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Ρ. BEHRENS Συμφορά.

Ομ-γαλείτερο; θρίαμβο; τή; φωτογραφία; 
είναι άναντιρρήτω; ή εφαρμογή τη; είς τήν 
προσωπογραφίαν.Τούτο είναι μέν αυταπόδεικτον, 

άποδεικνύεται δμω; καί φαεινότερου έκ τοΰ δτι 
ει σριμύτεροι πολέμιο: τή: φωτογραφία: ύπήοξαν 
ανέκαθεν οί ζωγράφοι—προσωπογράφοι, οίτινες 
κατ’ άρχά; έσάρκαζον τού: πρώτου: έπΐχε:ρή- 
σαντας τήν προσωπογραφίαν φωτογράφου: μέ 
πρόθεσιν ν’ άποθαρρύνωσι αυτού; οίονεί ποοβλέ- 
ποντες τά: ει; τόν κλάδον τούτον τή; φωτογρα
φίας εί; τό μέλλον γενησομένας κατακτήσει:, εί; 
βάρος τή: ζωγραφικής πάντοτε.

Ή φωτογραφική τέχνη, Si' η* ό Niepce αφ:έ- 
ρωσεν είκοσιν ολόκληρα έτη τής ζωής του, ή 
κατά τό φαινόμενου εύκολωτάτη καί εΐ; πάντα: 
προσιτή είναι έν τή πραγματικότητι πηγή αδιε
ξόδων δυσχερείων. ’Αληθώς, αί θελκτικά· έν τή 
φύσει εικόνες, α: ό φωτογράφο: φαντάζεται δτι 
ούναται ακόπω; ν ’ αποτύπωση δέν αποδίδονται 
ύπό τού σκοτεινού θαλάμου παρά μέ ό’ψιν έντε- 
λώς παρηλλαγμένην, πολύ άπέχευσαντού νά έχη 
καλλιτεχνικά; αξιώσεις. Τούτο δέ λεκτέον πολύ 
περισσότερόν ποοκειμένου περί προσωπογραφίας 
οιά τής φωτογραφίας έκτελουμένη;.

Ο φωτογράφο; φθάνει μέν ευκόλως διά τής 
πράξεως είς σχετικήν έπιτυχίαν άποκτών διά τή; 
πείρας έπιδεξιότητα μόνον, αλλά δέν έχει άρ- 
κοϋσαν άντίληψιν τής τέχνης, όπως έννοήση 
τουλάχιστον ότι τά έργα του ούδεμίαν αξίαν 
καλλιτεχνικήν κέκτηνται. Τούτο ώ; έπί τό 
πλεΐστον τόν άπομακρύνει τής όδού, ήτιςθ’άπο- 
καθίστα αυτόν βραδύτερου καλλιτέχνην φωτο
γράφον.

Αί πραγματικαί δυσχέρεια: άρχοντα: άπό τής 
στιγμής, καθ’ ήν ο φωτογράφο; κατόρθωσε νά. 
έργάζηται άμέμπτως ύπό τεχνικήν έποψιν, διότι 
τότε μόνον κυρίως αρχεται τό κεφάλαιον τή; 
έφαρμογής τής καλλιτεχνίας* αλλά δυστυχώς ούτε 
τά δέκατον τών άσχολουμένων εί; τήν φωτο
γραφίαν ήδυνήθη νά ύπερβή τά δρια τού άπλού 
μηχανικού φωτογράφου’ ευνόητου άλλως τε, δτι 
δλίγιστοι είναι έφωδιασμένοι μέ τά προαπαιτού- 

μενα κεφάλαια, όπως άντικρύσωσι καν τό σημεϊον 
τούτο τής τελειοποιήσεως, μάλιστα αφού δέν 
πρόκειται πλέον περί μηχανικής εργασίας.

Παρ’ δλα ταύτα γενική επικρατεί ιδέα, ότι 
τό φωτογραφεϊν είναι εύκολου πράγμα’ τούτο 
ίσως είναι αληθές μέχρι; ωρίσμέ-ου σημείου, 
αλλά πέραν τού συμ-ίου τούτου αρχίζει τό 
απροχώρητου διά τού; πλείστους. Ύπάρχουσί 
τίνε;, οί όποιοι δέν είναι εί; θέσιν καν ν’ άντι- 
ληφθώσι, πόσον είναι δύσκολου νά έπιτύχη τι: 
έν τή φωτογραφική, καί τούτο, διότι ουδέποτε 
ήσχολήθησαν εις αυτήν. “Αλλοι πάλιν όμολο- 
γούσι μέν, ότι μόνον ό φωτογράφο; έκεϊνος, δστις 
κατέγεινε σοβαρός έπί ολόκληρα έτη είς τήν τέ
χνην του κατορθώνει νά έπιτύχη έργα τέλεια, 
δέν εί·.αι δμως είς θέσιν νά ύπολο·( ίσωσε τάς πο- 
λυειδεϊ; καί πολυπληθείς έρεύνας του καί απο
τυχίας, ούτε τάς ανυπερβλήτου; δυσκολίας, ά; 
έσοκίμ,ασε διά νά φθάση εις τό σημείου τοΰτο. 
Δυστυχώ; οί πλεϊστοι τών φωτογράφων τής σή
μερον τήν φωτογραφικήν τέχνην άπλώ: ώ; βιο
ποριστικόν μέσον μετερχόμενοι, άποβλέπουσι μό
νον εις τό νά έκμάθωσι ταχέως καί ευκόλως 
δ,τι είναι απολύτως αναγκαίου νά γυωρίζη τι; 
διά νά. κάμη μηχανικώς £·> αρνητικόν καί φωτο
γραφικά αντίτυπα, αμοιρούντες δέ καλλιτεχνι
κής ιδιοφυία; καί μορφώσεω; παραμελούσιυ έντε- 
λώ; τήν καλλιτεχνικήν έκπαίδευσιυ, ήτις ώ; έπί 
τό πλεΐστον τελειώνει δι ’ αυτού; εί; τό σημεϊον 
τούτο, θά ήτο δέ ορθότερου νά είπη τι; οτι ου
δέποτε αύτη ήρχισεν. Ταύτα δμω; ήρκεσαν, είς 
τό νά ύποτιμήσωσΐ τήν φωτογραφίαν εί; τά πνεύ
ματα τών αυστηρών τή: αληθούς τέχνη; κριτών.

Τό φωτογραφεϊν απέχει πόρρω τοΰ νά ήναι 
αύτομάτο: ένέργεια καί ούδέυ πλέον. Ή καλ
λιτεχνία καί ή επιστήμη έχουσιν άυαπόσπαστου 
μέρος έν τή φωτογραφία, ή μέν καλλιτεχνία έν 
τώ έκλογή καί επιτήδεια διατάξει τοΰ καταλ
λήλου πρό; φωτογράφησίν αντικειμένου, ή δέ 
έπιστήμη ύποδεικνΰουσα τά μέσα, ατινα δέον 
νά μεταχείρισθώμεν, οπω; ασφαλώς έπιτύχωμεν 
τό προσδοκώμευον αποτέλεσμα.

Ή φωτογραφία, ήτις κατά πρώτον έθεωρήθη 
άπλώ; καί μόνον ώ; θαυμασία μέθοδο; άναπα- 
ραστασεω;, μετέπειτα δέ έχρησίμευσευ ώ; δρ- 
γαυου έπιστημονικόν, άυεγυωρίσθη έπί τέλους
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* ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΚΑΤΟΣ

Οεν Μονάχφ άπό διετίας διαμένων Σπ. Βικά
τος εινε είς έκ των ολίγων νέων, οϊτινες έν 
συνειδήσει των δυνάμεων των βραδέως, άλλ’ ασφα

λώς βαδίζουσι τήν ακανθώδη οδόν τής Τέχνης, κα
λώς γνωρίζοντες ότι τά ωχρά ρόδα της μόνον αιμο
σταγείς χεϊρες δρέπουσι.

Τύπος καλλιτέχνου κάθε άλλο ή επιπόλαιος, μέ- 
τωπον εύρΰ εις τό όποιον είναι γραμμένα: ή φιλοπονία 
καί ή θ-λησις. Έγεννήθη έν Άργοστολίω τώ 1874. 
Ιίαιδιόθεν ή αγάπη τής τέχνης έξεδηλούτο και ή 
παιδική χειρ του έζήτει νά δώ- 
ση μορφήν εις τάς πρώτας εντυ
πώσεις του. Ή εις τήν προσω
πογραφίαν κλίσις του — διότι 
ό Βικάτος εινε κυρίως προσω- 
πογράφος — έφανερώθη αμέσως 
κατά περίεργον τρόπον, οστις 
και τού έξησφάλισε τάς πρώτας 
σπουδάς : Μέίραξ έτι, έζωγρά- 
φιζεν γνωστούς ή συγγενείς του 
καί μολονότι δέν είχε ακόμη 
λάβη μαθήματα σχεδίου, οί χα
ρακτήρες τών προσώπων πιστοί 
έξήρχοντο έκ τών γραμμών του. 
Τούτο έκίνησε τό ένδιαφέρον 
τού αειμνήστου μητροπολίτου 
’Αθηνών Γερμανού, όστις του 
έπρότεινε νά τόν παραλαβή εις
’Αθήνας καί νά τόν σπουδάση.

Πράγματι, ό νεαρός καλλιτέχνης ήρχισε νά ερ
γάζεται φιλοτίμως ώς μαθητής τού Πολυτεχνείου, 
φοιτών εις τάς τάξεις τής ζωγραφικής καί τής 
γλυπτικής και οποσπών τούς έπαίνους των καθη
γητών του, πρό τεσσάρων δ' έτών εξέρχεται αρι
στούχος. Αμέσως ήςχισε νά εργάζεται ώς προσω- 
πογράφος' ή προ: τήν ομοιότητα ΐκανότης του συν- 
δυαζομένη προς μεγάλην ευχέρειαν ήρχισε νά καθί
σταται γνωστή. Άπεικόνισεν μεταξύ άλλων και τον 
ευεργέτην Συγγρόν' τδ τελευταϊον τούτο έργον 
άνέθ;σεν εις αυτόν ή διεύθυνσις τής Ήπειροθεσ- 
σαλικής Τραπέζης. Όθάνατος τού μητροπολίτου 
Γερμανού καθίστα προβληματικήν τήν εις Ευρώ
πην μετάβασίν του πρός συστηματοποίησιν των 
καλλιτεχνικών του σπουδών. Ευτυχώς ή σεβαστή 
δέσποινα Ευφροσύνη Βαλλιάνου παρέσχε τά μέσα 
τής υποτροφίας καί απέρχεται εις Μονάχον πλήρης 
θάρρους, έτοιμος νά άρη τον μαρτυρικόν σταυρόν 
τής Τέχνης. “Εσχε τήν τύχην νά προφθάση τόν 
πολύκλαυστον Γύζην καί νά μαθητεύση έ'ν εξά
μηνου.

— Να τα λησμονήσητε, ν' τά άφήσετε όλα 
όσα έμάθατε κάτω στας ’Αθήνας, καί ν’ αρχί
σετε πάλι νά μαθαίνετε, σαν νά μήν ήξέρατε τίποτε., 
αθώοι., άθωοι νά ξαναρχίσετε....«έλεγεν ό Γύζης 
εις τούς μαθητάς του μέ τό λεπτόν ειρωνικόν του 
μειδίαμα "Ω ! τά σοφά λόγια τού διδασκάλου, αϊ 
χρυσαϊ συμβουλαί του ! . . Πόσον ολίγοι γνωρίζουν 
νά ώφεληθώσιν εξ αυτών.

Ό μέγας διηγηματογράφος Guv de Maupassant i- 
διάβαζε τά νεανικά του δοκίμια εις τόν Flaubert τού 
όποιου ήτο ό προσφιλής μαθητής, εκείνος δέ τού 
τά έξέσχιζεν αλύπητα. — Tu n’ £criras pas pour
le public avant trente ans τού έλεγεν' ό δέ Mau
passant έσέβετο τάς συμβουλάς του και υπεβαλετο 
εύπειθώς εις τήν αυστηρόν δίαιταν, τήν όποιαν 
άπήτει άπό όλους τούς μαθητάς του ό αδιάλλακτος 
διδάσκαλος.

Ιδού δέ τί είδους θέματα τού έδιδε πρός μελέ
την — To Figaro δημοσιεύει εσχάτως τάς περιέρ
γους καί διδακτικός ταύτας λεπτομέρειας επ'. τή 
ευκαιρία τής παραστάσεως τής Yvette τού Quy de 
Maupassant : - Mets - toi devant cette cheminie, et 

ΙΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Tonstuv

dicris- la moi fidelement. Il taut que tu Γ obser
ves bien, que ta plume la dessine integralement, 
qu’ en te lisant ,je sache ponctuellement, inexorab- 
leraent que c’ est cette cheminee et pas une autre 
dont il s' agit. Aiors seulement tu auras bien tra- 
vailte.... Ό δέ Maupassant έγραφε καί περιέγρα- 
φεν εύσυνειδήτως.

«Τί θέλετε νά ζωγραφίζετε τόν Άχιλλέα καί 
Έ/.τορα πού δέν τούς ξέρετε.. ."Εναν σκύλο βάλετε 
modelo καί προσπαθήσετε νά τόν αντιγράψετε α- 
κρ'βώς- ή Τέχνη θέλει αλήθειαν ! » τούς έλεγεν 
ό Γύζης’ καί ό ΒικάτΟς φρονίμως σκεπτόμενος, τα 
έπήρε για φυλαχτό τα πολύτιμα αυτά λόγια και 
μέ τήν υπομονήν που τόν χαρακτηρίζει, είργά- 
σθη ολόκληρον χρόνον πάλιν μέ κιαροσκούρο άφί- 
νων κατά μέρος τα χρώματά του και επιμένων 
νά μάθη ολα τά μυστήρια τού σχεδίου και τής 
φωτοσκιάσεως.

Ταχέως όμως οί κόποι του έστέφθησαν ϋπό επι
τυχίας· εις τόν διαγωνισμόν τού λήξαντος σχο
λικού έτους μεταξύ 40 διαγωνισθέντων πρωτεύει 
καί διακρίνεται μετά τριών άλλων' ό δέ Γερμα
νός καθηγητής επιμένει καί κατορθώνει ν' άναρ- 
τήση ολα τά έργα του, ήτοι τάς σπουδάς τού έτους, 
εις τήν Πινακοθήκην.

Καί εις τάς 'Αθήνας είναι πρός τούτοις γνω
στός έκ πολλών έργων του έν οίς « Ό μικρός έφη- 
μεριδοπώλης» άγορασθείς παρά του ΙΙαντ’ά 
Ράλλη, ή «Παιδική αφέλεια» άγορασθεϊσα παρά 
τού κ. Έκτωρος Ρωμανού,«Ή χαρά τής μάμμης, 
κτλ. ’Επίσης καί έδώ εις ΙΊαρισίους κατά τήν 
βραχε'αν πρό τίνος διαμονήν του μάς έδωκε 
δείγματα νέας έκδηλώσεως τού ταλάντου του, ακα
δημαϊκής πλέον τελειοποιήσεως τής εις τήν προ
σωπογραφίαν δυνάμεώςτου, διά τριών έργων έν 
οίς ή προσωπογραφία τού ύπογράφοντος, καί ε’.ς 
έν μικρόν σκίτσον ή συμπαθής μορφή τού έν- 
ταυθα "Ελληνος γλύπτου κ. Σώχου. Λ: προσωπο
γραφία: αΰτα: είναι άςιαι όλως ιδιαιτέρας προσο
χής’ καταδεικνύουσιν εναργέστατα ότι αν ό Βι
κάτος ές ακολουθήση νά καταγίνεται άποκλειστικώς 
εις τήν προσωπογραφίαν, όπερ εύχόμεθα, δύναται 
να καταστή είδικότης.

— «Νά γράψτ,ς του Βικάτου, μού έλεγε ό Σώ- 
χος, πώς ήλθε στό atelier μου ό Mercier καί έθαύ- 
μασε τό σκίτσο του ! ... . δείχνει πώς θά γίνη 
μεγάλος ζωγράφος».

ΙΙαρίσιοι. Ν. ΜΑΡΣΕΛΑΟΣ

Λ· ΣΟΧΟΥ Κεφαλή

ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ
* ΔΙΗΓΗΜΑ ΧΟΡΙΣ ΛΕΞΕΙΣ *

ΥΠΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ*1

Τής μεταφράσεω; προηγείται Προοίμιο·/ καί 
επίγραμμα ύπό ετέρου Πελοποννησίου, τοΰ ίε- 
οομάχου Λεοντίου, ανδρό: λογίου, φιλοτέχνου 
καί ενθουσιώδους τή; νέα; διά. τήν ελληνικήν έκ- 
κλησίαν τέχνη;. ’() ενθουσιασμός κατά τού; 
πονηρού;, εκείνου; χρόνους διά τήν Ί 
αγιογραφίαν έκ μέρους ορθοδόξων ιερέων 

διότι ένόμιζον ώ: τινε: καί 
' ’ . εινε

Ιίαραθέτομεν ήδη, 
τού καλού κάγα- 

ο[χονάχου,ί'ότι άφ ’ένός [Λ«ς δίδει ιδέαν 
ΰ Δοξαρα, -ζφ ’ετέρου δέ μας δίδε

τι σύνηθες,
[λ ερον— οτι οί φράγγιχοι άγιοι δέν 
ορθοδόξου;

τ 
ητί 
σή- 
τά;

ώ;έκκλησία 
ανωτέρω εΐπεμεν,τό 
Οοϋ ίερομον όχου, διότι άφ ενός μα; δίδει ιδέαν περί 
τοΰ βίου τοΰ Δοξαρα, άφ 'ετέρου δέ μάς δίδει και 
ιδέαν τινά τής αγιογραφία; τών χρόνων εκείνων.

