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• Mon Dieu! donnez-moi la passion 
el reprenez.· moi I’esprii"-

Ninon de Lenglos.

ι· Ον-ί. · - ...

δέ πάλιν ποιητής. ό άναξ τού μ.υθιστορη- 
μ.χτος ζ.χί τής σκηνής,ό τοϋ δραματουργού 
πατήρ, ώμίλησε καί ούτος περί αύτή; μετ' 
έπιχαρίτου ζωηρότητος ζ.χί λόγου επαγω
γού, ών χυτός μόνος κατείχε τό μυστικόν. 
Τοσοΰτον ή γυνή έκείνη ύπήρςεν ώραίχ 
θελκτική, τοσοΰτον ύψηλόφρων καί αξιο
πρεπής καί έν αύτή τή πτώσει.

Καί μικρού δεΐν έλησμόνησα τόν τότε ή- 
γέτην τής έπιφυλλίδος. τόν Νέστορα τής 
παρισινής κριτικής, τόν έπιδέξιον λογογρά
φον, τόν λέγοντα τά. χχριε'στατα τών πραγ
μάτων δια τού μάλλον αφελούς τρόπου, 
χωρίς νά φαινηται ότι λέγει χυτά. Άλλα 
τις δέν άνέγνω τάς λαμ.πράς εκείνα; σελί
δας, ας ό ’Ιούλιος Ζχνέν (Janin) αφιέρωσε 
τή Μαγδαληνή ταύτη, ωραιότερα ίσως καί 
τή; τού Τισιανού: Τέλος ό ένδοξος τού 
' Ρηγο.Κττον μουσουργός διά φθόγγων κη- 
λούντων τήν άκουήν και θιγόντων αμέσως 
τήν καρδίαν κατέστησε γνωστοτέραν έτι 
την χαριεστάτην νεάνιδα, ήτις έν τώ συμ- 
ποσίω τής ζωής ατυχής ούσα δχιτυμών,— ι 
ώς έλεγε περί χύτου ο ατυχής ποιητής : 
v.-.e-'- -
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ΊΙ Λουτεκίζ, ώς ό Κρόνος, τρώγει τά. 
ίδια αύτής τέκνα' ναι μέν δέν τρώγει, 
άλλχ φονεύει αύτά. ιδού ή μόνη δια
φορά. ΙΙόσα: γυναίκες Οελκτικαί. άγγελοι 
σύνζμα καί δαίμονες, βασίλισσα·, τού συρ
μού, έπιβάλ.λουσα·. τάς ορέξεις καί ιδιοτρο
πίας αύτών έφ' ολ.ης κοινωνίας δύναντα·. νά. 
λέγωσι πρός έχυτχς έπί τοϋ ζ.ρχββάτου 
τής οδύνης, βλέπουσα·. κατά τό έαρ τού 
βίου τόν θάνατον ταχεί τώ βήμ.ατι προσεγ- 
γίζοντα. : Οι ΠαρίβΙοι yci εΊωχσι· r<> 
mrijxtpo)-, οι TTitfiimoi yoi ΛΆκύλ. τί»· βά- 
πιτον! Καί δέον νά. λ.ογ 
μονές ότε ταχέως εις 
ταλ.ήγει ή έφήμερος 
διότι π< ‘ ‘ ' 
ήτις ; ' 
σΙ 
ριν μεγάλο 
βαρύτιμα τρίχαπτχ 
ρον ξηρόν άρτον έπαιτούσα. 
ναι ούσα·. ύπό πασών ·. ~ 
παντός Οελγήτρου, αληθή 
. . ". Ζ ‘ ί1 . - Τ· “ήί μουσικής συ··κ·.νούσα πάντοτε ·
υπερρυους καλ.λίτεχνου εν ωρχ καλλιτεχνι-
- 'S ■<; ευαίσθητους κ.χρδιας. Α/./.α διζτί αοζκης διαΟέσεως. έρχονται άγνωστον ποΟεν. . .>· . ■. >... % Γ· ’ ■ · ο =Τ’··Ζεν αυτή τοιχυτης εςαιρέσεως.ένώ τόοεπιβαΛΛονται., διεγειρουσι περί αυτας Οαυ- :—':·  · - '· - ' -

μασμόν ή σκάνδαλον. προξενούσ·. 
τερχ δάκρυα ή στιγμάς '/xpxi 
φουσι καταστρεφόμ-εναι. είτ: 
έξχφανίζοντα·. οϊονεί φωτεινά 
χωρίς ούδέν νά. καταλίπωσ·. 
σεως χύτών ίχνος.

