
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. 1. ΚΛΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεόφιλος Γκωτιέ.
Φυβιογνωμίαι τον III.' Αίώνος, ΰπό A. IlOllSSai/e

(Μετάφρασις A. ΑαυζΙνα). 
Ένας ζωγράφος, ΰπό ΙΙανλου Νιρβάνα.
ΊΙ φωλεά τών αετών, ΰπό Β. BjornSOll.

(Μετάφρασις Τ. Λάακαρι). 
Αί άνασκαφαϊ τής Μιλήτου.
ΊΙ έν Βενετία. "Ακαδημία τών 'Ωραίων Τεχνών ΰπό Σ.ι. 

Af-Btaiq.
Ό τάφος τοί) Λεονάρδου Δα-Βίντσι, ΰπό Α. Βαρβα-

ΕΤΟΣ ΙΑ'. γιάννη.
ΙΙοιχίλη σιλίς· (Εΐς οβελίσκος, υπό Κοψηης..- 11 Έλλ.

ΤΕΥΧΟΣ Ι2Θ. γλυπτική.— Κυκλοφορία βιβλίων. Ρωσσική λογο
κρισία.— A. Roll.)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι9Π. θεατρική έπιόεώρησις, ΰπό Λ'. 
Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

1‘οδίνη νεότης, ΰπό Alf. Ph. Roll.
Ό ΰκνος ■> » »
"Ελευθερία · ■ » >
"Αφροδίτη καί Έρωτες, πίναξ Di(lZ. 
Στρατιώται : Χτάόμευαις, πίναξ Ε. MeigSOllier. 
"Ασπασία Γαλάνη.
Δεσποινίς Άμπετ.
"Ολγα Καλλιμάχου.
Κυρία Εΰγενίδου.
Βασιλεία Δενδρινου.
Ροζαλία Λίκα.
Όλγα ΙΙαπαδιαμαντοπούλου, ως ΙΙερουζε.
Ν. /.άνος.
.Μαρία ΞανΟάκη.
Έδμ. Φύρστ.

£υνδοομη έτησία dp. 12. To ζεύγος 1 όοαχμή.

—ΑΘΗΝΑΙ Όδός Χαριλάου Τρικούπη 22“ «§<=—



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τύμβος ασυνήθους μεγέθους άνευρέθη κατ' αύτάς 

παεά τό χωρίον Χάλισι, κείμενον εις τήν απέναντι 

τής Εύβοια; Βοιωτικήν ακτήν.Κατά τούς αρχαιολόγους 

ό τύμβος ούτος πιθανολογείται <’·>; ανήκων st; τον 

ΙΙέρσην ναύαρχον Σλαχανέα, όστις ΰπό τοΰ ΐέρξου 

σταλείς π;ός αναγνώρισιν τών στενών τοΰ Εύρίποο καί 

άτυχήσα; έθανατώθη. Μεταμελ.ηθέντο; δε τοΰ κραταιοΰ 

μονάρχου. άνηγέρθη παρ' αύτοΰ μεγαλοπρεπή; τίμβος. 

Επιτόπιο; έν τούτοι; ενέργεια ενισχύει τήν γνώμην 

ότι πρόκειται περί προϊστορικού συνοικισμού.

*

Άπεφασίσθη ύπό της αρχαιολογική; υπηρεσία; ή 

ύποστήριξις τού Μινείου τάφου τοΰ Όρχομενού.

Ωσαύτως ένεκρίθη πίστωσις πρό; άνασκαφήν εί; τό 

ΙΙαλαιόκαστρον της Καρδίτση;.

*

Κατά τά;παρά τά Μέλανα τή; Κυνουρία; ένεργουμέ- 

να; άνασκαφά; ύπό τοϋ εφόρου κ. Ρωμαίου άνεκαλύ- 

φθησαν, έκτό; τού πρό; τιμήν τού ’Απόλλωνος ιερού 

καί λεπτόσωμο; χάλκινη πόρπη μετά ούρα; οφεως, 

ίππος άνέχω·. έπί τή; κεφαλή; του μικράν πρόχουν 

άρχαίων χρόνων και επιμελέστατη; εργασία; τού πέμ

πτου πρό Χριστού αίώνος. τό ανω μέρο; Σειρήνο; 

χάλκινη; χρησιμευούση; ώ; άγγείον, χαλκούν βοΐδιον. 

δύο ειδώλια πήλινα καθημένης θεάς. πλήθος μικρών 

άναθημά ων, σιδηραί αΐχμαϊ δοράτων.ξιοών,μαχαιρών, 

αρχαϊκή αναθηματική έπιγραφή, μικρά Κορινθιακά καί 

Λακωνικά αγγεία, πλεΐστα όπλα,βέλη χάλκινα καί τέσ- 

σαοα βάθρα χάλκινου άγαλματος.

*

Έν Θεσσαλία παρά τήν μεθόριον γραμμήν άνευρέ- 

ύησαν διάφοροι επιγραφζί καί ψήφισμα πρό; του; Αθη

ναίου;. *ί1 αρχαία πόλις, εί; ήν άναφέροντα: ταύτα, 

είνε εντελώ; άγνωστος.

—Έν Βόλω εί; τήν συνοικίανΈπτά Πλατάνια άνευ- 

ρέθησαν κατά τινα άνασκαφήν βόθρου αρχαίοι τάφι ι. 

Έντός αύτώ; άνευρέθησαν οστά άνδρός, κέρατα μό

σχου, μία μικρά υδρία καί έτερον μικρόν πήλινον άγ- 

γεΐον.

«

Εξακολουθούν αί άνασκαφαϊ τή; Αρχαιολογική; 

Εταιρία; εί; τήν θέσιν Άνάβυσσος (αλυκή) υπό τήν 

έπίβλεψιν τού εφόρου κ. Καστριώτου. Έκεΐ υπάρ

χουν τύμβοι έν εΐδει λόοω/ τοΰ 7ου και 8ου π. χ. έν

τό; τών όποιων άνεκαλύφθησαν θαυμάσια μεγάλα αγ

γεία φέροντα κοσμήματα γεωμετρικά. Έπίση; ϋδρίαι. 

αμφορείς, κύπελλα, κύλικες, κύαθόι, οΐνοχόαι, προ- 

χοίδες κτλ. δλα μέ γεωμετρικά σχήματα. Δέκα καί 

τέσσαρες τάφο: άνεκαλύφθησαν εί; ενα καί μόνον λόφον, 

δλα δέ αύτά μαρτυρούν περί τού πλούτου τοΰ έκεΐ δή

μου Άναβνσσου.

★

Ό έφορο; κ. Κουρουνιώτη; ενεργών άνασκαοάς παρά 

τό Βοϊδολείβαδον τού 11. Φαλήρου άνεκάλυψε τάφου; 

πρώιμου Αττική; τέχνη;.

— Ένεκρίθη ή ενέργεια ανασκαφούν είς Έλάτειαν.

— Έπανελήφθησαν έν Ιίεργάμω αί άνασκαοα’ι ΰπό 

τού κ. Δαίρπφελδ.

— Άνασκαφή γενήσεται είς τήν άρχαίαν πόλ’.ν Φοι- 

νικοΰντα, άπέχουσαν δίωρον τής Πύλου.

♦

Λι άπό τίνος δαπάνη τή; 'Αρχαιολογικής Εταιρίας 

ένεργούμεναι άνασκαφαϊ είς τό Δήλων έφεραν εί; φώς

πήλινα αγγεία, ληκύθου; κλπ. Ωσαύτως άνευρέθη καί 

άριθμό; τάφων πεσόντω,ν κατά τήν έκεΐ μάχην (42 π. 

X. I Θεσπιέων.

♦

Μία σπουδαία αρχαιολογική άνακάλυψι; εσημειώθη 

κατ’ αύτά;. Ή άνακάλυψι; αυτή άποβαίνει έτι μαλ- 

«.ον σημαντικότερα. διότι πλείστοι ξένοι άρχαιολόγοι 

ά\λη'.οδ;αδόχως είχον διαφωνήση.

Το ιστορικόν τού έν λόγω θέματος έχει ώ; εξής :

Έπί τού ανατολικού άετώματο; τής Μί««ί (έπω- 

νυμια τή; ’Αθήνας, δηλούσα τήν θεραπευτικήν αυ

τή; δύναμιν) έν Τεγέα, υπήρχε, καθόσον τά δια- 

σ.υζόμενα λείψανα είνε πενιχρότατα, άνάγλυφος πολυ

σύνθετο; παράστασις, είς καλλιτεχνικά συμπλέγματα, 

τής Θήρα; τοΰ Καληδονίου κάπρου.

ΊΙ τέχνη τής παραστάσεω; έκαμεν ιδιαιτέραν έντύ- 

πωσιν εί; τόν I Ιαυσανίαν, ό οποίο; άφιέροισεν ειδικήν 

περιγραφήν τού άναγλύφου εί; τό βιβλιον του.

Βραδύτερον, ή ωραιότατη αυτή παράστασι; ΰπέκυΦεν 

εί; τήν φθοροποιόνδύναμιν τώ. αιώνων καί πολλά μέρη 

τού θαυμάσιου συμπλέγματος έξηφανισθησαν. Τά’ σω- 

ζόμενα δ’ έτι πενιχρά λείψανα καθιστούν δυσκολωτά- 

την τήν αναγνώρισιν τής παραστάσεω;.

Κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν του ό έφορο; τών 

αρχαιοτήτων κ. Βερσάκης, ευρισκόμενος είς Βόνιτσαν, 

διεπερεώθη είς τήν απέναντι παραλίαν τή; Ιίρεβέζη;, 

τυχαίω; δ' δλω; είς τό κατάστημα τού Τουρκικού Διοι

κητηρίου διέκρινεν είς κάποιαν αύτού γωνίαν αμελώ; 

έρριμένην πλευράν σαρκοφάγου, μήκους δύο μέτρων πε

ρίπου καί φέρουσαν άνάγλυφον παράστασιν. Μετά πρό

χειρον μελέτην άπεκαλύφθη δτι' ή παράστασις είνε πι

στόν άντίγραφον τής περιγραφομένης ΰπό τού Παυ,σα- 

νίου παραστάσεω; τοϋ ανατολικού άετώματο; τού έν 

Τεγέα ναού τή; Άλέα;.

Ή πλευρά τής σαρκοφάγου εκείνη; είχεν άνευρεθή 

πρό διετία; εί; τήν ολίγον άπέχουσαν τής Πρεβέζη; 

άρχαίαν Νικόπολιν. 'Έκτοτε έμενεν εκτεθειμένη είς τό 

ύπαιθρον, μή γενομένη; άντίληπτής τής άξια; τη; ΰπό 

τών Τουρκικών αρχών.

ΊΙδη, πρόκειται νά μ-ταοερθή ή πλάξ είς Κωνσταν

τινούπολή, όπως κατατεθή είς τό έκεΐ Μουσεϊον. Διά 

τής εΰρέσεω; τοΰ άντίγράφου τής έκτύπου άναγλύοου 

παραστάσεω; τή; Τεγέα; τίθεται τέρμα είς τάς αρχαιο

λογικά; συζητήσεις, ό δέ Παυσανίας. τού όποιου ή 

άξιοπιστία ήμοισβητήθη πρό; στιγμήν, έπανακτα άμεί- 

ωτον τό ιστορικόν αύτοΰ κύρος.

Οί εχοττες αγγελίας τοΰ 'Ημερολογίου τής 
«Πινακοθήκης* ηαρακαλοϋνται >ά έπιοτρέ- 
ywotv αί'ίάς πρός την διείϋυνοιτ.

ΕΪΚΟΛΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΧΟΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
’Αγοράζονται γραιιπατόόηαα, μεταχειρισμένα 

παντός είδους, 1) ΈΙίηπχά, 2) Τοιρκικά, 3) Ρωαοι- 
κά, 4) Ρωαοικά ιω>· β>· Τονι>κΙ<.ι ταχι-Λρν/ιείι-ιτ, Levant, 
5) Φινλανδικά, 6) Βοι·/.γαρ<κά, 7) Ρωμανικά π’κοπι- 
γρωρημίνα, 8) βοοηακιι η'κοϊΌγραφημέεα. "Απαντα τά 

ανωτέρω αγοράζονται πρό; 4 '/i φράγκα τήν χιλιάδα. 

Αγοράζονται προσέτι ΙΙβροικι γραμματόσημα πρό; 9 

φρ. τήν χιλιάδα. Άπευθυντέον είςτό Γραφείοντής «Πι

νακοθήκης» Όδός Χαριλάου Τρικούπη 22α 'Αθήνας.

Alfred Philippe Roll. ΡοδΙνη νεότης.

147



hlNAKOGHkH

ΘΕΟΦΙ AO γκωτιε

ΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ έκατοντα- 
ετία άπύ τής γεννήσεως τοϋ 
Θεοφίλου Γκωτιέ, γεννη· 
θέντος τήν 17 Αύγούσΐου 
1811.

Είνε αδύνατον νά γείνη 
λόγος διά τόν Γκωτιέ, χω
ρίς νά γείνη συγχρόνως και 
διά τόν μανδύαν, τόν δποϊον 

όπως ό 'ίδιος έλεγεν, έφόρεσε διά μίαν εσπέραν— 
τήν εσπέραν τής πρώτης παραστάσεως τοϋ «Έρ- 
νάνη»— καί τύν έφερε κατόπιν είς δλην του τήν 
ζωήν.

Έπέρασαν χρόνια, δεκαετηρίδες ολόκληροι. Ό 
Γκωτιέ έγήρασε καί τού έφαίνετο ότι καί ολα δσα 
έβλεπε γύρω του είχαν γηράσει.

Μόνον ό κόκκινος μανδύας έξηκολούθει νά μένη 
νέος.

Τύ αληθές είνε δτι ή νεότης τού Θεοφίλου — ή 
απλώς θεό, δπως τόν άπεκάλουν καί τόν άποκαλοΰν 
οί συμπατριώταί του—είχε τό χρώμα τού μανδύα, 
ήτο δηλαδή επαναστατική.

Τόν ένέπνεεν δ μεσημβρινός ήλιος καί έμεθοΰσε 
πάντοτε—δπως συνήθιζε νά λέγη δ ίδιος — άπό ό
νειρα καί άπό κάλλος.

θαυμαστής τού Βίκτωρος Ούγγι'υ έκηρύχθη έν
θερμος οπαδός τήν νέας ρομαντικής σχολής, τήν 
όποιαν είχεν ιδρύσει δ συγγραφεύς τών «Άθλιων». 
Μέ τήν διαφοράν ότι ό ρομαντισμός του δέν ήτο 
μελαγχολικός καί παιδαριώδης, άλλ' ανδρικός καί 
θλιβερός μέ δόσιν ειρωνείας πικρϊς, ή όποια δέν συν- 
ηντάτο είς τούς άλλους ρομαντικούς τής εποχής 
του. Παρά τόν έρυθροΰν μανδύαν τόν όποιον δέν 
έπαυσε ποτέ νά φορή, παρά τά μυθιστορήματα καί 
τά διηγήματά του, τινά τών όποιων άνήκουν όντως 
είς τήν ύπερρωμαντικήν σχολήν, δ θεό ήτο ρομαν
τικός μέχρις ένός σημείου μόνον. Κατά βάθος ήτο 
κλασικός.

“Ας άφήσωμεν κατά μέρος τούς ήρωας τών μυ
θιστορημάτων του καί δς έξετάσωμεν αύτόν τόν 
ίδιον.

Ήτο θερμόαιμος, μεγαλόσωμος, ρωμαλέος, έ- 
ρωτευμένος μέ τήν ωραιότητα τοϋ κόσμου καί άρε- 
σκόμενος νά όνειροπολή διαρκώς.

Τό σόμπαν τού άπεκαλύπτετο ύπό πλαστικός μορ- 
φάς καί πλαστικά χρώματα, μέ θαυμασίαν αρχιτε
κτονικήν, ανατολικούς ούρανούς καί παραδείσους. 
Τό πνεΰμά του είσέδυεν είς δλας τάς μορφάς τοΰ 
κάλλους, άπελάμβανεν δλας τάς ήδονάς τάς όποιας 
αί συμφωνίαι τοΰ χρυσού, τοΰ μαρμάρου, τής πορ
φύρας δύνανται νά προσφέρουν εις δμμα πεπειρα
μένοι·, εις ψυχήν φωτεινήν. Ό Γκωτιέ έβλεπε καί 
ήσθάνετο ώς τέλειος ειδωλολάτρης.

• *

* Τέλος

Τό λεκτικόν του είνε πλούσιον καϊ λαμπρόν, διότι 
πλούσια καί λαμπρά ήσαν τά αίσθήματά του.

Άπό καιροϋ είς καιρόν έφαίνετο ώς άπορροφη- 

μένος άπό τούς ομιχλώδεις άτμούς τοΰ ρομαντισμού.
Συχνά ήσθάνετο ότι ή ισχυρά του προσωπικότης 

ήιο δούλη τής φαντασμαγορικής άπόψεως τοΰ 
κόσμου.

ΔΓ όλος αυτούς τούς λόγους είνε κλασικός έστω 
καί άν άπεμακρύνθη άπό τόν κλασικισμόν ώς έκ 
τής ισχυρά; του πρωτοτυπίας καί τής τάσεως τήν 
όποιαν είχεν εις τό νά όνειροπολή

Έγεννήθη καί άνείράφη μέ τύν προορισμόν νά 
γείνη ζωγράφος. Άπό τής έσπέρας δμως ποΰ έδόθη 
ό «Έρνάνης» τοΰ Οΰγγώ άπεφάσισε νά έπιδοθή 
είς τήν φιλολογίαν.

Εις δλα του τά έργα δέν κάμνει άλλο παρά νά 
άναζητή τά ώραία χριύματα καί τά ωραία σχήματα, 
ατινα συντελούν είς τό νά μάς φαίνεται φαιδρά ή 
ζωή. Μερικαί σελίδες έξ έκείνων είς τάς όποιας πε
ριγράφει τά ταξείδιά του είς τήν Ανατολήν, τήν 
'Ισπανίαν καί τήν ’Ιταλίαν Οά μείνουν ώς υποδείγ
ματα δι’ όλους εκείνους, οΐτινες Οά έπιχειρήσουν 
είς τό μέλλον νά γράψουν παρόμοια βιβία.

Μεταξύ τών άλλων έχει γράψει καί ένα «’Οδη
γόν τοΰ ’Ερασιτέχνου τοϋ Λούβρου».

'Ιδού τί γράφει είς τό βιβλίον αύτό διά τήν πε- 
ρίφημον «Τζοκόνδαν.:

«Σφίγξ τής καλλονής πού μειδιφς τόσον μυστη- 
ριωδώς είς τόν πίνακα τοϋ Λεονάρδου Ντα-Βίντσι, 
καί φαίνεσαι δτι εκθέτεις είς τόν θαυμασμόν τών 
αιώνων ένα αίνιγμα τό δποϊον άκόμη δέν κατώρθω- 
σαν νά λύσουν, ένα Οέλγητρον άνίκητον ποΰ επανα
φέρει τόν καθένα πλησίον σου.

«Τί άλλο είνε ή πεπλοφόρος κεφάλι] σου παρά ή 
άπεικόνισις τοΰ ονείρου διά μέσου τοϋ μαύρου πέ
πλου τοϋ ύπνου ;

• Άπύ ποιον πλανήτην έπεσεν έν μέσφ τοϋ κυανού 
περιβάλλοντος αύτό τό μυστηριώδες δν, τό ύποσχόμε- 
νον ήδονάς άγνώστους, μέ τήν·Λείαν ειρωνικήν 
έκφρασιν;

• “Εχουν τοιαύτην υπεροχήν αί προσωπογραφίαι 
τοΰ Λεονάρδου Ντα-Βίντσι, ώιτε τά καταλαμβάνέται 
κανείς άπό ταραχήν μόλις τάς προσατενίση.

• Αί σκιαί τών ματιών των κρύπτουν μυστικά 
ποΰ δέν είνε δυνατόν νά εννοήσουν δσοι δέν είνε 
μύσται τής τέχνης καί τά χείλη των ποϋ φαίνονται 
τόσον ύπερόχως σαρκώδη είνε τά χείλη θεών, όχι 
ανθρώπων.

»Τά αίματώδη χείλη ομοιάζουν μέ τό τόξον τοϋ 
έρωτος άφοΰ ρίψη τό βέλος.

»Ή -Τζοκόνδα» τοΰ Λεονάρδου είνε ή Πσις κά
ποιας μυστικής θρησκείας.

• Νομίζει δτι είνε μόνη καί άφίνει ανοικτόν τόν 
πέπλον της.

»Ό ασύνετος θνητός δμως, ό όποιος θά τήν πα- 
ρατηρήση, θά παραφρονήση ή θά πέσι) νεκρός.

• Ουδέποτε τό αίιύνιον θήλυ τών ποιητών παρου
σιάσιμη ΰπό μορφήν τόσον ιδεώδη καί τόσον έλκυ-

• ΙΙιστεύσατέ με, άν ό Δόν Ζουάν συνήντα τήν 
Μάναν Λίζαν δέν θά έλάμβανε τόν κόπον νά γράψη 
τρεις χιλιάδες γυναικεία ονόματα είς τόν κατάλο
γόν του.

στικήν.

• Δέν Οά έγραφε παρά ένα μόνον καϊ τά πτερά 
τής φαντασίας του Οά ήρνοϋντο νά τόν μεταφέρουν 
μακρύτερα.

• θά διελύοντο όπως τά πτερά τοΰ 'Ικάρου ύπό 
τάς ακτίνας τοϋ ήλιου τών μαύρων βλεφάρων τής 
Μάνας Λίζας».

"Οταν κανείς γράφη μέ τό ύφος αύτό δέν είνε 
δυνατόν παρά νά αισθάνεται τό ώραΐον, τούτέστιν 
νά είνε άληθινός ποιητής.

Καί ό Θεόφιλος Γκωτιέ, είτε μυθιστοριογράφος 
είνε, είτε διηγηματογράφος, είτε κριτικός μελέτας 
γράφει, είνε πρό παντός ποιητής.

Καί δχι μόνον ήτο αύτός ποιητής, άλλά υπήρξε 
καί διδάσκαλος άλλων ποιητών.

Ό στενός χώρος τοΰ άρθρου αύτοΰ δέν μ ις επι
τρέπει νά άποδείξωμεν πόσα ό Μπωντελαίρ οφείλει 
είς τόν Γκωτιέ.

Ό θεό ήσθάνετο δτι είχεν είσχωρήση ολόκληρος 
είς τήν ποίησίν του.

Δέν ήτο υπερήφανος παρά είς ώρισμένας στιγμάς 
καί μεταξύ ώρισμένιον φίλων του.

Ήτο αγαθός άνθριυπος καθ’ ολην τήν σημασίαν 
τής λέξεως καί δέν έμίσει παρά μόνον τήν τύχην 
του καί τήν πτωχείαν του, τήν όποιαν μετά δυσκο
λίας κατόρθωνε νά άποκρύπτη.

Έστενοχωρεϊτο υπερβολικά διότι ήτο υποχρεωμέ
νος νά γράφη βιαστικά επιφυλλίδας είς τόν «Τιίπον· 
καί τόν «Μηνύτορα».

Άλλά δέν ήδύνατο νά κάμη καί διαφορετικά, 
διότι άπό τά ολίγα χρήματα ποΰ έκέρδιζε άπύ τάς 
δύο αύτάς εφημερίδας έπερίμενε νά ζήση.

Τό επάγγελμα τοΰ έπιφυλλιδογράφου έπνιγε τήν 
Μούσαν ποΰ έσκίρτα είς τήν καρδίαν του καί ό 
ποιητής τήν ήσθάνετο νά άποθνήσκη.

Ουδέποτε συνεχοιρησε τήν δημοσιογραφίαν, ή ό
ποία τόν είχε περισφίγξη μέ μίαν τόσον ενοχλητι
κήν άλυσσον.

Afeene Houssaye

ίΥ^ΙΟΓΝΩ^Ι^ϊ ΤΟΥ ΙΗ'- RlflNOS* ’
Δέν έμνησικάκει. "Επειτα ήγάπα τόν Ταρντίφ, 

διότι τής διηγείτο ιστορίας τερπνός καί τής ώμίλει 
διά τούς ώραίους οφθαλμούς της. Όταν είσήλθεν 
εις τό δωμάτιόν, τόν εύρε λιπόθυμον έπί τοϋ παρα
θύρου. Τόν έλαβεν είς τήν αγκάλην της καί τόν 
άπέθηκεν έπί τής κλίνης.