«Λεόντιος Ιερομόναχος ό ΙΙελοποννήσιος πάσι τοίς 
εύλαβεστάτοις,έντιμοτάτο'.ςκαίάρίστοιςέπιστήμοσιτής 
ζωγραφικής τέχνης ιερωμένοι; τε καί λαϊκοίς χαίρει·/..

« Άποστέλλων πρός τό κήρυγμα τούς έαυτοϋ 'Απο
στόλους κα! Μαθητά; ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χρι
στός καί θέλοντας να τούς κάμη νά εινε φανεροί και 
νά τούς γνωρίζουν όλοι οί άνθρωποι οτι εινε μαθητά- 
3ες του, τούς ειπεν : έν τοΰτφ γνώσονται πά/τεο 
ότι έμοΙ μαθηταΐ έστέ, έάν αγάπην ξχητε έν άλλή- 
aoic. Δείχνοντας, πώς οθεν λείπει ή αγάπη όλαις ή 
άλλαις άρεταίς καί καλωσύναις εινε μάταιαι. Καθώς 
και είς άλλους πολλούς τόπους τοϋ ίεροϋ Ευαγγελίου 
καί τών ’Αποστόλων φαίνεται οτι ή αγάπη εινε τό 
σημάδι τοΰ χριστιανού, όποΰ τόν δείχνει μαθητήν 
τοϋ Χρίστου. Έτζι πάλιν σημάδι τής αγάπη; εινε ή 
μετάδοσις τοϋ εχοντός τι προ; τόν μή εχοντα- ήγουν 
να δίοη τινά; εκείνο όποΰ έχει είς τόν άλλον όπου 
δέν ίχει’ διότι νά λέγγ, πώς αγαπά τόν αδελφόν του, 
και να μη τοϋ δίδη από εκείνο όπου εχει, τί αγάπην 
έχει ; Αυτό έδίδασκεν ό μακάριο; 'Ιωάννης ό Πρό
δρομος λέγοντας : δ ε/ων δύο χιτώνας μεταδότω 
τώ μή έχοντι. Αυτό μά; διδάσκει καί ό 'Απόστολος 
λέγοντας : ’Ιλαρόν γάρ δότην αγαπά δ Θεός. Αυτό 
ορίζει ό Κύριος, ότι ό Θεός καί Πατήρ θέλοντας νά 
δείξη τήν αγάπην όποΰ εχη είς τόν άνθρωπον μέ τό 
δόσιμον τήν εδειξεν. Ούτως ήγάπησεν ό Θεός τόν 
κόσμον, ώστε τόν υιόν αϋτοϋ τόν Μονογενή εδωκεν. 
"Ωστε πας άνθρωπος μέ τό δόσιμον εκείνου όπου έχει 
θεληνα φανερών^ τήν αγάπην. ’Επαινεμένοι λοιπον 
εινε εκείνοι καί 'έντιμοι όπου μεταδίδουν είς έναν άν
θρωπον καί είς πέντε καί δέκα’ μά πλέον ένδοξοι καί 
επαινεμένοι καί είς τόν Θεόν πλέον δεκτοί, εινε όσοι 
αποβλέπουν νά ωφελήσουν τό κοινόν. |<ι' όσον ξα- 
περνα μία φυλή τών ανθρώπων άπό δέκα ανθρώπους 
τοσούτον ξαπερνα καί ένας όποΰ ωφέλησε μίαν φυλήν, 
από τόν άλλον όποΰ ωφέλησε μόνον δέκα ανθρώπους. 
Απο τέτοιας λογής άνδρας έφάνησαν πολλοί είς τούς 

παλαιούς χρόνους, άλλα καί τώρα εις τά τέλη τών 
αιώνων, Θεοΰ βοηθοΰντος, δέν έλείψασιν, άπό τούς 
όποιους εινε ένας ό εντιμότατος κύριος Παναγιώτη; 
Δοέαράς, υιός Νικολάου, έχοντος αξίαν ϊππέως, όποΰ 
λατινικά λέγεται Καβαλιέρης, ούτινος οι γονείς ύπήο- 
χον έκ προγόνων εύσεβείς καί ορθόδοξοι, κατοικοϋντες 
εις τήν Πελοπόννησον, είς χώραν όποΰ Κλαύδιος ό 
Πτολεμαίος ει; τήν Γεωγραφίαν του τήν καλεΐ’Αβεα, 
ό δε Παυσανίας τήν λέγει θαλάμην εις τούτους δέ

) Ευνέχειβ.

τούς χρόνου; καλείται Καλαμάτα. Έξ αυτών τόίνυν 
τών γονέων γεν.ηθέίς ό προειρημένος κύριος Πανα
γιώτης, αύξηθείς τε καί έλθών είς ηλικίαν, έπαι- 
δεύθη πρώτον τά Ιερά γραμματα άρκετώς, καί ύσ
τερα έδόδη εΐ; διδασκάλους ζωγράφους νά έδιδάχθη 
ταύτην την αξιέπαινου καί ύπερθαύμαστον τέχνην, 
καί τόσον εδόθη εις αυτήν, καί σμίγοντας όμοϋ μέ 
την ευφυΐαν όποΰ είχε··, την φιλοπονίαν, τόσον την 
εμαθεν ακριβώς, όποΰ έξαπέρασεν όχι μόνον τούς νΰν. 
αλλα καί πολλούς από τοΰ; παλαιού; καί όχι μόνον 
απλώς ζωγραφικήν, αλλα καί εκείνην όποΰ λέγεται 
Λατινικά νατουράλε, διά τό οποίον, ώ; διά νά έγνω- 
ρίζετε εξ όνυχο; τόν λέοντα, φθάνει νά ε'ιπώ δτι ό 
έξοχώτατος αυθέντης Φραγκίσκος 1‘ριμάνης,ώντας κα- 
πετάν I κενεράλες ήθέλησε νά τοϋ ζωγραφίσουν τήν 
εικόνα του, καθώς τό κάμνουν οί μεγάλοι αΰθένταΓ 
καί δέν ήμπόρεσεν άπό τήν Βενετίαν καί έως δλον 
τόν Μωρέαν νά εύρη καλήτερον διδάσκαλον άπό λό
γου του να τόν ζωγραφίση Αυτός λοιπόν ό προειρη
μένος κύριο; Παναγιώτης, θέλοντας να μεταδώση 
εις τό κοινόν την ωφέλειαν νά πληθύνη είς δλον τό 
γένος μας αϋτη ή τελεία καί ακριβής ζωγραφιά, επει
δή και δέν ητον τρόπος νά σύναξη όλους τούς ζω
γράφους άπό τόν κόσμον νά τού; οιοάξ-η τήν τελείαν 
ζωγραφικήν, έστοχάσθη νά τούς βοηθήση μέ έτερον 
τρόπον’ καί λοιπόν εύρίσκοντα; τό βιβλίον Λεονάρδου 
τοΰ Βίντζη (τόν οποίον θελετε μέθη άπό τόν Βιον του 
όποΰ εινε είς τοΰτο τό βιβλίον, ποταπός άνθρωπος 
ήτον) καί τοΰ Λέοντος Βαπτιστοΰ τοΰ ’Αλβέρτου, τά 
. - Τ . . ■ 1 . -οποία ησαν γραμμένα ιταλικα και εις την γλώσσαν 
καί είς τό γράμμα, εβαλε σπουδήν πολλήν καί προθυ
μίαν. καί τά έμεταγλώττισε μέ κόπους πολλούς εις 
απλήν φράσιν, τά οποία είναι πολλά ωφέλιμα καί 
αναγκαιότατα σιμά εις τούς ζωγράφον;, έστοντα; καί 
νά διδάσκουν τούς όρους και τού; κανόνας της ζω
γραφικής μέ τά; άρχάς τή; Γεωμετρίας. Πρέπει δέ 
είς εκείνους όποΰ τά άναγινώσκουν νά έχουν προσοχήν 
διότι εινε κάποιαις σύνταξαι; καί λέξεις δειναίς καί 
τοΰτο συμβαίνει άπό δύο πράγματα' ένα μέν, ότι εινε 
κάποια ονόματα όποΰ δέν ήμποροΰν νά αλλάξουν, παρά 
θέλουν νά λέγωνται, καθώς τά έκάλεσαν οί νομοθέται 
έξ αρχής’ τό δε δεύτερον εινε ότι νά τεριάοη τινάς 
μιας ξένης γλώσσα; ταϊς φωναΐς δλαι; μέ τής ίδικής 
του εινε πολλά δύσκολου, καθώς λεγει ό Χρυσόστομος 
καί Γρηγόριος δ Νύσσης καί άλλοι πατέρες, δτι καί 
οί έβδομήντα δύο έξηγηταί όποΰ είς τόν καιρόν τοΰ 
Πτολεμαίου εμεταγύρισαν τα εβραϊκά βιβλία εις τό 
ελληνικόν, διά νά μήν ήμποροΰν κάποιαις φωναΐς 
έβραϊκαίς νά τεοιάσουν μέ ταϊς έλληνικαΐς, ταϊς αφή. 
κας, καθώς ησαν· ήγουν ώσάν τό άλληλοϋϊα, Άδων 
νάϊ, Έλωί, Σαβαώθ, Ώσαννά, Ισραήλ καί άλλα- 
Μέ δλον τοΰτο όποιος τά αναγινώσκει μέ στόχασιν, 
θέλει τό εγνωρίσει, καθώς ό ρηθε'ις αρχών κύριος Πα
ναγιώτης, δστις, χωρίο νά έμπη εΐ; ελληνικά σπου- 
δαστήοια, μ-.νον μέ την αγχίνοιάν του και την πολ
λήν ευφυΐαν καί στόχασιν καί τά έκατάλαβε καί τά 
έμεταγλώττισε, έχοντας σκοπόν, Θεοΰ διδόντος, νά τά 
βάλη νά τυπωθούν καί μέ τήν στάμπα νά ξαπλωθούν 
εί; δλον τόν κόσμον. Δεχθήτε τα λοιπόν, ώ καλοί ζω
γράφοι, τήν προθυμίαν του, όποΰ εδειξεν ε'ις τοΰτο 
τό θεάο εστον εργον διά τή·· κοινήν ωφέλειαν, καί ανα- 
γινώσκετέ τα έπιμελώς καί μέ στόχασιν νά έγνωρί- 
σετετϊ καλόν όποΰ σάς έπροξένησε, καί νά μή κάνετε 
ταϊί ζωγραφίαι σαε ώσάν κάποιοι δποϋ αλείφουν 
τοίχους, σανίδια, πανία μέ τερατοειδή καί παρά
ξενα μορφώματα, καί μέ διεστραμμένα καί άτεχνα 
μέλη καί πρόσωπα, καί δέν μπορεί τινάς νά έγνω- 
ρίση εικόνα Χριστού ή Παναγίας, παρά μόνον άπό 
τό όνομα όποΰ έχουν γραμμένου. 'Ομοίως καί τών
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Άγιων. Καί δέν αίσχύνωται οί τρισάθλιοι- παρά 
μόνον κυττάίουν είς τά αργύρια· καί χωρίς νά γε- 
νοϋν μοΘτ,ταΙς έξ μηνών ή έιδς χρόνου κηρύττον
ται παρευθύ; διδάσκαλοι ζωγράφοι, καί άγιογράφοι, 
όδελυγματογράφοι αληθέστερου, ή άγιογράφοι, δτι 
όποιος τά βλέπει σιχαίνεται καί τούς βδελύττετοι 
άπό τέτοια όωγραφΐσματα, όποΰ ε(ς έργα έκκλη- 
σιαστικά, καί μάλιστα όποΰ καί δόγμα πίστεως, αν
τίο νά στολίζουν τήν έκκλησίαν, τήν άσ^ημίζουν 
χειρότερα. Άλλ’ υμείς, όσοι φροντίζετε να φανήτε 
καλοί καί επαινεμένοι ζωγράφοι, λάβετε άπ’ο τά βι
βλία έτοΰτα τούς όρους καί τούς κανόνας τής τέχνης 
σας, διά νά καταλάβετε καί νά κάνετε επιτήδεια τά 
σχεύια, τα σηκώματα, ταϊς συμμετρίαις, ταϊς μορ- 
φαίς, τά κινήματα, ταϊς ένέργειαις, και τά λοιπά 
πάντα, διά νά τιμηθήτε έκ Θεού καί έξ άνθρωπων, 
ώ; καλοί οικονόμοι τής χάριτος και ευχαριστήτε τόν 
κύριον Παναγιώτην, ό οποίος διά νά σάς δώση φως, 
έκαμε τοσούτους κόπου; καί έξοδα, καί παρακαλείτε 
Κύριον τον Θεόν να τοϋ χαρίση ενταύθα μέν πολυ- 
πλασίαις τά; αμοιβές, μετά δέ τήν ενταύθα απαλ
λαγήν, τής πρόσωπον πρός πρόσωπον αύτ-,ψιας κα- 
ταξιωθήναι τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτηρος Ιη
σού Χριστού’ ώ ή δόξα αιώνιος' Αμήν.

ΙΙολλαί τών λέζεων τοϋ φιλοπροόδου ιερο
μόναχου φαίνονται κολακευτ’.καί, -ζλλ' αν τά; 
έξετάσωμεν συμφώνω; πρός τό πνεϋμα τής επο
χής καί λάβωμεν ύπ' δύει τήν έν γένέι κατά- 
στασιν τή; χώρα; τών χρό-.ων εκείνων, θέλει 
-ζποδειχθή δτι ό λειτουργός ούτος τοΰ Ύύίστου 
δέν έκολάκευεν. "Οταν λέγει οτι ό Δοξαρα; 
έξεπαιδεύθη τά ίερά γράμματα άρκττως, εννοεί 
δτι έγνώριζε τά γράμματα έκεϊνα, ατινα οί πλεϊ- 
στοι κα1. καλή; τάξεως έδιδάσκοντο, διά νά 
άναγινώσκωσιν δηλ.τό Ψα.Ιτήριοι· καί τά άλλα 
εκκλησιαστικά βιβλία’ όταν πάλιν λέγει οτι ό 
Γριμάνης δέν ήδύνατο νά εύρη καλλίτερου ζω
γράφον διά. τήν προσωπογραφίαν, εννοεί βεβαίως 
τάς χώρας άπό τής Βενετία; μέχρις άπάσης τής 
Ιίελοποννήσου διότι, νομίζομεν, δτι δέν Οά. ήτο 
τόσον απλοϊκός ώστε νά ένόμιζεν, δτι εις τήν 
πρωτεύουσαν τών 'Ενετών νά μή ύπήρξε προσω- 
πογράφος ανώτερος τοΰ Δοξαρα. Πιθανότατο·/ 
δμως εινε νά ήτο τόσον επιτυχής ή προσωπο
γραφία, ώστε ό Γ ·μάνη; νά. ηύχαριστήθη καί νά 
ειπεν δτι τοΰ ώμοίαζε τόσον,ώστε άλλο; καλλιτέ
χνη; δέν θά τό κατόρθωνεν νά όμοιάση περισσό
τερον,φράσι; κοινή δταν εύχαριστήταί τι; είς μίαν 
εργασίαν, έστω καί άπό κατιότερον γενομένην.

Έν τή έπί Dufresne βιογραφία τοϋ Βίντζη 
ύπάρχει ooriror έκ τών περισωθέντων στίχων 
τοΰ μεγάλου τούτου καλλιτέχνου, τό όποιον ό 
Δοξαρα; μετέφρασε·/ έμ.μέτρως.

Η μετάφρασες τοΰ Δοξαρα συνωδεϋετο μετά 
σκιαγραφιών καί διαγραμμάτων. Ίδιον του Δοξαρα 
εργον εινε μόνον τό ύδατογράφημα τό παριστών 
τόν Ίησοΰν Χριστόν εντός φωτοστέφανου κεκοσμη- 
μένου μετά τεσσάρων εΐ; τά; γωνίας αγγέλων.

Άν τό εργον τοΰτο εδημοσιεύετο,μεγίστη θά 
ήτο ή ωφέλεια εις τού; καταγινομένου; είς τήν α
γιογραφίαν.Περί τοϋ βιβλίου τούτου τοϋ Vinci ό 

— && —

Αννίβα; Caracci έλεγεν δτι, έάν έν τή νεότητι 
αϋτοϋ είχε γνωρίση τού; κανόνας, δσου; ή χρυσή 
τοΰ Λεονάρδου da Vinci βίβλος περιέχει, ήθελε·/ 
άπα././αγή εικοσαετούς επιπόνου εργασίας. (*) 

Ό Παναγιώτη; Δοξαράς άποθανών άφήκε 
τήν ζ’.·/.ς,γέ'ΐΐ·.Ά·ι αϋτοϋ εΐ; ένδειαν, διό προσήλ- 
θεν έπίκουρος ή Ένετική κυβέρνησι;, έπιποοσ- 
θεϊσα νέαν δωρεάν έγγειων κτημάτων έν Λευκάοι 
καί Βονίτση, χάριν τών άπορφανισθέντων τέκνων.

