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* Γ>Ε AMICIS *

Ο ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΤΟΥ ΖΟΑΑ

ιχηλθον εύχζρίστω; εί: τό πλή
ρες ταξεω; ζ.ζί εύπρεπείζς ώ- 
ραΐον εκείνο δωμάτιον, κζθ 'ήν 
έποχην ό αρχηγός τών πρζγ- 
ματιστών είργάζετο έν τή με
γάλη είκόνι τών Ι’ουγκάν-Μζ- 
κάρ, προητοίμζζε · 

ζύτού σταυροφορίαν, προεκήρυ 
ζγγέλιον τη; φυσιοσκοπϊας, άνζτρέ 
τιπαλου; του, ένθαρρύνων τού: 
άνθιστάμενο; ζ.ζτά τή: κριτικής, 
όέ τι έσκέφθη κζί έγρζψεν έπί 
εκείνη:, έ©' ή: έστηριζόμην, ζ.ζτά 
πετειωοέστατζ έτη άο

κατελήφθην

κατ
ην μανιώοη 

(...τε τό Εύ- 
ιέπων τού: άν- 
οπζόού; του. 
Άναλογισθεί; 
τής τραπέζη;

, ζ.ζ.ά τά τρία πεοι- 
οτου το τελευταίου τόν

> ύπο θαυμασμού.είχον έπισκεφθή,
I Ιραγματικώς εινε αξιοθαύμαστοι ζ.ζί άξιοσέβζ- 
στοι οί
παύσεις.

καί άν εινε ή 
τοϋ πνεύματός

εί: τήν τέχνην θυσιάζον 
την ύγείαν καί τάς απολαύσεις 
μεγάλοι αυτοί έργάται, όποιαδήποτε 

τού ταλάντου ζ.ζί

τας ζνα-
ττ,ς

κρίσι;
των.

Δέν ύπάρχει άντίρρησι; οτι ό φοβερό: κζί 
τρομερό; έκεϊνο; 7λκΑ. είργάσθη ! Έφ ’ οσον 
ερευνζ τις την φύσιν τή: έργζσίζς του, έπί το- 
σοϋτον τον θαυμάζει πλειότεοον, διότι πζοζτη- 
ρει οχι μονον την δύναμιν, αλλά τον αγώνα 
κζι την έςοχον,ούτως είπεΐν, ίσχυρογνωμοσύνην 
τής θελήσεως.

ΙΙζράδοξος φύσι; αληθώς.
ΚζΟ ίίλον τον βϊον του φζίνετζι φλέγόμε

νος ύπο τής έπιθυμία; τής οόξης, κζτζκτών 
όμως ζύτήν, νομίζει τις οτι ούτε τήν αίσθάνε- 
τζι, ούτε τήν απολαμβάνει. Έζησε δι ’ έζυτοϋ 
ζ.ζι μόνου, έν τή σιωπηλή οικία του, μακράν 
τοϋ κόσμου, ώ; άληθή; μοναχό; τή; τέχνης, 
οεν άνέκοπτε όέ τήν μονήρη καλλιτεχνικήν ζωήν 
του η διά νά έπιτεθή ή άμυνθή εύθζρσώς, ώς 
άνθρωπο; παραγνωρισθεΐς ζ.ζί ένοχληθείς, χωρίς

ποτέ νά προφέρη φράσιν ή λέξιν προδίδουσζν 
έν ζύτώ αίσθημα χζρζ; όιά την φήμην, ήν είχε 
κατακτήσει, όιά την εύτυχίζν ήτι: τον συνό
δευε. ΙΙτωχός, έδοξάσθη ζ.ζί έπλούτισε, μετά 
βίον πλήρη ταπεινώσεων κζί άπηλπισμένων 
αγώνων, πλήν δεν μετεβλήθη, όέν συνδιηλ/άγη 
μετά τού κοσμου. ' Ανζμφιβόλως ύπέφερε πολύ. 
Κζί σχεδόν τό έλεγεν εί; φίλον του, δστις τον 
;'λέ·ζτ.ετο οιά την βιαιότητα ζ.ζτά τών κρι
τικών του;—«Ώ! όέν γνωρίζεις πόσον μ’έκα- 
μον νά ύποφέρω!»— Εζ. τούτου ζ.ζί το ελάτ
τωμα έκεϊνο τής κζτζνυκτικής όιζχύσεω; ζ.ζί 
ή μελαγχολία ζ.ζί το ύποπτον οπερ τον χαρα
κτηρίζει. Έδέχετο είλικρινώ; φιλοφρονώ; τούς 
έπισκέπτα; του, κζί ομω; το ερευνητικόν βλέμμα 
του έοζίνετο οτι χπεκζλυπτε. έν τω πνεύυ.ατι • · ε
τών επαινετών του υ.ικράν τινα ύποκρισίαν, 
μικράν τινζ απιστίαν. 11ρός στιγμήν ένόμιζέ τις 
οτι θά ήγειρε ίο τής θέσεώ; του καί θά έλεγε 
προ; τού; περικυκλ.οϋντας αύτον θαυμαστά:, 
ο Α: τελειώσωμεν αυτήν την κωμωοίαν είσθε 
άγύρτζι, οί οποίοι πολύ εύχζρίστω; θά μού 
ι/’άέλΤλ η»’ άναβαλλόμενον εύθύ; ώ; διασκελί- 
σητε το ζ.ζτωφλιόν μου». Σπζνίως έπαινο: 
άντενάκλζ επί τοϋ προσώπου του την εύχαρί- 
στησιν. ΙΙολλζκις εί; τά έργα του διαφαίνετζι 
ή ύπερηφάνειζ, ούόέποτε όμως ή προσωπική 
ματζιότη;. Καί εί; την ζωήν ήτο ό χύτό:. Σο
βαρός, λιτοόίζιτος. Εχθρό: τών ύλικών ζ.ζί 
μάταιων ηδονών. Άνευ τέκνων, έζη μετά τή; 
γυνχικό; του,—χαθώ; ό ίδιο; έλεγεν — ώς καλοί 
φίλοι, ζ.ζί πλήν τή: τέχνη;, όέν κατείχε τό 
πνεύμα του ούδέν έτερον μέγα πάθος, πάθος 
οπερ ύπεστηρίχθη έν ζύτώ ύπό άπειρου έρωτος 
ή μάλλον ύπό άζ.ζθέκτου ανάγκης νά έργάζηται.

Τί ευτυχία! Νά είνέ τις τόσον ισχυρός πραγ
ματιστής έν τή τέχνη ζ.ζί τόσον ακράδαντος 
ίόιολόγος έν τή ζωή !

• ·

’() Ζολα ανήκει είς τού; Γάλλου; συγγρα
φείς, οΐτινε:, άφού έπί πολύ άνέμεινζν τήν τύ
χην. έπλούτισζν τάχιστζ. 'Ανήκει προσέτι είς 
τούς ανθρώπους εκείνου;, οί’τινες έφείσθησζν τοϋ
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χρόνου των ζαί τής προς την έργασίαν ελευθε
ρίας των μανιωδώς. Έζησε ο’ έρημίτου βίον 
διότι. πολειεήσας λυσσωοώ; πολλά; προλήψεις, 
πληγώσα; πολλά: φιλαυτίας, έγειρα: οργήν ζαί 
μίση, θά ύπεχρεοϋτο, εάν εσύχναζεν εί; τόν φι
λολογικόν ζόσυ,ον,ν ’ άγωνίζηται αιωνίως, ζυ.οι- 
ρο; δέ παρισινόν πνεύματος, όπερ είνε φοβερον 
όπλο·/ όιά τά; συζητήσει: τών αιθουσών ζαί λε
σχών, ήσθάνετο ότιδέν θ' άντεϊχεν εί; τά: μαι- 
νομένας γλώσσα; ζαί τού; ζεραυνοβόλου; χλευα
σμούς, οΐτινε; θά τον επλησσον πανταχόθεν. 
Καί όι ’ αύτο έζλείσθη είς το σπουδαστήριό·/ του 
ζαί έθυσίασεν όληντήν ζωτικότητά του εί; τήν 
εργασίαν.

Αύτά έσκεπτόμην κατά την έπίσζεψίν ν.ου 
εκείνην, ότε είσήλθεν ώχρός ζαί έχω·/ τήν κό
μην έν άταξία. Έφερε βαθύχρουν τρικό έσφιγ- 
μένον περί την οσφύν, άνευ λαιμοδέτου ζαί έμ- 
βάόας έζ μαύρου ύφασι/.ατος. Ιίαράδοξο; ενδυ
μασία παλαιστοϋ ζαί εργάτου. Μοί έφάνη μι- 
ζρότερος ζζί ισχνότερο; άο’ή; τόν είόον τό π;ώ- 
τον. Ή κοιλία του προεϊχ·, πλήν τό πρόσωπόν 
του είχεν άδυνατίσει. Ιΐτοώχρό; καί έφαίνετο 
μελαγχολιζός. Κζί εί; τήν μελαγχολίαν του 
εκείνην άπέόωζα την ασυνήθη εί; αύτον διαχυ 
τιζοτητα μεθ’ής μ'έόέχθη. Έκάθησε πζρά 
το κατάφορτου έξ έφημερίόων κζί ασφράγιστων 
ετι επιστολών γρζφεΐόν του καί όιά φωνή; κατά
κοπου, οσον κζί το πρόσωπόν του, μοί άπήν- 
τησε οτι δέν έχει καλώ;.

Μετά μίαν στι—ζήν προσέθηκεν :
— Γνωρίζετε οτι είχα τήν δυστυχίαν νάχά.σω 

την μητέρα μου.
Καί οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων.
Μοί ώμίλησε καί πάλιν περί τού σκοπού ον 

είχε νά έλθη εί; 'Ιταλίαν νάμείνη επί τινα χρό
νον. Άπό τίνος ήσθάνετο εαυτόν ζατζπεπονη- 
μένον κζί έπεθύμει ν’άνζπαυθή. "Ηθελε νά 
ελθη εί; Ιταλίαν χωρίς ούδείς νά τό γνωρίζη, 
έκτο; ολίγων φίλων του, όιά νά κατορθώση νά 
ζήση μόνο: καί ήσυχος.

— Έχω ανάγκην άναπαύσεω; . . .—μοί επα
νέλαβε θλιβερώ;—όέν όύναααι πλέον νά έ:γά- 
X ·> ν · - s. r ’ >. . * *^ζ·ιχ·. όπως χΛΖδτε, Civ €ΐ;ζαι ύ ιοιος. Δ?ά -.ά 
γράύη τις, βλέπετε, έχει ανάγκην ορίζοντες, 
άέρος, πεποιθήσεω: πρό; τήν ζωήν.

Συνεαινήθην καιρίως, τοσοϋτον μάλλον, καθ' 
όσον ζαί ή έζφρασί; του όέν όιέψευοε τούς λό
γου; του.

Έπί τινα χρόνον ένόμιζεν οτι πάσχει άπό 
καρδιακόν νόσημα, άλ.λ. ’ οί ιατροί τόν είχον 
πείσει οτι ό φόβο: του ήτο μάταιος. Έν τού
τοι;, πάντοτε ήσθάνετο έν έαυτώ φοβερά·/ άνη- 
συχίαν, ήτις τόν ήμπόόιζε νά έργάζηται καί 
του έπαρουσίαζε τά πάντα μαύρα. Κατ' εκεί
νην τήν εποχήν μόνον σκοπόν είχε νά καταγείνη 
εί; τό μυθιστόρημα. Μετά τού; Ι’ουγκόν-Μζ-

έλειπον έ· 
έξέόιόεντό·

‘Γ

ην ίέ στιγ- 
τού μυθιστο- 
ζεφαλή κενόν

κάρ, 

μζ-ζ, 
κζι -ιτζ 
θέατρο·/,

Τον ήοώτησζ 
του τον ήυ,πόδ

-Ά ΐ’π

-Έρχοντζ
.ζέον ................

προ τού γραφείου μου, χωρίς νά έχω ζζν συνεί- 
όησιν τή; ζζταστάσεώ: μου, κζθ ’ 
μην νομίζω ότι άνέλαβα τό νήμα 
ρήμζτό; μου, ζίσθζνομαι έν τη 
κζί σιγήν τρομακτικήν.

IIρόσωπα, τόποι, σκηναί 
πάν είναι παγερόν, ώ; εί; 
ήν μοί φαίνεται 
νά είσέλθη έστω καί μία ηλιακή 
μένω όίρζ; ολοκλήρου; ακίνητο 
κεφαλήν διά τή; χειρός 
έπί τού παραθύρου, ώς 
τήν μνήμην. Κατόπιν 
ζώόη; άποθάρρυνσι;

— ΙΙώς ! — 
λουθεΐται οδόν 
ρζγμένην, 
μεθόδου 
σεΐ;

ων έλειπον έτι ένδεκα μυθιστορή- 
ε, θά έξέόιόεν εικοσιν άκόιζη 
θ ’ άοοσιούτο κζθ ’ όλοκληοίζν

οπε

..η τόμου;
< εί: το 

ητ: πάντοτε η κυριζ σζεφι; τευ. 
άν ζαί ή φυσική κατάστζσίς 

ύιζεν ενίοτε νά έργζσθη.
οίζν χορδήν έγγίζετε !—άπήντησεν 
ι ήμέρζι κζθ' ζ; νομίζω οτι είμαι 

νεκρό; διά παντός. Κάθημαι ένωρίτατζ

ριπετειζι, το 
σκοτεινήν ομίχλην εί; 

αδύνατον νά κατορθώσω πλέον 
'·, άκτίο. Τότε 

·;, σσηρίζων τήν 
ζαί προσηλών τό βλέμμα 
άνθρωπο; οστις άπώλεσε 

•ζέ καταλαμβάνει οοι- * I · I
■% ·

ω ύπχ 
τόσον σχοώ 

οστις έογάζεσΟε 
, ,.ερί ή; φαίνεσθε 

.; ύποκειται είς άπεθα
— Έάν ύποκειιζαι !

Τ-Μ ·τζι ; Εις - 
εί; ποιητη, ,«/) r - -
ύπωπτεύθησζν ποτέ ό υ.έν ο, 
σύρη έπί τού πανιού κζκώς 
όέ νά γράψη κακόν στίχον. 
Βίκτωρ Ούγκώ. Έγώ εύρίσκω 
ρον ότι έκαμα χθές, ζζί όΓ αύτό, 

τι, ούόέποτε στρέφω 
Κζί όι’ αύτό, εύθύ; ώ; τ 
όέν ασχολούμαι πλέον εί;

αφορμήν νά δμιλήσω ττβρί
-------- ..... --------- / πι

— ν.χ'·. οστις άκο-
; κζί βζθέω; κεχζ 
διά τόσον ζύστηρά; 
τόσον βέβαιος, κζί 

ρρύνσεις κζί αμφιβολίας; 

Άλλά ποιο; όέν ύπόζει- 
Εί; τον αίώνά μας δύο μόνον ζζλλιτέχναι, 
• -,-ής κζί είς ζωγράφος, ούτε μζκρόθεν 

τι είνε δυνατόν νά 
τόν χρωστήρα, ό 

Ό Κουρμπέ καί ο 
απαίσιο·/ σήι/.ε- 

έάν θέλω νά 
τό βλέμμα 

;ελειώσω 
αύτό, 

ουνάμενον νά 
ζύτού

κάμω καλόν 
οπίσω.
βιβλίου, -...........Α........ (.
όχι μόνον άποφεύγω πάν 
οώση αφορμήν νά δμιλ.,._ ...f........... ..
καταβάλλω ζαί πάσαν προσπάθειαν νά 
σμονήσω. Σάς βεβζιώ ότι ποτέ, ούδεποτε, έπ- 
ανζγινώσκω έστω ζαί μίαν γραμμήν, έξ οσο>ν 
γράφω, έκτος έάν άνζγκζσθώ, όπερ σπάνιον, 
νά σβέσω έπζνάληύίν τινα. Αΐ ! οσάκις έπα- 
νζγινώσκω τι, οίκτείρω έαυτόν μέχρι δακρύων.

— Διζτί ;
— Άλλά διά τά; ί' '

το ύφος, διά την γλώσσαν, δι 
..y · - » * - . » -εζων εν τη ασιαζειπτω αυτή 
δέν έβζσάνιζζ το πνεύ·ζά ·ζου

£. » Τ ‘ .γ » ,·■
τι ·)α είχα το υφζς αυτό, νομίζετε οτι η ύγεια 

ζύτήν την άθλίζν κζτάστασιν ; 
τά; χεϊρά: μου. Δέν όεικνύουσιν 

άσχω άπό delirium tremens; Καί οαω-

έν 
ζαί 
μοί 

, άλλά
τό λη-

ιδέας,όιά τήν μέθοδον, διά 
ολα. Έάν όέν 

άμφιβολίά, έάν 
τόσον, νομίζετε

ϋ
μου θά ήτο εί;
Παρατηρήσατε
οτι πι'
'/.όνον ϋοωο πίνω !• »

Μετζ τι.ζ στιγμήν προσέθηκε ;
— Σζοτόνομαι εργαζόμενος, κζί ομω: δέν 

κζτορθώ ο,τι θέλω. ’<) πόθο; μου είνε ....
Έσίγησε καί μετά στιγμήν έξηκολούθησε :
— Έάν είχα καιρόν, θ’ ζνελάμβζνζ την έκ- 

δοσιν έφημερίδος, ήτι: άσχολουμένη έλζχιστζ 
εί; τήν πολιτικήν, τήν καταστροφήν μας, κύ
ριον σκοπόν θά είχε ν’άζολουθή βήμα προ; βήμζ 
τήν φιλολογίαν τών άλλων εθνών πιστό»;, θά 
ήτο ενήμερο: παντός ο,τι δημοσιεύεται εί: Μα
δρίτην ή I Ιετρούπολιν, Ρώμην ή Στοκχόλμην, 
μετ’ εύρείας, όσον κζί άπροσωπολήπτου, εύμε- 
νούς μάλλον ή αύστηράς, κριτικής, άνεξζρτή- 
τω: συγγραφέω: ή σχολή:, εί; τρόποι <’·’>στ: νά 
ζζτορθούτο ή γνωριμία όσον το δυνατόν πλειο- 
τέρων συγγραφέων. Ιδού τί μά: χρειάζεται, 
άλλά πώς νά κατορθωθή ; Τοιζύτη έφημερίς θ ’ 
άπερρόφζ. ολοκλήρου τήν ζωήν ένός άνθρώπου.

