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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

Δομήνικος θεοτοκόπίνλος, ύπό Σ Βιτιίγγα, 

(Μετάφρασες Α: Βελέλη)
Μία άννομιλία μετά τοϋ 'Ί^εν, ύπό Ungues le 

Roux. (Μιτάφρασις Α. Δουζίνα).
Ό Χάϋδν. (Μετάφρασες Α. Μάλτου).
Τί μοϋ λένε οί παπαρούνες, ύπό Κάρμα Νιρ- 

βαμή.
Ή άγάπη. Ποίημα Έλ. Σβορώνου.
•Ο Γύζης, ύπό Α.
θάνατος διασήμ'ον καλλιτέχνου, ύπό R. Ot- 

cela.

Καρδιά κομματιασμένη, (τέλος) ύπδΜΓκόρκυ.

Άπό τά ήμερολόγιον τοϋ (Jiov μον, ύπό ' ά- 
βωνος Σεληνά-

Στό φεγγάρι, ύπό Στ. Μαρτζώκη.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ο Κατακτητής. Τδ δυνατώτερον έργον τον χ. 

Άριστέως, τό μόνον δέ 'Ελληνικόν έργον, τό όποιον 
ύπέστη περιπέτειας.’ Παριστμ τδν Ναπ^έοντα Κυ 
ρίαρχον της υδρογείου. Είνε εΐργασμένον κατά τδ 
σύστημα Μωσαϊκού, άπεστάλη δέ διά τοΰ πρακτο
ρείου Κούκ εις Παρισίους 8πως έκτεθη, προηγηβείσης 
πρδς τοΰτο συνενοήσεως τοΰ καλλιτέχνου μετά τής 
επιτροπής του Salon, ήτις αφού είδε φωτογραφίαν τοϋ 
έργου,απεφάνθη ύπέρ τής παραδοχής. Άλλά τδ έρ

γον καίτοι ασφαλώς παραδοθεν, δέν έφΟασεν εις Πα
ρισίους. Καταβάλλονται προσπάθειαι πρός άνεύρεσίν 

του’ μάτην. Άπωλέσβη καθ’ δδόν, χωρίς νά εύρί- 
σκεται ό ύπευβυνος-.Ό καλλιτέχνης έζήτησε δι’άγω- 

γής του 30,000 δραχ. άποζημίωσιν άπδ τδ πρακτο
ρείου. Τέλος τδ έργον εύρίσκεται καί τώρα τδ πρα
κτορείου, άντιθέτως, ζητεί- άποζημίωσιν άπδ τδν 

καλλιτέχνην, διότι εφρόντισ» 8πως εύρεθή τδ έργον 
καίτοι άλλος ητο δ υπεύθυνος τής απώλειας.

Ποικίλη άελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, (Τύχη χαΛΛιτίχνον) 

Γράμματα, καί τέχναι,

sns- ΕΙΚΟΝΕΣ ·

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. ’Aripiac, ύπό.Λ.

Σωχ<·υ.
Βάγια» ύπό &. Ράλλη.
*0 Κατακτητής, ύπό Φ. Άριδτέως.
Άθηνά, ύπό F. Stuck.
Άρτεμις Βερσαλλιών.
Άνάπανάϊς. (Rpa6tvt)ir Μτάριον).

Γελοιογραφίαι, ύπό Σ. Ξενοπούλου.
Κοσμήματα,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟ «ΚΡΤΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ Ν. Γύζη. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1. ’Em χον· 

δροΰ χάρτου δρ. 2.
«ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετά- 

γρασιν” Αγιδος Θέρου. Τιμαται δρ. Ι.'ΕπΙ 

'Ολλανδικού χάρτου δρ 2.
ΤΟ «ΜΑΥΣΩΑΕΙΟΝ» δράμα Ν. Δάοκαρη και Π. 

Δημητρακοττούλου Δρ. 1.
ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πίναξ Φρίξου Άρι. 

στέως. Φωτοτυπία είς μεγα σχήμα. Δρ. 1-
II «ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤ1Σ» πίναξ L. Perrault. Φω

τοτυπία εις μεγα σχήμα. Δρ. 1.

II «.ΑΙΩΡΑ» Ιίίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μεγα 

σχήμα Δρ. 1.
Ο « ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ» Πίναξ Ro- 

chegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Λ. Σώχου Κωνβταντϊνοςό Παλαιολόγος



ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΤΛΟΣ
επιλεγόμενος Ο ΓΡΑΙΚΟΣ ( EL. GRECO)

Α'.

ΓΕΝΝΗΘΗ έυ Κρήτη 
περί τδ έτός 1548, 

αλλ ’ ουδεμία περιεσώθη 

■πληροφορία περί τής 

νεανικής τον ηλικίας 
καί περί τών πρώτων 

αύτοΰ βημάτων έν τή 
καλλιτεχνική σταδιο

δρομία.

Ώς· προς την ζω
γραφικήν αναφαίνεται

σπονδάζων έν Βενετία παρά το πλευρδν τον Τι- 
τιανοΰ, άλλ'ουχί ώς συμμαθητής αντοΰ, ώς λέ- 

γουσι συγγράφεις τινες. Τοΰτο ήτο αδύνατον, 
διότι ό διδάσκαλος ήτο ήδη εβδομηκοντούτης καθ' 

ήν έποχήν υποτίθεται ότι «ό Γραικός» ήλθεν «ϊς- 
τδν κόσμον.

Πολλοί ’Ιταλοί συγγραφείς δεν μνημανεύουσι 

τδν θεοτοκόπουλαν μεταξύ τών μαθητών τοΰ Τι- 
τιανοΰ, άφ' ετέρου δμως, άλλοι, Ισπανοί, βαί- 

νουσιτόσον μακράν,ώστε λέγουσιν οτι ίδιοποιήθη 
τήν τεχνοτροπίαν τοΰ διδασκάλου.

Ό VagO Staliano περί «.τοΰ Γραικού» 
ποιούμενος τδν λόγον άποφαίνεται ώς πρδς την 

ζωγραφιάν « Ή άπόδυσις των ίματίων του Χρι- 
στοΰοδιά τών λέξεων «παρουσιάζει δλην την τε

χνοτροπίαν τοΰ Τιτιανοΰ, αι δέ κεφάλαί δ«- 
κνύουσι τοιαύτην καλλονήν καϊ έκφράσιν ώστε 

φαίνονται έργον αύτοΰ τοΰ Τιτιανοΰ».
Σήμερον πλέον Γιναι άποδεδειγμένον, δτι δ Δο- 

μήνικος θεοτοκόπουλός έχρημάτισε μαθητής του 

και δτι εν τή_τέχνρ τοΰ διδασκάλου του,_.τοΰ 
Τιντορέττου και άλλων Βενετών ζωγράφων εύρε 
τάς στερεάς βάσεις έφ’ ών βραδύτερου έμελλε 

υά ίδρυση νέαν σχολήν, ίδικήν του, τοσοΰτον δέ 
πρωτότυπον καί απολύτως προσωπικήν, ώστε 

τοΰ Γραικού τά έργα ούδεμίαν δύνανται νά γεν- 
νήσωσιν αμφιβολίαν περί τής πατρότητος, διότι 
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μόνον αντοΰ δύνανται νά είναι - καί ούδενδς

άλλου.
■ Είναι άπλοΰν. μύθευμα ό 'ισχυρισμός πολλών 

συγγραφέων διατε-ινομένων $Τι δ ■'Γραικός όπως 

αναιρέση τήν ιδέαν οτι έμιμείτο τδν Τιτιανδν ά- 

πεπειράθη νά μεταβολή τρόπον πέριπίπτων οΰ

τως ε’<ς τέχνην τραγελαφικήν. Το αύτδ ρητέον 
καί περί τών ώθούντων τήν μυθοπλαστίαν εις 
τδ έπινοεΐν δτι ή φιλοδοξία αΰτη έγένετο αιτία 

τής παραφροσύνης τον.
Ό Γραικός ούδέποτε έγένετο παράφρων τοΰτο 

ήτο μόνον μωρόπιστος διάδοσίς. -Έάν ήτο αλα- 
ζόνος χαρακτήρος, έαν ή ΰπεροφία του τδν κα

θιστά γελοίου, ώς λέγει ό Jusepa Martinez 
—έαν ήγάπα τάς λογομαχίάς καί ήτο δριμύς 
τήν φράσιν, έάν—ως τινες διετείνοντο—προσέ- 
φευγεν είς μύρια μέσα όπως έπιδεικνύηται καί 

απόκτηση δόξαν, ταΰτα πάντα δεν είναι σπου
δαίοι λόγοι ινα παραδεχθώμεν οτι δεν διέσωσε 

τάς φρένας μέχρι τών τελευταίων έτών του βίου 
του, ουδέ δπως θεωρήσωμευ αυτόν. ιδιότροπου καί 

έκκεντρικδν, ώς ή ζηλοτυπία καί.ή έχθρα ένίων 

έπεθύμουν νά πιστευθή.

Τά έργα του δέν είναι έργα παράφρονος. 

Χατα τήν πρώτην αύτοΰ τεχνοτροπίαν τδ σχε
δίασμά του ήτο κανονικώτατον, ό χρωματισμός 

του θαλπερός καί διαφανής'· ύστερον έπετέλεσεν 
έξέλιξιν ούχ'ι ινα αναιρέση τήν ιδέαν οτι έμι- 

μεϊτο τδν Τντιανδν, άλλά δι' οΰς φυσικούς λόγους 

έπιτελοϋσιν ελιγμούς έν παντι χρόνφ πάντες οί 
μεγαλοφυείς καλλιτέχναι έν τη αναζητήσει τοΰ 

τελείου.

Ή ύφηλή Ιδέα ήν: είχε περί τής τέχνης του, 
ή άπαυστος καί βαθεια αελέτη, τδ υπέρμετρου 

αίσθημα τδν ώθησαν €«ς τήν υπερβολήν, καθ' 

δν τρόπον καί ό Μιχαήλ "Αγγελος παρελκόμε
νός ύπδ τοϋ αισθήματος περιέπεσεν ωσαύτως εις· 
υπερβολήν, καίτοι ούτος έν τφ παραπτώματι 

αύτοΰ τούτφ έκ διαμέτρου διίστατο πρδς τδν 
Γραικόν.

Εις τόΰ Γραικόΰ τάς μεγάλας προσωπογρα

φίας δέν πρέπει νά βλέπωμεν τδ σχεδίασμα άν
θρωπον παράφρονος ή ίδιοτρόπου' πρέπει νά 
βλέπωμεν το αίσθημα τοΰ καλλιτέχνου δστις 

δέν- άντελαμβάνετο τδν θεάνθρωπον, τήν Πα
ναγίαν Θεοτόκον καί. τούς ’Αγγέλους έχοντας 
μορφήν καί διαστάσεις δμοίας πρδς πτωχόν 

θνητόν· Ό Γραικός δέν ήδύνατο νά άποβάλη τδ 
αίσθημα τόΰ πραγματισμού τδ δποίον ήτο βω- . 

θύτάτα έρριζφμένον έν αύτφ' ουτω δέ δτε, ώς 

λέγει δ Blanc, διά τής δευτέρας του τεχνοτρο
πίας έδημιούργει νέαν σχολήν, ασκητικήν άμα 
καί πραγματικήν, συνεδύαζε μίγμα τι μυστικής 

έξάρσεώς καί φυσιολατρικής αγιογραφίας δί’ ών1 

απεχωρίζετο-πλέον τής άκρατου βενετικής αρ
μονίας.

Παρατηρουντες τδ σχεδίασμά του βλέπομεν 
ώσεί ή μολυβδίς έδυστρόπει. νά παύση διαγρά- 

φόυσα. τήν γραμμήν τήν όποίαν ήσθάύποί καί 
ώνειροπόλεέ^’-φάντασία-ποί^ '' ζ'1’ ' '.

δι’- αύτής τμν θεδν καί τούς ’Αγγέλοάς· ’

Ως πρδς. τδν χρωματισμόν δε, παρά 'τήν 

γνώμην τοΰ Φραγκίσκου de Pacheco οτι διά:. 
τής συχνής αναφηλαφήσεως τών εικόνων του δ 

Γραικός έπεδίωκε νά παραστήση τά χρώματα 
κεχωρισμένα καί διεστώτα άλλήλων, πρδς δέ 
δτι διέσπειρε σπιλώματα ινα έπιδ:ικνύη άνύ- 

παρκτον Ικανότητα παρά τήν γνώμην ταύ

την, λέγω, ισχύει ίσως ή ύπόθεσις ότι ή α- 
νιφηλάφησις, έπιχρωμάτισις καί σπιλώματα 
δέν έσκόπουν νά συγκαλύφωσιν αδυναμίαν έν 

τεχνοτροπία, τήν όποίαν σήμερον θαυμάζομεν 
ώς έξοχου, άλλά νά μετριάσωσι τδν χαρακτήρα 

τοΰ πραγματισμού δι’ οδ τδ έμφυτόν του αίσθημα 
άπετύπωνε τάς προσωπογραφίας του καί δστις, 

αν άφίετο άσυγκέραστος, θά έπεσκίαζε τήν 

πνευματικήν σφραγίδα τήν όποίαν αναμφίβο
λος έπεθύμει νά βλέπρ δεσπόζουσαν έπί τών 

εικόνων του.· ΙΙρόκειται περί πάλης καλλιτεχνι-

αποτελεί τήν τριάδα τών 

στουργήμάτων. .

Πολν ταχέως απέκτησε φήμην έν . Ισπμ^ς·. 
'ία'πού^.δπωςόπιφαστήσή' ■ένθα παρά τδ άλλά/κοτον τών τρόπων^

- '''^έσέβρϊπο., 

διεγείρρ ζηλοτυπίαν και εχθράΰ 
λώθησαν άναφανδον οτε κατά ώιαταγήν.τοΰ Φι

λίππου Β' έζωγράφησε τδ «Μαρτυρίου τοΰ ‘Α
γίου Μαυρίκιου και τών Συντρόφων- του», τδ έρ
γον δι’ ού άρχεται ή έξέλιξις τής τεχνοτροπίας 

του καί τδ δποίον δ βασιλεύς μή ευρών κατ’ α
ρέσκειάν του δέν έπέτρεφε νά στηθή έν ή θέσει 
είχε προορίση δι' αύτδ παρ' όλους τους ύπδ τόΰ 

Γραικού καταβληθέντας αγώνας πρδς. μεταπει- 

σμόν του. Ίσως αί ραδιουργίαι τινων φθονούν- 
των τήν δημοτικότητά τού έγένοντο αφορμή νά 

έμμείνη ϋ βασιλεύς εις τήν απόφασίν του.
Τοΰτο όμως ούδόλως παρεβλαφε τήν δόξαν 

του, καί ό Γραικός έξηκολούθησε παράγων έργα 
σπουδαιότατα €·ς πάσας τάς τέχνας, διότι δέν 
ήτο μόνον ζωγράφος, άλλά καί αρχιτέκτων καί 
άνδριαντοποιδς, πιστεύεται δέ οτι ήτο καί μεταλ- 

λοχαράκτης. ( Επιται το ιιλοε)

ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΨΕΝ
λ’ΓΑ τήν εν Χριοτιανία 'δια
μονήν μου, Ισχον πολλάκις 
τήν ίύκαιρικν 'νά συναντηθώ 
μετά του "Ιψεν, χάρις είς φι- 
λικωτάτιην συστασιν ένδς. έκ 
των μάλλον προσφιλών του. 

Εγνωριζον, qtc .ο [χεγα; 
δραματουργός είχε πολλάκις 
διακηρύξει, δτι ή. υποδοχή 
τοΟ έργου του έν. Γαλλία τδν 

είχε κυριολεκτικως ·,καταπλήξει. *Εν τινι λοι
πόν συνομιλία μας, προσεπάΟησα νά τοΟ.έξη-

... ........... ............   HJ Ο ΚΟ.ΘΗ Κ Η

κών αισθημάτων, ίσως, είναι: αΰτη.. καί 'ή, αιτία 

τών υπερβολών καί 'έλλείφεων.τόΰζωγράφου.

