα χαρα- 
κτηριστικώτατα. καί πολύ πρωτότυπα. Τό πρω- 
τοτυπώτερον καί μάλλον άξιοσημ.είωτον οικοδό
μημα τής Ρωσσικής αρχιτεκτονικής εύρίσκεται 

έξωθεν τοϋ Κρεμλΐνου. Είνε ή εκκλησία τοϋ 
Άγιου Βασιλείου, εις τήν θεσιν PiOUge.

ΊΙ ιστορία τοϋ οικοδομήματος τούτου είνε αρ
κετά περίεργος καί τραγική έν ταυτω. Ίβάν ό 
Τρομεοόο άνήγειοε τήν εκκλησίαν τώ 1554, εις 
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ανωνησιν τής κατακτησεως του Κα/,αν, ητις 
πολύ τώ έστοίχισε. "ΙΙτο ή έκκλησία αύτη έρ
γον ενός Ιταλού. ΊΙ οικοδομή είχε τελείωση, 
δτε, διηγούνται, δτι ό Τσάρος έκάλεσε τόν αρχι
τέκτονα, τώ έδωσε σημαντικόν ποσό·» χρημάτων 
καί τόν ήρώτησεν εάν μέ τό διπλάσιου χρήμα, 
ήδύνατο νά άνεγείρη εν οικοδόμημα οί; ωραιό
τερου εκείνου. Ό καλλιτέχνης άπήντησε κατα
φατικός. Ό Ίβάν έπίστευσε τότε δτι τον ειχεν 
άπατήση ό καλλιτέχνης, αφού τό ειχευ ύπο- 
σχεθή νά άνεγείρη οικοδόμημα τέλειον ύπό έπο- 
ψιν τέχνης καί ανυπέρβλητον καί διέταζε νά 
έξωρύξουν τούς οφθαλμούς του διά νά είνε βέ
βαιος δτι δέν θά ώκοδομεϊτο μεγαλοπρεπέστερου 
οικοδόμημα τού Αγίου Βασιλείου. Ή σκληρά 
άπόφασις τοϋ άκάμ,πτουΤσάρου έπραγματοποιήθη.

Ή έκκλησία τού Άγ. Βασιλείου έχει δέκα, 
επτά θόλους βολβοειδεΐς, έκαστος τών όποιων 
δέν ομοιάζει προς τόν άλλον,ούτε κατά το ύψος 
ούτε κατά τό σχήμα. ΊΙ ποικιλία δέ τών μετάλ
λων έσωτερικώ:, τοϋ αργύρου καί χρυσού, τοΰ 
κατειργασμένου δέρματος, τού κασσιτέρου, εζαί- 
ρουν έπί μάλλον τό εξωτερικόν θέαμα. Τό φώς 
συναντά.ται εί; προβολάς έν ώρισμένοις σημείοις, 
ώς εν άστρου. ΊΊδύνατό τις ν’ άποκαλέση τόν 
ναόν τούτον πολύχρωμ,ον τέρας ύπό εποψιν αρμο
νίας, φανταστικόν Δράκοντα.

ΊΙ μεταλλουργία είχε προοδεύσει ήδη πολύ 
έν Ρωσσία. Ό βασιλεύς τών κωδώνων Tzarko- 
lokol, ανυψωθεί; έπί Βογόριδος Γοδούνωφ (1598 
— 1605) «ζύγιζε 492,200 λίτρας, είχε επτά 
μέτρων ύψος, καί 8 μ. 50 διάμετρον. Διά νά 
έννοήση τις τήν μεγαλοπρέπειαν τοϋ κώδωνος 
τούτου, άρκεΐ νά άναλογισθή δτι ό μέγας κώδων 
τού ναού τής Παναγίας τών ΙΙαρισίων ζυγίζει 
μόνον 20,000 λίτρα:. Κανέν κωδωνοστασίου 
δέν ήτο δυνατόν νά τόν βαστάση, κανέν ικρίον.

ΊΙ χρυσοχοΐα έν Ρωσσία παρηκολούθησε 
τάς προόδου; τής Ανατολής ΊΙ αίθουσα τών 
όπλων τοϋ ένατου ανακτόρου τού Κρεμλΐνου, 
ίδρυθέντο; ύπό Νικολάου τοϋ Α' . περιλαμβάνει 
σπάνιάν συλλογήν νομισμάτων διαφόρων προε 
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λευσεων, ιχεταςυ των οποίων εινε αςχοσηιχε’.ωτα 
τά της ρωσσ’.κής τέχνης.

ΊΙ πρός τήν Δύσιν φορά τής Ρωσσία; ή άρ- 
ξαυ.ένη άπό τού Μεγάλου Πέτρου επεφερε κτύ
πημα κατά τής εθνικής πρωτοτυπίας. Ή Ρωσ
σική τέχνη ήρξατο μιμούμενη τήν Εύρωπαϊκήν. 
Ή θεμελίωσις τή; Πετρουπολεω; εδωκεν εις τήν 
ρωσσική» αρχιτεκτονικήν τύπον καθαρώ; ευρω
παϊκόν. Έσχεν ή πόλις αύτη ώραΐα οικοδομή
ματα, άνεγερθέντα πάντα σχεδόν ύπό Γάλλων 

καλλιτεχνών. Κατά τόν ΙΗ' αιώνα τό ΙΙέτερ- 
χωφ, τό Oranienbaum, τό Tzarkoe-Selo, τά 
ανάκτορα τής ΙΙετρουπόλεω;, άργότερα τό Χρη
ματιστήριου τής ΙΙετρουπόλεω; (οΐκοδομηθέν ύπό 
τού TllOmori 1804—1811), ή έκκλησία τού 
Άγιου Ισαάκ, είνε έργα ύπενθυμίζοντα Γαλ
λικά κτίρια, ώς λ. χ. τό ΙΙάνθ-ον, τήν επαυλιν 
των Βερσαλλιών. Τό Πέτερχοφ κατά σχέδιον 
τού γάλλου Leblond (1720) είνε έν τών ωραιό
τερων οικοδομημάτων, δυνάμενον νά παραβληθή 
προ: τά κυριώτερα Ευρωπαϊκά οικοδομήματα. 
'Ομοιάζει πρός τάς Βερσαλλία; ώ; πρό; τήν 
άφθονίαν τών ύδάτων, άτινα σχηματίζουσι πίδα
κας παιγνιώδεις καί μεγαλοπρεπείς.

Το Κρεμλΐνου μέ τά τείχη του, τά ανάκτορά 
του, τάς εκκλησίας του είνε διά τήν Ρωσσική·» 
τέχνην δ,τι ή Άκρόπολις τών Αθηνών διά. τήν 
'Ελληνικήν. Ή σύμ.μ.ιξις μιάς μεγαλοπ;επείας 
καί ταυτοχρόνως μιάς συγχύσιως βαρβαρικής 
μετά τών στοιχείων τού πολιτισμού άτινα έλαμ- 
βάνο-το βαθμηδόν έκ τών γειτόνων λαών,παρή- 
γαγεν μίαν πρωτοτυπίαν, άπετέλεσε κάτι τι 
καλόν διά τήν τέχνην.

Η ζωγραφική καί ή γλυπτική περιωρίσθη έν 
τή διακοσμήσει τών εκκλησιών ύπό τάς συνή
θεις συνθήκας καί ήρκέσθη είς τό νά. μετριάζη 
την σκληρότητα, καί δυσκαμψίαν άπό τών προ
σώπων καί νά. δίδη σχέδιον πλέον ακριβέ:. Έν 
τούτοι; ύπό τήν επήρειαν τών Γάλλων έσχη- 
ματίσθη έν Ρωσσία. σχολή ζωγραφικής καί γλυ 
πτικής ής ή πρωτοτυπία δέν είχεν έτι καλλω- 
πισθή, άλλ' ήτις παρήγαγε αξιοσημείωτα έργα, 
άτινα παρηκολούθησαν τήν έν γένει πνευματι
κήν κίνησιν. Αί ζωγραφίαι τοϋ Όσκαρ Glie,τού 
Γαλλική; καταγωγής καί ιδίως ή «Τελευταία 
κοίσις», τού Bogoluboff, τού Smieradski αί 
«Κινούμενα·, λαμπάδες» καί τό τραγούδι τή; 
«Σκλάβας»,όπερ παραθέτομε·»,τού Άιδαζόφσκη, 
ου ναυμαχίαν κέκτηται τό ήμέτερον Πολυτε
χνείου,τού Chelmonski, Mokovski, Verescha
gin, Bruni καί τά γλυπτικά έργα τού Anto
kolski, του Τουργένεφ, είνε έργα σημειούντα 
σημαντικήν πρόοδον έν τή τέχνη. ΤΙ σχολή δέ 
τών Μωσαϊκών ή ίδρυθεΐσα ύπό τού Τσάρου Νι
κολάου τού Α'. παρήγαγε έργα έξόχως ώραΐα, 
αλλ ’ ή κατεργασία αυτών έγίνετο έν Ρώμη, μή 
σχετιζομένη πρός τάς διακοσμητικά; παραδό
σεις των Βυζαντινών.

3· ΙΙερσικη τέχνη.

Ή άρχαία τέχνη τών Σασσανιδών έχει πε- 
ρισσοτέραν σχέσιν πρός τήν Βυζαντιακήν τέχνην 
ή όσην ή ρωσσική. Καί τούτο διότι οί ηγεμόνες 
τής Κτησιφώντος έκάλουν συχνά Έλληνας καλ- 
λιτέχνας,ώς έπίση; ό'Ιουστινιανό; είχε καί αυτός 
καλε'ση εις Κωνσταντινούπολιν ΓΙέρσας καλλιτέ- 
χνα; διά τήν διακόσμ.ησιν οικοδομημάτων τινων.

τής γλυπτικής τώ» Περσών έν 
και περίεργον μ.νημεϊον. Σύγκει- 

, ήτοι κολοσσιαίων προ
τού; πρόποδας ένό; ορούς 

καλείται καί σήμερον ακόμη 
ι εκ τών οποίων αναγλύφων τό μάλ

λον ενοιαφέρον είναι άναμφιβόλω; τό είκονΐζον 
τον αυτοκράτορα Βαλεριανόν εί; τού; πόδας τού 
Sapor. Ανεςαρτήτω: τής σπουδαιότητυ; ύπό 
εποψιν εκφράσεως καί τή; άκριβείας τού σχήμα

τα γλυπτά αυτά έργα δέν διαφέρουν 
ών έργων τή; Ρωμαϊκή: παρακμή; τών 
του Κωνσταντίνου.

Άλλ ή αρχιτεκτονική 
άναμ.φιρήστω:

,κή. Άνε· 
ιοπο-ιπή;

πολύ ιστορικόν 
ται έκ δέκα, άναγλύφων 
σώπων γεγλυμένων 
εί; τήν θέσιν ή 
Sapor καί έκ 

τος, -:· 
δέν
νων 

σΖ.ε 
ΖΡύ-

τών Περσών 
:ολύ μεγαλειτερα; άξίί; ή ή 
χθη έν Ρωσσία ισχυρά

εινε 
γλυ- 

έχ-η,με-
ουστυχω;

πτικη. .-ννεπτυ' 
γαλοπρεπή; καί χαρακτηριστική, ής 
τά πρότυπα εινε σπάνια καί ήκιστα γνωστά. 
Το άνάκτορον δπερ ό Χοσρόης ε'κτισεν έν Κτη- 
σιφώντι ύψουται έτι έν με’ρει έν μέσω τών σχε- 
οον α ι.όρφων ερειπίων τή; παλαιάς πρωτευού- 
σης τών Πάρθων.

Αί βιομήχανοι τέχναι δέν ήλλο·ώθησαν ή 
μάλλον οέν διεφθάρησαν ύπό τών Σασσανιδών, 
άλλα διετήρησαν τήν παλαιόν φήμην τή; χρυ
σοχοΐα; καί ταπητουργίας τής Βαβυλώνος. Δείγ
μα τής τέχνης τής εποχή: εκείνης θαυμάσιου 
ίχομεν τό κύπελλον Χοσρόη τού Α'. (531 — 
579) τό εύρισκόμενον ήδη έν τή 'Εθνική βιβλιο
θήκη. Σύγκειται έκ πλακών χρυσού έπαλλή- 
λω; τεμνομένων, έφ ’ ών ύπάρχουσι προσηρμο- 
σμένα μετάλλια έκ κρυστάλλου διαυγούς καί έξ 
ύάλων εγχρώμων,προσομοιαζόντων πρός πολυτί
μους λίθους,είς τό κέντρον δέ έν μετάλλιον με- 
γατείτερον, ομοίως έκ διαυγούς κρυστάλλου, εί- 
κονίζον έν χαρακτική τόν Χοσρόην έπί τού θρό
νου του. Πρός τούτοι; οί Άραβες κατακτηταί 
εύρον τώ 637 έν Κτησιφώντι μεταξύ πληθύος 
άλλων ειδών,πελώριον τάπητα εξήκοντα δργυιών 
περιμέτρου, κατασκευασθέντα κατά διαταγήν 
τού ίδιου Χοσρόη: Παριστα ό τάπης ούτος κή
πον έστολισμένον δι ’ άγαλμάτων, διασχιζόμενου 
ύπό ρυάκων, αναμέσον δένδρων καί άνθέων. Τά 
άνθη συνίσταντο έκ πολυτίμων λίθων καί εγχρώ
μων ύαλων έκ νημάτων χρυσού άπηρτίζοντο αί 
αποχρώσεις τού εδάφους.