Έν τούτοι:, άπό τού 1810 ή Γαλλία έ’κα- 
μεν έν βήμζ εί; τήν μελέτην τόιν ξένιον γλωσ- 
σών, έκτο: τού οτι μετεφρασθη κζί μέγα: αριθ
μός ξένων βιβλίων ζζί δέν έζπλησσόμεθζ. πλέον 
διότι έφημερίς τις καταγίνεται οιά ςένον συγ
γραφέα μη ζεζτημένον εύρωπαϊζην φήμην . . .

Διέκούε τήν ομιλίαν ζαί μοί έπζνέλζβεν ότι 
αισθάνεται μεγάλην διανοητικήν ζζτζπόνησιν, 
όπει τόν έθλιβε ζζ’.ρίως.

— Αλλά τί; έζ τών άναγινωσκοντων ο,τι 
γράφετε θά ύπωπτεύετο οτι εισθε ζζτάπονο; ;

— Εννοώ, δέν το πζοατηοεΐτε. άλλά ζζτζ- 
βάλλιο ύπερζνθρωπου; κόπους δια ν ’ αποκρούω 
τον κάχζτον ύφ ’ ού κατέχομαι.

Αφού ο’ έσκέφθη έπί τινζ: στιγμάς προσ
έθηκε :

— Πρό παντό κατεπονήθην διά τόν πόλε
μον, οστις μοί έπέσυρε τόσον μίσος. Είνε ύπερ- 
τερον τών ουνάμειόν μου νά εί·ζαι συγχρόνως 
κατεδζφιστη: ζαί νεοοικοδόν.ος. Εύρίσκομζι 
είς λίαν δυσχερείς περιστάσεις. Οφείλω νά 
καταστρέφω κζί δημιουργώ, τούτο δέ δέν 
μοί συγχωρούσι. Χομίζουσιν οτι μισώ τά πρό
σωπα, ένω πολεμώ τά; ιδέας μόνον. Έκλζμ- 
βάνουσιν ώ; πρόστυχον έγωισμόν, ο,τι είνε συν- 
είδησις καλλιτέχνου. Κζί θλίβου.αι, ζζί έπι 
θυμό» ·ιά έξεύρω τρόπου, γραφών, ν’ ά.νατρέύω 
τήν γελοίζν ζαί άπεχθή μυθολογίαν ήν 'δημι
ούργησαν ζζτά τού δυστυχούς άτόμουμου. Αληθή 
μυθολογίαν, σάς βεβζιώ. "Οσοι διαοίδουοι τά 
μυθεύματα ζύτά, δέν τά πιστεύουσιν, άλλά τό 
πολύ πλήθος πζρζσύρετζι. Τό πολύ πλήθος μ’ 

εκλαμβάνει ώς άνθρωπον άσυνείδητον, άνομον, 
άνζίσχυντον, άνζίσθητον, ζερδοσζόπον τής άνη- 
θικότητος, κζθζρμα, αίμοπότην. κολασμινον.

Χομίζουσιν οτι οσφραίνομαι ολον τον βορβο- 
οον, ό»; τινζ τών ποοσιόπων μου ζζί όχι μόνον 
τόν ήθιζόν βόρβορον. Έπί τή έμφανίσε-. μου 
ζζλύπτουσ·. τό πρόσωπόν ζζί φράττουσι την 
οϊνζ. "Γστερον άπ’ όλα αύτά. σκέπτομαι,«εί
μαι κζλό: άνθρωπο: ; » Είνε κουφό τη; νά τό 
• ιπω ; — Εί; τήν ζεοαλήν αισθάνομαι σώον νούν 
ζζί εί; τό στήθος μου έντιμον κζρδίαν. Δέν δύ- 
νασθε νά πιστεύσητε πόσον δύσκολο·/ είνε εί; 
τήν Γζλλίζν νάέκριζώσητε προκ.ζτάληψίν τινζ. 
’Εναντίον μου έμορφώθη συκοφαντική πζράοο- 
σις. Λοιπόν ! Είμαι τεσσαράκοντα ετών, πι 
θζνόν ·,ά ζήσω εικοσιν έτη, άλλ’ είααι πεπει
σμένος οτι δέν θά κατορθώσω νά ϊδω το τέλος 
τή; πζραοόσεως αύτής. Και αύτο με πληγόνει.

— Έστέ βέβαιο; ότι ή παράδοσις δέν ύπε- 
ρέβη τά σύνορα, επομένως ήμεϊ; σά: κρίνομεν 
διζοόςως. "Οσοι σάς ά·. αγινώσζ.ουσι διά τού ένός 
όοθαλμού βλέπουσι μόνον Λαντιε κζι Μπιζάρ, 
ΐίιέρ Ρουγκόν καί Ρενέ. Ημεϊ: σά: άνζγινώ- 
σκου.’ν κζί διά τών δύο οφθαλμών και βλέπο
με·/ Μιέτ κζί Γζουζέ ζαί Λζλί ζαί Έλέν, δι ο 
ζρίνου.εν τήν ούσιώδη φύσιν τον καλλιτέχνου εκ 
τή; έντάσεω; τών έκόηλιόσεων τή: κζρόίζ; ζζι 
ούχί έζ τή; πληθύο: ζζί τή; ακτινοβολία: των.

— Λένουσιν ότι βοεβορώ τά πάντα.
— Λέ-ουσι τά αυτα κζι οια τον Φ/.ωμπερ.
— Κζί τί σκέπτονται εί; τήν ’Ιταλίαν όταν 

άναγινώσζουσι τοιζύτζ; κρίσεις ;
— Δέν γνωρίζω . . . άλλ’ έξζζολουθούσι ν’ 

άνανινώσζουσι τόν Φλωμπέρ.
— Τποθέτω, αφού ό λόγο; περί κριτικής, 

ότι βιβλίο·/ τι, όπερ ετοιμάζω, νέου είδους, θά 
έπιδράση ώφελίμω:. Συλλέγω, ζζθ ’ οσον λαμ
βάνω γνώσιν, ολα; τά: έναντίον μου υόρεις ζζι 
ζίσχρογραφίζ.. Σζ: διαβεβζιό» οτι άνζγινωσζο- 
μενάι ολαι όμοϋ, προξενούσιπαράδοξον έντύπω- 
σιν. <->ά τά; δημοσιεύσω είς ένα τόμον μετά προ
λόγου έπίτή; κριτικής κζί ύπο τον τίτλον : Αί 
'ύβρεις τιον. Αύτό θά είναι ή άπολογία μου.

II το ή σταθερά ίδέζ του."Ο,τι καί άν έκαμε 
προσέζρουεν έζει πάντοτε. Τό μέγιστο·/ παράπο
νό·/ του ήτο οτι ω; άνθρωπος εζρίθη κακώς, και 
έθλίβετο ζζιρίως. Αύτή ύπήρξεν ή βάσανο; 
όλων τών καλλιτεχνών οσάκις έσυκοφαντεϊτο ό 

χζρζζτήρ των . . .
Μιτάφρισις ΛΛΕΞ- Π ΔΟΥ2ΙΝΛ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Λαρό'ά τούς έσμιξε και Γοΰς. '// πίστις, ή αγάπη...

'//σαν άνδρόγυνο φτωχό, μά πρώτο στήν τιμή. 
Αυτός, παιδί εργατικό — καρδιά μαλαματένια 
Αύτή, γλυκεία ολόδροση, σαν Κρίνος τής Αυγής 
Γέλοια, χαρά, νοικοκυριό βασίλευαν στό σπήτι 
και ή Ζωή γοργόιρτερη, σάν όνειρο περνούσε.·.

Μά μόνοι δέν ε μείνανε. Χαρά στήν ευτυχία ! 
’Έν’ άγοράκι ιομορφο, ξανθό σάν τ'ην μητέρα 
ποΰ νόμιζες άπ’ τούρανοϋ πώς ξέφυγε το δρόμο 
'γεννήθηκε και πειό πολύ τ’ ανδρόγυνο ενώνει. 
Θαρρείς πώς όλιγόστεψεν ή πρώτη τους αγάπη" 
ολόκληρη κυμάτιζε στα μάτΙα τοΰ παιδιού των... 
"Ομως σ' αύτήν εδώ τή γή ποτέ ή ευτυχία 
δέν γράφηκε παντοτεινά νά μένη. Φτερουγίζει 
καί 'κεί ψηλά, στα σύννεφα, νά βρή φωληά πηγαίνει. 
ΊΙιαν γλυκό τό γελοίο τους κΓ ό Χάρος τό ζηλεύει, 
με μάτζα βάσκανα όρμιϊ καί μ ένα φύσημά του 
τής άμοιρης γυναίκας τον τά στήθετα σαβανώνει. 
Κι ό άντρας της μοιρολογά καί μές τήν ερημιά του 
γΐά συντροφιά τό στέναγμα τοΰ μένει καί τό δάκρυ.

II

Μ άν είν ’ ό θάνατος κακό γιά όλους μας μεγά.Ιο, 
γΐά τόν εργάτη δυό φορές είνε κακό" κατάρα ! 
"Αμα σφαλίση τοΰ φτωχόν τό σπήτι, ή ταβέρνα 
ανοίγει, θύρα διάπλατη τό πόνο τον νά πνίξη...
If»' ήξευρεν ό άμοιρος ποιος άνοιγε γκρεμνός 

στα πόδια του : Τό καπηλειό. Άπό τό σπητικότου 
μικρός ό δρόμος" μά, όχιαΐς γεμάτος χαί, άρκάφα.
If»' ειξευρε πώς πνίγεται στό κάθέ τον βαγένι 

ή καλοσύνη τής καρδιάς, κ’ ή δύναμι τοΰ νού. 
Οι φίλοι του τόν πήγαιναν εις τό κρασί — οί φίλοι, 
οί μεγαλείτεροι ίχθροί κι ’ άπ' τούς ίχθρούς ακόμα. 
Γλυκό φαινόταν στήν άρχή, μά ’κείνο ’λίγο ’λίγο 
ωσάν τό δηλητήριο είς τήν ψυχή τον στάζει, 
καί τρίκλιζαν τά πόδια του, στήν τόση καταισχύνη 
θαρρείς πώς ήθελαν κΓ αύτά νά φύγουν, νά κρυφτοΰνε 
Είχε καρδιά απέραντη, μά λίγο τό μυαλό ! 
«Αύτά 'χει δ παλιόκοσμος !» τοΰ λέγανε οί φίλοι 
καί στό κρασί ερρίχνοντο καί. άδειαζε ποτήρια 

παρηγοριά τάχα νά βρή στή λύπη τοΰ χαμού της. 
Τον κάκου όμως ! Δέν ’μπορεί ποτέ του νά ξεχάσΐ] 
τής πεθαυένης τήν μορφή ! Καί πομ'ι πολύ θυμάται 
μέσα στή ζάλη τοΰ κρασιού τή θλίψι τί/ μεγάλη... 
Είνε μεθύσι, άχ ! πικρό τοΰ τάφου τό σκοτάδι.

Καί έπινε, καί στό μυαλό τό χιλίοσκοτισμένο 
δλόξανθη μία μορφή νά ξεπροβάλλί] βλέπει 
μέ τά λευκά της σάβανα, μέ φώς περιχυμένη, 
ποΰ έμοιαζε σάν λούλουδο στά χιόνια τοΰ Γεννάρη !
Τά μάτια του έστήλωσε απάνω της μέ γέλοίο 
καί βλέπει τή γυναίκα του νά τοΰ γλυκό μιλή.
Καί σαν γυρίζει ποίά αργά στό σπήτι νά πλαγιάν η 
άπ’ τό μεθύσι τό πολύ στό δρόμο σάν νά βλέπη 
νά τρεμοσβύνη ενα φώς κάτω στή γή θαμπό 
ωσάν καντύλα μνήματος, κι άρχίζει νά δακρύζη. 
Καί όταν τά μεσάνυχτα άπ’ τήν ταβέρνα φεύγει, 
παίρνει μπουκάλι μέ κρασί, στό σπήτι τό πηγαίνει, 
κ’ εκεί στήν έρημη γωνιά είς τό παιδί του δίπλα 
τό άδειαζεν ολόκληρο «γ I ά νά περνούν ή πίκρες».

III

Μεγάλωσε τ ’ αγόρι του σάν τό φτωχό λουλούδι 
ποΰ σ’ ένα βράχο έρημο τά φύλλα του άνοίγει.
Καί άν άρριόσταινε ποτέ άντί σέ γιατρικά 
στό καπηλεώ τά χρήματα <5 άθλιος σκορπούσε 
καί μεθυσμένος έπεφτε στό χώμα και στους τοίχους 
εμπρός είς τής γυναίκας του τό αδειανό κρεββάτι, 
τά πόδια του λυγίζανε, ή γλώσσα του κολλούσε 
κα! άστραπαϊς τά μάτια του καί φ λόγες ξεπετοΰσαν. 
Τ'ην πεθαμένη φώναζε γυναίκα του μέ πόνο 
μέ μιά φωνή βαθείά. βραχνή, φωνή μισοπνιγμένη 
και τό παιδί άπ' τής φωναίς έζάραινε στήν άκρη 
θωρώντας νά κατρακυλά εμπρός του δ πατέρας.

— Γιά δες, παιδάκι μου γΐά ! δές — τραυλίζει τρομαγμένος 
άπάνω στό μεθύσι του — τή μάννα σου, γΐά δές την,
μή φοβηθής. γΐά κύτταξε, άχ ! νά την περπατεί, 
νά σοΰ μιλήση έρχεται, φορεί τά γιορτινά της, 
κρατεί λουλούδια εύμορφα, λευκή σάν τό κερί !
Μά τό παιδί άντ'ις γι' αύτά, τ 'ην αγριάδα βλέπει 
τοΰ δόλίου τοΰ πατέρα του,τό μουγγρητό ακούει 
και άνοιγε τά μάται του μέ τρόμο, μέ λαχτάρα 
και τής μανούλας τή ματιά νά ζεσταθή ζητούσε.
Jt'o χρόνια τώρα τό φτωχό νηστεύει τά φιλιά της...
’Ώ τί φριχτά μερόνυχτα μές στό φτερούγισμά του !

Μ'_ά νύκτα φθινοπωρινή, πού έβρεχε, στό σπήτι 
έγύριζε βιαστικός μέ ξάστερο κεφάλι
— παράξενο μ ’ άληθινό — ζεμέθυστος. "Ω θαύμα ! 
Βρίσκει τήν πόρτα τοΰ σπητιοΰ κατάκλειστη. Κτύπο,, 
τοΰ κάκου" δέν ακούεται" βαρεία μανταλωμένη !
Ξανακτυπά, καί μυστική νοιώθει ευθύς τρομάρα... 
Μά γελοίο έξαφνα γροικά μικρού παιδιού αντάρα,— 230
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ριζ. 'Ελεγόν τινε; οτι δ κόσμος εκτινάσσω·/ τά 
πζλαιά του zx/.r, ήθέλε παντού νά τζζζΆ'ι.χβέ 
-ζ',·/ λευκόν έπενδύτην τή; εκκλησία;. Τότε άνε- 
φάνη,κυρίως είπεΐν,ή Κελτορωμαϊκη τέχνη.Δια
δέχεται τό Αζτινικον ύφος, διατρέχει περίοοον 
σχηχατισμού ζ.ζί προετοιμάζει τον γοτθικόν χζ 
ρζκ.τήρα,όστι; ζνεφάνη περί τζ μέσα τού II!’ 
ζίώνοτ.