1Γ.
Τά πρώτα του έργα δέν είναι πολύ γνω

στά. Έν ’Ιταλία ΰπάρχουσί τινα έξ εκείνων τά 
δποία έζωγράφησε κατά.τήν έν.Βενετίμ διαμο

νήν του, αλλ’ ή δράσις τοΰ Γραικού αρχεται έκ 
τής εποχής καθ' ήν μετέβη ώς τήν Ισπανίαν 
έλκυσθείς ύπδ τής προσκλήσεως Ty&ggpoiav δ 

 

Φίλιππος Β'. άπηύθυνε διά τών πρφτ££ώι>*τρυ 
πρδς άπαντας τούςμεγάλοχ^’Ιταλ ’’
χνας. Ον&οίβλέπομεν αυτόν φ)Κά „ ν έν 

Τολέδφ'κατά τδ 1577 καί εργαζόμενον περίτήν 
«’Αποβολήν: τών ίματίων&εώ. Χριστοΰ πρδ τής 
σταυρώσεως» ήτις μετά τόΰ «.Ένταφιασμοΰ 

τοΰ Κόμητος ’Οργάζ» ifai τής

~Ιυ“?®ρτ-ορ afa-

V

γήσω έν γενικαϊς γραμμαΐς τά αίτια τής προς 
αύτδν άφοσιώσεως τόσων συμπατριωτών μου : 

«Όλοι σχεδόν.οί Γάλλοι άνετ^άφημεν .χρι
στιανικές, μέ τήν ιδέαν δήλ'αδή το2 μέλλοντος 
και τής θυσίας. Έν τούτοις ό άγων τής .ζωής 
κατόπιν μάς έκλόνισε, συν τώ χρόνω δέ, συνρ- 
σθάνθημεν δτι ό χριστιανισμός ήδύνατο νά μάς 
ΰποστηριξϊ) εΐς.τάς περιπέτειας τής .ζωής. Καί 
έν τή άμηχανίγ έκεί^ή-άνεγνώσαμεν.λαιμάργώς 
τούς-Ρώσσους μυθιστοριογράφους, οίτινες μάς 
κατάκτησαν .διά τδ θάρρος τών ψυχικών άναλυ- 
σεων,;διά τήν άποκάλυψιν τοΟ.άγνωστου.έκεί-
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θ. ΡΑΛΛΗ 1)ώγι<ι

Καί είπα είς τον “Ιψεν :
« ’Απαράσκευοι νά ερμηνεύωμεν σύμβολα, έ- 

ξελάβαμεν υμάς ώς τόν Αρχιτέκτονα Σόλνες, 
δστις οίκοδομεϊ πύργους, όταν δ ’ ήκούσαμεν αύ- 
τον λέγοντα: « ’Ονειροπόλησα νά οικοδομήσω 
κατοικίας φωτεινάς οπού οι άνθρωποι θά έζων 
ευτυχείς, όπου πατήρ, μήτηρ καί τέκνα θά δι- 
ηοχοντο τήν ζωήν των μέ τήν εύδαίμονα πε- 
ποίθησιν, οτι είναι γλυκεία ή έν τγί γίί διαμονή 
καί ή άνά μεταξύ των Απόλαυσις πάντων, άπό 
τοΰ μεγαλητερου μέχρι τοΰ ελάχιστου» όταν 
ήκούσαμεν, λέγω, ούτω όμιλοΰντα τδν Σόλνες, 
έσκέφ&ημεν, ότι έπαύσατε πλέον άτενίζων μέ 
τδ αύτό ειρωνικόν μειδίαμα πρδς τήν έρώτη- 
σιν: ό ίδεολόγος έχει Αποστολήν ; Καί έγεν- 
νήθη έν ήμίν τδ έρώτημα: μήπως σείς αυτός 
«ονειροπολήσατε νά έγείρητε συστήματα είς Α 
ή ζωή θά είναι όλιγωτερον τραχεία διά τούς 
Αδελφούς σας Ανθρώπους ;

■ — Μή λησμονήτε,' Απεκρίθη ό “Ιψεν, ότι ό 
Σόλνες, λέγει έπίσης : «“Ισως οί άνθρωποι δέν 
θέλουσι πλέον νά τούς κτίζωσιν εστίας».

Καί μετά σιγήν, προσέθηκεν:
— Είμαι εύτυχής Αληθώς διότι τόσον κα

λώς ήννοήθην είς τήν Γαλλίαν».
Έφαίνετο δέ συγκεκινημένος. Είς τήν συγ-
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κίνησιν έκείνην,—τόσον σπάνιον πράγμα διά 
τδν γέροντα διδάσκαλον—, οφείλω τήν ερμη
νείαν τών μυστικών τοΰ Σόλνες.

* * '
ΙΙραγματικώς αύτός είναι ό Αρχιτέκτων, 

όστις έτόλμησε νά έγείρν) πύργους είς τδ άπει
ρον, είς ύψος όπου οί άνθρωποι δέν είχον φθάσει. 
Άλλ ’ έν τ$ καρδία τοΰ Ανθρώπου όν ή πίστις 
κατέστησε τόσον τολμηρόν, είχεν είσδύσει ό 
σκεπτικισμός. Δέν τολμφ πλέον ν’ Ανέλθη δ^ά 
νά στήση τήν σημαίαν' είς τδ άκρον της· ξυλο
δεσιάς, ήν κατά τά σχέδιά του ειχον Ανεγεί
ρει. Έν τοιαύτη δέ θλιβερά ψυχική' καταστή
σει ό Σόλνες δέχεται τήν Χίλντ.

Ύπό τήν μορφήν τής νεαράς Νορβηγοί), πρδς 
ήν ό μέγας Αρχιτέκτων ειχέν ύποσχεθή, οτε 
αύτη ήτο παιδίον έτι, νά τής Ανεγείρω ήμέρι^ν 
τινα μυθωδώς πανύψυλον πύργον, παρίσταται ή 
Νεότης. 'Ο Σόλνες είχεν ορίσει ημέραν έκτελή- 
σεως τής ύποσχέσεώς του καί ή Χίλντ φθάνει 
Ακριβώς κατά τήν όρισθείσαν ώραν.

«Είναι Αληθές, τοϋ λέγει, ότι δέν τόλμες 
ν’ Ανέλθης είς τάς στέγας τών οικοδομών σο^;

— Είναι Αληθές, Απαντά ό Σόλνες, σκοτοδι- 
νιώ. “Αλλοτε ώκοδόμουν εκκλησίας. Καί εύθύς 
ώς τάς άποπεράτουν Ανηρχόμην διά νά εύχα-

νΟυ έν τ$ Ανθρώπφ ήν μάς έκαμαν, άτινα δμως 
εδρομεν Ανίσχυρα ν’ Αποτελεσωσι τήν βάσιν 
τΟΰ βιωτικοϋ καθήκοντος. Αύτήν ακριβώς την 
στιγμήν ήκούσαμεν τούς “Αγγλους καί Γερμα- 
νούς όμιλοΰνπας-περί υμών. Ό “Ιψεν, έλεγον, 
Αναζητεί την Αλήθειαν μετά πάθους είς δ ούδέν 
φιλοσοφικόν, πολιτικόν ί θρησκευτικόν σέβας θέ
τει όρια. Αύτός βαίνει πάντοτε εμπρός κωφός 
π[ίδς τάς προλήψεις, Αδιάφορος πρός. τά μίση, 
αλλά δέν παύει νά όμιλγ! διά τήν αποστολήν 
τον συγγραψέως, διά τό καθήκον τής ειλικρί
νειας έκείνης, ήτις εΐναι ό κλήρος τών έξοχων 
πνευμάτων. ’Αμέσως έθυσιάσαμεν θαρραλεως 
είς τόν νεον Απόστολον, τό αίσθημα τών κοινο
τυπιών μας, τών φωτεινών ιδεών, χάριν τής 
φιλοσοφικής λίθου, ήν έλπίζομεν νά εδρώμεν 
έν τγ χοάνν) του, μεταξύ τής τέφρας. Καί σάς 
λατρεόομϊν φανατικώς, μέ την κρυφήν ελπίδα 
μάλιστα, οτι βραδύτερου θά θελήσητε και νά 
έξηγηθήτε σαφεστερον, νά λύσητε τά αινίγ
ματα, Έάν δ’.έτολμώμεν θά σάς έλέγαμεν ότι 
είναι καθήκον σας νά τό πράξητε.

'Ο “Ιψεν έμειδίάσέν 'και άπήντησεν :
— Ούδείς έχει άποστολήν τινα έν τφ κό

σμο» καί, παρ’ ολην τήν χαράν, ήν αισθάνομαι, 
δταν τόση πληθύς Ανθρώπων μοί· Αναπαρίστα- 
τάι, ουδέποτε έσκέφθήν ή εμέ αύτόν, “Εκαστος 
έξ ήμών είναι τό άναγκαϊον άποτέλεσμα τών 
προγόνων του, τής άτμόσφαιραςέν. ήέ’ζησε,τής 
Ανατροφής ήν έλαβεν, ή δέ αλήθεια, ής τό τόσον 
προσωπικόν αύτδδν είναι ικανόν, παραμένει αλή

θεια καθαρώς ιδιαιτέρα. ‘II σκέψις νά έπιβάλ- 
λωμεν είς άλλον 5,τι δι’ ημάς άύτούς μόνον έ
χει Αξίαν, είναι παραλογισμός».

Τό Σύμβολον αύτό τής πίστεως δέν είναι έν- 
τελώς άρμονικόν μ ’ ό,τι ό ποιητής έγραψε. Δί
δει δμως πρός τό παρόν τήν άκριβή διαπασών 
τής διανοίας του. “Οταν ό “Ιψεν έγραφε τούς 
Βρυκόλακας έπίστευεν, ότι ή διακηρυξις τής 
Αλήθειας είναι Ακάθεκτος, οτι ελκύει τούς.Αν
θρώπους ώς ό φάρος τά πτηνά τήν νύκτα. Άλλ’ 
ή τύχη τού δράματός του, τό σκάνδαλον τής 
παραστάσεώς του, ό έναντίον του πόλεμος, ή 
έπιμονή τής κατ ’ αύτοϋ οργής, άτινα κητέστη- 
σαν έπί πολύν χρόνον Αδύνατον τήν έπανάλη- 
ψίν του έπί τής σκηνής τής Χριστιανίας, βλαι 
αύταί αί έναντίον του ύβρεις, συκοφαντίαι καί 
έπιθέσεις Αήδιασαν τον ποιητήν. Έσκέφθη ότι 
οί άνθρωποι δέν άγαπώσιν τήν αλήθειαν 
άλλά τά φαινόμενα, καί έγραψε τήν Άγριό- 
παπία,ήτις είναι σάτυρα παντός ό,τι ονειροπό
λησε, καγχασμός έναντίον εαυτοί) καί τής αι
σιοδοξίας του, θλιβερά σφαγίασις τών ονείρων 
του. Είς τήν. Άγριόπαπια ολα τά πρόσωπα 
ψεύδονται, κατ’ ώρχάς πρός τούς άλλους καί 
είτα πρός έαυτά.

Ή Άγριόπαπια έθριάμβευσεν είς τό θέα- 
τραν, έν τούτοις: κκί πάλιν εύρέθησαν πολλοί έν 
άμηχανί^,. εύρόντες, οτι καί είς αύτό το έργον 
ό“Ιψεν έθυσίασεν άπαξ ίτι δ,τι είχε λατρεύ- 
σει. Ό άρχιτέκτων Σόλνες δύναται μόνον νά 
δικαιολογήσει τό παρελθόν.
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ριστήσω Θεόν. Σήμερον έάν άνηρχόμην είς τάς 
στέγας τών οικοδομών,, άς ανεγείρω, θά έλεγον 
είς τον Θεόν : «Δέν σε χρειάζομαι πλέον. Μοΰ 
ήρνήθης την εύτυχίαν. ΤοΟ λοιποΰ θά ζήσω ώς 
ειδωλολάτρης.» - ■

Τότε δέ. ί Νεότης Ατενίζει τον γέροντα Δι
δάσκαλον καί τοΰ ψιθυρίζει είς τό ούς.

— Τόλμησον ν’ άνέλθής άπαξ έτι είς την 
κορυφήν τοΰ οικοδομήματος σου, είπέ αύτά εις 
τόν θεόν και θά σέ Αγαπήσω.

Ό Σόλνες όπεσχεθη και ήγαπήθη. Ανέρ
χεται,‘άλλ’ η πίστις τόν έγκαταλείπει, σκο- 
τοδινιά,.πίπτει,. αποθνήσκει πρό τών ποδών τής 
Χίλντ.

— -Άδιάφορον, Αναφωνεί αύτή, έκτός εαυ
τός, θριαμβεύουσα. Άδιάφορον..... Άνήλθεν έπί 
τής στέγης.

Ή έννοια τής ούτω διϋλισθείσης καί διευκρι- 
νισθείσης Αλληγορίας είναι Αρκετά σαφής. Πα- 
ρεκάλεσα τόν Διδάσκαλον νά μοί έξηγήση την 
φράσιν τοΰ Σόλνες: «ΤοΟ λοιποΰ θέλω νά ζήσω 
ώς ειδωλολάτρης». Ήθελα νά πληροφορηθώ μή 
ήτο τό συμπέρασμα τής συνομιλίας μας, ή δια
θήκη τοΰ Σόλνες πρός την Χίλντ;

* *
¥

Ιδού ή Ακριβής περίληψις τής Απαντήσεως 
του "Ιψεν και τής δλης συνομιλίας μας.

Ή πεπαλιτεσμένη Ανθρωπότης είναι δνηρη- 
μένη σήμερον είς δυό μέρη: είς τούς χριστια
νούς και τούς vikings, ώς τούς όνομάζει ό ”1- 
ψεν μεταχειρίζόμενος α^χαίαν'<^^?ίνάύΐκ^ι·.λέ- 
ξιν. «Είς τούς Σαγγάς,-λ'έγει ό Σόλνες^. γευίε- 

ται λόγος περί τών vikings αύτών, οιτινεψ-.Α-· 
πηρχοντο είς μακρυνούς-τόπους πρός λεηλασίαν, 
εμπρησμούς, φόνους και άρπαγάς γυναικών.......
Έχει ήσαν εύθυμα παλληκάρια 1 "Οταν έπα- 

νήρχοντο οϊκαδε, είχον ’ το σθένος νά φά- 
γωσι καί πίωσι. Καί ήσαν φαιδροί ώς παιδία. 
Α5 δέ γυναίκες, ώ ! αύταί δέν ήθελον πλέον νά 
τούς χωρισθώσι !» Άφαιρέσατε άπό τόν vi
king αύτόν τόν δικτυωτόν χιτωνίτκον καί την 
Αρπάγην και θά ϊδητε πρό ημών τόν gtrug- 
gleforlifer.

Θά ίδητε δηλαδή τόν άνθρ ωπον δν ό ποιη
τής θαυμάζει διότι είναι ό’τέλειος άνθρωπος, 
δν τό όποιον έτόλμησε, τό οποίον έξέλεξε τήν 
οδόν τοΰ ένστικτου, και έφθασεν είς τό άκρον 
τοΰ ενστίκτου του. Ούδαμοΰ ό "Ιψεν λέγει, οτι 
ούτος θά είναι καλλήτερος τοΰ χριστιανού, Αλλ ’ 
Α έννοιά του κατά βάθος είναι οτι ό Αληθής,, 
viking Αξίζει πλειότερον ενός ήμιχρισπανοΰ,

ένδς Σόλνες μέ Ασθενή συνείδησιν, μη δυναμέ- 
νου νά ελευθερωθεί τής ιδέας τοΰ καθήκοντος 
καί δμως μή ύπακούοντος είς τό καθήκον. Ό 
ήμιάνθρωπος 'αυτός, δστις καλείται πλήθος, εί
ναι ό χείριστος δλων. *0 ποιητής Απεχθάνεται 
τούς ψευδείς vikings ή τούς άμφιταλαντευο- 
μένους χριστιανούς, διότι έάν άφίεντο ελεύθε
ροι, θά διαιώνιζον τάς αμφιβολίας ύφ’ &ν κα- 
τατρυχόμεθα.

Ύπό τοιαότας ήθικάς περιστάσεις λοιπόν, 
ποία θά ήτο ή δράσις συγγραφέως, ούτινος. ο
λόκληρος γενεά αναμένει έν σημεϊον ;

Τό ζήτημα τοΰτο τυρθανεϊ τόν ”Ιψεν. «Δέν 
γνωρίζει έάν ή άνθρωπότης ένδιαφέρεται νά εί
ναι χοιστιανή ή viking, είναι δμως βέβαιος, 
οτι επιβάλλεται είς πάντα ύποχρεωτικώς νά 
κατάχτηση τήν Αλήθειαν δι’ έαυτόν. "Οταν δέ 
εΐς έκαστος έν συνειδήσει Αναγνώριση και συ
ναισθανθεί τήν Αλήθειαν, τότε ή πεπολιτισμένη 
Ανθρωπότης, ήτις μέχρι σήμερον κινείται.διά 
σημειωτοΰ βήματος έπί τοΰ αύτοΰ μέρους.πάν
τοτε, θά έκκινήση. ΙΙοΰ θά διευθυνβη; "Οπου 
τήν ώθει τό ένστικτον ή τό καθήκον; Αύτό ο
λίγον ένδιαφερει. Ή σωτηρία της έγκειται είς 
τό νά φανή συνεπής πρός έαυτήν.

’Ιδού λοιπόν ποΰ θά περιο^ισθή ή .δράσις ενός 
ποιητοΰ· δέν θά είναι ίεροκηρυξ, Αλλά ύποδαυ- 
λιστής τής Αδιαφορίας εκείνης τμ>ν άνθρώπων 
τοΰ πνεύματος πρός τάς σκέψεις αΐτινες μάλ
λον τούς ένδιαφέρουσι. Δέν θά δώση λύσιν γε
νικήν διά προβλήματα άφορώντα ενα έκαστον. 

-Τουναντίον μάλιστα θ ’ άποφύγη τά δόγματα. 
'Ο σκοπός του θά έπιτύχη έάν, εύθύς ώς κλεί
ση τις τό βιβλίον, άρχίση τάς όνειροπολήσεις, 
έάν, καθ’ ήν,στιγμήν έρωτδί έαυτόν ό Αναγνώ
στης: «τί-θέλει νά είπη ό άνθρωπος αύτός ;» 
εδρη τήν’Αλήθειαν δι’ έαυτόν.

Ή άκρόασις λοιπόν τοβ Ίψενείου δράματος 
προσεγγίζει τήν άκρόασιν μουσικής Ένφ δ
μως οί'τίχοι συγκινοΰσι τήν καρδίαν, αί λέ
ξεις έπιδιώκουσι τάς ιδέας, ό δέ ποιητής, άρ- 
νηθείς νά έπιβάλλη τήν ίγνώμην τορ είς τό 
κοινόν, Ανευρίσκει άπαν τό μεγαλεΐόν του είς 
τό πρόσωπον του κηρυκος τής άληθείας.