— Καί δμως, είπε καθ' έαυτήν, δέν πρέπει νά 
τύν άφήσωμεν νά πεθάνη σαν σκύλος.

"Οταν ό άσθενής ήνοιξε τούς οφθαλμούς, ΐστατο 
παρ' αύτφ μειδιώσα τό αίιύνιον μειδίαμά της. Είχε 
καλέσει Ιατρόν, δστις μετ' όλίγον έφθασε καί διέ- 
γνωσεν δτι ό Ταρντίφ ήτο αδύνατον νά διέλθη τήν 
νύκτα.

— "Εχετε οικογένειαν ; τόν ήρώτησεν.
— Μοΰ τά πήραν ολα, άπήντησεν ό θνήσκων 

οί καλλίτεροι άνεχώρησαν, κάποιοι μοΰ μένουν, 
άλλά τί σημαίνει ;

Καί ή διόνοιά του έσκοτίσθη.
‘Ο Ζιλλό έπεφάνη. Είς τήν θέαν τής προσφιλούς 

αύτής μορφής, δ πτωχός Ταρντίφ έφάνη έπανευρών 
τήν διαύγειαν του νοΰ του.

— "Α ! άγαπητέ μου Ζιλλό, διατί άργησες τόσον

Έθλίβετο διότι δέν ήδύνατο νά άκολουθήση τό 
Ιδεώδες του, άλλ' ήτο υποχρεωμένος νά γράφη διά 
πράγματα, τά όποϊα δέν τόν ένδιέφεραν καί νά τε
λειών]] τά άρθρα καί τάς μελέτας του έντός ώρισ- 
μένης προθεσμίας.

"Οταν έτελείιονε τήν έπιφυλλίδα ήσθάνετο χαράν 
μεγάλην, διότι κατώρθωνε κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
νά έπανακτήση τήν ελευθερίαν του, νάαίσθανθή τόν 
θρήνον τής καρδίας του καί τής φύσεως, νά πίη τόν 
οίνον τής ιδίας του σκέψεως, νά κλείση τήν θύραν 
τής καρδίας του κατά πρόσωπον τοΰ ματαίου κό
σμου ό όποιος δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τύν άλ
λον, τόν ποιητικόν,ποϋ είχεν αύτός δημιουργήση.

Είχε δλην τήν καλήν διάθεσιν νά εγκατάλειψη 
τό επάγγελμα τοΰ κριτικού, δέν ήδύνατο δμως διότι 
διά νά ζήση έπρεπε πρό παντός νά φάγη, ό δέ ποιη
τικός κόσμος τόν όποιον είχε δημιουργήση μέ τήν 
ρωμαντικήν φαντασίαν του ούτε χρήματα, ούτε φα
γητά τοΰ έπρομήθευε.

Ό Αιμίλιος δέ Ζιραρδέν τόν άπεκάλει ηλίθιον 
διότι δέν έξεμεταλλεύετο τό επάγγελμα τοΰ θεατρι
κού κριτικού διά νά κερδίζη δέκα φοράς περισσό
τερα άπό τόν μισθόν του. Ό θεό δμως δέν ήτο τέ
τοιος άνθρωπος. Ή κόρη του Ιουδίθ άφηγεΐται είς 
τά απομνημονεύματά της δτι κάποτε δ πατήρ της 
έξεδίωξε κακήν κακώς ένα θεατρικόν συγγραφέα 
δστις μετέβη δπως τοΰ προτείνει νά έπαινέση τό 
έργον του έπί πληρωμή.

Ό Γκωτιέ ούδέποτε έπώλησε τήν πένναν του καί 
αύτό κυρίως πρέπει νά τονισθή κατά τάς ημέρας 
αύτάς, καθ’ιίς ό διεθνής φιλολογικός κόσμος έορτά- 
ζει τήν εκατονταετηρίδα του.Συγκινητικώτατον είνε 
έν απόσπασμα έπιστολής του.

«Γνωρίζετε καλά — έγραφεν είς τάς άδελφάς του 
τόν Δεκέμβριον τοΰ 1858 — δτι έθαψα τήν μητέρα 
μας μέ τήν τελευταίαν έπιφυλλίδα ποΰ έγραψα·.

νά έλθης νά μέ ιδης ; Είς τό υπόγειον υπάρχουν 
άκόμη όλίγαι, κατακείμεναι εις τό χώμα, δπως 
μετ' όλίγον θά είμαι καί έγώ, μέ τήν διάφορόν δτι 
έγώ δέν είμαι πλέον παρά κενή φιάλη.

Ό Ζιλλό έλαβε τάς χεϊρας τοΰ άσθενοΰς καί 
προσεπάθησε νά τόν πείση, δτι Οά τόν έξαγάγη τής 
σκολιάς αύτής όδοΰ.

— Άγαπητέ μου Ταρντίφ, έγώ δέν είμαι ιατρός, 
έάν δμως θέλης νά μέ άκούσμς στείλε νά φέρουν 
τέσσαρας φιάλας οίνου, μίαν δΓ έμέ, μίαν δΓ έσέ, 
μίαν διά τόν ιατρόν καί μίαν διά τόν θάνατον, αν 
έλθη.

— θαυμάσια ! άνέκραξεν ή όστρακοπώλις. Έλη- 
σμονήσατε δμως έμέ.

Ό Ταρντίφ έμειδία τό άγνύν μειδίαμα τών εύτυ 
χών ημερών, δτε αιφνίδια ώχρότης έκάλυψε τό πρό- 
σωπόν του.

— Αί εικόνες μου ! αί εικόνες μου ! αί εικόνες 
μου ! Μοΰ έκλέψατε τάς εικόνας μου 1

Ήγέρθη καί έπανέπεσεν άτονος.
Δέν είπε λέξιν πλέον. Ό Ζιλλό καί ή όστρακοπώ

λις ήγρύπνησαν καθ’ δλην τήν εσπέραν καί νύκτα. 
Δέν είναι αμφίβολον δτι θά έσυντροφεύθησαν καί
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Alfred Philippe Roll. Ό νπνος.

άπό τόν οίνον του- είναι όμως βέβαιον ότι αυτό 
μόνον έζληρονόμησαν.

Περί τό λυκόφως, ό Ταρντίφ άφήκε τήν τελεύ
ταγαν πνοήν. "Οταν, περί την εσπέραν, ένεφανίσθη 
ή πάτερ Dequet διά νά λάβη τάς ΰπολειφθείσας εϊκό- 
νας, ή αγωνία είχεν αρχίσει. Ή όστροκοπιόλις τόν 
έδεξιοίθη άναλόγως τον ίεροϋ τίτλου καί του επαγ
γέλματος της. Ό Ζιλλό, παρ' δλην τήν θλίψιν του 
διά τό προσεγγίζον τέλος τού φίλου του Ταρντίφ. 
έτέρπετο άπολαμβάνιον τήν ποιητικήν ευφράδειαν τής 
αγαθής εκείνης κόρης. Ο πάτερ Dequet ήθέλησε 
ν’ άποδιώξη τήν ό ττρακοπιόλιδα διά νά εισχώρηση 
μέχρι τής κλίνης τοϋ ασθενούς ή κάλλιαν μέχρι τής 
πινακοθήκης. Ό άγιον υπήρξε ακληρότατος διά τόν 
σεβάσμιον πατέρα, καθ' δσον ή ό.στρακοπώλις έΟε- 
τεν εις ενέργειαν φοβερά θέλγητρα, πρό τώνόποίων 
πας άγιος Ιησουίτης ήτο αδύνατον νά μή πτοηΟή. 
Άπήλθεν, άλλ’ αποφασισμένος νά $πανέλθτ| μέ κου
στωδίαν ύπερασπιστιΰν τού νόμου. Ό Ζιλλό έγραψεν 
είς τούς συγγενείς τοΰ Ταρντίφ. Ό αδελφός τοΰ 
μακαρίτου, ταξειδεύων εις ΙΙαρισίους, έξήτει πλη
ροφορίας περί αυτού ακριβώς τήν ημέραν τοΰ θα
νάτου του. Ό Ζιλλό τοΰ έδωκε λεπτομερείς πληρο
φορίας καί τόν συνεβούλευσε νά διεκδίκηση τήν 
πινακοθήκην άπό τούς Ιησουΐτας, Ισχυριζόμενος ότι 
τόσον σεβαστόν σωματεϊον ήτο αδύνατον νά μή 
αναγνώριση τό δίκαιον.

— ’Εάν σις έπιστρέψουν τάς εικόνας σας. νά μοΰ 
χαρίσετε μίαν τοϋ φίλου μου Ζιλλό, πού παριστάνει 
σκηνήν μαγείας. εΤπεν ή όστρακοπώλις. Λύτη δέ θά 
είναι ή πληρωμή μου δΓ δ,τι έκαμα εις τόν αδελ
φόν σας.

— ’Εγώ δέν ζητώ τό τον μικρό πρίγμα. Θέλω 
διίιδεκα φιάλας μπορτ ώ γιά νά ξεθεωθώ στό με
θύσι άλλες δώδεκα φορές ακόμα πριν πεθάνω καί 'γώ.

"Ο,τι άφηγήΟην αποτελεί τόν πρόλογον τοΰ δω
δεκάτου τόμου τής έκδόσεως Riclie, ήτις έτυπώθη 
τό 1776 εις Άμστερνταμ παρά τοϋ Marc-.Michel- 
Rev. Ή υπόδεσις τών εκατόν καί μιας εικόνων 
καταλαμβάνει είκοσι καί πέντε σελίδας.

«Μετά τρεις συνεδριάσεις, έκάστη τών οποίων 
διήρκεσε δίωρον, οί άγιοι Ιηιουΐται κατεδικάσδησαν 
ν' άποδιόσωσι τάς εικόνας καί νά πληρώ, -ωσι τήν 
αξίαν όσων ίτχυρίζοντο δτι έχάΟησαν. Ή άπόφασις 
φέρει χρονολογίαν 9 Αύγουστου 1729.

«Μεταξύ τών μαρτύρων ήσαν ό σιόρ Ζιλλό, ζω
γράφος τής Όπερά, καί ή δεσποιν’ς Μαρι-Άν Βα
τού, όστρακοπώλις, ο'ίτινες καί έθεωρήθησαν ώς οί 
κάλλιστοι τών συνηγόρων τών κληρονόμων·.

Αί εικόνες έπεστράφησαν εις τούς κληρονόμους, 
οΐτινες τάς έπώλησαν πομπωδώς. Τί άπέγειναν 
τ’ άριστουργήματα εκείνα, τά τόσον προσφιλή εις 
τόν Ταρντίφ, τό φώς εκείνο τών όφθαλμών του καί 
’Ί Χ«(?ά τοΰ πνεύματός του ; ΠεριήλΟον τόν κόσμον ; 
Λυτή είναι ή ιστορία τής γενεαλογίας καί μετανα- 
στεύσεως τών λαών. Περιέπεσεν είς χεϊράς μου ζωη- 
ροτάτη καί φωτεινοτάτη κεφαλή, άνυπόγραφος, άλλά 
προδίδουσα τόν εΰΟυμον καί πλούσιον χρωστήρα 
τοΰ Ζιλλο, τοϋ άσωτου εκείνου παιδιού, δπερ ΰπήρ- 
ξεν ομοτράπεζον τών αύλικών μέχρι ιής δΰσεως τορ 
βίου του. Όπισθεν τού υφάσματος διά χαρακτήρων 
λίαν ευδιάκριτων έτι άναγινώσκεται : Σι-λλογή 
Ταρντίφ. Ταλαίπωρος Ταρντίφ ! 'Εάν έγνώριζεν 
«ίτι οί άγωνίαι καί ό παράφορος ενθουσιασμός του 
κατενοήθησαν—μετά ολόκληρον εκατονταετίαν !

ΜιτάφραοΙ( ΑΛΕΞ· Π· ΔΟΥΖΙΝΑ

ζωγράφος:

has άπό -zjz πρώτους μας ζω
γράφος, ό Αεμπέσης^ ζή ύπό 
εχεμύθειαν εις τήν ’Ελληνικήν 
πρωτεύουσαν, zt.Z’j αΐ τέχναι ά·,- 
Οοΰν, λάμπουν καί.. . συνεντευ- 
ξιάζονται. Ό 1 Ιαπαδια μάντης 
«έλάνθανε βιών» εις τήν Δεξα

μενήν. καί ί Αεμπέση; είς τό Θησεϊον. Μέ τήν ξη- 
ράν ασκητικήν του μορφήν. κάτασπρον τώρα, Οά τόν 
συναντήσετε, μαναχόν του ή μέ κανένα-δύο απλοϊ
κούς γείτονας, νά παίρνη τόν καφέν του, κατά τό δειλι- 
νόν, σέ κάποιο άπό τά καφενεοάκια τής μικρά; επαρ
χιώτικης πλατεία;. Κανένας δέν μαντεύει ποιος εινε.

Ένθυμήθηκα παραπάνω τόν ΓΙαππαδιαμάντην. Καί 
έχουν τόσος άναλογίας ό ζωγράφος μέ τσν διηγημα- 
τογράφον . . . Άπλοι, άν-πίδεικτοι, αθώοι, απομα
κρυσμένοι άπό τήν ζωήν καί οί δύο, αύτός πού ζή καί 
εκείνος πού τον έχάσαμεν ! ’Αλλά μήπως καί ή τέχνη 
τους έχει ολιγωτέρας αναλογίας: Ειλικρίνεια, τιμιό- 
της, βαθύ αίσθημα της ρύσεως καί τής ζωής. έλλει- 
ψις κάθε τσαρλατανισμού. αγάπη τοΰ απλού καί τού 
ταπεινού, καί επιπλέον μία μαεστρία, πού πέρνα 
σχεδόν απαρατήρητος — τόσον εινε αληθινή — καί ζζω 
καί εκεί. Ή Σκιάθος διά τον ένα, ή Κούλουρη διά 
τον άλλον, κόσμοι ολόκληροι!

‘Ο μεγάλος Γύζης ώμιλούσε μέ θαυμασμόν διά 
τόν Λεμπέσην. Οί συνεντευξιασθέντες τελευταίον ζω
γράφοι. όσοι καταλαβαίνουν κάτι τι εννοείται, τόν 
άνέφεραν εύλαίώς. Ί’ό Κοινόν τόν αγνοεί απολύτως, 
όπως καί τόν Παπαδια μάντην. Αί αναλογία·. οίνε 
κ ατ απλή κτίκαί.

* *

Προχθές μ’ εκέρασε τόν καφέ στο καφενεδάκι του 
ό ζωγράφος.

— Ζής Αεμπέση ;
— Ζώ . . .
Μ’ εγέλασεν. Νά ζή ό Αεμπέσης, καί τήν στιγμήν 

πού ή 'Ελληνική Ζωγραφική σπεύδει νά έκτεθή είς 
μίαν διεθνή έκθεσιν, μέ έργα, είς τά εννέα δέκατα 
τών όποιων οί ξένοι κριταί δέν άνεκάλυψαν ούτε ίχνος 
Ελλάδος, νά μήν ύπάρχη μία Κουλουριώτικη αύλή, 
φωτισμένη άπό ’Ελληνικόν ήλιον, νά μήν ύπάρχη ένα 

έργον του Αεμπέση : Οί κύριοι τής ’Επιτροπής είχαν 
φροντίσει δ'.’ εαυτούς καί άλλήλους. Τό θησεϊον ήτο 
πολύ μακρυά καί κανείς δέν απεφάσισε να πάρη το 
ύπ’ άριθ. 9 τραμ καί ν’ άποόιόασθή μέ μίαν δεκάραν, 
είς τό άσκητήριον τού λησμονημένου ζωγράφου, διά 
νά τού ζητήσε, ένα έργον του.

— Καί τί κάνεις τώρα :
—’Αγιογραφίες ! '(>ταν μού τό επιτρέπουν, εννοεί

το·., οί καλογέροι τού Άγιου "Ορους. Όταν περισ
σέψω δουλειά απ’ αυτούς, παίρνω κ’ εγώ!

"Ολη ή μεγάλη θρησκευτική ζωγραφική της ’Ανα
γεννήσεως κατέφυγεν, όπως γνωρίζετε, είς το Άγιον 
"Ορος. Καί οί νέοι Μιχαήλ "Αγγελοι εκστρατεύουν μέ 
τά κιτριν.σμένα ράσα άπό τό "Ορος καί έρχονται και 
μουντζουρώνουν είς τάς Αθήνας τούς ναούς τοΰ Κυ
ρίου, διά τά κτίρια τών όποιων δαπανώνται εκατοντά
δες χιλιάδων. Ό τοίχος, βλέπετε, εινε τό παν, ό 
τρούλλος τό παν, τά κωδωναστάσια τό παν. Η ζω
γραφική εινε δευτερευον ζήτημα διά τούς ευλαβείς επι
τρόπους. Και ή παράδοσις τής μουμιογραφίας διαιω- 
νίζεται.

Ί’ό £τι ένας Αεμπέσης τής Σχολής του Μονάχου,

Alf. Philippe Roll. Έλίυβερία
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ΓίΙΝΑΚΟόΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μέ τδ βχέδιον χαί τδ χρώμα ποΰ ολίγοι έχουν να δεί
ξουν ανάλογα είς τάς Αθήνας, άπεφάσισε ν’ άγιογραφή, 
έπρεπε νά συγκίνηση τδ Χριστεπώνυμοι πλήρωμα, άπδ 
τής Μητροπόλεως μέχρι τοΰ τελευταίου επιτρόπου εξο
χικού παρεκκλησίου. Δεν βαρύνεσθε ! Καί όμως δ,τι 
έχομεν άξιον ν’ άντικρυσθή εΐς 'Ελληνικήν εκκλη
σίαν, δ,τι «σταμάτησε τδν Γύζην πατά τδ τελευταϊόν 
του ταξεΐδι είς τάς ’Αθήνας εινε ίδικόν του : Ή 1 Ιλα- 
τυτέρα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση και ή Πλατυ
τέρα πάλιν τοΰ ’Αγίου Κωνσταντίνου είς τδν Πειραιά.

Ό Λεμπέσης, υστέρα άπδ τάς τοιχογραφίας αύτάς, 
δέν έπρεπε νά προφθάνη ν’ άγιογραφή καί νά φρεσκο- 
γραφή. Καί δμως πέρνα απογοητευμένος καί αργός τάς 
ημέρας του στδ καφενεδάκιτοΰ Θησείου, ένω οί Παν
σέληνοι τοΰ Αγίου "Ορους μουντζουρώνουν τέμπλα 
καί βόλους, πρδς δόξαν τής 'Ελληνικής καλαισθησίας, 
τήν στιγμήν ποΰ συζητοΰμεν είς τάς ’Αθήνας καί 
μαλλώνομεν διά τήν τοποθέτησιν τής Πινακοθήκης !

’Ακούσατε τώρα καί τδ ώραιότερον άπ’ όλα. Ό 
Λεμπέσης διερχόμενος κοτά τύχην άπδ τδν 'Άγιον 
Κωνσταντίνον τοΰ 1 Ιειραιώς, έκαμε τδν σταυρόν του

Β. Β jo r n so n 

κ’ έμπή’κε μέσα νά ρίψη μιά ματιά στδ εργον του. 
Καί έξανάκαμε τδν σταυρόν του, δχι διότι έδγήκαν 
τα Άγια, άλλά διότι δέν ήμπόρεσε ν’ άναγνωρίση ούτε 
τήν Παναγίαν του, ούτε τούς ωραίους παρθενικούς 
του Αγγέλους.

Τί είχε συμβή ;
Οί επίτροποι τοΰ ναοΰ ανέθεσαν είς ένα ειδή

μονα . .. χρυσοχόον (;!) νά καθαρίση τήν τοιχογρα
φίαν. Ό είδήμων έπήρε ποτάσσαν καί έπλυνε τήν 
εικόνα, ώς νά ήτο τδ πάτωμα τοΰ σπιτιού του. "Επειτα 
έπηρε βερνίκι, άπ’ αύτό που βερνικώνουν τά καράβια 
στδ λιμάνι, καί τήν έβερνίκωβε. Διά τδν κόπον του 
έπληρώθη μόνον είκοσιπέντε δραχμάς! "Οταν έξαλ
λος δ ζωγράφος έζήτησε νά μάθη τδν λόγον τοΰ βαν
δαλισμού, γνωρίζετε τί τοΰ είπαν :

— Τί νά κάνωμε ; Μας είπε πώς ήξερε άπδ τέτοιες 
δουλειές...

Αύτή ήτον ή άπάντησις.
Δέν ήξεύρω άν είνε κοινοτοπία. Άλλά διά πολύν 

καιρόν άκόμη νομίζω ότι πρέπει νά έρωτώμεν έαυτούς 
καί άλλήλους:

— 1 Ιβΰ ζώμεν :
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 

σοι έπρόκειτο νά έξέλθωσ*. τών φών. Πολύς κόσμος 
είχε συναθροισθή προ τοΰ ορούς. Οι γέροντες τον άπέ- 
τρεπον καί οί νέοι τδν προέτρεπον. Άλλ’ έκεϊνος ύπή- 
κουε μόνον είς τδν πόθον του, καί ένεκα τούτου 
περιέμενε μέχρις ότου εγκατάλειψη τήν φωλεάν της ή 
αετός, έκαμε κατόπιν εν πήδημα καί έκρεμάσθη άπδ 
ένός δένδρου ικανούς πήχεις άπέχοντος τής γης. Τδ 
δένδρον τοΰτο είχεν έξέλθει άπδ μίαν ρωγμήν, τήν 
όποιαν ήρχισε νά άναβαίνη. Πλήν τοΰ θορύβου τοΰ είς 
τδ βάθος ρέοντος ποταμού, λίθων τινών, οϊτινες άπε- 
σπώντο κάτωθεν τών ποδών του καί χώματος, τδ 
όποιον έπιπτεν, έπεκράτει βαθεΐα σιγή. "Οσον ανέ
βαινε, τδ όρος έγίνετο άποκρημνότερον έπί πολλήν 
ώραν έκρέματο διά τής χειρός, έν ώ διά τοΰ ποδδς 
έζήτει σημεϊόν τι νά στηριχθη. Πολλά! γυναίκες 
άπέστρεφον τδ πρόσωπόν των καί έλεγον ότι έάν έζων 
άκόμη οι γονείς του δέν θά τδ έκαμνεν. Εϋρίσκεν έν 
τούτοις μέρος νά σταθή, ώλίσθαινεν ένίοτε ολίγον 
άλλ’ άμέσως έκρατειτο καί πάλιν στερεώς. Οί κάτω 
ίστάμενοι ήδύναντο νά άκούωσι τήν άναπνοήν των. 
Τότε μία νεανις, ήτις έκάθητο μόνη έπί τίνος λίθου 
ήγέρθη. Έλέγετο ότι παιδιόθεν είχεν άρραβωνισθή 
μετ’ αύτοΰ, άν και ούτος δέν άνηκεν είς τήν συγγέ
νειαν τών κατοίκων τοΰ χωρίου. "Υψωσε τούς βραχίο- 
νάς της καί ήρχισε νά φωνάζη : «Αέϊφ, Αέϊφ, διατί 
κάμνεις αύτό ;» "Ολον το πλήθος έστράφη προς αύτήν’ 
ό πατήρ ϊστατο πλησίον της, άλλ’ αύτή δέν τδν άνε- 
γνώρισε. «Κατέβα πάλιν κάτω, Αέϊφ» έκραζε «σέ 
αγαπώ, καί έκεΐ έπάνω δέν έχεις νά κερδίσης τίποτε». 
Έφάνη οτι έσκέφθη έπί τινας στιγμές, άλλά κατόπιν 

έξηκολούθησε τήν άναρρίχησίν του. ΤΙ χειρ του καί ό 
ποΰς ήσαν καί πάλιν στερεά καί δια τοΰτο τα πράγ
ματα έβαινον έφ’ ικανόν κατ’ εύχήν’ άλλά μετ’ ολίγον 
ήρχισε νά κουράζεται. Μικρός τις λίθος, τοΰ όποιου 
τήν πτώσιν παρηκολούθησαν πάντες διά τοΰ βλέμμα
τος μέχρι τέλους, έπεσεν έκ τοΰ όρους, ώς προάγγε- 
λος. Τινές δέν ήδύναντο πλέον νά άνθέξωσι καί άνε- 
χώρησαν. Μόνον ή παιδίσκη, μέ τά βλέμματα πρδς 
τά άνω, ϊστατο όρθια έπ! τοΰ λίθου.