‘Η τέχνη αύτη δέν κατεστράφη ώς έκ τής 
επιδρομή; μετέπειτα τών Αράβων,άλλά Οά τήν 
έπανεύρωμεν άκμαίαν, ώς ήτο.

'Ενταύθα περατούται τό πρώτον μέρος τής 
Τέχνης κατά τόν Μεσαίωνα, ήτοι ή Βυζαντιακή 
τέχνη καί ή καθόλου έπίδρασις αυτής.

Έν τώ έπομ.ένω μέρει θά διεξέλθωμιν τήν 
Ασιατικήν τέχνην, ιδία δέ τήν πολύ ολίγον 
γνωστήν παρ’ήμΐν Μουσουλμανικήν τέχνην.

(Έπετατ Ουνέχεια)
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΜΟΡΕΛΛΗΣ
Ν έκ τών φωτεινότερων γεγο
νότων διά τών οποίων θά ση
μειωθώ είς τήν ιστορίαν τής καλ
λιτεχνίας ή αρχή τού εικοστού 
αίώνος, εινε ή άρτι συντελε- 
σθεΐσα είς τήν 'Αγγλίαν πολυ
τελέστατη,άλλά καί αριστοτεχ
νική έκδοσις τής Αγίας Γραφής 

εικονογραφημένης. Συνειργάσθησαν είς αύτήν οί 
επιφανέστεροι τών συγχρόνων ζωγράφων τής Δύ- 
σεως, ό Benjamin Constant καί άλλοι, μεταξύ 
δε αύτών επιφανέστατος είς τήν άναπαράστασιν 
τών ποιητικών σκηνών τής ίεράς ιστορίας εινε ο 
Δομίνικος Μορέλλης, ό γηραιός—ύπερέβη ήδη τό 
75 έτος—έκ Νεαπόλεως διδάσκαλος τής τέχνης.

Εις τήν έν Λονδίνω πινακοθήκην τής 'Ολ
λανδικής Καλλιτεχνίας έξετέθησαν πρό μηνός 
περίπου τά σχέδια καί οί διά μολυβδΐδος πίνα
κες τού διαγωνισμού διά τήν είκονογράφησιν τής 
Βίβλου. Μόλις δέ έπεσκέφθη τήν έκθεσιν ταύ
την ό μέγας τής 'Αγγλίας ζωγράφος, ό Βέλγος 
τήν καταγωγήν, Άλμας Ταδέμα, έσπευσε νά 
γράψη πρός τόν Μορέλλην ένθερμον, ενθουσιώδη 

επιστολήν, λέγων :

«Έσώσατε τόν διαγωνισμόν μας ! Εις τήν 
«Σαλώμην μέ τήν κεφαλήν Ίωάννου τού Βα- 
πτιστού»,βεβαίως σας ώδήγησε κάποια γυναικεία 
καρδία. Έκεΐνος ό «“Ασωτος Υιός»—πώς τον 
έφαντάσθητε ! Όλαι αί εικόνες σας εινε απο
καλύψεις. Σάς εύχαοιστώ, σάς ευχαριστώ, διά 
τήν ευφροσύνην μέ τήν όποιαν ή τέχνη σας εγέ ■ 
μισε τήν ψυχήν μου. »

Όμιλών δέ καί διά τάς εντυπώσεις του έκ τών 
έργων τών άλλων συναγωνιζομένων, ο Άλμας 

Ταδέυ.α
« "Εχουν 
αραιούς. 
Χριστός 
σελίς !» 
έργα ό Ταδέμα έκφράζων ενδοιασμούς διά 
τυχίαν καί προσθέτει : « Άλλ ' ιδού ! προβαίνο - 
μεν σύντροφοι είς τόν αγώνα. Τούτο με κάμνει 
νά ύπερηφανεύωμαι, διότι εισθε πραγματικώς ο 
βασιλεύς τού λευκού καί τού μαύρου εις τό σχέ- 

διον ».

τά χαρακτηρίζει ώς μικρού λόγου άξια, 
καί αύτά σπινθήρας μεγαλοφυίας, άλλά 
'Ενώ είς τήν ίδικήν σας συλλογήν «ο 

έξερχόμενος άπό τό ΙΙραιτώριον» οποία 
Γράφει κατόπιν καί οιά τά ιοικά του 

ήν έπι-

*

Οί λόγοι ούτοι τού "Αλμα Ταδέμα ήσαν φάρ
μακου άνακουφίσεως διά τόν Μορέλλην, οστις απο 
μηνών κατάκειται ασθενής είς τήν γενέτειράν του 
Νεάπολιν, παρά τό έργαστήριον άπό τό όποιον 
τόσα αριστουργήματα έξήλθον.

Ό Μορέλλης είνε γερουσιαστής τής 'Ιταλίας 
καί μία άπό τάς δόξας της. Άλλά πόσον δρόμον 
έδέησε νά διανύση ό καλλιτέχνης διά νά φθάση 

μέχρι τής πύλης τής δόξης, ήτις τόν έκάλει μέ 
ανοικτάς τάς άγκάλας, α'ωνΐω: όπι-.θοβατούσα !

Παιδίον καί έφηβος ό Μορέλλης, πότε μουν
τζουρώνω·/ μέ κάρβουνο τούς τοίχους τού προϊστα
μένου του κατασκευαστού οργάνων τής Φυσικής 
καί πότε άκολουθών τά ξηρά καί άγονα μαθήυ.α- 
τα τών διδασκάλων είς τήν σχολήν τής ζωγρα
φικής, διήλθε δι’ άπειρων στερήσεων. Καί ήτο 
εικοσαετής ήδη,στ- άνταμειφθείς μέ βραβεΐον 150 

Λ. ΜΟΡΕΛΛΗΣ Άραψ τραγουδιστής.

φράγκων οιά μιαν σύνθεσίν του έμπνευσμέ'.ην άπό 
τον Δάντην, τού: « Αγγέλους διαπορθμεύοντας 
τας ψυχάς έκ τού καθαρτηρίου», μετέβη ε'ς τήν 
Αιωνίαν ΙΙόλιν οιά νά έπισκεφθή καί τά άριστουο- 
γήματα τής τέχνης.Μένει έ'.α μήνα είς τήν 'Ρώ
μην καί επιστρέφει φέρων έν έαυτώ τό θειον πύρ 
-'•ς τήν Νεάπολιν, δπου μέ ένα συνάδελφον, τόν 
Βικέντιον I Ιετροτσέλλην. ενοικιάζουν έν μικρόν 
έργαστήριον είς άπόκεντρον δρόμον.

Εκεϊ εργάζεται, μελετά και ονειροπολεί· ή 

άναδίφησις τών παλαιών βιβλίων,έν οίς εκτυλίσ
σονται οί μεσαιωνικοί θρύλοι, εναλλάσσεται μέ 
τήν θωπείαν τού χρωστήρος έπί τής οθόνης. Καί 
διηγωνίζετο περί τώ, πρωτείων ε'ς τήν σχολήν 
τών Ωραίων Τεχνών ό μελαγχροινός ιζέ τά 
κατάμαυρα φρύδια Μορέλλης, μέ τόν ξανθόν καί 
ασθενικό·, Σαπονέρην, οστις άπέθανεν άπό φθί- 
σιν νεώτατος άκόμη. Χάνει δέ ό Μορέλλης τήν 
υποτροφίαν διά τήν ’Ρώμην, διότι έδωκε τήν

.δικήν του σύνθεσίν ε'ς ένα αχάριστου συμμαθη
τήν, οστις έβραβεύθη χάρις ε'ς τήν εργασίαν 
εκείνου. Άλλά δέν χάνει τήν έλπισα. Μέ τήν 
ψυχήν γεμ.άτην άπό τάς ε’μπ,εύσεις τού Βύρω
νος επιχειρεί νά ζωγραφίση, τήν σκηνήν τού φιλή
ματος από τόν «ΙΙειρατήν». Φορτώνεται έν και- 
ρώ νυκτός τόν μέγαν πίνακα καί συ οδευόμενος 
υπό του συμμαθητού οστις τφ έχρησίμευεν ώς 
ανδρικόν πρότυπον, πηγαίνει είς τό σπίτι μιας 
νεαράς καί ωραίας έξαδέλφης του, είς τήν όποιαν

1S.
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οί γονείς δέν έπέτρεπον νά πατήση τό πόδι της 
είς το εργαστηρίου καλλιτέχνου — καί τό αρι- 

λεΐται.Άλλ’ ή ’Επιτροπή τής 
ό δέχεται, τό «σκανδαλώδες» 
τον άντιθάλαμ.ον. Οί φίλοι τό 

ς καί αύτών τών αδιαφο
ρών κορυφοΰται, δτ= μίαν ημέραν ένας άπό τούς 

' ' —άζει καί το πέτα, 
πλαίσιον, ό κόσμος 
καί επιβάλλει τήν

τό εργαστηρίου καλλιτέχνου 
στούργημα συντε 
Έκθέσεως οέν τ 
φίλημα μένει είς 
εκθειάζουν, ό θαυμασμός 
ρων κορυφοΰται, ;·'· 
καθηγητάς πεισμωθείς · 
είς τήν αυλήν, θραύεται το 
τών φιλοτέχνων έξεγείρεται 
παραδοχήν τού πίνακος.

— Τό πρώτον έργον πού 
ό ίδιος Μορέλλης—<" 
τό δεύτερον, 
σκοπού π 
ζουν οί έπισκέπται τάς εικόνας· το τρίτον, μού 
τό πέταξαν στήν αυλήν . . .

■'> αρπα

εξέθεσα—διηγεΐτα
οέν έγύρισε κανείς νά τό ίδή· 

τό έξεκοίλιασεν ή ξιφολόγχη τοΰ 
ού ήτο βαλμένος έκεϊ διά. νά μήν έγγΐ—

φει είς τά μειδιάματα τής παρηγόρου Τέχνης.
Ό 'Ολλανδός ζωγράφος «Βανδερβέλδε έν μέ- 

σφ τών πειρατών είς έρημικήν ακτήν» — ώς τόν 
είκόνισεν ό Μορέλλης — ήγϊ’-ρε πολύ·/ θόρυβον 
μεταξύ τών καλλιτεχνών, ιδίως ένεκα τής διαύ
γειας τού βάθους (fondo) φωτιζόμενου κατά τρό
πον αντικείμενου πρός τάς άκαδημαϊκάς παρα
δόσεις .

Καί τό βραβείου τάς υποτροφίας τής Ρώμ.ης; 
—θά έρωτήσετε. Τό επέτυχ-ν επί τέλους ό Μο
ρέλλης συγχρόνως μέ άλλον επιφανή τής ’Ιτα
λίας ζωγράφον, τόν Άλταμούραν, άλλ ' ούτε ό 
είς, ούτε ό άλλος έπήγαν είς τήν 'Ρώμην. . .

Κατά τό 1840 τέλος ό «θαρραλέος ζωγρά
φος»—ώς τόν έκάλουν οί θαυμάζοντε; τήν επι
μονήν του—αποχαιρέτα τό. Βεζούβιον καί φεύ
γει διά τήν Ρώμην,αφού έπώλησε διά 50 σκούδα 
δ,τι είχε καί δέν είχε. Τόν ευνοεί ή τύχη,έκτε- 
λεϊ κατά παραγγελίαν ενός επισκόπου τήν εικόνα 
τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου καί καλοπληρώνεται. 
Κατορθώνει νά ζήση καί νά εκθέση μίαν μεγά
λην εικόνα, τήν «Παναγίαν άποκοιμίζουσαν τό 
βρέφος Ίι,σοΰν» — καί γίνεται περιώνυμος. "Ολοι 
οί καλλιτέχναι τής Ρώμης αναγνωρίζουν τό έ’ρ- 
γον του ώς έν τών αρίστων τής έκθέσεως, ανα
γνωρίζουν τον Μορέλλην ώς έξοχον συνάδελφόν 
των—άλλ' εκείνος αναχωρεί μετ’ ολίγον έπι- 
στρέφων είς Νεάπολιν διά νά χύση τό αίμά του 
υπέρ τής ιδέας τής ελευθερίας. Ό ανώτερος αριθ
μός τών μισθοφόρων Φερδινάνοου τοΰ Β συντρί
βει τούς ολιγάριθμους έπαναστάτας. Ό Μορέλ- 
λης αίμόφυρτος καί έξηντλημένος έκ τών πλη
γών του συνελήφθη παρά τον ναύσταθμον, μέ τό 
οπλον εις τάς χεΐρας. Οί αιχμάλωτοι ετέθησαν 
είς τήν γραμμήν απόσπασμα στρατιωτών παρε- 
τάχθη διά νά τούς τουφεκίση. 'Αλλά τήν τε - 
λευταίαν στιγμήν ό ναύαρχος Ρουβέρτης διατάσ- 
σει νά μ.ή πυροβολήσουν καί προβαίνει, καθήμε- 
νος είς τό κομψόν φορεΐόν του, μέ τάς λεύκάς του 
ασπίλους περικνημίδας. . .

Είς τό φυλακεΐον τοΰ Ναυστάθμου, μετά τι- 
νας στιγμάς, είς ιατρός παρέχει είς τούς τραυ
ματίας τάς πρώτας χειρουργικάς βοήθειας.

— Θά γίνω τό μάτι μου ;—έρωτά ό νεαρός 
ζωγράφος,καθ‘ήν στιγμ.ήν τοΰ ράπτουν τήν πλα
τείαν πληγήν ε'ς τόν δεξιόν κρόταφον.