"Εν τών τέκνων αϋτοϋ, ό Νικόλαος, ομώ
νυμο; τφ πάππω, διεκρίθη ώ; στρατιωτικό; και 
ώ; ζωγράφο;. Ό Νικόλαος ήκολοϋθησε τά ίχνη 
τοΰ πατρός. δείξα; πίστιν πρό; τήν Ένετικήν 
Πολιτείαν, παρ' ή; έτυχε τιμών μεγάλων. Ό 
κόμη; Σχολεμβοΰργο: παρέλαβεν τόν Νικόλαον 
κατέταξεν εΐ; τούς περί αυτόν αξιωματικούς καί 
άνέδειξεν έπειτα ταγματάρχην. Βλέπω·/ ό Σχο- 
λεμβοϋργο; εί; τό ήθο; τού νέου Δοξαρα. εξαί
ρετο·/ ευφυΐαν καί πρό; τά άλλα, μάλιστα δέ 
πρό; τήν ζωγραφικήν τέχνην έν γένει, συνέστη- 
σεν αυτόν εί; τού; άρίστου; τών έν Βινετία ζω
γράφων, παρά τοΐ; όποιοι; φοιτών ό νέος Δο
ξαράς έπέοωκε θαυμασίω:. Ό δέ προστάτης αυ
τού παρά τφ όποίφ καί παρέμεινεν έπί δέκα 
συνεχή έτη, έπέτρεψεν εί; αυτόν τήν αγοράν 
ζωγραφιών καί τήν επιμέλειαν τής πινακοθήκης 
του. Διί, έκδηλών τήν ιδίαν ευγνωμοσύνην, δέν 
έλειύε νά συστήση τόν νέον Δοξαράν έπανερχό- 
μενον εί; Κέρκυραν, ένθα άνέδειξεν αυτόν ή Έ
νετική πολιτεία τώ 1745 ταγματάρχην έν τή 
χωροφυλακή τή; τε πόλεω; καί πάσης τή; νή
σου, προσθέσασα τήν αξίαν ταύτην είς τήν όποιαν 
ει-χεν ήδη τού ταγματάρχου έν τφ μηχανικφ. 
Επίσημα έγγραφα πιστοποιούσε τήν άξιέπαινον 
διαγωγήν του έν τή διοικήσει του. Επίσης έρ- 
χόμενο: εί; Ζάκυνθον διεκρίθη, διότι έγγραφον 
τοΰ προβλεπτοΰ Ζακύνθου Μανολέσσου πιστοποιεί 
δτι ό Δοξαρα; ώ; ταγματάρχη; τή; χωροφυλα
κής συνετέλεσεν ει; τήν ειρήνευσιν τοΰ τόπου, 
εί; τήν καταδίωξιν τών κακοποιών καί εί; τήν 
πειθαρχίαν τή; έγχωρίου πολιτοφυλακής. Διά 
τάς ύπηρεσίας ταύτα; καί διά τόν ζήλον ή Πο
λιτεία άπένειμεν αϋτφ καί τόν τίτλον τού ιπ
πότου. (2) “Ηδη έξετάσωμεν τί; ήτο ύπό καλλι
τεχνικήν έποψιν ό Νικόλαος Δοξαρα;, δστις καί 
ό ένδοξότερο; εινε.

[Ακολουθεί·] ΧΠ. δε βιαζηχ

(1) Ό da Vinci εζησε άπό τοΰ 1452—1819, ήτο 
ζωγράφος, άγαλματοποιός, άρχιτέκτων, μουσικός, 
ύδραυλικός, λόγιος, ποιητής καί έξοχος φυσικομαθη
ματικός, έν ένί λόγω έν τω νφ αύτοΰ περιεκλείοντο, 
ούτως είπείν, όλαι αί έπιστήμαι και όλαι αϊ τέχναι: 
Περί τών φυλολογικών έργων τοΰ da Vinci πρό τίνος 
δ Rielltfl· έδημοσίευσε βαρυσήμαντον εκδοσιν ύπό τόν 
τίτλον : The literary Works of Leonardo da Vinci, 
compiled and edited fromthe Original Manuscripts.

(2) Μουστοξύδης ενθ. άν. σελ. 21—Σάθα ένθ. άν. 
σελ. 426—428.
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ

Αί aitcuzobfurai σννβηκαι. — Τί Λέγουν οί σο- 
<γοί καί οί συχο./όγοι. — Κ.ΐηρονομικότϊμ;, 
πίρΜΛ.Ιον, στιγμή. — '() ι'·νγο./ογικιί>: μη
χανισμός.— ' ί'γιιί.α καί νόσοι;.

Α'.

'.στα
-■ίί'νι

είνε r, έ’μπνευσις ; 
οίος ό ψυχολογικόςμη

χανισμός, ή ψυχική ερ
γασία ή ευσυνείδητος ή 
ύποσυνεβητος, ήτις δ·.α 
του ασυνειδήτου ή μή 
συνδυασμού τών ιδεών, 
τών είκονίσεων, τών αι
σθημάτων δημιουργεί τά 
καλλιτεχνήματα, άτινα 
> τή; συνειδήσεως και 

:ν καλλιτέχνην, ύπό τό 
οίστρου, τή; έμπνεύσεως, 

τεχνικής δημιουργία; ; Είνε έν τών μάλ- 
φερόντων ζητημάτων τής ψυχολογίας 

λκύον τήν προσοχήν" αλλά και ειδι- 
το ενοιαφέρον τών καλλιτεχνών μας,

οποίον δέν απέχει 
ήτις θωπεύει 
ζαλλιτεχνών

νέα, τα ωραία, τανέλπ 
αίφνης πληρούν τό 
ζρατοΰν έν συγκινήσει 
ζράτος ευρισκόμενον τού 
τή; καλλιτ 
λον ένδ·.α 
ζαί γενιζώς ε 
κώς έξεγεϊρον 
οί όποιο·, θά αισθάνονται πολλάζις τό γλυζΰ ζρά
τος τών ωραίων εμπνεύσεων, τό 
πολύ τών ορίων τής μεγαλοφυίας, 
μέ τήν πτέρυγά της τό μέτωπο·/ τών 
ζατά τήν στιγμήν τής έμπνεύσεως.

Αί συνθήζαι, αί ευνοούσα: τήν έμφάνισιν τής 
καλλιτεχνικής έμπνεύσεως, εινε γενιζώς δύο: Πρώ
τη είνε ή καλλιτεχνική του εδάφους προδιάθεσις,
δηλονότι ζ α λ λ : τ ε χ ν ·. ζ ή λ ε γ ο μ έ ν η φ ύ- 
σ : ς,ή ζαλλιτεχνιζή διάπλασις τού οργανισμού ζαί 
ιδίως τού νευρικού συστήματος,άποκτωμένη κυρίως 
διά τής σχετικής ψυχολογικής ζληρονομιχότητος, 
■ζαί τής πρώτης καλής αγωγής. Δευτέρα συνθήκη 
εινε ή έπίδρασις ενός καλλιτεχνικού περιβάλλοντος.

Ό Taine είπε·/ ότι τά εμπνευσμένα έργα τής τέ
χνης είνε έργα τής φυλής, τού κλίματος καί τής 
στιγμής. Είπε δηλαδή μέ τρεις λέξεις, όλα; τάς 
άπαιτουμένας συνθήκας διά τήν γένεσιν τών καλ
λιτεχνημάτων, τών τέκνων τούτων τού έρωτος, 
ουτινος τό φίλημα εις τήν καλλιτεχνίαν εινε ή 
έμπνευσις. 

Και όσον μεν αφορά τήν ψυχολογικήν κληρο
νομικότητα εινε πλέον γεγονός πασίγνωστον ότι α: 
οικογένεια·, τών μουσικών, τών γλυπτών, τών ποιη
τών καί τών ζωγράφων έπί μακρύς γενεάς έγέννων 
καλλιτέχνας. Oi Bach έπί 200 έτη μετέδιδον κλη-

ρονομικώς τό μουσικόν των τάλαντο·/ εις τού; απο
γόνους των.

Εινε βεβαίως απαραίτητος ή καλλιτεχνική κλη- 
ρονομικότης, ή άμεσος, διά τήν έξασφαλισιν τού 
γονίμου καλλιτεχνικού εδάφους, άλλ" ή καλλιτε
χνική προδιάθεσις εινε εύρ.ία. δύναται τις δέ να 
γείνη καλός καλλιτέχνη; χωρίς να εινε υιός ή 
απόγονος καλλιτεχνών, αρκεί μόνον οί γονείς του 
νά ήσαν αγαθαί καί ευαίσθητοι φύσεις, τουθ’ όπερ 
επιβεβαιώνει άλλως τε τό παλαιόν ρητόν ότι «οί 
καλλιτέχναι γεννώνται».

Δεν έπεται όμως έκ τούτου απολύτως ότι οϊ 
καλλιτέχναι δέν γ ε ί ν ο ν τ α ι. Τούναντίον . 11
έπίδρασις τού φυσικού, τού κοινωνικού, τού ηθικού 
καί τού πνευματικού περιβάλλοντος εινε τόσον 
ισχυρά, τόσον δημιουργική, ώστε εινε ικανή να 
δημ’.ουργήσ/j καλλιτέχνας, οίτινες νά παρατείνουν 
καί είς ά/.κας γενεάς την καλλιτεχνικήν διάΟ.σ.ν. 
Τό ώραίον περιβάλλον του ελληνικού κλ ματος 
έπιδρών έπί μα/.ρόν έπί τής έλληνικής φυλής διέ- 
πλασσε ταύτην καλλιτεχνιζωτάτην. Ό V. Cousin 
φρονεί ότ: μόνον έν περιβάλλον. ώ; τό ελληνικόν, 
δύναται να είνε ή αληθής πατρίς τής Τέχνης, ένώ 
ό Hegel φρονεί ότι ή φυλή μάλλον, δηλαδή ή κλη- 
ρονομικότης είνε τό παν, ότι τό περιβάλλον έπιδ,ά 
προζλητικώ; καί έπεισοδιαζώ; λεγωνέν έρεθισμώ: 
«Ας μή έπικαλούνται πλέον τόν ώραίον αυτόν 
ουρανόν τής Ελλάδος, άφού λάμπει ούτος σήμε
ρον άνωφελώς διά τούς Τούρκους- ας μή μου όμι- 
λοΰσι πλέον καί ά; μ’ αφήσουν ήσυχο·/». Ό 
μέγας ούτος σοφός, ύπερβολικώς περιεφρονησε τήν 
έπ.δρασιν τού περιβάλλοντος διότι και αυτά τά 
κτήνη τής ’Ασίας, μέ όλην τήν ζωώδη κληρονο
μικότητα ήν έγζλείουν έντός του νευρικού αυτών 
συστήματος,έάν τού; άφήσητις ελευθέρους νά ζήσουν 
έπί έτη ύπό τόν γλυκόν ουρανόν τής 'Ελλάδος, 
είνε έκτος πάσης αμφιβολίας, ώ; άπόδειξεν ό Lom- 
broso, οτι όχι μόνον οϊ Τούρκοι θά γείνουν αδροί 
καλλιτέχναι, άλλα καί ότι θα προσλάβη ή φυσιο
γνωμία αυτών τήν κατατομήν ζαί τόν τύπον τής 
ελληνικής μορφής.

Μ ετά τήν κληρονομικότητα λοιπόν τό περιβάλ
λον, δηλαδή τό κλίμα μορφώνει τήν καλλιτεχνικήν 
έμπνευσιν. Ό μειδιών ουρανός τής ’Ελλάδος ανα
κλά τό μειδίαμά του είς τα έργα τή; έλληνικής 
τέχνης καθώς ζαί τά βαθύσκια δάση τής Γερμα
νίας παρατείνουν τό μυστήριον τή; σιωπής των 
είς τά; αρμονίας τού Wagner. 'Αλλά δέν αποτε
λεί μόνον τό κλίμα τήν έπί τής έμπνεύσεως έπί- 
δρασιν τού περιβάλλοντος . Τό κοινωνικόν περιβάλ
λον, τά ήθη, ή πρόοδος τού πολιτισμού, αί κοινω
νιολογικά: συνθήκαι, έπιδρώσιν έπί τής ψυχής τού 
καλλιτέχνου ύποβάλλουσαι εις αυτήν ιδέας.εικόνας, 
πάθη, αισθήματα, άτινα πάντα, δια τού ψυχολογι-

ζοΰ συνειρμού τών ιδεών, παράγουσι τό νέον, το 
πρωτότυπον, τό καλλιτεχνικόν δημιούργημα τή; 
έμπνεύσεως.

Ίόέργον τούτο τής έμπνεύσεως είνε κατ' έξο
χή·/τό «ΐργον τής στιγμής ·> τοΰ Taine. Είνε βε
βαίως αληθές, ότι ό καλλιτέχνης έπί χρόνον μα
κρόν μελετά, σπουδάζω τό θέμα ύφ' όλας αυτού 
τά; απόψεις, συνδυάζει αυτό έν τ/ σκεψει του, ανα
μιγνύω·/ έν τή ψυχή αυτού τα χρώματα, τα σχή
ματα καί τάς μορφάς" άλλ' είνε επίσης βέβαιον, 
οτι αίφνης λαμβάνει ό καλλιτέχνης μίαν άνέλ- 
πιστον εικόνα τοΰ όλου έργου, όλως νέαν καί ώ- 
ραίαν, τελε·ως θαυμασίαν όσον ναι φευγαλέα·/ πρός 
τήν όποιαν δύναται να εΐπτ, ώς ό Φ/ουστ τού Gdthe:

— Ώ ! μείνε, στάσου ’ Είσαι τόσον ώρα α !
Τί συμβαίνει έν τή ψυχή τού καλλιτέχνου κατα 

τήν στιγμήν ταύτην τής έμπνεύσεως; Έξετασω- 
μεν τό ζήτημα έν συντόμφ.

Β'.
Εινε γνωστόν οτι αί εικόνες, αί αϊ-.θήσεις, αί 

αντιλήψεις, εινε απαραίτητο; διά τήν γένεσιν τών 
ιδεών καί -ών αισθημάτων. Ιίολλαί τών είκό ων 
καί τών αισθήσεων εντυποΰνται είς τόν εγκέφαλον 
ύ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς, έάν μή ά-υνειδήτως, χω
ρίς νά λάβη ιδέαν καί γνώσ ν ή συνειδησ ς, αί
φνης δέ είς τα όνειρα π.χ. άλλά καί έν έγρηγόρσει 
κάποτε συνδυαζόμεναι και εϊσδύουσαι είς τό πεδίον 
τής συνειδήσεως, άποτελοΰσι τούς περιέργους καί 
εκπληκτικούς και μέχρι; άσυναρτησια; εκείνους 
συνδυασμούς, πρό τών όποιων πολλά/.ις δεν εννοού
με ν τίποτε. Αί εικόνες άσυνεδήτως, αύτομάτως 
συνδ.άζονται ύπό τών εγκεφαλικών κυττάρων, όταν 
δέ παραχθώσι τέλεια·, μορφαί. γίνονται αίσθητα: 
είς τήν συνείδησιν, ώς τι νέον, ζατά τοσοΰτον μάλ
λον ισχυρόν καί πρωτότυπον ζαί άσχετον πρός τας 
εντυπώσεις άφ' ών παρήχθη και τάς γνώσεις τής 
επιστήμης, καθ’ ο σ ο ν ή άσυνείδητος συνθετική 
δύναμις τού καλλιτέχνου εινε μάλλον ισχυρά ζαί 

πλησιάζει μάλλον πρός τήν συνθετικήν δύναμιν 
τής μεγαλοφυίας, τής όποιας τά έργα κατά τού 
Pieire Janet είνε τά κατ' εξοχήν έργα τής ψυχολο
γική; έλευθερίας.

Ιδέα: λοιπόν, εικόνες υποσυνείδητοι συνδυαζό- 
μένα·, καί γενομεναι Ασυνείδητοι άποτελοΰσι τό 
φαινόμενο·/ τής έμπνεύσεως. Ή αύτόματο; έ/δή- 
λωσ'.ς τού Ασυνειδήτου, λέγε· ό Hartmann εις ήν 
οφείλονται τα αισθήματα, αί σκέψεις, οί π θοι, οί
τινες πληροϋσι είς τινας στιγμές τήν συνε δησιν, 
άποτελεΤ τήν άρχήν τής καλλιτεχνικής μυστικο- 
παθειας. Καί εινε ατυχής ή μιστικοπαθεια (Mysti- 
cisine) προϊούσα νόσο; τής νεωτέρας καλλιτεχνίας 
καί τήν οποίαν ό M.Nordau δ ν έδίστασε νά ση- 
μ··ώση ώς σύμπτωμα του καλλιτεχνικού έζφυλι- 
τμοΰ. Είς όλου; άλλως τε τούς καλλιτέχνας εινε 
απαραίτητος ή νευροπάθεια, διότ. εινε άπαραίτητος 
ή υπερευαισθησία. Αϊτή αύτη ή καλλιτεχνική διά- 
θ-σις είνε μία έναρξις έζτροπή; άπό τή; φυσ ολο- 
γικής ύγιείας. "Ωστε ούδέν άπορον έάν παρουσιά- 
ζωνται εις τού; καλλιτέχνας φαινόμενα ψυχικών 
ταραχών, άφ ’ ού αυτός ό οισ-ρ.ς, δηλαδη ή έμ- 
πνευσις εινε έζδήλωσι; τών υποσυνειδή
των κ α ί α ύ τ ο μ ά τ ω ν ψυχολογικών συν 
δυασμών, άπό τοΰ Πλάτωνος άκόμη χαρακτη- 
ρ:σθ ισα «ώς μανία τις τών κούφων καί ιερών 
πτηνών» άτινα λέγονται ποιηταί.

’Αλλά τό έργο·/ τή; στιγμής τό τόσον θαυμά- 
σιον, ή αίφνηδία συνείδησις τών υποσυνείδητών 
συνδυασμών δέν είνε τυχαία, ά/.λ’ σφείλεται είς 
διέγερσιν τοΰ εγκεφάλου ενεκεν ίσχυράς έντυπώ- 
σεως, καλής θρ-ψεως καί κυκλοφορίας, ζωηράς έν 
γένει ήθιζής ή φυσική; διεγέρσεως τοΰ οργανισμού.