Ιδού ή φιλοδοξία τοΰ *Γψεν. Έκ τοΰ ύψους 
τοΰ πύργου τοΰ Σόλνες, κραυγάζει πρός τούς 
κυκλοΰντας αύτόν ; «Δέν είμαι ό προφήτης, δέν 
φέρω τήν Αλήθειαν. Άλλά σάς λέγω : πας τις 
έχει έν έαυτώ τήν Αλήθειαν. Τολμήσατε νά 
τήν άνεύρητε. ■ -

HUGUES LE ROUX
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Έπι κεφαλής τών πολύφωνων αυτόν δια

γραμμάτων συνείθιζε νάγράφη τάς λεζεις «in 
nomine Domini» ή/iSoli Deo gloria.», καϊ 

εν τελεί τά? λέξεις «LaUS Deo !» Ευγνώμων 

ητο εις τον Θεόι> «διότι διεφύλαξεν αύτόν άπδ 
πασης υπεροψίας» και οτε εβδομηκοντούτης ήδη 
γέρων κατά, την έκτέλεσιν της «Δημιουργίας» 
καθ' ήν στιγμήν τδ χωρίον «Γεννηθήτω φώς» 

προεκάλει ενθουσιώδη επιδοκιμασίαν, άποκρούων 
έξέτεινε τάς τρεμούσας χείρας-καϊ είπεν «ούχ'ι 

ταρ εμού, έρχεται άνωθεν I», τούτο. δέν ήτο 

κενή φράσις, άλλ’ ή έκφρασίς τής ένδομόχου 
πεποιθησεως καϊ του τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι. Ό 
ίδιος εν σχέσει πρδς τήν «Δημιουργίαν» διηγεί

ται οτι «ουδέποτε ήτο τόσον ευσεβής» οσαν κατά 
τον χρόνον, καθ δν ειργάζετο πρδς σύνθεσιν τοΰ 
έργου τούτου. Καθ' εκάστην γονυπετής έδεόμην 

τού Θεοΰ «ινα μοϊπαράσχη δύναμιν πρδς αϊσίαν 
έκτελεσιν τοΰ προκειμενου εργον». Αλλαχού δέ 
πάλιν λέγει: «"Οτε δεν είχαν πλέον διάθεσιν 
πρδς σύνθεσιν, κρατών κομβολόγιον περιεπά- 

έν τώ δωματιω καϊ μετά πολλά «Ανθ» ένε- 
πνεόμην νέας ιδέας πρδς σύνθεσιν».

II τέχνη αύτοΰ ήτο θειον δώρημα και πάσα 

ευτυχής σκέψις ευμενές δώρον- Έ« τούτου διη
γείται, ότι έν τή αναγνωρίσει τών άλλων δεν ή- 
σθάνετο φθόνον ουδέ τδν έλάχιστον έγωισμόν. 

Μετά πόσης μετριοφροσύνης άνεγνώριζε τήν υ

περοχήν τοΰ νεαρού Μότσαρτ πιστοϋται ύπδ τών 
έζής δύο εκδηλώσεων αυτού: «Γνωρίζω δτι ο 

λΐότσαρτ είναι δ μέγιστος μελοποιδς, καϊ ότι 

τοιοΰτον ουδέποτε άλλοτε ε'δεν ό κόσμος» και 
(οτε έγένετο λόγος, ώς ό Μότσαρτ, και ούτος νά 
γράφρ έν μελόδραμα χάριν τοΰ εν ΙΊ,ράγμ θέα
τρου:) «&ά ήμην λίαν τολμηρός, διότι ο μεγας 

Μότσαρτ. ούδένα άλλον , πλησίον αύτοΰ ανέχε

ται ! — Δίαν οργίζομαι, διότι ό μοναδικός ού

τος Μότσαρτ δέν προσεκλήθη ε^σετι εν τινι αύ- 
τοκρατορική ή'βασιλική αύλή».

Ή ευλαβής μετριοφροσύνη, δι’ ής ό Χαύδν 
διέβλεπεν έν πάσι τοΐς εργοις αύτοΰ την χαριν 

τοΰ'Θεοΰ, ένέπνευσεν εύσεβειαν καϊ αίσθημα εύ- ______ - \
*) Χαραχιηβισΐώ: ιοί Μόξον μονοονρτοί «χ τής 

προο«χώί Ιν τβ χΒιβΙιοϋήχη ίκόο&ηοομί-
νης »'iotOQiattfjipovOi χ ή ί». xaia μι- 
χίφραυιν- ία Γερμανιχης νπό A. Ν. Μ αί ι ο ν. 

γνωμοσύνης και εΐς τούς· μαθητάς αύτοΰ, οϊτινες 
έπι τών πρώτων ύπδ έπιτυχίας στεφομένων έρ

γα ν ώφειλον νά γράφωσι τάς χαρακτηριστικός 

λέξεις «όϊόνβ deHaydti».
Η αφελής καθολική εύλάβεια, ήτις άναντιρ- 

ρήτως διεφύλαττε καϊ εσωτερικώς τδ καθιερω
μένου έθος, ήτο ανυπέρβλητος φραγμός μεταξύ 

αύτοΰ και τοΰ ένεργώς καϊ έμβριθώς σκεπτομέ- 

νου Μπεετχόβεν,. δν ποτέ άπεκάλεσεν «άθεον».

Ή καλλιτεχνική άξια τοΰ Χάυδν έγκειται 
κυρίως έν. τή προαγωγή της οικιακής καϊ οργα

νικής μουσικής. Έλυσε» έν πρώτοις τήν γλώσ
σαν τής ορχήστρας,.ήν έδίδαξε .τήν μητρικήν 
γλώσσαν, άποδους ίδιοι» χρωματισμόν εΐς τά 

όργανα Ή τετραφωνία βιολιών καθίσταται 
πνευματική συνδιαλεξις τεσοάρω^ πραγματικών 

ατομικοτήτων, ών ού μόνον τά όργανα εχουσιν ϊ- 
διαιτέραν άπόχρωσιν, άλλά και τά θέματα χα

ρακτηριστικότατα εΐς αύτά προσαρ μόζονται.
Ή ορχήστρα ήτις καϊ παρά Ι’λού* είχε γε

νικόν χρωματισμόν, λαμβάνει ζωήν παρά Χάϋδν 

δστις διά μακράς οΐκειότητος κατώρθωσεν ούτως 
εϊπεΐν ωτακουστών νά εκμάθη τδν ίδιον έκά- 
στου οργάνου τόνον. «Δέν έξήσκησα μαγικήν 

δύναμιν έφ’ έκαστου οργάνου, άλλ’ έγνώρισα τήν 
τε δύναμιν καϊ τήν έπενεργεια» πάντων». Τοιαύ- 

την δεινότητα άΰέπτύξε περί τήν τεχνικήν δια- 

χείρησιν τής ορχήστρας άπάσης, ώστε ούτω με- 
τεβλήθη εις έν καλώς διωργανωμένον δλον, ού 
έκαστον μέλος ιδιαιτέρως δίαφυλάττει τήν Ιδίαν 
αύτοΰ σημασίαν, συμφώνως πρδς τήν οποίαν 

έκτελειται ή έργασία.

Ή ορχήστρα ύπδ τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐρα κα
θίσταται ήχώ της πολύφωνου φύσεως' διότι τά 

πάντα έν αύτή ηλιόλουστα καϊ ζωηρά τερετί- 

ζουσι, τιττυβίζουσι, παίζουσι, γελώσι καϊ άγαλ- 

λιώσιν. Διότι ό θεμελιώδης χαρακτήρ απάντων 
τών δημιουργημάτων αύτοΰ είναι ό τής εύθυμου 
καϊ χαρμοσύνου νεαρότητος.

Μετ’ εύγνωμοσύνης ενστερνίζεται ό Χαύδν τάς 

σκέφεις, αΐτινες «άνωθεν» επέρχονται είς αύτόν 
καϊ παρακολουθεί αύτάς μετά τοιαντης αδιά
φθορου φαιδρότητος καϊ άκαταπονήτου πίστειρς, 

ώστε και ό ακροατής ανεπαισθήτως συναρπά
ζεται ύπ’ αύτών- Διότι ό μουσουργός-αυτός διε 

τέλεσε μέχρι τοΰ εσχάτου γήρατος παιδίον έν τή 

εύγενεστάτρ τής λεξεως σημασίμ·
Έφ’ οσον ή μουσική είναι προωρισμέυη—καϊ 

τοιούτ ·ν προορισμόν, αν καϊ ούχι τδν μόνον καϊ 
τελευταίοι,, έχει άναντιρρήτως—τά δεσμό, α- 

τινα αί καθ’ ημέραν φροντίδες και έναντιότητες 
έπιβάλλουν εΐς τήν ανθρωπίνην φυχήν, νά λύη 

εύμενώς καϊ νά μεταγρ τδ πνεύμα απαρατηρή- 

τως είς τήν περιλαμπή αθωότητα Καϊ αφροντι- 
στίαν τής χρυσής παιδικής ήλικίας,έπι τοσοΰτον 
ό πατήρ Χάϋδν θά διατελή νέος καϊ οι φθόγγοι 
αύτοΰ θά θέλγωσι καϊ θά δροσίζωσι τάς καρδίας.
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F. STUCK ΆθηνήΤΙ ΜΟϊ ΛΕΝΕ 01 ΠΑΠΑΡΟΎΝΕΣ
Σιη Paovtertsiai'r

bsa. στάόλόχρυάα στά- 
χυα δταν πηγαίνω κ&· 
ποτέ τδ μεσημέρι καί 
είμαι μόνος καί είνε 
ή ψυχή μου θαμπω
μένη άπδ «ον ήλιον 
τδν πολύ, νοιώθω—οί 
παπαρούνες έχουν 
μαγνήτη στή καρδιά 
των καί μέ δέρνουν.

Ιδέες τρελλές καί 
κόκκινες Αναδίδονται

άπδ τά φύλλα των και Σέρνονται στή ψυχή μου. 
Καί ξαπλώνομαι χάμαι κοντά των καί τίς κυτ- 
τάζω—μοΰ φαίνεται κυττάζω τά χείλη τής Α
γαπημένης μου δταν κινούνται Ανάλαφρα ά· 
νάλαφρά, άπδ τδ διάβα τής Ανάμνησης τών ό
μορφων φιλιών. ..

’Εσκεφθήκετε Αρά γε ποτέ πόσα μυστήρια 
θά τελούνται στίς μεγάλες έρωτικές παστάδες 
τών Αγρών τή νύχτα δταν τά άπαρτα κοιμούν · 
ται κουρασμένα τδν ήσυχο ύπνο τών έργατι- 
κών καί τιμίων καί οί παπαρούνες άγρυ
πνου» j Ακούσετε ποτέ τά μεσάνυχτα , τδ 

W 

βουητό τής Αγάπης άπάνω άτά χωράφια κι* 
εΐδετε ποτέ σας τά ξημερώματα τά θύματα 
τής ήδονής άπάνω στή γή καί τή κομάρα τής 
Αγάπης άπάνω στά φύλλα καί τή χαρά τής 
δημιουργίας μέσα στά μπουμπούκια ; Βεφυλ- 
λιάμένες κοίτονται χάμαι άπδ τή πολλήν ά- 
πόλαυάη οί παπαρούνες ποϋσαν Ανοιχτές τδ 
δειλινό καί όσες ήσαν μισάνοιχτες είνε Ανοιγ
μένες τώρα κι’ έχουν άπάνω άτά φύλλα τδν 
ΐδρο τής ήδονής—ώάάν δροάοϋλα, κι* δλες οί 
κλειστές καί παρθένες τδ βράδυ είνε τά ξημε
ρώματα Ανοιγμένες λίγο καί κυττάζουν τδ φώς 
καί κοκκινίζουν...

Ξαπλώθηκα προχθές χάμαι κοντά των κι’ 
έπροσπαθοϋάα ν’ Ακούσω τί μού λένε.

Μού φαίνεται αίμα τρέχει μέσα άτά φύλλα 
των. Μοϋ φαίνεται είνε κόκκινα στόματα πού 
Ανθίσανε ξάφνου κάτω άπδ τή πυρά τού ήλιου 
κι’ Αργοκινοΰν τά χείλη των καί μού μίλούνε. 
Τί Αράγε μού λένε ; Σκύβω κι’ Ακούω. Τά μά
γουλά μου δέρνει τδ αίμα τής ντροπής. ’Α
πάνω μου. περνούν δλες οί Αναπνοές τών γυ
ναικών πού Αγάπησα κι* δλες οί Αναμνήσεις 
τών Αμαρτωλών νυχτών. Κόκκινη Ανθηση έ-

ρωτικών μυστηρίων οί παήαροϋνες μού λένε 
γιά δλα τά ένστικτα τά Ταπεινά τής άγάπης, 
γιά δλα τά μυστικά τά ζωώδη πού κρύβονται 
κάτω άπδ τδ δέρμα μου. Καί θυμούμαι τίς γυ
ναίκες ποΰ έπόθηάά...Καί θυμούμαι τίς θερ
μές νύχτες τών καλοκαιριών ποΰ γυμνώνον
ται τά μπράτσα καί γυμνώνονται οί ψυχές καί 
πέφτουν κουρασμένα κι* Απαρηγόρητα τά κορ
μιά τών παρθένων άπάνω άτά σεντόνια.·.

Καί θυμούμαι δλα τά Ασεμνα καί γυμνά ποΰ 
είδα, τούς κισσούς πέρα άτά δάση ν’ Αγκαλιά
ζουνε τά δένδρα...Καί-τά χρώματα πέρα στή 
δύάη ν’ Απλώνονται καί νά άμίγούν άπάνω άτά 
νερά. .Τήν ήδονήθυμούμαι τής γής δταν Α
νοίγεταιστάπρωτοδρόχια· Κάποιος Έρώς αίώ- 
νιος χύνεται άπό .τδν ήλιο τήν ήμέρα άπάνω 
άτδχώμα κι' άπάνω στή θάλασσα. Κάποια Ε<- 
λικρίύεια Ασεμνη καί ζφώδης χύνεται άπδ τδν 

ήλιο. Καί νοιώθω τούς Απόρους ν’ Ανατριχιά
ζουνε μέσα άτή γή. Καί νοιώθω τίς παπαρού
νες—σύμβολα τής ήδονής καί τών όργασμών 
ν’ Ανορθώνονται καί νά κυματίζουν Απάνω 
άτά χωράφια—σημαίες μικροσκοπικές τής ά- 
γάπης-’-καί νά κηρύσσρυν μιά Μεγάλην ’Α
λήθεια στά'.χόρτα γύρω καί στά πολύκαρπα 
σπαρτά καί στις πεταλούδες πού περνούν καί 
στούς Ανθρώπους πού Ακούνε τίς Αρωματώδεις 
κι’ απόκρυφες φωνές τών λουλουδιών.

Ή Ραουτεντελάϊν μέ τή πορφύρα τής. ήδο
νής ντυμένη, μέ παπαρούνες μεγάλες όλάνοι- 
κτες στεφάνι γύρω Ατά χρυσά ότάχυα τών.μαλ
λιών. Παπαροϋν,α καί αύτή πελώρια, Ανορθώ
θηκε ξάφνου μπροστά μου μέσα στίς Αλλες 
παπαρούνες —Αδελφή των έκείνη μεγαλειτέρα 
— Ανορθώθηκε μέσα στή ψυχή μου ώς τό αίώ- 
νιο Σύμβολο τής Άγάπης ως ή Κόκκινη Έν-
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όάρκωιης τής άΐΗθΙνή'ςΖωή'ς-καϊ'. τής Αληθί·- 
νής ’Αλήθειας Τά χλωμά κι’'ά,ρρωοτημένα ’Ι
δανικά μου πεθάνατε. άτά πόδια της- Ένοιωάα 
τή μεγάλη σοφία τών Αμαθών καί- τών Απλοϊ
κών. Ό κόσμος είνε ώμορφος . Ακόμη καί Α 
χαρά τής ζωής πλημμυρεϊ τούς κάμπους, 
πλημμυρεΐ τις καρδιές. ’Η' Ζώή είνε Α Με
γάλη θρησκεία. Ή'ΡαουτεντελΑΙν. Α.Έμπνεν- 
όις, Α ’Αλήθεια, ανορθώθηκε μπροστά μας 
προχθές μέθα ότίς παπαρούνες. Κι’ ένας Πό
θος κόκκινος έρριξε βλαστούς μέόα στή ψυχή 
μου, άπάνω Οτά έρείπια τής Πίστης καί Χαράς 
κι* έπάνω Οτά έρείπια τών ’Ελπίδων. Κί’ έπό- 
θηΟα ν’ Ανοιχτούν τά Οτήθη μου καί ν’ Ανοι
χτούν τά παράθυρα καί οί πρρτες της ψυχής 
μου καί νά μπμ μέθα τδ φως καί νά μπ$ ό Α 
λτος δλος καί ό άνεμος τών Αψηλών βουνών 
καί νά σκιστούνε τ’άπέραΟτα δίχτυα τών Αρα
χνών πού πλέκονται καί ύφαίνονται τόΟα καί 
τόσα χρόνια Οτή ψυχή μου καί νά πάρω από 
τδ χέριτΛν ’Αγαπημένη μου καί νά μαδήοομε. 
δοα κρίνα ζούνε ακόμη μέθα μας καί όσες Ι
τιές καί νά ρίξομε χρυΟάνθεμα καί ρόδα καί 
παπαρούνες Οτά κεφάλια καί νά τρίξομε χέμι- 
χέρινά προσκυνήσομε τόν ΠατέραΉλιο Τόν 
πατέρα Ήλιο τόν Μόνο Θεό καιν’ ανοιχτοϋνε 
αί ψυχές μας καί νά ρίξομε μέθα των τίς αχτί
νες καί τήν αγάπη ποΰ χύνει καί τΛ ζωή καί 
τά γόνιμα φιλιά' Απάνω Οτά χείλη καί τή δύ
ναμη Οτά μπράτσα καί τίς ώμορφες ανατριχί
λες απάνω Οτά κορμιά-.·.