— "Ισως όχι . . .
Προπηλακιζόμενος καί ύβριζόμενος ό επανα

στάτης καλλιτέχνης ρίπτεται εις τήν φυλα
κήν, όπόθεν βραδύτερου εξέρχεται διά βασιλικής 
αμνηστεία; καί ιαθείς ώς έκ θαύματος, επιστρέ

Άπό τοΰ 1830, είς τήν ζωγραφικήν οί οπα
δοί τής Νέας Τέχνης έμάχοντο έρρωμένως εναν
τίον τοΰ ψυχρού κλασικισμού. Αυτοί έδημιούρ- 
γησαν τήν αυτοτελή τοπειογραφίαν, αυτοί {ζωο
γόνησαν τήν «νέκραν φύσιν». Καί τό σπουδαιό
τερου πάντων είνε οτι οί νεώτεροι οέν περιωρί- 
ζοντο είς το ν’ άναπαραστήσουν έπί τού πίνακος 
τό δένδρον, τόν βράχον, τό άφρισμένον κύμα, 
τήν εναλλαγήν του φωτός· αλλ ’ έσπούδασαν 
τήν έκφρασίν των, ένεβάθυναν εις τήν λύπην ή 
τήν χαράν των, έφανατίσθησαν έκ τής θαυμα
στής καί υπέροχου μουσικής τής φύσεως — μέ 
όλίγας λέξεις ήσθάνθη σαν τήν τοπειογρα
φίαν. Λί δέ τεχνικαί των έρευνα·. δπως δυνηθούν 
νά παραστήσουν τό αληθές τό όποιον ήσθά- 
νοντο,άπέβησαν χρησιμώταται καί εις τούς προ- 
σωπογράφους, οί'τινες φυσικά έμιμήθησαν τό πα
ράδειγμά των, γενικεύσαντες τήν ανάγκην τής 
συνθέσεως τοΰ περιβάλλοντος μέ το υπό μελέ 
την πρόσωπον.

Καθ’ ον χρόνον συνετελεΐτο ή πρόοδος αύτη 
είς τήν τοπειογραφίαν,ό Δομίνικος Μορέλλης έκα- 
μνε κάτι τό δυσκολότερου— μετερρύθμιζε τήν 
ζωγραφικήν τής ανθρώπινης μορφής, άποτινάσ- 
σων τόν ζυγόν τών δασκάλων καί δίδων είς τό 
έργον του πρωτοφανή πρωτοτυπίαν χαρακτήρας. 
Είογάσθη καί συν-πλήρωσε τήν μέθοδόν του- καί 
παρήχθησαν οΰτω : ή «Μοναχή τής Μόνζας» 
(1850) καί ό «Νεόφυτος είς τάς κατακόμβας» 
(1851). ΊΙκολούθησαν ό «Καΐσαρ Βοργίας έν 
Καπύη» ( 1858) καί οι «Εικονοκλάσται» εκεί
νοι (1855) οΐτινες τόσον εύρυναν τήν φήμην τού 
Νεαπολιτανοΰ ζωγράφου. Ήλθαν κατόπιν οκτώ 
έ'ως δέκα άλλοι ιστορικοί πίνακες άπό τήν φιλο
λογικήν, τήν πολιτικήν, τήν ίεράν ιστορίαν, ώς : 
« Ό Σικελικός Εσπερινός» (1857). — «Μία 
Φλωρεντινή ήμερίς έπί τής εποχής Λαυρέντιου 
τών Μεδίκων» (1861).— « II κόμης Λύρας». 
—« Ό Τάσσος άναγινώσκων τό έπος του ε ς τάς 
τρεις Ελεονόρας» (1862). — «Οί φυγάδες τής 
Άκυληίας». — «Ή σύζυγος τού Πετεφρή» 
(1864), — « Η βασίλισσα Γινέβρα», είκών έμ.-

πνευσθεισα εκ τής ερωτικής ιστορίας τού Λαν- 
σελώτου ( I 865). Ήλθαν τέλος αί εικόνες αί 
πλήρεις μυστικ',σμού καί θρησκευτικής έμπ<εύ ■ 
σεω-, αίτινές διά τής πρωτοτύπου έκτελέσ-ώς 
των ύψωσαν τόν καλλιτέχνην έπί ύψίστου υπο
βάθρου, θαυμαζόμενον όχι μόνον ύπό τής Ιτα
λίας, αλλά καί υπό τοΰ κόσμου όλου. Ή ηχώ 
«I Ιειρασμών τού Άγιου Ίωάννςυ» τών «Χρι 
στωνηκαί τών «Θεομητόρων» του έφθανεν είς τά 
πέρατα τής γης.

Η ποίησι: ή άναβλύζουσα άπό τάς αγιογρα
φίας του δέν είνε ή τών παλαιών άναχωρητών, 
ούτε απομιμήσεις τών γωνιωδών μορφών τών βυ
ζαντινών εικόνων αί Παναγία·, τοΰ Μορέλλη 
είνε γυναίκες ώς αί τού Ραφαήλ, άλλά μέ τήν 
άρρητον έκείνην γλυκύτητα τήν φωτίζουσαν - 

Γιοβάνη· 
■ή; σχ°· 
καρδίας και 
ής άγωνιώ- 

ανθρωπινότη-

λουθεί παράγων ακόμη. Εικόνα; έκ τών όποιων 
πρ ν κλείσωμ-ν τά; γρ ζμυ.ά; ταύτας δέν δυνάμεθα 
ή νά μνημονεύσωμεν: τό ι< I ΙρωίνόνΆστρον» ,τόν 

Αραβα τραγουδιστήν, τό «Χαϊρε Άνασσα», 
τήν Παναγίαν τή; Κλίμακος,τόν Ιερεμίαν, τήν 
Κόρην τοΰ Ίαείρου, τάς Μαρία; είς τόν Γολγο- 
θάν τού; Δαιμονιζομένους, τήν Μεγάλην Παρα
σκευήν— όλα; βαθμίδας τού υψηλού ύποζάθρου 
τό όποιον άνήγειρεν ή δόςα εις τόν Μορέλλην.

Ν. Π.

άρρητον έκείν
μορφας τού Μουρίλλου καί 
«Χρισ 
τού 1

Ραφαήλ.
τα

ΒΑλλΙ Tax Ν1ΒΑ ίζ,'
ΧΡΟΝΙΕΑ^ΪΑ®^® ί<3>

41 I Τ I ΕΛΓΙΝΕΙΑ
ΰ Φρά 

υ ανόμοιοι πρό; τού; 
επιβάλλονται ε'ς τάς 

τών αδιαφορωτέρω/ ανθρώπων διά τής 
εκφρασεως τής υπερφυούς ά.'ί.οου; 

τό; των.
«Είνε ιταλικοί ή άοαβι:και α.ι μορφαι—έρωτα 
σύγχρονο; Ιταλός τεχνοκρίτης—τάς οποίας 

οσφέρει είς τούς πόθους τών όφ- 
Λ -ήκουν εις τόν μύθον ή εις τήν 

το πνευμ.α και υπο τού; οακτύ- 
τό βιβλικόν πρόσωπον, 
ισόβιον, χάνουν τό ι τύ- 

καί ή Ιδέα ευρίσκει διά 
ικήν της μορφήν, 

ει τήν μορφήν ταύτην 
....>,ψ;ω; τής θρησκείας 
ει τοιαύττ,ν οποία έ'ν- 
τήν βλέπουν πά/τ. 
χωρ·ς δισταγμού; 

βλέπει ακάλυπτον, 
τήν άναπλάττει, 

ό άποτέλεσαα.» 
επή Μ.ςυσι/.ήν

ε'-ς σύγχρονο; Ιταλό: τε; 
ο Μορέλλης προσφέρει είς 
θαλμών μας ; 
ιστορίαν; Εί;
λου; τού αριστοτέχνου 
ώ; και τό βιβλικόν έπ 
πον τή; εποχή; των 
τής τέχνη; του τήν φ υ σ
Ο Μορέλλης δέν βλέπε 

οιά μέσου ίδιαζούση; άντιλήψεω 
ή τής τέχνη 
ή έπρεπε 
κατόπιν 
ανευλαβή ευ.πόοια. 
ι · · ' .φαυει, την αναγ-ωρι 
ευρύνει, τήν στενεύει 
φανίζεται εί; 
γραμμών του 
μονος, ό τόσον 
θαυμαστής τού 
Ρ'.άζων δσον καί διάπυρος 
Ίσει, ό τόσον Μορέλλης, 
λετητή; 
ναται ν ’ άναγνώση 
εύρη εντός αύτών 
πνεύμα ...»

αί μορφαι

■η: -πα 
πόθους -

τής θρησκ
„ ήν βλέπε 

νά είνε, ώς θά 
του έρχόν.ενοι, 
εμπόδια. Τήν 

ήν άναγι ωρίζει, 
—ι..-----ZJ, ,

τήν υ.εγαλοπ; 
, ~· 1

και τώ/ χρωμάτων . . . \ύτ 
νεωτεριστή; δσον και έπίμον 

παλαιού κόσμου, ό τόσον έλευθ 
; εν τή χριστιανική π 

, .,,, οτον καί επιμελής μ
τών προδρόμων του—αυτό; μόνος δι 

S'.C
το

και

τας ιερά; σελιοας καί νά 
κυρίαρχον παγκόσμ.ιον

*

Ισως ή μεγάλη ευτυχία του Μορέλλη είς τά 
θέματα τά ειλημμένα έκ τή; Αγίας Γραφής 
οφείλεται κατά μέγα μέρος εί; τό δτι έτάξείδευ- 
οεν εις τήν Παλαιστίνην, ειδεν έκ τού πλησίον 
του; ιερούς τόπους ο'ίτινε; υπήρξαν α· σκηνογραφία·, 
τών ζωντανών εικόνων του,όποια; παρήγαγεκατά 
δεκάδας καί μέ ολον τό βαθύ γήρά; του εξακο

ΧΙΜΑΙΡΑ παλαιών καιρών, γλυκεία ουτοπία 
τή; όποια; ή γοητεία 'λίκνισε τού; ρεμβα
σμούς τής προηγηθείση; ήμών ποιητικής γενεά; 

τών Βαλαωριτών καί τών Πα,ράσχων καί τών 
Σούτσων, βαυκαλίζει τώρα, ώ; ανεγράφη πρό 
τίνος, τήν επίσημον 'Ελλάδα. Καί οί ευσεβείς 
ρωμαντικοί πόθοι,τού; όποιου; ό Άχιλλεύς άπε- 
κρυστάλλονεν εις στροφάς, από τάς όποιας μέσα 
έξεσφεδονίζοντο κεραυνοί,ύπό μορφήν δεκαπεντα
συλλάβων όμοιοκαταλήκτων, κατά τού «έπα- 
ράτου Έλγίνου» καί τής «ομιχλώδους γής τής 
Άλοιώνος», αντιλαλούντε; Οαυμασίω; εις τάς 
καρδίας τών ίδεολόγων τή; εποχής έκείνης, μάς 
εφάνησαν ώσάννά μετεμορφώνοντο τώρα εις πράγ
ματα, εισερχόμενοι εις δρόμον κάπως φωτεινόν.

Ή είδησι; αυτή μού έφερεν είς τήν μνήμην 
αναφοράν, εί: ολίγου; ίσως γνωστήν, άποθησαυ- 
ρισμέ/ην ύπό τής « Έθν.κής Γραφικής ’Επιθεω
ρήσει.);», περιοδικού τό όποιον έξεδίδετο έν Πα- 
ρισίοι; πρό εικοσιπε-ταετίας, υπό τήν οιεύθυνσιν 
τοΰ φιλέλληνο; καθηγητού Μέΰμαρ, μέ θαυμα- 
σίαν εκλογή·/ ύλης,ώρα'.οτάτα; ξυλογραφία; κ’έ- 
κτύπωσιν σπανία; φιλοκαλίας, τήν όποιαν οέν 
εφθασΐν ακόμη κανέν τών μετέπειτα έκδοθέντων 
Ελληνικών περιοδικών.

Γήν αςιομνημόνευτον αυτήν αναφοράν έγρα- 
ψεν ό άρχιφύλαξ τών αρχαιοτήτων τή; Άκρο- 
πόλεω; Ζήση: Σωτηρίου κ. ’ ένεχείρισεν ο ίδιος 
εις τόν τότε πρίγκηπα τής Ουαλλίας, κατά τήν 
είς τ/ν Άκρόπολιν έπίσκ.εψίν του,τό έτος 1875.

'Ιδού ή αναφορά ολόκληρο; :

« Γχΐ'ϊΐ.Ιιχη Γι'ίι.10γιι<:,

«Ευχαριστώ; φιλοξενώ τήν Ί’μετέραν Β. 
» Υψηλότητα, τόν διάδοχον τού ενδόξου Λγγλι- 
> κοΰ "Εθνους εντός τής Άκροπόλεω;, /αί =ύχο- 
»μαι ίνα έπανέλθη αισίως είς τήν φιλτάτην πα
ν τρίδα του.

«Παρακαλώ εύσεβάστω; τήν Τ. Β. Υ. ίνα, 
νοταν ό Θεό; εύδοκήση, καί άνέλθη είς τόν θρό- 
»νον τών προγόνων του, προτείνη είς τάς λοι-
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»πά: συμμαχικά; Δυνάμ.εις τής Ελλάδος τήν 
χάπελευθίρωσιν τών έν Τουρκία Ελλήνων τής 
»τε ξηρά; καί τής θαλάσσης, τών λαβόντων μέ- 
»ρος ε'ς τήν άπελευθέρωσιν τί; 'Ελλάδος καί 
»άποκλεισθέντων εκτός τώ. ορίων αυτής καί τά 
«πάνδεινα ήδη πασχόντων διατάςη οέ νά έπι- 
«στραφώσιν εί; τήν Ελλάδα όσα·, αρχαιότητες 
»έπί Τουρκία; άφηρέθησαν έκ της Άκροπόλιω; 
»ύπό τού λόρδου Έλγιν,ίνα τεθώσιν εϊς τά: δε
ήσεις των εις τε τόν Παρθενώνα καί τούς λοι- 
βπούς ναού; τής Άκροπόλεως.»