Ό Αέϊφ έξηκολούθει τά άναβαίνη κρατούμενος άπδ 
τής χειρός. ότε αίφνης, τδ είδε καθαρά, αΰτη άπε- 
σπάσθη, και προσεπάθησε μέν νά κρατηθή διά τής 
έτέρας, i7j.ii δέν ήδυνήθη. «Αέϊφ» άνέκραξε δυνατά 
καί όλοι οϊ άλλοι έφώναξαν συγχρόνως «γλυστρά». 
’Ολίσθαινε πράγματι συμπαρασύρών λίθους καί χώμα, 
ώλίσθαινε, ώλίσθαινε διαρκώς, πάντοτε ταχύτερον’ οί 
άνθρωποι άπέστρεψαν τδ πρόσωπόν των καί κατόπιν 
ήκουσαν δοΰπον μετά τριγμού, άμέσως δέ και βαρύ τι, 
ώς όγκος γης ύγράς, καταπίττοον.

"Οταν έσχον πάλιν το θάρρος νά στραφώσιν, έκειτο 
έκεΐ κατασυντετριμμένος καί αγνώριστος. Ή κόρη 
έκειτο ύπεράνω τοΰ λίθου, ό πατήρ τήν άπεμάκρυνεν. 
Ή νεολαία, ήτις τά μάλιστα είχε παροτρύνει τδν 
Αέϊφ είς τδ τόλμημα αύτό, δέν έτόλμα τώρα ούτε 
χεΐρα καν νά έπιθέση. "Ενεκα τούτου έπρεπε νά προσ- 
ελθωσιν οί γέροντες. Ό πρεσβύτερος αύτών ειπεν όταν 
τδνήγγιξεν «Αύτό ήτο μωρόν, άλλά,—προσέθεσεν,— 
είναι όμως έν τούτοις πάντοτε καλόν νά ύπάρχη τι τόσον 
υψηλά, ώστε νά μή δύνανται όλοι νάτ’οφθάσουν».

Κίρκυρα Μηάφραοις ΤΑΚΗ ΛΑΣΚΑΡΙ

Η ΦΧ1ΑΕΑ TON flETON

ΝΔΡΕΓΕΡΔ1ΝΗ ώνομάζετο 
εν μικρόν χωρίον κείμενον 
έρημον έν τώ μέσω κοιλά- 
δος, ήτις περιεστοιχίζετο 
ύπδ υψηλών καί άποκρή- 
μνων όρέων. Ή γή επί 
τής οποίας ευρίσκετε ήτο 
γόνιμο; καί πεδινή, διε- 
χωρίζετο δέ ΰπό τίνος ερ
μητικώς κατερχομένου έκ 

τών όρέων πλατέος ποταμού, χύνοντος τά ύδατά του 
εΐς τινα ούχί πολύ μακραν έκεΐθεν εύρισπομένην λί
μνην.

Είς τήν λίμνην εκείνην είχεν έλθει διά λέμβου ό 
άνθρωπος εκείνος, δστις πρώτος είχεν αρχίσει νά έκ- 
χερσή τήν πεδιάδα. Ώνομάζετο Ένδρε, οϊ δέ σημερι
νοί κάτοικο·, τοΰ χωρίου είναι απόγονοι αύτοΰ. 'Γινές 
έλεγον οτι είχε καταφύγει έκεΐ ένεκα φόνου έξ αίτιας 
τοΰ όποιου οϊ άνθρωποι φαίνονται τόσον σκυθρωποί’ 
άλλοι τούναντίον άπέδιδον τοΰτο είςτά απόκρημνα ορη, 
τά όποια καί κατ’ αύτόν τδν ’Ιούνιον δέν άφίνουσι τάς 
ακτίνας τοΰ ήλιου νά είσδύσωσι μετά τήν πέμπτην 
μεταμεσημβρινήν ώραν είς τήν πεδιάδα.

Υπεράνω τοΰ χωρίου εύρίσκετο μία φωλεά αετών, 
ήτις έκειτο έπί τής κορυφής ένός βράχου υψηλά είς τήν 
όροστοιχίαν' όλοι ήδύναντο νά ϊδωσι πότε ή αετός 
ήΡλ’ζε ** έπωάζη, άλλ’ ούδείς ήδύνατο νά φθάση μέ

χρι τής φωλεας. Ό αετός έπέτα ύπεράνω τοΰ χωρίου, 
κατερχόμενος δέ πολλάκις ήρπαζεν ότέ μέν έν άρνίον, 
δτέ δέ μίαν αίγα καί μίαν φοράν μάλιστα καί έν μι
κρόν παιδίον. "Ενεκα τούτου, έφ’ οσον ό αετός είχε 
τήν φωλεάν του άνωθεν τοΰ βράχου, τδ χωρίον δέν εϋρί- 
σκετο έν ασφαλεία. Υπήρχε παράδοσις μεταξύ τών 
κατοίκων τοΰ χωρίου ότι είς αρχαίους χρόνους έζησαν 
δύο αδελφοί, οϊτινες έφθασαν μέχρι τής φωλεας καί 
κατέστρεψαν αύτήν άλλά τώρα δέν ήτο κάνεις είς 
κατάστασιν νά φθάση έως έκεΐ.

’Οσάκις δύο έκ τών κατοίκων τοΰ χωρίου συνην- 
τώντο ώμίλουν περί τής φωλεας καί έκύτταζον πρδς 
τά άνω. Έγνώριζον πότε έπανήλθον κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους οί αετοί, ποΰ κατήλθον καί προύξένη- 
σαν φθοράν και ποιος τελευταίως προσεπάθησε νά 
άναδή. Άπδ πολύ μικρας ηλικίας ή νεολαία ήσκεϊτο 
είς τήν άνάβασιν όρέων καί δένδρων καί προ παντός 
είς τήν πάλην, ϊνα ποτέ δυνηθή νά άναβή μέχρι τής 
φωλεας καί, ώς οί δύο αδελφοί, καταστρέψη αύτήν.

Κατά τήν έποχήν, περί ής ό λόγος, ό έπιτηδειότερος 
τών νέων ώνομάζετο Αέϊφ. Δέν κατήγετο έξ Ένδρης, 
είχε κόμην ουλήν καί οφθαλμούς μικρούς, έκαμνε παν- 
τοίους αστεϊσμούς κα! ήγάπα τας γυναίκας. Άπδ τής 
μικρας ηλικίας έκαυχατο οτι θά άναρριχηθή μέχρι τής 
φωλεας τών αετών’ άλλ’ οί γέροντες τοΰ έλεγον οτι 
δέν πρέπει νά τδ λίγη τόσον δυνατά.

Τούτο τδν έξηρέθιζε καί πριν ή φθάση έως εΐς τήν 
καλυτέραν του ηλικίαν, άπεφάσισε νά άναλάβη τήν 
άνάβασιν τής κορυφής τοΰ βράχου. Ήτο μία ώραία 
Κυριακή πρωία κατά τάς άρχάς τοΰ θέρους’ οί νεοσ-

ΑΙ ΑΝΑ5ΚΑ$ΑΙ THS

ΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΙ είναι αί ύπό 
τής Γερμανικής Αρχαιολογικής άπο- 
στολής ύπό τήν δτοίκησιν τοΰ διδά- 
κτορος Θεοδώρου Βίγκανδ ένεργη- 
θεϊσαι άνασκαφαϊ είς τήν Μίλητον 
τής Μικρός Ασίας, δι’ ών έπερρώσθη 
ή γνώμη, δτι ή Μίλητος ήτο ό μένα·

λείτερος λιμήν καί τό σπουδαιότερου έμπορίκόν κέν
τρου τής έποχής της, έπερρίφθη δέ πλήρες φώς έπί 
πλείστων μέχρι τοϋδε άμφίσδητουμένων ζητημάτων, 
συναφών πρός τήν άρχαίαν Ελληνικήν θρησκείαν 
καί τδν Ελληνικόν πολιτισμόν.

Κατά τάς έκθέσεις τών ένεργούντων τάς άνασκα- 
φάς, έδέησε πρώτον ν’ άποίηρανθή τό ελώδες πε
δίου, τό όποιον περιόάλλει είς μεγάλην άκτΤνα τήν 
τοποθεσίαν τής άρχαίας Μιλήτου. Αϊ άνασκαφαϊ ήρ- 
χισαν κατόπιν άπό τοϋ λιμένος. Άπεκαλύφθη προκυ
μαία πλάτους 6ο ποδών μαρμαρόστρωτος καί κυμα
τοθραύστης έκ μαρμαρίνων όγκολίθων, προωρισμένος 
διά νά σταματά τήν οργήν τής τρικυμίας, τήν δποίαν 
προκαλοϋν οί δυτικοί άνεμοι.

Πρδς νότον τοϋ λιμένος εύρέθησαν τά έρείπια 
κτιρίου περιδαλλομένου άπδ κίονας, μήκους ιοο πε- 
οίπου μέτρων, πρδς χρήσιν τών έμπόρων τοϋ λιμένος.

Πλήν τούτων έϊητάσθησαν λεπτομερώς πάσαι αί

ΜΙΛΗΤΟΥ
άρχιτεκτονκα’ι διαιρέσεις τοΰ θεάτρου. Τδ θέατρον 
τοΰτο άνάγεται είς τήν άρχαιοτέραν έποχήν τής Μι
λήτου καί δύναται νά περιλάβη άνέτως 25 χιλιάδας 
Θεατών. Ή άκουστική του είναι τοιαύτη, ώστε οί κα- 
θήμενοι καί είς τάς άνωτάτας άκόμη κερκίδας ήδύ
ναντο νά άκούουν εύκρινώς τά έπί τής σκηνής λεγά
μενα.

Τά εδώλια εύρίσκονται άκόμη έν άρίστη κατσστάσει 
μέχρις ύψους ιοο περίπου ποσών. Διά ν’ άποκαλυ- 
φθοϋν δμως, έδέησε νά άφαιρεθοΰν τεράστιοι όγκοι 
χώματος, οί δποΐοι έκάλυπτον τδ εσωτερικόν του.

Ήδη φαίνονται καθαρά, άπηλλαγμένα τών χωμά
των, ή σκηνή, οί μεγάλοι διάδρομοι καί αί μεταόύ 
τών κερκίδων κλίμακες.

Ή πρόσοψις τοΰ Θεάτρου είχε κίονας μέ μαρμά
ρινα κιονόκρανα καί βάσεις ές έρυθροΰ μαρμάρου. 
ΟΙ κίονες ήσαν άνευ βαδδώσεων είς τδ κάτω μέρος, 
μετά ραδδώσεων δέ είς τδ άνώτερον, τδ δποΤον 
συνέκειτο άπδ σπονδύλους μελανού μαρμάρου.

Τδ είδος τών στηλών τούτων ήτο μέχρι τοϋδε γνω
στόν μόνον έκ τοιχογραφιών τής Πομπηίας καί έκ 
τεμαχίων ευρημάτων.

Λίαν ένδιαφέροντα άποτελέσματα άπέδωκεν έπίσης 
ή άνασκαφή τής Αγοράς, τοϋ Γυμνασίου, τού Στα
δίου καί τών Θερμών. Έκ τών τελευταίων τούτων
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
μάλιστα άνασκαφών έίηκριοώθη ή σχέσισ μεταϊύ τών 
στοών, αΐ όποίαι ήσαν προωρισμέναι διά τήν χρήσιν 
τοϋ κοινού, καί τών έργαστηρίων τών υπηρετών, 
πράγμα τδ όποΤον δέν εΓχεν ακόμη διευκρινισθή. 
Έέητάσθη ακόμη ό ναός τοϋ'Σέράπίος, κτισθείς πρός 
τιμήν τού βασιλέως Άντιόχου τού Β' καί τής βασι- 
λίσσης Λαοδίκης. Ό ναός αυτός είναι τό αρχαιότε
ρου έκ τών γνωστών Κορινθιακών μνημείων καί απο
τελεί τό πρώτον δείγμα τής απαρχής τού Κορινθια
κού ρυθμού.

ΆνεκαλύφΟησαν προσέτι πολλοί τάφοι εσκαμμένοι 
εντός βράχου, μέ μικρόν προθάλαμον, εις τόν όποιον 
κατέρχεταί τις δΓ ολίγων βαθμιδών λαΐευιιένων επί
σης έπί τού βράχου. 'Εντός πολλών τών προθαλάμων 
τούτων εϋρεΟησαν εΤς ή δύο κάθετοι σωλήνες, διά 
τών όποιων διωχετεύετο τροφή πρός τούς τευνεώτας.

Ή άνακάλυψις αυτή έκαμε τούς άρχαιολόγους νά 
έντοπίσουν τό άρχαιότατον τούτο έθιμον διά πρώτην 
ήδη φοράν καί είς τούς 'Ελληνιστικούς χρόνους.

Άνεκαλύφθησαν άκόμη καί μερικά αγάλματα καί 
πολλαί έπιγραφαί, περί τών όποιων δέν ύπεόλήθη 
άκόμη λεπτομερής έκθεσις.

Ό Δόκτωρ Βίγκανδ ένήργησεν άνασκαφάς καί είς 
τάς Δίδυμα, πρός νότον τής Μιλήτου, όπου είργά- 
,σθησαν προηγουμένως "Αγγλοι καί Γάλλοι άρχαιο- 
λόγοι.

Έκεϊ εύρίσκετο ό μέγας ναός τού 'Απόλλωνος, 
πρός τόν όποιον ήγεν έκ Μιλήτου μεγάλη πομπική 
οδός: Έπί τών ερειπίων τούτων εύρίσκετο ολόκληρον 
χωρίου καί οί Γερμανοί αρχαιολόγοι ήναγκάσθησαν 
νά αγοράσουν 6ο οικίας πρός κατεδάφισιν διά ναγά
γουν είς πέρας τό έργου των.

Τά λείψανα τού ναού, ό όποιος ειχεν αρχικό'/ μή
κος γο περίπου μέτρων, ήσαν σπουδαιότατα καί α! 
άνασκαφαί άπήτησαν διά τούτο μεγάλος δαπάνας.

Πρός νότον τού ναού εύρέθη Στάδιον, όμοιάήον 
κατά πολλά πρός τό άμφιθέατρον τό εύρισκόμενον 
πέριϊ τού βωμού τής Όρθιας Άρΐέμιδος έν Σπάρτη, 
όπου έμαστιγούντο οί νεαροί Σπαρτιάται.

Πρό τής 'Ανατολικής πλευράς τού ναού έκειτο ό 
βωμός τού 'Απόλλωνος. ‘Υπό τά ερείπια τού ναού 
τούτου οί Γερμανοί αρχαιολόγοι άνεκάλυψαν τά λεί
ψανα άρχαιοτέρου ναού, καταστραφέντος παρά τών 
Περσιών κατά τό γηγ π. X.

ano τα ΛΓΙΣΤΟΤΓΓΗΜΛΤΛ TOT AOTBFOT

Ε. Meissonicr. Χτρατιωται : ϊτάθ[,ιεν<ίις·
ΛΠΟ ΤΛ ΛΓΙΣΤΟΤΓΓΗΜΑΤΛ TOT AOTBFOT

Diaz. ’Αφροδίτη καί Έρωτες.

Η ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤίΙΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΝ πρόζειται περί τής 
σημερινής Άζαδημίας 
έν Γενετία’ άλλα περί 
εκείνης, ζαΟ' ους -χρό
νους, ή Βενετία ήτο 
Οαλασσοζράτειρα. Γνω
στόν οτι ή Βενετία οχ: 
μόνον υπήρξε μεγάλη είς 
τό έμπόριον, όχι μόνον 

ή ζωγραοιζή.
Ή ιστορία τής τέχνης ε:να: ή ιστορία τών λαών, 

διό ζαί είναι ένδοξος ώς ή τής πολ'.τιζής. Ο: τεχνΐ- 
τα: ζαί οί ζαλλιτέχναι οίνε ή ψυχή τών εθνών. 'Γού
του ένεζα ή Βενετία, μέ τήν συνετήν ζυόέρνησίν της. 
ϋπερήσπιζε ζαί τάς τέχνας ζαί, ύπό τήν αιγίδα τών 
νόμων, οι τεχνϊται ζαί οί ζαλλιτέχναι έδρασαν όχι 
μόνον υπέρ τής τέχνης, άλλά ζαί έπ' άγαΟω της μεγά
λης πατρίδες αυτών.

1’ράοομ.εν τό σημ,είωμα τοϋνο. διότι μεταξύ τών 
ενετών τεχνιτών ζαί ζαί ζαλλιτεχνών συνηριΟμοϋντο 
τότε ζαί άρζετοί "Ελληνες, ώς μέλη. ώς μ.αΟηταί, 
ώς διδάσκαλοι. 

λαίτατον. I Ιερ'ι τούτων λόγος γίνεται άπό τού δεζάτου 
αϊώνος. Άλλως τε έΐχον ο: Βενετοί τάς παραδόσεις 
τής παλαιάς Ρώμης, τών λεγομένων Scholae, τών 
ίταλιζών πόλεων ύποζειμένων είς τήν βυζαντιαζήν 
αΰτο/.ρατορίαν. ζαί τήν τής μεσαιωνιζής Ρώμης.

Τό σωματεϊον ή συντεχνία τών χρωματιστιών Sc II- 
ola (lei depentori, ώς τό πρώτον έζαλεΐτο. ήτο 
ήδη είς τήν άζμήν ζατά τόν δέζατον τρίτον αιώνα. 
Καί μάλιστα, ζατά τό I ’ι3Ι> έγενετο νομος διά τού 
οποίου άπηγορεύετο νά μετέρχηται τήν τέχνην όποιος 
δέν ήτο μέλος. Τότε έζη ό Ιάζωδος Bellini, ήσαν 
νέοι οι Carpaccio ζαί ό Ιωάννης Bellini. Ούτοι 
ζαί άλλο: ζαλλιτέχναι ήσαν μέλη. Αυτός ο TiziailO 
ύπεγράοετο Titian dcpentos, / ρ ω μ α τ ι σ τ ή ς 1

’<) περιορισμός ούτος έζαλεΐτο Arta chiusa. 
δήλα δή τ έ χ ν η π ε ρ : ο ρ ·. σ μ έ ν η ή ζ λ ε : σ μ έ ν η. 
Ή ερμηνεία τοϋ νόμου τούτου ήτο ότι ό μή συναρ'.Ο- 
μούμενος μεταξύ τών μελών δέν ήδύνατο νά μετέρχη- 
ται τήν τέχνην όχι μόνον είς τήν Βενετίαν, άλλ’ ουδέ 
είς τά ένετοζρατούμενα μέρη. Καί τά μέλη τής συν
τεχνίας ταύτης έοορολογουντο, ώς πάντα τά μέλη 
τών λοιπών συντεχνιών. Έκαστον μέλος έπλήρωνε 
τήν συνδρομήν του εις τό ταμεϊον τής συντεχνίας, 
οπερ έλέγετο laminaria λουμινάρια’ έπλήρωνε 
οόρον είς τήν ζυόέρνησίν. τόν λεγόμενον Taglione 
ταλι όνε’ έπί πλέον έπληρώνετο ελάχιστος οορος 
έπί πάσαν έζτελουμένην εργασίαν υπό τών μελών, 
ζαί έπε-.δή ήτο έλάχιστος, έζαλεΐτο ά ν ε π α: σΛ η τ ο ς 
insensibile. Τά μέλη ειχον ζαί μίαν πρός τήν πα
τρίδα ύποχρέωσιν. Τά ονόματα τών μελών ετίθεντο 
έντός ζυτίδος,ΒοδδοΙο, διά νά γίνη ή ζλήρωσ-.ς αριθ
μού τίνος νεοσυλλέζτων διά τόν στρατόν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Κατ' άρχάς μέλη ήσαν μόνον ο: ζωγράφοι, ο-. χρω

ματιστά! ζα! ο: έμποροι τώε είζβνων. ’Αλλά ζατά 
τα μ.εσα τού δεζατου έζτου αιών:?, έ'νεζα τί.ιν πολέ
μιον ζαί τής -χιώ'ι.ζ-j: ζ άριθμός τών μ,ελών όλιγ'ώ- 
στευσεν είς τρόπον ώστε ήναγζάσΟησαν νά συμπεριλη- 
φΟούν ζατ' ολίγον οί χρυσωταί ζαί όποιοιδήποτε μετήρ- 
χοντο τέχνην έχουσαν σχέσιν τ:να μέ τον προορισμόν 
τής συντεχνίας.

Τά μέλη συνεδρίαζον ζατ' άρχάς μέν είς τήν έζ- 
ζλησίαν τοϋ Αγίου Λου/.α. έχοντα ύπ' όψιν τήν 
σοαλεράν ιδέαν ότι ζ Απόστολος Λουζας ήτε ζωγρά- 
εες, ά/.ολβώΟως δέ είς οίζίαν είς τήν οδόν ΙΙριούλη, 
είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν. τήν οίζοδομηΟεισαν επίτηδες, 
δαπάναις τοϋ ζωγράφου B-.ζεντίου Κατένα, όστις ή- 
ζολούΟε·. τον Ββλίνην άν ζαί σύγχρονος τού Gior
gione. Επί τής προόψεως τής οίζ.ίας ταύτης ενετει- 
χίσΟη ή έςής επιγραφή : Pictoros el solum emo- 
runt et lias constriixerunl aedes bonis a 
Vinceutio Catena pictore sno collegio rel ο
ί is MDXXXII.

Έζ τής άνωτέρω έπ:γ-ραφής βλέπομεν ότι αντί 
schola έγένετο χρήσ-.ς τής λέςεως collegium. Τά 
πράγματα μετεβάλλοντο. Δέν έζαλοΰντο πλέον χρω
ματιστά: depentori, αλλά pittori—ζωγράφοι.*

< )■ ζαλλιτέχναι άπεχωρίσΟησαν άπό τούς τεχνίτας 
ζαί ίδρυσαν τεν Σύλλογον ούτως είπεϊν, τό Κολέ- 
γ·. εν. Collegio dei pittori, ένθα συνήρχοντο 
οί ζωγράφε·, ζαί έδιδάσζοντο ζαί τήν τέχνην των. Έν- 
ντειται έπλήρωνον τήν συνδρομήν ζαί τεύς φόρους, 
άλλά προσεπάΟησαν νά μή στρατολογούνται.

ΆζολούΟως ζαί οι γ-λύπται άπεχωρίσΟησαν άπό 
τεύς πετροζόπους ζαί ίδρυσαν ίδιον ζολέγι ον. 
Οί ζαλλ-.τέχνα- ήΟέλησαν, φυσιζά, νά άποχωρισΟοΰν 
ζατ' ολίγον άπ'ε τεύς βαναυσοτέχνας.

Αλλά πάλιν ε- ζαλλ-.τέχνα·. ήΟέλησαν ζατ: τ: 
ύψηλότερον, μίαν Άζαδημίαν τών Ωραίων τεχνών. 
Απε τεύ έτους 1079 άναφέρετα: ή λέξις Ά ζ α δ η- 
μί α. Το μέν. ήΟελον νά έλευΟερωΟούν i~z τάς ^ζ;.ζ- 
λογίας, τ'ε δέ, ήθελον όπως ή ζυβέρνησις ϊδρύση μίαν 
Αζαδημίαν. άνταςίαν τού ονόματος. έλπίζοντες ότι 

ώς αί τόσα·, άλλα: άζαδημία: φιλολογ-.ζαί ζαί έπ:στη- 
μονιζαί τής Ιταλίας, ήθελε ζαί ή εν Βενετία Άζαϊη- 
μία τών Ωραίων τεχνών άνυψώση ζαί διαδώση τάς 
ωραίας τέχνας.

II Γερουσία συνεφώνησε ζαί προσεζάλεσε τεύς 
διευΟυντάς τεύ ζολέγιου τών ζωγράφων ζαί τών γλυ
πτών επως συζητήσουν τά τής ιδρύσεως τής Άζα- 
δημ-'ας.

II Αζαδημ.ία ιδρύΟη.
Συγχρόνως έγένετε σζέψ’.ς διά Μ ο υ σ ε : ο ν. Αλλά 

λεγοντες Μουσειον. ζατά νουν είχεν τήν περισυλλογήν 
ε:ζόνων, χαλζεγ-ραφ-ών. προτομών. αγαλμάτων, έζμ.α- 
γείων. ά’τ-.να εδώ ζ' έζε: έτ/.ερπ-.σμένα ήσαν.