ΜΕΡΟΣ Ε'ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α-. ΚΑΤΑΓΟΓΜ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΗΣ ΓΟΤΘΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Τό άρχιτεκτονιζόν ΰφο; τό όποιον διαδέχεται 
τό Ρωμαϊκόν, έκλήθη Γοτθικόν — Λύτη ή ονο
μασία είνε πιθζνώτζτζ Ιταλική; καταγωγής 
ζ.ζί έτέθη έν χρήσει ύπό τών αρχιτεκτόνων τού 
τέλους τή; Άνζγεννήσεω; : τού Παλλαδίου ζ.ζί 
τών συγχρόνων ζύτού,οΐτινε; την έχαρακτήρισαν 
ώ; γοτθικήν αρχιτεκτονικήν, ήν έθεώρησαν βάρ
βαρον, ώ; στερούμενη·/ πάσης άξια:.— Ήπρό- 
ληψι: ζΰτη, ήν μόλις ζ.ζί μετά βία; ήδυνήθη ό 
κόσχο; νά έννοήση, έπέπρωτο έπι πολύ νά διζ 
τηρηθή ύπάρχουσα ζ.ζί νά ύποστηριχθή μάλιστα, 
εΐ; τρόπον ώστε ζ.ζί νά φανατίση, τού; όπζδού; 
τη; τοιαύτη; γνώμης, Εί; τό τέλο; οέ τού 
XVIII ζίώνο; σοφό; τι; διακεκριμένο; ό Petit 
Radel, μελετά τά μέσα οι ’ ών θά ήδύνατο νά 
καταστρέψν), τζχέω; ζ.ζί χωρίς μεγάλη·/ δαπά
νην, τά έργα τζύτζ τά άληθώ; γοτθικά, τά 
όποιζΒεϊς τού; οφθαλμού; του ατιμάζουν τό γαλ
λικόν έοαφο;.»—Ό τρόπο; τον οποίον δεικνύει 
ε’ις έν περίεργον ύπόμνημα ήτο τώ οντι έζ. τών 
μάλλον πρακτικών, απλού;, πνευχατώδη; ζζί 
εΰωνο;. Προϋποθέτει ερεύνα; ούχ ήττον έπιχο- 
νου; ζ.ζί μετ ' έπιστζσίζ; γενομένζ; ζ.ζί οϊ Νορ- 
μζνοοΐ οϊ κατακλύσαντε; την χώραν θά λυ- 
πούντο διότι δέν έτυχον νά γνωρίσωσιν αύτόν 
έν καιρώ.

Είνε περιττόν νάτόν περιγράψωμεν, άλλ’οία- 
δήποτε ζ.ζί αν είνε ή γνώμη ήν έχει τι; περί 
τή; τέχνη: τής καλούμενη; γοτθική;, μόλις 
αποβαίνει άνκγζαΐον νά εΐπη ότι οϊ Γότθοι δέν 
αναμιγνύονται ποσώ; ε'ι; τά περί αύτήν έργα. 
Τό τεθλασμένο·/ τόξο·/ δέν είναι τό χόνον στοι
χείο·/ τού νέου σχήματος· άλλ ’ όπω; δήποτε 
είνε τό στοιχείο·/ τό μάλλον έμφαντικόν ήγε- 
μινεύει, ένώ άλλου είνε κατά τό χάλλον καί 
ηττον ζ.ζτα συμπτωσιν μονον πζρεχπίπτον. — 
Οΰτω, έςηγεϊτζι διατί οί άλλοι έσωζαν εί; τό 
γοτθτιζ.όν σχήμζ τό όνομα pointed style. Άλλ' 
υποοειςωμεν κατά πρώτον πώς ή γοτθική τέχνη 
διεδέχθη τήν ρωμαϊκήν, συνοψίζοντε: τήν θεω
ρίαν τού Quicherat.

Απο του τέλους τουX ζίωνο; οί αρχιτέκτονες 
ύπελόγιζον τήν άξίαν τή: οικοδομής έκ τών κυ
ρίων θολών, τών ΰψηλών όσον κζί στερεών. — 
Ηδη όσον περισσότερον ό θόλος είνε ύψηλός.

, · . » - I t Τ
τοσον οι ζινουνοι τη; ζζταρρευσεω; ζυτου εινε 
μεγάλοι.—Οί κτίστζι δέ τών θόλων. παρατήρη
σαν ότι συνεπείκτή; ώθήσεως τού ύλικού, οί θο
λοί έθραύοντο ή έτεινον πάντοτε πρός θρζύσινείς 
δύο σηχεϊζ, έκάστοτε τά ζύτά — Ιον εί: τήν 
κλείδα,δηλονότι εί; την κορυφήν τού τοςου. 2ον 
είς τά: δύο πλευρά; του τόξου, δηλονότι εί; το 
άκρο·/ έκαστου τέταρτου τού κύκλου, αριστερόθεν 
ζ.ζί δεξιόθεν τής κλειδός.—Διά νά έχποδίστ, τι; 
τήν κλείδα άπό τού νά χαμηλώση έζ. τή; θέσεώ; 
τη:, έοαντάσθησζν νά τήν ύψώσωσι πέραν 
τού σηχείου, εί; ο θά ύψούτο κζτά φυσικόν λό
γον. "Οπω; δέ τά τόξα τού κύκλου μη θλζ- 
σθώσι εί; τάς πλευράς, έφζντζσθησζν νά τά 
άνορθώσωσιν,οπερ άλλως τε ήτο ή συνέπεια τή; 
πρώτη; μεταβολή; τή; ύπερυψώσεως τή; ζλει- 
δός’ζ.ζ.ί τοιουτοτρόπω; θά ειχον θόλον έσχημζ- 
τισχένον ούχί ύπό ένό: μόνου τόξου, άλλ’ ύπο 
δύο, άτινα ίθλώντο ύπό τή; κορυφή; τή; ζλειδός.

’Εξ αύτή; τή; τελειοποιήσει·/; τή; οικοδο
μή;, το ευφάνταστον πνεύμα τών καλλιτεχνών 
αρχιτεκτόνων, συνήγαγε θαυμασίαν άνάπτυςιν 
αισθητικήν.

Έν τούτοι;, βλέπει τι;οτι ή γοτθική -ζύ/γη 
είνε τέχνη ήτι; ού μόνον διεδέχθη τήν ρωμαϊκήν 
έν τή άρχιτεκτονιζή, άλλ'έξήχθη έκ τών κόλ
πων αύτή; ώ; είπεϊν,ώ; θυγάτηρ της ή άδελφή· 
Τούτο δύναται τις εύκόλως νά έννοήση έζ. 
τής μορφή; ήν έλαβε·/ προϊόντος τού χρόνου δια
δοχικό; ή γοτθική τέχνη, έν τή αναπτύξει αύ
τής.

Εί; τά πρώτα μνημεία, τά ίδρυθέντα κζτά 
τό νέον σχήμα, ή άψίς μόλις φαίνεται θλω- 
μένη έν σπέρματι είσέτι. Ό XII αιών χορηγεί 
μεταβατικόν σχήμζ, κζί μόνον βαθμιαίω; κζί 
κατ’ολίγον λαμβάνει τήν μορφήν τη; τήν αληθή 
εί; άνζστημζ τέλειον.

("Επεται συνέχεια).
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ *)

"Αλλοτε ή τέχνη δέν έδιδάσζετο ώς τήν σή
μερον. Ή τέχνη έδιδάσκετο είς τό ζωγρα- 
φεϊον. Οί μαθηταΐ ήρχιζον νά τοίβωσι τά χρώ
ματα, έπειτα νά σχεδιάζωσι κζί κατόπιν νά 
χειρίζονται τά χρώματα ζωγραφοϋντε; καί 
άντιγρζφοντε: έργα τών διδασκάλων παρ οις 
έχζθήτευον. "Ωστε τινά τών έλαττωμάτων η 
τών αρετών τών διδασκάλων φαίνονται και ει; 
τά έργα τών μαθητών. Έν τή άναγεννήσει 
τής Νεοελληνικής τέχνη; βλέπομε·/ δτι δ αύ-

’) Συνέχεια. 

τός τρόπο:, ή αύτη τεχνοτροπία δηλαδή, εν Κερ
κύρα καί Ζακύνθω έσχήματισε σχολήν,ήν όνουά- 
ζοχεν Επτανησιακή/·, ή; σχολάρχη; ει·= ο 
Παναγιώτη; Δοξαρά;. Έπισήμω; γνωρι,ομεν 
οτι ό Παναγιώτης εδιίάχθη τήν τέχνην εις 
Βενετίαν, δ Παναγιώτη; ύπήρξεν ό πρώτο; οι- 
δάσκζλο: τού υιού του Νικολάου, του τ£Αί''· 
ποιηθέντοςέν’Ενετία καί οιδάξαντο; έν Ζακύνθω 
τό πρώτον τόν Κουτούζην οστις έτελειοποιηθη 
έπειτα χέ τήν τέχνην τού 1 ιεπολο έν Βι/ε- 
τία καί δ Κουτούζη; έδίδαξε τό πρώτον τον 
Καντούνην. "Οταν ό Κουτούζης έκλεισε τα; 
θύρα; τού ζωγραφείου του εί: τόν Καντούνην, 
δ Κζντούνη; έχειρίζετο τά χρώματα- κατα τον 
τρόπον τοΰ Κουτούζη καί ό Κζντουνης αντέ
γραφε τά έργα τού Κουτούζη κατ ’ άρχάς οου- 
λικώς, έπειτα έμιμεϊτο αύτά ελευθερω;. Βλε- 
μεν ότι καϊ αύτήν τήν λιτανείαν του Λ,ιου 
Διονυσίου έμιμήθη οιά νά κάμη την λιτανείαν 
τών ’Αγίων Πάντων. Κι’ ή λιτανεία ή άπο- 
τεφρωθείσα, ήτο μίμησι; τή; του Αγιου 
Διονυσίου. Τήν λιτανείαν ταύτην, πολύ ωραιζν. 
εΐδομεν ήμεϊς, οτε τό πρώτον ήλθομεν εί; Ζά

κυνθον.
Δο-Μία άλλη σύμπτωσις. Ό ΙΙαναγιώτη; 

ξαράς, ώ; εΐδομεν, ήτο θαυμζστη; 
λου Βερωνέζ, καί δ Κουτούζη: ήκολούθ 
σχολήν'τού Τιέπολο. Ό Tiepolo '-ύτο; 
χάσθη παρά τινων δ μεγαλείτερο; ,ωγ 
ον είχε τότε ή Ένετίζ, ω: εχων τά; 
τού 'Ραφαήλου ζαί τού Poussin κζί 
λο; τού Παύλου Βερωνέζ (1). θ I 
λοιπόν, ήτο θζυμαστή; τού ΙΙζυλου 
ώ; ήτο ο Παναγιώτη; Δοςαρά;. 
ήσζν τά πνεύματα τού Tiepolo και 
νέζ κζί ούδεις περισσότερον τού 
νίκευσε κζί προσφιλείς κατέστησε τά: 
ιδέα: τού Βερωνέζ (2).

Βλέπομεν μίαν ενότητα τής σχολή; τών Δο- 
ξαράοων ή τή; Επτανησιακής, ώς ήμεϊ; την 

ονομάζομε·/.
Ό Κουτούζη; καί ό Κζντούνη; φιλοτεχνουν- 

τε; και αύτά; έτι τάς εικόνας, ζί όποΐαι τ 
άηδώς είζ.ονίσθησζν ύπό 
γράφων, έδωσαν νέζν ζ· 
τέχνη; δύναται καί εί; 
κείμενα νά έγγα, 
χή; του κζί τήν 
είνε κάτοχος. "Αλ.λω; τε ή 
τή; τέχνης συνίστατζι εί; την 
τής διερμηνεία;, ήν δίδομε·/ εις 
κζί ού·/1. είς τήν ουσίαν των
- . . Τ ' ·ητις εκ φυσεω; εινε κοινή εις

τού 11 ζύ- 
ει την 

ώνο- 
ράφο;, 

γνώσεις 
έφάμιλ- 
“’ιέπολο 
Βερωνέζ 

'Αδελφωμένα 
τού Βερω- 

ύ Tiepolo έγε- 
χζριέσσζ;

•όσον 
τινων άχζθών ζγιο- 

‘ Ό κζλλι- 

άντι- 
ή; ψ’ν- 

τή; τέχνη;, ή; 
μεγαλοπρέπεια 
άναπζράστασιν 
τά άντικείμενα 

αντικειμένων, 
πάντα;. Εχοντε;

,ωήν ιδεώδη.
: αύτά τά ποταπά 
τήν εύαισθησίζν τ

> τελειότητα
Άλλως 

1) ΙΙοδλ. C. BoSto : Site d’ u n artista, 
σελ. 38.'

2) Πρβλ. Zanetti : Pittura Seneziana το- 
μσς Β' σελ. 600.

ύπ' ούιν τού; χρόνου; καθ' ον ήκμαζον, το 
πεοιβαλλ.ον. τό δόγμα, δέν ήδύναντο νά κάμωσι 
πε'οισσότερον οί Δοξαραδες. δ Κουτουζη; κζι ό 

Καντούνη:.
Ό Κζντούνη: είργάσθη περισσότερον τού Κου

τούζη. Τά. έργα καί τών δυο τούτων Ελλή
νων καλλιτεχνών είνε ζξιζ λόγου. Δυστυχώ; 
ε·:··άζοντο ένίοτε έν βία, alia presta καί οΰτω; 
ενίοτε r,i-r<).x-.x τινα καί αί ζζραι εινε άτε
χνοι. ϊ> Κζντούνη; εινε γονιμότερο: τού Κου 
τούζη διά τήν ποικιλίαν τών κινήσεων και τόιν 
χειρονομιών. Άμφότεροι ειχον ιδιαιτέραν φιλο
καλίαν καί -zi/yrri περί ~.τ;> , χτ.ζ-
δίδοντες είς τά άντιγρζφόμενζ έργα χαριέ- 
στζτζ σχήχζτζ. στάσιν οιάφορον, προσθέτον- 
τε: δέ ποοσέτι ή άφαιρούντες πρόσωπα εκ των 
πρωτοτύπων, οΰτω; ώστε ζί αντίγραφα! εφζι- 
νοντο ίδια έργα ένίοτε. ΙΙερί τόν χρωματισμόν 
είχε τόσον χεγάλην οεςιοτητα, ώστε οιά οευ- 
τέοας έπιβολ.ή: συνετέλουν το ίργ:-'· “θλ.λά 
κι; δέ διά τή; πρώτης, alia prima. ώ; φαίνε
ται είς πολλά τών φιλοτεχνημάτων ζύτών. Ή έ- 
τοιμασίζ τής οθόνη;, imprimilnra, έγίνετο <0; 
έπι' τό πλεϊστον έξ έρυθρά; ώχρας, και ό ερυθρό; 
ούτος χρωματισμό:, έχρησίμευεν ένίοτε ώ: βζ 
σι; τών ποοσώπων κζί ζκρων, ζτινζ ετομι,ον 
ζοισταδιά πρώτη; π:ριβολή:. Καί αύτη ή iin- 
priinitllia των ένίοτε ητο λεπτή. \υτζ συντε 
λούσιν είς τό νά φθείρωνται πολ.λζι των εικο 
νογραφιών των κζί νά τρίβεται ό χρωματισμό:. 
Έπειτα εί: τήν imprimitura προσέθετον ytfyw 
πολλάκις. Τού Νικολάου Δοξαρά δ χρωματι
σμός είνε ζωηρότερο;, άλλ' άν εί;εικόνα; τινα: 
τού τε Κουτούζη κζι Κζντούνη λείπει ή οια- 
φανεια καί ή ζωηρότηςτού χρωματισμού, τούτο 
δέν προέρχεται έκ τή; μίξεως ζαί τού χειρι- 
σχού τών χρωμάτων τών ήμετέρων καλλιτε
χνών, άλλ' έκ τή; άμζθεία: τών επίτροπων 
ή ύπηοετών τών εκκλησιών, οιτινες ενίοτε κα- 
θαοίζοΰσι τάς εικόνα; διά λινΰαϊον βρασμένου, 
άννοούντε; οτι τούτο έχει τήν ιδιότητα νά μαυρί- 
ζη τά: εικόνας."Ολοι άλείφουσι τά: εικόνας ζτε- 
χνως δΓ ελεεινή; βερνίκη:. Εννοείται οτι το 
άμάρτημζ τούτο έπραξαν οϊ έπίτροποι πολλάκις 
έπι τών εικόνων ζύτών.κατά καιρούς, νομι,οντε; 
χάλιστζ ότι τάς διζσώζουσι.

Ό Κ αντούνης δέν έμιμήθη τον Κουτουζην μό
νον εί; τήν τέχνην, άλλά κζί εις πολλά άλλα. 
Καί τού Κζντούνη ή ζόμμωσις ήτο -•υνζικοπρε- 
πής,άνάρμοστο; είς ιερέα. Ένεδυετο πολυτελέ
στατα, τά ράσα του ήσζν μεταξωτά κζί κοντά. 
Έφόοει πίλον πλατύγυρο·/. Ήτο υψηλού άνα- 
στήχ'ζτος καί έπιβλητικού. Εύ-ιδής, εύσαρκο:, 
οοδόχρου;, φιλόκαλος κζί φιλάρεσκο:. Πολύ ερ- 
ρεπε πρός τήν τρυφήν κζί ήδονήν. Εί; ζκρον 
ήτο τολμηρός, άνδρεΐο; κζί φιλαλήθη;. Φίλος 
ειλικρινής, εύγνώμων, αλλά δυστυχώ; πολύ μνη.
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Μινιόν ΙΙαπαβιέρου

σίζαζος. Ελεήμων ζαί φιλόπτωχο; εις τοιοϋ- 
τον βαθμόν, ώστε σχεδόν έπένετο. "< )τε κατά 
τά Θεοφάνεια περιήρχετο με τόν αγιασμόν εί; 
τάς ιίζ.ιζ:, πρώτον επορευετο εί; τους π/.ουσίου; 
ζζί άκολούθω; εί; τούς πτωχού;, ϊνζ οιζνεΐα·/) 

/Γ'''.1·*'·*’ ζπε; άπό του: πλουσίου; έλάμβζ- 
νεν. Εκόσμ.ει ζζτά μίμησιν τευ Κουτούζη τήν 
έζζλησίζν, έν ή εφημέρευε πολυτελώ;, μέ πολ
λά κηρία ζαί τεχνητά άνθη. ’Εχθρός ητο τη: 
έν χρήσει έκζλησιαστικής μουσική; ζζί τη; βυ
ζαντινή; αγιογραφία;. Εί; τήν έζζλησίζν ήθελε 
την ιταλικήν μουσικήν ως ζζί τήν ίτζλιζήν 
ζωγραφιάν. Έν τή έζζλησίζ αύτοϋ έψαλλεν ό 
ϊοιος,οϊ δέψώλται έψαλλον ώς ψάλλουσιν εί: τά; 
δυτικά; έζζλησίζ; μέ μουσικήν ώραίαν ίτζλιζήν, 
όιά νά συγκινηθή ό έκζλησιζζόμενος ζζί νά ΐ 

πτατζι ή ψυχή του είς τούς πόόας τοΰ Ύτρί- 
στου, ώ; ελεγεν. Ο Καντούνης έπίση: ήτο έκ 
φυσεω: πεπροιζισμένος μέ φωνήν /.ίχν έν.υ.ελή.
Απο τοϋ άμβωνο; έζήρυττε τόν λόγον τοϋ 

Θεοϋ εύγλώττωςκζί ποιητικός. Αί ιεροτελεστία-, 
του Κζντούνη,ώ; ζί τοϋ Κουτούζη, ησζν μεγα
λοπρεπείς έν τή έζζλησίζ έν ή έφημέρευον ήθε
λαν νά δείξωσιν ότι ησζν κοάλτίχι-αι.