.... Γούτων όμως τις ύπηρςε τών άλ
λων εύτυχεστέρα' μέγας καλ.λιτέχνης διε- 
τύπωσε διά τής γραφίδος αύτοΰ 
τόσον ήδυπαΟή καί άμα εύγεν-ή καλ.λονήν 
αύτής' ό Οίδάλ. (λ iclal) μετεποίησε τήν αύτούς έ 
ώρζίαν εκείνην κεφαλήν, ήτις είχε φέρει ξοχήν άδ 
τόσους άοάμαντας, εις κεφαλήν ούρανείου 
κάλλους, χγνότητος χ-ργελικής. χάριτος 
Οαυμασίας, καί άφ’ότου ή θεά. έζείνη. 
θνητή γενομένη, άπέΟανε. δέν ήθέλ.ησε 
πλέον νά. άπεικονίση γυναίκας τής αύτής 
τάξεως. διότι έποιήσατο έξαίρεσιν μόνον δι’ 
έκείνην. την τοσούτο συντελέσασαν εις τήν 
αρτιγενή του τε ζωγράφου καί τοϋ πρωτο
τύπου φήμην. Τόν θάνατον αύτής έΟρήνησε 
ποιητής κχί άμα εραστής δ·.ά περιπαΟε- 
στχτων στίχων και νομίζω ότι ήσαν εκείνο·, 
οι πρώτοι αύτοΰ στϊχοι,κα.Ο’ότ·.τότε (18ί 4) 
ητο εικοσαετής νεανίας, ώς έλεγέ μοι 
τώ 18ύ'ι ό ένδοξος ζύτ»ΰ πατήρ. Βραδύ
τερο·/ εξιστόρησε·/ έν συγκινητικώ μυΟιστο- 
ρήματι τόν πλήρη λαμ.πρότητος καί πι
κρίας αυτής βίον, ές ού τέλ.ος ήντλησεν ΰ- 
πόΟεσιν δράματος χειροκροτηΟέντος παντα- 
χού όπου ύπάρχουσι θέατρα' καί έπειδή ό 
έρως ένέπνευσε τού ποιητοΰ τόν κάλαμον 
τό δράμα έγένετο περιπαΟέστατον. "Αλλος

runrΚαί δέον νά. λ.
αχέω 

st η -φ-.;·:";............................
ιολλακις σ·υμόαινε·. η αυτή εκείνη χειρ, 

. . χθες έν ώρα ρέμβης ή ανίας ά·.;πα:
ιΟήτως άπεφύλλισεν άνθη δυςεύρετα. ή χά- 

■ρεπειας ύπερηφάνως έρράκευσε 
. νά άποτείνηται σήμε- 

ΙΙεπροικ.σμέ- 
τών χαρίτων καί

γίζωνται τριςευδαί- 
; τον θάνατον ζ.α- 

αύτών βασιλεία,

ωντα·. τριςευδαί-

έν ώρχ ρέμβης ή ανίας άνεπαι-

Γ-.λβέρ’:
Au banquet de la vie infortun6

Je

IV

καλλιτέχνου εν ώρα καλλιτεχνι
άγνωστο·/ πόθεν

.. — ....u, vu„e convive.
.lappanis un jour, et je tneurs : 
meurs et su · ina tombe oil lenement

[j arrive N’til ne viendra verser des larmcs —, 
• προώρως τόν θάνατον έν τή δηλητη

ριασμένη κύλικ·. τών ήδονών. Άλλ' εύτυ- 
χεστέρα ούσα τού ποιητού ούδόλως έλη- 

ού δράματος
’.ς
I

S-’.c

πλειό- 
ις. καταστρέ- 
χ δέ αίφνης 

μετέωρα, 
τής διαβά-

άλλα·, έπ'ϊτης ώραίχ·. κχί θελκτικά·, διήλ- 
Οον καί διέρχονται τόν παρισινόν ορίζοντα, 
χωρίς ούδεμίαν νά άφήσωσιν όπισθεν αύ- 
τών φωτεινήν αύλακα : Διότι ό έρως όςτις 
...................................... πάντα; 
Δαμνϊ αθανάτου; ήο'ε θνητού; άνύριόπου; 
κ.ατηύγασε τάς τελευταίας αύτής ήμέρας 
καί ό έρως από τών χρόνων ήδη τής Μα- 
γδαληνής τού Σωτήρος έξαγνίζει τάς πι- 
πτούσας.