Ήν Άκποπόλει τή 6 Όκτωβρίοι· 1875 -
Τήε "ϊιιετέραι: Β. Ύψη/.ό-ητοο 

ίλάχισιος θεράπων 

ζίκίιις Σωτηρίου 
αρχιον/a; τώ, αρχαιοτήτων.

ενθουσιώδους καί απλοϊκού φύ- 
ποΐος μέ τόσην αγα- 

Μ αι-

Τά οστά τού 
λακος τοϋ 'Ιερού Βράχου,ό ό· 
στήν αφέλειαν ενέκλεισεν εί; τήν ολιγόλογου 
τησίν του δύο μεγάλα όνειρα τού 'Ελληνισμού 
ολοκλήρου, θά έσκίρτησε βέβαια ύπό χαράς,δταν 
προ τινων μηνών έφθζσεν εϊς τήν σκοτίαν τοϋ 
άγνωστου τάφου του τό άγγελμά τή; άναρρή- 
σεως τοϋ Έδουάρδου είς τόν Βρετταν.κόν θρόνον. 
Καί τώρα καί πάλιν Οά σκιρτήσουν, άλλά — 
άλλοίμονον 1— καί πάλιν άνωφελώς καί άκάρ- 
πως, μέ τήν νέαν αναγγελίαν.

Καί ποιο; είξεύρει άν, μέσα ε 
τών έτών, θά δώση πο 
τοϋ αγαθού άρχιφύλακο; ν 
ληνοφώτιστον νύκτα τήν 
τήν οποίαν κοιμάται, καί ν ’ άναβή 
βαθμίδας διά νά θαυμάση, 
ρήφανος, 
σαντα επί τών α 
τών αιώνων ’.

τούς κύκλους 
εί; τήν σκιάν 
καμμίαν σε- 
γαλήνην, εϊς 
τά; λαξευτά; 
•ένη καί ύπε- 

αλινοστή- 
ύ αριστουργήματος

ή Μοίρα 
’ ,άφ'·'7'·1 
α ιωνίαν

ι» 
αγαλλομέ 

τά ξενιτεμμένα γλυπτά, 
ωμάτων

ΤΑ ΑΤΟ ΘΕΑΤΡΑ

ΙΝΗΣΙΧ πυρετώδης, ζύμωσις γοργή, γίνεται 
αύτάς τά; ημέρα; λογισμοί έντείνονται, 

ψυχαί δημιουργούν, καρδίαι πάλλουν παλν.ούς 
άγωνία; καί προσδοκίας, κ ’ ελπίδες φαιδραί άπο ■ 
τυπόνουν μειδιάματα μελλόντων θριάμβων έπί 
τών γύρω μορφών.

Δύο σκαπάναι, άπό δύο διάφορα σημεία τών 
προπόδων ένό; βουνού, ήρχισαν ν’ ανοίγουν δύο 
δρόμου; πρό: τήν κορυφήν του, ξερριζόνουσαι καί 
καταρρίπτουσαι άκάνθας καί τριβόλου:.

Είς τήν κορυφήν τού βουνού απαστράπτει 
κατάλευκον τό μεγαλείου τού ναού τής Μελπο
μένης, τοϋ κατακλείστου άπό χρόνους χρόνων.

Καί αί σκαπάναι αί ρυμοτόμοι είνε χρυσή ή 
μία, ή άλλη σιδηρά. Έπί τοϋ ελάσματος φέρει 
καθεμία έγκεχαραγμένον έμβλημα : Λύραν αύτή, 
έκείνη Στέμμα.

Καί ή Μούσα, αυστηρά καί γλυκεία, άπό 

τοϋ περιστύλου τού δυσπρόσιτου ναού της, ευ
λογεί τόν ιδρώτα τών πιστών της καί στέκει μέ 
τήν κλεΐοα τού ναού είς τό χέρι καί προσμένει, 
προσμένει . . .

ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ

ί-Μζΐ'/τ/., Ίννλιυς.
'Αγαπητή « /Λί'πχο/ό/ζμ»,

Αύτήν τήν φοράν θά σού ομιλήσω διά κάτι 
άλλο, παοά διά. μουσικήν. Έκτος έάν σύμφωνης 
μ.αζύ μου, ότι μουσική είνε κάθε άμεσο; άλλ’ 
αρμονική έκφρασι; κάποιου βα,θέος αισθήματος, 
ωραίου πάντοτε.

Νομίζω δτι μόνον ύπ ’ αύτήν τήν έποψιν εινε 
υποφερτή ή ζωή, όταν δηλαδή κιτορθώσωμεν νά 
τήν άνυψώσωμεν είς μίαν διηνεκή λατρείαν τοϋ 
Ωραίου, υ.ίαν λατοείαν έκδηλονυ.ένην δι’ώοαίων 
πραςεων, και ωραίων λόγων, και ωραίων κινή
σεων, καί ωραίων σκέψεων,ή οποία νά ήνΐ τόσον 
βαθεια καί τόοον ειλικρινής, ώστε νά έχη τήν δύ- 
ναμιν νά έξενγενίζη κάθε τι τό όποιον έγγίζομεν.

Μίαν τοιαύτην λατρείαν έποθήσαμεν νά άφυ- 
πνίσωυ.εν έδώ, όπου οι βωμοί τού ’Απόλλωνος, 
είς χ οίνους μακρυνούς, εΰωδίαζον πάντοτε άπό 
τού; καπνού; τών θυσιών. Θέλομεν νά βόηθή- 
σωμεν τά; χεΐρα; τή; Έλληνίδο; νά έργάζωνται 
ωραία έργα, νά βοηθήσωμεν άκόμη τήν καρδίαν 
τη; ν' αγαπά. τά έργα αύτά, διότι θά είνε σύμ
φωνα μέ τήν φύσιν τής πατρίδο; της, Οά τή; 
ενθυμίζουν τά. άνθη τά όποια έσύναξεν είς τοΐ; 
άγρού; τήν άνοιξιν, τού; κορμού; τών έλαιών είς 
τά; ρίζα: τών όποιων έκάθισεν. Θά τήν αδελ
φώνουν μέ ολα; τά: άλλα; Έλληνίδας, τών 
επαρχιών. τών χωρίω , τών αγρών, ό'.ότι όλων 
αί ψυχαί Οά συνενοΰνται ει; κοινήν λατρείαν τού 
Ώοαίου θεού, καί ολαι θά κρεμούν ανάθημα εί; 
τόν βων.όν του μίαν ώραίαν έκοήλωσιν τής αντι- 
λήψεώ; των.

Τά δάκτυλά των θά. υφαίνουν μέσα είς τήν 
ιαέταξαν δλα τά χρώματά μας τά. φωτεινά, ολα 
τά κυανά τών ουρανών καί τών θαλάσσιόν μας, 
δλα. τα κόκκινα τών μ.υκώνων,δλα τά ξανθά τών 
στάχεων. Καί αύτά δλα μαζύ Οά προσπαθήσω- 
t/.εν νά τά συγκεντοώσωυ.εν, νά τά βλέπωμεν 
κάθε μέρα τόσω πολύ, ώστε νά μάθωμεν εί; τό 
τέλος νά τ’ άγαπώμεν. Ή μικρούλα “Εκθεσις 
μα: ή διαρκής, πρέπει νά γίνη ναός, όπου θά 
λατρεύεται ένας Ελληνικό; θεό; άπό δλας τά; 
Έλληνίδας μαζύ.

Καί επειδή ή αξιοπρέπεια είνε ένα αίσθημα 
ώραΐον, διότι μόνον μία έλευθέοα ψυχή είμπορεΐ 

νά εχη αξιοπρέπειαν καί αρχοντιάν, θά προστεθή 
ει; τή/ ψυχήν τή; Έλληνίδο; έ',α ωραίο στο- 
λίοι το οποίον τή; έλειπεν έως τώρα, ή άξιο 
πρέπ-ια. τή; εργασία.,ή οποία θά τή; δίδει ελευ
θερίαν καί αρχοντιάν.

Δέν αμφιβάλλω δτι ή φίλη « I Ιτ.ακοθή <ν », ή 
τόσον προθύμω; ύποστηρίζουσα κάθε καλλιτεχνι 
κον πόθον,θά συντρεξη όσον είμπορεΐ καί το εργον 
τή καλλιτεχνική: καί βιοτεχνική; έκθέσεως τών 
κυριών. Δέν είν' έτσι ;

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

-<ε®|+Ιβ5ϋ>-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Οκ. ΙΙάλλης, πρωτοπχλλήκαρον τού γνω
στού Έυχάρη, νέαν αγγέλλει βεβήλωσιν. 
Άφού έξηυτέλισε καί παρεχάραξε τόν "Ομηρον 

εννοεί νά όργιάση καί έπί τού Ευαγγελίου, τό ό
ποιον ήρχισε νά μεταφράζη εί; τό γνωστόν άκα- 
ταληπτον κωμικόν γλωσσικόν κατασκεύασμα, τό 
όποιον κάθε άλλο είνε ή Ελληνική γλώσσα.Φρο
νούμε» ότι πρέπει νά έπέμβη ή πολιτεία, αν 
και αι τοιούτου είδους απόπειρα·. είνε ακίνδυνοι, 
ώ; πλειστάκι; μέχρι τούδε άπεδείχθη.

Οκ. Γρ. Χ,ενόπουλο; έξέδωκε τόμ.ον «Διη
γημάτων». Τόν τιτλοφορεί «πρώτη)· aft.· 
par», δέν εκδίδει δμω; Ο'.ά πρώτην φοράν Διη

γήματα. Δέν πιστεύω διά τού ανωτέρω τίτλου 
νά ζητή διαζύγιον μέ τό παρελθόν

Ο νέος τόμο; περιέχει καί παλαιότερα καί 
νεώτερα διηγήματα. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
τά τελευταία είνε υπέρτερα τών πρώτων καί 
κατά τήν μορφήν καί κατά τήν σύλληψιν. Θά 
ί^γιιζί τις—ο κ. Ξενόπουλο: δεν είνε κανέν ©ι- 
« .χ* ?- , „ \ \ » , ‘

μειρακιον ώστε να μη επιτρέπεται κά
ποια αύστηρότη —ό τόμο; νά ήτο συντομώτεοο; 
πρό παντός δέ νά έλειπεν ό πρόλογος, οστις δει
κνύει μονον τήν αφέλειαν τού διηγηματογράφου 
— την άφθόνως άλλως τε έγκατεσπαρμένην καί 
είς τά; λοιπά; σελίδα:.

Λεπτομερή; κρίσι: περί τών Διηγημάτων τού 
κ. ΐ,-νοπούλου οέ / Οά ήτο αναγκαία. 'Οκ. Ξ-νό- 
πουλος δέν είνε κανείς πολύτροπο; ή ιδιόρρυθμος 
ή συμβολιστής συγγραφεύς. Λέγει δ. τι αισθάνε
ται καί τό λέγει άτυχώς μέ τόσα; λεπτομέρειας, 
ώστε νά εςαντλούν αύται πολλάκι; τό ενδιαφέ
ρον. Σήμερον έν γένει ή τέχνη είνε πώς νά λέγη 
τις ολιγώτερα καί ν' άφίνη νά σκέπτεται περισ
σότερα. ο αναγνώστη;. Δι’ αύτό μία ανατομική 
μάχαιρα θά ύψωνε τό γόητρον τοϋ βιβλίου τοϋ 
φίλου μου Ξενοπούλου. Γνωρίζω δτι τό κακόν τοϋ 
λέγ-ιν πολλά, πλείονα τού δέοντος, είνε γενι
κόν εί; τήν νεοπαγή φιλολογίαν μας. Άλλ’ άκρι-

'<> Γύζης νεκρό;.
ΔνεΛο»· I. <· η Ιι,ι c Ιι.

βως διά τούτο ζητώ καί έγό; έξαίρεσιν τού κανόνες, 
διότι φρονώ δτι ό συγγραφεύς τής «Μαργαρίτας 
Στέφα» δέν είνε άπό τού: κοινού; λογίους.

Τό πρώτον διήγημα τή; συλλογή: τό «11α- 
ράθυρόν του» είνε έν ώραιότατον.ποιητικόν άλλ’ 
έ·. ταυτώ καί πραγματικόν διήγημα. Κατόπιν 
αύτού παρεΐλκέ τό «Βορεινό παράθυρο», διά τό 
όποιον μάτην θά έζήτει τι: ελαφρυντικάς περι
πτώσεις. "Ε/ άλλο ελάττωμα επίσης τού βι
βλίου είνε δτι διηγήματά. τινα. μόνον έν τή «Δ α 
πλάσει τών παίδων» θά είχεν θέσ·ν καί έκ·ΐ 
έπρεπε νά μείνουν, ώς λ. χ. τό «Άμα μεγα
λώσω», παιδικόν διήγημα άριστον.

Αλλα διηγήματα είνε μάλλον χρονογραφή
ματα, άπό εκείνα τά ύποϊα ό καθημερινό; τύ
πο; κάθε πρωί σκορπίζει, στερούμενα, τών στοι
χείων του καθαρού διηγήματος, άτινα έν τούτοι; 
έχουν αλλα οιηγήματα. τού ίδιου συγγραφέως.