Ήδιέγερσις αυτή έπί έδάφους,το όποιον ή κλη- 
ρονομιζότης, τό περιβάλλον ζαί ή σπουδή κατέ
στησαν ζ α λ λ ·. τ ε χ ν ι ζ ό ν, προζαλεί τό φαινό
μενο·/ τής έμπνεύσεως.

Σ. ΖΩΓΡΑΦΙόΗΣ
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ΠίΝΑΚΟβΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* PIERRE BARBIER*

TO ΠΡΟΤΥΠΟΝ*)
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΠΟΥΖΕ. ΙΟΥΛΙΑ

(Λρούεται ή θύρα πρός τά δεξιά).
πουζε. Κίπζ'.α έρχεται ... αν ήτο αυτή. . . 

( Ή ΊουΑία έμφανίξεται άνοίγουσα τήν θύραν) 
Ώ ναί- εινε η ωραία μου χόμησσα.

ιουλία- Καλημέρα I
πουζε. Ώ ήλιε έλθέ νά συντροφεύσης τήν 

θεάν μου. Ή Αφροδίτη διήλθε τόν ουδόν τής 
οικίας ριου.

ιουλία ( άναχαιτίζουσα αυτόν διά χινήσεως). 
Παρακαλώ ! Μη κάμετε έτσι. Διά νά χασητε 
τό λογικόν σας περιμένετε τουλάχιστον να κλει- 
σθώσιν αί θύραι . . . (Παρατηρούσα πρός έαυ- 
τήν) . . . Ούδένα πρέπει νά μ,υήσωμεν εις τάς 
μ,υστικάς μας αύτάς μεταμορφώσεις.

πουζε. Ησυχάσατε. Είμεθα μόνοι. ’Αλλά 
πρός τί ό φόβος ούτος ; μήπως άλλοι οφθαλμοί 
άπό τούς ΐοικούς μου έντός ολίγου. ..αίφνης....

ιουλία·Τίποτε οέν θά μάθη κανείς ή πολύ ολίγα.
πουζε. Γπάρχει λοιπόν θνητός μάλλον ευτυ

χής καί άξιος εις τόν όποιον επιφυλάσσετε τήν 
επίσημον ταύτην εύνοιαν τοΰ ν ’ αποκρύπτετε 
τούς θησαυρούς αυτούς από βλέμμα τι άδιάκριτον;

ιουλία· ΙΙρός τί ζητείτε νά μάθετε τό μυ
στικόν ; Σάς ενδιαφέρει διά τό έργον σας ;

πουζε. Αλλά διά ποιον λοιπόν προορίζετε 
τήν εικόνα ταύτην τήν έπαξίαν τοΰ προτύπου ;

ιουλία- Διά ποιον ; 'Απλούστατα. Ό μα
καρίτης σύζυγός μου ώρκίζετο ότι ήμην ωραία. 
’Αλλά νά σάς είπώ εγώ οΐκτείρω μίαν καλλο
νήν φθαρτήν, ή όποια αύριον δέν θά ύπάρχη, 
καί οιά τούτο επιθυμώ νά καταλίπω τήν εικόνα 
της είς τούς απογόνους μου. ’Αλλά σάς παρα
καλώ. . . είς τό εργον. . . αρχίσατε. Σάς παρα
χωρώ...έν τέταρτον τής ώρας, δέν δύναμαι πε
ρισσότερον. Ό σύζυγός μου αναμένει νά προσευ
χηθώ ύπέρ αύτοϋ είς τήν εκκλησίαν. Εινε ή 
ημέρα του.

πουζε (έν όργή)."Ογι· δέν εινε ή αιτία αυτή· 
θέλετε νά μέ άποφύγητε. Μέ εμπαίζετε.

ιουλία. 'Αχάριστε! (Ό Πουζε δυσανασχετεί). 
Έλα λοιπόν,έργάσου...είδ’ άλλως θά φύγω.

ΠΟΥΖΕ. Νά έργασθώ! Ά σκληρά ! Αλλά μή
πως έχω τό θάρρος ; Άλλως τε τί εινε τό ίδι- 
κόν μου σχεδίασμα εμπρός είς έργον τοιοΰτον 
(δειχνύων τήν ΙουΑίαν ) τό ώραιότερον, τό ό
ποιον αυτός ό θεός έπλασε μέ τάς ιδίας του 
χεϊρας ;! Όταν δέν σάς βλέπω έχω πεποίθησιν 
εις το έργον μου, άλλ ’ δταν έρχεσθε εδώ. . . 
τετέλεσται. . . ή λάμψις σας τό εκμηδενίζει καί

■) Συνέχεια.

τότε μή δυνάμενος νά βλέπω μίαν ψευδή, προ- 
πετή άπεικόνισιν,προτιμώ νά βυθίζω τό βλέμμα 
μου είς τήν πραγματικότητα (Γονυπετεϊ πρό 
αυτής χαι τής φιΛεΐ τάς χεϊρας).

ιουλία (μειδιώσα καί χατ ' ιδίαν). Έάν ήτο 
δούξ!

πουζε· (εγειρόμενος χαι χατ' ιδίαν). Ιδού 
τί κάμει ή επιρροή τών γυναικών αυτών ! *Ω 
ποιαν μέθην προκαλεϊ έν της καί μόνον μει
δίαμα ! ’Αλλά πρός τί άρά γε φαίνεται ένθαρ- 
ρύνουσα τούς πόθους μου; (Πρός τήν ΤουΜαν). 
Οί όφθαύμοίσας εινε πλήρεις έρωτος, καί τό ύφος 
σας προδίδει ότι έχετε πολλά νά μοί είπητε... 
Σάς ακούω φρίσσων.. . άλλά σείς σιωπάτε καί 
οέν έχω ειμή μόνον τό βλέμμα σας . . .

ιουλία. Καί οέν εινε αρκετόν αύτό;
πουζε. Ναί, εινε ή ελπίς ή γονιμοποιοϋσα τήν 

ψυχήν έν άγνοια της, ίνα τήν καταστήση έπειτα 
στεϊραν καί άγονον, ευθύς ώς άπατηθή.

ιουλία- 'Αληθώς ; Λοιπόν διά νά χαράξη ό 
καλλιτέχνης μίαν πιστήν εικόνα πρέπει νά έρα- 
σθή τοϋ προτύπου του; (ΛίειΛώσα). Καί 
έχη πολλά τοιαύτα; ! . . .

πουζε. ΆσχιΙ... Όκαλλιτέχνης δέν 
παρά έν καί μόνον πρότυπον, δπως έχει 
καί μόνην μητέρα, ένα καί μόνον Θεόν. 
Περικλείοντας είς τήν ψυχήν μας τήν είκό·α 
οέν έχομεν παρά έν καί μόνον πρότυπον, 
γυναίκα τήν οποίαν λατρεύομε·/ καί

Οταν

έχει 
μίαν 
Ναί.

της, 
τήν

έκαστον 
θέλγητρο·/ τό οποίον δανειζόμεθα είς τό έργον 
μας άπό τό ώραϊον μας είδωλο·/, φέρει καί τήν 
σφραγίδα τοΰ κάλλους του.

ιουλία. Αλλά πώς ; 1 Ιαρά τό εύμετάβολον 
τοΰ χρόνου, παρά τό έπερχόμενον γήρας, τήν 
άστασίαντοΰ έρωτος, καί τά τόσα άπό τοΰ ου
ρανού προερχόμενα είς ημάς θέλγητρα, είσθε 
τόσον σείς οί καλλιτέχναι ιδιότροποι, ώστε προ- 
σηλοΰσθε είς μίαν καί μόνην καλλονήν χωρίς νά 
φοβήσθε μήπως πτωχεύσητε καί χωρίς νά σκέ- 
πτεσθε έάν ηναι ορθόν νά ενσαρκώνετε εκατόν 
Άφροδίτας είς έν καί τό αυτό πρόσωπον ;

πουζε. "Οχι. Δέν εινε τό αυτό πρόσωπον καί 
διά τούτο βλέπουσιν ότι τό μάρμαρον διά τών 
χειρών μας περιβάλλεται δλας τάς ανθρωπίνους 
εκφράσεις. Οί χαρακτήρες τού προσώπου ολίγον 
μάς ένδιαφέρουσιν, όταν μάς έμπνέη ό έρως. Τό 
ιδανικόν αναφαίνεται ύπό τήν λομψιυ ενός μει
διάματος, είς τήν φλόγα ενός βλέμματος, δπερ 
διαθερμαίνει τά στήθη μας, επί τού άκρου χεί
λους έφ ’ ού πλανιέται τό φίλημα. Τά δέ έργα 
τών χειρών μας δέν φοβούνται τήν απειλήν 
τοΰ χρόνου, δταν ό έρως θέλει έπ’ αύτού τήν 
σφραγίδά του, διότι ό έρως τά πάντα ζωογονεί 
καί τά πάντα νικά καί αυτόν ακόμη τόν χρόνον.

ιουλία, (φι.Ιαρέσχως, δειχνύουσα τό αγαΑμα). 
Τότε λοιπόν, Πουζέ, τό άγαλμα αύτό εινε ζων
τανόν ;

πουζε. Ναί, έχει καί αύτό τήν ζωήν του. 
Άλλα διά νά τό καταστήσω αθάνατον πρέπει 
νά έμφυσήσω είς τήν Άφροδίτην μου τό πύο 
εκείνο, δπερ έξ αύτής μοί προέρχεται. Θέλω 
οί οφθαλμοί αύτής νά φαί ωνται ότι άτενίζουσιν 
είς τό φώς τής ημέρας καί τό στήθος της τό 
μαρμάρινου νά έχη έρωτικάς τριχιάσεις. Ήξεύ- 
ρ:ις ότι σέ άγαπώ, ’Ιουλία . . . Πιστεύω δέ ότι 
ή τέχνη έν τή μέθη της τότε θά δεσπόση τής 
φύσεως, δταν έπι τέλους ή καρδία σου, παρα- 
διδομένη είς τόν νικητήν αύτής έρωτα, άντα- 
ποκριθή είς τούς πα/μούο τής καρδίας μου . . . 
(Αειχνύων τό άγα/.μα). Τότε..,παράλαβε πλέον 
τό άγαλμα...θά ήσαι σύ ή ίδία.,.ζώσα.

ιουλία. ( Υποχωρούσα) “Ω έχεις τόσον πύρ 
Ιερόν έντός σου, ώστε μοί εμπνέεις τρόμον.

πουζε. Ή έλπίς τήν όποιαν χθές έτι μοί 
έδιδες είς αύτό έδώ τό δωμι’τιον, μοί παρέχει 
νομ·'ζω τό δικαίωμα νά σοϋ ομιλώ ούτω. (Κατ' 
ιδίαν) Άπιστοι καλλοναί, σείς αΐτινες συγ- 
κρατοιμεναι ύπό τής άλαζονίας περιφρονεϊτε 
τόν έρωτα, έν ώ εινε βέβαιον ότι θέλετε νά 
άγαπάσθε. (ΜεταβάΛΛων τόνον φωνής}. Ιουλία! 
Μού κατέθελξας τήν καρδίαν ! Θέλεις καί νά τήν 
κατασχίσης ; "Εάν άπελπιζόμην.. .έάν...

ιουλία (ταπεινή τή φωνή) Διατί νά άπελπι- 
σθής !...

πουζε. (Γονυπετών πρό αύτής χαί περιδά.Γ 
.Ιων αυτήν περιπαθώς δια τών βραχιόνων 
του) Ω ευτυχία !

ιουλία. Τί είνε αύτοΐ οί Γάλλοι ! Η φωνή 
των ομοιάζει μέ θωπείαν, ήτις σάς καταλαμβά
νει. σάς θέλγει, σάς κυριεύει καί σάς παρασύρει 
είς έκστασιν. Περίεργος έν αρχή ή άγαπωμένη 
ακούει τήν φωνήν αυτήντήν τερψίθυμον. ..αλλά 
πάραυτα ή περιέργεια βαίνει πλέον τοϋ δέοντος.

πουζε. (έν παράφορη.) ’Ιουλία, σκέφθητι κα
λώς. Εινε πλέον ή ελπίς δ, τι τώρα μού επι
τρέπεις. Είπέ μου. Εινε τούτο και ή βεβαιότη: 
ότι οέν θά μείνης αναίσθητος είς τούς οφθαλ
μούς μου ;

ιουλία, (υπερασπιζόμενη έαυτήν άδρανώις). 
Πουζέ ! ( ’ Η Λουίζα εμφανίζεται έν τώ βάθει 
χα·. μένει εχπ.ίηχτος στηριζομένη δ' ήσύχως έπι 
τοΰ γείσου τοϋ παραθύρου τείνει τό ούς πρός 
άχρόασιν).

πουζε. 'Ω άφες τήν κόμην σου νά πλανηθή 
έπι τού μετώπου μου, αφες τήν τρ^χείαν μου 
χεΐρα νά θλίψη τήν χεϊρά σου τήν λευκήν. Ας 
κλίνη έπ' έμοΰ ή αξιολάτρευτος κεφαλή σου καί 
τό χείλος σου, συγκατανεύον, νά προσέγγιση, 
τό ίδικόν μου, ας άφήση έπ' αύτού έν ζωογό
νο·/ του φίλημα. ( Η 'Ιου.Ιία προσχ.Ιίνει εις τήν 
περίπτυξιν τοϋ Πουζέ Τα χεί.Ιη των συνε- 
νοΰνται. Ή Αονίζα χινεϊμετ' έ.Ιαφροϋ χρότου 

άΑ.Ι' άχουσίως αύτής τό παραθυρόφυΑΑον χαί 
έξαφανίζεται).

ιουλία, (έγειρομένη βιαίως). Πουζέ.. Μοί 
φαίνεται ότι ή/.ουσα κρότον είς τό παράθυρου.

πουζε, (συγχρατών αυτήν μετά ζέσεως).
"Οχι.. .Μείνε... Δέν εινε κανεί·. (Β.Ιέπων ότι 
ή 'Ιου.Ιία άνθίσταται, άπτεται τοΰ επανωφοριού 
Γης·). Αναχωρείς ;

ιουλία. (Έν άνησνχία). 'Ολίγον αργά μά
λιστα !

πουζε. (Μετά πάθους). “Ω μεΐνον, μεΐνον, 
'Ιουλία .. . τό θέλω.

ιουλία.Όχι, άφες με. άφες τήν χεΐρα μου. 
πουζε. Άλλά . . .
ιουλία. Όχι . . . Σάς απαγορεύω νά μέ άκο- 

λουθήσητε ( 'Επί τής φ.Ιιας τής θΐρας) Ές 
αύριον (Απέρχεται βιαίως).

5ΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΟΥΖΕ χώ ε’τα ΛΟΥΙΖΛ

πουζε. (“Εχων τούς όφθα.ίμούς προσηκω
μένους έπι τής θύρας). Καρδία λίθινος ! Ούδέ 
καν συγκινεϊται, δταν έγώ παραοίδωμαι είς τόν 
έρωτά μου καί τήκομαι ! Καί όμως παίζουσα 
ή γυνή αύτη μέ μεθύσκει. Τό μαγνητικόν της 
βλέμμα μέ σύρει είς τήν παγίδα. Νομίζω ότι 
είμαι ό εραστής αύτής. ενώ πράγματι είμαι τό 
παίγν'.όν της Έ ! Τί τήν μέλει εκείνην, έάν βα- 
σανίζη καί προπηλακίζει ένα δυστυχή ! (Μετα- 
δαίνων είς τό παράθυρου χχί ώθών αύτό έν 
οργή). Δέν είνε κανείς . . . δεν εινε. ( Λνοίγων 
τήν δεξιάν θύραν χαί όπιοθογωρών). Είσαι σύ 
Λουίζα ;(· Π Αουίζα εισέρχεται Ό Πουζε έξα- 
χοΑουθεϊ έν αμηχανία Καί χωρίς νά κτυπήσης 
τήν θύραν ;

λουίζα. : Μετά φωνής ήρεμου). Έκοίμιζα τό 
παιδί.

πουζε. "Α '.. ..(Λαμδάνων τήν έπι τής τρα- 
πέζιμ έπιστο.Ιήν ήν είχε γράγιι έν αρχή τής 
πράξεως) Θά έξέλθω. . . II ρέπει νά έξέλθω διά 
νά δώσω τήν έπιστολήν αύτήν είς τό ταχυδρο
μείο·/. (Ααμδάνει τό·' πϊ.Ιόν του χαί τό έπανω- 
φόριόν rou). Θά έπιστρέψω αμέσως.

("Επ«τ»ι αυνέχεια).
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ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
—ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάφθηκαν ή όάόες τοΰ "Υμεναίου 
xal μια ,Ιαμπράάα έάώστε μυστική 
στον Ερωτα το αίσθημα το ουράνιο 
κι' α.Ι.Ιη μορφήν ά.Ιηθινή.

Και μες το γύρσιμο τών κεφαΑιών σας. 
μες τά έ,εμο.Ιογήματα τ ’ αγνά 
ή τρυιρερες ύνεοθηκαν καρδιές σας 
σέ μια έρωτόπ.Ιαστη καρδιά.

Καί μέσα στον Μαγιού τ ’ άπειρα μϋρα 
κι.' έσεΐς, ωσάν γ.1υκό.1α.1α που.Ιιά, 
αφ' ταΐς σκέψαις τοΰ κόσμοι· κουρασμένα 
•όμορφη έ χτίσατε φω.ίιά.