■() Καντούνης άπέθανε τή 25 Άποιλίου 
1834.

Ω; καταφαίνεται έν τοΐ; σημειώμζσιν ημών 
το ονομζ Δοςζρζ συνεδέθη ούμόνον μετά τή: Κερ- 
ζύρζ; ζζί Ζακύνθου, άλλά ζζί μετά τή; Λευ- 
ζ.άοος. Εν Λευζάδι μάλιστα, ώ; εΐδομεν, εί: 
τον ΝικόλαόνΔοςαράν τώ 17(11 Δεκεμβρίου 27, 
άνετέθη ή ζωγράφισι; τοϋ Νάρθηκας του έν 
Λευζάδι ναού τοϋ ‘Αγίου Μηνά. Ό Δοςζρά; 
έμενε τότε εν Ζζκυνθω. Λοιπόν, ό Νικόλαος 
Δοςζρζ: έγρζύον διά τόν ρηθέντζ νζόν τόν Ά
γιον Μηνάν προ τ:ϋ τυράννου,τήν άποτομήν τή; 
κεφαλή: του ζζι του: Εύζγγελιστάς. Περίεργον 
:ί>ε ότι,ζζτά -.ό έτος ζαθ’ο οϊ έπίτροποι τή; έζ
ζλησίζ.· συ-.εφώνουν μετά του έν Ζζκύνθω \·- 
ζολζου Δοςζρζ νά ίστορίση τήν έζζλησίζν τοϋ 
Αγίου Μηνά, τό έτο; έκει·.ο, τώ 1761, έγε·.- 

νάτο έν τή ιδία νήσω Λευζζδι άλλος καλλιτέ
χνης,οΣπυριοων Βεντούρας,οστις άπέθανε τή 18 

Ιουνίου τοϋ 1835, έν περίπου έτο; μετά τόν 
Κζντουνην. 11 φήμη τοϋ Δοςζρζ ζζί έν Λευ- 
ζζοι είχε στερεωθή- τά έργα του έθζυαά- 
,οντο ζζι εκεί. Κζι έζει ή νέα ~ifyr. έζυ- 
ρίευε τά; ζζρδία; πάντων. Ό Σπυρίδων Βεν- 
τούρζ:, ές απαλών ονύχων έδειξε τοσζύτην ζλί- 
σ·ν προ; τήν ζωγραφικήν, ώστε μόνη διζσκέδζ- 
σι; του ήτο τό ίχνογρζφεϊν. Εικοσαετή; ών,με- 
τεβη εί: τήν Ενετίζν, ένθα οιέμεινεν ολόκλη
ρον δεκαετίαν σπουδάζων τήν ζωγραφικήν. Έ- 
πζνελθών καλλιτέχνη; δόκιμο; ήρςζτο νά έργα 
ζηται καί έκόσμησε έκκλησία; καί οικία; διά 
λζμπρών έργων. Οί Λευκάδιοι ναοί έπιδειζνύ- 
ουσι τά; έςή; εικόνα; του. Εί; τόν Άγιον Νι
κόλαόν εινε ή ' Ιτζοποντή καί τά θαύματα τοΰ 
Άγιον Νικόλαόν, ό Δανιήλ ίξηγών τό δνειρον 
εις τόν Ναβονχοδονόσορα, ό Γάμος εν Κανμ 
(ζντίγρζφον τοϋ Βερονέζ), ό «οίκος .-ιατρός 
οίκος εμπορίαν», ή Σαμαρεΐτις, Μαρία μη μοΰ 
&πτον. Εί; τόν Νζόν τοΰ Άγιου Μηνά ; '() 
πτωχός Σαμαρείτης, ό «μη εχων ενδνμα γάμον. 
Κζί εί; άλλα; έζζλησίζ; ύπάρχουσι έργα του.
Εν τή οίζίζ τών άπογόνων τοϋ Βεντούρζ δια

σώζονται ώρζϊζι εικόνες, οίον αί προσωπογρα
φία·. τοϋ ζόμητος κζί ζομήσση; Orio συμβούλου 
του Λυτοζράτορο; τή: Ι’ωσίζ: γενόμεναι τώ 
1802, μίζ γυνή γυμνή ζζταλεκλιμμένη καί 
ζλλζι τινε; είζόνε; έπίση; ώρζϊζι.

Ο Βεντούρζ; διεζρίνετο εί; τά; λεπτουργέ»; 
ώ; καταφαίνεται έν τή εικονογραφία τών θαυμά
των τοϋ Άγιου Νικολάου.Θεωρείται ώ; τό τε
λευταίου έργον ζύτου «Τό άρον τόν κρζββζτόν 
σου κζι περιπάτει» το ευρισκόμενον έν τήν έζ
ζλησίζν τοϋ Αγίου Νικολάου. Ή φήμη τοϋ 
Λευζζοιου καλλιτέχνου δέν έβρζδυνε νά έςέλθη 
τή; μικρά; γενετείρας πζτρίδος αύτοϋ, οϋτω δέ 
συχνάζι; προσεκζλουν αυτόν πολλαχόθεν μέ ά- 
ορά; άμοίβά;, ϊνζ διά τοϋ χρωστήρα; του στο
λίση εκκλησία;. Δ’-ό ζζί έν Κερκύρζ καθώς καί 
ένΚεφζλληνίζ ζζί αλλαχού ύπάρχουν εικόνες του.

Πάρι? ΆχΟΛεύς
ΕΡΓΑ Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ

11 οοσζ.ληθείς δέ ποτέ πζρά του Λλή Ιΐζσά 
ϊνζ τεχνουργήση έν φυσικω μεγέθει την είζόνζ 
του τοσοϋτον έπιτηδείω; τήν έγρζφεν, ώστε ό 
τύραννο; έδωζεν αύτό διπλάσιάν τιμήν τή; 
συμφωνηθείση; 1), άλλ' ώ; μά; έβεβαίωσεν 
σεβαστός οίλος τή; Λευζάδος, ο Αλή Πασά: 
φοβηθεί; μή διζδοθή έν τώ έςωτερικώ τόσον πι
στή ή φυσιογνωμία του είχεν άποφζσισει την 
έξόντωσιν τοϋ καλλιτέχνου κατά το σύστημα 
τοϋ τυράννου τή; Ηπείρου. Άλλ' ό Βεντούρζ; 
προειδοποιηθείς παρά χριστιανού φίλου του τε 
Άλή ΙΊζσά κζί έζυτοϋ, άνέβζλε τήν έντελή 
άποπεράτωσιν τή: εικόνα; κζί κρύφζ άπέδρζ’ 
φέρων όμως μεθ' εαυτού ιχνογράφημα τοϋ Άλή 
ΙΙζσά, μετέβη εί; Κέρκυραν, ένθα έχάρζςε νέαν 
είζόνζ, ήτι; πωληθ-ϊσζ αδρός έν Ιταλία έχρη- 
σί-ζευσεν ώ; πρότυπον διά τά; ζυζλοφορηθείσζ; 
τοϋ τυράννου εκείνου είζόνζ;.

Κζί ό Βεντούρζ: είχε τά; ιδιοτροπία; του, 
άποτέλεσμζ τή; φιλοζωία: του. Λογου χαριν φο
βούμενο; μήπως χάση τήν ό’ρζσίν του διήγε βίον 
όντω: -ζοναχιζόν ή ζύτάρζειζ ζζι λιτοτη; αυ
τού ήτο μεγάλη· ούδέποτε έπινεν οίνον ή ζλλα 
πνευματώδη ποτά, άπέφευγεν έντελώς το ζλζ; 
κλπ.

I Άνο>ου6εΓ).
ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

1) Όρα Σ. δέ Βιάζη : Νεοελληνικά, έν τώ πε- 
οιοδικώ ’Αθηνών Έόδομάε ετο; Α' φυλ. 19 τοΰ έτους 
■|884.‘

Η ΣΚΛΑΒΑ
I

Στήν έίώπορτα, κάτω c τά τείχη 
πού φυλάνε σεράγ,ια τίαρίά, 
i άράπης τήν φέρνει τήν νι,ά 
κηνυ·(ώνταε χρυσόφλωρη τύχη.

— Μ1ά βρυσούλα . . . κ’έγώ κουρασμένη 
άχ I λιγάκι νά πιώ· 

ή ντροπή τήν καροιά μοΰ βαραίνει, 
τό δισσάκι μοϋ κέόει τόν ωμο 

πού μ’αύτά ίενυχτώ 
c τής σκλαόιαο τόν ανήλιο δρόμο —

Έέαπλώθη c τήν χλόη . . . οί ήχοι 
τήο βρυσούλας ώσάν νά κυλούν 
τ’δνειρό της, τά ’μάτια σφαλούν 
νά μή βλέπουν τήν μαύρη της τύχη

II

Έκοιμάτο . . . δειλά γυμνωμένος 
ό κρινόλευκος γέρνει λαιμός . . . 
τήν πωλούσεν ό μαύρος κ’έμπρός 
φθάνει κάποιος γλυκόστομος έένος.

— Είσαι έσύ τό ατίμητο κάτι 
πού ζητούσα ναύρω’ 

τό χρυσό μου άφήκα κρεδδάτι 
καί κιθάρα κρατώντας ς τόν ώμο 

χρόνια ψέλνω γυρνώ 
’ς τού ώραίου νά φθάσω τον ορόμο —

— 23β —

Νιόε σάν άγγελος ’μπρός της γυρμένος 
τής σκορπά λευθεριάς μουσική, 
καί αύτή όνειρεύετο έκεΤ 
όσα λέγει ο γλυκόστομος Εένος.

Κ· Σ. ΓΟΥΝΑΡΗ?;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

DIES IRAE
I

Flotic cToot δέ θά πϋ, ρεσ’ οτήν καρδιά 
Τ’ όνομά σου Οέ νά πνίξω. 
Ούτε ποτέ τό στόμα μου 
Γιά σένανε θ’άνοϊόω

Έίησες τή ίωή κ’έσΰ τής γής
Π’ άκατάπαυστα κυλιέται 
Kai τίποτα άπό μέσα τηο 
Στον ούρανό πετιέται.

Δέν δχειε μέσ’ στά στήθη σου ψυχή, 
Μιά καρδιά μονάχα μαύρη 
Ποϋ ζήτησε μέσ’ στή ντροπή 
Τήν εύτυχιά της νάορη

Κι άν ο,τι ζή μεγάλο έχεΤ ψηλά 
Σ-ήν καρδιά δέν έχεις κλείσει 
"Εχεις ψυχή σου τή ντροπή 
Ποϋ αθάνατη θά ζήση.

Σ’ ΕΝΑ ΕΚώΕΤΟ

II
Κλαϊγε, παιδάκι ολόχαρο 
Μεσ’ στή χαρά τήν τάση, 
Η κλάψα τό κοριιάκι σου 

Θέ νά το μεγαλώση

Καί τρέίε γρήγορα νά βρής 
Τή μάνα τή χρυσή σου 
Γιά νά μπορήε απέραντη 
Νά κάμης -ή ψυχή σου,

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΜΑΡΤΖΟΚΡΧ

SONNETS

NARCISSE
Λιι peintrc Emile Delobrc 

Tout se tait Le jour plane. Au bois. pas un soupir, 
Pas une aile dans Γ air, sur I'ean. pas une brise. 
L’ ephibe, fils charmant de I'ondoyant Cepliise 
Sur la rive est couche — non pour voir resplendir

Le ciel d«ns le flotclair, ni pour v rafraichir 
Sa levre lentement ou sa main indecise.
Ni pour suivra sur I’ean quelque moiiche surprise, 
Mais pour s'y contempler, s’y cherir Λ loisir.

Tordant avec langueursa nudile flexible. 
Narcisse est consume d’un desir impossible 
Et jusqu' an soil- s' admire en Γ huraide miroir.

Ainsi penchee au bord de I’amour de la femme, 
E-t noire ame inquiele et chaste, croyant voir 
Lui sourire son pur reflet dans une autre ame.

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ
Ευχαρίστως Λημοηιινομτν τό ΐπΐτηόες Λιά τήν «Πίνα' 

κοΟήκην» γραγνν Ελ/.ηνιητί ποίημα τή; ίν 'Αμερική φι~ 
/.ελληνίΛο; φιλοσόφου καί πηιητρίας ότσ.τοι>·ίΛος Frank 
Miller ή; τήν εικόνα ίϋημοσιεΰοαμεν εν τιίί α'. τόμοι.

2. τ. Δ.

Εγιρν’ Μ.νρό γ.ΙνχόΚπμπο. ό.Ιάργνρο ιμιγγάρι 
Στον ουρανού την ιιγκα.ΐιά t ή xptOofatpetperia., 
Ίοϋ Ε.Ι.ίηνπόντον τΐ> φρένιασμα φωτίζοντας 

[ζίζο/ζα,
1 όι άστρα τά μιοόσΰεστα μι .ΙΛμώι άργυρϊνία. 
Τάγίρι .τοϋ τραγούόαγι pec. τής ε.Ιιμις τά φύ.Ι.Ια 
Σαν ποιητής γ.Ιυκΰ.Ια.Ιος ποϋ τραγουόεϊ αιώνια. 
Στά σιήθια μου rft> εκρυύα κρυφά xa>ha. πύΡο, 
Και ίιϊφνω χάπο'α άείκή κί’ ασύγκριτη 'πιθύμ'α 
Αχ!μές τη> <ίνιρώτευτη καρόιόι μου κρυφόν 1ό>θω, 
Knifeynva πώς επαιζε Τι'ιγίρι ητάμι-.Ι.Ιΐά μου, 
Πως τραγουδώντας έσπαζα ι τά χύμα τα μπροστϊι 

[/τον.
1/<ι μέσα στην όινέκφραστη τον ουρανού γα,ΐήνη, 
Σε βαθυγάλανη γωνιά κομήτης ζεπρο6ό.1.1νι 
'Ολόφωτος κι ολόλαμπρος.τριγύροι τον σκορπάει 
Ασύγκριτη φεγγοβολή, κι' όλα τάστέρια σίΐύνει 
Κι'αοτράφτοντας γιά μιά στιγμή, τόν ουρανό 

[περνάει. .
Και χάθηκεν άπά ντεχα στή σκοτει νιά καϊ πάει !

"L1όνειρο τριθαύμαστο τής νύχτας, μαγευμένο. 
Αν σεχασαν τά μάτια μου.,άν είσαι πΐά οΰυ- 

[σμένο,
Ελα ! τ άστέρια φωτιοε τάμέτρητα και πόι '/.ι : 

Καί όος μον τή χρυσόφτερη Ελπίδα τή μεγάλη! 
Ναι, νά συλλάβω ρ,'ά φορά θαυμάζοντας καί 

[στά.ίι
Mji'i λάμι'-ι ύπερι'ινθρωπον τον αθανάτου κόσμον 
Να ίδώ ακόμη · <’οιρ'ε - τα άφθαστα σου κάλλη: 
Tor κόσμο ποϋ ξεχύνεται ατών άστρων τήν 

[ αγκάλη.
ΦΡΑΓΚ ΜΙΑΑΕΡ

I IMPROVISATEUR
Λιι -itahuiirc Felix Charpentier 

Artiste, que captive on la Forme ou le Son, 
Avec le haut souci de n' avoir point d’emule, 
Foin du metier trop sftr I Evife la forinnle, 
N’asservis pas ton reve aux mots d’une lecon.

Mais guetle le reflet et surprends le frisson. 
La Nature a des lois que Γ Ecole simule.
L ombre d’un arbre.un son de cloche.un pas do mule. 
Ebauchent la stalire on dicteiil la chanson.