11 Γερουσία διά νόμου έθεσε τήν Άζαδημίαν ύπ'ο 
τήν αιγίδα τών Riformatori dello Studio di

“Εγγραφον τής 31 Δεκεμβρίου τοϋ 1682 προς το:ς 
αλλο:ς λέγε:: seguito essenrlo la separazione dei 
f'itlori. dei Depentori e stabilito con amplissimo 
decreto dall’Eccellentissimo Senato Separata e di- 
slinto dalle arti meceaniche e come liberate 
fregiato cou t'instituzione di Collegio.

Padova. ΊΙ Αζαδημία ήτε διά ζωγραφιάν, γλυ- 
πτιζήν ζαί άρχ-.τεζτεν-.ζήν.

Καλλ-.τέχνα: διετάχΟησαν παρά τής ζυβερνήσεως 
να συντάξωσι τον κανονισμόν ζαί τό σχετιζόν νομο- 
σχέδιον,άτινα άζολούΟως ένεζρίΟησαν ζαί έδημοσιεύΟη- 
σαν δ:α τεύ τύπου, τό πρώτον τω 1772, ύπό τήν 
επιγραφήν :

Statnto e prescrizioni della publica Ao- 
cadetnia dipittnra, scultura ed architetnra 
istituiti nella citta di Venezia per decreto 
dell’ Eccellentisinin Senato Γ anno 1772.

H σύγζλητος τής Αζαδημίας άπηρτίζετο άπό 
τριάζοντα ές ζαλλ-.τέχνας. Έπετρέπετο όμως ή αύξη- 
σ:ς τού άρ-.Ομοΰ.

Έςελέγοντο είς πρύταν-.ς. δύο σύμβουλο:, τέσσα- 
ρες δ:δάσζαλο:, είς γραμματεύς ζαί είς ταμίας. Ό 
πρύταν-.ς ζα: ό ταμίας επί δύο έτη. < )·. δ-.δάσζαλο: έπίέ'ν.

Τά μαθήματα ήρχ-ζαν τή 18'Οζτωόρίου, έερτη τού 
Αγίου Αουζά ζα: έ/.ηγον τήν μεγάλην Τετάρτην.

Έτησίως δ'.ηγωνίζοντο ο: μαΟηταί. Κατ' άρχάς ο: 
βραβευόμενε·, έλάμόανον π ε ρ γ α μ η ν ή ν. άζολούΟως 
ό>ς βραόεϊον ιόρίσΟησαν δύο χρυσά μετάλλ-.α δ:ά δύο 
έπ·.τυχόντας.

Ο προιτες οστ:ς δ:ωρ:σθη πρύταν-.ς ήτο ζ Τ-.έπολο.
11 άνατομία δέν εδ-.δάσζετο είς τήν ιδίαν Άζαδη- 

μίαν, ά'/.λ' έν άλλω ζαταστήματ: ζαταλλήλω.
ΊΙ Κυ6έρνησ:ς παρεχώρε·, τάς δαπανας. Σημε·.ω- 

τέον ότ: μ:σθ'εν μόνον έλάμόανον ό γραμματεύς ζαί 
ό ζλητήρ. Ιίάντες ο: άλλο: είργάζοντο δωρεάν. Αζο- 
λούΟως έγένετε σζέψ-.ς δ:ά μ·.σ*)'ον τού πρυτάνεως. τών 
συμβούλων, τών δ’.δασζάλων ζα': τούταμίου.

11 :δρυσ·.ς τής Αζαδημίας ήτο ΟΜος άσχετος μέ 
τα Κολέγ:α τών ζωγράφων ζα: γλυπτόιν, τά όποια 
έςηζολούΟουν έργαζόμενα, δ:αδίδοντα τάς ιόραίας τέ
χνας δ·.ά τής δ·.δατ/.αλίας.’Αλλα τόζολέγ: ον τών 
ζωγράφων είχε λάβη περισσότερα προνόμια ύπό τής 
ζυβέρνησεως άπό τά τ<ον γ-λυπτών. Το ζολέγ:ον τών 
γλυπτών έλαόεν έπειτα ένα μαθητήν δώδεζα ετών. 
οστ:ς μετέβα:νεν είς το έργαστήρ-.ον τού Τορρέττη ζα: 
ήτο ταζτ-.ζός φοιτητής τού μουσείου ή γ αλ λ ε ρ ί α ς 
Ί'αρσέτη. < > μαθητής ούτος ήτο ό Α ν τ ών: ο ς Κ α
νέβα;.

ΤΙ Γαλλερία Ί’αρσέτη ήτο πολύτιμος. 'Εν 
Βενετία ύπήρχον ίδ:ώτα: πολύ φ:λότεχνο:. ο:τ:νεςέπε- 
Ούμουν τήν δ:άδοσ·.ν τής ζαλλ-.τεχνίας ζαί συνέδραμον 
τους νέους, τούς έχοντας ζλίσιν είς τήν ζαλλ'.τεχνίαν. 
ΙΙρ'ο τής ίδρύσεως τής 'Αζαδημίας. ένας εϋγενής Βέ
νετος ε:χε περ:συλλέςη είς τήν οίζίαν του άγάλματα. 
έζμα·,·ε·α ζα': ά/.λα σχετ-.ζά. Έζε: συνήρχοντο προς 
μελέτην μαΟηταί ζαί ζαΟη-,-ητα! προς συζήτησ-.ν ζαλ- 
λ’.τεχν.ζήν ζαί έπ:στημον:ζήν. Τοΰ εύγενοΰς τούτου 
τό όνομα άγνοεϊτα:’ γ-νωστόν είνα: μόνον οτ: ή οίζ.ία 
έζε:το είς τόν San Trovaso. Έπειτα ένας Ιερώ
νυμος Με-ρ-.'ότσης, τώ 1730, :δία:ς δαπάνα:ς ήΟέ/.η- 
σεν είς τήν ιδίαν του οίζίαν νά δ'.δάσζετα: ή ζαλλ-.τε- 
χνία. 1\α· ο: γνωστοί 1Ι:ζάνο·. είς το μέγαρον των 
ίδρυσαν Άζαδημίαν. Αλλά μέγας ευεργέτης τής 
τέχνης ύπήρίεν ζ ζάπλουτος Ί’-λ-.ππος Φαρσέτης. 
οστ:ς περ-.συνε'Λεςεν είς τάς μεγαλοπρεπείς α-Οούσας 
τοΰ μεγάρου του ά-,-άλματα, είζόνας πάσης σχολής 
ίταλ-.ζής ζαί ξένης. Έπ'.θυμών άζολούΟως τήν μόρφω- 

σ·.ν ζαλζ.:τεχνών. άφ:έρωσε τά πλούτη ζαί τήν ζωήν 
υπέρ τής ζαλλ:τεχν·ας, ζα: συνεπώς ή οίζία του ήτο 
ένδ-.αίτημα ζαλύ.'.τεχνών, μαθητών. Ξένων ζα: φιλο
τέχνων. Ή οίζία του ήτο π-.ναζοΟήζη, ήτο μουσεϊον 
παλα·.άς ζαί νέας τέχνης. Έζε: τό πρώτον ό Κανόβας

Ο TRiOS ΤΟΥ ΛζΟΝ^ΡΟΟΥ OR- 5INTSI

άρ:στου?γήματ 
νάρδου Δα Βίν 
γνωστός ζ 
Α: γνώμα·. 
πο’.ζίλα:.

ΓΠ τη ζλοπη τής 'Γζαζόντας 
έζ τού Μουσείουτοΰ Λούβρου, 
ήτ·.ς ζρατεϊ είσέτ: συγ'ζεζ:- 
νημένον όλόζληρον τόν πεπο- 
λ.·.τ:σμένον ζόσμον, μερίς τοΰ 
Εύρωπαϊζοΰ τύπου άνεζίνησε 
νέον ζήτημα, άναφερόμενον είς 
τόν δημιουργόν τοΰ ζλαπέντος 
οΰτο, είνα: ζ τάφος τοΰ Αεο- 
λο: υποστηρίζουν οτ: δέν είνα: 

τάφος τοΰ Αεονάρδου. άλλο: το αντίθετον, 
δ-.χάζοντα:' αί ύπο6έσε:ς είνα·. πολλά: ζαί'Μ

ΙΙαράδοςος τώ όντ: μοίρα δ:έπε: ούχί μόνον τά 
έργα τού μεγάλου ζωγράφου, ά/./,α ζαί τόν τάφον αυ
τού. <) Λεονάρδος-Δα-Βίντσ: άπέΟανε τήν 2αν Μαίου 
1519 είς τό ήσυχον βασ:λ'.ζον άνάζτορον τού Aiu- 
boise, ούχί όπως άναφέρε: ή παράδοσ’.ς είς τάς άγ'ζά- 
λας τού ‘ί’ραγζίσζου I. δ·.ότ·. ούτος εύρίσζετο τότε 
μεΟ’ όλης τής αύλής του είς τον Αγ:ον Γερμανόν. 

< > Λεονάρδος έτάφη είς τό παρεζζλήσ-.ον τού Αγίου 
•Ι’λωρ-ντίνου ζαί είνα: σχεδόν βέβα-.ον. οτ: άνηγέρΟη 
ζαί μνημεϊον έπί τοΰ τάφου του. Φαίνετα: όμως ότ: 
τό μνημεΐον έβλάβη μερ'.ζώς ή ζαί ζατεστράφη ζατά 
τούς μεγάλους Γαλλ-.ζούς Ορησζευτ·.ζούς πολέμους.

Εν Aniboise έγένοντο ζατ' έζείνην τήν άτυχή 
περίοδον τής Γαλλ-.ζής Ιστορίας τόσον πολυάριθμο: 
σφα-ρα! < Ιύγενόττων, ι'όστε ήναγζ.άσΟη ή βασ-.λ·.ζή αύλή 
να έγζαταλ-ίύη τον I Ιύργον ζαί τόν τόπον έζεΐνον. 
δ:ότ·. ένεζεν τών πολυαρίθμων άτάφων πτωμάτων 
υπήρχε φόβος μολυσμ.ού. ζαί τότε βέβηλο: χείρες 
ήγ~,'·.σαν φαίνετα: ζαί τούς τάφους τοΰ παρεζζλησίου. 
Κατά τήν έποχήν τής πρώτης Γαλλ-.ζής Αύτοζρατο- 
ρίας δ:έταςεν ό Loger Ducos νά ζαταστραφή έντε- 
λώς μέγα μέρος τών άναζτόρων τού Aniboi.se ώςζα: 
τού παρεζζλησίου τού Άγιου Ί’λωρεντίνου. Λ: έπ:- 
τύμβιο: πλάζες έπωλήΟησαν άντί εντελών ποσών, ύ 
μόλυβδος πολλών φερέτρων έτάζη, ζαί τά όστα τών 
νεζρών έζε-.ντο χαμαί ζαί τά πα-.δία τού Aniboise 
επαιζον έζείνας τάς ήμέρας μέ τά ζρανία ζα! τά όστα 
εζείνων, ο:'τ·.νες είς παλαιοτέρους ζαιρούς είχον έν- 
ταφ:ασθή έζε:. '< Ιποία ιδέα, όποιος φρ-.ζτ'ος λογι
σμός ! ΊΙ ζεφαλή ενός τών βαΟυτάτων σοφών ζαί τών 
δυνατωτάτων δημιουργών, τούς οποίους παρήγαγε τό 
ανθρώπινον γ-ένος, έχρησίμευσέ ποτέ ώς παίγνιον τών 
παιδιών τοϋ Aniboise ! Τέ/,ος ένεταφ-.άσΟησαν έζ 
νέου τά όστα, άλλ’ οόδείς έφρόντ-.σε νά έςετάση, έάν 
μεταςύ τών οστών τούτων εύρίσζοντο ζαί τά όστα τοΰ 

ένεπνεύσΟη. Έζε: νέος άζόμη. λαμβάνων τούςάρχαίους 
ώς παράδειγμα, έτεμνε τήν νέαν όδον είς τήν γλυπτ·.- 
ζήν, ήν άζο/.ούΟως άπηλευΟέρωσεν έζ τών δεσμών τοϋ 
ήδυπαΟοΰς ζαί έπ·.τετηδευμένου.

ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Αεονάρδου. Μόλις ζατά τήν δευτέραν Γαλλιζήν Αύτο- 
ζρατορίαν πρσσεπάΟησαν ν' άναπληρώσουν τήν έγζλημα- 
τιζήν ταύτην αμέλειαν ζαί δή ζ Arsene floussaye 
υπέρ πάντα άλ,λον έπεδόΟη είς τό έργον τούτο, ήτοι 
τήν άναζήτησιν τού τάφου ζαί τών οστών τοΰ Λεονάρ- 
δου-Δά- Β-ντσι. Άλλ' ούδείς έγνώριζε τήν τοποθε
σίαν ζαί το μέρος άζρ-.βώς ζαί διά τούτο προέβη είς 
άνασζαφάς. Είς βάθος περισσοτέρων τού συνήθους μέ
τρων εύρέΟησαν μεριζά φέρετρα, άλλ' ούδέν ση;ζεϊον έδεί- 
ζνυε,οτι τά όστα ταΰτα άνήζον είς τόν μέγαν ζωγράφον. 
Μετάδεζατετραήμερον έργασίαν όμυοςπροσέζρουσανείς 
ένα παράδοξον σζελετόν. Ητο μέγας ζαί τό ζρανίον 
έστηρίζετο έπί τής χε-.ρός. ΊΙ στάσις αυτή ήτο άσυνήΟης 
δ-.ά ζοιν'ον θνητόν, ήτο στάσις άνΟρώπου σοφού βυθι
σμένου είς αΐωνίαν σζέύιν. Ηαυμάσ-.ον ήτο τό μέτω- 
πον τού ζρανίου τούτου ζα: έφαίνετο ότ: συνεφώνε: 
πολύ μέ τήν είζόνα. τήν όποιαν είχε ζάμη ο ίδιος 
Αεονάρδος ;ζέ πρότυπον τόν εαυτόν του ζατά τά γη
ρατειά του. ΙΙαρά τών ιατρών έίεβα'.ώΟη ότι τό ζρα
νίον τούτο άνήζεν είς έβδομηζοντούτην. Νομίσματα, 
τά όποια εύρέΟησαν είς τό φέρετρον, φέρουν τήν εί
ζόνα τοΰ Ί’ρα-,'ζίσζου 1 ζα- μάλιστα, όπως έφαίνετο 
ούτος ζατά τήν έποχήν. ζαΟ' ήν εζη ό Αεονάρδος— 
δηλαδή άνευ γενείου. Μετά το περιστατιζόν τούτο 
άνελ.αβον τάς έρεύνας μετά Οερμοτέρου ζήλου ζαί ζα- 
τωρθώΟη τέ/,ος ή εύρεσ-.ς τριών τεμαχίων, έφ’ ενός 
τών όποιων εύρίσζοντο τά γφάμματα «INC»...— 
Ούχί μαζράν έζεΐΟεν εύρέΟη ζαί έτερον τεμάχιον μέ 
τά γοάυ.ματα Ζζί>....ζαί τέ/,ος εύρέΟη ζαί τρίτον 
έχον'ώ’ς έξν,ς: ΕΟ DUS V1NCI. ΤΙδη υπήρχε 
μεγίστη π-.Οανότης. ότ: ό τάφος, περί τού οποίου 
έπρόζειτο. ήτο s τάφος τοΰ Αεονάρδου-Δα - Βίντσι. 
Τά λείψανα συνελέγ-ησαν μετά μεγάλης προσοχής ζαί 
;χετεφέρθησαν είς τό παρεζζλήσιον τοΰ Αγίου Ούμ- 
δέρτου. Ίν/.ε: έτάφησαν είς τό άρχ:τεζτον:/.όν άρι- 
στούρ-.Ύ,μα. τό όποιον είναι μέ διαφανή μαρμάρινα 
ζοσμήματα ζεζοσμημένον. Είς τον άριστερόν σηζον 
παρατηροΰμ.’ν μίαν ;/.αρ;/.αρίνην πλάζα, έν τή όποια 
είναι /.’χαραγμένοι τρεις ζυανοϊ ζρϊνοι, ζαί έπί τής 
πλαζός ταύτης άναγ-.νώσζομεν τά έξης: « Γπό τήν 
πλάζα ταύτην ήσυχάζουν τά όστα, τά όποια συνελε- 
γ-ησαν ζατά τάς άνασν.αφάς του άρχαίου βασι/.ιζού 
παρεζζλησίου τού Ainboi.se ζαί τά όποια θεωρούν
ται ώς τά ιερά λείψανα τοΰ Αεονάρδου-Δα-Βίντσι». 
Ουτω,ο χρόνος ζατέστησεν άγνό>ρ·.στον ζαί τον τάφον 
άζόμη τοΰ με-ράλου μά-ρου τής ιστορίας τής ζαλλι- 
τεχνίας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡβΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Εις όόελίιίκος
Ό 'Οβελίσκος τών Αιγυπτίων βασιλέων στηθείς 

tic τδ Κεντρικόν Πάρκον ενταύθα κατά τδ 188 ε εί
ναι εν άπδ τά άίιοπερίεργα τής Νέας Ύόρκης.

Ό 'Οβελίσκος ούτος στηθείς τδ πρώτον είς τήν 
Ήλιούπολιν ύπδ τού Αιγυπτίου βασιλέως Tliothmes 
τού 1" κατά τήν ιόην εκατονταετηρίδα π. X. μετε- 
φέ'ρΟη ύπδ τών Καισάρων τής Ρώμης είς ’Αλεξάν
δρειαν κατά τδ 12 π.Χ. Τώ ι88τ δ Κεδίβης τής Λί- 
γύπτου τδν έδώρησεν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
καί δ εκατομμυριούχος Γουλιέλμος Βάνδεβμπιλτ έπλή- 
ρωσε τά βΡοδα τής μεταφοράς του ενταύθα, φράγκα 
St 2,88ο. Ό Αιγυπτιακός ούτος ’Οβελίσκος, γνω
στός είς τούς αρχαίους ώς Βελόνη τού Φαραώ καί 
Βελόνη τής Κλεοπάτρας, είναι μονόλιθος λατομηθείς 
άπδ τά λατομεία τής Συήνης είς τήν Αίγυπτον καί 
μεταφερθείς είς τήν Ηλιούπολιν μετά τήν κατασκευήν 
του. Εινε τόσον σκληρός, ώστε τά κοπτικά.έργαλεΐα 
τών νεωτέρων χρόνων ούτε δύνανται κάν νά τδν χα
ράζουν. Γδ ύψος του εϊνε 6η '/< πόδας, ή δέ βάσις 
του γ πόδας καί η δακτ. X γ πόδ. 8 δακτ., καί 
ζυγίζει 448,000 λίτρας. "Οταν δ Αύγουστος Καΐσαρ 
διέταξε τήν είς 'Αλεξάνδρειαν μεταφοράν του, ή βά- 
σις του κάτεστράφη. Μόλυβδος έχύθη τότε είς τάς 
ρωγμάς, καί τέσσαρες έξ ορειχάλκου καρκίνοι έτέθη- 
σαν είς τάς τέσσαρας γωνίας. Έπί τούτων ύπήρχον 
έπιγραφαΙ 'Ελληνιστί κα| Λατινιστί δίδουσαι τήν ιστο
ρίαν τού 'Οβελίσκου. Δύο τών καρκίνων τούτων άπω· 
λόσθησαν, οί έτεροι δύο εύρίσκονται είς τδ ένταΰθα 
Μουσείου τών Καλών Τεχνών. ΟΙ νΰν έπί τού 'Οβε
λίσκου καρκίνοι είναι άπόμιμήσεις. Ό 'Οβελίσκος 
απολήγει είς αιχμήν άκριόώς κάτωθεν τούτης ύπάρ- 
χουν δμοιώματα τριών ίεράκων έπί έκάστης πλευράς 
τά όποια συμβολίζουν τδν Θεόν τού 'Ηλιου."Απασα ή 
επιφάνεια εινε κεκαλυμμένη ύπδ ιερογλυφικών χαρα
κτήρων μεταξύ τών δποίων είναι τά τετράγωνα τά 
περιγράφοντα τούς έπαίνουε, τήν γέννησιν καί τδ 
δνομα τού βασιλέως TUetlimes τού 1' (ι,υμι - i56S), 
τού Ραμσή Β’ (τού Φαραώ τής Παλαιός Διαθήκης 
1383 — 1322) καί τού Όσάρκαν Α’ (ιοοο π.Χ.). Ό 
'Οβελίσκος έχει καλυφθεί μέ παραφφίνην, διότι τδ 
κλίμα τών Πολιτειών άπεδεί/θη καταστρεπτικόν 
δΓ αυτόν.

Ν. ' Κίρκη
Kf»n«Mu

* *
— Ή Ελληνική γλυπτική.

'Η αρχαία έλληνική τέχνη- γράφει δ 'Εμμανουήλ 
Λεβϋ είς τελευταίως οημοσιευθέν αρθρον του — εινε 
ή ζωτική πηγή, τής όποιας τά νάματα αντλεί άδιακό- 
πως ή νεωτέρα τέχνη. Είς τάς παλαιοτέρας γλυπτι
κός άναπαραστάσεις αί θεότητες φαίνονται ευθυτενείς 
καί άκίνητοι, Ιδίως όσον αφορά τδν κορμόν, τδ αύτδ 
δέ συμβαίνει καί διά τούς ήρωας.

Κατόπιν βαθμηδόν άρχίζουν αί κάμύεις τών μελών 
καί αί κλίσεις τού κορμού είς τάς όποιας διαφαίνεται 
η προσπάθεια τού καλλιτέχνου νά έμφυσήση ζωήν 
είς τδ μάρμαρον.

Φθάνομέν τοιουτοτρόπως είς τήν έποχήν τού Φει- 
δίου, είε τού οποίου τήν σχολήν οφείλονται τά ζων- 
τανότερα αγάλματα, αί τελειότεροι γραμμαί, αί 
ποιητικώτεραι αναπαραστάσεις τής άρχαιότητος.

Ο Σκόπας εινε έκεϊνος δστις έπαυσε νά Θεωρή 
τά άγάλματα τών Θεοτήτων προωρισμένα νά έχουν 
πάντοτε τδ Ό/.ύμπιον ύφος των καί προσεπάθει νά 

προσδίδη είς τάς κεφαλάε του όσον τδ δυνατόν πα- 
Οητικωτέραν έκφρασιν.

Ή ελληνική γλυπτική δέν πεοιωρίζετο είς τούς 
άρχικώς καθιερωμένους τύπους άλλ’ έξεμεταλλεύετο 
όλα τά αντικείμενα, δλα τά ροδέλα άπδ τού εύγε- 
νεστέρου μέχρι τού εύτελεστέρου.

Τδ μυστικόν τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών έγκειται 
είς τδ ότι έσπούδαζον τήν φύσιν καί ποοσεπάθουν νά 
εινε φυσικά όλα δσα άπέδιοον.

Καί εινε άληθές ότι πολλά άγάλματα εΤχον ύπερ- 
φυσικδν μέγε®θκ, άλλ’ ούτε άπδ αύτά έλειπε τδ φυσι
κόν ύφος.

Ή έλληνική γλυπτική έφθασε κατ' αύτόν τδν τρό
πον είς ΰψος είς τδ όποιον ουδέποτε θά φθάση ή 
νεωτέρα, παρ' βλας τάς πρδς άπομίμησιν προσπα- 
θείας της.

* *

— Κυκλοφορία βιήλϊων
Οί συγγραφείς τών περασμένων έποχών θά έμε

ναν κατάπληκτοι 5ν έμάνυανον τήν τεραστίαν κυκλο
φορίαν πού έχουν μερικά συγγράμματα τής έπο- 
Ζήί Hac-

Ό Γουτεμοέργιος καί ο' πρώτοι διάδοχοί του δέν 
έτύπωσαν ποτέ περισσότερα άπδ 3οο άντίτυπα ένδς 
καί τού αύτού βιβλίου. Κατά τδν δέκατον έβδομον 
αιώνα έθεωρείτο πολύ τδ νά τύπωση ένας συγγρα
φείς Soo αντίτυπα τού έργου του.