Στ' ωραίο το περιβόΛι. τής ζωής σας 
κάτασπροι κρίνοι αιώνια θεν" ανθούν 
καί τά γΛυκόφωνα τ' αηδόνια πάντα 
τον "Ερωτα θά τραγουδούν ■
Ζάκυνθος ΚΛΧΤΑΧ ΚΑΙΡΟΦΪΛΑΙ ΑΧΙΛΑΕΥΧ ΟΙΚΕΙΑΣ

* ΕΙΕ Φ1ΛΕΑΛΗΝ *

ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΜΜΕΡΕΡ

ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Κνμα τετράψη.Ιο 'μπροστά,
Κϋμα πε./ώριο ’πίσω,
Νά πάω δέν μ' άφΐνει 'μπρος 
Ου'τε καί ε ά γυρίσω .

Σύννεφα επάνω, τρικυμία 
Καί χαΛασμος κι' άντάρα.
Στά πόδια ά (άσσος, κακό, 
Μέσ' στ ή καρδιά Λαχτάρα ■

Μ ’ ερριέ,ε μέσα στά στοιχειά 
Μια καταχθόνια ΜοΤρα 
Μ' ένα παράπονο πικρή 
Μεμιά σπασμένη Λύρα.

Μ' Ιρριί,ε έρημο. φτωχή
Μέσ στην ανεμοζάΛη
Λ'α μή μπορώ νά πάω "μπρος 
()ι"τε καί πίσω πάΛι.

ΓΕΝΝΗΘΗ τώ 1860 έν 
τή Βαυαρική πόλει Φούρθ 
Δάσους, υιός συμβολαιο
γράφου. Ιίροώρως ορφα
νός άπομείνας, μετέβη είς 
Μόναχο·», όπου έπεραίωσε 
τάς γυμνασιακές σπουδάς 

άριστεύσας. Έν τφ αύτόθι Πανεπιστήμιο» διήζουσε 
φιλοσοφίαν ζαί ζλασιζήν φιλολογίαν ζαί γεωγρα
φίαν ύπό διαπρεπείς ζαθηγητάς οιοι Πράντλ, Χό'/ μ. 
Κρίστ, Βούρσιαν, Βοέλφλιν. Γζεβρεχτ. Βέρναΰς 
ζαί Βρούνν τόν αρχαιολόγον. Τή ενεργώ συστάσει 
τών άνδρών τούτων διίτριψε τόν χειμώνα τοΰ Ι881 
έν τώ Γερμανινώ Ίνστιτούτφ τής Ρώμης ύπό τήν 
οδηγίαν τοΰ "Εντζεν ζαί Έλβιγ.

Τώ 1882 ζαί 1885 ύπέστη τάς πραζτιζάς φι- 
λολογιζάς ζαί ίστοριζάς εξετάσεις έν Μονάχο» ζαί 
διετέλεσεν άπό τοΰ 1882 έως 1898 διδάσκαλος ζαί 
καθηγητής έν τφ γυμνάσιο» Μας μιλιανοΰ. Άλλ ’ 
ό μυχαίτατος αύτοΰ πόθος έμελλε ζυρ’ως να πλη 
ρωθή δτε έπάτησε τό κλασικόν τής Έλλαδος έδα
φος. Ήδη έν τή έπί διδακτορία διατριβή έπραγμα- 
τεύσατο περί τής Ομηρικής γεωγραφίας, πειραθείς 
νά άποδείξη ότι ή άρχαία Σχερία είνε ή νήσος 
Κέρκυρα. Τώ αύτώ έτει συνηγόρησε δια τε τοΰ 
ζαλάμου ζαί τοΰ λόγου ύπέρ του άγώνος τής Κρή
της ζαί τών συγχρόνων Ελλήνων (Sam- 
mler 1886) έδημοσίευσε δέ ζαί άξιόλο- 
γον μελέτην περί τής Κύπρου ζαί τοΰ 
ύπό τοΰ ’Αγγλικού ’Επιτελείου έζδοθέν- 
τος χάρτου τής νήσου -αύτης τής ’Αφρο
δίτης. ”Ετι δέ έν σειρά διατριβών ήγω- 
νίσατο ύπέρ τής είς τά σχολεία εισαγω
γή; τής νεοελληνικής προφοράς έν τή 
άρχαία Ελληνική γλώσσν,. Έπανειλημ- 
μένως περιηγήΟη τήν Δαλματίαν, Βοσ
νίαν, Ίονίους νήσους ζαί ίδια τήν Κέρ
κυραν, τήν Πελοπόννησον ζαί τήν Άτ 
τιζήν, οπού έσχε τήν ευτυχίαν να γνω- 
ρίσν, τά τοΰ ίεροΰ τής Παλλάδος άστεως 
ύπό τής οδηγίαν ενός Δαϊρπφελδ. Ίον 
καρπόν τών σπουδών τούτων, έξέθηκε 
έν γραφινωτάτη πραγματεία «Περιηγή
σεις έν Κέρκυρα», έζδοθείσν) έν τοϊς 
ΙΙραζτικοϊς τής Γ. ωγραφιζής Εται

ρείας τοΰ Μονάχου, ής χαί έγένετο 2ος 
ζαί ειτα I ος γράμματεύς (1888—I 898).

Ώς γραμματεύς δέ έπεσζέψατο ταςχώρας ζαί πόλει* 
τής Ευρώπης έν συνεδρίοις ζαί συνεδ;ία·ς, ήγωνισατο 
δέ ένθέρμως πολλάζις ζαί ούχ'ι άνευ αντιπάλων ύπέρ 
τοϋ’Ελληνισμού ώς πεπεισμένος ζαίζαταπ· ίθων φιλ- 
έλλην. Ούχ ήττον δέ έδρασε έν τώ φιλολογιζώ ζαί 
γεωγραφική πεδίω .Τώ1888 έξέδωζ.ε πρώτος έζ χει
ρογράφου τοΰ Μονάχου πραγματείαν αυτού περί 
τίνος σχολειαζής άπαγγελίας τής Ρωμαϊκής μο
ναρχίας ζατά Κατιλίνα τώ 1894 έπλεξε τόν πα
νηγυρικόν τοΰ ΙΑρμανοϋ ποιητοϋ Χάνς Σάξ μετά 
προσθήκης χάρτου τής Γερμανίας, τώ 1898 ύ
μνησε τήν μνήμην τοΰ Γερμανού πρεσβ-υτοϋ Βου- 
σβ;ζ ζαί τήν ζατα τό 1555 είς Άμάσειαν πρός 
τόν Σουλτάνου Σολιμάν μετόβασιν αύτοΰ. “Ετι δέ 
ζαί κωμωδία τις έζ τοΰ ζαλάμου αύτοΰ προήλθε 
τώ αύτώ έτει τό «Οηλέων Γυμνάσιου», έν ή σατυ- 
ρίζ-ιι τα έχφύματα τής γυναικείας χειραφετήσεως. 
Τήν μεγίστην δέ υπηρεσίαν παρέσχεν δ νεαρός ζαί 
σθεναρός επιστήμων, οτε τώ 1896]" έντολή τοΰ έν 
Βερολίνο» διασήμου χαρτογράφου Κίπερτ έπεχεί- 
ρησε περιοδείαν πρός έρευναν τής Συρίας ζαί Μ - 
χρας ’Ασίας, ζαί έξηρεύνησε τόν Άλυν ποταμόν 
ζαί τάς μονάς τής Καππαδοκίας. Μέγα δέ περί 
τούτων σύγγραμμα έξεδόθη παρά D. Reimer έν Βε
ρολίνω ύπό Τζίμμερερ. τοΰ φίλου αύτοΰ συνοδοιπό
ρου Όβερχουμμερ ζαί πολλών όνομαστών Γερμα
νών επιστημόνων. Ή Γεωγραφική Εταιρία τοΰ 
Μονάχου ζαί ή Γερμανοασιατική Εταιρεία τοΰ 
Β ρολινου ώνόμασαν τόν Τζίμμερερ αντεπιοτέλ- 
λοντα εταϊρον, προσεζλήθη δέ ούτος ύπό πολυα
ρίθμων Συλλόγων ζαί Εταιρειών έν Γερμανία, 
Αύστρία ζαί ‘Ελβετία όπως ποιήσηται διαλέξεις.

Ρεμβασμός.F. A. BRIDGMAN
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

είς ας πολλάζις μόλις St* έλλειψιν χρόνου ζαΐ 
σχολής ήδύνατο νά έπαρζέση. Πσνταχοΰ 8’όμως, 
ζαΐ τοΰτο ανάγκη ενταύθα μάλιστα νά έξαρθή προς 
τιμήν αύταΰ, προέόη μετά σθένους ζαΐ πυρος ύπέρ 
τών Ελλήνων ζαΐ τής γλώσσης, τέχνης ζαΐ επι
στήμης αυτών . 'Γανΰν δέ έν Λουδδιγςχάφεν παρά 
τον Ρήνον, οπού ό διαπρεπής επιστήμων ύπηρετεϊ 
ώς Καθηγητής, άσχολεΐται περί δύο τιμήν φερού- 
σας εργασίας. Έν τή παγζοσμίω Ιστορία τού 
"Ελμολτ άνέλαδε νά συγγράψη τήν ιστορίαν τής 
Τουρκίας ζαΐ Νέας Αρμενίας- έξ Αμβούργου 
εστάλη αΰτώ πρόσζλησις νά μεταόή χάριν διαλέ
ξεων εις Νοτίαν ’Αμερικήν. Άπό δεκαετίας δ·.α- 
τελεϊ ών συνεργάτης έν τώ φιλολογικό» τμήματι 
τής «Κλινικής ’Ονοματοθεσίας» του Ρότ, νυν το 
60-'παρά τφ Λ. Georpi έν Βερολίνω έζδιδομένης, 
έν ήεύδοζίμως ζαΐ τελεσφορώ; συνήγορε? ύπέρ τής 
Ελληνικής γλώσσης ώς βάσεως τών ιατρικών 
ορών. IΙας ιατρός γινώσζει τδ έξαίρετον εγχειρί
διο·/ καί τήν είς τήν γλώσσαν τής ’Ιατρικής ει
σαγωγήν τοϋ Τζίμμερερ. Λ.

ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

IΕίναι γνωστά· πλέον τοΐςπασιν εΑϊ δύο Διαθήκαι» 
τδ φιλοσοφικόν καί κοινωνικόν σύγγραμμα τοϋ φίλου 
συνεργάτου καί δοκιμωτάτου δραματικού ποιητοΰ καί 
λογογράφουκ.Πολυβίου Δημητρακοπούλου.Είςτόεργον 
τοΰτο, προπαρασκευαζόμενον ήδη διά τοίτην εκδοσιν, 
προσέθηκεν δ συγγραφεΰς προσθήκα; ανεκδότου; ετι, 
εκ τών όποιων δημοσιεύομε·/ κατωτέρω μίαν τών ώ- 
ραιοτέρων.

Πρόκειται πάντοτε περί τοϋ αύτοΰ έξερευνητοϋ τή; 
Κοινωνίας σοφού καί περιέργου Πετεινού, δν ήδη, τό 
δδηγοΰν αυτόν Φάσμα τή; Κακίας, εισάγει είς τήν 
Κοιλάδα τών Ανθρωπίνων Παθών καί μελετά εν έκα
στον έξ αυτών, καθώς κα! συλλήβδην ταύτα.

Άλλ’ άς αφήσωμεν τόν ίδιον Πετεινόν νά εξακο
λούθηση τήν αφήνησίν του :

Σ. τ. Δ.]

11 ΚΟΙΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

— Ιοε τώρα έυώπιόν σου, λέγει τό φάσμα. 
Σέ εισάγω εΐ; τήν Κοιλάδα τών ανθρωπίνων Πα
θών, — τόν Πρόλογον καί τόν ’Επίλογον τού 
κόσμον «’ αυτών έπλαστουργήθη ή Ζωή, καί 
Cl’ αυτών θά καταλυθή. Μέχρι τού σηαείου 
τούτου ή οοος είνε στερεά ακόμη ύπό τούς πό
σα; σου- εντεύθεν δμω; θ ’ άρχίση νά όλισθαίνη 
καί νά σέ παρασύρη

Καί ιδού Κοίλα; ένώπιόν μου, εκτείνεται. 
Δύο όρη εκατέρωθεν άποτελούσιν αυτήν, αλλά 
τοσούτον αντιθέτου όψεως όρη, ώστε θά έλεγες, 
«δάσκαλε, ότι τό έν έγένετο πριν ή γή πλα- 
σθή, τό δέ έτερον διά νά παρσμείνη μετά τήν 
καταστροφήν της.

‘Εν δημιούργημα ζωής, καί έν θανάτου δημι
ούργημα.

Ή άπόστασις, ή διαχωρίζουσα τά δύο ταύτα 
ορη, έφαίνετο τοσούτον βραχεία, ώστε έάν ώμί- 
λεις έκ τής κορυφής τού ένος θά ήκούεσο εις τήν 
κορυφήν τού άλλου.

Έν τούτοι; καί αν έπεχείρεις νά όμιλήση; 
καί εις κραυγά; νά έκραγής, ή κορυφή έκάστου 
ενείχε κρατήρα, οστι; άπερρόφα πάσαν φωνήν 
καί δέν θά ήδύνασο ν ’ άκούσης ούδέ τήν ιδίαν 
λαλιάν σου, ούδέ σύ αυτός νά ένοήσης τί είπες.

Τόσον χάος περιεκλείετο έν έκάστη κορυφή.
Καί όμως πάλιν — παράδοξον πράγμα ! — 

ή άπόστασις ήτο τοσούτον βραχεία, ώστε καί άν 
διενοείσο, — καί πρό πάντων άν οιενοεϊσο — 
έκ τή; μια; κορυφής είς τήν έτέραν νά πηδήσης, 
δέν θά είχες περόνη τήν σκέψιν σου καί θά εΰ- 
ρίσκεσο επ’ αύτής.

Τόσον βραχεία ήτον ή άπόστασις καί τόσον 
μακρά- έν βήμα διά τήν σκέψιν, έν χάος τήν 
φωνήν.

ΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ

Λέγει πάλ’.ν ό Δαίμων :
— Σταμάτισε εις τής Κοιλάδας τήν είσοδον 

καί μή περαιτέρω προχωρεί. Εντός αυτής πα- 
λαίουσι ρεύματα ανέμων, καί πάντα εισερχό
μενου παρασύρουσιν. Έξ έκατέρα; κορυφή; πνέ- 
ουσιν άνεμοι διαφόρου ορμής, οί δέ πέπλοι τών 
χορευουσών παρθένων έπί τής κορυφής τού ενός, 
καί τών λυσσώντων τεράτων έπί τής κορυφής 
τού άλλου, κανονίζουσ'. τήν ορμήν των. Κατα
μέτρησε διά τού βλέμματος τά; κορυφάς τά; 
ανυπερβλήτους, καί άφες τήν ψυχήν σου έλευ- 
θέραν ίναπετάξη μέχρι; αυτή;- έγώ θά σέ συνέχω 
ϊνα έξέλθη; τού λαβυρίνθου, καί σφον θά σέ 
σύρω πάλιν είς τό συντετριμμένου σου σώμα.

Καί αισθάνομαι έν ακαρεί τήν ψυχήν μου 
έκπηδώσαν τού σώματος καί ίσταμένην άπό τής 
μιας κορυφή; εί; τήν έτέραν, μέ τήν δύναμιν, 
ήν παρέχει ή έλλειψις τής βαρείας σαρκό;.

Βράχοι μελανοί εί; τήν κορυφήν τού ένό; 
καί όμίχλαι πυ/.ναί, ανερχομεναι έκ τελμάτων, 
τών όποιων τά ΰδατα έλίμναζον καί ταυτοχρό
νων έρρεον ώ; καταροάκται. Ούτε ήλίου άκτίς, 
ούτε άστρου μαρμαρυγή- καί όμως ένυπήρχεν 
έκεΐ κάτι τό άπαισίω; φωτεινόν,—φωτεινόν 
τοσούτον, όσον ήρκει διά. νά δείξη τρομερώτε- 
ρον τό σκότος.

Ίλιγγιών άπό τήν ασελγή εκείνην μίζιν τού 
φωτός καί τού σκότους, πηδώ έκ τής αριστερά; 
είς τήν δεξιάν κορυφήν.

Έπί άνθέων πατώ καί μέ ραίνουσι δρόσοι · 
γαλήνη και θάλπος ουρανίας μέ περιβάλλει ζωής : 
άγνωστου μέ μεθύσκει μύρου καί αίγλη φωτεινή 
μού καθηδύνει τό ομμα.

Έν ακαρεί διήνυσα τήν απόστασ'.ν μέ τήν 
ταχύτητα τού πνεύματος, καί συνεσπειρώθην έκ 
νέου εις τό σώμα μου τό γυμνόν.

Είχον διασωθή.