Et vois ce jeune pfltre : il n’eftt d' autre ressource 
Que d' ecouter la longue plaiute de la source, 
Le rnurmure du vent, le rire de I’oiseau :

Et lui - indnie, deja, laissanl errer sex chevres, 
Tache A soufl'ler son ame ingenue au roseau
Mai faille, qui n'a point fremi sous d' nulres- levies

MARC LEGRAND

★ ΤΑΞΕΙΔΙβΤΙΚΛΙ EXTTtlULF.IL *

Η ΚΑΡΡΑΡΑ
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ 111‘ΟΣ ΦΙΛΟΝ)

[Λίαν ιύχαηίηιωι Ληιιοησύομιι· ίνϋκιφτοοΰαατ ).ε- 
πτομεοιΐιις πεηί τή; Κιιηυήηα; ήιι; tin ύη< τή>· ,Ιτιιλίαν 
ο,τι .ταο' ήιιϊν το ΙΙεντελικόν. Ο Λιιιποε.τή; γλύπτη; κ. 
ΣΦγ_ο; μτ την γαοιτωμινην aifri.riav, ήτις πάντοτε τόν 
Λιακοίντι, ικ'/ΐητι τΐο/.υτίμον; γνώμιι;, aiior; ινχόμτΟιι 
νίι λι,Ί Οϋιοι νπο απονύαίαν τ.τοφιν.

S. τ. i.J

ΚΑΡΕΛΙΑ 27 ΝοτμίΙρίου 1202.

μχρα ώς θησαυρόν, τον 
εκμεταλλεύονται και από

ιηλθον άπό τήν Καρ- 
ράραν δ-χ·. μόνον διά 
τας εργασίας μου, άλ
λα ζα: διά νά ιδω έζ 
τοϋ’ πλησίον τήν πόλιν 
τών μαρμάρων ζαί ο
δηγηθώ είς πολλά 
πράγματα σχετιχα μέ 
τήν τέχνην μου. ’Εν
ταύθα θεωρούν τά μάρ- 
όποϊον συστηματ'.ζώς 
τον όποιον πλουτί

ζουν. Η φόσις ηΰνόησε τό μέρος τοϋτο μέ τό 
πολύτιμον προϊόν της, οί δέ ζάτοιζοι έτελειο- 
ποιήθησαν εις τήν έςόρυξιν ζαί κατεργασίαν αύτοϋ’. 
Άπαςάπαντες οί Καρραρέζοι καταγίνονται είς τά 
μάρμαρα, τά όποια αποστέλλονται είς ολα τά μέ
ρη τοϋ’ ζόσμου.'Εχει δέ ή Καρράρα απέραντα βου
νά μέ λατομεία μαρμάρων,τά όποϊα δέν ύπαρχε', φό
βος νά εξαντληθούν ποτέ. Οί σιδηρόδρομοι, οί έρ- 
γάται,τό σχεδόν παράλιον του τόπου ζαί τό οπωσ
δήποτε κεντρικόν τής τοποθεσίας συντείνουσιν ώστε 
νά μή φοβείται ή πόλις νά έζπέσζ, ποτέ. Δυστυχώς 
διά τά έλληνιζα μάρμαρα, δέν δύναται κανείς νά 
εΐ—η τό ίδιον, αμφιβάλλω δέ άν Οά αξιωθούν ποτέ 
τοιαύτης φήμης ζαί διαδόσεως. Ώς πρός τήν αν
δριαντοποιίαν ζαί τήν καθ’ αύτό γλυπτικήν καλλι
τεχνίαν οι Καρραρέζοι εινε μέν επιδέξιοι μαρμαρο- 
γλύπται, ούχί όμως ζαί πράγματι ζαλλιτέχναι.

Έζτελούν συνήθως τά έργα ξένων ζαλλιτεχνών 
έπί μαρμάρου. Οί Γάλλοι ζαλλιτέχναι εινε ύπέρ- 
τεροι τών καλλιτεχνών τοΰ κόσμου, οί δέ Ιταλοί 
εύρίσζονται σήμερον ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν είς 
μεγαληνπαρακμήν, μολονότι εργάζονται θαυμασίως 
τό μάρμαρον.’Αλλ’ ή ΐπιτηδειότης μόνη τής έζ- 
τελέσεως δέν άρκεΐ. Τήν παρομοιάζω ώς έν ζαλο- 
τυπωμένον καί χρυσοδεμένον βιβλίον μ.έ άνορθόγρα- 
φον καί ασύντακτον κείμενον.

Βεβαίως δέν έχω άξιώσεις παρατηρητοϋ’,οίτετάλαν- 
τον δημοσιογράφου δια νά περιγράφω ώς πρέπει τό 
μέρος τοϋτο τών μαρμάρων.Τολμώ μόνον έν όλίγοις 
νά έζθέσω τας έντυπώσεις μου.ώς ένδιαφερομένου δια 
τα μάρμαρα.Είς τούς πρόποδας ένός βουνού πλησίον 
τής Σπέτσιας,έζεΐ ένθα άλλοτε οϊ ’Ρωμαίο·, έξόριζον 
τούς καταδίκους διά να τούς αναγκάζουν νά έργάζων- 
τα·. είς τήν έξόρυξιν τών μαρμάρωντών προωρισμένων 
διά τήν Α’ιωνίαν ΓΙόλιν,εβρίσκεται σήμερον ή μικρά, 
άλλ’ ώραία πόλις Καρράρα. ήτις έϊ,αβε τό δνομα 
τοϋτο άπό τόν σταθμόν τών ζάρρων τα όποϊα έστοθ- 
μευον είς τούς πρόποδας τοΰ μαρμαροφόρου βουνοΰ 
διά τήν παραλαβήν ζαί μεταφοράν τών μαρμάρων. 
Έζ τοϋ ζάρρου λοιπόν Κ α ρ ρ ά ρ α . Μαρτυρεί δέ 
τό έπίσημον τής παραγωγής τής λέξεως τό έμβλημα 
τής πόλεως τό σποϊον παριστα τροχόν ζάρρου.

’Από άμνημονεύτων χρόνων οί Καρραρέζοι διε- 
ζρίνοντο έν Ευρώπη ώς μαρμαρογλύπται, ούχι ό
μως ζαί ώς άληθεϊς ζαλλιτέχναι τής συνθέσεας 
καί τής φαντασίας, μολονότι παρήγαγεν ή Καρράρα 
ζαί τινας ούχί άναξίους λόγου ζαλλιτέχνας. IΙαν- 
ταχόθεν τής Εύρώπης,οπου υπάρχει ζα/.λ'.τεχνιζή 
ζίνησις ή ζαί άπλώς μαρμαρογλύφοι έρχονται είς 
Καρράραν ζαί προμηθεύονται μάρμαρα. Άπαξά- 
παντες δέ οί μεγάλοι γλύπται έπεσκέφθησαν άπαξ 
τούλάχιστον τήν πόλιν ζαί τα βουνά της,τά όποϊα 
τοϊς παρέχουν τήν ύλην διά τής οποίας Οά άπαθα- 
τίσουν τά έργα τής φαντασίας των.

Έν τώ ζέντρω τής πόλεως ζα: έπί τής γωνίας 
μιας όδοϋ υπάρχει οικία έπί τής οποίας άναγινώ- 
σκεται ή έξής έπιγραφή. «Έν τμ οίκίμ ταύτη κα- 
τώκει ό μύγας Μιχαήλ "Αγγελος Βοναρότης 
οσάκις ήρχετο εις τά βουνά τοϋ τόπου μας όιά 
νά ίκλίξη μάρμαρα όιά τά άϋάνατα ιργα του».

Ή Καρράρα μοΰ φαίνεται ώς έν μεγάλον μαρ
μαρογλυφείο·»’ είκοσι χιλιάδες άνθρωποι καταγί
νονται άποζλειστιζώς είς τά μάρμαρα. Οι λατό
μοι καθ’ εκατοντάδας άναδαίνουν τό πρωί είς τα 
βουνά έν οίς κεΐνται τά διάφορα λατομεία τά ο- 
ποϊα δέν διαφέρουν άπό τά τής Τήνου ζαί Πεντέ
λης, διαφέρουν μόνον ώς πρός τήν ποιότητα καί 
εύκολίαν τής εξαγωγής καί μεταφοράς τών μαρ
μάρων εις τήν πόλιν. ’Εννοείται ότι όλη ή εργασία 
διεξάγεται διά τοΰ σιδηροδρόμου καί δια τών μηχα
νημάτων. Άπό τήν Καρράραν έξάγονται 500 πε
ρίπου τόνοι άζατεργάρτων σχιζομένων μαρμάρων' 
υπάρχουν όθεν πολλά πριονιστήρια τά όποϊα νυ
χθημερόν σχίζουν μάρμαρο·» καί κινούνται ώς υδρό
μυλοι άπό τόν μικρόν ποταμίσκον Carrione οστις 
διασχίζει τήν πόλιν. Ή φύσις ηύνόησε καί τήν 
πόλιν ταύτην διά τοΰ μικρού της ποταμού καί τοι
ουτοτρόπως τό ύδωρ ώς κινητήριος δύναμις ηύκό-
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Κ. Βολανίκης

λύνε τά πάν-α,ώς κα: τον δ: ήλεκρικοΰ φωτισμόν 
τής πόλεως.

Τδ κράτος συντηρεί ζαί ιδιαιτέραν καλλιτεχνικήν 
σχολήν ήτις εινε ή άρχαιοτέρα τής Ιταλίας ζα: 
μία άπό τάς διατηρουμένας άπο τήν Ιταλικήν ζυ- 
ίέρνησιν.Α: άλλοι τρεις σχολαί εινε ή τής Ρώμης 
(St. Luca), ή τής Φλωρεντίας καί ή τοϋ Μιλάνου. 
'Εν τή καλλιτεχνική σχολή τής Καρράρας διδά
σκεται ή πλαστική και ή αρχιτεκτονική, πρωτίστως 
όμως ή πλαστιζογλυπτιζή. Ο: έν αυτή μαθηταί ερ
γάζονται τήν ήμίσ-ιιαν ημέραν εις τά εργοστάσια 
τής μαρμαρογλυπτικής κα: τοιουτοτρόπως κερδί
ζουν συγχρόνως τδ ψωμί των. Εινε δέ άπλοΰ- 
στατοι νέοι,μετριόφρονες καί ύπερηφανεύοντα: μόνον 
διά τδ πολύτιμον προϊόν των καί διά μερικούς γλύ- 
πτας ούς έγέννησεν ό τόπος των. II σχολή δίδει 
έν βραδεΐον κατα τριετίαν και τοιουτοτρόπως ό εκλε
κτός δύναται νά σπουδάσω, ζαί νά περιηγηθη άλ
λους τόπους. Ό εκπεσμός τών μαθητών του ελλη
νικοί I Ιολυτεχνείου ζαί ή ήμιμάβεια αυτών είς τδ 
πρακτικόν μέρος τής τέχνης ζάμνε: αύτούς δυστυχείς 
ζαί θά εινε ζάλον νά ληφθή έν μέτρον άπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Πολυτεχνείου ή άπό τήν Κυδέρνησιν 
τοϋ τόπου μας διά νά μή χάνωνται μέ τάς ύψηλάς 
ιδέας των ζαί αλλάσσουν μετά επταετή σπουδήν έν 
τώ I Ιολυτεχνείω τήν γλυπτικήν μέ επάγγελμα όλως 
άσχετον πρός αυτήν. Έγνώρισα πρώην συμμαθη- 
τάς μου ελληνας ο: όποιοι άφοΰ διήνυσαν επτά έτη 
εις τδ Πολυτεχνείο·, ’Αθηνών έγιναν κατόπιν 
καπελάδες,άμαξάδες ζαί μπακάληδες, ένω άν έμάν- 
θανον τήν μαρμαρογλυπτική·,, θα έμενον εις τδ 
αύτδ στάοιον τής τέχνης, ζαί Οά ήσαν είς Οέσιν νά 
βοηθήσουν τόν πραγματικόν καλλιτέχνην είς τήν 
έκτέλεσίν τών έργων του. Ο μακαρίτης ό Δρόσης 
έφερνεν ’Ιταλόν καί ’Ιταλός έξετέλεσε τά περισ
σότερα έργα τής Ελλάδος' ουδέποτε έσκέφθη κα
νείς νά μόρφωση μαρμαρογλύπτας τελείους ζαί τδ 
λέγω τοΰτο μετά λύπης μου. Νομίζω οτι οί μόνοι 

έζ τών δυναμένων νά μάθουν κάτι τ: εινε μικρά 
παιδιά τών μαρμαράδων ζαί ιδίως οσα Ερχονται άπό 
τήν Τήνον ή ζα: άπό άλλο μέρος καί γίνονται μα- 
Οηταί είς τοΰ; μαρμαρογλόπτας τών Αθηνών. Άπο 
αύτά τα παιδιά. τά εύφυέ:τ·ρα πρέπ.-ι νά προστα
τεύσω, ή καλλιτεχνική σχολή’ από αύτά (Ια ανα
φανώ, ποτέ κανείς μεγάλος καλλιτέχνης.Είς τα τ.χ·- 
διά τών μαρμαράδων υπάρχει παρόδ'.σις οικογε
νειακή. ένώ μερικοί νέοι οί όποιοι δέν είδον ποτέ 
των μάρμαρα καί ξιύρουν ζωγραφικήν, γλυπτικήν 
ζα'ι κομπασμόν, οι τοιοΰτο: δεν έμαθαν τίποτε και 
ούτε θά μάθουν δι' αύτοΰ τοΰ τρόπου μεγάλα πράγ
ματα, έαν δέν έχουν φυσικήν ιδιοφυίαν. 'Επειδή δέ 
ή ιδιοφυία εινε σπάνιον πράγμα, δια τοΰτο εινε 
είς τήν Ελλάδα σπάνιοι οί καλλιτέχναι.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΧΟΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΒΛΗΘΠΣΑΝ έν Ολω ‘27 
ποιήματα, άνήζοντα είς 1'2 
ποιητάς. Ή έπιτροπή αι
σθάνεται κάποιαν αναζού- 
φισιν προ του σχετ:ζώς ο
λιγάριθμου τών νεαρών 'υ
ποψηφίων ιππέων τοΰ Πή
γασου, ο’: όποιοι άφθονοΰ'ν 
έν Έλλάδι, ύπέρ πάσαν 
άλλην έπιζράτειαν. Έκ 
τών ύποδαλοντων ποιή
ματα αποκλείονται οί 1)

άριοζεύειχ, 5) Κοδάχ, 3) Χαρμόάαος (;) 4) 
Μα.Ι.Ιιαρός 5) Μνημοσύνη. ζαί G) Βάρδος τοϋ 
"Ερωτα, ώς άσυνεπεϊς πρός τούς ορούς τοΰ αγω
νίσματος. Ωστε ύπολείπονταιπρδς συναγωνισμόν G. 
Οί έςής: 1 ) Όνειρό)δης αιθήρ 2) Ψυχή, 3) Μορε- 
.Ιάη, 4 Iola Navarra 5) Άχι.ί.ίευς Μοροζίνης, 6) 
Σε.Ιίδες άπότά «"Α-Ιγη > μου.

Χ·. Σε.Ιίδες άπό τά Ά.Ιγη. εινε σελίδες ζατώ 
τέρα: πάσης ζρίσεως. Ό στιχουργός στερείται πά- 
σης έμπνεύσεως, άλλά καί είς τόν στίχον εινε λίαν 
άτυχης. ’Ιδού έν άστεϊον άπόγευμα τής ποιητικής 
του παιδαισίας :

Ήθελα νΐίμουνα σταυρός νά μ ’ στο λαιμό 
τής εκ γ ρ α ν ί τ ο ν σου καρδιάς ν’ ακούω τόν παλμό. 
"Ηθελα νάμουν θάλασσα γαλήνη νά σοΰ κάνω 
σ ά ν έρχεσαι ν ίι κ ο λ υ μ β Ϊ1 ς ·χ'ά να σέ. περιβάνω 
καί νά φιλώ τά κάλλη σου τ’ ά σ κ ρ ο χ ι ο ν ι ο μ έ ν α

Άλλα καί τδ Φθινοπωρινόν άνθος ζαί τδ Στον 
χρόνον καί τδ ΕΙς .Ιεύχωμα φΙ.Ιου εινε δυστυχώς 
γνήσια αδέλφια τοΰ παρατεθέντος "ΙΙΘε.Ια.

Ο ‘Ονειρώδης αιθήρ εινε πρωτόπειρος είς τήν 
στιχουργίαν. Τα ποιήματα του δλως παιδικά. Του 
Λ/αη τό γβόμα ήμποροΰσε νά είσαχθή είς τά δη
μοτικά σχολεία.

Κ Α Λ Λ Ο Ν A I
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Ο Jola Navarra υποβάλλει έν ποίημα : -ευ 
άστρο. Καμ.ν.ία πρωτοτυπία. 'Έχουν λεχθϊ, τοσά
κις όσα γράφει ! . . .

Ο Ά χι.Ι.Ιιΰς Μοροζίτης ειν- κωμικός πο η- 
τής. Άλλ'ή προζήρυξις άφορα λυρικόν ποίημα. 
Συνεπώς οέν δύνανται νά ληφθώσιν ύπ' όψει οί 
στίχοι του.