Καί νοιώθω τώρα ποιόν μαγνήτη έχουν οτή 
καρδιά των οί παπαρούνες καί μέ δέρνουν καί 
γιατί πλημμυροΰνε τή ψυχή από ήλιο. Μέθα 
από τά φύλλα των,.από τήπορφύρα των μέθα, 
νοιώθω τδ προαίΟθημα μιας μεγάλης ’Ανατο
λής. Καί μού φαίνονται δλες οί παπαρούνες 
είνε μτκρά, μυστηριώδη Ανθινα χείλη που 
τραγουδάνε μέθα Ατούς κάμπους τή χαρά τής 
ζωής, και πλέκουνε κάτω άπδ τόν ήλιο τδ 
τραγούδι τής ’Αγάπης·

Τίς κυττάζω κι ανατέλλει πάλι μέθα μου ό 
’Απόλλων. 'Οχι, ό Μεγάλος βεδς δέν απέθανε. 
Τδ χαμόγελο τών προγόνων μας είνε Αθάνατο 
καί χύνεται ακόμη γύρω μας στις Απαλές κολ
πώσεις τών βουνών μας κι’ ανθεί μέσα στις 
παπαρούνες καί Οτά ρόδα καί κοιμάται στούς 
μενεξέδες καί πλέκεται μέσα Ατά δάση μας κι’ 
άπλόνεται τδ βράδυ γαλήνιο καί μεγαλόπρεπο 
πέρα Οτή δύση;

Κι’ Αποκαλύψεις καινούργιες Αστράφτουνε 
μέάα μου! Καί άυλλογούμαι. Ποιος ξέρει άν 
δλο τδ Εύμπαν δέν εϊνε μία πελώ:ια Σκέψη 
— ποιος ξέρει Αν Α κίνηΟις Α αίωνΐα τής θά
λασσας και ιών Αστρων καί τών καρδιών δέν 
είνε Α κίνησις Α Απαραίτητος τών κυττάρων 
γιά νά σχηματισθμ Λ Σκέψη ; Κι* έτσι ξεσκε
πάζεται στά μάτια τής ψυχής μου Α μεγάλη 
‘Αρμονία τοΰ κόσμου. 'Ολοι εϊμαστεν Αδελ
φοί. Είμαστε λέξεις καί συλλαβές καί γράμ 
ματα τοΰ Μεγάλου Ποιήματος, νότες μικρές 
καί νότες μεγάλες τής Μεγάλης Συμφωνίας. 
Ή θρησκείά τής Αγάπης άνέτειλε μέσα μου. 
’Αγαπώ - τδ κύμα ποΰ φουσκώνει κι’ άνεβο- 
κατεβαίνει καί τρέχει κι’’ Απλώνεται στδν 
Αμμο.’Αγαπώ τό έντομο πού χορεύει στήν α
χτίνα τοΰ ήλιου, τή κίνηση αγαπώ τής ψυ
χής πθΰ· διαγράφει μιά άκέψις καί χρωματίζει 
ένα αίσθημα καθώς αγαπώ καί τή κίνηση τών 
άστρων πού διαγράφουν αστερισμούς καί χρω
ματίζουν γαλαξίες- -
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Κί’ αγαπώ'ακόμη τδν δφί.ποΰ σέρνεται καί 
λερώνει ·τή γή καί τό λεοντάρι ποΰ. σκίζει άτά 
νύχια του τήν δορκάδα.καί.τήν.· ώμορφη δορ- 
κάδα μέ τά μεγάλα μάτια πού πεθαίνει στά νύ
χια τοΰ. λεονταριοϋ· ’Αγαπώ; τδ ρόδο ποΰ α
νοίγει τά.φύλλα· του σιγά Οιγά-καί μέ τή μι
κρή του αύτή κίνησι.συντρέχει στή Σκέψη τή 
μεγάλη. κι’ Αγαπώ .τό σκουλήκτ ποΰ σέρνεται 
έπάνω του καί τό μολύνει. ..’Αγαπώ τούς μι- 
κροτέρους μου αδελφούς—τίς πέτρες καί τά 
δένδρα καί τά ζώα καί.τά ρυάκια πούναι μι
κρά καί δέν μπορούν ακόμη καί δέν θά μπο
ρέσουνε ποτέ νά πούνε τό γλυκό όνομα τού 
Πατέρα. Κι’ αγαπώ καί τούς μεγάλους μου α
δελφούς τ’ άστρα καί.τή θάλασσα καί τήν νύ
χτα καί τά περύψηλα βουνά καί τίς πυρκαίές 
καί τά μεγάλα Αστροπελέκια. ,Τό νοιώθω είμα- 
στεν από τδν ίδιο Πατέρα —δλα τά συστατικά 
τών αδελφών μου σπαράζουνε μέσα μου καί 
ζοΰνε κι’αγαπούν. Κάθομαι· τό βράδυ κοντά 
στή θάλασσα τή· Μεγάλη· μου ’Αδελφή καί τής 
λέω σιγά σιγά δλημου τήν αγάπη Καί μοϋ έ- 
ξομολογιέται κι’ αύτή στγά, σιγά, κάτω στήν 
αμμουδιά τή νύχτα δλη της τήν αγάπη. Δέν 
είμαι ξένος άτόν κόσμον,· ώς ένόμιζα. Είμαι 
στό σπίτι μου, .στό σπίτι τοΰ Πατέρα μου 'Ολα 
ξεσκεπάζονται τώρα στά μάτια τής ψυχής μου. 
Ή αναγνώρισις τών αδελφών έγίνηκε. Τό 
θαΰμα τής αγάπης άστραψε μέσα μού.‘Ο Χρι
στός ήτον αδελφός μου.. Κί’ ό λμότής αρι
στερά του ήταν. αδελφός μου κι’ έκεινος.Όλα 
τά νοιώθω τώρα. Τό θαύμα τής Άγάπης, Ραου- 
τεντελάίν, τό θαΰμα τής Άγάπμς, άστραψε 
μέσα μου.

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

Η ΑΓΑΠΗ

Muyna βάσανα καί πόιωυς 
καί φαρμάκια μας ποτίζει 

Ή άγάπη ποΰ τη νειότη 

(ομορφαίνει καί στολίζει.

Μα ό πείο μεγάλος πόνο', 

μά ή πειό μεγάλη λύπη,

Έιναι μέσ* απ' την καρδιά μας 

ή άγάπη όταν λείπη.

ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΤ

Ο Γ Ύ* Ζ Μ S

ΔΙΑΣΗΜΟΣ Ελβετός 
κριτικδςΟύΐλλιαμ Ρίτ
τερ, είς τόν οποίον ό- 
φείλομεν τόσαςβαθείας 
αίσθητικάς μελετάς 
περί μεγάλων καλλι
τεχνών—καί ο όποιος 
άπεκάλυψεν είς τόμέγα 
ευρωπαϊκόν κοινόν καλ- 
λιτέχνας,δπως όΜπαϊ- 

κλιν,ό Γύζης, ό Σεγαν-ίνη,ό Γρηγορέσκο—μας 
δίδει μίαν σειράν τών μελετών αυτού είς εν βι- 
βλίον *). Καί τό βιβλίον αύτό εινε χαρά καί άπό- 
λαυσις δχι μόνον διά τούς Αγαπώντας τά ωραία 
καί μεγάλα έργα είς την τέχνην είνε χαρά καί 
άπόλαυσις καί δι ’ όσους ήμποροϋν νά αισθαν
θούν μέχρι ποιας διαισθησεως τής μαγείας τοΰ 
σχεδίου καί τοϋ χρώματος ημπορεϊ νά φθάσγ 
η μαγεία τοΰ λο'γου καί τής φράσεως τού συγ- 
γραφέως.

Ο Ουίλλιαμ Ρίττερ είνε σήμερον όχι μόνον 
εΐς από τούς πρυτάνεις τής κριτικής τής τέ
χνης, άλλά και ένας άπό τούς άριστοτέχνας 
τοΰ γαλλικού υφους. Σπανίως ή δύναμις τής λέ- 
ξεως και. η μουσική τής φράσεως έφθασαν είς 
τόσην έντελειαν καί τόσην γοητείαν καί ού
τως εξηγείται διατί τόσα είνε τά περιοδικά 
δημοσιεύματα — είς ολας τάς γλώσσας τοΰ 
κόσμου — άπό τά όποια ό Ρίττερ συνέλεξε 
τα σήμερον είς τον τόμον δημοσιευόμενα άρ
θρα του.

Οί ζωγράφοι, εις τους όποιους άναφέρονται 
αι μελεται, αί άποτελοϋσαι τόν νέον τόμον τού 
Ρίττερ είνε: '() Νορβηγός Μοΰγχ, ό Πολωνός 
Μεχάφφερ, ό Ρουμάνος Γρηγορέσκο—τόν όποιον 
διαφορετικά τιμούν οί Ρουμάνοι παρ’δσον ήμείς 
εϊμεθα ικανοί νά κάμωμεν διά τόν μέγαν Γύ- 
ζην μας—ό Αμερικανός Έρμανν Ουρβαν, ό 
Έλλην Γύζης, ό ’Ελβετός Βέλτι, καί τέλος ό 
Μπαίκλιν. Μερικαί άλλαι έκ τών μελετών άνα
φέρονται είς θέματα μουσικά—διότι ό Ρίττερ 
είνε είς έκ τών πρώτων βαγνεριστών, υπήρξε 
φίλος τού Βάγνερ—τό έργον του δέ περί τών 
παραστάσεων τού Μπκϋρώϋτ είνε κλασικόν.

Εις την συλλογήν αυτήν τό άρθρον περί τού 
Μπαίκλιν είνε ίσως τό τελειότερο·» ύπό έποψιν 
κριτικής δυνάμεως, ένφ τό περί τού Γύζη- είνε 
τό ένθουσ,ιωδέστερον.. Ό Ρίττερ τόν Γύζην. δέν

.(*) William Ritter: Etudes d’art elranger — 
Pari?.—Mercure de France.—1906.Τιμή 3-50 φρ. 

θεωρεί απλώς μέγαν καλλιτέχνην. Τόν θεωρεί 
ώς ένα σταθμόν τής τέχνης κατά τόν 1Θ' 
αιώνα. Όκτώ είνε,.κατ’αύτόν, αί μεγάλαι κο- 
ρυφαί της ζωγραφικής, κατά τόν ληξαντα αιώνα: 
ό "Ιγγρες, ό Δελακροά, ό Σασσεριώ, 0 Γου- 
σταύος Μορώ, ό Πουβίς δέ Σαβάνν, ό Σεγαν- 
τίνη, ό Μπαίκλιν καί ό Γύζης. «Αύτοι κορυφώ- 
νουν την οροσειράν τών υψηλών σκεψεων καί τών 
μεγάλων ιδανικών συλλήψεων, ή οποία δεσπό
ζει τών γονίμων πεδιάδων, τών δασών και τών 
τελμάτων οπού κινούνται οί άριστατεχναι τής 
τοπογραφίας καί τού ξηρού πραγματισμού».

Τό περί Γύζη άρθρον, δημοσιευθέν είς τό ιτα
λικόν « Έμπόριουμ», ίταλιστί κατ ’ άρχάς, είνε 
•η ποιητικωτέρα, Sv όχι $ βαθύτερα μελέτη, 
περί τού Έλληνος καλλιτέχνου. Ό Ρίττερ όνο- 
μάζει, μέ θαυμασίαν είκονικότητα, τον Γύζην 
«Πραξιτέλην ζωγράφον», κρίνων δέ την περί— 
φημον «Βαυαρίαν» του, την εύρισκομένην σήμε
ρον είς την Νυρεμβέργην, γράφει: «Ή πόλις 
τοΰ Βολγκεμούθ, τού Δύρερ καί τού Χάνς Σάξ 
ημπορεϊ νά καυχάται πλέον, ότι κατεχει τόν 
τελειότερον θησαυρόν ελληνικής τεγνης άπο 
τής έποχής τής άπαραμίλλου γλυπτικής, τής 
όποιας τά λείψανα διεσώθησαν μεχρις ήμών. 
’Αδύνατον νά φαντασθρ κανείς ζωγραφικήν, 
πλέον προσομοίαν πρός την γλυπτικήν αύτήν 
ολίγον χρειάζεται διά νά φαντα.σθώμεν δτι τά 
έργα τοΰ Άπελλοΰ καί τού Γύζη δέν θά διε- 
κρίνοντο άπ’ άλληλων πκρά έκ τής υπογραφής 
μόνον».

Ή έλληνικότης αύτή έκαμεν ώστε ό Γύζης 
νά μείννι έπί έτη παρεγνωρισμένος έν μεσω τής 
βαρείας καλαισθησίας, "h όποια δεσπόζει εις τά 
εργαστήρια τού Μονάχου, καί νά μην έκτιμηθή 
δσον έπρεπεν ή λεπτότης τοΰ «ελληνικού άρι- 
στοκοατικου» αισθήματος του. Οί συνάδελφοί 
του, λέγει ό Ρίττερ, τόν έτίμων καί τόν έσυμ- 
βουλεύοντο ώς αύτην την άρχαιότητα. Άλλά τό 
κοινόν δέν ·ητο ικανόν ν ’ άνέλθη μέχρι τοΰ ψυ
χικού και ιδεώδους κάλλους τοΰ έργου του. Τί 
διαφορά αν έ,'η είς την Γαλλίαν τών ΙΊουβίς 
δέ Σαββάνν καί τών Μορώ, $ είς την ’Αγγλίαν 
τών Μπάρν Ζόουνς και τών Μιλλάι!

Ώς σχεδιαστής, κατά την Ρίττερ, ό Γύζης 
δέν έχει τόν ομοιόν του είς τούς νεωτέρους χρό
νους. «Διότι δχι μόνον έσχεδίαζεν ώραΐα· άλλ’ 
έξεφράζετο διά τοΰ σχεδίου, δπως εκφράζεται 
κανείς διά τοΰ λόγου». Και παρά, τδ σχέδιόν 
του άπαράμιλλον είνε καί τό χρώμά του, σε
μνόν καί σοβαρόν είτε είς την φαιδρότητα καί 
την πολυχρωμίαν, (τό κυανούν τής «Βαυαρίας»
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του έπάνω είς τό άργυρόχρουν βάθος), είτε είς 
τό πένθος και την έξάντλησιν,(τό σκοτεινόν καί 
φχιόν «Τάμμα», τό οποίον τέλος εύρίσκεται 
ήδη είς την πρός τάς ’Αθήνας άγουσαν).

Άλλά πρέπει τώρα δτε τέλος έν ρκέρος—έν 
έλάχιστον μέρος—των έργων τοΰ Γύζη, πρό
κειται νά έλθγ είς τάς ’Αθήνας, νά δώσωμεν, 
κάποτε, ολόκληρον τήν μελέτην αύτήν τοΰ Ρίτ- 
τερ περί Γύζη—περιμενοντες τόν τόμον, τόν 
όποιον ό βαθύς 'Ελβετός κριτικός μάς ετοιμάζει 
περί τοϋ Έλληνός Αριστοτέχνου. Α.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΓΥΖΗ

[Έχ* ιύχαιρίφ tr)t ‘Εχύίσεαις εΐχόνιον rod NtxoJliov 
Γύζη tor χιΜιτιχνιχάτ Σύλλογον tod Μονάχου 5 
ιΐδιχόί τίχνοχρύηί t&v rNecoiata>v ΕΙδήσιιον» τα ΐζήε 
άναγράφιι πιρϊ τής ΰ> γίνει δράσιακ τον μεγάλου "Ελ- 
ληνοί ζωγράφου:]

"Οσον περισσότερον κατανοεί τις το ατομικόν, 

ανεπηρέαστου έργον τοΰ άξιοθαυμάστον τούτου 

"Ελληρος, τόσω κερδαίνει ούτος τήνεκτίμησιν 
καϊ αγάπην μας. Ούδόλως κατενόησαν αυτόν οι 

-σύγχρονοί του καϊ ακριβώς διά τούτο απέτρεψαν 
αύτόν ν' άναπτύξη τό ήθος της ψυχής του, top 
τύπον τοΰ καλόν τόν άναβλύζοντα έν τή καρ

δία του.

Ούτω δε συνέβη ίν τελεί νά ζωγραφήση παν- 
τοία έργα παρά τούς πόθους τής καρδίας του,’ 
άλλά σύμφωνα πρός τήν σύγχρονον καλαισθη

σίαν καϊ ψευδή παρέχοντα εικόνα τής ατομικό- 

τητοι καϊ Ιδιοφυίας του. Τό αύτό είς πολλούς 
συνέβη κατα τήν εποχήν εκείνην και άδικον θά 

ήτο νά μεμφθή τις επί τούτφ μόνον τόν Γύζήν. 
Όπόσας θά ΰπέστη βασάνους!

Διότι ήτο φύσει διαυγής, διάπυρος, καλλιτε
χνική ψυχή, πλήρης λαμπρών ονείρων, πλήρης 

ϊδιαζούσης πλούσιας αντιλήψεως, πλήρης τολ
μηρών σχεδίων καί εμφορούμενη αϊσθηματων εύ- 

γενοΰς φυλής. Ρόψατε τό βλέμμα σας πρός τά 

δύο πλαίσια δε£ιά ίν τήγωνίμ παρά τήν εστίαν! 
Όποία κεκρυμμένη ενδόμυχος πυρά πληροί τά 
μικρά ταΰτα σχεδιάσματα, τόσον διάφορα κατά 

τό θέμα, συυτηκουσα όμως αύτά ε’ς αρμονίαν 
χρωμάτων. 'Αρμονία χρωμάτων διαπνέει πάντα 

χαριέντως, ήρέμως συνυφασμένη εκ παραδόξων 
τόνων, οίτινες φαίνεται οτι ήντλήθησαν εκ τής 

θαλάσσης μεσημβρινών ακτών. Ούδείς Γερμα
νός, ούδεϊς Γάλλος ίφεΰρε τήν μουσικήν αυτήν 
κλίμακα. Καταφαίνεται ίν τοΐς έργρις αύτοΰ 
δλως ιδιάζόυσα άντίληψις χρωμάτων καϊ ρυθμι

κής. Καταφαίνεται ίν αύτοίς ό Τίλλην..

Και τό ελληνικόν αύτό,τό μή επίκτητου άλλά 
τό έμφυτον, τό ίν τή φυλή ευυπάρχον εκδηλοΰ- 

ται σαφέστερου είς τά ίν μέρει θαυμάσια σχε- 
διογραφήματά του. Κεφαλαϊ παρθένων, προσω

πογραφίας τά πάντα μέχρι των μικροτάτων 

γραμμών άποπνέουσι τήν ϊδιάζουσαν άντίληψιν 

τοΰ δημιουργού των. Τήν αύτήν ευγένειαν των 

γραμμών άνευρίσκομεν είς τήν παρά τήν είσοδον 
εικόνα τήν παριστάνουσαν κατακειμένην γυναίκα. 