Λέγει τότε τό Φάσμα :
— Εννοείς άπ' πού έως πού έποοεύθη; ; 

εννοείς ποιον χάος «ήλθε; ; Πετεινού ψυχή 
διήνυσεν όδόν, έκ τή; αρχής τής όποιας καί 
αετό; συντετριμμένο; θά κατέπιπτε, καί τού 
Αιώνες Οά έγήρασκον αί πτέρυγες πριν τό μυ
ριοστόν τή; άποστάσεως διανύσουν. "Ο,τ'. είδε; 
αρκεί- καί άρκεϊ ότι διήλθε; άνωθεν άβύσσου, 
χωρίς νά καταπέση έν αυτή ουδέ τό ελάχιστου 
έκ τή; ψυχής σου πτερόν. “Ηδη άφαιρώ άπό 
τάς αισθήσεις σου τό πεπερασμένου- έπέστη 
τής πάλη; ή στιγμή, καί οί άντίπαλοι κατέρχονται 
πάνοπλοι είς τήν μεσολαβούσαν κοιλάδα.Τά όπλα 
των δέν είνε άπό σίδηρον καί χαλκόν,ούδ ’ άπό ίπ
που; σύρεται τδ πολεμικόν των άρμα. Εις τά όμ- 
ματα συγκεντρούσι τό μένος, καίει; τήν γλώσσαν 
τήν ακάθεκτου ορμήυ. Η μάχη αυτή είυε παρά
δοξο; μάχη- πάλη καί χορός- τρικυμία καί γα
λήνη- άσμα καί μυκηθμός. 'Ακούσε καί ΐδέ.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΘΩΝ

Γ. BAL1.ADE

(Μίσος— Οργή— Φθόνοι;)

— Σύρατε ώ Αδελφοί, τόν χορόν τοϋ Θανάτου !
Είμαι τό νέφος τό σκοτεινού, άπό τό δποΓον ουδέ

ποτε έστάλαξε δρόσος.
Πέπλον εκτείνω σκιερόν κα! συγκαλύπτω ήλιον 

καί άστρα.
Καί είς άβυσσον πλανώμαι άπύθμενον, έν τή 

όποια εκχειλίζει αίμα ζωή; κα! ίχώρ θανάτου.
— Σύρατε, ώ ’Αδελφοί, τόν χορόν τοϋ Θανάτου.

Άπαν τό ύπεράνω έμοϋ έπ! κεφαλής μου κατε- 
κρήμνισα, καί συνέτριψα παν τό ύπό κάτω.

’Ιδέ, εχω έγείρη θρόνον είς τά ερείπια τής ψυχής 
μου, καί νύκτιον έπ’ αύτοΰ πτηνόν, μέ οφθαλμούς 
άπό σκότος γεμάτους, διευθύνει τήν δρμήν μου.

Μάστιγα κρατεί πλήοη καί μακράν, πλήν χαλι
νόν βραχυν καί τεθραυσμένον έκ τής δομής τοΰ θα
νάτου.

Σύρατε, ω ’Αδελφοί, τόν χορόν τοΰ θανάτου !

Κομήτην σκοτεινόν διατρέχω μέ έτώδυνον καί 
ύπουλον πτήσιν καί τοΰ σύμπαντος απειλώ τό θεμέλιον.

Σκώληξ έγώ, — νόμος έγώ τής καταστροφή; δ 
αιώνιος, — θάνατο; έγώ, ό φθειρών πρώτον εμαυτον 
καί καρυκεύων τήν τροφήν μου μέ τάς ίδιας μου 
σάρκας καί μέ τών όστέων μου τόν μυελόν.

Είμαι τό νέφος τό σκοτεινόν, άπό τό δποΓον ουδέ
ποτε έστάλαξε δρόσος καί χάλαζα καταπίπτει θανάτου.

— Σύρατε, ω Αδελφοί, τόν χοοόν τοϋ Θανάτου I

11 BALLADE

( Αγάπη—Ιίραότη,— Θαυμασμός )

— Σύρατε, ώ Άδελφαί, τόν χορόν τής Ζωή; I

* ·
♦

Είμαι τό φώς τό ανέσπερου, διά τό όποιον νύξ δέν 
υπήρξε,

Τής ’Ανατολής τα ρόδα καί ή πορφύρα τή; Δύ
σει,>ς κοσμοϋσι τόν θρόνον μου καί εις χείμαρρου; χύ
νονται πρό τών ποδών μου.

Καί λαμβάνω στέφανον άπό ακτίνα; η άνθη καί 
στεφανώνω τόν Κόσμον..

Είμαι ή έλξις, ήτις συνέχει τή; ΰλη; τα ατομα, 
ή συγκρατοΰσα αυτά εις την απόστασ'.ν τή; Ζωής.

— Σύρατε, ώ Άδελφαί, τον χορόν τής Ζωής !

Γλυκασμός είμαι τής ψυχή; καί τοϋ πνεύματος 
πτέρωμα.

ΓΙοό τοΰ μειδιάυατος έμοϋ ή άκανθα ήμβλύθη, 
και τό εγχος τό σιδηροΰν κατέπεσε καί ώς ή ύαλος 
συνετρίβη.

’Εγώ έξήγνισα τόν Σταυρόν καί ήγίασα τόν Κρα
νίου Τόπον καί μέ μΰρον ερρανον τοΰ Ιούδα τά χείλη.

Όγκον χρυσοΰ άπεθηκα ώς θεμέλιον λίθον είς τοϋ 
κόσμου τήν κτήσιν, τόν δποΓον μάτην ν’ ανακινή- 
σουν έζήτησαν μέ μοχλόν ανατροπής.

Νά καταλύσω θέλω τό θανατηφόρου κΰμα τοΰ 
Όκεανοΰ, καί τό άγριον όρος νά καταστρώσω εις άν- 
θόσπαρτον πεδιάδα ζωής.

— Σύρατε, ώ Άδελφαί, τόν χορόν τής Ζωής!

Δότε ακόμη φώς, ϊνα καταυγάσω τήν άβυσσον, 
και 3ότε ακόμη, δότε ακτίνας ινα στεφανώσω τήν 
πλασιν.

’Απο' τό καταπέτασμα τοΰ στερεώματος σύρω απέ
ραντου λωρίδα, καί μέ αϊ'γληυ τήν γυμνότητα τοΰ 
κόσμου καλύπτω.

Καί προβαίνω μέ ίδικόν μου ήλιον, δστις ποδη
γετεί τά βήματά μου είς τήν όδόν τή; ζωής.

—Σύρατε, ώ Άδελφαί, τόν χορόν τής Ζωής 1

ΐ'Επεται τό τέλος) ΠΟΑ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΧ
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ΝΑ ΖΗι ΚΑΝΕΙΣ 

Η ΝΑ ΜΗ ΖΗ.:

12 τόν κήπον του Ζαπ- 
πείου.
Τα φύλλα πίπτουν χλω

μά. Όπισθεν ·ιοϋ 11αρ- 
θενώνος δακτύλιοι κα- 
τακόκκινοι έναλάσσουν 
σχήμα μέ τάάραιά νέφη, 
άναιδώς συμπλεκόμενοι. 

Ή Νιόβη, Τευτονΐς 
διδασκάλισσα, ρεμβάζει 

έπι ένός πάγκου. Μοιράζει τά βλέμματά της μεταξύ 
του στερεώματος καί τοΰ μονάκριβου χρυσοΰ σειρη- 
τίου τοΰ πιληκίου τοϋ έξ άποστάσεως ένεδρεύοντος 
αξιωματικού.

Καί τί δέν σκέπτεται ! Είνε μία καί αυτή,ή εκα
τομμυριοστή,θηρεύτρια τής Χαράς τοΰ Γκαΐτε.

Έρρέμβασε, έρρέμβασε. . .μέχρι...συναχώματος. 
Καί. . .έφυγε μέ τά δύο παιδάκια τά όποια συνώ-

Φ

δευε, ότε τό βάρος τών ενδυμάτων της τής φαίνεται 
έλαφρότερον.

*β, ό έρως τά πάντα ελαφρύνει!

'Αργά μόνον, όταν ό αξιωματικός τής άπέστειλε 
διά λούστρου μίαν επιστολήν έν τή όποια ήρχιζε 
μέ τό : «Νά ζή κανείς ή νά μή ζή ;» καί ήθέλησε 
νά άμείψή τό χαμίνι, άνεκάλυψεν ότι τής έλειπε τό 
πορτοφόλι, καί έπείσθη οτι καλόν εινε να ζή κα
νείς, άλλ’ίταν κάμνη κόρτε, καλλιτερον είνε νά 
βλέπη καί τά θυλάκια.

Η ΧΟΡΔΗ

πλατεία του θεάτρου 
γεμάτη.

Όλοι ώμολόγουν 
οτι τό κονσέρτο τής 
εσπέρας έκείνης ήτο 
άπό τά έπιτυχέσ - 
τέρα.

Άνυψώθη ή αυ
λαία καί ένεφανίσθη 
ό περίφημος βιολι

στής. Έπεκλίθη μ τήν αφελή αδεξιότητα ήτις χα
ρακτηρίζει τούς συμπατριώτας του Γερμανούς, ύ
ψωσε τό βιολί του, δ:ν εΐξεύρω καί έγώ πόσες λίρες 
έστοίχιζε, και τό έτοποθέτησε αριστερά μεταξύ τής 
σιαγόνος και τοΰ ώμου καί ήρχισε νά παίζη μέ μίαν 
γλυκυτάτην θωπείαν. Τό ακροατήριο·? έκρέματο 
από τό δοξάρι τοΰ καλλιτέχνου.

Αί μελωδία: διεδέχοντο άλλήλας. ’Άλλοτε άργά. 
άλλοτε γλήγορα, άπέδιδε μετ’ έξοχου τήν εσπέραν 
έκείνην έμπνεύσεως μίαν ραψωδίαν του Λίστ.

* *

Είς τά παρασκήνια διάφοροι συνάδελφοι καί 
έπισκέπται συνωθοΰντο διά νά καμαρώσουν τόν 
διδάσκαλον.

Είς έν άπό τά παρασκήνια ήτο καί ή κυρία 
του καλλιτέχνου, Βοεμίς, συναρπαζουσα ή μάλ
λον δολοφονούσα ψυχάς μέ ήμίσειαν ακτίνα βλέμ
ματος. Και ήτο άφοσιωμένη είς τον θρίαμβον 
του άνδρός της.

Άλλ' ή μουσική ή οποία κατευνάζει τά νεΰ" 
ρα καί καθυποτάσσει τάς αισθήσεις, δέν έπ=νήρ- 
γησε καθόλου εις τόν Τιτϊκον, δανδήν πρώτης 
τάξεως καί .... άταξίας. Άλειμένος μέ μΰρα 
εγχώρια καί ξένα, μέ τό φράκο του, μέ τόν ά- 
ραιόν μύστακα συντεταγμένο·? ύπό τάς έπανειλη- 
μμένας έπαφάς νωποτάτης μαντέκας, κομψός, 
μυωπαζων, μέ άρχομένην φαλάκραν, όμοιάζου · 
σαν μέ άνατέλλουσαν ημισέληνον είς κορυφήν 
δάσους. Ήθέλησε τό ψΰχος τό όποιον ήρχετο 
άπό τοΰ βάθους τής σκηνής νά έλαττώση δ.ά μιας 
φλογός έρωτικής. Καί ό άνθρωπος έπλησίασε 
τήν κυρίαν καί ήρχισε νά τήν πειράζη έρωτο- 
τροπών,άρχίσας άπό τό παίξιμο τ ο ϋ συζύγουτης 
καί καταλήξας είς τά ώραϊα μάτ’α τής συζύ
γου. Έπι τή ύπονο’α μάλιστα οτι ήτο σύζυγος 
έξ αριστεράς χειρός, ύψωσε καί αυτός, φλυαρώ·? 
άδιακόπως, τήν αριστερά·? διά νά έπαναφέρη είς 
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τό πρώην καθεστός ένα βόστρυχον γιαλυστερόν, 
παραστρατήσαντα τής κόμης.

Αίφνης ακούεται έν κ ρ ά χ !
Όλων ο: οφθαλμοί διαστέλλονται. Τί ατυχία! 

Μία χορδή του βιολιού είς τήν στιγμήν ακριβώς 
τοΰ θριάμβου έθραύσθη. Άλλα συγχρόνως καί ένα 
άλλο κράχ δυνατότερο·? συνέπεσε μέ τό έπι τής 
σκηνής. Ητο κόλαφος μεγάλης δυνάμεως κατά τής 
φρεσκοξυρισμένης παρειάς τοΰ ένοχλητικοΰ δανδή.

Η κυρία τοΰ καλλιτέχνου στενοχωρηθεϊσα διότι 
ή φλυαρία τοΰ δανδή ειχεν άνελθη ήδη ίλην τήν 
κλίμακα τής άναιδιίας, όπως τό βιολί τήν κλί
μακα τής άρμονίας, καί έπιθυμοΰσα κατά τάς στιγ- 
μάς έκείνας τής καλλιτεχνικής άπολαίσεως νά 
εινε είς αύτάς μόνον άφοσιωμένη,είς τό σπάσιμο τής 
χορδής ανετινάχθη καί ή χειρ ήτις έπρόκειτο καί αυ
τή νά συντείνη δια χειροκροτήματος είς τόν θρίαμβον 
τοϋ συζύγου, έχειροκρότησε το πρόσωπον τοΰ δανδή.

Μετά τό κράχ τοΰ βιολίοΰ έπήλθε κάποια χασ- 
μωδία.

Μετά τό κράχ τοΰ μπάτσου έπήλθε ή σχετική 
λιποθυμία.

Καί ένώ είς τήν πλατείαν τοΰ θεάτρου συνεζή- 
τουν διά τήν ν ε υ ρ ά ν ήτις έσπασε τήν χορδήν, είς 
τά παρασκήνια ώμίλουν διά τά ν ε ΰ ρ α τής κυ
ρίας, ήτις έσπασε καί αυτή τά . . μοΰτρα τοΰ θαυ
μαστού της, οστις φλυαρώ·? έθιξε τήν εύαίσθητον 
7. ° Ρ δ ή ν τής κυρίας, ήτις καί αύτή ^μελοποίησε 
τότε είς τάς παρειάς του ένα σονέτο πέντε δακτύλων !

Αιφτηρ άκούίται ?»· κ ρ ά γ ! ΆΑΑά συγχρόνως και Ιίνα ά.ΙΛο κράχ . . .

1ΟΘ
* ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ *

Ο καλλιτέχνης έμαθε·? άργά τό γεγονός. "Ωρ- 
μησε να θραύση τό βιολιον του — δέν είξιύρω καί 
έγώ πόσες λίρες είχε — κατά τής φαλάκρας τοΰ 
Δόν Ζουσν. άλλ' έκεϊνος είχε γίντ, άφαντος. "Οταν 
δέ οί συνάδελφοί του τόν συνεδούλευον νά ήσυχάση 
καί αρκεσθή εις τήν καλλιτεχνικήν επιτυχίαν του 
έμουρμούρισε ψηλαφώ·? τό μέτωπό·? του.

—' Αχ ! αύτή ή χορδή ! Κατέστρεψε τό κονσέρτο 
μου κα! τήν .... γυναίκα μου.

Καί ήτο άπαρηγόρητος διά τό κράχ τό ϊιπλοΰν 
που τοΰ συνέβη.

ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΡΔΟΝ, 
ΚΎΡΙΟΣ . . .

, Ε τό πρώτο ψΰχος προχθές, ένώ 
ή μαγικές κορδέλλες τής 'Ίρ'.δος 
έσελάγιζαν είς τήν Δύσιν καί τό 
τόξο·? περιετριγυρίζετο άπό άραιά 
συννεφάκια, μέσα από τό παρά
θυρο·?, είς τά τζάμια τού οποίου 
συνετρίβετο μία τρελλή άκτίς τοΰ

ήλιου, έκάθητο συμμαζωμένη, δειλή, μέ κάποιαν 
αόριστον νωχέλειαν. Τά μάτια της είχον μέ μίαν 
παράδοξον επιμονήν προσηλωθή είς τόν βρεγμένο·? 
δρόμον.Ταινία μεταξωτή έτυλίσσετο περί τόν λαιμόν
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της, κόκκινο δ' επανοφωράκι άνεδείζνυεν περισσό
τερον άζόμη κομψήν τήν προτομήν της. Προτομήν 
διά τήν παράστασιν τής οποίας τά πινέλα θά εξηυ- 
τελίζοντο εμπρός είς τό πρωτότυπον.

Έξω, άνεμος έφυσούσε σφοδρός, κατάψυχρος. Οί 
περιπατηταί αραιοί, τρέχοντες, ρ-.γοΰντες.

Αίφνης ραγίζεται ή αδιαφορία της. Μορφή συμ
παθής, γνωστή εμφανίζεται, μορφή ή οποία ένα 
βράδυ τήν έκαμε νά προσηλώση επάνω της με 
ακαταγώνιστο·» δύναμιν τά μάτια της. Είνε εκείνος 
τόν οποίον πολλάκις είχε περιβάλλει δια του βλέμ
ματος.

Ή ανησυχία της προδίδεται ζαί έζεϊ'ος έννοών 
τό ενδιαφέρον της αΰξανον ζάθηται κάτω είς τόν 
δρόμον, δερόμενος άπό τόν μανιώδη άνεμον, ζατα- 
ζόκκινος άπό τό ψύχος, τό όποιον ήτο ανίκανον νά 
μετριάσζ, τό άφθονον άλλως τε πυρ . . . τής ζαρ- 
δίας. Καί άλ'/.ηλοζυττάζονται, ότε χειρ βαρεία τόν 
άποσπα τής θέσεώς του.

— Τήν γυναϊζα αύτήνε, κύριος, τήν αγαπάω 
ζαί δεν σοΰ έπιτρέπω . . .

Ή θέσις του άτυχούς νέου συρομένου ύπό τού 
έπιδρομέως κουτσαβάκη, ήτο δεινή ! ’Ενώπιον εκεί
νης νά έξευτελίζηται έτσι, να διασύρεται, ώ! ήτο 
φριζτόν. Δέν είχε τήν δύναμιν ούτε ν ’ άπολογηθ ί,.

— ’Ακόμα κάθεσαι βρέ : Αΰτήνη ’ζεϊπάνω...
Καί τήν δεικνύει ό αδυσώπητος αντεραστής ζαί 

στρέφει τό βλέμμα πρός τό παράθυρου. 'Αλλά ποια 
άπογοήτευσις ! ΤΙ χε'ρ τού κουτσαβάκη πίπτει άπό

Τό αίνιγμα τοΰ διδασκάλου. — rU ιιεγαλειτέρα 
δνναμις. — Ή μαγική ράβδος.— Γυνή εξαυ- 
όρωθείσα.— Ό μπόγιας. — Κατσαρα μαλλιά, 
στριμένο μουστάκι, άρπάγη και δίκτυ. — 01- 
μωγα'ι -θανάτου. — Οί κλίβανοι τοΰ εικοστού 
αίώνος.— Ύπό την επιδερμίδα.