Ή «'Ιστορία τής καταπτώσεως τής ρωμαϊκής αύτο- 
κρατορίας» τών Ζιμπών έτυπώθη άκριβώς είς Soo 
άντίτυπα. Είς τήν Γαλλίαν τά πράγματα έπήγαιναν 
καλλίτερα. Γά έργα τού Βολταίρου ευρισκαν άπδ γόο 
μέχρι 3οοο άγρραστών.

Ό Ρουσώ, τούναντίον, δέν κατόρθωνε νά πωλήση 
περισσότερα άπδ ιοοο άντίτυπα, καί έθύιιωνεν ύπερ
βολικά διά τούτο. Είς τήν έποχήν τού Λουδοβίκου 
ΙΕ’ ύπήρχον έργα, τών δποίων έπωλοΰντο έως γοοο 
αντίτυπα. Τοιαύτην κυκλοφορίαν είχε καί δ «Γαλά
της Ερμής», πού ήτο τήν έποχήν έκείνην τδ περισ
σότερον άναγινωσκόμενον περιοδικόν τού κόσμου. 
'Ολίγον πρδ τής έπαυαστάσεως Ιδρύθη έν Παριαίοις 
ή Πολιτική καί φιλολογική έφημερίς, ή όποια όμως δέν 
κατόρθωσε νά κυκλοφορήση είε περισσότερα τών 
SSoo αντιτύπων. Υπάρχει σήμερον περιοδικόν όπως 
τδ «I.ectures pour toils» καί τδ <Je rais tout» τά 
όποια μόνον είς τδ Παρίσι πωλούν ιοο,οοο άντίτυπα.

♦ *
— ΡωιΜική λογοκρισία

Πάλιν θαύματα έκαμεν ή Ρωσσική λογοκρισία.
II -Έφημερίς τού Φδς» άφηγείται τά έξής : «Πρό 

τίνος παρέοωσεν είς τήν ρωσσικήν θεατρικήν λογο
κρισίαν τδ νέον έργον του «Ό αύτοκράτωρ» ό ρώσ- 
σος συγγραφέας Ι'ιακεννίκωφ, τού όποιου τά έργα 
■’Ανεμοστρόβιλος» καί δ «Βουλευτής» παρεστάθη- 
σαν μέ επιτυχίαν είς τά θέατρα τής Πετρουπόλεωε. Ί δ 
έργον Αύτοκράτωρ» περιγράφει τάς σχέσεις τού 
Ναπολέοντοε πρδς τήν εϊυπνην καί συνετήν άνα- 
γνώστριαν τής Ίωσηφίνηε, δέ Βανδαί καί δέν έχει νά 
κάμη τίποτε μέ τήν πολιτικήν κατάστασιν τής Ρωσ- 
σίας. 'Επομένως οέν ύπήρίε μικρά ή έκπληξις τού 
συγγραφέωε, όταν έπληροφορή'θη ήδη, δτι ή λογοκρι
σία έπιτρέπει τήν παραστασιν τού έργου του μόνον 
ύπδ τδν όρον νά τιτλοφορηθώ όχι δ «Αύτοκράτωρ», 
άλλ’ δ «Αύτοκράτωρ τής Γαλλίας».

- A. F. Roll
Ό Ρόλ, τού όποιου τρία έκ τών χαρακτηριστικωτέ- 

ρων έργων δημοσιεύομεν, εινε ζωγράφος καί γλύπτης, 
τού δποίου τά έργα αποτελούν ολόκληρον σχολήν. 
Ή τέχνη του, άγνή καί έπιβλητική, έρμηνεύει τήν 
λαϊκήν ψυχήν, άλλά καί τά ιδανικά.

Εινε ζωγράφος ιστορικών θεμάτων, ί,ώων, τοπειο- 
γράφοε, προσωπογράφοε. Είε δλα έξ ίσου δυνατός. 
Έκ τών έργων τον τά γνωστότερα εινε ή 'Εορτή

Ή Ι’ίτα εινε μ.ία ατυχής ’/'-β.-η. νόμιμον προϊόν 
ένας άνδρδς σοβαρού καί μιας γυναιπος, ή οποία δέν 
άγαπα τον άνδρα διότι =ίν·... οοβαρός. II σύζυγος 
άνευ λόγου δραπετεύει απ'ο τδν συζυγικόν οίκον μέ 
ένα φίλον της καί δ πατήρ μένει μέ τήν κόρην του.

Έπί δέκα έτη οί έρασταί περνούν εις Ευρώπην 
μίαν ζωήν οπωσδήποτε μονότονον καί ή προσβολή 
έκ φυματιώσεως του έραστοΰ δίδει τέρμα εις τδ 
σφάλμα τής γυναικός, ή όποια επανερχόμενη εις 
'Αθήνας ζητεί νά έπανίδη τήν κόρην της, ή’.ις έμ.ε- 
γάλωσε πλέον καί εινε ώραία. Δια τήν συνάντησιν 
αυτήν ό συγ'γραφεύς κατηνάλωσε πολλάς απίθανο* 
-.ήτας καί διεκινδύνευσε τήν σοβαρότητα τού χαρα
κτηρισμού τθΰ έργου του, ώς δράματος. ’Εφεύρε έν 
μοδιστράδικο, κατέφυγεν είς μίαν μεταμφίεσιν τής 
μητρός ώς ραπτρίας, έπενόησε αίφνιδίαν έμφάνισιν 
τού συζύγου. Τοιουτοτρόπως ή συνάντησις μητρός 
καί κόρης περιέλαβε «τυχαίως καί μοιραίως» καί 
τον πατέρα. ’Από αυτό τδ trio αναπηδά τριπλοΰν 
συμπέρασμα: α') ύποχώρησις τού συζύγου δεχομέ- 
νθυ τήν άπιστον’ β') αξιοπρέπεια τής συζύγου θεω- 
ρούσης οτι χάριν τής κόρης ή συμβίωσις θά εινε επι
βλαβής' γ' ) λύπη τής κόρης ήτις δέν κατόρθωσε νά 
γίνν, ή trail d’ union τών χωρισμένων άπδκοίτης 
καί τραπέζης γονέων της.

<ιΙ’ίτα» τδ όνομα τού δράματος.— Κ. Λαδόπου- 
λος, τδ όνομα τού συγγραφέως.

*

Ή τρίτη—ευτυχώς δέν υπάρχει τέταρτη—Έπ·- 
θεώρησις, το «ΙΙανόραμα τού 1911»,είναι ή εΰφυε - 
στέρατών πρεσβυτέρων αντιπάλων της.άλλά καί μάλ
λον άτημέλητος. ’() κ. Μωραϊτίνης χάρις εις το 
ά-ιθαλές, τδ δροσερόν καί χαριτωμένον πνεύμα του 
κατέκτησε εξαιρετικήν Οέσιν είς τά προγράμματα τού 
Έλλ. θεάτρου μ’ όλας τάς άτελ-ίας, ας συνεπάγε
ται ή ραθυμία, είς ήν καί δφείλεται ή είς τδ «11α- 
νόραμα» παρατηρούμενη ακαταστασία. Αί σκηναί 
έχουν σπινθηρισμούς πνεύματος, άλλά εινε μέ κά
ποιαν κούρασιν καί νωχέλειαν γραμμένοι. Ομοιά
ζει τδ ΙΙανόραμα μέ έ'να οικοδόμημα — όχι βέβαια 
τδ ΙΙανόραμα τού Σταδίου—άπδ τδ οποίον λείπει ή 
αρχιτεκτονική συμμετρία, μολονότι θα ήτο πολύ 
άπαιτητικδς κανείς νά ζητή επιστημονικόν ρυθμόν 
είς επιθεωρήσεις, αί δποϊαι εινε κινηματογραφικά', 
σκηναί ασύνδετοι.

Ώς κείμενον, τδ «ΙΙανόραμα» έχει εξυπνάδες αί 

τής ιφ 'Ιουλίου ι88ο (Δημοτικόν μοϋσεϊον Παρι- 
σίων)—ή Έκστονταετηρίς (Μουσείο/ Βερσαλλιών)- 
Αί εύχαριστήσεις τής ζωής (Δημαρχεϊον Παρισίων) 
—Ό πόλεμός (Μουσείο·/ Λουξεμβούργου)—Έν Νορ- 
μανοία (‘Ανάκτορο/ Φοντενεμπλώ) — Ή πείνα τών 
μεταλλευτών (Μουσείο-/Βαλανσιέν)— Ή πλημμύρα 
(Μουσείο/ Χάβρης) κ.λ.π. 'Από τάς προσωπογρα
φίας του κρίνονται ώς άριστουργήματα ή τής μητρός 
του καί ή τής συζύγου του.

όποϊαι δέν εινε τραβηγμένες άπδ τά μαλλιά, καί εινε 
κατά τούτο ύπέρτερον καί τών «Ιΐαναθηναίων» καί 
τού «Κινηματογράφου»' άλλ’ υστερεί άμφοτέρων 
ώς θέαμα καί ώς τραγούδι. Τά τραγούδια τού «Πα
νοράματος» ατυχέστατα, νυστακτικά. Καί ή παρα- 
τηρηθεισα ευθύς κατά τήν πέμπτην παράστασιν έλ- 
λειψις συρροής κόσμου, δέον νά άποδοθή είς τήν έλ- 
λειψις γαργαλιστικής μουσικής.

Άλλ’ ο κ. Μωραϊτίνης είχε ν’ άντιπαλαισ·/, καί 
κατά τής προηγηθείσης έκμεταλλεΰσεως τών γεγο
νότων τού έτους ύπδ τών άλλων δύο επιθεωρήσεων. 
Καί έχρειάζετο ή εΰφυια τού κ. Μωραϊτίνη διά να 
διαφυγή τον σκόπελον τής άναμασσήσεως.

Τά «νούμερα» τού «Πανοράματος» δέν εινε όλα 
άντάξια τού κ. Μωραϊτίνη. Ευτυχώς τά όβελιστεα 
εινε ολίγα καί πλειοψηφούν τά έξυπνα.

Είς τδ «ΙΙανόραμα» τδν επαρχιώτην καί ενωμο
τάρχην τών «Ιΐαναθηναίων» και τούς Κινέζους τού 
«Κινηματογράφου» άντικαθιστα ό ΙΙαυλάκης, γερον- 
τοπαλλήκαρον, τδ όποιον διαρκώς δέν εννοεί τδν λό
γον διατί γίνεται τδ έν καί το άλλο. Ο κ. 11α- 
παϊωάννου παρουσίασε ένα κωμικόν καί ώρα’ον τυ-
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πον, άλλ’ έχει δράσιν περιωρισμέ- 
νην, δυσανάλογον πρός τήν αξίαν 
του ώς ηθοποιού.

Άπό τάς ώραιοτέρα; σζηνά; 
είνε ή τών Μαθητών—άρχηγών 
τών παλαιών κομμάτων—όζ. '/.άν· 
νος ιδίως ήτο τέλειος μαΟητάζο 
ΊΙ κ. Γαβριηλίδου ώς Σαντέί 
Ίταλίς έπαιξε μέ πολύ μ.πρίο, σμ 
μητος δέ ώς Κρήσσα μέ τήν Κρη
τικήν προφοράν. II δ. Κοτοπούλη, 
ή κυρίαρχος τοϋ «1 Ιανοράματος», 
ώς παγκόσμιος Ειρήνη ζαί ώς Ναύ
της έτραγούδησε πολύ εύμορφα. Μέ 
πολλήν ζωησότητα ένεφανίσΟη ώς 
Κανταδώρος, προσαρμόζουσα τα 
ερωτικά δίστιχα εις πρόσωπα τής 
ημέρας, άντικαταστήσασα πρωτο
τυπώ; τόν ρεπόρτερ καί τόν εφη
μεριδοπώλην τών άλλων έπ.Οεωρή- 
σεων’ άλλ’ ό θρίαμβός της ήτο ή 
έμφάνισίς της ώς Κούκλας. Ύπήρ- 
ξεν έξοχος, άνταξία τής παγκοσμίου 
λόττας Βιέ. Ώ; κούκλα ή δ. Κοτοπούλη ύπή 
τελεία . .. κούκλα, μέ τάς κινήσεις της, αι όπ: 
ένόμιζέ τις ότι πράγματι προήρχοντο έξ ελατηρίου.

II σκηνή τών τριών γλωσσών, καΟαρευούσης ήν 
έπροσωποποίησεν ώραιόταταή κ. Γαβριηλίδου δημο
τικής καί μαλλιαρής, τρεπομένων είς φυγήν έπί τή 
εμφανίσει τοϋ ζ. ΜιστριώτΟυ, ήτο έπιτυχής μολονότι 
ή έμφάνισίς αυτή ήδύνατο νά είνε ζωηρότερα, αν είς 
τήν μαλλιαρήν ό συγγραφεϋς παρενέθετε τάς κωμικά; 
λέξεις τών μαλλιαρών. Τήνέλλειψιν αύτήν άνεπλήρω- 
σεν έπαρζώς διά τοϋ Μαλλιαρού ποίητού, βν διεζωμώ- 
δησεζωηρότατα σ ζ I Ιαπαγεωργίου. ΊΙ Συμπολίτευ- 
σις καί Άντιπολίτευσις διά τής σιωπηρά; διασταυρώ
σει·); δύο πανομοιοτύπων Βενιζέλων i ΙΙερίδης - Μα- 
ρϊζος.Ι εΰφυ-στάτη, επίσης ή τών οργανωτών, ώς καί 
ή παρέλασις τών Άραπάδων, αρσενικών ζαί θηλυκών, 
μέ τήν προέλευσίν των έκ τών Κεντρικών 'Ενωμοτιών.

ΊΙ σκηνή τών ζανονιέριδων ένοιζιαστών ζαί ή 
άπεργία τών τραμ έπροζάλεσαν άβίαστα γέλο-.α.

Ό ζ. Μυράτ μέ τό συμπαθητικόν του τραγούδι 
ήκούσΟη ευχαρίστως, ώς ζαί ή δ. Τριφυλάκη, ή 
όποια έχε·, πολύ καλήν καί έντονον φωνήν, ζαί ήτις 
Οά ήτο έπίζηλος παράγων είς Όπερέτταν.

Άπό τάς καλαισΟητιζωτέρας εμφανίσεις ή τής κ. 
Λούη ώς "Ερωτος.

*

Τοϋζ. Β. Κολοκοτρώνη δύο-τρεις ζωμωδίαι παι- 
χΟεϊσαι είς παρελΟούσας περιόδους ήκούσΟησαν πολύ 
εύμενώς. Μολονότι διεφαίνετο έπίδρασις έξ άνα- 
γ-νώσεως ξένων κωμωδιών, έν τούτοις ή χάρις καί 
ή έξυπνάδα ήσαν Αττικά χαρίσματα. Τήν άγαΟήν 
φήμην, ήτις προηγήΟη, έπερρωσεν ή νέα θεατρική 
παραγωγή. Τρ-ίς μονόπρακτοι κωμωδία·, του διε- 
δέχΟησαν άλλήλας έπί τής σκηνής τού θεάτρου τής 
Κυβέλη; καί οί Οιαταί έπέρασαν μίαν άρκετά ευχά
ριστη βραδυά.

ΊΙ πρώτη κωμωδία «Τό Άεροπλάνον» — εν 
lover de rideau—πώς τάχα πρέπει νά μεταφρα
στή ό θεατρικός αυτός όρος ;— είνε έν κωμικόν παί- 
γνιθν.“Ένα; σύζυγος, πιεζόμενος άπό τάς απαιτή
σεις μιας συζύγου καί μιας πενΟεράς, ήτις μάς δια-

162

Ροζαλία Νίκα
/Ιρυπαγοη-ϊοτρια τής «AW ^κι/νήςυ

'ό.ο ιοί ι είνε. . . άγγε/.ος, πάσχει άπό μανίαν 
ζατ^διώξεως αεροπλάνων. Διαρκώς τοϋ ζητούν τα 
δύο έζείνα θηλυκά όντα ν' άγοράσ·/, άεροπλάνον 
— τό σπόρτ τοϋ συρμού — καί τήν απελπισίαν του 
αύτήν ενισχύει μία άστειότη; ενός φίλου -.ου όστις 
ίδών μίαν τεράστιον καπελιέραν τής γυναιζός του 
τον συγχαίρει διά τήν άπόζτησιν αεροπλάνου δήθεν 
α'/.'/.α συγχρόνως τοϋ αναγγέλλει ότι έζέρδισε από πώ- 
λησιν μετοχών <>.0(10 δρ.Έξαλλο;έκ χαράς, υπό
σχεται είς τήν συμβίαν του ζαί τήν πενΟεράν του εν 
αύτοζίνητον, διά νά άποφύγν, τό άεροπλάνον. τού 
ενθουσιασμού δέ επί τ<·> άγγέλματι συμμετέχει ζω- 
μιζώτατα ό ύπηρέτης, όστις άζολουΟών ζαί αυτός 
τήν έξέλιξιν τής προόδου, φιλοδοξεί νά γίνη άπό 
ύπηρέτης, σωφέρ. Καί άρχιζε·. χειρονομών νά ζάμη 
στροφάς είς τό κενόν, ώς νά χειρίζεται τήν ρόδαν τοϋ 
αύτοζινήτου. Άλλ’ ή άστειότη; τοϋ φίλου του απο
καλύπτεται ζαί ό ατυχής σύζυγος μένει εκτεθειμένος 
μέ τήν ύπόσχεσιν τοϋ αυτοκινήτου, τρέπονται δέ όλοι 
εις φυγήν επί τή θέα τοϋ ύπηρέτου έμφανιζομένου μέ 
ορμήν αυτοκινήτου, μέ κασκέτο ζαί γυαλιά σωφέρ.

11 δευτέρα «Οί Έρασιτέχναι» είνε κατά τόν συγ
γραφέα «σκίτσο», τό οποίον έχει τά στοιχεία τής 
κωμωδίας. Δέν είνε βέβαια πρωτότυπος ή σάτυρα μιας 
πρόβας έργου, τό οποίον πρόκειται νά δοΟη ύπό ερα
σιτεχνών υπέρ ευεργετικού σκοπού, άλλά είνε έξυ
πνα γραμμένη ζαί αϊ σζηναί της είνε καλά άντιγε- 
γραμμέναι έζ τοϋ . . . φυσικού.

Πρόκειται νά παρασταΟή ένός λογίου, παλαιού 
όμως τών ήμερων,τού Κουρούπη εν δράμα, τό οποίον 
χαρακτηρίζει ώς «τραγικήν ειρωνείαν». Ό χαρακτη
ρισμός δέν είνε άσχετος μέ τάς σερβιρισΟείσας άλ
λοτε «τραγικά; σατύρας». Σατυρίζετα·. ή άκαταστα- 
σία των δοκιμών, αί ιδιοτροπία·. τών ερασιτεχνών, 
αί'τινες καταλήγουν μέχρι τοϋ σημείου διαρκώς νά 
διαγράφωνται σζηναί έκ τού έργου τού Κουρούπη. Οί 
Έρασιτέχναι τελειώνουν μέ εν tableau, ολί
γον σκανδαλώδες ώς έκ τοϋ ψηλαφητού σκότους, 
άλλά ξεκαρδιστικόν, μέ τήν εικόνα ήν παρουσιάζει 
ή σκηνή άμα φωτισΟή.

Τό τρίτον μονόπρακτον »De effiisis» είνε φάρσα 
μέ όλιγωτέραν εύφυίαν γραμμένη ζαί μέ πολύ Οό- 

'Γ

.ρυβον παρασταϋεϊσα. '(> τίτλο; τής κωμωδίας είνε 
τό ήμισυ τοϋ Λατινικού νομικού όρου «De effiisis 
Ot de jectis», άφορώντο; τό δικαίωμα τής άγνογή; 
ζατα τών περιλουόντων διά ποικίλων υγρών άπό τών 

■οικιών τούς διαβάτας. 'Ακριβώς δέ πλέκεται, μέ 
κάποιαν ψυχρότητα, τό κωμικόν παίγνιον. πέριξ μιάς 
ψυχρολουσίας ήν διαπράττει ό υπηρέτης, χάνων άπό 
τού παραθύρου τά νερά τού μπάνιου.

Έκ τών τριών έργων τοϋ κ. Κολοκοτρώνη, οί 
«Έρασιτέχναι» είνε τό καλλίτερον. δηλ. τό εύΟυ- 
μ.ότερον. ευφυέστερου καί τεχνικώτερον. Τό τρίτον 
ύπελήφΟη καί αΰτοϋ τού πρώτου.

ΊΙ τρισυπόστατος παράστασι; έδωσε τό σύνθημα 
τής έμφανίσεως καί άλλων μονοπράκτων.

*
(>·. περισσότεροι συντάκται τών καθημερινών εφη

μερίδων έγιναν καί δραματικοί συγγραφείς. Ό κ. 
Κορομηλάς. συντάκτη; τών «Αθηνών».δεν ήΟέ/.ησε 
ν' άποτελέση έξαίρεσιν καί ακολουθών τό τολμηρόν 
διάβημα άλλων συναδέλφων του, έγραψε καί αυτός 
δράμα, ευτυχώς μονόπρακτον. Ή έξή-,-ησις αϋτη είνε 
άναγ^καία, έφ’ όσον έπιστημονικώ; δέν άποδεικνύε- 
ται οτι παίζει ρό/.ον ή κληρονομικότης εις τήν 
ιδιοφυίαν.

«"Οταν βραδυάζη» . . . Καθένας έχει πολλά νά 
σκ-φΟή. τί γίνεται όταν βραδυάζη. Σκοτείνιαζε., φυ
σικά. άφοϋ δύει ό "Ηλιος. Άλ/.’ όταν βραδυάζη. 
φλυαρούμεν. "< >ταν βραδυάζη, κοιμώμεΟα. < >: ήρωες 
τοϋ κ. Κορομ/ηλά φλυαρούν καί μάλιστα τόσον σι
γανά καί τόσον πολύ, ώστε παρ' ολίγον νά συμβή 
καί τό άλ/.ο βραδυνόν φαινόμενου. Να κοιμηθούν ο: 
άκροαταί. άφοϋ τούτο δια τό πρωταγωνιστούν έρωτι- 
•κόν ζεύγος δέν είνε δυνατόν.

11 ύπόΟεσις δέν είνε— καί αύτή, όπως καί τών 
περισσοτέρων Έ/.λ. κοινωνικών δραμάτων — πρω
τότυπος. I Ιροηγ'ήΟησαν δυστυχώς τού κ. Κορόμηλά 
ό σ'Άννούντσιο, ό Μιζαέ/.η. ό Ηορτορίς. ώς μάς 
βέβαιοί ό μετ' έξαιρετιζής φι/.οστοργίας καί κατ’ έξαι - 
ρεσιν κρίνας θεατρικόν έργον προϊστάμενος του συγ- 
γραφέως έν τή δημοσιογραφική ιεραρχία «Θεατή;» 
τών «Αθηνών». Άλλά καί έζ τών ίδικών μας, καί 
δήν-ωτάτων. συγγραφέων σκ. Κολοκοτρώνη; έπραγ - 
ματεύΟη είς τήν μακαρίτισσαν «Λολίταν» τό αυτό 
θέμα. < > ζ. Κορόμηλά; έφάνη όπως δήποτε ευτυχέ
στερος τού ζ. Κολοκοτρώνη.

Είς τόν διάλογον, παντελής έρημία κομψότητος. 
’(’ σύζυγος μάλιστα βαναυσολογεί αναμασσών τάς 
περί καραμπογιά; αηδείς ευφυολογίας του. < > έρα- 
στής, άψυχος καί άνευ εύγενοϋ; ιδεώδους, ζητεί να 
άποπλανήση τήν παλαιάν έρωμένην του καθ'ήν στιγ
μήν γίνεται.. . πενΟερά. II ήρωίς — τρόπο; έκ- 
φράσεως, διότι ή?<·>·; δέν ύπάρχ-ι, ούτε ήρως, εί; τό 
γα/.ηνιώτατον αυτό δραμάτιον — ένα; τύπο; γυναι- 
κός, ήτι; καί-ύαίσΟητο; είνε, ά/.λά καίτιμία.

I Ιρόκειται περί έργου—άποπείρα; μά/λον—νεαρό"' 
δραματογράφου, τό πρώτον έμφανιζομένου. Δικαιούται 
νά εινε ευχαριστημένο; διότι δέν άπεκόμισε άπογοή- 
τευσιν. όπω; ά/.λοι.