Μετά χαριεσσης, αγνής αρμονίας διολισθαίνει 
εν ήρεμα κυλιομένους κύμασι, άτινα εύφροσύνως 

καϊ άπαύστως παρακολουθοΰμεν. Άλλ’ όποιος 
ήδύνατο νά γείνη ό Γύζης άν επιτρέπει ο αύτω 
άνεπηρεάστως νά δράση, τοΰτο τώρα τελείως 

κατανοοΰμεν εκ των Σπουδών αύτοΰ εφ' ών ή 

αρμονία τών γραμμών μίγνυται μετ' εκείνης τών 
χρωμάτων. Ίκαναϊ τοιαΰται Σπουδαί έξετέθη

σαν, αι δέ μάλλον ατελείς ε'νε αί χαριέσταται. 
Αί κατά τόν τρόπον τοΰ Μουνκάκζη καϊ Λάϊμπλ 

εκτελεσθείσαι κεφαλαί προδίδουσι ενιαχού αξιο

σημείωτου ικανότητα περί τόν χειρισμόν των 

χρωστικών μέσων, δεν εινε δμως τά τελείως 

γνήσια έργα τοΰ Γύζη- *Ό Γύζης διετέλει κε- 
κρυμμένος εντός των ιδίων μυστηριωδών σχεδι

ασμάτων του, τά όποία κατά μικρόν εξάγομευ 
εκ τοΰ χορτοφυλακίου του, δπως ουτω αύθις εξ 
αυτών άντίληφθωμεν, δτι ή εν τή ζωγραφική 
πρόοδος ήτο πλουσιωτέρα ή δσον ήδυνάμεθα νά 

κατανοήσωμεν τούτο ίκ των ίφημερων κραυγών 

και κενολογιών.

BOITOS 1USHM0T ,ΚΛΜΙΤΕΠΟΤ
Η 23 Ιου
νίου ή Γαλ
λία Απώ- 
λεσε έν τφ 

προσώπφ 
τοΰ Jules 

Breton ένα 
έκ τών δια- 

' σημοτέρων 
καλλιτεχ
νών της,τόν 
ζωγράφον 

τής θαλάσσηςτών χωρικών σκηνών, τδν ποιητήν 
καί τών εξοχών της. Ή φήμη αύτοΰ ήρχισε λίαν 
ένωρίς, είς την Αρχήν τοΰ σταδίου του, και συ
νέχεια αύτήςήτο ή δόξα ήτις έστεψε τόν άτο- 
βιώσαντα γηραιόν καλλιτέχνην.

Μόλις έξήλθεέκτής σχολής τών-'Ωραίων τε
χνών έτυχε τοΰ τρίτου μεταλλίου διά τοΰ ύπό 
τόν τίτλον «ή Ευλογία τοΰ σίτου» έργου του 
δπερ μέχρι τήν . σήμερον προσελκύει τόν θαυ
μασμόν τών ειδημόνων έν τή Πινακοθήκη τοΰ 
Λουξεμβούργου. ,

Μετά ταΰτα ήρχισε ή θαυμασία σειρά τών 
« Θεριστών»,τών«Σταχυολόγων» και τώνβΣπει- 
ράντων γεωργών» είς τήν όποίαν σειράν ό ζω
γράφος μας όφείλει τήν τιμιωτικωτάτην θεσιν 
ήν κατείχε μεταξύ τών καλλιτεχνών τής δευ· 
τέρας μοναρχίας.

Τό μετάλλιον τής Ατς τάξεως δπερ έσχε τφ 
1859 ήτοι είς ήλικίαν 30 έτών, διεδέχθη μετά 
δυο έτη ή ταινία τής Λεγεώνος τής τιμής. 
Τώ 1872 ό Jules Breton ήξιώθη τοΰ με
ταλλίου τής τιμής διά τά δύο του έργα «Κόρη 
ποιμαίνουσα αγελάδας» και «Πηγή» — Άργό
τερον προήχθη είς τόν βαθμόν τών Ταξιαρχών 
(commandeeur). ’Επί πολύν χρόνον ό Jules 
Breton ένεπνέετο έκ τών σκηνών τής γενετεί- 
ρας του, άλλά μετά ταΰτα είς τυχαίος περί
πατος είς τό Άρμόρ ήρκεσε όπως Αρχίση νέαν 
σειράν έργων τών οποίων ή φήμη έφθασε μέ
χρι τής Αμερικής, και είς τά όποία έβλεπε τις 

θαυμασίως άποτυπωμένας τάς γλυκείας συγκι 
νήσεις τής Βρεττάνης μέ τά γραφικότατα τών 
τοπϊίων της—καί τούς, έτι γραφικωτερους κα
τοίκους της.

Κατά τό 1880 ό Jules Breton ήσθάνθη 
έαυτόν κυριευόμενου Από βλέψεις φιλολογικάς. 
Τάς έντυπώσεις άς ή πυξίς του Απέδωσε τόσον 
πιστώς, ήθέλησε νά τάς έκφραση συγχρόνως 
διά τών στίχων καί τής λογογραφίας. Άλληλο- 
διάδόχως λοιπόν έξεδόθησαν «Οί Αγροί· καί ή 
θάλασσα», ή «’Ιωάννα», ή «ζωή ένός καλλιτέ
χνου», ό «χωρικός ζωγράφος», άτινα έτυχον έκ 
μέρους τόΰ κόσμου καλής υποδοχής, άλλ’ ή 
Γαλλική ακαδημία προκατειλημένη ήρεσκετο νά 
τά θεωρή ώς το βιολί ένός ζωγράφου οστις όνο- 
μάζετο JuJeS Breton Αντί νά όνομάζεται 
Ingres· (ώς γνωστόν έκ μιδίς έπιστολής του ό 
διάσημος ζωγράφος Ingres (1780—1867) 
προσελήφθη ώς βιολινιστής είς τό Μ-εγα Θέα- 
τρον τής Τουλούζης-άργότερον δέ, όταν έσπού 
δαζε είς τήν Ρώμην έχων άνάγκην χρημά
των, συνεταιρίσθη μετά τοΰ Bartolini τοΰ γλύ
πτου και έδωσαν μίαν συναυλίαν τής όποιας τά 
κέρδη άνήλθον είς ... . 60 φράγκα !)—Ή κρί- 
σίς αυτή τής γαλλικής Ακαδημίας ήτο διά 
τόν ζωγράφον-—συγγραφέα μας μία σκληρά προ
σδοκία, καταναγκάσασα αύτόν νά μενει εύχαρι- 
στημένος μέ τόν τίτλον τοΰ μέλους τής ’Ακα
δημίας τών Καλών Τεχνών, είς τήν όποίαν έν 
τούτοις κατείχε θέσιν τόσον περιφανή.

’Απογοητευμένος ό Jules Breton έγκατέ- 
λειψε έκτοτε τάς μεγάλας και πλήρεις δυνά
μεως συνθέσεις του μ.ή ύπογράφων είς τό εξής 
είμή έργα άνευ μεγάλης σημασίας.,
Ή ήλικία καί ή'άσθένεια του κατέστησαν κο
πιώδη τά τελευταία έτη τής ζωής του. /

Ή κηδεία αύτοΰ έγένετο τή 26 .’Ιουνίου είς 
τό νεκροταφείον τοΰ Montparnasse. Ό Jules 
Breton είχε συζευχθή τήν κόρην τοΰ πρώτου 
διδασκάλου του Felix Devigne. Άφήκε δέ 
μίαν κόρην, τήν κυρίαν Demont-Bretont.

R. OTCELA

ΚΑΡΔΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ'
ΣΛΑΥΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Ό δρόμος ήταν κοπιαστικός «ολιί. ΟίΛν- 
δρες νίσαν ξέπνεομένοι καϊ τό "θάρρος των 

είχε τελείωση. Άλλ’ έντρεπόνταν νά μο- 
λοήσονν τΛν αδυναμίαν τους. Γ ’ αύτό έμά- 

ζεψαν όλη τους ττΐ λύσσα καϊ τό μίσος έναν- 

• Τέλος.

τίον τού Δάγκου, ό όποιος πάντοτε ^περ
πατούσε, μπροστά άπ’δλόυς. Καϊ όλοι ηρ- 
χισαν νά τόν κατακραίνουν σκληρά:

— Αύτός μας .γέλασε, έλεγαν, είνε ανί
κανος νά μας κυβέρνα.

Έσταμάτησαν, . τσακισμένοι άπό τόν 
κόπο, μέ την καρδιά γεμάτη φαρμακίλα,
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ένώ τό δάσος έψαλλε τόν μανιασμένον 

■ύμνον τον.
Και μέσα στές τρεμουλιαστές σκιές της 

νύχτας, γιά τόν οδηγό τους έστησαν δι- 

καστήριον. ·
Καϊ είπαν:
— Είσαι προδότης, είσαι έπικίνδυνος 

άνθρωπος καϊ πρέπει άμέσως νά πεθάνης. 
Ή αστραπές καϊ Α βροντές έφάνησαν σάν 

νά παραδέχονται τήν άπόφασιν αύτής.
— Μ’ έ.καλέσατε νά σάς όδηγήσω, καϊ 

έγώ σας ώδήγησα—έφώναξεν ό Δάγκος 

άφοΰ σηκώθηκε περήφανα κι’άνοιξε τό 

στήθος του.—Έχω δύναμι καϊ θάρρος αρ
κετό για νδμαι αρχηγός καϊ όδηγός σας, 

γι’ αύτό τό παραδέχτηκα. Άλλά έσεΐς τί 
έκαματε; Δέν έχετε ούτε τό κουράγιο νά 
περπατήσετε λιγάκι. Μ’ ακολουθήσατε,άλλ’ 
δχι σάν άνδρες άλλά σάν κοπάδι πρόβατα.,·

Στά λόγια αύτό τό ασκέρι: στραβώθηκε 
άπό τό θυμό.

— Πρέπει νά πεθάνη! Τοΰ χρειάζεται 
θάνατος·! ούρλιασαν δλοι μέ μιά φωνή.,

Τό δάσος έμούγκριζε κι ’ ένωνε είς αύτό 

τήν γνώμην του μέ τήν λύσσα έκείνην. 
Πυκνές αστραπές τό έφώτιζον κάποτε.

Ό Δάγκος έκύτταξε · γιά λίγο έκείνους 

γιά τούς όποιους τόσο είχε δούλεψη καϊ 
τόσο είχε βασανισθμ· Αύτοϊ τόν έτριγύρι- 
σαν πολύ στενά, περήφανοι κι’ επίμονοι 

τήν άπόφασί τους.
Ό Δάγκος έγκατάλαβε δτι δέν έπρεπε 

νά έλπίζη λυπησι καϊ αίσθάνθηκε νά φου
σκώνουν τά στήθη του τά γενναία άπό θυμό.

Άλλά ξάφνου κάθε αίσθημα έσώπασε 

μέσα του. Αγαπούσε τό λαό έκεΐνο κι’ 
αίσθανότουν δτι χωρϊς αύτόν,ήταν καταδι
κασμένος ό λαός έκεϊνος στήν καταστροφή.

Μία ορμή θυσίας τόν έκυρίεψε καϊ τά 
μάτια του έκαθρέφτισαν τήν περήφανη 

έκείνη φλόγα.
ΟΙ άλλοι, βλέποντές τον έτσι άγριεμένον 

φαντάστηκαν πώς τρελλάθηκε καϊ γι’αύτό 

έμαζεύτηκαν περισσότερον κοντά του, σάν 

νά ήθελαν νά τόν σκοτώσουν μέ μεγαλεί- 
τερη εύκολία.

Ό Δάγκος έμάντεψε τή σκέψι του, άλλ’ 
δμως τό αίσθημα ποΰ τού έγκάρδιωνε δλο 
καϊ μεγάλωνε.

Σ’αύτό τό μεταξύ τό δάσος ξακολου- 

θοΰσε νά ύάλλη τό φριχτό του τραγούδι.
Ή βρογτές έδυνάμοναν, Λ βροχή έπεφτε 

σάν δαιμονισμένη.
Άλλά ό Δάγκος έφώναξε μέ φωνή πλειό 

δυνατή άπό τήν καταιγίδα:
— Τϊ μπορώ άλλο νά κάμω άκόμη γιά 

τό δυστυχισμένο αύτό λαό;

Ξάφνου ξεσχίζει τά στήθη του, καϊ μέ 

τά δυνατά του χέρια ξεκολλά τήν καρδιά 

του καϊ τήν κρατεί σηκωμένη ψηλά, έπάνω 
άπό τό κεφάλι του.
·· Καϊ ή καρδιά έλαμψε δμοια μέ τόν ήλιο, 
τό δάσος έσώπασε... άπό γοητεία, καϊ δλα 

γύρω έφωτϊσθη<?άγ -άπό τή λάμψι ένός άτε- 
λείωτου έρωτοφρ·' < .

Τό σκοτάδιύπεχώρησε, έκρύφτηκε στό 

πυκνό μέρος τόΰ δάσους.
_Καϊ οί άνθρωποι έμειναν ακίνητοι, σάν 

νασαν άπό πέτρα.
— Άκολουθήτε με! έμβροντοφώναξε ό 

Δάγκος.

Κι’ έχύθηκε μπροστά κρατώντας ψηλά 
τή φλογισμένη καρδιά του-ποΰ έφώττζε τό 

δρόμο μέ τέςάχτίδες του. ■

Οι άλλοι έξεκίνησαν μπροστά, ξαφνια
σμένοι. Τότε τό δάσος ξαναρχίνησε τό 

πρώτο του μούγκρισμα· Άλλά ό θόρυβος 
δλων εκείνων τών άνθρώπων ποΰ ’γοργο- 

περπατοΰσαν ήταν πολύ δυνατός ‘ώστε νά 

πνίγη τό μούγκρισμα αύτό. ΈπροχωροΟσαν 
δλοι γρήγορα, μέ θάρρος, σάν νά τούς 

αποκοίμιζε μέ τή μαγεία της ή κοκκινο- 
φλογισμένη έκείνη καρδιά. -

Πολλοί, είνε αλήθεια, έξάκολουθοϋσαν 
νά πέφτουν νικημένοι, νά χάνώνται, άλλά 

άπέθαναν χωρϊς ένα δάκρυ, χωρϊς παρά

πονο
Καϊ πάντα ό Δάγκος έπροχωροΰσε μπρο

στά άπ’ δλους καϊ πάντα ή καρδιά του έ-' 
λαμπύριζε σάν δαυλός.

Τό δάσος νά καϊ ξαφνικά άνοίχθηκε άπό 

τίς δυό μεριές. Καϊ ό Δάγκος καϊ δλοι οί 
δικοί τον εύρέβησαν σέ μιά φωτεινή θά
λασσα, μέ χρυσόν ήλιο απάνω άπό τό κε
φάλι των, γύρω άγεράκι δροσερό καϊ ξά

στερο.
Ή καταιγίδα έτρύπωσε μές τό βάθος τού 

δάσους.
Έδώ έλαμπε τό άστρο τής -ήμέρας, ή 

άτέλειωτη στέππη έφαινότάν σάν νά λά
βαινε ζωή άπό ένα μυστικό καρδιοχτύπι, 
η δροσιά έδιαμαντοστόλισε τήν πυκνή χλόη 
καϊ στό βάθος ένα ποταμάκι έσιγότρεχε 

σάν χρυσή κορδέλα.

’Εσίμωνε ή δύσι.
Μές τές στερνές τοϋ ήλιον πού έσβυνε 

αχτίδες, τό ποτάμι έκοκκίνισε σάν νάταν 
ό χείμαρρος τό αίμα ποΰ άνάβλυζε από τ’ 
ανοιγμένα στήθη τοϋ Δάγκου.

Ένώ εσίμωνε ό Δάγκος νά ξεψυχίση, ή 

ματια του άγκάλιασε τόν άτέλείώτό κάμπο 

καϊ μιά αστραπή περιφανής χαράς άνέβηκε 

γιά μιά στιγμή στά ματια του......................

Μονάχα ένας .φρόνιμος, άπ’αύτούς τήνΈπειτα τό κεφάλι του έπεσε όπίσω κι’..
έξεψύ,χησε. έκύτταξε καϊ πνιγμένος άπό ένα άνεξή-

Γλύκά/σάν νά ξαφνιάστηκαν, τοΰ δα- γητο'φόβο, τήν'·έκλώτσησε μέ*τό πόδι του. 

σους τά γέρικα δένδρα έμουρμούριζαν ό- Καϊ ή γενναία καρδιά έκομματιασθηκε 

πίσω του, καί τό χορτάρι ποΰ τό κοκκίνισε σέ μύριες σπίθες που γιά μιά στιγμή έ- 
τό αίμα του, αντιλάλησε μέ τρυφερή ήχώ σπαρθηκαν στόν αγέρα γύρω.·;.
τό μουρμούρισμα. ’ Έπειταξαναπεσαν στή γή, σβυμένες....

Άλλ’ό λαός έκεϊνος, εύτνχισμένος, ξα- 

ναβαφτΐσμένος μέσα στην έλπίδα δέν έκα- 

ταλαοε' τό' θάνατό του, δέν είδε δτι κοντά 
στό άψυχο κορμί τοΰ- Δάγκου ή μεγά/Λντου 
καρδιά έφλογοβόλαε άκόμη.