ΙΟΥΜΟί

ΚΟΜΗ ενθυμούμαι τόν 
γηραιόν διδάσκαλόν μας 
όστιςμέ υπομονήν εΰαγγε 
λικωτάτην έζήτει άπό τά 
μικρά μας κρανία τήν 
λύσιν τον ζητήματος : 
«Ποια είνε ή μεγαλειτέρα 
οί όποιοι άνεγνωρίζομεν 

ώς τοιαύτην τήν ράβδον ή όποια έπιπτε βρο
χηδόν είς τήν ράχιν μας, έσιωπ&μεν, ενώ αυτός 
μή γνωρίζων περισσότερα άπόήμας, έλεγε : div 
σας κόβει, δεν σάς κόβει ! » di' ημάς τούς τότε 
Οίδίποδας. έμεινε ν ανεξιχνίαστος ακόμη τοΰ σο
φού διδασκάλου ή ιδέα περί τής μεγαλειτέρας 
δννάμεωζ. Τώρα όμως, ότε είς τό σχολεί'ον 

τό σακάκι τού πρώτου έραστού" ζαταδιβαζε: ώς 
έπιπλησσόμενον παιδίον τούς οφθαλμούς ζαί οπι
σθοχωρεί έν βήμα.

Μεγαλειτέραν έζπληξιν αισθάνεται ζαί ό προσ
βληθείς. "Αναυδοι ζα'ι οί δύο.

Τήν σκηνήν τέλος λύει ό δεύτερος.
— Μέ τό μπαρδόν, Κύριος- δέν εινε αυτή ! Έ- 

πήρα τήν μάνα γιά τήν κόρη. Μέ τό μπαρδόν. . .
Έν τούτοις, ό άρειμάνιος κουτσαβάκης τό κόβει 

μέ τρόπο λάσπη, γλυστρών έπάνω είς τήν λάσπην 
τού δρόμου, ενώ ό άλλος, κατακόζκινος οχι πλέον 
άπό τον άνεμον, αλλά άπό στενοχώριαν, φεύγει 
εΰρίσζων πολύ εύθηνόν τό αντίτιμον τού παθήμα
τος του, αντίτιμον τό οποίον αντιπροσώπευσε έν 
πενιχρόν pardon ζαί αυτό, ζαταζρεουργημένον.

Ό άνεμος συρίζει ακόμη, ή άζτις όμως τού ή
λιου έδυσε πλέον- είς τό σκότος δπερ βραδέως, 
ζατήρχετο έπί τής πόλεως έχάθη έζεϊνος, κατά
καρδα λυπημένος καί είσήλθ.ν είς έν ποτοπωλεΐον 
διά νά πνίξη είς τό οινόπνευμα τήν οργήν του ζαί 
τήν θλίψ'.ν, ένώ έζείνη, οϊμοι '. τόν διέγραφε όρι- 
στικώς πλέον από τα κατάστιχά της.

Τήν έπομένην έπεμψεν έζείνη ερωτικόν γράμμα 
είς ένα άλλον, πρώτον έξάδελφον του πρώτου ζαί 
νύ'ν πρώην φίλου της.

τοΰ κόσμοι· έδιδάχθην τά πραγματικά γράμ
ματα. πολλάκις άνεμνήσθην τοΰ αινίγματος 
τοΰ διδασκάλου μου κιίι χωρίς νά παραζα
λίσω τώρα τό κεφάλι μου — τό όποιον άλλως 
τε ήδη εχει καί κάποιας αξιώσεις — κατόρθωσα 
να συμπεριλάβο» όλην τήν τεραστίαν αυτήν 
δύναμιν είς μίαν λέξιν. Καί ή λέξις αυτή είνε ή 
Πρόοδος.

div ήξεύρω πώς την αντιλαμβάνονται οί 
πολλοί τήν δύναμιν αυτήν. Μοϋ φαίνεται όμως 
ότι ίιν τήν χαρακτηρίση τις ώς γυναίκα μέ αν
δρικά χαρίσματα, δέν θά άστοχήση ■

Τής προόδου αυτής άνεμνήσθην εσχάτως όταν 
άνέγνωσα ένα πολύ φιλανθρωπικόν τρόπον 
πνιγμού τών σκυλλών, τών τοσοΰτον επικιν
δύνων κατά τό καύματα, τών αδέσποτων καί 
άσθμαινόντων κυνών, οίτινες άλλοτε ΰπή- 
γοντο είς τήν άπάνθρωπον δικαιοδοσίαν τοΰ 
μ π ό γ ι α Τό βασίλειον τον μπόγια αύτοΰ έκλο 
νίσθη έκ βαθιών άμα τή είσόδω τοΰ Κ αίώνος, 
είσήλθε δέ καί τό ρυπαρόν αυτό κατασκεύασμα 
τής πολιτείας είς τάς δέλτους τής εθνογρα
φίας, ώς άνάμνησις παρελθόντος. Καί άξ,ίζει

Φ. APIETEUE Ί» μπόγια;

τόν κόπον νά γραφή εις επικήδειος είς τό 
έκλιπόντα τύπον τών ’Αθηναϊκών δρόμων, 
όποιος τοσούτους συναγερμούς άγυιοπαίδων. προ 
εκάλεικαί τόσας κυνικάς οίμωγάς καί ΐιναστατό 
σεις τής γειτονιάς ■

Μοϋ φαίνεται ότι βλέπω ακόμη τόν μπόγια 
προπορευόμενον τοΰ κάρρου, γυμνόποδα, μέ 
ενδύματα αλήτου, ασκεπή, με κατσαρά μαλ
λιά, μέ στριμένον άρειμανίως μοισιάκι. μέ ει- 
αποτσίγαρο είς τό δεξιό αυτί, μέ τήν έσκωρια- 
σμένην σιδηράν άρπάγην είς τήν αριστερόν χεΐ- 
ρα καί ένα δίκτυ είς τόν δεξιόν ώμον Τον βλέπω 
νά τό ρίπτρ έπάνω είς τό άμέριμνον σκυλί καί 
νά σπεύδρ, συχνά χωλαίνων, καί νά συλλαμ- 
βάνρ με τήν άρπά
γην άπό τοΰ λαιμού 
το δύσμοιρον, καί μέ 
όλην τήν κουτσαβα 
κικήν δύναμιν νά τό 
πιέζρ και νά τό σέρ 
νει διά νά. τό όδη 
γηση μέχρι τοΰ κάρ
ρου, τό όποιον συ
ρόμενο ν άπό ένα πει
ναλέο ν doνκιχωτι - 
κόν ίππον μόλις προ 
εχώρει, τρίζον ά π αι
σίως ... Καί διέ
σχιζε όλην τήν γει 
τονιάν καί έσταμάτα 
τούς διαβάτας ή οί- 
μωγή τοΰ είς θάνα
τον αγρίως συρομέ
νου ζώου καί όλοι α
παθώς έβλεπαν τόν 
σκύλον, ό όποιος εί- 
σήγετο είς τόν σιδη- 
ρόφρακτον κλωβόν, 
προθάλαμον θανά
του. Φ apieteqj:

Τώρα τι, θέαμα αυτό σχεδόν ελειψεν. Ή πο
λιτεία ΰπέκυι'-εν είς τήν πρόοδον, ήτις μα- 
ζη μέ τά άλλα καλ . άριθμεΓ είς τάς τάξεις 
της καί τήν φιλαι Ορωπία ι . Οϊ ασφυκτικοί κλί
βανοι δίδουν είς τά δυστυχισμένα σκυλιά ένα 
όιραϊον θι'ιι ατίιν, ήσυχου, ό,όιδυνον. έξηυγενι- 
σμένον ■ Καί βέβαια πάντοτε θάνατος εινε 
αυτός αλλά είνε κάποια παρηγοριά όταν τό 
κακόν έρχεται μέ θωπείαν καί οΰχί μέ προπη- 
λακισμούς. Καί αυτήν τήν πρόοδον με όλην τήν 
ζωότητά των αισθάνονται καί τά σκυλιά, όπως 
αισθάνονται μίαν ευγνωμοσύνην πρός τήν πρόο
δον τής άνθρωπότητος όλοι οί άνθρωποι, όσοι 
υπό τήν επιδερμίδα. τήν όποιαν έσκλήρυναν 

οί βιωτικοί αγώνες, 
αισθάνονται ακόμη 
μόρια αγάπης καί 
πολιτισμού.

Καί διά νά έπαν- 
έ. ίθω είς τον γηραιόν 
διδάσκαλόν μου. θά 
τελεί,ωσω τάς προχεί 
ρους αύτάς σκέψεις 
μου μέ μίαν παρα- 
τήρησιν.Ότι ή Πρό
οδος δε ν περιωρίσθη 
είς τά ζώα. Καί είς 
τόν διδασκαλικόν 
κλάδον είσεχώρησεν, 
αφού καί ή ράβδος, 
μαζή μέ τόν μπό- 
γιαν,έλαβε τήν πρός 
τί. Εθνογραφικόν 
μουσεΐον άγουσαν, 
παραγραφεϊσα έκτης 
βίβλου τής νέας di- 
δασκαλικής μεθόδου.

ίΑΦΝΙΙ
Μπουλντόζ

- 1 ΙΟ - 111



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Υπό τίνος αρτοπώλου τ.αρα τώ Α . Νεκροταφεΐ- 
ον 'Αθηνών άνευοέθη εις τεμάχια άςχαίον ανά

γλυφων, παριστών γυναίκα φερουσαν ίματια καί χι
τώνα, αρίστη; τέχνης. Ανεγνώσθησαν 3’ έπ’ αυτού 
τα γράμματα Ιλις Άσχόλλωνοί Νέως.

— Έν τή όδω Φαληοου ανεχαλύφθησαν δύο ανά
γλυφα μεγέθου; 70 έκατοστών, ιόν τώ έν συντετριμμέ
νων. Καί τώ μεν έν ανάγλυφων παριστα γυναίκα κχθη- 
μίνην νωχελώς έπί ανακλίντρου, παρα τους πόοα; 
της δέ γονυκλινή έτέραν μέ τας χεΐρα; π;ώ; αύτήν 
προτεταμένα; ώσεί να την ίκετεύη' έπί τοΰ άλλου δέ 
αναγλύφου διακρίνονται διάφορά καλλιτεχνήματα εις 
το μέσον τών όποιων εις μικρός λάκκος.

— Είς τώ έν Θεσσαλία χωρίον Σίσηλον άνεκαλύ- 
φθησαν μεγάλης σπουδαιότητος αρχαιότητες. Εινε δέ 
αυται: Μέρος εξωτερικού τείχους, τώ όποιον πεοιβάλ- 
λει αρχαίων οικοδόμημα μεγάλης σημασίας, τοΰ όποιου 
όμως ή εποχή τής άνεγέοσεω; δέν έξηκριβώθη είσέτι.

Τώ οικοδόμημα τούτο αποτελείται έκ τριών μερών 
τοΰ κυρίως μεγάρου, εντός τοΰ όποιου υπάρχει εστία 
τετράπλευρος, ή οροφή δέ αϋτοϋ στηρίζεται έπί ξύ
λινων κιόνων, δεύτερον τοΰ προδόμου καί τελευταίων 
τοΰ όπισβοδόμου. Έντώς τοΰ μεγάρου εύρέθήσα·. πς. - 
σέτι έν μικρών έδώλιον μαρμάρινων, εις πέλεκυς μο- 
μολύβδινος καί άυφίστομος, έτερος τοιοΰτος λίθινος 
καί κέρατά τινα έλάφου.

— Δύο έπιτύυβια ανάγλυφα εκ λευκού μαρμάρου 
ευμεγεΟη ανεκαλύφθησαν εν τώ προαστείω τών 'Α
γίων θεοδωρών τών Θηβών. Ή -οϋ ένώς μαωμαρίνη 
πλαξ φέρει είς τώ άνω αέτωμα καί ύπώ τώ γεΐσον 
ζώνην, έφ' ής γέγραπται άρχαϊκοίς γράμμασι «έπί 
Ένένιρ», κάτωθι δέ τής επιγραφής περικλείει παρά- 
στασιν δύο σωμάτων γυναικών, φερουσών ποδήοη χι
τώνα, έκτύπως γεγλυμένον. Έκ τών γ.ναικών ή 
μέν φέρει κάλυμμα κεφαλής, ή δέ εινε ασκεπής.

Ή δέ τοϋ ετέρου πλάξ φέρουσα εις τ’ άνω είδος 
τι ανθεμίου καί ύπώ τώ γεϊσον ζώνην έφ’ ής γέγρα
πται «έπί Εύκάρπω», παριστμ έντώς πλα σίου νεα- 
ράν γυναίκα άρίστης τέχνης, λίαν έκφραστικής, μετά 
χιτώνος ποδήρους καί κόμ.ης αναδε°εμένης, ποοσομοια- 
ζούσης τώ αρχαϊκών κτένισμα τθ καλούμενο/ παλ
λάδιων.

— Έγένετο έν Θή:α τά έγκαίνια τοΰ νέου μου
σείου δπε» άνήγιιρεν ό φιλέλλην βαρώνος Χίλλερ. 
Αί ανασκαφαι έν τή αρχαία πόλει εξακολουθούν, 
ύπο τώγυμνάσιον τών έφηβων εύρέθησαν άρχαίαι έπι- 
γραφαί, 5 κορμοί αγάλματος τοΰ Καρνείο’υ ’Απόλ
λωνος, καί πολλοί τάφοι περιέχοντες γεωμετρικά αγ
γεία.

— Ο κ. Γζυμενόπουλος έδωρήσατο είς τώ έν Ναυ- 
πλίω ίδρυθησόμενον Μουσεΐον σπουδαιοτάτην συλλο 
γήν 3,500 νομισμάτων.

— Ό κ. Κ, Καραπανος έδωρήσατο είς τώ "Εθνος 
ολόκληρον τήν πολύτιμον συλλογήν του τών άοχαιο- 
τήτων τής Δωδώνης.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Παρεπηοηιχοΰν εν Άθήναις οί έν Μονάχω άπώ 
πολλών έτών έγκατεστημένοι "Ελληνες ζωγρά

φοι κ.κ. Βώκος και Φερεκύδης καί ό έν Παρισίοις 
γλύπτης κ. Κρίνος.

— Είς τώ Fron-Frou εις τώ ειδικών τεύχος τών ιπ
ποδρομιών τής 14 'Ιουνίου ό έν ΙΙαρισίοις ήυ,έτεοος 
καλλιτέχνης κ. Γαλανή: έοημοσίευσε σειράν ωραιό
τατων ολοσέλιδων χρωματιστών γελοιογραφιών, σχε
τικών πρώς τώ Grande-prix.

— Ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας άπέστειλεν εί; 
τον παρά τή Διεθνεί επιτροπή τοϋ Ελέγχου αντι
πρόσωπον τής Γερμανίας κ. Κοίζιγκεο αντίγοαβον 
τής παρά τοϋ Λέμπαχ γραφεΐσης θαυμασίας είκό- 
νος του,

-—- Οί εν Άθήναις ζωγράφοι απέστειλαν επιστολήν 
προς τών εθνικόν ευεργέτην κ. Γο. Μαρασλήν παρα- 
καλοϋντες όπως αγοράση τά έναπολειφθέντα έργα τοϋ 
Ν. Γύζη καί δωρήση αύτά ε'ις τώ έθνος.

Ή εν Μαντζεστερ διοργανωθείσα εκθεσι; Υδα
τογραφιών κρίνεται ευμενέστατα. Τά 'έργα τής Leu- 
festy, florid, Whaite, Wacbride, Hurst,ήσαν τά καλ
λίτερα τής έκθέσ-ως.

Εν τή πρώτη διεθνεί εκθέσει όιακοσμητικών 
τεχνών τή διοργανωθείση εν Τουρίνω έξετέθησαν ω
ραιότατα έργα έν οίς τα δοχεία τής Κοπεγχάγης, τά 
υφάσματα τής Νάνσης, τα έπιπλα τής Βελγικής 
σχολής, οϊ τάπητες τής Σουηδίας, οί σμάοαγδοι τής 
Ουγγαρίας. Διεκρίθη δέ τώ τμήιεχ τής Γερμανίας τώ 
όποιον εστοίχισε πλέον τών 200 χιλιάδων φρ. χρ.

- Ό κ. Φ. Λριστεΰς άπεπεράτωσε δύο νέα έργα. 
Τών «Μαϊμουοιάοην» καί τών «Χωοιχών ιερέαν.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ε ν Λονδίνω διοργανώθη εκθεσι; άγαλματίων ύπώ 
τής Καλλιτεχνικής εταιρείας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ε ν τώ μουσικώ περιοδικώ τοΰ «Διεθνούς Μουσι
κού Συλλόγου» τοϋ Μονάχου ό διαπρεπής καθη

γητής καί μουσικολόγος κ. BQrchner δημοσιεύει 
μακράν πραγματείαν περί τή; δημώδους ελληνικής 
μουσικής, παραθέτων συναμα εν πλήρει μουσικώ 
μέλει καί έπτά πρωτοτύπους δημώδεις μελωδίας αετά 
ελληνικού καί γερμανικού κειμένου.