*

'() κ. I. Ιίολέμη;. σ λυριζώτατο; τών ποιητών 
μας, μά; έπεφύλαττε μίαν έκπληξιν — μίαν κωμω
δίαν ζαί μάλιστα μέ ύπόΟεσιν ΰποτιΟεμένην είς . . . 
Ί'ύνιδα. ’() άβρός λαξευτή; τοϋ στίχου, δέν ήτο έν-
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δ-δειγμένο; διά τήν σάτυραν. Καί όμως διέψευσε τήν 
γνώμην αύτήν. Π «Γυναίκα» είνε έν κωμικόν παί- 
γνιον χαριτωμένου ζαί έξυπνον.

"Ενα; πολυδιαδα-μένος φιλόσοφο;—Άγγλο;, αν 
ζρίνωμεν άπό τήν περιδολήν—πηγυίνε·. είς τήν Ί'ύνι
δα, έπισκέπτεται ένα τσαντήρι καί συναντά μίαν Ί'ατμέ 
ή όποια άφηγεϊται εί; τήν όδα/.ίσκην της ότι είχε 
βάλη γιάντες μέ τόν άνδρα της. με στοίχημα νά τή; 
δώσζ,, αν έχανε, τό μαργαριταρένιο γιορτάνι του. Α- 
ναγινωσκ-ι z ξένος ένα βιίλίον μέ γνιόμα; περί γυναι- 
ζός. ήν ζαυχάται ότι έσπούδασεν όσον οΰδεί; άλ/.ο; 
καί ότι συνεπώ; τήν ·,·νωρίζε·. κατα βάθος. Εκείνη 
προσποιείται ότι τόν συμπαθεί καί ό ξένος σύρεται 
περιχαρή; πλησίον της.

Αίφνης άζούετα: έξωθεν έρχόμενο; z τή;
Ί'ατμέ, Ί'αροΰν ΐνόματι, ζαί ζ φιλόσοφο; περίτρομο; 
ζητεί να κρυφΟή. Καί ή Ί'ατμέ τόν κρύβει εί; μίαν 
κασέλαν μεγάλην καί τόν κλειδώνει. Εί; τόν σύζυγόν 
τη; εξομολογείται ότι κάποιο; ξένο; έτό/.μησ- να 
εϊσέλΟη εί; τήν σκηνήν καί πρό; μεγά/.ην ζατά- 
π/.ηξ'-ν τού έξοργισΟέντο; συζύγου, ότι κρύπτεται 
έντό; τοΰ κιβωτίου. Έξαλλο; τότε σ Ί'αροΰν 
όρμα νά άνοιξη τό κιίώτιον, ά/.λά λείπε·, τό 
κλειδί. Τού τό προσφέρει άπαΟέστατα ή σύζυγο;. ΊΙ 
στιγμή εινε κρίσιμο; καί δραματική—ναι ζ ποιητής 
συνεκέντρωσε πολύ εύφυώ; τό ενδιαφέρον είς τήν 
σκηνήν αύτήν. διά νά τήν τερματίση εύΟυμστατα— 
όταν ή Ί'ατμέ φωνάζει εις τόν άνδρα τη; : « Γιάντες !» 
Τή; δίδει έζείνο; τότε τό περιδέραιου καί φεύγε·, 
ήσυχο; ζαί μειδιών διά τήν αφέλειαν ζαί πίστιν τής 
γυναιζός του. και ή πονηρά Ί'ατμέ άπελευθερώνει 
τόν φιλόσοφον, οστις ήμιλιπόΟυμο; έζ τοΰ φόβου του 
φεύγει ζατεπειγόντως. ένώ έγζαταλείπει τό σοφόν 
μέ τά περί γυναιζός γ-νωμιζά βιβλίον του, σμο/.ο-

n;.t
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γών τήν ήτταν του καί αναγνωρίζω» οτι ή γυναίκα 
είνε μυστήριον ά7.υτον.

Οί στίχο·, στίχο·. Πολέμη. Αυτό άρχει. Έχουν 
έν τούτο·: τά γνωμιζά ζάποιαν έπίδρασιν άπό τήν με
λέτην τών αρχαίων Έ7.7.ήν<»ν έπιγραμματοποιών ζαί 
κωμικών ποιητών. ΊΙ ζ. Κυβέ7.η—τελεία Φατμέ εις 
ζά/.λος, μέ έξωμον Τυνησίαν περεβθ7.ήν—Οαυμασία. 
Είνε περιττόν νάπροστεΟή οτι έπαιξε ζα/.ά.’() ποιη
τής ένΟουσιασΟείς τής έγραψε ποίημα έξυμνητιζόν ζαί 
τούτο αποτελεί τήν διζαιοτέραν κριτικήν τού έργου του.

Ν. Χάνος
γχ τών ηραηαγιοποτώ·· τοΐ· ‘Αττικόν θτάτρον»

★
Σκοπός τού «Κοιμισμένου Παλατιού». χοιμηΟέν- 

τος τον αιώνιον το ίδιο βράδυ υπό τήν τένταν τής 
«Ν. Σζηνής», είνε νά ζαταδείξζ τήν δύναμιν τοΰ 
7.αού, τού άφυπνιζομένου ζατά τής αδιαφορίας τών 
αρχόντων του. 'Αντί νά Οίξη τήν σύγχρονον εποχήν ό 
ποιητής ζ. Α. Γαλανός έπροτίμησε νά ζαταφύγη 
εις τον Μεσαιωνικόν θρύλον τής ΙΙεντάμορφης, τήν 
οποίαν αγαπά τό Βασ:λέπου7.ο. Έγράφη εις ρέον
τας αληθώς στίχους ή φαντασμαγορική αυτή άλλη- 
γορία, τήν όποιαν ό θίασος άνεβίδασε χωρίς ζαμμίαν 
μελέτην. Γούτο συνετέλεσε εις τήν ψυχρότητα, ήν 
άφήζε τό έργον. ΊΙ Αρετή—διωζομένη κατ'άρχάς, 
Οριαμδεύουσα κατόπιν—ζαί ή Κακία διαμφισδητοΰν 
Πεντάμορφην ζαί Ρηγόπουζ,ο. άλλ' άμφότεροι προ
τιμούν τήν Κακίαν. 'Οταν ό λαός έξεγείρεται ζατά 
τής βασιλείας ζαί εμφανίζεται ό έχΟρός, συνέρχεται 
έζ τής έρωτιζής μέθης τό I 'ηγόπουλο ζαί εις τό πε- 
δίον τής τιμής σώζε·, τό ζράτος, εγκαταλείπει τήν 
Πεντάμορφην, παρ' ίλην τήν προστασίαν τοΰ Έρω
τος ζαί ακολουθεί τήν Αρετήν, ήτις ζαί τυφλώνει 
τόν πτερωτόν υιόν τής 'Αφροδίτης. Ό ποιητής επω
φελείται τής παρουσίας ενός γελωτοποιού διάνα ειπη 
α/,ηΟείας ζατά τών άδρανούντων ζαί διασζεδαζόντων 
ηγεμόνων.

Ό ζ Μαζρής, σοσιαλιστής, έχρινεν ότι ζαί τό 
Οέατρον έπρεπε νά χρησιμοποιηθώ διά τας ζοινωνι- 
στιχάς ιδέας ζαί έγραψε ζαΟαρώς σοσιαλιστικόν έρ- 
γον, ύπό τόν συμβολικόν τίτλον «ΊΙ λίμνη πού φου
σκώνει').Διά τήν Ε7.λάδα είνε πρόωροι α· σοσιαλιστι
κά! άρχαί, διότι ή Ελλάς ευτυχώς δέν κατατρύχεται 
άπό τά σζ/.ηράπροβύ.ήματατής βιοπάλης,ώςέν τή Δύ
σει. Καί διά τούτο ή παράστασις δέν είχεν επιτυχίαν. 
Αραιότατου τό ζοινόν χαί μόνον όμάς σοσιαλιστών- 

μέ ζσζζινον λαιμοδέτην παταγωδώς έχειροχρστει τάς 
φράσεις, όσαι ύπερημύνοντο τών έργατιζών δικαιω
μάτων καί δ·.' ών έκαυτηριάζετο ή πλουτοκρατία. 
Εργάτου οΰδέ σκιά. Συνεπώς ό κοινωνιθ7.ογ·.ζός 

σκοπός τού έργου άπέτυχε, όπως άπέτυχε καί τό 
έργον, ώς συγγραφή.

Πρόκειται περί μιάς άπ-ργίας. Μία πά/.η μεταξύ 
εργατών ζητούντων βελτιωσιν τής εργασίας καί διευ
θυντών τής Εταιρείας άπομυζόντων τόν ιδρώτα τού 
εργάτου. 'Απεργία, έκσπώσα κατά τών απεργών,. 
Ο’.'τινες έπωφεΰ,οΰνται ούτω νά διαζηρύξωσι ότι αδι
κούνται. Τό έρ,ον τοΰ ζ. Μαζρή «περιγράφει τήν 
ζωήν καί τάς σχέσεις τών ύπαλύ,ή/.ων ζαί ερ
γατών προς τας Εταιρείας ζαί αναπτύσσει τήν· 
ζατάστασιν των την δημιουργηΟ-ϊσαν άπό τό Έλ- 
/.ηνιζόν ζεφάλαιον. 'Εξιστορεί τά αίτια τά όποια 
έδημιούργησαν τά παραγζων.ζόμενα δίκαια τών ερ
γατών ζαί ύπα7.7.ήλων». Ό συγγραφεϋς μάς εξη
γεί ούτω διατί έγραψε τό δράμα του. ΊΙ έξήγη- 
σις αυτή μάς απαλλάσσει νά είσέλΟωμεν εις τήν έξέ- 
τασιν τού έργου, ώς έργου δραματικού. Δέν αφορά 
ή έζτέλεσις του τούς ήΟοποιούς πλέον, άλ’/.ά τούς 
έργάτας. Ό συγγραφεϋς κρίνει ότι ήδη άρχιζε·. ή 
λίμνη, ή ήσυχη, νά ταράσσεται’ Οά φουρτουνιάσω,— 
Οά επέλΟουν ζαταστροφαί— άά.λά άπό τό φούσζωμχ 
τής λίμνης—τά ερείπια—Οά προζύψη μία νέα ζωή. 
μία άναγέννησις διά τούς καταδίκους τής εργασίας. 
Ας τό εΰχηΟώμεν, χωρίς τήν μεσολάβησιν όμως 

δραματικών έργων. .. .
★

<) «Έςοχώτατος μπαμπάς» δράμα έζ τών νεω— 
τέρων τοΰ Ίτα7.οΰ 1’οδέττα. έδόΟη ώς τιμητική τοΰ 
ζ. Έδμόνδου Φύρστ, τοΰ δραματικού πρωταγωνι- 
στοΰτής «Νέας Σζηνής», τοΰ διαζρινομένου πάντοτε 
έπί ευσυνειδησία. Έξοχώτατος λέγεται σ Πέτρος 
Ματέν, διότι είνε υπουργός. 'Αγαπά ποά.ύ τήν κό
ρην του Ι’εμίλιαν. ήτις έχει συζευχόή τόν έογοστα- 
σιάρχην ΣμίΟ,διατεά.ούντα ήδη μετ'αυτής εις ψυχρό
τητα, ένεκα τής φιάαρεσκείας της. Ό ΣμίΟ ζητεί 
να πάρω, τήν γυναΐζά του άπό τήν I ’ώμην έζ του 
πατρικού οίκου εις μίαν πό/.tv, όπου τό χαρτοποι-ίον 
του, διότι μετά τού πενΟεροΰ του ζαί τής γυναι- 
«ί του ζή έν τή αυτή οικία εις έξάδελφός της. 
σστις έχει φήμην ερωμένου της. Ό έξάδελφός της 
αυτός έχει σχέσεις μέ ένα ασυνείδητον χρηματιστήν 
άπό τόν όποιον λαμβάνει χτήματα διά νά ίκανοποιή 
τήν ματαιοδοξίαν τής I 'εμίλιας. '< ά’Εξοχώτατος μπα
μπάς διά νά μή άποχωρίσΟή τής κόρης του άποδιώ- 
κει έζ τής οικίας του τόν ανεψιόν, άά.λ’ ή κόρη του 
τον βλέπει συχνά. Ό ανεψιός ευρίσκει εις τό καλάθι 
τών αχρήστων μίαν εϊδοποίησιν δΓ έν χονδύλιον τοΰ 
προύπο/.ογισμοΰ" τήν εί'δησιν αυτήν μεταδίδει εις τόν 

‘/'λ»! δσπς κερδοσκοπεί δΓ αυτής.
Ή άντιπολίτευσ’.ς κατηγορεί τόν Έξοχώτατον 

υπουργόν ώς ζερδοσζοποΰντα. ό δέ υπουργός άναζη- 
τών το μέσον διά τού όποιου έπληροφορήΟησαν ο! ξέ
νοι τήν είδησιν άναζαλύπτει τήν ένοχήν τής κόρης, 
τήν όποιαν Οέλων νά σώση άπό τήν δυσφήμησιν, πα- 
ραιτείται τοΰ υπουργικού χαρτοφυ/.ακίου ζαί μένει 
ν’ άποΟάνχ, κοντά εις τό μονάχο του παιδί τό όποι
ον έγζαταλείπει τώρα καί ό σύζυγος.

Ό κ. Φύρστ έπαιξε μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.
*

"Οσοι γνωρίζουν τόν μειλιχιώτατον τών Έά.λ. 
ποιητών, τόν κ. Άρ. Ιίροόελεγγιον, δέν ήτο δυνα
τόν νά άμφέδα7.7.ον, οτι καί τό έργον του «Ίσ/.η» 
·)ά ήτο γα/.ήνιον και ήρεμον, τόσον ώστε νά άπο- 
όαίνζ, μειονέκτημα, προζειμένου περί έργου δραμα
τικού ή... άβρά δράσις. Ό τίτλος, αρχαιοπρεπής, 
έκαμε νά ύποΟέση τις, οτι πρόκειται περί έμμέτ^ου 
τραγωδίας. Ό ποιητής έγραψε, άπ’ εναντίας, πε
ζήν σύγχρονον κομεντί, εις τέσσαρας πράξεις, καίτοι 
ή ύπόΟεσις ήδύνατο νά τροφοδοτ-ήση μίαν μόνον 
πράξιν.

ΊΙ Ιόλη είνε μία χήρα νεαρά μένουσα παρά τιν. 
ζωγράφω, ό όποιος είνε θετός πατήρ της καί ό όποι
ος συγχρόνως έχει μίαν κόρην, τήν "Ανναν. Πλέκε
ται εις διπλούς έρως πέριξ δύο νέων. "Αρειος—ποι
ητής — ό εις, Βρανάς ό άά.λος — θαυμαστής τών 
ώραίων έργων. Ό Αρειος αγαπά τήν Ίόά.ην’ ή 
"Αννα άγαπα τόν ’’Αρειον, άά,ά,ά κρυφά διά νά μή 
γίνχ. έμπόδιον εις τό αίσθημά του’ ή Ίό7.η άγαπα 
τόν Αρειον κατ’ άρχάς, ά7.λ’ έπειτα όχι, καί ό 
"Αρειος ζατά συμδουύ.ήν της άπέρχεται *ίς Ό7.υμ- 
πίαν. Καταφθάνει ό Βρανάς, ον άγαπα ή Ίό7.η. 
Ά7.λά τυχαίως ανακαλύπτει ούτος τό όνομά της 
γραμμένου μέ τό τοΰ Άρείου εις ένα πάγζον καί 
άναγζάζεται εκείνη νά όμολογήσ-η, οτι ύπήρχεν κά
ποια μικρά συμπάθεια" ό Βρανάς φεύγει τότε εις’Ο
δησσόν άπο-'Οητευμένος. Έν τώ μεταξύ έπανέρχε- 
ται ό "Αρειος εϊς όν ή "Αννα έξαγγέϋ.λει τήν κρυφήν 
αγάπην της καί μνηστεύονται, ένώ ή Ίό7.η άπέρχε
ται εις 'Οδησσόν προς ζαταδΐωξιν τοΰ Βρανα, όν 
’■·“"?· . . . .

'Από αυτά όλα τά διασταυρούμενα αισθήματα και 
τά ταξ-ίδια δημιουργεϊται μίαν ψυχρότης, εις ήν 
συντελεί ή έ7.7.ειψ·.ς πζ.οζής. ή άνεπαρκής ψυχο
λογία τών χαρακτήρων καί τό άτεχ.ον τών
πράξεων. ΊΪ «Ίό7.η» έλιποΟύμησεν ή ατυχής ευ
θύς ζατά τήν προϋτην εσπέραν.

*

ΊΙ δεσποινίς Βασιλεία Δ-νδρινοΰ ή όποια άντε- 
ζατέστησε τήν άποχωρήσασαν δεσποινίδα Κολυόά εις 
τό Οέατρον τοΰ Συντάγματος, τραγουδεϊ μέ πολλήν 
τέχνην ζαίχάριν. Ώς βαρωνίς Ρίζα εις τά «ΊΌινο- 
πωρινά γυμνάσια» έχ-ιροζροτήΟη έπανεΓκημμένως, 
πο7.7.ά δέ δείγματα συμπάθειας έλαβε ζατα τήν 
τιμητικήν της, καθ' ήν έδόΟη ό «"Ερως τών πριγ- 
ζήπων».

—Καί δευτέρα Έλ/.ηνιζή όπερέττα σχηματίζεται 
ύπό τήν διεύΟυνσιν τού ζ. Παπαίωάννου. Οά παίξκ 
εις τό « ’Αττικόν» μετά τό τέύ,ος τών παραστάσεων 
τοΰ θιάσου τής δεσποινίδος Κοτοπού/.η.

— () ζ. Οικονόμου Οά σχηματίση ίδιον θίασον 
διά νά παίξη τόν χειμώνα εις τό « ΠολυΟέαμα».

— Ή ζ. Κυβέλη μέ τόν θίασόν της Οά φύγη διά

Έό.ιόνδος Φί-ριίτ
Εις τΰν < Έξο/ώτατον Μπαμπαν*

τόν Βο7.ον όταν λήξη ή θερινή περίοδος. Οά δώση 
12 παραστάσεις ζαί τήν 20 Νοεμβρίου Οά έπανέύ,Οη 
εις 'Αθήνας όπως δώση σειράν 40 παραστάσεων 
εϊς τό Βασιλικόν Οέατρον.

— ΊΙ δεσπ. Κοτοπούύ.η Οα δώση σειράν παρα
στάσεων άπό τής 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμ
βρίου εις τό Δημοτικόν Οέατρον.

— Δύο αριστουργήματα έδόΟησαν ώς εύεργετικαί 
τών δύο δραματικών προταγωνιστριών, άποτελέσασαι 
ά/.ηΟή έντρύφησιν. Η κ. Κυβέλη πρωτηγωνίστησεν 
εις τήν «Άνάστασιν» τοΰ Μπατάϊγ, γραφεϊσαν έπί 
τή βάσει τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Τολστόη, ή δέ 
δεσπ. Κοτοτ.ούύ.η έπαιξε τήν «’Πλέχτραν» τοΰ 
Αυστριακού συγγραφέως Χσφμανσταλ. Άμφότεραι 
διεκρίΟησαν δια τήν έπιτυχεστάτην ύπόκρισιν.

— Ό θίασος Νίκα Οά μεταβή μετά τήν 7,ήξιν 
τής περιόδου εις Κων)πολιν.

— Τό Έλ7.ην. Μεύ.όδραμα εις Κων πολιν ζαί 
Ρουμανίαν, ή Έ7.λ. όπερέττα εις Κέρκυραν.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ
'() βασιλεύς τοϋ Μαυροβοννίοι· πρικιεκάλεσε τί»· .1 * 

‘Ανούντζιο, οπωί Λ(«/.ί?>) fra μήνα έν Κετίγνη, φιλοξε
νούμενος els τα ανάκτορα.

*
'() έν Παριοίοις αριστος γλύπτης κ. Κ. Αημητωάδη; 

ήνοιξεν εργαστήρι·»· καί έν Λονδίντρ, είς τό Κένζιγκτον, 
διατηρώ»· καί τό εν Παριοίοις. 'Εφεξής θά διαμένη τό 
ήμιον τον έτους els Παρισιού; καί τό άλλο ήμιον els 
Λονδΐνον' ήναγκάοθη προς τούτο ιός εκ τώιν εξαιρετικά»· 
παραγγελία»· “Αγγλων φιλοτέχνων. ' Απεφάοιαε ήδη νά 
έκθεση els τήν εν Αονδίνω « ‘Εθνικήν Καλλιτεχνικήν έκ- 
θεσιι··— τό Salon τον Λονδίνου—έργα κατμ τήν προ
σεχή οήζον.

★
Ό ίΐ· ‘Οξφόρδη καθηγητή; τής Βυζαντινή; καί νεω- 

τέρας ελληνικής φιλολογίας κ. Σιμό; Μενάρδος έδέχθη 
>■« διδάξη ά>* καθηγητής τοϋ αυτοί μαθήματος εν τώ 
Καποδιστοιακώ Πανεπιστημίιρ.'Ο κ.Μενάρδος μετά ολι
γοήμερον είς ‘Αθήνας διαμονήν, έπανήλθνν είς Όξφόρδην 
τιχώι· άδειας όπως έξακολουθεϊ τήν εκεί διδασκαλίαν τον·

*
Οί έν τώ ‘Εθν. Πανεπιοτημίτρ καθηγηταί κ. κ. Γ. 

Μιοτριοιτης τώιν Έλλ. γραμμάτο»· καί Ζ. Ρώσσης τής 
Δογματικής άπεχιόρησαν ένεκα ορίου ηλικίας.

*
Είς τό Σικάγου έγκατεστάθησαν τά γραφεία καί τά 

τυπογραφεία rias εφημερίδας, τής όποιας ή έκδοσις 
θά άρχίοη μετά τινας εβδομάδας. Ή έφημερϊς αΐτη ή- 
τις θά εκδίδεται καθ' έκάοτην θά περιέχη 32 σελίδας 
καί θά ονομάζεται ’ Ημερολόγιου °. Οί έκδάται έχουν τήν 
ιδέαν ότι τό σχήμα αϊτό θά προσελκύση περισσότερον 
τό ενδιαφέρον τον κόσμου.

it•
Εις τήν εν Ί>λο>ρει·τΐα έκδιδομένην φιλολογικήν εφη

μερίδα «l,e Cronache l.etterarie· ό διαπρεπής 'Ελ
ληνιστής κ. Caniilio Cessi δημοσιεύει μελέτην περί 
τοϋ διασή/ιον "Ελληνας καλλιτέχνου Ιομηνίκου θεοτοκο- 
»ΟΙ ιλου (El Greco).

*
Ή περίφημο; Βιενναία ορχήστρα ή ύπό τον Φερ- 

δινάινδου Ααΐβε διευθυνο/ιένη, καί ήτις έδωκε σειράν κλα
σικά»· συναυλιώ»· εί; τό · Κοντσέρ-φεράϊν» τον Μονάχον 
θά έλθη προοεχώι; τις 'Αθήνας διά νά Λ<όα<; Λ»’··» συναυ
λία;. Είς τήν ορχήστραν αυτήν πρώτο; πλαγιαυλητή; 
εινε ό κ. Νικ. Κονλούκης, ύπότροιγο; τοϋ Ώδείον ‘Α
θηνών, τελειοποιηθεί; εν Μονάχοι.

*
' δ'πό ερασιτεχνικόν όμιλον Ελλήνων τής Μιλγού:της 

έδόθη πρό τίνος παράστασις τον - Κύκλωπος τον Εν- 
ριπίδου ελκύοαοα πλήθος ομογενών καί έκ των γειτονι
κόν ακόμη πόλεο»·, ως καί πλήθος ξένων. Αί ‘Αμερι
κανικοί εφημερίδες άφιεροϋσι στήλας ολοκλήρους διά τήν 
παραστασιν αντήν, τήν όποιαν περιγράφουν λεπτομερών.