■ Μ. ΓΚΟΡΚΥ

(Μιιάφ(ΐ<ίβΐί, {£. ■ Και^οφΐτλα;

ΑΠΟ TO HMEP010TI0H TOT BIOT MOT

ΕΙΔΑ, στον vino 
μου άπόφε μέ τά 

άτακτακ άχτένι 
στα μαλλιά σου 

καϊ μ* ενα βιβλίο 

στά χόρια' φαινό

τανε πώς ήσουνα 
ευχαριστημένη ά

πό τό κομ-φό βι
βλίο ποΰ σ’εν διέ

φερε πολύ' το άπελάμβανες σά ρούφημα βρα 

δίνου καφέ, εΰρισκες έπάνω του μιά άνακούφισι 

και άφινες ολη τή λευκή φυχή σου νά τ’ άγκα- 

λιάση γιά νά πτερυγίση ελαφρά σε απαλούς 

: ζέφυρους, καϊ νά λονσθί) σε κύματα πού μόλις

ί αφρίζουν.

ij Κατ’ έτος σ’εβλεπα σάνάφηρημένη καλλονή

τοΰ βορρά.

■ί Σέ θεωρούσα ολόκληρη γιά νά σοΰ κλέ-φω τη

γαλήνη τοΰ προσώπου σου και νά απολαύσω τήν 

ί ήρεμίατών ωραίων σου ματιών.

-ί Τί ήσυχες Εκφράσεις ποΰ άπετύπωνε ή φυχή

ό στό πρόσωπό Σου !

Κ* είπα μέσα μου: νά τό μεγαλείου της φυ- 

χής, νά ό λυρισμός καϊ ή εξαρσις τοΰ Εξιδανι- 

κευμενου κόσμου !

σμενών βιβλίων με τό ρόδο τής αγάπης καϊ τήν 

ευωδία της λεπτής φαντασίας!

Μέσα στό σκοτεινό σου δωμάτιο, τό μικροκα- 

μωμένο καϊ καλλιτεχνικό, ήσανε σάμιά νεράιδα 

ήσυχη, σάν ένας άγγελος απομονωμένος.

Κ’ άνέπνεες τό λεπτό άρωμα ποΰ σκόρπιζε 

τό βιβλίο μόσα στήν ησυχία τή νυκτερινή.

Στό πλάγισουμιά λαμπίτσα μέ σπιυό χλωμο 

φώς έσκίαζε τό πρόσωπό σου με ωχρορόδινο 

χρώμα καϊ μέ απαλή ονείρου φωτοσκίασι.

Τι μαγεία πώχει ή νυκτερινή γαλήνη, τό 

εσπερινό σίγασμα μέσα σέ δωμάτιο δνειρευμένης 

παρθενικής φυχής.
Δέν ήθελα νά μέ δής' ήθελα μόνον νά Σέ 

θωρώ θεά γερμενη στής Ιδέας τοΰ ωραίου βιβλίου.

Κ’ άπόφε σοΰ έκλεφα εικόνες άπό τό κλει- 

δοσκόπιο της μυστικής ζωής σου ποΰνε ό ουρα

νός τής φαντσίας μου.

Τό μυστήριο άς μείνη σκεπασμένο μέ τόν 

σκιερόν μανδύαν του καϊ τήν Ερωτηματική δειλία.

Μήπως είναι άλλό κανένα δώ κάτω γοητευ

τικότερο άπό τό μυστήριο !

ΤΙ ώραιο πράγμα ποΰνε ή συγκοινωνία τών 

φυχών! Τί ωραίες είναι ή ϊδέαις τών άρωματι- ΙΑΣ.ΟΝ ΣΕΛΗΜΑ2
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ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
Δελτάριον βροβευΰίν εν τφ διαγωνιαμφ της ι Πινακοθήκης»

ΪΙΟΙ-ΚΙΛΗ: SELAuIS

a το φε

’ Αν χαί σήμιρα δέν έγραψα Λυτδ τδ ποίημα, χαΐ άγ- 
καλά elrt άφιερωμίνο σιδ φώ; τής σελήνης, νομίζω δτι 
ήμπορεί νά ίδβ καί τοΰ ήλίον το φώς. Τδ εξέτασα μί με
γάλη προσοχή καί είδα ότι κάμποσοι στίχοι έπρεπε νά 
προβάλουν στο φώς της ήμΐρας. Λυτοί μί παρακίνησαν 
νά τδ δημοσιεύσω καί μοΰ υποοχέθηοαν δτ·. θά προστα
τέψουν τούς σννιρόφου; τους ίκείνΟυς ποΰ ύά τρίξουν 
μαζί τους στδν ώκεανδ τής δημοσιότητος. Αυτό μί ΐπιι- 
στ, γιατί κατόπι σκέψεως είδα δτι τδ αυτό συμβαίνει καί 
μεταξύ τών Ανθρώπων μεταξύ δδοιπόρων ποϋ πηγαίνουν 
γιά ΐνα Ιερό σκοπό.

Είς τδν αίθέρα ή λάμψι σου προβαίνει 
Ώς ΐβγαινε στην πρώτη μου ήλικία 
Άλλ’ ΐγτιντ σ’ έμένα τώρα ξένη.

Καμμία δίν χλειώ στα στήθη μου ευτυχία 
Κι* δ» μεσ' στή γή λίγο θα ζήσω Ακόμα, 
θί νάχω συντροφιά τήν δυστυχία.

Έού θυμάσαι λ* άνοιγα τδ στόμα
Για νά σοΰ πώ τα πρώτα βάσανά μου 
Γυρμένος μεο’ τδ πράσινο τδ χώμα,

Καί σ^δειχνα στή δόλια τήν καρδία μον 
Βάθ^ρπληγή ποΰ μιά σκληρή είχε Ανοίξει 
Γελώντας μέ τήν άγρια δυστυχία μου.

Πόσες φορές ή λάμψι σου είχε ρίξει 
Παρηγοριά στά φλογισμένα στήθεια 
Και τδ θνμδ μτσ’ στό λαιμό είχε πνίξει.

Κι’ δταν τον κόσμον ή παγωμένη Αλήθεια 
Έπρόβαινε μί βλέμμα Αγριεμένο, 
’Εσύ μονάχο μώδινες βοήθεια.
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ΙΤΆΈ»!
Anu- Καλογερόπουλον

Τώρα μιλώ σέ κόσμο χαλασμένο 
Ποΰ μιά ψυχή δίν χλεί, δεν κλτΐ ίνα κρίνο, 
Σέ μαύρο κοιμηιήρι φωτισμένο.

Μέ τοΰ σοφού τδ μάτι σέ διακρίνώ 
Και τρομερά τδ στήθος μοΰ σπαράζει 
Καί φαρμάκι θωρώντάς σι έγώ πίνω.

Ή λύρα μου ή χρυσή θερμά σέ κράζει, 
λάβε ζωή χαέ διώξε Απδ μπροστά μον 
Αυτή τήν έπιστήμη ποΰ μέ σφάζει,

Πού- ένέκρωσε γιά πάντα τήν καρδία'μου,
Ποΰ μ’ άψαιρτΐ τό φώς Από νδ βλέμμα, 
Ποΰ κόβει τά φτερά στή φαντασία μον,

Ποΰ τά πάντα μοΰ λέει the ψέμα, 
Ποΰ πίστι κι’ Αρετή καλεΐ μαι-ία 
Ποΰ τή ψυχή μού πνίγει μεο’ στο αίμα.

Ώ ! δόστε μου τήν πρώτη μον. λατρεία 
Ν’ Ανυψωθώ στ’ Αγαπητό μον ύοιέρι 

. Γιά νά αισθανθώ κ’ έγώ τήν ήσυχία,

Αφήσατε μία δέησι νά προσφίρη 
Ή ψυχή μου δειλή, ταπεινωμένη 
Είς τδ θεό ποΰ Ακόμη δέν ήξέρει.

Μέσ’ στή λάμψι ποΰ βλέπετε τήν ξένη, 
Άφήστί με νά θμψω τήγ καρδία, . 

"Οτι Ιερό μέσα στο στήθος μένει.

Έκεΐ ΐχω θάψει τή χρυσή ήλικία, 
Ό νοΰς μου έχει τριγύρω φτερουγίζει, 
Έκεϊ ΐχω θάψει κάθε μον ευτυχία,

Στδ κοιμητήρι αυτό ποΰ μάς φωτίζει.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ

Τδ λεμόνι είνε πολλαπλώς ωφέλιμον. ’Ιδού etc τί 
χρησιμεύει, ώ; γράφει ’Αγγλικόν περιοδικόν.

Γαργάρα μέ πυκνήν διάλυσιν δπου λεμονιού και 
νεροΰ θεραπεύει τδν πονοκέφαλο καί τδ κρυολόγημα.

Μισό λεμόνι συνθλφόμενον μέσα είς καφέν χωρίς 
ζάχαρη θεραπεύει τά περισσότερα είδη τοϋ πονοκε
φάλου.

‘Ο οπός τοϋ λεμονιού μέ αλάτι εξαλείφει τάς κη- 
λίδας άπδ σκωρίαν τοϋ σιδήρου είς τά άσπρόρρουχα.

Μία δυνατή λεμονάδα χωρίς ζάχαρη πινομένη πρδ 
τοϋ φαγητού είνε θαυμάσιου προληπτικόν καί θερα
πευτικόν τδν χολικών νοσημάτων.

‘Ο δπδς λεμονιού επιφέρει πήξιν είς τδ γάλα, άν 
. 8έ τό οδτως έν είδει γιαουρτιού πηγνόμενον γάλα 

θέσωμεν δι’ εμπλάστρων έπί εξογκωμένων έκ ρευμα
τισμών μερών τοϋ σώματος μεγάλη άνακούφισις επέρ- 

Χβται.
Καραμέλες άπδ φυσικόν οπόν λεμονιού, ή επί τδ 

ασφαλέστερου ζάχαρη διαλελυμένη είς οπόν λεμονιού 
εινε τό καλλίτερου φάρμακον διά τόν βήχα.

Μία ζεστή λεμονάδα προτοϋ κατακλιθ^ τις θερα
πεύει καί τδ δυνατότερο κρυολόγημα.

Τεμάχιον ύφάσματος βρεχόμενον είς οπόν λεμονιού 
καί τιθέμενου επί αίμορροούσης πληγής επιφέρει παϋ- 
σιν τής αιμορραγίας.

Ό δπδς τοϋ λεμονιού πηγνύει τδν χυμόν τών καρ
πών, 0 όποιος είνε υδαρής, όπως τών κερασιών, τής 
φράουλας κ.τ.λ.

Όλίγαι σταγόνες όποϋ λεμονιού εις νερό, έστω καί 
τής δεξαμενής τών ’Αθηνών,φονεύει δλα τά μικρόβιά 
του, μηδέ τών τοϋ τύφουΕξαιρούμενων.

Σ. 11 Πρόκειται περί τοϋ δποϋ τοϋ φυσικού λε
μονιού καί τής έκ τούτου κατασκευαζομένης άπ’ ευ
θεία; λεμονάδας, δχι δέ περί τής έν ’Αθήναις δημο
σία πωλουμένης χημικής λεμονάδας.

ΣΥΔΛΟΓΑΙ

*0 Κάίζερ εύρίσκει καιρόν μεταξύ τόσων σοβαρω- 
τάτων ασχολιών νά σκέπτεται καί negi συλλογής ει
κονογραφημένων δελταρίων. Καί ίνα εχη δσον τό δυ
νατόν πλουσιωτέραν συλλογήν καταφεύγει είς ολα τά 
μέσα. Μέσφ ένδς ύπασπιστοϋ του στέλλει πρδς δλους 
τούς Γερμανούς προξένους, πρέσβεις, μεγαλεμπόρους 
τοϋ ’Εξωτερικού δελτάρια φέροντα τήν υπογραφήν 
του μέ τήν παράκλησιν νά απαντούν μέ πρώτην ευ
καιρίαν έκαστος διά δελταρίου εικονογραφημένου τού 
τόπου είς 3ν ευρίσκεται.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Άν είναι αληθές ότι ό νεωτερισμός έχει τό 
θέλγητρον αύτοϋ, και Α έξις έχει τό ίδικόν της 
θά Αδύνατό τις δέ νά εϊπμ δτι εύστοχός τις 
κράσις τοϋ νεωτερισμόν χαΐ τής έξεως είνε ό 
καταλληλότατος δρος τής εύδαιμονίας.

Πώλ Ζάνε
'Ο ηθοποιός έν μέόω κοινωνικού περιβάλ

λοντος εϊνε ύπέρτερος παντός άλλου καλλι
τέχνου. Διότι ό ήθοποιός έξανθρωπίζεται- 

διά τής έκ τού έπαγ·γέλματός του έπικοινω- 
νίας μεθ’δλων τών τάξεων κ’ ένεκα τούτου 
δύναται ν’ αντιλαμβάνεται τήν πραγματικήν 
αξίαν τής κοινωνίας.

Οί φίλοι ε’νε καρποί, οί όποιοι δέν αυξάνουν παρά 
είς τδ θερμοκήπιον τής ευτυχίας μας.

Ή ελπίς είνε κλώνος πολύ λεπτός καί όμως πό
σους βαστάζει είς τήν επιφάνειαν τών κυμάτων I...

‘Ορισμός
Είσπράκτωρ· “Άνθρωπος τδν όποιον ολίγοι επιθυ

μούν νά ιδούν συχνά καί τδν όποιον οί περισσότεροι 
έν τούτοι; προσκαλοϋν νά βξαναπιράση αίριον »

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Είς τό σπήτι ένός νεοπλούτου
— Αύτό τό άγαλματάκι εϊνε τού Έρμου τοϋ 

Πραξιτέλους;
Καί Λ οικοδέσποινα.
— Όχι, κύριε, είνε από τό κατάστημα τού 

Ροδίου...

Ό Έμμανουήλιος παρέλειψε νά μεταβή είς 
τήν έορτήν ένός φίλου τον διά νά τόν εύχηθή 
τόν όυναντρ, δε καθ’ όδόν και πρός δικαιολο
γίαν τοϋ λέγει:

— Δέν ήλθα καυμένε, στή γιορτή σου, γιατί 
τήν έπομένην ακριβώς πέθανε δ θειος μου...

Παρουσιάζεται κάποιος είς τό γραφεΐον διά 
νά ζητήόη μίαν θέσιν.

— Έχω πεντακόσιες αιτήσεις έως τώρα,τοϋ 
λεγει ό διευθυντής, καί δέν έχω κάμμίαν θέσιν..

Καί ό παρουάιαζόμενος, μετά σκέτων.
— Δέν μέ παίρνετε γιά τ*απαντήσω ’ς αύ- 

τάς τάς btlO αίτήσεις ;
"Ενας έκατομμυριούχος γευματίζων είς ένα 

μικρό ξενοδοχείο, ζητεί τόν λογαριασμόν του, 
δπου βλέπει δτι μιά μερίδα κεράσια τοϋ έχουν 
περάσει «2 δραχμές».

— Τί, τόσο σπάνια εϊνε τά κεράσια ·, έρωτξ! 
τόν ξενοδόχον.

— Όχι τά κεράσια,παρατηρεί εϊς φίλος όυγ- 
γευματίζων, οί Εκατομμυριούχοι εϊνε σπάνιοι.

Σκέφις ένός μεθύσου.
—Όταν τραβώ ένα ποτηράκι κρασί γίνομαι 

άλλος άνθρωπος. Καί αύτός ό ά λ λ ο ς 
άνθρωπος θέλει καί αύτός τό ποτηράκιτου.

Μεταξύ δύο κυριών.
—Ήσουν χθές είς τό θέατρον ;
—Όχι διότι παρεστάθη ένα πολύ άνήθικον 

έργον. Σύ;
—Ήμουν έγω, άλλά διαφέρει τό πράγμα' 

έγώ είχα είάιτήριον δωρεάν...
Γίνεται συζήτηόις περί γυναικός.
— Ή γυνή ύποφέρει καρτερικώτερον άπό 

τόν άνδρα τούς πόνους.
—Είσθε Ιατρός ;
—Όχι, παπουτσής.

105



ΗΝ Ο C ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

δμιλος καλλιτεχνών 
πέναντι έκάθητο εΐς 

ΤΥΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

NAS άπό τούς τυχηροτέ- 
ρους καλλιτέχνας τοΰ 
κόσμου εΐνε ό ’Ιταλός 
Γκουάντάι.

θά σάς διηγηθώ δσον 
ήμπορώ συντομότερα 
την ιστορίαν του.

Πέρυσι εΐς έν καφε- 
νεΐον τής Φλωρεντίας 

άυνωμίλει καί έπινε. Ά- 
νέος Γερμανός. Εϊς έκ τοϋομίλου είπε :

Αύτοΰ τοΰ Γερμανού μ* άρέόει ή μορφή 
θά τοϋ κάμω τό σκίτσο. Καί τοϋ τό έκαμε, 
ένφ δλοι οί άλλοι πότε έκύτταζαν τόν ξένον 
καί πότε τάς γραμμάς τοΰ συναδέλφου των.

Ο ξένος έάηκώθη νά ίδμ τί συνέδαινε καί 
έκαμε καί αύτός τό ϊδιο.Έρχιζε νά ζωγραφίζμ 
τόν καλλιτέχνην."Αμα έτελείωόαν, έδειξαν καί 
ό εΐς καί ό άλλος τά σκίτσα των.

— Δέν εΐνε κακό, εΐπεν ό καλλιτέχνης.
— Μοΰ όμοιάζει πολύ" εΐπεν ό Γερμανός.

Πώς λέγεστε ·,

’Αντάλλαξαν έπιάκεπτήρια.'Ο καλλιτέχνης 
έκαλεΐτο Σ. Γ κουάντσι γλύπτης.'Ο ξένος 
ΦρειδερικοςΓουλιέλμος διάδοχος τής 
Γερμανίας. Έπι μίαν ώραν συνωμίληόαν. Συ- 
νεχάρησαν τόν διάδοχον διά τήν μνηστείαν 
του καί ό πρίγκηψ άνέθεσε είς τόν γλύπτην 
νά τοΰ κάμμ τήν προτομήν του-

Μετά τινα καιρόν τό Βερολΐνον έπανηγύ- 
ριζε τούς γάμουςτοΰ Διαδόχου. Είς τά ’Ανά
κτορα νεαρός κύριος κρατών δν δέμα ζητεί 
νά ίδη τόν πρίγκηπα.