— Ή κυρία Στεφάνοβικ ανεκοίνωσε·’ εις τών 11α- 
τριάρχην, δτι, οιερχομένη διά Φλωρεντίας, άνεκάλυ- 
ψεν εις τή. έκεί δημοσίαν βιβλιοθήκην αρχαία έπί 
μεμβρανών χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής, άπώ 
αιώνων πολλών χρο ολογούμενα. Έπί τή έρωτήσει 
δέ τής κυρία; ό βιβλιοφύλαξ έδήλωσεν, δτι ποοθύ- 
μως θα δοθώσι φωτογραφίαΐ τών χειρογράφων τού
των, έάν ζητήση ή Α. Θ. ΓΙαναγιότης.

ΘΕΑΤΡΟΝ

Ί7 ώ θέατρον Νεαπόλεως άνακαινισθέν είνε κατ' έ- 
. ξοχην τώ θέατρον τής έφετείνής πεοιόδου. Ή 

εταιρία τών 'Ελλήνων ηθοποιών, έν τή όποίμ συμ- 
πράττουσιν ή κ. Λαλαούνη,ό κ. Δαμάσκος καί άλλοι 
μετ ευσυνειδησίας έργάζεται, παρουσιάζουσα έργα, 
αξία ν'απασχολήσουν έν ανεπτυγμένου κοινόν.

ΕΞΕΛΟΘΙΙΣΑΝ
'Ιστορία τού συγχρόνου ’Εκκλησιαστικού ζητήμα

τος τής Κύπρου. Ύπώ Δ. Π. Παξιμαδδ. Έν 
Άθήναις.

Συμπλήρωμα 'Εγκυκλοπαιδικού λεξικού .Τεύ
χη Γ'. καί Δ'. Έκδόται: Μπέκ καί Μπάρτ. Εν 
Άθήναις.

Σ. Π. Λοόέρδου.’Π Αγία Πόλις. Βιβλιοπωλείων 
«’Εστίας» έν Άθήναις.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Ν. Γκινοπούλου. Τά νεκράνθεμα τού Γολγοθά.
Άντ. Φουστάνου. Ήμερολόγιον τής Σύρου. 

"Ετος Β’.
Σπϋρ. ΓΙ. Λάμπρου. Λόγοι καί άρθρα. Λόγοι 

εθνικοί, ’Ηπειρωτικοί, Κρητικοί, Ζακυνθιακοί, Πα
νεπιστημιακοί, Γυμναστικοί, Διάφοροι, ’Επικήδειοι 
κα! επιμνημόσυνο’. Άρθρα εθνικά, ιστορικά, παι
δαγωγικά καί γυμναστικά. ’Εκδοτικά καταστήματα 
Π. Δ. Σαχελλαρίου Έν Άθήναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΤΕΧΝΙΙΣ
C- Ehl art. Manuel d’ archdologie 

F r a n c c a i s e. Depuis les temps merovingiens jus 
qu' a Hainaissance. ire partie. Architecture 
I. L' architecture religieuse Μετά 405 εικόνων Φ?.Ι5.

F. A. Gru yer. Chantilly.— Les portraits de 
Carmontelle. Μετά 40 φωτοτυπιών.

A. Marignan La tapisserie des 
Bay e ur Μελέτη αρχαιολογική και κριτική

Dr Ρ a u 1 Niche r. L'a r t e t 1 a in ed e ci n e.— 
Μετά 345 εικόνων Φρ. 30.

A. de. Ridder.— Catalogue des vases points de 
la Bibliolique nationale. dre paiti6. θά εκδοθοΰν 2 
τόμοι ίτι. Ιίαρίσιοι.

Diction naired Architecture el de 
Construction. — ύπώ R. Sturgis Λονδίνον. 
Τόμο; Γ’. αυμπληρών το δλον εργον, μετά πλείστων εικο
νογραφιών καί πινάκων. Τά σπουδαιότερα άρθρα τοϋ τόμου 
τούτου άφιεροΰνται εί; τήν αρχιτεκτονικήν τής Περσίας, τή; 
Ρώμης, τή; Σκωτίας, Σικελίας, ’Ισπανίας, Συρίας καί 
Ηνωμένων Πολιτειών.

W. C. Brownell. Art Franca is. "Εν τών 
θανμασιωτέρων έργων περί τής συγχρόνου τέχνη;. Οί διαση· 
μότεροι Γάλλοι ζωγράφοι άντιπαριρχονται είς εικονογραφη
μένα; μονογραφίας.

L' Album. XIII. Σατυρικά σχέδια τού Gu;n, εκ
τάκτου επιτυχίας.

Καλλιτέχνη β. — Ή ζωγράφο; 'Ελένη Άλταμούρα 
διέπρ«ψεν έν τή τέχνη. Παιδίσκη ετι μετέβη εΓ; τινα έν 
Αγγλία Σχολήν τών Καλών Τεχν ών δπω; σπουδάση· 
άλλ' έηειδή ήτο άπηνορευμένον είς γυναίκας νά σπουδα- 
ζωαι ζωγραφικήν ένεδύθη ανδρικήν στολήν καί καθ’ δλον τόν 
χρόνον τής μαθητιίας της δέ / άπιχωρίσθη αύτής. 'Ελθοϋσα έν 
Άθήναις ύπανδριϋθη. άλλ’ άτυχώς ό σύζυγός της ζωγράφος 
καί ούτος. μεθ" ού άπό καιρού συνεδέετο δι' ύπερβολικής 
άγάπης δέν έφάνη ποσώς άξιο; αύτής. Έκ τοϋ γάμου αύτής 
αροήλθον τρία τέκνα, ό ’Ιωάννη;, ή Σοφία καί ό ’Αλέξαν
δρος. Ό 'Ιωάννης μετέβη ένωρι; είς Παρισίους καί έσπού- 
δασε θαλασσογραφίαν. ’Ηλθε είς Αθήνα; ένθα έφιλοτέχνησε 
ίργα τινά ικανής δυνάμεως. Αλλά μετά τρία έτη άσθενή- 
σας μετέβη «ί; Σπέτσα; δπου άπέθανε φθισικός, ταφείς έν 
τφ έκεί πατρικώ τάφφ έναντι τής οικίας των. Τήν τύχην 
τοϋ 'Ιωάν.ου ήκολούθησίν ό π«ήρ του, δστις άπέθανε τρελ- 

λο; έν φρενοκομιίω* ώσάν δε νά μή ήρκουν οί θάνατοι ούτοι, 
μετ’ ολίγον χρόνον απίθανε κοί ή Σοφία, ταφείσα ναι αυτή 
έν Σπέτσαι; Τά αλλεπάλληλα αύτά δυστυχήματα σφοδρών 
κλονισμό/ έπέφιραν έπί τοϋ ήθ.κοϋ τής Άλταμούρα, ήτις 
περιπεσοϋοα συγχρόνως είς ένδειαν έπένετο. ’Αρωγός δμως 
έπήλθεν ή Κνβέρνησι; ήτις διώρισεν αύτήν διδάσκαλον τής 
'Ιχνογραφίας έν τώ ενταύθα Άρσακείω — Μετά τινα χρό
νον άπέθανε καί αύτή. Μόνοι έπ,ζώντες έκ τής οίκογε- 
νεία; της είναι ό υιός τη; 'Αλέξανδρο; δστις διαπρίπει νϋν 
ώς ζωγράφο; έν Παρισίοις, καί ό αδελφός της κ. Μπούκου- 
ρης διαμένων έν Άθήναις.

Φέλιρ Λ'. Ενταύθα. Ή διακοπή τής -Τέχνης κατά 
τόν Μεσαίωνα- εινε προσωρινή· προήλθεν έξ άπωλείας τοϋ 
βιβλίου δπερ χρησιμεύει ώς βάσις τής μελέτης

Ζωγρκιρω Λ'. ·Ό Ράπτη; καί ό Κόπτης· του Λονδί
νου — περιοδικόν τών ραπτών τής αγγλικής μητροπόλεως 
είς τά; σελίδα; τοϋ όποιου εξελίσσεται ή αληθής τέχνη τής 
ανδρικής άυ-φιέσεω; — εκβάλλει κραυγήν διαμαρτυρίας κατα 
τών ζωγράφων, τών όποιων τα έργα έγειναν εφέτος δεκτά 
εί; την Βασιλικήν Άχαδημ'αν. Γενικώς οϊ καλλιτέχναι 
οΰτοι παοεμόοφωσαν εις τάς εικόνα; των τά σχέδια τών έν- 
δυμασιών. Άποδεικνύου·/ ή δτι δέν είχον τήν έλαχίστην 
Ικανότητα νά διακρίνουν τά: λεπτομερεία; τοϋ καλώς κομ 
μένου καί ραμμένου ρούχου ή δτι έν τή βία των έλιβελλο- 
γράφησκν το αριστοτέχνημα τοϋ ράπτου, κατασκευάσαντες 
επανωφόρια καί σακκάκια καί πανταλόνια έπάνω εις τό καν- 
ναβόπανον, τά όποια φαίνονται ώσάν νά περισφίγγουν άξιο- 
θρηνήτως τούς ζωγραφιζομένου; άνόρας, ώσάν νά μήν έχουν 
τήν παραμικρόν άρμονίαν καί χάριν. Τοΰτο δέν εινε αλή
θεια, δέν είνε τέχνη, οί δέ ζωγράφοι οφείλουν νά συμμορ
φώνονται πρός τάς προόδου; τής αληθινής τέχνης. Αί διαμαρ 
τυρίαι αυται τών ραπτών έπεδοκιμάσθησαν άπό τούς τεχνο- 
κρίτας, οί όποιοι είπον, δτι ώφειλον οί ζωγράφοι να σεβα- 
σθοϋν τήν σημερινήν τελειότητα τής ραπτικής, τής ωραίας 
αύτής τέχνης, τήν οποίαν οί Άγγλοι ράπται άνήγαγον είς 
πιριωπήν πραγματικώς ιδεώδη.

Β. Μ —Εις τώ Salon τών Παρισίοιν συνεκεντρώθησαν 
έφέτο; 2,883 έργα ζωγραφικής, 972 γλυπτικής χβΐ 
πολλά σχέδια. 'Η «Πανδώρα» τοϋ Lenoir, ή «Χιών» 
τοΰ Legrand «τώ μύνημα τοΰ έρωτος» τού Bisson, 
τοΰ Detaille οί πολεμικοί πίνακες, οί «έρωτες» τού 
Schryver, «ή Μούσα κλαίονσα τών ποιητήν» τού 
Zwiller, ό «τάφος τοΰ ποιητοΰ» τού Saenz, ή «προ
σωπογραφία τή; κ. Λουμπέ» τοΰ Palricot, ή «όνειρο- 
πόλησις» τοΰ Perrault, οί «νεκροί τής Σεβαστουπό
λεως» τοΰ Dawanl, ή «μάχη τοΰ Μαρέγγου» τοΰ 
Lalanze, αί aΌρειάδες» τού Bouguereau,^ «Νύμφη» 
τοΰ Seignac, ό «Νόμος» τοΰ Agache, ή «’Ορφανή» 
τοϋ Friant,ό «τέττιξ» τοΰ Carrier — Bellense ,ή«Δια- 
νοιχή» τοΰ Ρ. Laurens, ό «σιδηροδρομικός σταθμός, 
τοΰ ϋίπιειιη, αί προσωπογραφίαι τοΰ Van Hove, 
ή «Ανδρομέδα» τής Page, ή «Φιλομειδής» τοϋ Ste
wart, ή «Πτώσις τών φύλλων» τοΰ Gebert, εινε 
έργα άξια πολλοΰ λόγου. — Έκ Τών 'Ελλήνων καλ
λιτεχνών, εκθέτει ώ κ. Ράλλης δύο πίνακας, τά «Χρι
στούγεννα έν Βηθλεέμ» καί τήν «Μεγάλην θλϊψιν», 
καί δύο μικρά; ύδατογραφίας εις τώ τμήμα τών σχε
δίων, έκ δέ τών γλυπτών δκ. Σώχος δύο προτομας.

ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.—Ή δημοσιευομένη είκών 
παριστμ τόν Πρίγκηπα Νικόλαον μετά τής μνηστής 
tou, τοΰ πατρός της, τοΰ Μ. Δουκώς Παύλου, τής 
δευτέρας συζύγου του, τοΰ Τσάρου,τοΰ Μ. Δουκώς Μι
χαήλ πατρώς τοΰ Μ. Δουκώς Γεωργίου, συζύγου τής 
ήμετέρας πριγκηπίσσης Μαρίας.
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Αγγέλλεται πάκ βιβλίον, οντινος άηί- 
τυπον ήθελε οταλή πρός την διεύθυνσιν τής 
«Πινακοθήκης».

ΕΗΕΔΟΘΗ
ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΩΣ

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΔΑΑΔΙ»
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ 

Διανέμεται δωρεάν πρός τους προπληροινον- 
τας συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης».

Δια τους μή τοιοντονς δρ. 3.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ
ΑΙΜΥΛΙΑΣ ΚΟΥΡΤ6ΑΗ 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, 
ΛΥΡΙΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΕΙΕ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Αραχ. 2. — Αιά τούς συνδρομητάς τής 
«Πινακοθήκης» δρ. 1.

’Αντίτυπα πωλοΰνται είς τα γραφεία μας.

Δ. I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- ΣεΑ. 208. Έκδοσις Β'. 
“ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ—XX 

ματα εικονογραφημένα. ΣεΑ. 6i. Αρ. 2 
“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ.. • Πεζά ποιήματα μετά 
ποΑΑώκ χρωματιστών εικόνων. ΣεΑ. 18k. Αρ. 3.

ΠοΑοΰνται είς τά γραφεία μας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, ηίναξ Ν.
Γύζη. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. 
Δρ. ».

01 “ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφραάχν Αγιοος Θέρου. Τι- 
μάται δρ. ι. Έπ\ ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2·

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά- 
σκαρη καί II. Δημητρακοπούλου. Τι- 
μάται δραχμής.

Παραδίνονται μαθήματα Γερμανικής είς 
αρχαρίους και μή Τιμαι συγκαταδατικαί. 'Οδός 
ΑαιδΛΑου άριθ. 3. (Συνοικία Πλάκας).

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ φιλοτέχνων,.
Περιέχει μελέτας καλλιτεχνικές καί φιλολογι

κές, ώς καί σειράν ίννενήκοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς ίγχρώμονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών -ών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τά ώραιότερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής Ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται εις τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντΙ δρ. 3. Χαρτόδετου δρ. 4·

AAssmm.
Δημοσιογράφος. — Αντιπρόσωπος διά τήν 

Αλεξάνδρειαν τής «Πινακοθήκης», τής έν Λε- 
μησσφ « Αλήθειας». τών έν ’Αλεξάνδρειά : Le 
«Phare d’Alexandrie», all Carriere Egy- 
ziano», «Όμονοίας», «Κόσμον», «Lotus» 
καί «Bassit».

Γραφεία: Παρά τφ Βιβλιοπωλείφ κ- Ευ
θυμίου Έλευθεροπούλου. 'Οδός Άτταρινίου, 
έναντι τών Σχολείων τής'Ελληνικής Κοίνότητος 
έν ’Αλεξάνδρειά.

,7,θεοδωρος ςακητοποϋλος
'Οδός Έρμου 5ρ (έντός τού προαυλίου).
Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα είς τοϋ κ. 

Σακητοπούλου.
Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.
“δΓκαβρας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
— Όδδς Σταδίου 56. —

’Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παντός μεγέθους. Στάσεις καί φωτοσκιάσεις καλλιτεχνικοί. Τό φωτογραφεΐον τοϋ κ. Κάδρα ικανοποιεί όλα τάγοϋστα καί δλας τάς ιδιοτροπίας- 

ανταποκριται^πινακοθεκηςΤ
Φύλλα τής «Πινακοθήκης» πωΑοϋνται εν 

Άθήναις είς τά βιβΑιοπωΑεϊα τής «Εστίας», 
ΣαΑιθέρου. ΈΑευθερουδάκη, Μπέκ. Έν Πειραεΐ 
είς τό βιβΑιοπωΑεΐον Γ· ΆΑεζάκη. Έν Λερ- 
κύρα είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Σ. ΓυυΑή. Έν Σύρω 
Ααρίσση, ΝαυπΑίω είς τά πρακτορεία τών εφημε
ρίδων Εν Κα.Ιάμαις είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Βου- 
γιούκα. Έν Τήνω είς τά γραφεία τής «Προό
δου». Έν Πόρτ Σαίδ είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Πα- 
παντωνοπούΑον. Έν Σμύρνη είς τά γραφεία 
τής « ΆμαΑθείας». Έν Ν. Ί^όρκη είς τό βιβΑιο- 
πωΑεΐον τής «ΆτΑαντίδος.» Έν Καρ.έοβασίω 
Σάμου είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Ν. Σαράντου. Έν 
Βουκουρεστίω είς τά γραφεία τής «Ίριδος».Άνταποκμιταί. Έν 'Αλεξάνδρειά ΆΑ. 
ΠαπαδόπουΑος δημοσιογράφος, έν Ζακύνθω Α. 
Ζώης διευθυντής «Μουσών», έν Πάτραις Ε. θω~ 
μόπουΑος, έν Πύργω Τρύφων ΚανεΑΑόπου- 
Αος. έτ Όδησσω Α. ΜάΑτος, έν Χανίοις 
'Αρτεμίσια Αανδράκη διευθύντρια «Σπινθήρας», 
έν Θεσσαλονίκη Ήρ. Φερνάνδες ίΟίκος ΆΑΑα- 
τίνη~), έν ΒεροΑίνω Ίω. ΧατζηΑουκάς, έν Πα- 
ρισίοις Π. Αιβάρης ιατρός, έν Κων(πόΑει Κ. 
Κοντογιάννης, έν Χαίρω Ν. Κούτσινας.
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