★
'Εν τφ Ώδείω Λόττνερ έδιίθη, έπιμελεία. επιτροπής 

εκ κυριών ύπό τήν ηγεσίαν τής κυρίας Γρνπάρη, συ
ζύγου τον υπουργοί· τών Εξωτερικά»’, τιμητική προε- 
οπερίς υπέρ τον ποιητον κ. 'Αχ. Νέη. Κόσ/ιος πολύς 
καί εκλεκτός παρέοτη, Ιδίως χ,αρίεσσαι αντιπρόσωποι τοϋ 
ωραίοι· γέλον. Ό διευθυντής τής ·■ Πινακοθήκης* κ. 
Λημ. Καλογερόπουλο; εΐσηγήθη τής προεσπερίδος διά

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ V

ιΜαρία ΞανΟΰκη 
διπλω/ιατοϋχος τοϋ Ώδείον ‘Αθηνίΰν

χαρακτηριστικής σκιαγραφίας τοϋ ποιητον. II δεσποι
νίς Ξανθάκη, διπλωματοϋχος του Ώόη’ου, νηοιλλι τρία 
άσματα πολν είριορφα, ών ίν δημοτικόν, το όποιον 
προνκάλνοε ζωηρότατα χειροκροτήματα. '() καλλιτέχνης 
κ. Κοντογιάννης απήγγειλε μονολόγονς Σαιξπηρείιον έρ
γων, ό δε κ. Εέης απήγγειλε δνο εκτενή ποιήματα τον : 
τιν Έονρσάρον > δραματικόν Μεσαιωνικόν θρϋλον— 
ό όποιος εινε τό καλλίτεροι· τον ποίημα —τονς νθεονς 
τής 'Ελλάδος ώς καί τινα σονέτα εκ τής νέας σειράς 
τών « ‘Ατθίδων τον.

★

Ό καθηγητής Γ. II. Σόον έκαμε νέαν σπονδαίαν 
άνακάλνη'ΐν αρχαιολογικήν. ‘Ανεκάλνηπι· ότι άπό τον έ- 
τονς 1460 μέχρι τοϋ 1580 “ικμαοεν εις τήν ‘Αγγλίαν 
σχολή τής ζοιγραρ ικής, εφάμιλλος πρίις τήν φλαμανδι- 
»ήν> γερμανικήν καί ιταλικήν. "Οταν ό Σαιξπήρος έ
γραφε τά δράματιί τον, τότε ζιογριίφω διάσημοι έξετέλονν 
θανμαοίας εικόνας. "Ολα τά έργα αντά ίχάθησαν, ιιπέ- 
μειναν μερικά, τά όποια άπεδόθηοαν είς τόν Χόλμπαιϊν 
καί τον Είιν Αί·κ.

"11δη ό καθηγητής Σιιον κατιόρθιοοε νά ονντάξη κα
τάλογον τών ονομάτων έβδομήκοντα άγνο'ιστων μέχρι τον- 
δε "Αγγλοιν ζωγράφο»·.

it
Ό Καλλ.ιτεχνικός Σννδεσμος απεφάωοε νά διοργανιοοη 

καί εφέτος καλλιτεχνικήν έκθεσιν είς τόν · Παρνασσόν* μί 
λαχνΐον. Ή εορτή θά όριοθή διά τάς άρχάς τοϋ Νοέμ
βριον, με διιίλεξιν περί ζωγραφ ικής.

Τάι· χειμοινα θά γείνη έκθνσις έργων τών κ. κ. 
‘Οθωνιιίον καν Χατζή.

*
Αί τελενταΐαι άποκαλνφεις τΰιν άνακρίσεο»· διά τήν 

κλοπήν τής άγνώατον έτι διαμονής Τζοκύντας στρέφονται 
πρίις κάποιιιν διεθνή 'Εταιρείαν κακοποιών, αίτνες κά- 
μνονν άποκλειστίκώς .... καλλιτεχνικός εργασίας.

Ή Εταιρεία διενεργεί κλοπάς καλλιτεχνικών κειμή
λιο»·, τά όποια πωλεΐ els τήν ’.Ίμερικήν, Επίσης έχει 
εργαστήρια, όπον γίνονται τελείατς άπομιμήοεις καλλιτε- 
χνημάτων, πιολονμεναι κατόπιν εις νεοπλ.οότονς Άμερι- 
κανοί·ς ιός αληθινά έργα Τέχνης.

ΊΙ Εταιρεία έχει άντιπροοιόπονς είς άλας τάς Εί- 
ρωπιίίκάς πρωτεοόσας καί κεντρικήν διεί'θννσιν έν ’.ί- 
μερική.

ir
Κατηρτίοθη ‘Αθηναϊκόν κοί'ϊντέτο ί'πό τών κ κ. 

Καλομοίρη, Χιοραφά, Καζάζη, 1'αϊδεμβέργερ καί Οΐκο- 
νομίδοι·. (4ΐι εκτελοϋν κορίοις ιεωτέρας οι-νθέσεις.

*
Ή προθεσμία πρίις ί'ποβολήν σχεδίων τοϋ προκηρι- 

χθέντος διεθνοϋς διαγιονιομον πρός άινίγεροιν ιιεγάροι· 
τών έν ‘Αθήναις δικαστηρίων έληξε. Ώς γνωοτίν διά τό 
βρα(Ιει·θησόμενον πρώτον οχέδιον ιόρίσθη βραβεϊοι· 20 
χιλ. δρ. καί διά τόδεϊ'τερον 1 χιλιάδων.

Ώς πρός τήν ελλανόδικον επιτροπήν, άπεη αοίσθη ό
πως αί·τη ονγκροτηθή διεθνής. Πρός τοϋτο έζητήθησαν 
παρά τών Κυβερνήσεων Γαλλίας, Ιταλίας καί Γερμα
νίας <«»·<ι είς κριτής εκ τΛ>· εκεί η ημισμένωτ άρχιτεκτό- 
νωι· καί οί όποιοι θά άποφ ανθώοιν έπί τών σχεδίων.

Είς τήν επιτροπήν θά μκτάοχη έκ τών ήμετέρο ν ό 
παρά τω 'Λ σείω Πάγιο Εισαγγελείς.

Τά σχέδια, τά όποια ίπολογίζεται ότι είς έκταοιν χώ
ρον θα φιθασοιν τα χίλια τετραγωνικά μέτρα, θίι έκτε- 
θώιτιν εις κοινήν θέοιν έν τιϊί Ζαππεί.ρ μεγάρερ.

“Ηδη ήρχιοαν νά καταφθάνοι·!· είς νπερμεγέθη κιβο'ι- 
τια έν Πμ ' Υπονργείηι αί μελέται τών διαγονωθησομέ- 
ναν.

Είς τόν διαγωνισμόν λαμβάνοιν μέρος ξένοι αρχιτέκτο
νες παγκοομίως γνωστοί, ίδίρ δέ Γάλλοι καί Γερμανοί, 
καί έλά-χωτοι εκ τών ήμετίρον.

*
ΕΙς τό θέατρον τοϋ Αροίρν -1ά»· τής ‘Αγγλίας παρε- 

στάιθη έν νέον έργον, τό όποιον ηέρΐΊ τόν τίτλον 
•‘Ελπίς*. Πριοταγωνιστοϋντα πριίοιο.πα εινε δί·ο άνδρες, 
μία γι·νή τήν όποιαν άγαποϋν άμη ότεροι και ένας ίππος 
οστις φ έρει τα ίδιον όνομα μέ τό έργον.

Τό έργον διαιρείται εις δώδεκα εικόνας, ·> διάλογος 
εινε γοργός καί τά επεισόδια άλίππάλληλα. Είς εκάστην 
εικόνα αί σκηνικοί άναπαραστάοεις άποτελοϋν τό ωραιό
τεροι· μέρος τοϋ έργον. ‘Αναπαρίσιαται μετάξι· τών άλ
λον, μία σκηνή έκ τοϋ σεισμοΰ τής Μεσσήνης κατά τήν 
όποιαν οί θεατοί βλέποω· νά κρημνίζονται οΐκίαι, έκα- 
τοντάδές άτόμιον νά περιφέρονται άι·ίι τάς έρειπωμένας 
όδοί·ς καί φλόγες νά εξέρχονται άπό τοΐ·ς οωροί·ς τώιν 
σι·ντριμμάτον.

Ένο> ή Μεσσήνη καταστρέ'/ εται, οί πρωταγοο'ΐσταί 
τοϋ έργον δεικι·ί·οι·ν τό θάρρος μέ τό όποιον είνε προικι
σμένοι, καί χιίρις είς τίι όποιον κατορθώνονν νά οωθοϋν 
οί ίδιοι καί νά σο'ιοοιν καί πολλονς ά·λοι·ς. Είς άλλην 
εικόνα αναπαρίοτανται αί ίπποδρομϊαι είς τιις όποιας άνα 
δεικνίετιιι, όπως είνε επόμενον, νικητής ό μετάξι· τών 
πρωταγωνιστών τοϋ έργον σνγκαταλεγόμενος ίππος, όστις 
καθιστά εφικτόν τόν γάμτν τής ήροιίδος μετά τοϋ περί- 
Ί'ήμο!· κόμητος Νόρχεοτερ.

h
Ό νίός τοϋ Ε. 1‘οοτάν θά εμη ανωθή προσεχώις ιός 

δραματικός συγγραφέας. Ώς θέμα εξέλεξε τόν Ναπο- 
λέοντιι.

Ό Καροϋζο επεριίτωοε τήν θεραπείαν τοΰ λάρυγ
γας τον καί παίζει ήδη είς Βιέινην. Κατόπιν θά παίξη 
εις τι Βασιλικόν θέατρον τοϋ Βερολίνου τό ■■■ Έλιξίριον 
τοϋ Έριυτος -, '< Παληάτσονς» καί Ι’ιγολέττιν .

★

‘Απέθανεν ό /’άλλος 'Ακαδημαϊκός Ερρίκος Οί·ο- 
σαί, νίός τοϋ επίσης ‘Ακαδημαϊκοί· ‘Αροέν Οΰοσαί, έν 
ήλικίφ β3 ετών. Ιστορικός καί κριτικιις, ένεφιινίοθιι ιός 
φιλολόγος μέ τήν ιστορίαν τοϋ ‘νίπελλοϋ, ήν σννέγραιμει· 
έν Έλλάδι. “Εδημοσίννσε τήν Ιστορίαν τοϋ 'Αί.κιβιάδω· 
καί τής ‘Αθηναϊκής δημοκρατίας «.τό τοϋ θανάτου τοϋ 
Περικλέοι-ς μέχρι τοϋ θανάτου τών Τριάκοντα Τνριίννυν, 
οτεφθεΐοαν ύπό τής Γαλλ. 'Ακαδημίας. Τώ 137!/ έξέ- 
δωκε vein· έργον, ί·πό τόν τίτλον - ‘Αθήναι — 1‘ώμη·—Πα- 
ρίοιοι , τηι δέ 1883 μελέτην περί τοϋ ‘Αγροτικοί νό
μου έν Σπάρτη·

Κατά τά τελευταία είκοσι έτη κυρίως έπεδόθη είς 
τήν νεωτέραν Ιστορίαν τής Γαλλίας, καί ιδίως εις τήν 
εποχήν τοϋ Α'απολέοντος, Τώ 1893 ίξελέγη πρόεδρος 
τής 'Εταιρείας πρός πρτίοδοι· τών 'Ελληνικών μελπτών, 
τιβ δέ 1891 ‘.ίκαδη,ιιαϊκός.

*
Τήν 20 καί 21 8βρίοι· θά γείνουν αί δύο διαλέξεις 

τοϋ '.ίκαδημαϊκοϋ Ρισπέν έν ‘Αθήναις. θά όμιλήσ/ι περί 
'Γολστόη ν,ιΐί κατόπιν περί τον Μεγ. Ναπολέονιος.

‘Αργότεροι· θά έλθη είς ‘Αθήνας ό Ροστάν, ίώτις 
θά ν.άμα καί ούτος διάλεξα·.

*
Ζωηρά προ/ιηνύεται ή έι/ετενή κίνηοις εις τό \ημο- 

τικόν θέατρον. Ό δραοτηριιότατος διευθυντής τον κ. 
Κονταράτος κατά τίμ· είς Ευρώπην /ιετάβασίν του «ξη- 
νφάλισε άληθεϊς εκπλήξεις διά τήν χειμερινήν περίοδον.

Αί ‘Αθήναι θά ευτυχήσουν νά άκούσσυν τ>|>· Γαλλΐδα 
ήθοποιόν κ. Σωσάνην Ιεπρέ, ήτις ήνοιξε νέον ορίζοντα 
είς τήν δραματικήν ηθοποιίαν, έ.πιτνγχάνονσα Ιδίως εις 
τά ρεαλιστικά έργα θά έλθη τήν 4 Νοε/ιβρίου καί θά 
διόση τήν «Ζωήν τών Βωμών*, τό ε/'άπρ· τοϋ Ρό- 
τσιλδ καί τήν αΦαίδρανε τοϋ 1'ακίνα. ‘Επιβάλλεται έν 
τοΰτοις νά παίξη καί τήν « Ήλέκτρανο τοϋ Χοφμει- 
σταλ, είς ήν έξαιρετικώις διαπρέπει.

Ό Έρμέτε Νοβέλι, Boris προσεχώς αποχωρεί τής 
σκηνής — είνε ήδη 63 έτώιν — θά κόμη τήν τελενταΐαι' πε
ριοδείαν τον, ύιρχόμενος άπό τάς ‘Αθήνας, θά παίξη τον

Εμπορον τής Βενετίας ·, τόν -Παπά Λεμπονάρ , ετόν 
Λουδοβίκον ΙΕ'*,τους «Πτωχούς ανθριόπους*.

Ή Ίσπιινίς 1‘ϊτα Σακέτο, άνταγονίστρια τής Αού- 
γκαν, έιπο τάς ωραιότερα; χορεύτριας, δημιουργήσαοα 
ιδίαν τέχνην χοροί·, θά διόση δύο εσπερίδα; χορευτικτις, 
Χορεύει μέ ήρέ/ιονς ρυθμούς, μέ συνοδείαν έορταστικώιν 
μελωδιίϋν. θά έμφωαοέΐϊι καί είς Ελληνικούς χορούς.

θά έλθη ό νεωτεριοτής Ιταλός δραματικός ηθοποιός 
Φερροντσιο 1'καραβάλ'α, όστις ήδη θριαμβεύει είς ‘Αμε
ρικήν. θά παίξ/ι ’Βασιλέα Αήρ·, α’Ηθοποιόν Κήν*, 
«“Εμποροι· τής Βενετίας*, θεωρείται άνώιτερος τοϋ 
Ζακόνε καί τοϋ Νοβέλι. Ό θίασό; του άποτελείαι άπό 
60 πρόσωπα.

‘Επίσης θά έλθουν ό Μαύρος yaros τών Παριοίο»· 
καί μεγάλη Ιταλική ΐϊπερα, ήτις θίι διϊιση, έκτός άλλων, 
τήν Μαντάμ Μπωτερφλάί* τοϋ Ποιτοίνη, τόν ’Ιππό
την τώιν ρόδων- καί τήν <· Σαλώμην* τοϋ Στράονς καί 
τήν ·Ρέαν· τοϋ Σαμάριι. 'Επίσης θά μάς έπωκεφθή 
καί 'Αγγλικΐ/ απέριττα.

■α
‘Αφικνεΐται είς 'Αθήνας προσεχώς ι'/ διάσημος ϊ·η·ί- 

φωνος κ. Γκιιζά Ντε Ζύν καί κατόπιν <5 διάδοχος τοϋ 
‘Ιωακείμ έν τή ’Μουσική 'Ακαδη/ιία·· τοϋ Μονάχου 
βιολιστής κ. 'Ερρίκος Μάρτιό.

*
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ήνοιξεν έι· Παρισίοις ιό η θινοπωρινόν SuloH, μέ 
έργα ζωγραφικής, γλυπτικής καί Λιακοομητικής. Ιδιαί
τερον ένδιαφέρον έχει ή αίθουσα Henr’l de (irou.i‘. 
'<) καλλιτέχνη; παρουσιάζει ολόκληρον σχεδόν τό έργον 
του είς ποοσωπογραφίας, συνθέσεις, προτομας καί αι— 
Αωάττας, ή· <"?.<■> 50. Πολύ δυνατοί αί προιομαΐ τοΰ Βάγ- 
vfo καί τοΰ δίπετΰβεν. Έκ τών προσωπογραφιών του 
άνωτέρα είνε ή τον Βαλζάκ καί έκ τιον ανδριάντων τον ό 
rot' 7'οζοτόη, ώ» άναχιοοητοΰ μέ δισάκι εί; τόν τόμον.

"Ολα τά ίο;·« τον HenriJ de Groil.c εινε πρωτό- 
τν.τα, προϊόντα ισχυρά; Ατομικότητας. Ό μέγας καλλι
τέχνης εινε Βέλγος, υιό; την έπίοης μεγάλου καλλιτέ
χνου Charles de (ΪΠΙΙΙ.Ε. Επίσης κρίνονται ώ; έργα 
μεγάλη; συλλήψεως εί; άι·Λο<ά; είς μικρέ»· τον ftirror 
μέ εν βλέμμα αυστηρόν καί 0 λιμέναν καί εί; πίνας, πα- 
ριοτιόν τόν Ναπαλέοντα κατά τήν παραμονήν τον 
Βατερλό,.

*
Ό διακεκριμένος έν 'Ιταλία Ελληνιστή; κ. Σιμώνε 

Λί-Μ.ιροΰβεο έΛημοοίευσεν έν ιδιαίτεροι τεύχει μελέτην 
περί τον γλωσσικού ζητήματος έν ΈλλάΛι. *il; απαύγα
σμα τόιν γνωμών τον δύναται νά θεωρηθή ή κατωτέρω 
περικοπή, ήν παραθέτομεν έν μεταφράσει.'() καθηγητή; 
κ. Μπροΰβερ, Άν διακρίνει βαθύτης οκέψεως καί διαύ
γεια κρίοεως, είνε τέλειο; γνιόστη; τή; νεοελληνική; 
Ί ιλολογίας.

< 'Ο νομίζων ότι ύπάρχουν πράγματι δύο μόνον κόμ
ματα καθαροί; ξεχωρίζοντα καί σχεδόν τη; αυτή; οντότη
τας, καθαρεύοντε; καί χυδαιζιιντε;, ή ονειρεύεται ή σφά
λει χονδροειδώς, άφοΰ θά ήτο καθ'όλοκληρίαν αδύνατον να 
Λιαιρέση τι; τον; συγγραφείς εί; Λόο Λιακεκριμμενα; κα
τηγορία;.— Μεταξύ ολίγων τινων οίτινες έπιδεικνι'ονοι 
ένα υπερβολικόν καί άτωιμελή Αρχαϊσμόν, καί τον μικρού 
πυρήνα; ιών πλέον παράτολμων μαλλιαρών (τινέ; τών ό
ποιων όσιοι μακράν τή; πατρίδα; καί Λέν κατορθοίνουν 
να Five σύμφωνοι τουλάχιστον μεταξύ των} υπάρχει όλο· 
κλήροι· πλήθος συγγραφέα»·, οίτινες ήδύναντο νά ταξινο- 
μηθώσι είς πολλά; σειράς, αναλόγιο; τή; πλέον ή έλαττον 
γειτνιάσει»; είς τό ΐν ή τό άλλο άκρην. Άλλ' έκείνοι, 
ιιιιινες παρουσιάζουν χρωματισμού; πλέον ποικίλοι·;, Five 
όλοι καθαρεΰοντες ή όλοι χυδαΐζοντε; ; Οΰτε τό έν, ούτε 
τό άλλο. Είνε όμως Αληθές ότι έκεΐνω έξ αυτών, o"tivf; 
τηρ αναιμίαν νυχάοιοτον μετριοπάθειαν,τό ακριβέ; μέσον, 
είνεοί μάλλον άναγινωσκομενοι καί οί πλέον Αρεστοί,οίοι .με
ταξύ τών νεωτέρων,ιί Ιροσίνης,ά Ααμβέργης,ό Παπαδιαμάν- 
της,ό Έπαχτίτης,ό Αοαγω' μης, ό Ηνοτόκης, ό Καλόγερό- 
παυλας. Καί ό ίδικός των τρόπο; τον γράφειν μ'ξ τόι· 
καιρόν θά δεσπόοη’ ή γλώοσά των άπό τοΰΛε ώφειλε τό 
rjffl τό όνομα Εθνική, καί όχι Καθαρά, λέξις αντι
παθητική, μή άΐ’ταποκρινομένι/ εί; τήν αλήθειαν. Αυτή 
Five ή γλώσσα ή τ ι ; ό μ ι λ r ϊ τ α ι. όχι ή τον Σωκράτους, 
καί όλιγόιτερον ακόμα ή φανταστική καί ζωηρά, άλλά 
ταυτοχρονως αγροτική, άμορφο; και άτνλη; ταιν περιφή- 
μιον τραγονόαόν. Ανάγκη ι·ά έζηγηϋώ έπί τή; ρράσνω; 
• ήτι; όμιλνΐται Όμιλνΐται νπό τίνο; ; όχι νπό τον
λαόν, όστις Five όχλο;, άλλ' ί'πό τον πλήιίον; έκείνων 
οΐτινν; νί-ρίσκωται fI; τό Κοινοβονλιον, el; τά Λημόσια 
γραφεία, καί ανχνάζονσι νϊ; τά; ονναναοιροφΐι; καί ονν- 
αί>ροίον.κ τοΐ’ έκλνκτον κιωμιιν, Τνλο;, ή άρχαία παριίΛο- 
οι; παρνΛέχντο uvfv Λνοκολία; Λιαφόροι·; χρήοιι; el; 
τά έγγραφ α τή; αντή; έποχή;, καί οχνΛόν παιρ' όλοι; τοΐ; 
λαοί;, καί νί; ί,λα; τά; φιλογογία;, νπήρχε καί νπάρχνι 
πάντα σημαννκή Λιαφορΐι el; τήν γλώσσαν, fuiaSv τή; 
ποιήονω; και τοΰ πεζόν λόγον' καί όταν έπιβεβαιονται 
ίίτι μία γλώσσα γράφεται Λπω; καί όμιλεϊται, χρειάζεται 
νΰΛτίκτωμνν ei; τήν Λήλωσιν ταί-ιην τήν πραγματικήν τη; 
αξίαν. ΑηλαΛή τό νά γράφη τι; el; τήν Λμιλονμένην γλιόο- 
σαν Αέν elve ακριβώς τό ίόιον μέ τό τό γίμΐφη όπιο; 
όμιλεϊ τι;, ΙΛάο; el; τά; οίκιακά; σχέσεις καί τά> τή; 
καΆημερινή; αναστροφής.

U8

’ Υπό τοιαντην έννοιαν, μία τι; Λιγλοισσία νπάρχει παι- 
τοΒ κατά τό μάλλον ή ήτταν και ίίοτι; Άίλνι νά τό άρνη- 
Ίή· Λεικννει, άκονοίιο; τον, ότι Λεν βλέπει πέραν 
τής ρσ·ός τον. >

*
Τήν 2 Όκτιοβρίον ανοίγει έν Σμάρνη νκίΐεοι; ζωγρα

φική τών έργων τοΰ καλλιτέχνον κ. Β. Ίίίακηαίον.
*

ΕΙς τό ΓΙαννπιοτήμιον τή; Νέα; Ύόρκης, ίίπον ώ; 
γνωστόν νπάρχει ί'Λρα Λημοωογραφία;, 0ά γίνουν έιγέτο; 
Λιαλέίει; περί έφημερίόων καί έφημεριΛογραφίας, περί 
εΙΑησεολογίας, ενιμνολογίας, περιοΛικον τύπου, εβΛομαΛι- 
αιον καί μηνιαίοι·.

Αί Λιαλέξει; αί·ται &ά αρχίσουν τήν 21ην 'Οκτώβριον 
καί ίλίι παραταΐίοΰν μέχρι τή; 18η; Μαίαν.

*
Έ1· Ρώμη σννήλίλε Αιε&ι·έ; Άρχιτεκτονικι.,ν Σιΐ'έ- 

Λριον. Τό προσεχές Σι νέΛριον κατά πάσαν πιίΐανότητα ί)ά 
όριαιΊ/! νά σννέλΙΙη τιβ 1914 fi; Αθήνας.

*
Άπέθαννν ό Βέλγο; τοπειογράφο; ΈΛονάρΛο; Elie, 

εκ τών κρατίοτων !·Λατο)’ράη·ωι·, έν ηλικία 52 έτών. 
Εις τα Παρισινόν Sfilou είχεν εκθέσει έσχάτω; Λΰο 
πίνακα; μεγάλη; άξια;, έν ΦλαμανΛικόι· έσωτερικόν 
και έτερον ·Παρα τιμ κηπουρτβ».