— Είναι Αδύνατον τώρα, τοΰ λέγουν.
Ένεχείρισε τό έπιάκεπτήριόν του και ό Διά

δοχος τόν έδέχθη Αμέσως καί τόν ένηγκαλίσθη. 
‘Ο ’Ιταλός έφιλοξενήθη είς τά ’Ανάκτορα. Ή 
προτομή ήν έφερε έδόθη είς δώρον είς τήν 
νύμφην. Εύθύς Λ δόξα του Γκουάντσι μετε- 
δόθη είς τήν Γερμανίαν δλην. Ό Μπέγας, ύ 
εύνοούμενος τοϋ Κάΐζερ γλύπτης τόν προσέ- 
λαδεν ώς συνεργάτην του. Παραγγελίαι σω
ρηδόν ήρχοντο είς τόν Γκουάντόι.

’Αλλά δέν σταματά έδώ Λ τύχη τοΰ ’Ιταλού. 
Τό Βερολΐνον έπεσκέφθηδαν χάριν Αναψυχής 
ό κ. καί Λ κ. Λεφέόρ ’Αμερικανοί μετά τής 
κόρης των Φρειδερίκος έξόχου ώραιότητος, 
διακρινομένης διά τήν μουσικήν, τήν ιππα
σίαν καί τήν προίκα της.

Πολλοί τήν έζήτησαν, άλλά κανένα δέν ή
θελε· Είς μίαν Αριστοκρατικήν έσπερίδα συ- 
νηντήθηόαν ό γλύπτης καί ή Φρειδερίκο. Ή 
Άμερικανίς έψαλλεν έν άσμα. ‘Ο’Ιταλός τήν 
συνεχάρη καί τήν έκάλεσε νά ίδξι τά έργα τον. 
Έλξις καλλιτεχνική Ανεπτύχθη, έρως, καί οί 
γάμοι έγειναν πρό μηνός Ό Διάδοχος έγέμιόε 
μέ δώρα τήν περικαλλή σύζυγον τοΰ Φλωρεν
τινού καλλιτέχνου, διά τόν όποιον άκόμη γί
νεται λόγος είς τάς Εύρωπαίκάς αίθούσας.

ΕΙΚΩΝ ΜΟΥΡΙΛΛΟΥ

Ή τύχη εΐναι τυφλή. Τό γνωμικόν αύτό δέν 
έχει πάντοτε έφαρμογήν.Γεγονός συνδεόμενον 
μέ μίαν όημαντικωτάτην άποκάλνψιν διά τήν 
τέχνην τό πιστοποιεί. Είς τήν Σμύρνην υ
πήρχε οικογένεια Μπέρζ καλουμένη πλουόία 
άλλοτε, ήτις όμως ένεκα οικονομικών Ατυ
χιών έδυότύχησε. Μίαν Λμέραν είς έν ύπό- 
γειον τής οικίας έν μ κατώκει εύρέθη πάρε- 
ριμένη είκών παλαιό, διά τήν όποίαν ού- 
δείς είχε προσέξμ. Έν τμ Ατυχία των ήθέλη
σαν νά τήν δώσουν διά τάς άνάγκας των, Αλλ’ 
ή τύχη τούς έόοήΟησεν ώστε νά σκεφθοΰν ότι 
κάπου έπρεπε ν’ Αποταθούν δτά νά ήξεύρουν 
τί νά ζητήσουν. Ποία ή έκπληξίς των όταν 
μανθάνουν ότι πρόκειται περί καλλιτεχνικού 
κειμηλίου. 'Η είκών παρίάτα ΆγίανΌίκογέ- 
νειαν. Μεταφέρθη πάραυτα ύπό τώνένδιαφε- 
ρομένων είς Παρισίους καί ό διευθυντής τοΰ 
Λούβρου έόεόαίωόεν ότι Λ είκών ήτο ή «'Αγία 
Οΐκογίνεια» τοΰ Μουρίλλου, προάέφερε δέ 
1.000,000 δρ. Άλλ’ή οικογένεια Απετάνθη ήδη 
καί είς άλλα μουσεία ίνα πλειοδοτήσουν.

ΕΘΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ

Ό κατήφορος τδν όποιον έπήραν αί έφημε- 
ρΐδες μέ τά διαφόρου είδους καί ποιότητος 
αναγνώσματα, έσχε τόν Αντίκτυπον'καί είς τό 
σανίδωμα τής σκηνής. Έργα τής στιγμής, χά- 
ριν κερδοσκοπικής βιομηχανίας γραφόμενα, 
μέ τίτλους μεγαλοπρεπεΐς,κομίζονται σωρηδόν 
είς τούς θιασάρχας καί ή σκηνή Αντιλαλεί άπό 
πατριωτικούς άλλαλαγμούς, Από ύστερικάς 
κρανγάς, καί φουσκωμένα λόγια καί εύκολα 
αισθήματα, Από τρομπόνια καί πιστολιόμούς 
καί οϋτω έξεγείρεται τό έθνικόν φρόνημα καί 
ικανοποιούνται, τούλάχιάτον άπό σκηνής, οί 
προαιώνιοι πόθοι ... 'Η τέχνη, ή φιλολογική 
Αξία, ή ψυχολογία έφυγαν προτροπάδην Από 
τούς περιβόλους τών θεάτρων καίάφίνουν τόν 
τόπον είς έργα θνησιγενή, τά όποια μόνον 
προορισμόν έχουν τήν ένίσχυόιν τοΰ βαλαν
τίου θεατρώνου καϊ συγγραφέως. Άλλ’ εΐνε 
καιρός ν’ άνασταλή τό κακόν. Διά τάς πα
τριωτικός έξάρσεις ύπάρχουν αί στήλαι των 
έφημερίδων καί οί έξώσται τών ξενοδοχείων. 
Το θέατρον. πρέπει νά εινε θέατρον. Έχει κά
ποιον άνώτερον σκοπόνύπάρχουόι δι’ αύτό Α
ξιώματα τέχνης, έχει προορισμόν ψυχικού κα
θαρμού καί πνευματικής άνυψώσεως, αύτήν δέ 
τήν άνύψωόιν τοϋ πνεύματος δέν τήν βλέπο- 
μεν. Τό πράγμα δέν εινε δύάκολον νά δτορ- 
θωθμ. Αρκεί νά τό θελήσουν οί κ. κ. θιαΟΑρ- 
χαι. "Οσον άφορμ τό κοινόν, αύτό ό,τι τού δώ- 
όης τό καταπίν.ι εύαγγελικώτατα. Διασκεδά
ζει μέ μίαν Αποτυχίαν, όσον καί μέ μίαν έ
πιτυχίαν. «21» καϊ «Κυρά τής θάλασσας» τό 
ίδιο τοΰ κάνει. Εινε λοιπόν εύκαιρία νά μή 
κολακεύωμεν τά άνευ Ιδεώδους ένστικτα ένός 
τόσον εύαγώγου κοινού, άλλά νά τό καθοδη- 
γήόωμεν είς μίαν άντίληψιν τέχνης λεπτοτέ- 
ραν καί ύψηλοτέραν αΐσθησιν. Δ
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Εΐς ιόν πρό ετονς προκηρυχθίνια, υπό τοΰ εν Φέρμ- 
παρχ τής Σαξωνίας 'Ακαδημαϊκόν συλλόγου τών’Ωραίων 
τεχνών, διαγωνισμόν πρός έκπόνησιν σχεδίου διά Μον- 
σεϊον τών ύραίιον τεχνών, έ'τνχε τον πρώτου βραβείου 
τό νπΐ τοϋ Έίληνος Αρχιτέκτονος κ. Κώνοι. Γρηγονρα, 
νποβληθέν σχέδιον, δευτέρου δε τό ύπό ιού Ιταλόν κ. 
Ροδόλφον Άντζέλιου. Είς τόν διαγωνισμόν ύπεβλήθη- 
σαν 12 σχέδια, έξ ών S υπό Γερμανών, 2 ύπό 'Ιταλών 
καί 2 νπό ’Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

*
Κατά τάς διενεργουμένας έν "Αργεί νπό τον κ. Βόλγ- 

κραφ άνασκαφάς Ανευρέθη άγαλμα υπερφυσικόν μεγέθου, 
δπερ υποτίθεται δτι είναι τον αντοκράτορος Άδριανον, 
ιδρντοΰ τής δεξαμενής, εντός τής δποίας καί εύρέθη. Τό 
άγαλμα στερείται κεφαλής, χειρών καί ποδών.

*

Προσεγ,ώς Αρχίζουν Ανασκαφαί εΐς τήν Λυκοσούραν 
υπό τοϋ κ. Κουρουνιώιου καί έν Παλαιφ Κορίνθψ νπό 
τον κ. Σκιά.

* ·,

Ε!ς τόν κ. Κοντόπονλον άνετέθη ύπό τής Πρυτανείας 
τον Πανεπιστημίου νά γράψη ’ή? εικόνα τον θανόντος 
καθηγητοΰ Χ· Παπαδοπούλαν.

Εΐς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών ’Επιγραφών δ 
Ρείνάχ Ανέγνωσε πραγματείαν, καθ’ ήν ή ύπό τοϋ Πλι- 
νίον τοΰ πρεσβυτέρον Ανιφερομΐνη 'Αφροδίτη, έξ ης 
ένεπνεύσθησαν πάντες οί Αλεξανδρινοί καί Ελληνορω- 
μαϊοι καλλιτέχναι,πρέπει ν' Αποδοθή εΐς τήν σμίλην 
τοΰ γλύπτου ΙΙολυχάρμον.

Κατά τήν αυτήν συνεδρίαοιν δ κ. Ώμόλ Ανεγνωσεν 
υπόμνημα περί παπύρου άνακσλυφθέντος έν τή Νεκρο- 
πόλει τοΰ Γκοράν εΐς τό Φαγιούμ τής Αίγυπτον. Ό 
πάπυρος ουτος χρονολογείται από τοϋ 257 π. X.

‘Εν Ρώμη θ'ανεγερθή έπί ευκαιρίη τής ΐθΟτηρίδος 
τοΰ Γαριβάλδη μνημ,είον τής γυναικός του Άνέτας. H 
ονσταθεϊοα επιτροπή υπό τήν προεόρτιαν τρΰ προέδρου 
τής ‘Ιταλικής Βουλής έτεργεΐ διεθνείς εράνους.

*

Έν τή όδφ Καποδιστρίου ιών 'Αθηνών Ανενρέθη 
τάφος Αρχαίος μέ ΐξ δακρυρρόας πήλινους· αί τρεις εΐνε 
τεθραυσμέναι, αί δέ άλλαι τρεις διατηρούνται άριστα, 
Ίχουσαι μαύρα ζωγραφίσματα, παρισεώντα άνθη, Ανά
γονται δέ εΐς τόν 4ον ή 3ον αιώνα π. X.

'Απίστευτος εινε ή γονιμότης καί φιλοπονία τοΰ ‘Ισ
πανού ζωγράφον 'Ιωακείμ Σορόλλα. Είς τήν Καλλ. 
έκθεσιν τών Παρισίων Απέσιειλε 500 έργα ! ‘Ο καλλι
τέχνης εΐνε μόλις 40 έτών.

Έν Κοπενάγη ουνεστήθη επιτροπή υπό την προε- 
δρειαν τοΰ βαρώνου Ρέεδτζ-Τόττ πρός δνέγερσιν μνη
μείου έν τή Μητροπόλει τής Ροσκίλδης εΐς τό τεθνεός 
βασιλικόν ζεΰγος Χριστιανόν IX και Αουίζαν.

Έν Ζακύνθφ θά Ανεγερθή νέος ναός τοΰ πολιούχου 
Άγ. Διονυσίου. Διά τήν έκπόνησιν τοΰ σχεδίου προε- 
κνρήχθη διαγωνισμός αρχιτεκιόνων, έβραβεύθη δέ τό 
σχέδιον τοΰ Ζακυνθίον κ. Π. Καραθανασοπουλον. Ία 
βραβεϊον ήσαν 1,200 δρ.

Έν ΚεφαλληνΙρ άνευρέθησαν έντός ναοΰ άγιογραφίαι 
δμοιαι αρός τάς έν Μιστρή.

*

Κατ' ειδήσεις έκ Παρισίων, ό αυτόθι μονίμως διαμέ- 
νων " Ελλην ήθοποιός κ. "Αχ. Μάρδας έν διαγωνισμέ 
μεταξύ 600 διά τήν προσεχή περίοδον τον Theatre 
Antoine ήλθε τρίτος. Τό γεγονός εΐνε άφ' ένός ευχά
ριστου διότι έξασφαλίζεται τό μέλλον τοΰ "Ελληνος καλ
λιτέχνου, εΐνε δμως άφ' ετέρου δυσάρεστον διότι έγκα- 
ταλείπει τά περί Αναγεννήσεως τοΰ Έλλ. θέατρου όνειρα 
του παραμένων δριστικώς πλέον εΐς Γαλλίαν.

•

Είς τό έν Τονλούση έκδιδόμενον περιοδικόν· L’dme 
Latine· δ κ. Ary-Rene d’Yvermont (ΓΙαρθένης) 
έδημοσίινσε λίαν ευμενή κρίοιν περί τών ποιημάτων 
τοΰ κ. Στεφ. Μαρτζώκη.

*

Τό προσεχές φθινόπωρον τελούνται έν Αϋξονρίφ 
τά Αποκαλυπτήρια τοΰ Ανδριάντας τοΰ Μηνιάτον. Έπί 
τή ενκαιρίρ ταύτη θά δημοοιεύσωμεν άρθρον περί τοΰ 
Μηνιάτον, γραφέν επίτηδες χάριν τής ·1Ιινάκοθήκηςν 
ύπό τοΰ διακεκριμένου συνεργάτου μας κ. Σπ. Δε·. Βιάζη.

•

Εΐς Ίσλίγκτον τοΰ Λονδίνου έγκαινιάσθη Ίκθεσίς τυ
πογραφίας καί βιβλιοδεσίας.

*

Έν Βερολίνφ γενήσεται ιφ 1!>12 μεγάλη παγκόσμιος 
εκθεσις, ήτις θά ύπερβή τάς μέχρι τοΰδε γενομένας ίν 
Παρισίοις καί Σικάγω.

*

Μετά δίμηνον διαμονήν εν 'Αθήναις έπανήλθεν είς 
Παρισίους πρός έξακολονθησιν τών σπονδών τον εΐς τών 
μάλλον ενελπίδοσν καλλιτεχνών μας, ό νεαρός γλύπτης 
Αριστούχος τοΰ Πολυτεχνείου ‘Αθηνών κ. Ν. Γεωργαν- 
τής.Ό κ.Γεωργαντής κατόπιν θά μεταβή εΐς Γερμανίαν, 
μετά τής κ. Γεωργαντή, διακεκριμένης γλυπτρίας.

•

Κατά τάς έορτάς αΐτινες θά διοργανωθώάι ύπό .τοΰ 
Δήμου τής Ρώμης τοΰ 1911 έπί τή 40τηρίδι τής άνα- 
κνρήξεως τής Ρώμης εΐς πρωτεύουσαν θά δίοργανωθή 
Διεθνής Καλλιτεχνική καί 'Αρχαιολογική "Εκθεσις. ’Υ
πάρχει ή Ιδέα έπί τή ενκαιρίφ ταύτη νά συμπληρωθώοι 
τά Αρχαία μνημεία, κατά τό δυνατόν, ίνα δίδωσι πιστο- 
τέραν εικόνα τής Αρχαίας Ρώμης.

Έν 'Αμοργφ Ανευρέθη πλάξ ευμεγέθης, φέρουσα ποίη
μα έξ 133 στίχων.

ν
Κατεσχέθησαν έν Άθήναις 15 αρχαιότητες, ώς έπί 

τό πλεϊοτον κρατήρες. Αγγεία καί ειδώλια. Τά σπουδαι
ότερα εΐνε δίσκος κατόπτρου έκ τών σπανίων, κνλιξ μέ 
μορφήν έφηβου κρούοντος λύραν καί- μέ επιγραφήν Ά - 
κεστορίδης, καί κρατήρ κωνοειδής εΐκονίζων γυ
ναίκα καθημένην έπί βράχον κρατούσαν κατοπτρον «χο«- 
σαν έναντι αυτής νεανίαν προσφέροντα σταφυλήν.

*

"Εκλεισεν ή Ικθεοις τής Γερμανικής τέχνης τον !&'. 
αίώνος. Ό Μπαΐκλιν Αντεπροσωπεύθη μέ 40 εικόνας. 
Ό Φωϊερμπάχ, δ Αέμπαχ, ό Μέντζελ, & Ααϊπλ, ό Μάξ 
κλπ. κατεϊχον όλοκλήρους αίθουσας. Ή Ικθεοις διήρ- 
κεσε εξ μήνας. Έπί τή ευκαιρία τής έκθέσεως. ΐδιώται 
οίτινες είχον στείλη Αριστουργήματα Από τάς πινοκαθή-·
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χας των, εδώρησαν tit τό Μουσείον έργα άρκετά.
it

Αποτελέσματα τής Καλ.σχολήςτον Πολυτεχνείου μα;.
Ζωγραφική. Elf την έβδόμην τάξιν α'. δ Σ. Κα- 

τξίκηι, β'. Γ. Αίπονζιάνης, γ'. Mag, Δρακονταειδή (ή 
πρώτη Ελληνΐι διπλωματούχοι I" τή Ζοιγραφικβ).

Elt τήν εκτην τάξιν, θ. ΤριανταφνλλΙδης, παντίζ ot 
λοιποί μα&ηται άπερρίφ&ηοαν. ΕΙ; την πέμπτην, α'. δ 
ζί. Μπρέσσαί, εις την Τετάρτην α', <5 Γ. Ζενγώλης.