Καί αύτά μέν τά ολίγα ώς πρό; τήν μορφήν. 
Ώ; πρό; τήν γλώσσαν, μεθ' δλην τήν τολμηράν 
άποκύρηξιν τού διηγηματογράφου διά τινα διη
γήματα. του γραφέντα εί; καθαρεύουσαν, επαί
νου; έχω νά αναγράψω,μαζή μέ τό γεγονός ότι 
δέ> εύρον μεγάλην διαφοράν μεταξύ τών προβά
των καί εριφίων, περί ά ήγειρεν ό κ. Ξ-νόπου- 
λο; τό γλωσσικόν τείχος του. Ή γλώσσα όλων 
τών «Διηγημάτων» του είνε ομαλή, εύληπτος, 
οία πρέπει νά είνε εί; τό διήγημα.

Ω; προ; τά; ιδέας, δέν φαίνεται έστερημένο; 
φαντασία: ό συγγραφεύς. Τί ώραΐον διήγημα τό 
«Χωρίς όνομα», μέ ποιαν απλότητα άλλά καί 
βαθύτητα σκέψεως διετυπώθη έν ψυχολογικόν 
φαινόμενου, άξιον προσοχής. Ή «Άγωνία», ή 
«Σκιά έργου» είνε έργα δυνάμεως, προκαλούντα 
πολύ το ενδιαφέρον. Η «νέα τέχνη»,ολίγον συμ
βολική είκονίζει τά νέα άφθαστα ιδεώδη τά όποια 
τόσου; εγκεφάλου; μέχρι τούδε παρεπλάνησαν.Τό 
«θήλυ» δύναται νά καταταχθή εί; τά καλλίτερα 
διηγήματα, ώς καί ή «ζωή τή; Άργυρούλας» 
τό όποιον νομίζει κανείς δτι έγράφη άπό τήν 
’Αλεξάνδραν ΙΙαπαδοπούλου. Τό αύτό ύφος, ή 
αύτή αφέλεια, ή αύτή ήρεμος τραγικότης.
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Οί «Παράνομο·.» τελειώνουν μέ μίαν 7.~Λι- 
νότητα 2·. ’ δλον τόν κόσμον καί >'άλ’.στα ο·.ά τήν 
Έλλό.Γα. Νά συλλαμβάνετα·. εί: παραχαράκτης 
επ’ αύτοφώρω ζαί ό αστυνόμο:—ζαί οή Έλλην 
αστυνόμος — νά ενεργή συνεισφοράν καί νά τω 
οίίη ώ: αμοιβήν εκατό. ίραχμάς. Χρ.τ', νά 
σί: εΐπώ, σάν δύσκολου μοϋ φαίνεται. Έπειτα 
πότε έπρόφΟασε καί εσύναςε τά χρήματα. αφού 
πρό ολίγου μόλις είχε v.i.Or, άπό τήν κόρην ποιο: 
ήτο ό κιβδηλοποιό: ;

Ό «Λωποδύτης», σάτυρα τών ποιητικών έν 
Έλλάδι διαγωνισμών, οέν ούναται νά =χη άξιώ 
σεις σοβαρού διηγήματος. Παρεισέφρυσε καί αυτό. 
Έζ τών λοιπών διηγημάτων,τήν «Δυστυχισμέ

ΓΑΛΛΙΑ
Έν Φσνταινεβλώ απεζαλύφΟη τό ύπο τού Gainbart 

ά.νεγερΟέν είς τήν διάσημο·/ τής Γαλλίας καλλιτέχνιδα 
Ρίζαν Bonheur μνημείου. ά.ποΟα/ούταν τώ 189'1. 
"Εχε: τό μνημείο·/ ύψος 5 μέτρων, επί τής κεφαλής 
δέ φέρει ταύρον, κατ' αναπαραγωγήν έξ έργου τής 
■δίας καλλιτέχνιδα;. Κάτωθεν φέρονται τεσσαρα ανα- 
γλυοα σχετικά προς έργα τής Ρίζας Bjnhenr. έκτε- 
λεσΟέντα ύπό τού υιού και τού ανεψιού αυτής.

—Έν Παρισίοι; κρατεί έν συγκινήσει τάς μαθή
τριας τής Καλλ. σχολής μία εγκύκλιος τής διευΟύν- 
σεως, καθ' ήν δέον εφεξής τά γυμνά, μοδέλα νά. κα
λύπτονται κατά τήν όσφύν. Αί κζλλιτεχνίδες διε- 
μαρτυρήΟησαν εναντίον τής διατάξεως ταύτης. ήτις 
ά.φαιρεί τήν πλαστικότητα τών γραμμών ζαί καθιστά 
ημιτελή τήν καλλιτεχνικήν σπουδήν.

—Ό .1. I* Laureans εκτελεί μεγζλην σύνΟεσιν 
ποοωοισμένην ν’ άποτυπωΟή έν ταπητουργία, ι Gobe
lins) ποό; διακίσμησιν τού 23ου δημαρχικού διαμε
ρίσματος τών Παοισίων. ΊΙ σύνΟεσις υέρει τίτλον ·· Ό 
θρίαμβος τού Colbert ■> είκονίζετα: δ’ ούτος κα.Οήμε- 
νος καί πέριξ αύτού πληύϋς γυναικών και λαϊκών 
πνευμάτων.Ή εκτέλεσις <ίά στοίχισα, ΪΟΟ.ΙΚΙΟ φρ.χρ.

— ΆπέΟανεν ό Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος 
.1 Laur.-ns μαθητής τού Delaroche.ΊΙσχολήΟη ιδίως 
είς 'Ανατολικά; απεικονίσεις.

— ΆπέΟανεν έν Παρισίοι; ό Γάλλος ζωγράφος Α. 
Lal'ond, έν ηλικία. 78 ετών. 'Υπήρξε μαθητής τού 
Ingres. Εξέθεσε τό πρώτον εί; τό Salon τώ 1839 
τόν η "Αγιον Φίλιππον Ίαπτίζοντα. τους απίστους". 
Έλα6ε πλειστάκι; βραβεία είς καλλιτεχνικά; εκθέ
σεις. 'Υπήρξε διευθυντής τής Καλλιτεχνική; Σχολή: 
Lilliges άπό τού 1868 μέχρι τού 1871. 'Ο La loud 
διεκρίΟη κυοιως ιός δεξιώτατος προσωπογρα.υος.

ΆπέΟανεν έν ΙΙαρισίοις ό γλύπτη: Ρ. Massotile. 
μαθητής τού Cnvcriet ζαί τού Salnison. ΊΙ "μικρά 
λουσμένη» ό «ποίγονο; - ί «πρώτος ζαΟρέπτηςο η 
•Όλίψιςι ή ιιΝαϊάς» ή "κυρία Σεβϊνρέ» ή "αυγή καί 
τό ρόδο·/" τό μνημείου τού Καονο. είς CbjUons-sui- 
Maim·. τό μνημείον τού Manti είνε τά. γνωστότερα, 
έργα του. Ό Massotl ο έλαβε χρυσού·/ βραβείο·/ εν τή 
τελευταία, παγκοσμιω εκθέσει τών Παρισίων.

— 'Επίσης έν Παρισίοι; άπέΟανεν ό Edouartl Krieg 
ζωγράφος, μαθητή; τού Qngniet. ΊΙσχολήΟη εί; τήν 
αγιογραφίαν καί τήν προσωπογραφίαν. Άπό τού 1X61 
εξέθετε πάντοτε είς τό Salon. Έκ τών έργων του τά. 

νη·/» όύνατα.ί τις νά έζτιμήση ο'.ά τήν περιγρα 
Οίζότητα.Ή α 'Επαρχιακή φιλανθρωπία» δ·.αζρί- 
■.ετα,ι ?·.ά τήν πρωτοτυπίαν, τό όέ «Βραχιόλι» 
γραμμε ον με συνοχήν αζ'.αν λογου, ειζονι,ει 
εύμορφα ζαί ζωηρότατα μίαν άπού-.ν τής γυναι
κεία: ιδιοτροπίας, ή όποια συντρίβει πολ.λάζις 
τϋ.ν ευτυχίαν χωρίς ζαμμίαν απολύτως αφορμήν.

Δέν έχω ζαμμίαν άξίωσιν κριτικής. Τάς σιό- 
πτρας τή; νωοοΰ αύτής γραία: ούίέποτε «γνώ
ρισα- ώστε ό συγγραφεύ: οέν Οά λάβη.έλπίζω,τον 
κόπον νά γελάση, όπως οιακηρύττει εις τόν πρό
λογόν του. “Αλλως τε οέν είνε ευτυχώς άπο τούς 
ανθρώπους οί όποιοι ποζάρουν ώς αναμάρτητοι.

Κ ΑΠΟΙΟΣ

ωραιότερα είνε τά. εξής : ΊΙ μετάληψις τής Ιωάννα.; 
Δ' "Αρκ—ο θάνατο; τού Saint-Clair.—τό θαύμα τού 
ά.γ. Διονυσίου,—τό μήλο·/— α: προσωπογραφία: τού 
Delius·ι1. τού ·1>ήλ.ικο_; Φώρ κλπ. Ό Krieg άπέΟανεν 
έν ηλικία. 72 ετών, ήτο δέ ιδρυτής έν Baiiniont-cn · 
Ange ιστορικού μουσείου.

— Τή II Ιουλίου έγένοντο εν Παρισίοι; εις το 
Μουσείου τών Παρισίων. τα αποκαλυπτήρια τού μαρ
μάρινου άνδριάντο; τού Shevreul, τού περίφημου χη
μικού. Ό ά.νοριά.ς είνε έργον τού γλύπτου Fagel. 
παρίσταται δέ ό σοφός όρθιο;,ασκεπής, στηρίζω·/ τήν 
αριστερά·. χείρα έπί ράβδου, διά. δέ τή; δεξιά; χειρός 
διδάσκων.

— ΣυνεπληριόΟη ή εικονογραφημένη έκδοσ'.ς είς 
έπτά. τόμους εν ΙΙαρισίοις τών έργων τού 1’ierrc 
Loli. Τάς εικόνας 'φιλοτέχνησαν οί ζωγράφο: G. 
Houigain καί I), lionrgoin.

ΙΤΑΛΙΑ
(Ειδικού άυΐαποκοιτο').

ΊΙ Καλλ. εζΟεσις τής Βενετία;
ΊΙ εκΟεσις ά.πεδη πολλοΰ λίγου αξία ζαί διατην 

της Βενετίας πληΟύν ζαί διά. τήν έζλεκτιζστητν. 
τών έργων. Πολλοί καί διακεκριμέ

νοι καλλ’.τέχναι εξέθεσαν έργα. Έκ τοΰ σημειωματά
ριου μου σά.: παραθέτω όνομαστί εκείνα.τά όποια μού 
έκαμαν την μεγαλειτεραν εντυπωσιν.

Τά εογα τού έκ Κροατίας ζωγράφου τοΰ ήλιου καί 
φωτός Bukovac λΊ.ιίιο έξόχως επιτυχή- τά. Οαυμα- 
σιιότερα δέ έξ αυτών ό "’Άβελ" και ή - Άκτίς ήλιου". 
Επίσης του Ούγγρου ΓΰΙορ Laszlo έργον άίξιον λόγου 
είνε ή προσωπογραφία τού καρδιναλίου llampnlla εν 
τονισυ.ώι ποπύυεόΐ. Ο Carriere έζ.Οέτει εσωτεριζόν Οιά- 
τοου πριν ή τελείως ά.ναφΟοΰν τά. φώτα. Ό Lavery 
John μίαν 'έφιππον κυρίαν, ό Kaulbach Οαυμασίαν 
προσωπογραφίαν τού πατρό; του ζαί δύο e«|i)isses διά. 
κοσμηματογράφησιν αιθούσης. '<) 0:6> προσωπογρα
φία; μέ μεγάλην επιμέλειαν γεγραμμένα;. Αλλά, πα
σών ύπερέχε: ή προσωπογραφία τού Βίσμ.αρκ υπο του 
Lenbach, σύνΟεσι; ισχυρότατη, άνταξία τού μεγάλου 
Γερμανού. Εκθέτει καί ό περίεργος Sluck άλλ’ αί 
εικόνες του μόνον ύπό την εποψιν τής ιδιορρυθμίας 
διακρίνονται.'Ο Ελβετός ζωγράφος Eugene Burnanri 
έξέΟεσεν έργον πολλοΰ λίγου αξίαν, τον · Χωρικόν".Ό 
Menier πολλά; εγχαράξει; πρωτοτύπους,ο Weginann 
Bertini έργον χαρακτηριστικώτατον. τήν Έγκατα- 
λελειμένην». Τοϋ 1’rinet ό «Χορός» είνε άξιοση- 

μειωτος δια την κίνησιν ήν έδωκεν ό ζωγράφος καί διά 
τον φωτισμ-ον. τοΰ οε Lucien διακρίνεται ν, ·Με··άλη 
Πέμπτην. ΊΙ Αγγλία πολλά, έργα εκθέτει, έκ τών 
όποιων ιόραιότερα καί τά μάλλον έλκύοντα είνε τού 
Byaiu Shaw τό Πού ·. · -καί αϊ .. ΙΙαιδιαί έρωτος··, 
άνήκοντα είς τό μουσείον τής Λιβερπούλης. Έκ τών 
'Ιταλικών έργων άρέσκουν πολύ τά. έργα τού Βενετού 
Νοηυ καί ό "ΐ->ρίαμ6ος" τού Menlessi ώ; και ή συμ
φωνία του Beelhoven, έργον τού Baleilieri. βραβευ- 
Οεν εις τούς I Ιαρισίους διά χρυσού βραβείου, καί άγο- 
ρασύέν ύπό τής Πινακοθήκης τή; Τεργέστης. < >ϊ 
"Βούβαλοί" καί έν γένει τά. έργα του Sarlorio, μία 
δυνατή προσωπογραφία τού ΛηΙυιιίυ Mancini, άρζε- 
ταί τοπειογραφίαι με πολύ τάλαντον καί υωτειναί. 
έκ τών όποιων ιδιαιτέρως σημείο? τόν I'. M uicini ζαί 
τόν Γ. l'eiiti, μία θαλασσογραφία μέ γυμνόν έν ήλίω 
του F Γ. Michetti. έργον λεπτότατο·/ καί έπιτυχέ- 
στατον ώς προ; τάς γραμμάς. Άλλ' έξ όλων τών
Ιταλικών έργων ελαμπον <ΰς αστέρες τά. έργα τού 

Μορέλλη, τού μεγάλου τής Ιταλίας ζωγράφου. Εξέ
θεσε τού; '-πειρασμούς του Άγιου Αντωνίου εί; δύο 
οιαφορους στάσεις, τον -.Χριστόν άνωθεν τώ>ν κυμά
των", τήν "κόρην τού Ίαει'ρου. τήν -κατάΟεσιν τοΰ 
σώματος τοϋ Χριστού- και τόν X-.ιστόν πειεαζόμε- 
νον ύπο τοϋ Σατανά-, πάντα δεικνύοντα ίλην τήν 
δύναμιν τής ύπεέόχου τέχνη; του. ©.