II Λορι.Ιύη εινε προφανώς δεσποινίς. Ο χα- 
ρακτήρ τής γραφής ό άριστοζρατιζώτατος, ό πο
λυτελής ζαί αρωματισμένος φάζ.ελλος, προδίδουν 
μίαν εύαίσθητον ζαΐ ποιητικήν ψυχήν, μίαν κα
λαισθησίαν. Καί ταύτην ανευρίσζομ.εν όπωςδήποτε 
εις τδ ποίημά της: «Λίτ .τρέπιι κ'άγα.τω .Τί'ά...» 
Άλλ’ ή καλαισθησία δέν αίρεται άτυχώς μέχρι 
τοΰ ύψηλαΰ. Ή κομψότης τοΰ στίχου δέν άρκ-ΐ 
δια να κοπούν φύλλα δάφνης ζαΐ νά στεφανώσουν 
τήν κόμην της. Έρωτα ή Λορελάη τδ φεγγάρι και 
τάστέρια. τά αργυρά νερά τής λίμνης ζαΐ τήν 
πεισματάρα Οαλασσα, ζαί τα πουλάκια. Καί όλα 
μέ κάποιαν ζαζεντρεχείαν τής λέγουν οτι δέν πρέ
πει ν’ αγαπά. Καί εξακολουθεί μελαγχολικώτατα:

Καί ή καρδιά μην ή .νο/νμ/ιν/ 
Ilui'/ti οια βάθη τη; .-ι·ίνο'..-ιικρό 
Κι’ αυτή μοΰ ει.τε γοργοκτικτίϋντα; 
"όχι δεν πρέπει πειά ν’ α-νι.αώ.

.Ιω.τό/' ραγίσου, φτωχή καρδιά μου 
ΤΙ Οέλτίς τώρα πειά νά κχυπά; ; 
Λ'ύχτωΟε, ίσβυοαν τΐι όνειρά σου 
Άφοΰ δέν πρέπει πειά ν' αγαπά;.

Ή Ψυχή, δεσποινίς καί αύτή άναμφιδόλως — 
ή γραφολογία παίζει, βλέπετε, μ^γάλον ρόλον 
είς τούς διαγωνσμοϋς — είνε ή σχετιζώς ύπερ- 
τέρα ποιητική αντίληψις, έξ όλων τών άγων:- 
σθέντων. Τπέ,όαλε δύο ποιήματα. Τούς 
καί τούς «Στίχους». Φαίνεται έμπειρος τής στι
χουργίας καί εύμοιροϋσα ειλικρινούς αισθήματος. 
Οί στίχοι της ήρεμοι, στερούνται πρωτοτυπίας.προ
δίδουν όμως ψυχήν πολλά παΟοΰσαν, ΤΙ άδυναμ.ία 
τών άλλων ποιημάτων καθιστά τά ϊδικά της άξια 
προσοχής ζαί έζτιμήσ-ως.

Τί επιτροπή προ τής πτωχείας τών διαγωνι- 
σΟέντων, λυπεϊται οτι δέν εΰρίσζεται είς τήν εύ- 
χάριστον Οέσιν ν' άπονείμη βραδεΐον. Έν τούτοις 
απονέμει όλοψήφως τδν πρώτον ζαί μόνον έπαινον 
είς τά δύο ποιήματα τής Ψυχής.

Και συγχαίρει μέν αύτήν. μετ’ απορίας όμως 
ή έπιτροπή εύρέθη προ ένός ϋστερογράφου, ή μάλ
λον τελεσιγράφου τής Ψυχής. Έάν—γράφει—τά 
ποιήμαιά της ειχον τή καλή τύχη νά επαινεθούν 
μόνον, παραζαλεΐ νά μή δημοσιευθοϋν, άλλα νά 
σχισθοΰν χωρίς ή έπιτροπή να 3ή ποιος εινε ό στι- 
χουργός' (Σημ. ’Έπιrp. Καί διατί όχι: ή) Οά τδ 
χ:ωστή μεγάλη χάρι».

ΤΙ έπιτροπή λυπειται οια τήν σκληρά·/ απα- 
γόρευσιν, προερχομένην μάλιστα άπδ μίαν ποιή- 
τριαν, ήν οί στίχοι της δεικνύουν πολύ άόράν. Διά 

νά μή ύπαρξη όμως αμφιβολία έζ. μέρους τών άλ
λων αγωνισθέντων περί τής απέναντι των ύπερο- 
χής τώ/ έπαινεΟέντων ποιημάτων καί πρδς πλή- 
ρωσιζ ρητοΰ ορού του αγωνίσματος, παραΟέτομ.εν 
άμσότερα τά ποιήματα, ζητοΰντες συγγνώμην άπδ 
τσν ποιητήν ι'ή άπδ τήν ποιήτριαν) διά τήν μή απο
δοχήν τής παραζλήσεώς του. Ώς πρδς τδ πραγ
ματικόν ομω: όνομα, τήν θέλησιν τής Ψυχής τ, 
έπ.τροπή έσεδάσΟη. διό και ένώπιον τών μελών 
αύτής ό φάζ.ελλος ό περιέχω·/ τδ όνομα έσχίσΟη 
είς άπειρα τεμάχια, παραδοΟέντα εις τδν άνεμον, 
οστις ατυχώς μ.ολις έπνεε,ώσαν να συνεμερίζ-το και 
αύτδς τήν στενοχώριαν τής ’Ελλανοδίκου έπι
τροπής.

β' ΆΟήναι;, τή 1 1ίζζ»/?ζ>ίοΐ' 1002.

ΧΤΕΦ. ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ
I. Π ΙΠΑΝΝΙΔΗΣ
Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΧ

ΤΑ ΕΠΑΙΝΕΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΠΟΘΟΙ
Τ’ άσπρα τά πουλάκια πάταξαν μιά μέρα 

Στά πυκνά τά δένδρα μέ τρελλή καρδιά’ 
Τ' άσπρα τά πουλάκια πάταξαν μιά μέρα, 

Τή φωληά νά στήσουν 'ςτά χλωρά κλαδιά.

Μά, κακή τους μοίρα, βρέθηκαν δυό χέρια 
Μ.’ απονιά σκόρπισαν τά τρελλά πουλιά, 

Κι' δταν 'πήρε ή νύχτα, έδειχναντ' αστέρια 

Στό στενό τό δρόμο, αίμα και φτερά.

Κ- οΐ λευκοί μου πόθοι—άσπρα περιστέρια— 
Πέταξαν σέ χώρα, χώρα μυστικιά

Μά, κακή τους μοίρα, βρέθηκαν δυό χέρια 
Καί τούς διασκόρπισαν μ' άπονη καρδιά.

Κι’ δταζ πήρε ή νύχτα, ο αποσπερίτης 
Στήν ’Ιτιά τή μαύρη έδειχνε θαμπά, 

Δίπλα ’ετό σπασμένο πράσινο κλαρί της, 

Άπ' τούς άσπρους πόθους, αίμα καί 'φτερά.

*

ΣΤΙΧΟΙ
Σάν λονλουδα θλιμμένα, ποϋ σαλεύουνε
Στό φύσημα τό ήμερο τ’ αγέρα,
Σάν λούλουδα ποϋ έρημα, σαλεύουνε,
Στοϋ τάφου τής σχισμάδες Θλιοερά,

Καί οΐ στίχοι μου ανάερα λιγύξουνε
Στό φύσημα τό ήμερο τοϋ πόνου,
Κ’ οί στίχοι μου 'ς τόν τάφο θά λιγύσουνε, 
Ποϋ μ’ άνοιξε ή μαύρη συμφορά.

ΨΥΧΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ · *
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* ΤΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ *

κ

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΝ ΤΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΣ

Mix ψηφοφορία χωρίς κάλπας.
ΊΙ γνώμη τών λογιών μας περί γλώαβης.

— ’Αδιάλλακτοι. συντηρητικοί ριξοσπάστκι, ί-
λευΟερύφρονες.

— ΙΙοΐοε υπερισχύουν.

Λ ταράξω ίσως μ·- 
ρικ.άάζίνητανερά’νά 
μέ συγχωρήτε.Κατά 
-ήν σύντομον σκια
γραφίαν τοϋ ζ.Ραγ
ζαβή έν τ?,«Ι Ιινακο- 
Οήκκ.» έθίξατε—καί 
δέν ήτο δυνατόν ν’ 
αποφύγητε τόν σκό
πελον προκειμένου 
ζερι ένός τόσον γνω ■ 
γωνιστοΰ — τό ζή - 

τημα τών φιλολογικών διαιρέσεων εις ζόμματα, 
τά όποια επακολουθεί συνήθως ... τελεία φιλο
λογική νάρκωσις. Κ ι·. άφοϋ άπηλλάγημεν, δόξα 
τώ Ί’ψίστω, άπό τα πολιτικά ζόμματα και τάς 
έ/.λογάς, άν-φάνησαν αίφνης τά άλλα ζόμματα: 
Τά φιλολογικά ζόμματα, ζαί π pt αυτών εύ
καιρον νομίζω μίαν στατιστικήν, διότι έξω του κύ
κλου μας ό πολύς κόσμος αγνοεί τας ιδέας * ή μάλ
λον τας οιαιρέσεις τών λογιών μας, οί'τινες 
έν τούτοις ... π ο λ λ α π λ α σ ι ί ζ ο ν τ α ι.

Δύο κόμ.ματα ζυρ'ως υπάρχουν. Εινε οί οπαδοί 
τής καθαρευούσης και οι τής δημώ
δους. Οί τής πρώτη; κατηγορίας υποδιαιρούνται 
πάλιν, είς τούς άκρατους τοϋ καθαρεύοντος λόγου 
μαχητάς δηλ. τούς ά δ ι α λ λ ά κ τ ο υ ς, τούς 
κληρικόφρονας νά είποϋμε. οιο·. λ.χ. οί κ.ζ. Ραγ- 
καδής, Βλάχος, Βερναρϊάζης, Ιίαγανέλης κ.λ.π. 
καί είς τούς συντηρητικούς δηλ. τούς μετριοπαθείς, 
οιοι οί κ. κ. Δ. Βιζέλας Δ. Γρ.Καμπούρογλους, 
Λ. ΙΙαπαδιαμάντης κλπ.

Ο: άλλοι, οι αντιπολιτευόμενοι,—διότι άναμφι- 
σβητήτως καί ώ; αρχαιότερο·, ζαί ώς πολυπληθέ
στεροι οί ύπέρ τής καΟαρ υούσης εκπροσωπούν τήν 
επσημον Κυβερνησιν, ούτως είπεϊν,τών γραμμάτων 
— εινε α') οι περί τόν ’Γυχάρην αιρετικοί 
ώς λ.χ. οι ΙΙάλλης, Έφταλιώτης ζαί β’) οί λογι-

Ί -ημ. ΙΙινκκ. Εύτνχΰ; ! . . 

ζώιερον σζεπτόμενοι, ν ε ω τ ε ρ ι σ τ α ί άλλά μέ- 
7.Ρ’ί ορίων γλωσσικών, ώς λ.χ. ό Νιρβάνας, Καρ- 
ζαβίτσας, ΙΙαπαντωνίου κλπ. Τώρα άπό τούς 
πρώτους πάλιν εινε τινές σχισματικοί ήτοι 
α’) οί πά-χοντες ψύχωσιν Βορείων κλιμάτων, ώς 
λ.χ. ό Μποέμ καί ό Βασιλικός, β' οΐ μ α λ λ ι α ρ ο ί 
δηλαδή οί συμβολιστα: ώς οί ΓΙαλαμας, Νέης κλπ.

Ολα λοιπόν αύτά τά κόμματα καί τά ζομμα- 
τιδια, έκαστον μ: τάς λοξοδρομίας του, τούς άφο- 
ρισμούς του. τας τεχνοτροπίας του, τούς παραλογι- 
σμούς -.ου, διαχωρίζομε·; είς δύο μεγάλας τάξεις, 
είς πρόβατα καί είς ερίφια, είς καθαρεύοντας καί 
είς δημοτιζιστάς, άν καί Οά θεωρηθή ίσως άτοπος 
ή "Ζ?ήτις "ή; λεξ-ως δ η μ ο τ ι κ ή, προκειμένου 
περί τυφλών γλωσσοπλαστών. Έν τούτοις. άς τήν 
παραδεχΟώμεν έπί τοϋ παρόντος τήν λέξιν διά νά 
αποπλανηΟώμ- ν.

ΉΟέλησα, τό βέβαιον εινε,κατ’ άρχάς νά διοργα- 
νώσω μίαν δημοσιογραφικήν άνάζρισιν,έρωτών τούς 
λογίους μας όχι τί φρονεί ό είς δια τόν άλλον — 
μή φοβεϊσθε !. δέν Οά μεταβάλω τις κομψάς 
καλλιτεχνικός αΰτάς στήλας είς Οέατρον ταυρομα
χιών, είς πάλην άλληλοσπαραγμου ! . . — άλλά 
διά να μάθω πρός ποιον κόμμα συμπαθούν, τι φρο
νούν δηλαδή περί γλώσσης καί περί τών είρημένων 
εκδηλώσεων αυτής ζαί έν γίνει περί τού δρόμου 
τόν όποιον ακολουθεί ή σύγχρονος φιλολογία μας. 
’Λλλά έΟ ώρησα όλως περιττόν να υποβληθώ είς 
κόπους, διότι όλο·, οί λόγιοι μας. — καί εινε άξιοι 
συγχαρητηρίων δ:’ αυτό, διότι Οά είπή οτι εινε ει
λικρινείς—έχουν έζφράσ-ι τήν γνώμην των.Κατήρ- 
τισα λοιπόν προχείρως ενα κατάλογον τών ζών- 
των δηλ. τών δρώντων λογιών μας, ζαί άν έσφαλα 
που κατά τήν ζατάταξιν ή παρέλειψα τινα Οά 
παρακαλέσω τήν τόσον ανεκτικήν διεύθυνσιν τής 
«Πινακοθήκης» νά δεχθή πρός καταχώρισιν οιαν- 
οηποτε δήλωσιν, διάψευσιν, ανακοινωθέν ή δια
μαρτυρίαν παρα παντός ενδιαφερομένου, ον π.Οανώς 
να ήτίζησα κατά τήν ψηφοφορίαν.

Λοιπόν : Λ’ Κεκηρυγμένοι υπέρ τοΰ γλωσσ.κ.οΰ 
καθεστώτος, ύπέρ τής καθαρευούσης καί τής 
άγνής δημοτικής έν τή ποιήσει, είτε αδιάλλακτο·, 
είτε μετριοπαθείς, οί άπορρίπτοντ-ς τό όΟνειον καί 
τούς ανισόρροπους συμβολισμούς, τάς έκφύλους ψυ
χώσεις τών νεωτερισμών, τούς ψυχαρισμούς καί 
ίψεν.σμούς. τάς νευροπαΟεϊς καί υστερικάς κραυγάς 
έν τή φιλολογία, εινε οί έςής:

Ε. Άσώπιος
II. Άίιώτης
X. "Λννινσς
Γ· Άιιπελάσ
Δ. 'Λναστασόπουλοσ

Λ. 'Λντωνιάδης
Α. Βλάχος
Δ. Βερναρδάκης
Σ. Βουτυράς
Δ, Βικίλας

Σ Βάλβης
Θ. Βελλιανίτη·; 
Σπ. Δε Βιάίης 
I . Βσζτΰαλίδης 
Δ. Βαρδουνιώτη;
I Δαιιβεργης
II. Δημητρακόπουλος 
X Δαραζέέης
I Δροοίνης 
Ε. Ε.ύστρατιάδη 
Θ. Ζωϊάπσυλος
Κ. Ζησίου 
Α Ζώης 
Μ. Ζώρας
X. Ήλιδπουλος 
Ν. Κζίάίης
11. Καπετανάκης 
Δ. ΚαλαποΘάκης
I. Καμπούρογλος 
Δ. Καμπούρογλουί 
Δ. Καλογερόττουλος
II. Κανελλίδης 
Γ. Καλλισπέρης 
1 Κονδυλάκης
Λγ. ΚωνσταντινΙδης 
I. Καλοστύπης 
Κ. Καιροφύλας 
Ε. Κουσουλσκσε 
Ν. Κοτσελδπουέ ος 
Λ. Κουρτίδης 
Σπ. Λάμπρος

Ε. Λυκούδης 
Ν. Λάσκαρης
Γ. Μαυρογιάννης 
Λ. ΜωραΤτίδης 
Τ. Μωραϊτίνης
Β. Μανής 
Λ. Μάτεοης
Λ. Μοσχονάε 
Σ. Παγανέλης
Λ. I Ιροβελέγγισς 
Λ. Ιίατταδισιιάντης
I. Πολίιιης 
Γ. II ώπ
Μ. ΙΙαπασπόρου 
Κ. Ι’αγκαβής
Κ. Ρόδος
Λ. Ροντήρης
II. Συνοοίζές 
Γ. Στρατήγης
Κ. Σκόκος 
Ν. Σπανδωνής
Α. Σπηλιωτβπουλος 
Λ. Τονά(ρας 
Γ. Τσακίττουλος 
Θ. Φλο ραϊτης
I Φραγκιάς 
Λ. Φιλαδεζ ψεύς
Γ. Χατζιδάκις 
Ε. Χρονόπουλος
1. ΧρυσάνΟόπουζ ος

Ίΐτοι 71.
Παραλείπω τούς ζαθηγητάς τής φιλοσοφικής 

σχολής του Πανεπιστημίου, ζ.κ. Κόντον, Μιστρι- 
ώτην, Καρολίδην, Βάσην, Σακελλαράπουλον, Πο
λίτην, ζ.λ.π. διότι ούτο·. έγραψαν μόνον μονογρα
φίας έν τώ κύκλω τής ειδικής γραμματολογίας, ένώ 
ημάς ενδιαφέρει ή νεοελληνική δ η μ ι ο υ ρ γ ι ζ ή 
φιλολογία.