Γλυπτική. 'Εβδομη ταξί; α. δ Λ. ΤΙαναγιεοτάκηι, 
β'. "Ιουλία Σκούφον (ή πρώτη Έλληνί; διπλωματού
χοι τής γλυπτικής) γ. Ε. Βρεττόι Έκτη τάξις, a'. Ε. 
Μοδινός, β'. Α. θιομόπονλο;. Πέμπτη τόξα, α'. β. Λ7- 
i«e, β’· Γ. Ζενγώλης. Τετάρτη, α'. Μ. Καρακστοάνης.

Κοομηματογραφεία. Δ' τάξις, Σκούροι. Τρί

Η ΣΑΤΤΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Τό ςίταψτδικόν ζήτημα

— ‘Εσύ έλυσε; 
τήι οταφίδος.

το ζήτημα τή; ένιαία; διαχειρίσεως

ΕΙ; τήν πλατείαν^νοΰ ϋεάτρου τοΰ Φαλήρου με- 
ταξ νκαλαμπανριστ&ν,

— Αντός δ ύοιδόί ψάλλει σδν & η δ ό ν ι.
—· Καί- δ αλλοί δοιδόι είνε. . . ά η δ ία. 

τη, Α. Γεραλής. Είς τά: έφειεινάι έξετάσει; προσήλ&ον 
114 μαβηταί, έξ ών ΰΐ άπερρίφ&ησαν. Μεταξν τφν 
άπορριφϋΐντων ήσαν καί μαθηταί οίτινει κατά τούς 
χειμερινούς ‘Αβερωφείουί διαγωνισμούς ειχον βραβευ- 
θβ I Έκ τ&ν έπιτνχόνιων οί κ. κ. Κατζίκηι καί ΪΙα- 
ναγιοιτάκη; έμοιράσ&ησαν τό έκ δρ. 700 θωμαιδειον 
βραβεΐον. Τό πρόσεχε: hot κατά "Ιούλιον ΰά γίνη δ 
διαγωνισμοί τού ‘Αβερωφείου κληροδοτήματο;, δι" ον 
δποοτέλλεται εις έξ έκαστη; σχολή: εί; Εύρώπην.

«

Σ’/i τοίχον μιά: κλίμακοι τοΰ μουσείου τον Βατικα
νού, τυχαίω;. ύποξεσθεντα, άνεφάνηοαν πολύτιμα ζω- 
γραφήματα τή: σχολή; τον Ραφαήλον, έν οίς και δ ϋαν- 
μάσιυς &νρεό; Δέοντος τον Γ.

Ή πρόοδος τού τύπον

— Π&: κατήντησες Ιται;
. — Έγώ, κίριέ μον, ήμουν εκδότη; καθη- 
μερτνήι έφημερίδος, μέ ΐξ, όκτώ καί δώδεκα 
σελίδα;. . .

Απορία Σατξπήρετος

Τί πουλάτε σεΐ; έδώ; Γάλα μί νερό, ή νερό με γάλα;.,.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Αναμνήσεις ύπδ Νιχόλ. Κωτσάχη.
Έξεδόθη είς ογκώδη χαΐ εκτάκτως καλλιτεχνικόν 

τόμον σειρά έργων του χ- Κωτσάχη, πρώην Έφίτου, 
ήτοι πραγματειών χαί λόγων πατριωτικών,κοινωνικών 
μελετών καί νομικών, έν οίς περί τής ίΟΟτηρίδος του 
Γαλλ. χώδικος, περί διεθνούς ειρήνης, περί Κολο- 
κοτρώνη. καί μεταφράσεις τινές έκ τής Γαλλικής, 
ών έξέχει ή περί Θεάτρου τοΰ Βάκχου ενδιαφέρουσα 
μελέτη τοΰ Λαρρουμέ.

Διογένης δ Ρωμανός. Σύλλογοί ωφελίμων βιβλίων. 
Ύπδ Π. Καρολίδου. Έκ τής σειράς σκιαγραφιών τών 
κορυφαίων αυτοχρατόρων τοΰ 'Ελληνορωμαϊκού χρά· 
τους.

Έξεδόθη δ Κανονισμός τής ’Εθνικής Πινακοθήκης, 
ήτις τόν προσεχή μήνα ανοίγει έπί τέλους τάς πύλας 
της. Συν τφ κανονισμοί δημοσιεύεται χαί κατάλογος 
τών αναρτηθέντων πινάκων, ώς και σχεδιάγραμμα 
τών τριών αιθουσών τής Πινακοθήκης. Ό κανονι
σμός πωλείται άντί 30 λεπτών.

Νέος διηγηματογράφος, τρίτος αΰτδς μετά τδν 
Γχίχαν καί τδν Νιρβαμή, ένεφανίσθη, ό Κώστας Πα· 
ρορίτης (Παπαδόπουλος) μέ ίνα ώραίδν τόμον «’Από 
τήν ζωήν τοΰ Δειλινού». Δεχαέξ, δλα σύντομα, διη
γήματα, φαίνονται γραμμένα με προσοχήν καί μέ 
παρατήρησιν. Εΐς τά πλεΓστσ συναντά τις τύπους 
λ.αϊκούς, αισθήματα αδρά, μίαν γοργήν έξέλιξιν γε
γονότων. Ό συγγραφεύς μεταχειρίζεται φράσιν λι
τήν, έχει τδ ΰφος συνεσφιγμένον. Βιάζεται νά εΐπή 
3.τι έχει νά εΐπή. Διά τοΰτο τά διηγήματά του δέν 
έχουν ούτε πεοιπετείας, άλλά καί οΰτε ψυχολογίαν. 
Εΐναι ζωγραφιές μέ χονδρές πινελιές, σκίτσα παρ
μένα άπδ τδ άπέραντον θέατρον τής άνθρωπίνης πά
λης, άλλά σκίτσα ποΰ δείχνουν ψυχήν καλλιτέχνου. 
Αί εικόνες ποΰ μάς δίδει δυνανται νά θεωρηθούν ώς 
ογκόλιθοι, έφ’ ών άλλος θά ήδύνατο νά οΐκοδομήση 
φιλολογικόν οικοδόμημα.Μερικά μάλιστα είναι πυρή
νες, οί δποΐδι δέν έσαρκώθησαν. Άλλ’ αΰτδ άν είνε 
ελάττωμα διά τήν πλειονότητα τών αναγνωστών, ίσως 
είνε προτέρημα διά τήν τέχνην.

Ό Παρορίτης μάλλον ήμπορεΐ τις νά εΐπή στερεϊ- 
ται πρωτοτυπίας, ώς πρδς τήν εΰρεσίν τοΰ θέματος 
εχει δμως τοιαύτην είς τήν διατόπωσιν. Τό τέλος τοΰ 
διηγήματος του δ αναγνώστης δέν τδ προμαντεύει 
συνήθως, άλλά καί σπανίως τδν ρίπτει εις σκέψεις- 
Μερικά τελειώνουν μέ μίαν άπίθανον καί αδικαιολό
γητον λύσιν, υπάρχουν δέ καί τινα μή εχοντα σχε
δόν τέλος. Τά ηθικά συναισθήματα παλαίουν συχνά 
μέ τδν ρεαλισμόν καί άλλοτε ήττώνται ώς είς τήν 
«Φάτνην», καί τό «Χιόνι» και άλλοτε νικούν ώς εΐς 
τδ «Κατοστάρικο» χαί τήν «Ωραία Πύλη. Είνε θια
σώτης τής πραγματιχότητος ήν συχνά άναπαριστα 
μέχρις ώμότητος χαί μόνον είς τόν «Κουτσοβασί- 
λην», είς τδ··Μέ τδ αίμα», καί εις τό «Κακό παιγ
νίδι» υπάρχουν ποιητικαί εξάρσεις.

Έκ τών διηγημάτων τά ώραιότερα είνε ή «Φά- 
τνη»—μία άφύπνισις τοΰ ανθρωπίνου κτήνους καθ’ 
ήν ώρον γεννάται δ Χριστός— τά «Κόκκινα τριαν
τάφυλλα», ή «’Ωραία πύλη·,ό «Τσούγκραςο, 4 «Χα
τζής». Τής «πρώτης νύχτας τοΰ Γάμου» βεβιασμένη 
ή λυσις, πολύ δ’ ευαγγελική ή τών »Δυο δρόμων». 
Άλλά καί ή μίμησις αρκετά επηρεάζει τδν συγγραφέα 
Ή «καμπάνα τοΰ ·ΆΙ Γεωργίοΰ» ύπενθυμίζει πολύ 

τδν «Κωδωνοκρούστην» άλλου διηγηματογράφου, οί 
«Δύο δρόμοι» τδν «Ναύτην» του Μωπασσάν καθώς 
καί δ «θάνατος τοΰ βράχου» κάποιο χρονογράφημα.

Ό συγγραφεύς άτυχώς δέν άφοσιοΰται μόνον εΐς 
διήγησιν πολύ άσχολεϊται μέ τήν γλώσσαν καί υπο
τάσσεται εΐς γλωσσικός άλύσσεις. ’Οπαδός τοΰ Ψυ- 
•χάοη, φαίνεται άχόμη μαθητευόμενος, διότι έν τφ 
συνόλω φέρεται μάλλον πρύς τήν γνησίαν δημώδη· 
φαίνεται «μέ τό στανιό» δημοτικιστής διότι άτόπως 
καί άκαλαισβήτως παρεισάγει ένίαχοΰ λέγεις, αίτι- 
νες αΐσθητιχώς ε’νε κηλΐδες τοΰ βιβλίου. Αί λέξεις 
λ. χ. ή μυστηοιωδιχη (sic) σκηνή, τδ μέλλο, ρου- 
λιέται, μουγκάδα, μειναμένες, του δραμάτου, οσ
μίστηκε, ή άργητα, πατημασιές, κούτελο,νυχτοημε- 
ρίς, όλοστηνό", μούχρωμα, έβαλε χέρι νά φωτίση 
(=γλυχοχάραζε!!) εινε ίκαναί να κάμουν τόν ανα
γνώστην νά γελάση καί είς τδ τραγικώτερον σημεΐδν 
τής διηγήσεως. θά ηΰχόμην εΐς τδν συγγραφέα νά 
εξακολουθήσΐ) γράφων διηγήματα, διότι ή τέχνη 
δέν τοΰ εινε άγνωστος, άλλά, πρός θεοΰ, πρώτον 
νά χειραφετηθώ άπό τά δυσώδη τέλματα τοΰ ψυχα
ρισμού.

Ε. Michel. Les chefs-d’oeuvre de Rembrandt. 
Τεΰχος Α'. Θά έκδοθοΰν έν δλω 15 τεύχη.

G. Mourey. Alberd Besnard.

Ό κ Μίμης Παναγουλαχος εκδίδει προσεχώς ύπδ 
τό ψευδώνυμον Αιμίλιος Ευρώτας κομψήν πςιητικήν 
συλλογήν μέ τδν τίτλον «Νεκρά φιλήματα· ■ Τδ πε
ρίεργον τής έκδόσεω; εινε δτι δ ποιητής καταργεί 
(πλήν τής οξείας) τούς, τόνους και τά πνεύματα.

Ή μελέτη.— Περιοδικόν μηνιαϊον είς σχήμα βι
βλίου- θά έκδίδεται άπό τοΰ προσεχοΰς ’Ιανουάριου 
ύπδ του Συλλόγου πρδς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 
ώς σκοπόν δέ θά έχη τήν πνευματικήν καί ηθικήν 
μόρφωσιν τοΰ λαοΰ.

Ό έν Παρισίοις κ. Μ. Legrand διευθυντής τής 
««Revue du bien» έξέδωκεν ώς α'. τόυον τής σει
ράς «L’ame anlique» ώραίαν έμμετρον Γαλλικήν 
μετάτρασιν τοΰ «Οίδίποδος έπί Κολωνΰε τοΰ Σοφο- 
κλέους μετά περιλεγομένων τοΰ G. Fougfcves, χαθη- 
γητοΰ τής Σορβόννης.

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ .
Καλλιτέχνη. — Γιγαντιαΐδς καί περίφημος είνε δ 

πίναξ τοΰ ζωγράφου Henri Danger δ παριστών τούς 
«’Αποστόλους τής Ειρήνης.» Περιλαμβάνει 106 πρό
σωπα, πάντας τούς εκλεκτούς, παλαιούς χαί νεωτέ- 
ρους, όσοι ήγωνίσθησαν ϋπέρ τής ειρήνης, άπδ τοΰ 
Κομφουχίου καί Μωΰσέως. μέχρι τοΰ Πάπα Λέοντος 
καί τοΰ Προέδρου τής Αμερικής.

Σπουδαστή — Είς τδ Γχλάστ Πάλαστ (Κρυστάλ
λινου ’Ανάκτορου) του Μονάχου γίνεται κατ’ έτος 
καλλιτεχνική έκθισις, διαρκοΰσα 5 μήνας, άπδ τοΰ 
Ιουνίου μέχρις ’Οκτωβρίου. Κατά τετραετίαν άπονέ- 
μονται βραβεία, δ άπαξ δέ βραβευθείς, δέν δύναται 
νά βραβευθή αργότερα πάλιν. Έφέτος άπενεμήθησαν 
βραβεία. Ή Πινακοθήκη τοΰ Μονάχου αγοράζει κατ’ 
έτος έργα έκ τής έκθέσεως. Μετέχουν καί ξένοι καλ- 
λιτέχναι, επικρατεί δμως μεγάλη αΰστηρότης είς τήν 
παραδοχήν τών έργων. ’Εκ τρισχιλίων, μόνον τά χί-



λια εκτίθενται. Έγιναν καί τά εγκαίνια' τοΰ νέου 
μ.ουσειου.

Φ11ω·— Όσφ σοβαρός ήτο δ Ιψβν, τόσφ αστείος 
ητο δ γάμος ταυ. Όταν έπεσκέφθη κατόπιν σονεν- 
νοήσεως ίιά πρώτην φοράν τήν μέλλουσαν σύζυγόν 
του είσήλθεν λίαν συγκεκινημένος εΐς τήν αίθουσαν, 
άλλ’ οΰδείς ήρχετο' έβαρΰνθη νά περιμένη, άγνοών 
πώς νά διχαιολογήση τήν τοιαύτην υποδοχήν. Αίφνης, 
επε’τα άπδ πολλήν ώραν κάτω άπδ τδν καναπέ προ
βάλλει μέ γέλωτα ή αγαπημένη του. «Είχα κρυφθή 
τοΰ είπε, γ’ά νά ΐδώ %ί θά κάμης!>

ΕΐΕΔΟΘΗ
0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΟΩΝΟΣ 

φωτοτνηία ^οωματκίτέε
ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΤΟΤ ΣΤ'. ΕΤΟΥΣ 

πρός τους ουνδρομητάς μας·

Διά τους yh τοιούτους δρ. 2.

ΧΑΡΤΟΠΩ,ΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έκομίσθησαν νέοι ’Αμερικανικοί κόνδυλό· 

φόροι έκ διαφόρων εργοστασίων (ΓΟΝΊΆΙ.Ί PEN'.
Οί κονδυλοφόροι ούτοι άπαξ πληροΰμενοι έπαρ- 

κοΰσι διά γραφήν 2000 λεξεων
Δελτάρια ελληνικά έχδόσεως Πάλληχαί Κοτζια 

εξαίρετου ποιότητος πωλοΰνται τά μαΰρα 5 λεπτά 
έκαστον.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
’Έντοκο» καταθέσεις

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
είς Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας εις ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί εΐς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αυτών πληρόνονται εις τδ αύτό νόμισμα, είς δ 
εγένετο ή κατάθεσις εις χρυσόν ή 8ι’ επιταγής οψεως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικού κατ’ επιλογήν του δμο- 
λογιούχου.

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρό
νονται έν τφ Κεντρική Ιΐαταστήματι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου εν τοΐς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμαι.

Τόκοι καταθέσεων
1 ’Λ τοίς % κατ ’ έτ. διά χατ. θ μηνών
2 » <·//ο & Β ■ 1 Στον;
2 72 1 % » » » 2 διών
3 Β °/ο Ο Λ Λ 4 η
4 Λ °/ο Λ Β Β 5 »

Αί
.ί '

όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ 
'Οδός Πειραιώς άρ. 20.

« ΕΒΒΗΒΜΙΜ ΕΠΙ9Ε0ΡΚΪΙΕ»
ΔΕΚΑΠΕΜΘΗΜΕΡΟΗ ΕΙΚΟΜΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

φΔΙΕΥΘΤΝΤΑΙ:
X. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΣ
Σ. ΚΟΚΚΟΛΗΣ

ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ κυρίως είς τάς φυσικάς έπιστήμας
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Δ. Ι- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πωλοκνται είς τά γραφεία μας καί είς τά 
βιβλιοπωλεία «Έάτίας» καί Έλευθερουδάκτι, 
άντί δρ. 2.

ΤΟΜΟΙ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
TOT A' Β' ΓΆ'ΚΑΙ Ε' ΕΤΟΥΣ

εΰρισπονιαι είς τό γραφέϊον μας, τιμώμενοιοϊ 

χρυσόδετοι δρ. 15, οΐ όπλόόεεσι δρ. 12. 
did τό Εξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

1>~<

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ 
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

τοΰ Α',Β',Γ,Δ' καί Ε' Ετους πωλουνται είς τό 

γραφέϊον μας άντί δρ. 1,50. Διά τάς Επαρχίας 

2 δρ· Διά τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΟΤΟΓΡΛΦΕΙΟΝ
< Δ. ΚΑΒΡΑ >
ΙΟ.— 'Οδός Έοηοι—-ΙΟ.

Εκτέλεσες φωτογραφιών παντός είδους καί 
μεγέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα 
κείμενον παρά τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος 
κατέστη τό κατ’έξοχήν καλλιτεχνικόν εργαστη
ρίου, μία πινακοθήκη τών εικόνων τών ώραιοτέ- 
ρων Άτθί^ων καί τών επισημότερων προσώπων.
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