— Ει; την Spezzia ανηρτήΟη πανηγυρικώ; ιιζων 
τού Belasquez. προσωπογραφία του βασιλέως Φιλίπ
που IV τή; Ισπανία;. ΊΙ είζών λέγεται αυθεντική.

— ΙΙροεκηρύχΟη έν Τουρίνω διεθνή; ειδική καλλι
τεχνική εζΟεσις τών διαζοσμ.ητιζών τεχνιΤ/ν.ήτις 'Γ ά
νοιξη τόν Απρίλιον τού προσεχούς έτους καί Οά 
διαρκέση μέχρι Νοεμβρίου. Είς τήν έκΟεσιν ταύτην, 
ζατα το εζδοΟεν πρίγραυ.μα,δέν Οά. γίνουν δεκτά, έργα 
αντιγεγραμμενα η ζατα μίμησιν σχεδίων ή άπλώ; 
βιομηχανικά. Σκοπό; τή; έζ.Οέσεω; είνε νά .παρου
σίαση νέα είδη, πρωτότυπα καί καλλιτεχνικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γοβερολινιαίον περιοδικόν Die GegCliwarl δημοσιεύει 

ένδιαφέρουσαν κριτικήν τού G. Fla-rkc περί Μπαίζλιν.

ΑΜΕΡΙΚΗ
ΊΙ τελευταία εξέλιξι; τής έφευρέσεως τοΰ Μάρ

κον: είνε ή φωτογραφία διά τοϋ. . . ανευ σύρματος 
τηλεγράφου. Πειράματα έγένοντο είς τά. γραφεία τού 
-Κήρυζο; τής Ν.'Τόρκη; - έπιτυχόντα. πληρέστατα.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Έν Βιέννη άπέΟανεν έν προβεβηζυια ήλικία ό ζω

γράφος I·'. 1-riedlaender, ιδρυτή; τή; Καλλιτεχνική; 
Εταιρεία; τής Βιέννης. Κατ' άρχά; διεκρίΟη ώ; 

ιστορικός ζωγράφος- εΐτα έπεδόΟη είς τήν ρωπογρα
φίαν. Οί "Καλόγηροι εί; τόν τάφον ενός μάρτυρος- 
καί ό -ι-’άνατος τού Τάσσου·· θεωρούνται ώς τά. άοι- 
'ττα τών ε$γ<ον τού.

ΕΛΒΕΤΙΑ
ΆπεΟανεν εν τή γενετείρα αύτού Bdle ό Ελβετό; 

ζωγράφο; Ilans Sandreuter, έν ήλικία Μ έτους.’ΙΙτο 
μαθητή; jov Μπαίζλιν. ΙΙεριηγήΟη τήν Ιταλίαν. 
διεκρίΟη δέ ιός τοπειογράφος. Υπερέχουν ιδίως αί ει
κόνες αϊ είκονίζουσα: τόν Ρήνον. ’Επίσης ήσχολήΟη 
ό Saudieuler κα: είς τήν διακοσμητικήν.

J<PHTH
. . . . "Ελφν έν Κρήτη ή διά τό τρέχον

Λί έν Κρήτη ξτος περίοδος τών έν τή νήσω άνα-
άνασζαφαϊ σκαφών καί οί αρχαιολόγοι οί έςνα- 

, ( _ σΟέντες είς αύτάς καταγίνονται ηδη
εις την μελέτην τών εύρεΟέντων αρχαίων κειμηλίων, 
κατατεθειμένων εν τω Μουσείο Ήεακλείου.

ΙΙλην τής Κνωσσοϋ καί τή; Φαιστού, ών τά μυ
κηναϊκά. ανάκτορα άνεσκάπτοντο καί έφέτος καθ' δ- 
λην την περίοδον ζαί μέλλουσι ν' ανασκάπτονται 
ζαί τό ερχόμενον έτος, έγειναν ά,νασζαφα: είς Ποαί- 
σον Σητεία; ύπό τού κ. Bosanquel διευΟυντοΰ τής έν 
ΆΟήναι; 'Αγγλική; Σχολή;, είς Ζάζρον Σητεία; ύπό 
τού κ. Hogarth καί είς 1'ουρνιά. Ίεραπέτοου παοά 
τόν ΙΙαχΰν Άμμον ύπό τή; Άμερικανιοος Miss Boyd.

Έν Ιίραίσω εύρέΟησαν σημαντικά αρχαία έλληνι- 
ζ"’·' /.pi'""'/· Άνεσκάφη δημόσιον οικοδόμημα ελλη
νικών χρόνων, ίσως τό ΙΙρυτανείον ή τό Άνδρείον τή; 
πόλεως, έζτισμένον διά. κανονικών μεγάλων όνκολι- 
Οων καί ύποδιαιρούμενον εί; πολλά; αίΟούσας. ΕύρέΟη 
η νεκρόπολις περιέχουσα τάφους γεωμετρική; καί ελ
ληνική; έτ.οχής, έζ τών_ όποιων έξήχΟησαν κτερί- 
σματα αξιόλογα, χρυσά, αργυρά καί έζ κρυστάλλου 
φυσικού, χρυσοί δακτύλιοι, καρφίδες άργυραί καί πλή
θος γραπτών αγγείων. ΕύρέΟη Οαυμασία μυκηναϊκή 
λίθος Ιγαλόπετρα ι είκονίζουσα Οήραν ταύοου. Έπΐση; 
τεμάχιον έπιγραφή; του Ιου αίώνο; μέ χαρακτήρα; 
ελληνικού;, αλλ’ είς γλό/σσαν Ίϋτεοκριτικήν. καί τό 
ανω ήμισυ πήλινου αγάλματος εί: τό ημ·.συ περίπου 
τού φυσικού μεγέθους, λαμπρά; αρχαϊκής τέχνη; καί 
Οαυμ.ασίας διατηςήσεως.

Έν Ζάκροι άνεσκάφη μικρός παρά, τήν θάλασσαν 
μυκηναϊκός συνοικισμ.ί-ς, τού όποιου αί όλίγαι διατη- 
ρηΟεισαι οικία: έχουσι παράδοξον καί ποωτουανέ; 
σχεοιον. Ιόντος αυτών εύρέΟησαν 4(1(1 συοανιδίτυποι 
εκ. πηλού φέροντε; ποικίλα; παραστάσεις, τά μόνα 
διασωΟέντα ίσως λείψανα τή; άνταποκρίσεως Μυκη- 
ναίου εμπόρου, έργαλεία χαλκά διάφορα καί έν χρυ- 
σίηλον ξίφος. Εντός δέλάκζου εύρέΟησαν ώς άχρηστα 
απο τή; ά.ρχαιίτητο; παρερριμμένα πήλινα γραπτά αγ
γεία^ Μυκηναϊκής καί Καμαραϊκής εποχή; πάμπολλα.

Ειφ Γουρνρά. ευτυχέστερα: τών συναδέλφων της ά.ν 
ορών εφάνησαν κατα την περίοδον ταύτην αί Αμερι
κανίδες αρχαιολόγοι. Εί; μέρο; εντελώς άγνωστον μέ
χρι τοϋδε είς τοϋ; αρχαιολόγους καί είς μικρόν βάθος 
επέτυχ.ον πολίχνην μυκηναϊκήν.ή; ά.νέσκαψαν έν μέ
ρος επιφυλαττόμεναι να συνεχίσωσι τήν άνα.σζα-οήν 
το ερχόμενον έαρ.

ΕΛΛΑΣ
Ό κ. Βρούτο; επεράτωσε τόν ά.ν- 

■ο άνδο-.ά; δριάντα τοΰ ποιητοΰ Σολωμοΰ. οστις 
τοϋ Σολωμοΰ Οά στηΟή εί; τήν Ζάκυνθον τό έρχί- 

μενον φθινόπωρου. Ό άνδριάς έκ λευ
κού πεντελιζοϋ μαρμάρου παρουσιάζει τον ποιητήν 
είς ανάστημα κατά έν καί ήμισυ ανώτερου τοϋ -ς,υ- 
σικού. όρθιου, μέ μανδύαν άνωθεν τών ώμων, τήν δε
ξιάν χείρα καί τόν δεξιόν πόδα προτεταμένου εί; στά
σιν ανθρώπου έτοιμου νά όμιλήση. Εί; τήν αριστε
ρά·/ χείρα κρατεί κύλινδρον εγγράφων. Τό προσώπου 
τού Σολωμού εγένετο έπί τή βάσει σωζομένης εϊκό- 
νος παριστώσης τήν φυσιογνωμίαν τοϋ ποιητοΰ γλυ
κεία·/ καί συμπαθή, μέ κόμην μακράν καταπίπτου- 
σαν μέχρι τοϋ αΰχένος. ΊΙ δαπάνη διά τήν κατα
σκευήν τοΰ άνδριάντο; άνήλΟεν εί; 611,000 δραχ.

Ί.Ι κ. Φρ. Άριστεύς, δύο νέα έργα έρ- 
νύντομοι γάζεται. Τό «Ές Κόρακα; οί ριψάσπ'ι- 
είδήσεις δες·· καί τό «μονοπάτι τής αλήθειας». Έν 

τω πρώτω είκονίζεται κάτωθεν άποοοιό- 
γων βράχων είς τύμβος φέρων τάς λέξεις «Εις τοϋ; οι- 
ψάσπιδας». Ιίαραπλεύρως είς νεκρός, ύπέρ τον οποίον 
περιΐπτανται κόρακες. Τό έτερον παριστά τόν Χοι- 
στίν, τόν Σωκράτη καί τόν Προμηθέα μαρτυρούντα;. 
ενώ ή Κακία έξ απελπισία; συμπλέκει τάς χείρας, 
έπακουμβοϋντος καί τού ’Ιούδα. Όκ.Άριστεύς έχει 
καί τρίτον έρνον. τήν σΛιτανείαν τού Σατανά». Διέρ
χεται ό έπιτάφιος μιάς έκκλησία;, ον παρακολουθούν
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=ν ω ειζο- 
εικόνα; τή

τοελλοί καί δαιμονισμένοι,ένώ ό Διάβολο; θραύει την 
κεφαλήν του επι ένα; λίθου.

—Ό κ. Λύτρας αποπερατώνει πίνακα 
νίζεται τυφλή ποοσ&έρουσα άνθη πρό τή; 
11αναγίας.

—Ό κ Κοντόπουλος αποπεράτωσε-; 
κάνας. Μίαν σύνθεσιν.την «Παναγίτσαν». 
νουμένην καί μιαν προσωπογραφίαν τού 
έπί τών Στρατιωτικών υπουργού.

—Ό κ. Δούκας ασχολείται εί; τήν προσωπογρα
φίαν τή; κ. Ζλατάνου.

— Όκ. Γ Δημχ]τριάοης δυο γλυπτικά έργα άπε- 
πεοάτωσε. Τόν Μάρτυρα προτομήν όχι κοινή; εμ- 
,νεύσεω;. Κλίνει ό λιπόσαρκο; πρεσβύτης ύπό το 
άχθος τοΰ μαρτυρίου καί Οι ' “ 
μοί του διατηρούν ακτίνα έγκαρτερησεω 
εργον είνε ανάγλυφου τού θανόντο;

— Ό κ. Β. Βερνάρδος, ό έκ 
απόφοιτο; τοΰ Πολυτεχνείου. ά: 
ικανή; έαπνεύσεως. την Χηιηιδα

—Ή‘δ εσποιν’ις Αασκαριδου τρία ’έργα σχεδόν έχε: 
Καί τά τρία, τοπεϊα Αττικής ιούτεως. Οί 

τόνοι, ή τεχνοτροπία τού άφθονου χριόματο; 
σωρεύει επί τή; οθόνη; αναδεικνύουσ: 

δεσποινίδα Λασκαρίδρυ ίκανωτάτην 
«Χιονισμένο τοπεΐον». τη; «Ιίατα- 

τό «Τοπεϊον έν θέτει .