*
Εί; τήν Γαλλίαν και τό Βέλγων κατηρτι'αΆη έ.πιτροπή 

πρός άνέγεροιν άνΛριάντο; τοΰ Βίκτωρος Ονγκιό τις τό 
πεΛιον τοΰ Βατερλώ, τό όποιον κατέστησε Λημοφιλέ; 
η υπέροχο; περιγραφ-ή τοΰ μεγάλοι· μι·ι')ιστορωγράφοι;

*
Άπέίλανει· ά Βέλγο; καλλιτέχνη; καί καθηγητή; τοΰ 

αχεΛίον έν τή Βελγική ΆκαΛημίη τών Καλιόν Τεχνών 
llenri Ben'llllliins. Έπί μακρά έτη υπήρξε καθη
γητή; τϋίν σχεδίων καί τή; ανατομία; είς ενρνν κύκλον 
μαθητών καί ΐΛίαι; μαθητριών 'Ητο καλλιτέχνη; εΐ·σι- 
νείΛητο; καί μεγάλη; αξίας. 'Ητο ηλικίας 55 έτών.

*
Εί; τί,ν πανηγυρισμόν τή; ίβΛημηκονταετηρίΛο; τοΰ 

’Εθνικού ήμόίν Πανεπιστημίου έΑήλ.ωοαι· μέχρι τοϋΛε 
ότι θά μετιίσχοι ν όλα τά Πανεπιστήμια τή; Αγγλίας, 
Γαλλίας, Γερμανία; καί τινα τίΐιν Αμερικανικοί!·.

*
!1; αντιστάθμισμα περίπου τή; άποιλείας τή; Τζο- 

κόντας, αγγέλλεται ή άνεύρεσι; ένό; αριστουργήματος 
τοΰ Τισιανοΰ, τό όποιον έθεωρεΐτο άπολεσθέν.

Πρόκειται περί τής εϊκόνος τοΰ Καρόλου Ε' , τής 
όποιας τά ίχνη άπό πολλ.ών ΛεκάΛοη· έτδιν ειχον χαθή. 
Έπιολεΐτο προ έβΛομάΛο; είς μίαν Λημοπραοων έν Έ- 
Λιμβούργιο μέ αρχικήν τιμήν μια; λίρα;. Ταχέοις όμως ό 
συναγοινιομό; μεταξύ Λΰο ειδικών άνεβίβασε τήν τιιιήν 
είς 10,000 φράγκα.

Περί τής είκύνος ταύτη; τον Τισιανοΰ υπάρχει καί τό 
έξήςανέκδοτοι·. Ένώ τήνέξετέλει ό/ιέγα; καλλιτέχνης ετυχε 
μίαν στιγμήν ύ χρωοτήρ νά πέση έκ τών χειρών του. Α
μέσως τότε ό Λΰτοκράτοιρ εοπευοε νά τον σηκόκτη λέγιον :

— 'Ο καλλιτέχνης είνε άξιο; >·ά ΰπηρετηθή άπό ,ένα 
ή;'ε/ιείνα .'

*
Συνέοτη έι· Άθήνως υπό έραοιτεχνών κώ λογιών 

Μουσικός καί Φιλολεη·ικός σύλλογο; ί·πί> τήν επωνυμίαν 
ή · Τέχνη . '() σύλλογο; θά έπιδιώξη τόν καταρτισμόν
όρχήοτρα; έξ εραοιτεχνόιν, ιίιΛικοΰ χορού, τήν ίδρυσα· 
δραματικής σχολής καί τήν Λιοργάνιοοιν φιλολογικϋιν δια
λέξεων. Οί έρασιτέχναι τοΰ μουσικού τμήματος ανέρχονται 
εις 70. Πρόεδρος έξελέγη ό κ. ;1. ΚαλογερΛποιιλος, 
γραμματεύ; ό κ. Καμπάνη; καί ταμία; & κ. Μπονάνος.

NErtl ΕΚΑΟΣΕΙΣ
Ίω. Ζερβού. Ίϋτορία τϋς ’Ιδίας. ΊΙ έςέ>:ς:; 

τών άνβεωπίνων ιδεών. Οεολογιχώ;. μ,ϊταφυσιζώ; καί 
έπ:στημ.ον·κώ; καί τά εξαγόμενα τών ιδεών το5των 
εί; θρησκευτικά; πιστέ:;, εί; ηθικά δόγματα καί εί; 
τά; άλλα; κοινωνικά; έοαεμογά; διατυπώνονται εί; τά 
δύο βιβλία "θϋ έργου - τόν Γαβατάμαν καί τόν Άστά- 
ρ-ην—περιληπτικώ; καί κατά τρόπου; μεταφορικού;, 
•/topic νά παραβλεού-η έκ τούτου -ή ακρίβεια. Ώ; συνά- 
Οραισμζ καί όλοκλήρωσι; τών ιστορούμενων ιδεών προ
κύπτει τέλο; κεντρική φιλοσοφική ιδέα, εξηγούσα, 
συναρμόζουσα καί ένώνουσα ολα; τά; ανέκαθεν κοινω
νικά; πίστει; καί φιλοσοφικά; δοξασία;. Τό σύγγραμμα 
τού κ. Ζερβού προδίδει σοβαράν εργασίαν, συστημα
τικήν μελέτην. *Ο συγγ^αφεύ; φαίνεται μελέτησα; τήν 
οιλοσοοίζν όλων τών έπο/ών καί τών πολιτισμών, 
συγκεφαλαίωσα; ολα τά συστήματα τή; ιδέα; ει; εν 
συμπέρασμα ένό; δόγματο;. "Υφο; βιβλικόν, λυρική 
παοάστασ·.; τών φαινομένων καί τών πραγμάτων, ζω- 
γεαοική απόδοσι; θεωριών.

ΊύξεδόΟη εί; τήν Φιλοσοφικήν βιβλιοθήκην Φέξη.
*

'<) ιιονεόειός. Ε. Hiecltel. Μετάφρασι; .1. Φαρ- 
μακοπούλου.—Έξετάζων άπό β'.ΟΛογική; από'ΐεω; και 
ίδϊω; σύμφωνα μέ τήν κρατούσαν θεωρίαν τ ή; εςελιςεω; 
ο Χαϊκελ τήν κίνησιν, τήν σϋνΟεσιν καί τήν άνάπτυ- 
ξίν τή; ύλη;, παρουσιάζει τόν Μονιο; όν, ήτο: πην α
πλήν καί έξ ένό; στο:/είου σύστασιν τή; ύλη:, ώ; την 
μόνην πραγματικήν καί εναργώ; αληθή φιλοσοφικήν 
περί τού κόσμου άντίληύ:ν. Έξεδόλη εί; τήν Κοινω
νιολογικήν βιβλιοθήκην Φέξη. ·

♦
Δύσκολον λογοτεχνία; ειδο; είνε τ' αποφθέγματα 

.και αί γνώμαι καί τά επιγράμματα, όταν, εννοείται, 
έχουν πρωτοτυπίαν καί στηρίζονται εί; τήν αλήθειαν 
τή; ζωή;. Καί δυσκολώτερον ακόμη είνε νά διατυ
πωθούν πρωτοτύπω; καί καλλιτεχνικώ;. Ό πολυσχι
δή; εί; φιλολογικήν παραγωγήν κ. Α. Γρ. Καμπού- 
ρογλου; ύπερενίκησε καί τά; δύο ταύτα; δυσκολία;. 
Καί μα; έδωκεν εί; τά «θρύψαλα» δχι μόνον άκέ- 
οαιον τό οιλαλογικόν Έγώ του, αλλά καί νέον τύπον 
γνωμών καί αποφθεγμάτων, τύπον άνεκδοτικόν, με
στόν έναργεια; καί κομύότητο;. Απ’ αρχή; εω; τέ- 
λου; τά «ΗρύΦαλα» μέ σκέώει; γενικά; καί μέ εικό
να; καί άντιλήύει; τή; ελληνική; ζωή-, εύθυμα και 
ομω; πικρά, άληΟοοανή καί ομω; πλήρη ειρωνεία; 
καί σατύρα:, αποτελούν ένιαΐον καλλιτέχνημα, άναγι- 
νωσκόμενον μέ άμετάπτωτον ενδιαφέρον καί με αμεί
ωταν εύχαρίστησιν. Τά «Θρύψαλα» έξεδόΐησαν εί; τήν 
«Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

*
Ό 'Αριστοτέλη; είνε ό πολυσχιδέστερο; καί έγκυ- 

κλοπαιδικώτερο; τών φιλοσόφων, τού οποίου τό έργον 
υπήρξε καί ή βάσι; όλη; τή; νεωτέρα; έπιστήμη; καί 
ο'.λοσοίίία;.Ηβικά X'ntoyajjeia είνε τό νεωτεριστικόν 
’έργον του, εί; τό όποιον έξετάζονται. αναλύονται καί 
διατυπούνται άπό θεωρητική; συνάμα καί πρακτική; 
άπόψεω; αί άρχαί τή; κοινωνική; και τή; άτομική; 
ήΟική;.ΊΙ μ-τάορασ·.;, οιλολογική καί σαφή;, ύπό τού 
κ· Κ. Ζάμπα, έξεδόΟη εί; τήν βιβλιοθήκην Γ. Φέξη 
τών 'Αρχαίων ’Ελλήνων Συγγραφέων.

♦
Βνζάντιον καί Βυίαντινάς πολιτιθ|ΐός.— 

ΈξεδόΟη ύπό τοΰ Συλλόγου Ώοελίμων Βιβλίων κατά 
μετάφρασιν τοΰ καΟηγητοϋ τού Πανεπιστημίου κ. Σα- 
κελλαροπούλου τό Λ' μέρος τοϋ γνωστού εγχειριδίου 
τοϋ Δρο; "Εσσελιγγ. καΟηγητού τού Πανεπιστημίου 
-εν Λέιδεν τή; 'Ολλανδία;. Τούτο Οά έπακολουΟήσουν 

άλλα δύο μέρη προσέχω; έκδιδόμενα. ΊΙ συγγραφή 
έξεδόθη τώ 1902. ΊΙ μετάυρασι; έγένετο έκ τή; Γαλ
λική; μεταφράσεω;. πή προσθήκη σημειώσεων.

★
’<> Άγιος Ι’ρηγόριος ΙΙαλαιιάς, Βυζαντινή με

λέτη ύπό Γρηγορών Παπαμιχαήλ, διευΟυντού τοϋ 
«’Εκκλησιαστικού Φάρου». Έν ’Αλεξάνδρειά. Ό Γρη- 
γόριο; Παλαμα; (1296—13lip) ήτο άρχιεπίσκοπο; 
Θεσσαλονίκης. 'Αφού έρευναται έν εισαγωγή ή ζωή 
τού ιεράρχου ώ; ΊΙσυχαστοϋ καί ή κριτική τή; περί 
αυτού Φιλολογίας, έκτίΟεται μετά πολλή; επιμε/εια; 
ή δρασι; τοϋ μεγάλου κληρικού.

*

Ό έν Νεάπόλε: διακεκριμένο; 'Ελληνιστή; κ. 
Μπροΰβερ έδημοσίευσεν εί; τεϋχο; έκ ΊΟ σελίδων 
έκδοΟέν ύπό τή; «Reale Academia tlei lincei· μελέ
την του περί τού κ. Στεφάνου Μαρτζώκη, ύπό τόν 
τίτλον «Un poeta Italo-Greeo.» '·> κ. Μπροΰβερ 
αναλύει διά μακρών καί λεπτομερώς ό/όκληρον τό 
ποιητικόν έργον τού κ. Μαρτζώκη. έπαινιτικώτατα. 
Ίδίω; έξαίρει τήν ζωηράν φαντασίαν αυτού, τόν ρυθ
μόν, καί τόν χαρακτηρίζει ώς τόν εισηγητήν τοϋ ρεα
λισμού εν τή νεοελληνική ποιήσει.

★

Ύπό τού καΟηγητοϋ κ. Ηρ. Χαιζηαράπη εξεδόΟη 
μετάφρασι; εί; στίχους όμοιοκαταλήκτους τοϋ ποιή
ματος τοϋ Μουσαίου·Ί’ά καΟ’ΊΙιιώκαί Αίανόρον·. 
Τό πρωτότυπον γεγραμμένον εί; 'Ομηρικήν γλώσσαν 
παρέχει άρκετάς δυσκολία;, α; ύπερεπήδησεν ό εΰπαί- 
δευτο; μεταφραστή;. ΊΙ δραματικωτάτη έποποιία τού 
Βυζαντινού ποιητοϋ αποδίδεται μέ ολην τήν περιπά- 
Οειαν πιστώς. καίτοι ή μετάορασις δεν είνε δουλική.

★

lltoi γλώιίύιις καί εκπαιδευτικού συστήματο;,διά
λεξε; γενομένη έν 'Αλεξάνδρειά, ύπό .1. Αιμποίτω·. 
Μία σύντομο; άνασκόπησι; τού γλωσσικού ζητήματος. 
Δέν προστίθεται τι νέον είς τάμέ/ρι τοΰδε ειρημενα, 
διατυποΰται 0μω; ύγιή; γνώμη ποιον πρεπει νά εινε 
τό έκπαιδευτικόν σύστημα, οπερ δέον νά εφαιμοσΟή 
εί; τά σχολεία, ίδίω; ώ; πρό; τήν γλώσσαν. 'Απο- 
κρο <ων τήν ύπαρξιν διγλωσσίας, κηρύσσεται υπέρ τή; 
μια; καί μόνη; γλώσση; τού Έλλ. ΈΟνου;, τή; κα- 
Οαρευούση;, ώ; αϋτη εχη απλοποίησή διά τή; παρε- 
λεύσεω; τών αιώνων.

*

Χασώιτω·, Βνζαντιναι Σελίοες. Έν 'Αθήνα:;.
Ύπό τόν γενικόν τίτλον Βυζαντινά·. Σελίδες ό καί 
έξ άλλων συγγραφών αυτού γνωστό; ύόγιο; κ. Γεώρ
γιος Χασιώτη; έξέδωκε δύο τόμους. Ό πρώτο; τομο; 
έπιγράφετα: «Α· Πριγκηπόνησο:". Περιέχει περί τών 
πρό τών πυλών τή; Κωνσταντινουπόλεως Οελκτικωτα- 
των νήσων μονογραφίας, δυναμένας νά χρησιμεύσωσι 
τοΐς περί τήν τοπογραφίαν καί βυζαντιακήν άρχαιολο- 
γίαν άσχολουμένοις, παρεμβάλλονται δε εν ταΐς μονο
γραφία:; ταύταις καί ούκ ολίγα ιστορικά σημειώματα 
και βιογραφικαί πληροφορία:, οίαι αί περί Ήλια Ταν- 
ταλίδου, Γεωργίου Βιζυηνοϋ, Ιακώβου Ι’ιζου Νερου
λού. Έν τώ τόμω τοότω έκτίΟεντα: τά κατά τάς δια
φόρου; μονά; τή; Πριγκήπου, Χάλκης. ’Αντιγόνης καί 
Ιίρούσης. _ ,

Ό δεύτερο; τόμο; περιέχει ώραίαν περιγραφήν 
τοϋ Αύτοκρατορικού Μουσείου Κωνσταντινουπόλεω; 
καί τών έν αΰτώ έξοχων σαρκοφάγων, ών σπουδαιό
τατη ή λεγομένή τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί ή τών 
Θρηνουσών.

Έκ τών άνά τό Μουσεΐον δέ περιγραφών όρμώμενος 
ό συγγραφεΰ; προβαίνει καί ει; άλλοι; καλλιτεχνι
κά; μελέτα; μετά περιγραφική; δεινότητο;. ’Αλλά και



ιδιαίτερον άφιεροΰτα: κεφάλα·, ον εϊς τήν θρησκευτικήν 
καλλιτεχνίαν επιγραφόμενον θρησκεία καί Καλλιτε
χνία, τό δέ κεφάλαιον τούτο πολύ παρουσιάζει τό εν
διαφέρον καί πολλήν έχει άριαν.

'Ο κ. Χασιώτης κατόπιν περιγράφει τάς άκτάς τοΰ 
Βοσπόρου μετά τών αρχαιολογικών καί ιστορικών 
ειδήσεων.

*

L'Italie Contemporaine, enqueles sociales 
par Henri Joly Bloud et Cie editeurs, Paris.

Έπικαίρως μέ τήν έν τη αποικιακή πολιτική δρα- 
σιν τής Ιταλίας έρχεται ή συγγραοή τοΰ κ. Joly περί 
τής Συγχρόνου Ιταλίας. ΊΙ Ιταλία ήρευνήθη έπα- 
νειλημμένωςΰπό καλλιτεχνικήν έπούιν, ύπό πολιτικήν 
καί οικονομολογικήν. Αλλά περί τής κοινωνιστικής 
ζωής έν ’Ιταλίαάπό τής σοσιαλιστικής άπόψεως πρώτην 
φοράν έρευναται συστηματικώς ή Ιταλία καί ή εκοο- 
θεϊσα μελέτη είνε διαφωτιστική, στηριζομένη έπί έπιστη- 
μονικών δεδομένων καί Ψυχολογικών παρατηρήσεων.

*

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Ύπό τοΰ έν Ζακϋνθω κ.Λιον.Λάτα διδ.τής θεολογίας 

αγγέλλεται ή έκδοσις τών «Απάντων» του άειμνή- 
στου γεραρου τής Έλλην. Εκκλησίας ιεράρχου . Ιω- 
νισίοι· Λάτα. Οί Λόγοι τοΰ εύγλωττου αρχιεπισκόπου 
καί αί 'Ερμηνεία·, τής Ίερας Λειτουργίας, διά τής 
εκδόσεώς των εις πέντε τόμους εκ 13 τυπ. φύλλων 
έκαστος, άποθησαυρίζονται.

*
Έκδίδονται προσεχώς κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Μ. 

ίίαγκάκη έκ τοΰ ΆγγλίκβΟ Σονέττα τοΰ Σαίξπηρ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Ανατολή». Εβδομαδιαίου περιοδικόν έκδιδό- 

μενον’έν Σμύρνη ΰπύ Άγγ. Σημηριώτου. Άρ. 47.— 
'Εκ τών περιεχομένων : Ένας υποχρεωτικός θεός, Κι
νεζικόν διήγημα.—· Τό σέβας τής αγάπης, κωμωδία 
Λαρόζ.— Ίουλιανός ό παραβάτης. — Σαλή. διήγημα 
Μωπασάν.— Ό γάμος τοΰ Τολστόη.

Λ» Mofrdai. Φύλλον 15 Σεπτεμβρίου. Περιεχό
μενα : Τό κάλλος τής γυναικός άνά τούς αιώνας.— 
Νοερό ταξείδ·... Τό μοναστήρι.— ’Επιφανείς Έπτα- 
νήσιοι, κλπ.

Αί·γή. Περιοδικόν φιλολογικόν καί παιδαγωγικόν. 
Διευθυντής Κ. Έλευθεριάδης. Έν Λευκωσία.

Graecia. Ελληνικόν περιοδικόν, γαλλιστί έκδιδό- 
μενον έν Παρισίοις.

Έκκλπάεαότικός Φάρος. βιολογικόν σύγγραμμα 
μηνιαΐον. Έν Αλεξάνδρειά.

Χάρισες. Μηνιαία φιλολογική επιθεώρησις. Διευ- 

θυντέ,ς Λ. Κονιτόπου/ος. Περιεχόμενα .' Άπό τά μυ
στήρια τών Ειρκτών.-- Παράπονο, πεζόν ποίημα.— 
Ανέκδοτος επιστολή τοΰ ’Αλή-Πασσα.

'Ορθοδοξία. Μηνιαΐον θρησκευτικόν περιοδικόν,, 
εκδιδόμενον εις Ipswich τής Αμερικής. Περιεχόμενα : 
Σεβασμός πρός τόν Σταυρόν.—Κοινωνικά έλαττώματα. 
— Πρόγραμμα τοΰ βίου.— Προφητεία! τής Παλ. Δια
θήκης κλπ.

Έρανιύτιις. Μηνιαΐον εγκυκλοπαιδικόν περιοδι
κόν. Διευθυντής Κ. Γιαν.ίκης. Έν Σμύρνη.

ΙέόΦιος. Περιοδικόν εικονογραφημένου δεκαπενθή
μερον. Έν Σμύρνη.

Χαραυγή Μυτιλήνης. Περιεχόμενα ι "Ομηρος καί 
Δάντης. — Τό Μαύρο Βώδι διήγημα Δ. Βουτυρά,— 
'.στορικαί σελίδες: Μεταμέλεια προδότου. Λέων. 
Ζώη.—Ό Άρπρος. διήγημα Λ. ’Βοταλιώτη.—Νορ
βηγική Φιλολογία : Μαραμμένα φύλλα, διήγημα ΑΙ. 
Kiellan l.—Λυρικό Πρελούντιο, ποίημα Ναπ. Λαπα- 
θιώτη.—Οί μεγάλο: διπλώματα·, τοΰ ιθ’ αίώνος.—"Ε
νας νεκροθάπτης, διήγημα Δ. Δημακοπούλου.

-»■ ·«■

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Καλλιτέχνη.— Ό Ingres Λίν <«>ιόι· π«ρ/'φη- 

μος ζωγράφος, αλλά καί μονοικός. "Επαίζν βιολί, τό 
Αποϊον καί οώζνται. Έτρνλλαίνντο κνριολικτικώς όιίι τήν 
μοι οικήν.

Μ. II.— ΊΙ άξια τής ϊ’ςοκώτος Λέ>· ήτο άπ’αρχής- 
τιίοον μνγάλη. ‘ ΕΟνωροϊ-ντο άλλα ΐργα άνώτνρά της.

Δε.Ιποινίδε Γ.— ΊΙ Έλβντΐα ι’χνι ό ΙΙαννπιοτή- 
μια >ίς τά όποια φοιτονν H~>4 φοιτηταί καί. .Η :>1 φοι- 
τί,τριαι. Επίσης elve πνρισσόττραι αί φοιτήτριαι και τις 
τά Πανταιατήμια ΙΙτρνης καί Γνννι'ης.

Να<>. ‘ΕνταϊΌα. — Τό ανέκδοτον νχνι ακριβώς <ύς- 
τξής : Ό Ζννςις ι’χτ ζοιγραφίοκι ν'να πίνακα παριοτά- 
νοντα κάλαίίον οταφί'λο»' τόν όποιοι· νκ,ιάτνι τις τή>- 
χτϊρά τον /««<»<’»· παιδίον. Τά πτηνά κατήρχοντο καί 
έρράμφιζον τάς ρόγας. Τοΰτο δίν ήμπόδιστ τόν Ζτύξιδα 
νά ακνφίίή ότι νάν ν'ιχν ζωγραφιά)] έπιτνχώς τάς οτα- 
φΐ'λάς,δνν τίχνν όμως ζωγραφίοτι κολιός τό παιδίον,αφ ‘ ον 
τά πτηνά δίν έφοβονντο να πληοιάοονν.

'Απελλιι.— Αί τοιχογραφΐαι rive άπό τά δνοκολώ— 
ττρα νί'δη τής ζωγραφικής, ώς έκ τωι· Λνοχτρτιιον τής 
προοπτικής, διότι ό καλλιτέχνης δίν ίχκι τό ούνολον 
πρό αί'τοϋ κατά τήν ώραν τής έργαοίας. Τοιχογραφία! 
καλαί ό· ‘Αίίήναις e.Ive αί τής ‘Ακαδημίας, αί τον IJave- 
πιοτημίον, αί τών ‘Ανακτόρων, αϊτιντς όμως έβλάβηοαν 
κατά τήν πνρκαϊάν, αί τής Λαϊκής Τραπέζης καί αί 
τοϊ· «ΙΙαννλληνίοι· ζι·Οοπο>λτίοι·. Αί τνλννταΐαι έζττνλέ- 
αίίηοαν ί·πό τον κ. Ρούμποι·. Elve φανταστικοί άπόι/'νις' 
τοποίΐτοαϋν /ιτ μίαν λτπτότητα άτμοαφαίρας. Χρωματι
σμοί προοιοπικής άντιλιιψνως.
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Συνεργάται οί γνωστότεροι συγγραφείς.
διηγήματα. — Δράματα. — Κωμωδίαι. — Μελέται Ιστορικαι και άρχαιο- 

λογικαί. — ‘Ηϋογραφίαι. — Σάτνραι. — Ποιήματα κ.τ.λ.
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