Μεταξύ τής μιας κατηγορίας καί τής άλλης 
ί’στανται, μετριοπαθείς πάντοτε, οί έςής :

Γρ. ΞενόπουΙος 
Ε. Ροϊδης 
Γ, Σουρής 
Σ Στεφάνου 
I. Τσακασιάνος 
Δ ΤαγκόπΟυλος

Γ. Βώκος
Ν. Έπισκοπό-ιουλος
Αγ. Θέρος
1 II. Ίωαννίδης
Σ. Ματσούκας
Σ. Μαρτζώκης
Κ. ΜιχαηλΙοης 

ΊΠοι 13.
Εινε κακός αριθμός ό 13, άλλα τ: νά τούς κά- 

μωμεν ! Εινε μερικοί οΰς έδυσκολεύθην αληθώς πού' 
να τούς κατατάξω. Οπου καί αν τούς κατατά
ξετε, κάμνουν. Εινε δημοτικισταί ζαί γράφουν κα
θαρεύουσαν, εξαιρέσει τών ποιητών. Τοις αρέσει ό 
έ'νας,τοις αρέσει καί ό άλλος. Λύτοί όμως εινε όλί- 
γοι καί τούς συγκατηριθμήσαμεν είς τούς ανωτέρω 
δεκατρείς.

Καί τώρα έρχεται ή Β' κατηγορία, ή τών Ριζο
σπαστών, είτε άναρχικών, είτε άπλώς έλευθεροφρό- 
νων, ή Ευχαριστών, ή Νιτσειστών είτε φανατικών 
τής δημώδους. Καί εινε αυτοί, ολιγάριθμοι, μόλις 
21. οι έξής :
II Βασιλικός
Β Γαβριηλίοηο
I. Γρυπάρηε
Λ. Έφταλιώτης

I. Έπαχτϊτης
II. Ζητουνιάτης 
Δ. Κακλαιιάνος 
Α. ΚαρκαοΙτσας

Γ Μαρκορδς 
Μ. Μαλακάσηε 
Λ. Νέης
II Νιρβάνας 
Κ. ΓΙαλαιιάς
Ζ. ΙΙαπαντωνίου
Λ. ΙΙαρφύρας

Α. ΙΙάλλης 
Α. Σημηριώτης
X. Χρηοτοοασίλης 
Μ Λατίοπουλος 
Κ. Χρηστομάνος
I. Ί'υχάρης

Άμ’ αί κυρίαι Οά μοϋ εΐπήτε ; Λ! σ υ γ γ ρά
φι σσα ι ; Λύτάς Οά σας παρακαλέσω νά μή τάς 
άναμίξωμεν είς τάς γλωσσικές διαμάχας μας. Άρκεϊ 
οτι ήρχισαν να γράφουν καί έν Έλλάδι μέ κά
ποιαν καλαισθησίαν. Έν τούτοις θ’άναφέρω τάς 
γνωστοτέρας κα! λάβετε τήν εύχαρίστησιν νά τάς 
έρωτήσητε. Εινε α: κυρίαι καί δεσποινίδες :
Σ. Λλιμπέρτη
Λ. Δρακοπούλου
Ε. Δενδρινοϋ
Β. ΕύαγγελΙδου
Α. Ζάρκου
Ε. Ζωγράφου
Κ. Κεχαγιά
Σ. Καλλισπέρη

Λί πλεΐ'στα·. όμως,

Α. Κούρτελη
Άρ. Λανδράκη
I. Λιβαθηνοϋ
Αλε£. ΙΙαπαδοπούλόυ 
Λρσ. IΙαπαδοπούλου 
Αλ. Ιΐαναγιωτάτου 
Μ ΙΙΙπΚα
Λ. Σερουΐου.

όπως αί ζ. ζ. 'Λλιμπέρτη, 
ΚεχαγΙα, Καλλισπέρη, Ζάρζου, Ζωγράφου, Σε- 
ρουι’ου εινε ζεκηρυγμέναι ύπέρ τής καθαρευούσης.

Καί τώρα ;
Η στατιστιζή μου έπερατώθη. 71 κεκηρυγμένοι 

κατά τής άφρονος χρήσεως τής δημώδους ζαί ύπέρ 
τής καθαρευούσης έν τώ πεζώ λόγω. 21 φανατι
κοί τής δημώδους καί 13 άμφιρρέποντες.

Σάς κατέστρωσα αριθμητικώς τό συμπέρασμα τής 
καθολικής αύ-.ής ψηφοφορίας ζαί διά νά μή έκλη- 
φθώ ώς μεροληπτών, σπεύδω νά ύπογραφώ άνευ 
σχολίων, άφοϋ σάς δηλώσω πρότερον ότι, διά τό 
άσκανδάλιστον, άρνοΰμαι ψήφον — γεγονός άρζετά 
δά σπάνιον δΓ "Ελληνα λόγιον.

7α.τειι·όί δονλός οα;
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

* ΔΙ- ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ *

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΟΥ

Λί ΛΐποιθήαΡιν, fine όιιοιάί',ου)· μί τίι 1.1η- 
στικίι τόπια της πρ<·>τογ(>ο>Ίατ, τίι όποια όσιο 
τιι-τίι κτνπίί ιϊνκατώτερα ΐπΐ τον ΐόάιρονς.τόσοΓ 
αί’τίι ίιι·νι'·ον>·ται.

*

Ή fvij/vut ilf>- firai A.l.lo η επίκτασις μαρ- 
τνριοιι. Οί (V'j'Vtu: είΐ'ε οί περισσότεροι- ^ιασα> ι- 
ί^όμεΓοι εΐι; αντόι- τίιι- γε.ίοΓοι· κόσροι-,

*

' ί'πάργουι· σπαραγροί οί όποιοι προόίόουι- 
τίμ· αΟαι-ασίατ.

*

Ό ΟρΙαρΰος της σνγχρόι-ον γνΓαιχος είναι ή 
. .. ράπτριά της.

ΔΙΚ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Εν Τύνιδι άνεκαλύφθησαν εί: Τσέμπαν θαυμάσια 
άρχαΓα ρωμαϊκά μωσαϊκά. “Εν μάλιστα έξ αύ

τών είνε περ'.εργότατον. "Εγει ύψος I μ. 9(1 χαι πλά
τος ‘2 μ. 20, περιστανει οέ ένα χοιλαοάν Σειληνόν 
καθήμενον περιβάδην έπ! 'ισχνού όνου φέιοντο; έν φυ
λακτού είς τόν λαιμόν. Ί'ό ύποζύγιον παραφορτωμέ- 
νον στυλώνεται εις τα τέσσαοα πόδια του και οέν θέλει 
να προχωρηση παρ' όλας τα; παρορμήσεις τοΰ τρα- 
γοποόος θεού, όστις σύρει εκ τών ώτιον τόν όνον ένώ 
εις φαΰνος τόν τραβά άπο τήν ούράν καί τόν 
γρονθοκοπεΐ. Ή αστεία αύτή σκηνή εχει περιεργό- 
τατον χρωματισμόν’ τα σήματα τοΰ ποοσώπου είνε 
βαΟέος χυανού χρώματος, ή κεφαλή τοΰ Σειληνοΰ 
πράσινη και ή τοϋ φαύνου λευχη χαι τεφρόχρου-,

— Έψηφίσθη πίττωσι; πρό; ϊορυσιν έν ΙΙειεαιεΓ 
μικροΰ μουσείου αρχαιοτήτων, έν παραρτήματι τοΰ 
γυμνασίου Πειραιώς.
,, — ’Α*εφασίσθη προτάσει τής A. Β, Υ τοϋ Διά
δοχου ή καταρτισις χαρτογραφικών πινάκων όλων 
τών αρχαιολογικών τόπων.

— Γπό τής 'Αρχαιολογικής Εταιρίας Οά ίχδοθή 
προσεχώς τεΰχος. δπερ Οά περιέχη πολυτελείς Φω
τοτυπίας ο/.ων τών εν τώ βυθώ τών ’Αντικυθήρων 
ανευρεΟεισών αρχαιοτήτων, ώς καί τάς οημόσιευθεΐ- 
σας γνώμας περί τοϋ χάλκινου Έρμου ή ΙΙερσέως.

— Επιτροπή εκ τών διευθυντών τών ξένων σχο
λών παρέλαβε τόν ΙΙαρΟενώια έπισκευασΟέντα.

— Έν ΙΙαρισίοις απέΟανεν ό επιφανής Γάλλος αρ
χαιολόγο; 'Αλέξανδρος Βερτράν, όστις διετέλεσε κατά 
τήν_νεότητάς του εταίρος τής Γαλλικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής ’Αθηνών. Έπανελθών είς Γαλλίαν 
ησχοληΟη εις προϊστορικά; μελετάς μεγίστης σημα
σίας, εδημοσίευσε δέ σπουδαία 'έργα περί τής ανθολο
γίας καί τών ηρώων τή; Ελλάδος, περί τών κελτικών 
αρχαιοτήτων καί περί τής αρχαίας τέχνης.

t—Η ’Αρχαιολογική Εταιρεία 'Αθηνών άπεφάσισε 
νά ένεργήση άνασκαφάς άπό τοϋ Θησείου μέχρι 

τήί Στοάς τοΰ Άττάλου πρός άποκκλυψιν ολοκλή
ρου τής 'Αγοράς τών αρχαίων ’Αθηνών. ΙΙοός τοΰτο 
ν,γόρασε πλεϊστα κτήματα. Αί άνασκαφαί θ' αρχίσουν 
εντός τοϋ μηνός ’Ιανουάριου, Οά διαρκέσουν 5 ετη 
περίπου καί Οα στοιχίσουν έν εκατομμύριο».

— Εις Μίλητον, ένθα ένεργοϋνται άπό τριετίας ά
νασκαφαί, ανεκαλύφΟη ή ’Αγορά σημαντικών διαστά
σεων περιφραγμένη διά στοάς καί πρατηρίων, καί τό 
θέατρου, τό μέγιστον έν Μικρασίφ.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Λ πεβιωσεν ε·. ΙΙαρισίοις ό Ε. ΜϋηΙζ,ίστοςιογ’.ά-
Γ"- τγ "{/.''η·’' γνωστότατος. '<> Miintz έγεννήθη 

τώ!845. ' Υπήρξε συνεργάτης, είς πολλά περιοδικά 
γραφών κριτικά; περί τέχνης, έξέδωκε οέ πλεϊστα έρ
γα, εν ο'.ς περί τών Μωσαϊκών τής Ιταλία:, πε'οΐ 
τήρ τέχνης έν τή αυλή τών Παπών κατά τόν ΙΕ’ καί 
ΙΣI . αιώνα, περί Ραφαήλ ζαί τών έργων αύτοϋ, 
περί τής ιστορίας τής ζωγραφικής καί τής χριστια
νικής αγιογραφίας, περί τών Ιστορικών καί Κριτικών 
τοΰ Ραφαήλ, περί τής 'Αναγεννήσεως έν ’Ιταλία καί 
Γαλλία κατά τήν εποχήν Καρόλου τοϋ Η', περί τών 
βιβλιοθηκών τοϋ Βατικανού κ, λ. π.

— Μία εικών τοϋ διάσημου "Αγγλου ζωγράφου 
Γκαίνσμπορο ε'ικονίζουσα τάς δύο θυγατέρας του, κα- 
τεκυρώθη έν δημοπρασία αντί 5,600 γυνεών (140, 
000 'φο. φρ.).

— Ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς εϋηρεστήΟη νά δω- 
ρήση εις τό ΙΙολυτεχνεΓον δύο περισπούδαστα συγ
γράμματα του Xii'1-en. κζθηγητοϋ έν τή Καλλιτε
χνική Άκαδήμί:·. τής Κοπενάγης. „

— ’Έκλεισε» ή καλλιτεχνική εκθεσις τοϋ <·Ι1αρ- 
νασοϋ». Τήν έπεσκέφΟησαν δισχίλιοι έπισκέπται, έ- 
πωλήϋησαν δ’ εογα αξίας 7,605 δρ

—Τήν ‘28 λήξαντος έκλεισε» ή έν Βιέννη εκθεσις 
Secessions Ausstellung.
— Ο ζ. Πύρρο; Καραπάνο; μετά τών κζ. Γ Δημη- 

τριαοου γλύπτου ζαί II. Ρενιέρη ζωγράφου ήνοιξαν 
εν τά όδώ ’Ακαδημίας καλλιτεχνικόν έργαστήριον.

—Είς τό Studio τής 1 5 Δεκεμβρίου (άρ.117) δημο
σιεύεται αρΟρον περί Γύζη, γραφέν ύπό τοϋ κ Δ. Κα- 
κλαμάνου. Τό αρΟρον συνοδεύουσιν αί εικόνες πέντε 
έργων τού Ι'υζη, ή : Σκηνή τοΰ ύττέρ ανεξαρτησίας 
Ελλ. αγώνας», ό «Άραψο, το «Μάύηυ.α τοΰ χορού», 

ή '< ΆπελευΟέρωσις τής Βαυαρίας» και ή « Άπόκρεως 
εν Έλλάδι».

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ο 'Ιταλός γλύπτης Άρνόλδος Τζόκης έπεράτωσε 
τό μέγα μνημ.εΐον τοϋ Τσάρου 'Αλεξάνδρου, τό 

όποιον πρόκειται νά στηΟή εις Σόφιαν.
— Έν τω Παοισινώ κήπω του .\ουξευ.βού.'··Όυ ένέ- 

νοντο τα αποκαλυπτήρια του ανεγερθεντος ανοριαν- 
τος τοΰ Cabriel Vicaire. έργου τοΰ Injalbert.

—- Δεν έλύΟη ετι τό ζήτημα τής τιποΟετήσεως τοΰ 
άνδριάντος τοΰ Ιίολοκωτρώνη. Νομίζομεν ότι άφοϋ ό 
καλλιτέχνης κ. Σώχος έγνωμάτευσε μετά τήν εν
ταύθα ά.φιςίν του ότι καταλληλότερος τόπος εινε ή 
αΡΖ,η τη; όοοΰ Κολοκωτρώνη, όπερ πρώτη ή II1.- 
νάκοΟήχη» ύπεστήριξε, πάσα άλλη συζήτησις είνε 
περιττή ζαί . . . αντικαλλιτεχνική. Διά τήν ίδρυσιν 
έργων τέχνης δεν απαιτείται μόνον ιστορική γνώσις, 
αλλα καί μερικοί όροι τεχνικοί καί αισθητικοί, οΰ; 
πιθανώτατα ν' αγνοούν πολλοί τών ύποστηρικτών 
της αντίθετου πο'ος τόν κ. Σώχον γνώμη;, νά ίορυϋή 
οηζ ο ανάριας εις μίαν πλατείαν καί δέν ήξεύοομεν 
ποΰ αλλού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο αρχαίο; ελληνικός αρχιτεκτονικός ρυθμός άνε- 
βίωσε σχεδόν εις όλα; τάς πόλεις τών Ηνωμέ

νων πολιτειών, έν αί; πολλά κτίρια έγείρονται συμ
φωνώ; προ; τον ρυθμόν τούτον. Τό Κογκρέσσον τών 
Ηνωμένων ΙΙολιτειών έψήφισε διάφορα ποσά πρός 
ανεγερσιν εκατόν είκοσι περίπου δημοσίων κτιρίων 
έν άιαφοραι; πόλεσι τή; Συμπολιτείας, άτινα κατ' 
άπόφασιν τή; κυβερνήσεω; Οά οίκοδομη&ώσι κατά 
τόν κλασικόν ρυθμόν. Τό μάθημα όπερ ή Αμερικά
νικη Κυβεονησι; δίδει είς τού; νεωτέρους άςχιτέκτο- 
νάς υ.α;. οί όποιο·, μέ τά ροκοκό καί τά; παγόδα; έ- 
ςηυτελισαν τόν Έλλ. ρυδμ.όν, είνε διδακτιζώτον.

ΕΞΕΑ ΟΘΙΙΣΑΝ

Κ. Σκόκου. Ήμερολόγιον τοΰ >903.^ Σελ. 4’7· 
Έν Άδήναις. Κομψόν καί χαριτωμένο» είνε καί τό 
ίφετεινόν ημερολόγιο» τοΰ φίλου κ. Σκόκου. Περιέ
χει πολλά ιίραΓα διηγήματα καί άρβρα, έν οΐς τών 
χ. χ. Άξιώτου, Πολίτου, Μωραϊτίδου, Νιρβάνα, Εε- 
νοπούλου, Λυκούδη κλπ. Διακρίνονται τα μεβυγρα- 
φιχά διηγήματα τοΰ Σατανά, όστις είνε δ ίδιος έχ- 
οότης τοΰ ημερολογίου.

Βιβλιοθήκη Μαρ-αολή. Εισαγωγή εΐ; τάς ιστορικά; 
μελέτα; ϋπό Langlois κα! Se-gnalos. Κατά μετάφρα- 
σιν Σπ. Λάμπρου. Τεύχη Α' καί Β’.

Edward Montier. L'Automne des Lys. Σελ. 172. 
Έχδοσις τής δοόέιέ Fr»n$aise d' Impiitnerie et de 
Librairie. Paris. Ή άρτι έχδούεΓσα συλλογή ποιημά
των τοΰ κ. Montier, ένεπνεύσθη έχ τοΰ βίου τής 
Μαρία; Άντωανέττας.