βεσμένοι ι/ι'λί ϋφθαλ- 
Τό έτερον 

όικαστού Δ.Ιΐάλβη. 
Σμ.ύ'.ιης συμπαθή; 
•περάτωσε πίνακα

έτοιμα. 
γλυκείς 
όπερ οεξιώτατα 
καί πάλιν την 
ζωγράφον είς τό " 
οοΰνε;·· καί εί; "

— Ή δεσποινίς Φλώρα, 
■ρημάτων ληφθεντων επι τή 
τοείς προσωπογραφία; : τή: θαν 

τή; κυρίας Καλλιόπη; Κεχα 
ζίφου.ΊΙ δεσποινίς Φλώρα

κτος μικρών σχεοιογρα- 
Άκροπολεως. ετελείωσε 

•θύτη; οεσποίνης Βι- 
κέλα. τής κυρίας ΚαΛ/.ιόπη; Κεχαγιά, τής κυρίας 
■ζρ.Τζίφου. ΊΙ δεσποινίς Φλώρα έπήρε αρκετά σκίτσα 
από τά Αθηναϊκά τοπεϊα, έργάζεται δέ άδιακόπως.

— Ό φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» άπεφά- 
σισε όπως τό : " 
λιτεχνικην εκθεσιν 
ποός τούτο επιτοοπ'

Ι·
ι—

θυλθυ. 
των σπουδα; 
ώτοι, έν μεν57

Ός «Παρνασσό; 
προσεχές φθινόπωρου διοργανώση Κζλ- 
ιθεσιν ζωγραφικής καί γλυπτικήν ΊΙ 

η εξελέγη εκ τών κ.κ.Αύ'ρκ,Ία- 
κωβίοου, Φιλιππότη, Χατζοπούλου καί Μαθι

-Έπεράτωσαυ τά; καλλιτεχνικά
■ώ ήμετέρω I ίολυτεχνείω εζ.θοντε;

τή ζωγραφική ο·. Ε. Εύττρατιάδη; καί 11. Βερνάρδος, 
έν δέ τή γλυπτική. ο! Κ. Ι’οϋμπος. Μ. Κόκκινο; καί 
Νταούλας.

— Όκ Λ. Σώχος άπέστειλε πρό; τήν Επιτροπήν 
τού έν Ί'ηνω ναού τή; Ευαγγελίστρια; έν εικονισμα- 
τιον, αγνώστου εποχή; έργον, μήκους 20 οιο τοΰ μέ
τρου καί πλάτους 8 ο Ιο περίπου. έπί ξύλου μελανό; 
όμοιάζοντος τόν έ'βενον.'Επί τή; εικόνα; ταότης ύπάρ- 
χουσι τρία ανάγλυφα σώματα. Το μεσαίον συμβολίζει 
τόν Χριστόν ίστάμενον έπί βαθμιδών εΰλογοϋντα διά 
τής μια; χειρό; τόν δεξιόθεν ίστάμενον Βασιλέα καί 
διά τής έτέρας τήν αριστερόθεν τοΰ Χριστού ίσταμέ- 
νην Βασίλισσαν. Άνωθεν τή; κεφαλής τοΰ Βασ'.λέω; 
ύπάρχουσι χαραγμένα·, αί λέξεις Ρωμανό; Βασιλεύς 
τών Ρωμαίων» καί άνωθεν τή; κεφαλή; τή; Βασιλίσ- 
σης «Ευδοκία Βασίλισσα τών Ρωμαίων··.

—Etc τι χωρίου τή; Θεσσαλία; παρά τήνΛάρισσαν 
εύρέθησαν έρείπια αρχαίου ναού καί τάφο: αρχαίο:.

—ΊΙ περί Γύίη μελέτη τοΰ κ.Δ.Κακλαμάνου θά 
δημοσιευθή αγγλιστί εί; ειδικόν τεύχος τού Studio 
μετά θαυμάσιων ελαιογραφιών καί φωτοτυπιών.

— Ό έν Λακεδαίμονι οιατρίβων ζωγράφο; κ. Πέ- 
τρο; Ρούμπος, τού όποιου το ισχυρόν τάλαντον τόσον 
έθαυμάσθη άλλοτε, ετοιμάζει εργον τό όποιον θ' άπο- 
στείλη τό φθινίπωρον ενταύθα πρός εκθεσιν.

— Τινά τών έκτεθέντων εί; Αθήνας έργων τού 
γλύπτου κ. ι-ίωμά Θωμοπούλου θα δημοσιευθοΰν εκ 
φωτογραφιών ε:; τό Studio.

— file γερμανδς ζωγράφος τοπείων, περιηγούμε
νος την 'Ελλάδα καί μελετών την έλληνικην φύσιν 

λεξι

μετέβη πρό τίνος εί; Λαγκάδ’.ον τοΰ Ταΰγετου, μεσω 
τών θαυυ.αστοτέςων υαραγγων τής 'Ελλάδος, ένθα 
ενθουσιασμένος εκ τής ύπερόχου ουσικής καλλονή; 
’έμεινε ι έπί πολλά; ήμέρα; μελετών καί σχεδιάζω·,. 
Κατόπιν περιηγήθη την Μεσσηνίαν.

— Ο καλλιτέχνης φωτογράφος κ. Κάδρα;, τοΰ 
όποιου τινα: φωτογραφία; Άτθιδων έδημοσίευσεν ή

Πινακοθήκη» έσχε τή, τιμή; όπως τώ απονεμηθή 
αύθοευ.ήτω; ύπό τοΰ Βασιλέω; ό τίτλος φωτογοαφου 
τής Α. λΕ

ΊΙ δεσποινίς Σοφία Δαμιανού, μαθήτρια τού κ. 
Κάδρα, υοιτήσασα καί εν τή Καλλιτεχνική σχολή 
τών Κυριών έν τή «Εταιρεία τών Φιλοτέχνων» παρα 
τα; συνήθεις ατυχώς προλήψεις ιδουσεν εν Σύ:ω φω- 
τογ:αφ:κόν έργαστήςιον. όπερ είλκυσεν απείρου; συμ
πάθειας.

-Ο διευθυντής τή; Έθν. Πινακοθήκη; z.Ίακω- 
βίδη; παεέλαβε τά; ύπό τού αειμ.νήστου Σούτσου δω- 
ρηθείσα; καλλιτεχνικά; εικόνας.

—'Εν Ζσκύνθω θά άνεγερθή αναθηματική στήλη 
ύπέρ τών έν πολεμώ πεσόντων.

—Θά έκδοθώσι προσεχώς τα ποιήματα τού Σο
λωμού. Τα; εικόνα; έμπνευσθεισας εκ τών ποιημάτων 
τού έθν. ποιητοΰ. εσχεδίασεν ό κ. Ίακωβίδης.

— Έτέθησαν εί; κυκλοφορίαν τά εικονογραφημένα 
επιστολικά δελτάρια ύπο τή; Διευθύνσεω; τών ταχυ
δρομείων. Τινα. έξ αύτών είνε κάλλιστα καί καλλιτε
χνικότατα. Ηα ήδύνατο τις έν τούτοι; νά συστήση 
εί; τους ά:υ.οδίου; οπω; εκτυπιύσωσι συντόμω: καί 
άλλα; σειεάς, διότι Γιί είδη εινε δι’ έν Κεάτος ολι- 
γιστα. παροραθέντων πλείστων θαυμάσιων τοπειων 
τής’Ελλάδο; καί έργων 'Ελλήνων ζωγράφων και γλυ
πτών, ώς τοΰ Ι'ύζη, Λύτρα, Ίακωδίοου, Βρούτου. 
Ί'ιλιππότου Ι’ο'ιλοΰ, Σώχου. Μποκατσιάμπη, Γιαλ
λινά, δεσπ. Φλωεά.ΤσιριγώτΟυ καί άλλων. Ουτω καί 
τά δελταεια θά ήσαν «ΰεαιότεοα καί ό κόσυο; θά 
εγνωριζέ την καλλιτεχνικήν αςιαν των έργων των κα/.- 
λ'.τεχνών μας.

— Γοϋ Γαλλικού καί διεθνούς βιβλιοπωλείου ι πρώην 
Βίλμπεργι άνέλαβε τήν διεύθυνσιν καί ιδιοκτησίαν ό 
κ. Κ.'Ελευθερουδάκης. ουτινος ή πείρα καί η καλαι
σθησία εγγυώνται περί τή; πλήρους ευδοκιμήσει·';.

Ή Βαυαρική Κυβέρνησι; ήγόρασε την · ’Εαρι
νήν συμφωνίαν» τού Ι’ύζη. αντί 25,000 μάρκων.'Ελ
βετό; δε φιλότεχνος τόν «Νέον αιώνα» αντί 10.000 
μάρκων.

— Διά τήν κατ' οίκου τέχνην συνιστάται προσε
χώς, πρωτοβουλί α. τή; δεσποινίδος σννεργάτιδο: ήμιών 
Αύρα; Δρακοπούλου σύνδεσμο; κυρ'.ίΐίν εν ΆΟηναις. 
Σκοπός τού συνδέσμου είνε νά συντηρή εν διαρκές 
πωλητηριον εγχωρίων ειδών,αλλα καλλιτεχν κώ; ειρ- 
γασμένων, ΙΙολλα: κυρίαι καί δεσποινίδες, καί τή; 
μέσης ακόμη τάξεως, εργάζονται κάλλιστα' άλλα δεν 
υπάρχει εν ειδικόν κατάστημα πωλήσεως. Τούτο θα 
επιτευχθή ήδη. επιτροπή ό’ε ειδική θά όρισθή επι της 
εισδοχής τόιν έργων, προσέχουσα και καθοδηγούσα 
όπως εχουσι εθνικόν τύπον καί καλλιτεχνικόν. Ιίεριτ- 
τον είνε νά έξάρωμεν τον θαυμάσιου σκοπόν, ύπερ ου 
άλλως τε έν άλλη στήλη εΰγλιόττω; συνηγορεί ή Δέ
σποινα Θαλασσινή.

— Ύπό τής Γαλλικής ί.ζ/. άρχίση κατα
τό προσεχές φθινόπωρον ή εις τεύχη εικονογραφημένα 
εκδοσι; τών ανασκαφώ·/ τών Δελφών, περιέχοντα 
τάς εκθέσεις τών αρχαιολόγων, φωτοτυπία; τών ευρη
μάτων είς μέγα σχήμα καί τοπογραφικοΰ; χάρτας.

— Έν Μονάχω ήρίστευσεν είς τάς εξετάσει; τή; 
Βασ. Βαυαρικής Ακαδημίας ό αυτόθι σπουδάζων’Έλ- 
λην ζωγράφος Σπ. Βικάτο;. ύποβαλιόν ει; τόν δια
γωνισμόν 23 έργα, πάντα έκ τοΰ φυσικού.

Guide du p h n t o g r □ p h e amateur, ύπό 
Desmarest μετά Ιΐ I εικόνων. 2 -op. ΙΙαςίσιοι. Βιβλιο- 
πωλείον Lasousse.

Le panorama Salon. Xo 9 καί III.

ΑΙ ΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 11 είκων αύτη τοΰ Μου- 
ρίλλου εύρίσκεται έν Έλλάδι. Ιδιοκτήτης ό μηχανι
κό; κ Σ. Μινέϊκος. διαμένων ήδη έν Καλαβρυτοις. 
ΊΙ είκών είνε επί γοανιτου, σώζεται δέ άκεοαία.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ. ΊΙ είκών αυτή είνε έν 
άπο τά ώραιοτερα έργα τού μεγάλου Ποιώ. Καθιστά 
τό δνειρον τή; γυναικό; τοΰ Πιλάτου, ένώ -οαίνεται 
ό Χριστός φερόμενος εις τό μαρτύριαν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
■Αγγέλλονται:

Άλ. Γεωργακοπούλου, ΠΕΡΙ ΑΚΙΊΔέΙΧ. Γεω- 
π ο ν ι κ η π ρ α γ υ. α τ ε ί α.

«ΚΓΊΈΛ11". — Ίΐμ-ρολόγιον 'λ—·. Κοσυ.α έν 
Πειραιει.

··ΠΕΙΡΑΊ ΚΟΧ AEYKUMA». Έτος Β . έζδίδον- 
το; τού κ. lip. I Ιαπαμανώλη έν Πειοαιε·'.

ΕΡΕΓΧΆ. —Άρχεται ή εκδοσι; άπό τού πςοσε- 
χοϋ;'Οκτωβρίου. Έτησία συνδρομή 5 χρ υ:. Διευθυν
τής ό ζ. Πλάτων Δρακούλης καθηγητή: έν'Οξφόρδη.

ΛΕΥΚΩΜΑ διά τόν Δ. Σολωιιόν ύπό 'Αγγέλου 
Μωρέττη. ιατρού. Έν Ζακύνθιο.

•Εξείόθησαν:
Ι.Ε LOTUS.— 'Εν Αλεξάνδρειά ήρξατο έκδιοομένη 

μηνιαία φιλολογική καί έπιστημονιζή έπιθεώρησις 
γαλλιστί^ ύπό τήν διεύθυνσιν τή; κυρίας 'Αλεξάνδρας 
Αυγερινού. Τά περιεχόμενα τών μέχρι τοΰδε έκδοθέν- 
των τριών τευχών τού ··Αωτού» εχουσι πολύ τό έν- 
διαοέοον.

ΕΛΛΗΧΊΚΙΙ ΒίΟΊΈΧΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Έκθεσι; 
πεπραγμένων H καί Η . έτους. 11101. Έν 'Αθήνα:;.

ΓΑ 11 ΙΏ'Ι \Ά. - Διηγήματα ύπό I. 11. Ίωαννίδου.
«ΔΙΟΧ 1‘ΣΟΣ''. Ίύξεδοθη τό Αον φυλλον. Σελ. 80 

Ύλη ζαθαεώ; οιλολο-ική.
L'ALI.EMAi'.XΕ Cl 1NTEMPORA1ΧΈ 11.1.Γ8ΤΙi ΕΕ.

— Lihrairie Luiouss· . Pai is
PSVCIIOLO".IE BE LA ΙΈΜΜΕ ύπό H.Mai inn Paris.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Kunst fur All e.—Τό φύλλου τής 1 'Ιουλίου 

περιεχε· κριτικόν άρθρον τοΰ κ. Ρ. Schiniiann περί 
τή; Διεθνού; καλλιτεχνική; έκθέσεως τή; Δρέσδης, 
εν τώ αυτιο δε φύλλ··> δημοσιεύονται .'Μ καλλιτεχνικά 
έργα έκτεθέντα έν τή είρημένη εκθέσει, έν οί; θαυμά
σια προτομή τού Λίστ, έργον τού Max Klinger, 
ζωγραφικά δέ ό · Κρίνο; τή; παρθένου τού Greif- 
fenhagun, ή «φλογέρα του [οοσκοΰ» τοΰ Thoma, ό 
’Ιακώβ καί ΊΙσαδ» τοΰ Walls κλπ.

Gavriel Mourey. —Δΰ-,ηφοκος τε ν» ι( καί xaJ.lireyrai.
— Λρτι εξεδόθη έν ΪΙαρισίοι;. Περιλαμβάνει 14 
φυσιογνωμία; καλλιτεχνών, εν οι; τοΰ Alexander, 
Rodin, Renouard, Raft'aelli κλπ.

La s a iso n d'ari (De janvier a juillet 1901). 
Έν τή Revue uni-.erselle ι άριθ. 28 τής 13 Ιουλίου) 
ύπό R. Marx (Μετά li εικόνων).

Les m a i t ι e s du desfin, ύπό R. Marx. 
“Εκδοσι; μηνιαία. Τά σχεδιο-οαβή'αατα του 1ΙΓ α'ιώ- 
νος εκο’.οονταί ηοη.

La μ h ο t og r a p h le v i t r i f i e. ύπό R. d Ήέ- 
lidcourt. Paris.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Κ, Δ. Φ. Έυταυσα.— Έκ πχραόρομής έγράφτ, ό>; Ρα

δάμανθυς ό ζ. Χατζηδάζης. ένώ εινε ό κ. Μίνω: Αάππας.
Φ^αέβουτι.— Ο Glial>a< διαμένει έν ΙΙαοισίοι; (rib· de 

la I ••rasse). Υπζ,ρίε μα')ζ-ή: τού Buuqnereau κζ. του 
Robert—I'leury. Ει .ε νέο; τήν ηλικίαν, μόζις 32 έτών. Με
τάλλιά εχει παρν,. ουοεποτε ομω; πρώτο·. Ιίροσωπογραφιαν 
του έ’χομεν εί; τα γραφεία μας. Όταν θέλετε, διέρχεοθε νά 
την ίοήτε. »Αί τιλευταιαι άζτώες. είνε τό καλλίτερου τών 
έργων του.

Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΕΝ ΤΩ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ,

Συμπαθέστατα σ έυ τώ έίωτερικώ τύπος πλει- 
στάκις μέχρι τοΰδε έμνήσθη τ?)ς Πινακοθήκη;·. 
Ο'ύτω, τά τελευταίου φύλλου τοΰ Παρισινού πε
ριοδικού ·· Le Galien ·, γράφει τά εξής :

LA PINACOTHEQUE D ATHENES
II vient de paraitie ιί Alllines uni- revue artistique 

i t lilteraire I La Pinacotheque-. La tache n’etait 
pas facile il s'agissait pour M. Calogeropuulos, sun 
directeur el uotre excellent ami non pas de grossir le 
nonibre des Revues, non pas meme d'egah-r la per
fection att<-iiite dans les pays etrangeis, mais de faire 
iim Revue abso umenl supi-rieure en son genre,digne 
en un mot de la Patrie, dont la plus pure gloire est 
d’avoir ί'Ιό la mere dts Beaux Ait- el de- Belles- 
Lettres. X. us felicitous notre ami pour le courage et 
le succes qui ne lui out fait defaut des ses debuts.

Me τά τοΰ σταοόντος (ρύ.Ι.Ιον .Ιήγιι ή « . 
i c.ay, η >·ία άπό τή<; ΐχόόσί(·>ς ζη<: Πιναχο- 
βήχιις». H fe^ii νποάοχίι ι)ς· ϊτιχί το φύ.1- 
.Ιογ ήιι<7ΐΓ. ϊπιϋά.Ι.Ια τί/>· ?xy>pamr ίνγαριστιώί- 
πρός παί ΐας—χαί fire xo.Uoi—όσοι χαθ’οίοι·- 
όηποτε τρόποι· ύπεστήριξαν τό ιργοτ. Έπί τή 
ίνχαιρίο ταί·τ>) ιδιαιτέρως ινχαρισζοΰίύτ τό>· er 
Οδιισσω ριγάτιρο»· όμογιτή χ. Γρ. Μαρασ.Ιήτ 

όστις reor ei'-ηριστήθη ra παράσχη όιϊγαα τήι. 
evroiai; τον πρό, τί/r ν. Πιταχοθήχιιτ» δωρήσας 
αντόι π.Ιιιρη σειράν τής τ>μ<.>η'·μον βίβ.Ιιοθήχης, 
τόν er Κων'πό.έιι πρεσβεντήν χ. Λ', δίανρο 
χορδάτον, τότ νομάρχητ Μεσσητίας χ. /. Κον- 
δι'ιχηι·, τόν έν Άμβέρσρ «Σύνδεσμον των Έ.Ι- 
.Ιιΐνων σπουδαστών" έπί τή έχ.Ιογή τοΰ ήιιετε- 
ρου /Ιιευθυντοϋ ώς δοιριιτοΰ,τόν έν Καίρω χα.Ι- 
.Ιιτέχνιιν χ. Περ Τσιριγώτην, έχ δέ τών άντα- 
ποχριτών, διχαιον εινε να εΕ,αρβή ό Ιχί.Ιος τοΰ 
έν 'Λ.Ιεζανδρεία rpi.lov δημοσιογράφου χ ' -ι.Ιες. 
ΙΙαπαδοπούάου, δραστηριώτατα έργασδέντος 
ύπέρ της «Πιναχοδήχης».

Ο έν λ'αί'ρω μέχρι τοϋδε ά νταποχριτής τής 
« ΙΤναχοΚήχης» /V. Στεγρανάχης έπαυσε να εινε 
τοιοΰτος.
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Έν τή «Πινακοθήκη» χατα τήν .Ιή- 
ζασαν a . εξαμηνίαν εδμμοσιεύβησαν 162 εικό
νες έκ ό.ίω, ήτοι 7ύ ριωτοτνπίαι 55 τσιγχΟ- 
γραφίαι, 2 ζι-Λογραιρίαι και 31 κοσμήματα

Η <ι Πινακοθήκη ■ τής ά έζαμηνΐαι πω 
.Κϊται είς ~ά γραφεία μας αντί όρ. 6.

Oc έξάμηνοι σΐ'νδρομηταί παρακα.ίοΰνται 
όπως είδοποιήσωσιν ήμίίι εν ή περιπτωβει ύεε 
έΜβμμονσι νά Λαμβάνουν τά ·μ'.Ι.Ι',> καί κατά 
τήν (> . ίβ,αμιινία ·

"εξεδοθη ~
ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ES0X0S ΤΟΥ ΑΒΙΜΤΟϊ 

Ν. ΓΥΖΗ
Τό εργον ανήκει είς την πινακοθήκην 

τον διαπρεπούς φιλοτέχνου κ· ΙΙαντιδ 
Ράλλη, 'λίτις, χιίριν της «Πινακοθή
κης», εύμενώς έπέτοευε νά φωτογρα- 
φηθη ΐίΦ ύμών.

'Η Φωτοτυπία έγένετό με-' εκτάκτου 
έπιιιελείας υπό τον ειδικού Φωτοτύπου 
τής «ΙΙινακοθήκης κ θ. ΙΙαιταγιαννο- 
πούλοί·.

ΤΟ ‘’ΚΡΓΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, διά 
τούς συνδρομητής τούς έξαμηνσυς ή τούς 
έτησίους τοϊς θέλοντας περισσότερης 
Φωτοτυπίας· της μιας (ΐϊν δικαιούνται νά 
λάβουν' τϊμάται ί»ρ. ΐί. θά άγοράζοιςη δέ 
αϋτϊιν μόνον έκ τον γραφείου μας. Διά 
πάντας τούς άλλους πωλείται εϊς τά βι
βλιοπωλεία αντί ορ. 3.

Έπί πολυτελούς χάρτου δρ- \ οι' 
άπαντας ανεξαιρέτως· Όσοι έκ τώνέτη- 
σίων συνδρομητών θέλουν εηι πολυτε
λούς νόστου την φωτοτυπίαν, άπο- 
στελλουν οραχμην μιαν μονήν, οι εν 
ταϊς έηαρχίαις δέ παρακα.ίοΰνται ν' άνα- 
θέσουτ εις φι.ίικάν αύτοϊς πρόσωπον εν 'Αθή 
rate όπως παρα.Ιάβιι ex των γραφείωτ μα.ς 
αύτήν. καθότι διά τον ταχυδρομείου δεν είνε 
δυνατόν ν' όποστα.Ιΰ αύτοϊς ή πο.ίυτε.Ιής <Γω- 
τοτνπία ά././ωε ή ώ<: δέμα, όπερ ώς γνωστόν 
επιβαρύνεται διά ταχυδρομικού τί.ίους μιας 
δραχμής. ’Α να.Ιαμβάνομίν καί ύιμεΐς τήν άπ' 
ευθείας ιίποστο.Ιήν. άμα τή .Ιήι'-ει ένάς γρσμ 
ματοσήμου δραχμής διά τήν π.Ιι/ρωμήν τον 
τανυδρομικοΰ τέ.ίονς.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

01 ΔΙΌ ΠΟΝΟΙ
Δοάικι ΦΡ. ΚΟΙΊΙΙΕ

Κατά μετάφρζσιν α . ΘΕΡΟΥ
ΔΙ'. ΜΙΑ. — Έκόοσις ΠΙΝΑΚΟΘΙΙΚΗΣ „ 

ΙΊοΑίΐται είς τά βιβ.ίιοπ Λεία.

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ..
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ 

ΤΟΥ ΒΑ£ΙΛΕ£1Σ

8 ΕΝ AMIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒβΜ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΈγκριΟεϊσα διά Β. Διατάγματος.
Βραόευθΰσα οιά τού Οίκονοιιείου βρραέείου 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
-Χ'*>·ή ΙΙροηαιδβΜ^Λή.— ·|·|ΐκ·.ριζ·>,, — ΙΗομν,χχ- 

νικη μετά Έ/αι·.υ?γ:ζού za: Τ.·Μ·.-;γ_..-,,.Ύ',ιτ·.; Γεωρ
γική. Μεταλλευτική καί Μεταλλουργική.- οί- 
κοτροφίϊον 1'Μ,ΐϊύν. Δελτίον · Ικαδημίας.— 
Έοηίριν* μαθήματα.

Αί £γγ:·ζφ·ζ·. άρχοντα: ά-'ί τί,; 2(» Αΰγαύστίυ. 
Τζ μαθήματα -j.~i τή; 15 Σιπτϊμ£::ου. 

Γοοότϊιι :'ΕπΙ t7.c πλατιίατ Κάνιγγοτ.— Άδήναι. 

εκδοΞεϊς
'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ··
Γό ήμέτερον περιοδικόν άποβλέπον είς 

τήν εύουτέραν διάδοσιν έργων Φιλολογι
κών και καλλιτεχνικών, ίίρξατο άπό τοΰ 
παρελθόντος μιινός εκδόσεων καμιών 
τομιδίων, καλλιτεχνικών εικόνων. Είς'τά 
τομίδια ταύτα θά δημοσιεύονται εικόνες 
επιφανών καλλιτεχνών, έργα δραματικών 
συγγραφέων, μελέται καλλιτεχνικοί διη
γήματα, ποιήσεις κλπ.

ΙΙρώτη έκδοοις είνε τό 
“ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, 

τοϋ IX. Γύζη.

Δευτέρα, είνε ή είς ιδιαίτερον τομί- 
διον εικονογραφημένη έκδοσις. έπι πολυ
τελούς χάρτου, τών

"’ ΔΥΟ ΠΟΝΩΝ
τού έν τη «1 Ιινακοθιικη δημοσιευθέντος 
τό πρώτον δράματος τοϋ Φρ. Κοππέ·

Τόν προσεχή μήνα άρχεται ή έκτύ- 

πωσις τών

ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·· 
διηγημάτων τοΰ κ. Δημ. I Καλογερο- 
πονλον.

ΛΗΙΙΧ Ι I ΚΙΙ ΣΧΟΛίΓ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Εμπορικόν λύκειον. 
φιλολογικόν, θετικών επιστημών.

“Emm ΒαΛΛιανείου βιβΛιοθήκης. 

Ποάγοαμμα ιίτέλλεται παντϊ αϊτοϋντι.
Αί έγγραφα; ζτχύντζ: τί, ‘2(1 Αίγούστου. Τά 

μαθήματα τί 15 Σιζτιμδρίου.

ΕΧ ΑβΙΙΧΛΙΪ ΕΚ ΤΟΓ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤβΧ ΚΑΓΑΣΤΠΜ (ΤίίΧ AXEiTH ΚίΙΧΙΤΑΧΤΙΧΙΔΟΥ 1901