G. D'Annunzio. Ή ροδοδάφνη. Μετάφρασις 
Κ. Καιροφύλα. Έν Άθήναις.

Συμπλήρωμα τοΰ ίγκυκλοπαιδικοΰ λεξικού. 
Έξεδόθη τό 7ον τεΰχος περιέχον πίνακα του Πει
ραιώς. Έχίόται Μπΐκ καί Μπάρτ. Πλατεία Συν
τάγματος.

Ημερολόγιου ή Κυβέλη. Έτος 1903 ύπό 
’Αγγέλου Κοσμή. Έν Πειραιεϊ.

Τάκη Κανδηλώρου. ’Αρκαδική Έπετηρίς.
'Ημερολόγιου «Φιλοκάλου Πηνελόπης» ιρο3 
Γεωργίου Καλλισπέρη. Δήμος καί Έκηαΐδεν- 

<5ις. Προτάσεις ύποβληβεισαι εί; τό Δημ. συμβού- 
λιον 'Αθηναίων, πραχτιχώταται, αϊτινε; λυπηρό» 
είνε ότι δέν έπραγματοποιήθησαν είσέτι.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

ε’Εόπερος». Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένου 
περιοδικόν άπό 1η; ’Iavouapiou. Διευθυντή; Δ. 
Χαρδάτηε. Άθήναι.

Ή κριτική. Περιοδικόν. Διευθυνταΐ Γ. Άίιώ- 
της καί Γ. Λαμπελέτ. Έν ’Αθήναι;

Ό «Νουμάί». Έφημερίς πολιτική, κοινωνική *αί 
φιλολογική, έκδοθησομένη κατά Πέμπτην καί Κυρια
κήν,άπό τή; 2'Ιανουάριου 1903, εΐ; όκτασέλιδο» τρί
στηλου σχήμα. Διευθυυτή; Δ. II. Ταγκόπουλοε.Έυ 
ΆΟήυαι;. Συνδρομή δρ. 10.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τ1ΙΣ ΤΕΧΝΗΣ

Dr. Ρ. Ri cher. L' a rt e t I a M ed ec i n e.
— Έ» τώ τελευταίω τεύχε·. τή; «Revue (Jniver. 

selle· δημοσιεύεται έχτενέ; βιογραφιχόν σημείωμα 
περί τοΰ εσχάτως θανόντο; Γάλλου ζωγράφου J. Tis- 
sot. Ό Tiasot έγευήθη έν Νάντη τώ 1836. Έχ τών 
έργων του, άτινα είνε οΰκ' όλίγα, «δ Φάουστ καί ή 
Μαργαρίτα» ή «Άνοιξι;», τό «Πρόγευμα» ή Νεαρά 
γυνή παρατηρούσα ’Ιαπωνικά αντικείμενα, άλλη νεα
ρά γυνή έν εχχλησίμ χλπ. είνε τά γνωστότερα.Έργα 
τού Tissot υπάρχουν χαί είς τό Μουσείου τοΰ Λουξεμ
βούργου, έν Παρισίοι;.

Dr. C· St ι· a ι ζ. La be a u I e de la femme. 
Paris. Έξεδόθη καί γερμανική μετάφρασις. Πλήρης 
μελέτη μετά πλείστων εικόνων περί τού γυναικείου 
κάλλους ύπό ανατομικήν χαί αισθητικήν εποψιν.Τιμή 
20 φρ. χρ.

Corot and Millet. Περί τών δύο μεγάλων 

αύτών Γάλλων ίωγράφων τό Studio έξέδωκε ειδικό» 
ογκώδες τεΰχος, δπερ περιέχει κριτικά; μελέτα;,περί 
μέ» τοΰ Coi-ut γραφεϊσαν ύπό τοϋ G· Geffrey, περί 
δέ τού Millet έπι τών Arsine Alexandre καί Γ·'· Kep- 
l>el. Πρός τούτοι; περιέχει πλήθος θαυμάσιων εικό
νων έργων τών είρημένων καλλιτεχνών, ών εξέχουν 
τοΰ μέν Corot ή Λίμνη, ή «Μουσική καί Καλλιτεχνία» 
ή «Ευρυδίκη», δ « Όρφεύς» ή «’Ανάμνησις-τής ’Ιτα
λίας», δ «Χορός τών νυμφών», ή «Πρωινή ώρα» τοΰ 
οέ Millet ή «Σπουδή», εν Γυμνόν, ό «Θάνατος καί δ 
γέρων μέ τά ξύλα», ή «’Ανέμη», ή «Παραλίαο, δ 
«’Εργάτης», ή «Βοσκός» κλπ. Εις τήν περί Corot 
μελέτην έπισυνάπτεται πίναξ τής αξίας τών έργων 
τοΰ διασήμου ζωγράφου. 'Αρχίζει ή τιμή από τα 
150 φρ. χρ. καί φθάνει είς τα 65,100 χρ. «ί; ήν 
τιμήν έπωλήθη ή εικών του «Νύμφαι καί Φαΰνοι», 
εις τό Salon τοΰ 1869. Είς μεγάλα; επίσης τιμά; 
έπωλήθησαν τά έργα του δ «Αλιεύς» (44, 500 φρ,) 
ή «Πρωία» (60,000 φρ.) ή "Αρτεμις καί αί λουό- 
μεναι νύμφαι» (20,000 φρ.) δ «Πορθμεϋ;» (25, 100 
φρ.) κλπ.

Ε. Babeion. —Histoire de la gravure 
sur femmes eu Erance depuit les origi- 
nes jusqu* ά Γ epoque contemporaine μετά 22 πι
νάκων καί πολλών εικόνων.

Η. Bouchot. — La femme Anglaiseet 
ses peintres. Μετά 104 εικόνων και 20 πι
νάκων.

Η. Η y m a n s. — L'expoaitlon des p r i- 
mi til's flamands a Bruges.

M. PalAoIogue. — Rome Noles d’ his
toire eld’ art.

A. Studnicka. — Principes du Beau. 
Esthetique populaire. Μετά 106 εικόνων.

Εις σειράν φύλλων τής · Άχροπόλεως» έδημο- 
σίευσεν έχτενέ; άρθρου περί τής νεοελληνικής ζω
γραφική; δ χ. Π. Γιαννόπουλος.

ΚΟΝΕΤ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΕ. Ό διαπρεπέστερο»- τώχ ΰαΐαα- 
αογράφω>> μας, ύ διδάσκαλο; ΰλων αψίδάν τώ>· ύλίγων 
‘Ελλήνων &αλαααογράφων. ΚαίΙηγιμή; Ιν τφ Πολυτι- 
χνιίω, αγαπητό; tl; τους μαΚηιάί του. Ενφυυλόγος, άρ- 
ιύων τήν ομιλίαν τον πάντοτι μί άντκδοτα. Έγτννή&η 
ίν Ήρακλτίφ τή; Κρήτη; τή 17 .Μαρτίου 1837. Τήν 
ζωγραφικήν ίδιδάγ&η έν τή Άκαδημίφ τοΰ Μονάχου τ!; 
ήν Ηοήλ^τ διαγωνισδτΐ; πρό; 27 νκοηιηφίους. Έσχτ δι
δάσκαλον τον ΙΙιλότι. Έ.τί Ιτη διέμιινιν Ιν Τιργέατρ, 
τΐτα δέ, Tip 1884, έγκατιοτάδη έν ΙΒιραιιΤ. ΐνδα καί 
διαμέντι. Τό πρώτον δυόμασταν Ιργον του εϊντ ή ναυ
μαχία τή; Λίοση; (1868) ήτι; καί ήγοράοΟη ΰ.τό τοΰ 
αΰτοκράτορο; τή; Αυστρίας, άντί 4,000 φιορινίων, άφοΰ 
πρύτερον ΐζειίίΐη έν τή έκδέοει τή; «Αυστριακή; Καλ
λιτεχνικής Εταιρείας». Ό «Ν. 'Ελεύθερος τύπος» μα
κράν τότε περί τοΰ έργου τούτου έδημοσίευοεν επαινετι
κήν κρίοιν. Τά έργα τον κ. Βολανάκη — όλα θαλαο- 
σογραφίαι καί δλα έλαιογραφίαι — είνε πολλά· θεωρεί
ται ίν τούτοι; ελάττωμα τοϋ καλλιτέχνου ΰτι τά αυτά 
θέματα είς δύο καί τρεις πολλάκις πίνακα; είκονίζει Τά 
γνωστότερα έργα τον είνε ή Ναυμαχία τοϋ Τράφαλγαρ, 
άγοραοθεϊοα ύπό τή; έκθέσεω; τοΰ Λονδίνου, τ) επάνο
δο; τών 'Αργοναυτών, ή πνρπόλησι; τής τουρκικής Ναυ- 
αρχίδο; υπό τοϋ Κανάρη, ή έν Σαλαμΐνι ναυμαχία ήν 
τ/γόρασε τό Υπουργείο»’ τών Ναυτικόίν καί ήτι; κοσμεί 
τό γραφείου τοΰ Ύπουργοϋ, ή Ιξοδο; τοΰ “Αρεως, πλεϊ- 
σται δε εϊκόνε; του παριοτώσι τόν Πειραϊκόν λιμένα κατά 
διαφόρου; Λπόψει;.
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ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ· Παλαιά τΐκών τοΰ περίφημου 
Andrei del Sarto. 77 τίκών εΰρίσκιται els τό έν Πα- 
ριοΙοι{ μουσείου τοΰ Λούβρου. Ό A. del Sarto ήτο 
Φλωρεντινός, γεννηθείς τφ 14S7 καί θανών ιφ 1531, 
κληθείς είς Γαλλίαν ΰ.τό τον Φραγκίσκου Α' τφ 1518. 
Είς τό Μουσείου τοΰ Λούβρου, υπάρχει καί άλλη είκών 
του παριοτάνουσα επίσης την αγίαν οικογένειαν, ώς καί 
δύο άλλαι, ή 'Ελεημοσύνη καί 6 Ευαγγελισμός. Έν τή 
δημοσιενομένη νφ ’ ήμων εΐκόνι, αριστερή είκονίζεται ή 
Παναγία γονυπετής, φέρουσα έρνθράν έοθήτα καί χλαΐ- 
ναν κυανήν περί τους πόδας, προσβλέπει τό βρέφος 
της,τον Ίησοΰν, οστις άπτεται τον στήθους της. Δεξιή ή 
άγια Ελισάβετ, φέρουσα κυανήν ίοϋήτα με λευκόν κρή- 
δεμνον έπί τής κεφαλής καί των ώμων, με τόν ενα πόδα 
μόνον γονυπετής, κρατεί όρθιου είς τους βραχίονας της 
τόν μικρόν "Αγιον Ίωάννην, με τόν δάκτυλον τής δεξιάς 
χειρός υψωμένου. Εις τους πόδας του είνε ερριμένος είς 
σταυρός. "Οπισθεν τής 'Αειπάρθενου δύο "Αγγελοι μέ α
νοικτάς πτέρυγας. Λέγεται ΰτι ώς πρότυπον τής Παναγίας 
είχεν ύ καλλιτέχνης τήν σύζυγόν του. 'Π είκών ανήκε 
κατ' άρχάς είς ιήν συλλογήν τοΰ Βασιλέας Φραγκίσκου 
τοΰ Α'.

ΜΙΝΙΟΝ ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. '/ί πολύκλαυστος τοϋ θεάτρου 
νύμφη, ή ίν Παρισίοις, ένθα έσπούδαζε τήν ηθοποιίαν, 
εσχάτως θανοϋσα.

Έρωτώντι. Εινε ζήτημα νομικδν λελυμένον ότι 
δέν ούναται δ αγοραστής μιας είχόνος, ήι έχει ύπο- 
{ράψη ό καλλιτέχνης, νά μεταβάλη τήν εικόνα, 

στο» και έπιτυχώς. Έν Έλλάδι, μή ύπάρχοντος νό
μου περί τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής ιδιο
κτησίας, άδηλον πώς δύναται νά λυθή δικαστικώς τδ 
ζήτημα. ’Εσχάτως έν Κ[πόλει είς παρεπιδημιών έ
ξοχος Γάλλος ζωγράφος διερχόμενος πρδ μιας προθή
κης είδε έν εργον του, τδ Φοντενεδλώ έν ώρμ ανατο
λής σελήνής. Άλλ’ ό έμπορος, επειδή τοΰ έφάνη με- 
λαγ^ολική ή σελήνη, τήν εκαμε .. ήλιον. Ό ζωγρά
φος εξανέστη διά τήν πλαστογραφίαν τοϋ καλλιτεχνι
κού έργου του καί ήγειρεν άγωγήν, ήτις διατελεΐ 
εκκρεμής ενώπιον τών οθωμανικών δικαστηρίων.

Ιίεριέργφ. Ό πρώην πρωθυπουργός τής Γαλλίας 
Βαλδέκ Ρουσσώ,ήξεύρει ζωγραφικήν' εινε άριστος ύδα- 
τογραφος. Οί ίδικοί μας πρωθυπουργοί ; Χμ !

Μάργαν. Τδ μνημεΐόν είς μνήμην τοϋ Μαι- 
ζώνος, Φα6ιέ καί Δεριγνΰ θά στηθή είς τήν δενδρο- 
στοιχίαν τοΰ Ζαππείου. Θά εχη μετά τοϋ βάθρου 
δψος 6 1)2 μέτρων. Τά ανάγλυφα θά κατασκευα
στούν έξ ορειχάλκου έν Παοισίοις.

ΛΙοντι. ’Ενταύθα. —Τδ ποίημά σας έλήφθη μετά 
τήν 1 Δεκεμβρίου. Συνεπώς έθάρυνε τδν κάλαθον 
τών αχρήστων.

Πιανίστα Δ. Γ. Κ. Ενταύθα. Ό “Αραμις δηλ. ό 
κ. Άραβαντινός, εινε γνωστότατος μέ τάς ωραίας μου
σικές συνθέσεις του.'Η Βουγσμάϊν έν Βερολίνω έγκαι- 
νίασε τά κονσέρτα της μέ τά τραγούδια τοΰ 'Άράμι- 
δος. Ό Ρίμπλες είς τήν ’Ακαδημίαν τοΰ "Ασματος, 
ό Φόγελ παρουσίασαν τδν Άραμιν ώς μουσικδν συν
θέτην. Τά άσματά του εινε όλα έμπνευσμένα έξ 'Ελ
ληνικών δημωδών ασμάτων.

Συναδέλφψ. Ή πςότασις τοΰ «Κράτους» περί 
συνεδρίου του Έλλ. τύπου εινε άξια εκθύμου ύπο- 
στηρίξεως. Άφοΰ γάρις είς τδ ΰπουλον άλληλοφά- 
γωμα τών Αθηναίων δημοσιογράφων δέν κατορθώθη 
μετά τόσας απόπειρας ή ΐδρυσις σωματείου, πολλά, 
πλεΐστα έχοντος νά έπιτελέση, έν συνέδρων απο
βαίνει απαραίτητον, όπως κανονίση σοβαρώτατα τινα 

ζητήματα δχι τόσον διά τήν κυκλοφορίαν τών έφη- 
μερίδων, όσον διά τήν συζήτησιν ζητημάτων τινων 
’Εθνικών καί κοινωνικών, έφ’ ών πρέπει νά συμπί- 
πτη ή δημοσιογραφική γνώμη.

Οί κ. κ. συνδρομηταί της “Ιΐινακοθή- 
κης,, οί καθυστεροΰντες ετι την συν
δρομήν των, παρακαλοΰνται και αύθις ό
πως άποστείλωσιν αυτήν πρδς τήν διεύ- 
θυνσιν τής «Πινακοθήκης», λήγοντος μετ’ 
ολίγον τοϋ β' έτους. Φύλλον Φεβρουάριου 
εις ούδενα απολύτως θ’ άποσταλή, αν μή 
έμβάση τήν συνδρομήν του.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί, 
εάν τυχδν ελλείπει τεύχος τι, νά μάς τδ 
άναγγείλωσιν άπδ τοϋδε, διότι κατόπιν θά 
καταρτισθώσι σειράι τού β' έτους, θά εϊ· 
νε δέ δυσχερής ή αποστολή φύλλου, θνεκα 
τής πιθανής έξαντλήσεως αυτών.

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΔΩΡΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΝ

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. Γύζη έπί 
εκλεκτού χάρτου . . . . Δραχ. 1.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Φ. Άρι- 
στέως,έγχρωμος φωτοτυπία. Λεπ. 75 

ΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ Δ. I. Καλογερο- 
πούλου μέ 54 εικόνας. Χρυσόδετα Δρ. 
2,50. "Αδετα δρ. 1,50.

Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ 
μέ 90 εικόνας. Δρ. 1,50
”1Ιτθ’. ΕΚΠΤΩΧΙΧ-

ενεκα τών ίορτών διά τους ουνδρομητάς τής 

«Πινακοθήκης»

»Ο·|,
ΐσχνουσα μέχρι τής 5 ’Ιανουάριου 1903. Μέ τήν 

έκπτωσιν αυτήν δύναται οί συνδρομηταί μας ν’ 

όγοράσωσι τά είρημίνα δώρα μόνον «5 τά 

γραφεία τής «Πινακοθήκης».
Ό Λ01» τόμος τής «Πινακοθήκης» 

χρυσόδετος μέ 262 εικόνας, πωλείται εις τά 

γραφεία μας άντί 15 δρ. Εινε ή καλλιτε 

χνικωτέρα ανάμνηϋις διά τίιν πρώ
την τον έτονς.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ “ΛΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝ'ΓΙΝΙΔΟΥ