Ό θάνατος
• το’

ακρυν πόλιν. «Paris 
Secs», ώς λέγει που ο Ούγκώ. 
σιοι ώφειλον ,τήν έκφρο 
λύπ-ης πρός έκείνην, ήτις 
ταυγάσε·. δ·.’ ήδυπαΟούς 
προτάτας έορτάς. διότι π 
σία αύτής ήτο μαγευτική

■ρνωρίζοντες αύτήν καί βλέποντες δ'.ερ 

isse!—

εις τα βάθη τών δασών. ΙΙαρά τώ π 
κεφαλαίω κάθισμά τι διετήρει ειςέτι 
ίχνη τών γονάτων τού κνδρός, όςτι.- 
κλείσει τής Ονησκούσης τούς οφθαλμούς. Τό 
άρχαίον ώρολόγιον, τό αύτό εκείνο, δπεο 
είχε τημάνε: τκς ώρας δια τήν κυρίαν Ιίομ- 
παδούρ καί τήν κυρίαν Δυβαρρύ1, έξηκ.Ο- 
λούΟε·. τό άνάλ·.-ητον νά. δεικνύη τήν ώραν 
τής ζωής, άφ’ ού είχε σημάνε·. τήν ώραν 
τού θανάτου ! Τό κλειδοκύμβαλον ήτο έτ·. 
ανοικτόν, ώς εί αντηχεί ακόμη έζ. τής τε
λευταίας μελωδίας.έζ. τού τελευταίου φΟόγ- 

τής ζωής. < )ί άργυροί κηροστάται έφε- 
τάντοτε τά κηρία, τά. έτο'.μασΟέντα διά. 
εσπερινήν συνδ’.άλεξιν. καί 
διαταγήν μόνον άνέμενόν, —ζ >- 
φώς εις τό δωμάτιον έκείνο τού Οανά- 

ηνά έκελάδουν έν τώ χρυσώ 
ζ έρωτικα χύτών ασμχτα ώς καί 

δτε δέν ήσαν ορφανά, ότε αβρά, 
αυτά, παρέχουσα τροφήν, 

αειθαλές και ή διαρκής 
έντός κομψών γαστρών 

τρός τόν θάνατον, όςτις ήρχετο να μχράνη 
αύτά. έλλειψει ολίγου ϋδατος, ώς είχε μα
ράνει τήν συμπαθή αυτών προστάτριαν ελ
λείψει ολίγης εύτυχίας.

« ΊΙκουσα τάς άριστοκρα· 
καί τά.ς αβρά; φιλοκάλου. 
λέγε·, ό 'Ιούλιος 
τή -zi/yr. καί τή κομψότη 
αύτής κοσμητικών 
άνέβη εις τιμήν ά; 
ψήκτρα ήγοράσΟη αν 
Ί ΙγοράσΟησαν καί τα μ=τκχ= 
τής χειρόκτια' τοσοΰτον είχε τ 
ραίαν. Επωλ.ήΟ-ησαν και 
τινα είχε φορέσει, καί αί 
ήμιλλώντο πρός άλλ.ήλ.ας ·

■ά ........

Τχ 1 
ς ε ζ/1 
<· Ί’ύ *

χύτής υπήρξε 
υς Πχρισιους.

συμβάν ζ.α· 
τήν 
aux

0· 
χύτην 

-ισάκις είχε κ.α- 
βλέμμα-ος λζμ- 

ή παρου- 
εμφάνισες· οι

κατ ε— 
veux 
ΙΙαρί- 

ός

ρ» 1 . . . ,. .......
χομένην έλεγονιλ oila nne (luchc 
’Ιδού μία δούζ.ισσα ! η

Τρεις ήμέρας μετά τήν τελευτήν τής διά. 
τοϋ έρωτος έξζγν.σΟείτης Μαγδαληνής. ή- 
νοϊγετο ή Ούρα τής οικίας, ήν ό θάνατος 
είνε κλείσε·., καί οπού τα πάντα ανή·—=λ- 
/.ον ίτι τ·/)ν ζω/jv. ΙΙζν ίπ’.π/Λν τού πολύ- 

οπερ ο ερως είχε 
1 φαιδρών αύτοΰ 
καί πρότερον Οέ- 
ής είχεν άποΟά- 

παοίστα » 
ός φωλεάν 

έν ώρα χειμώνος

καί όπου 
ην ζωήν. Παν ε; 

τελούς εκείνου οικήματος, 
τοσάκις φώτισε1, διά. τών 
λάμψεων. εύρίσκετο έν ή 
σει ζ.χί τάξε·.' ή κλίνη έφ’ 
νε·. ήτο μ.όλι; πεπιεσμένη. ζλλά. 
θέαν θλιβερήν ζ.χί ώμοίαζε 
πτηνών. άνευρισκομέν-ην =■·
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Τά

γου 
ρον ·, 
τήν 
ότι 
σωσ: 
του.
κλωβώ 
-ρότερον, 
χειρ ίθώπευεν 
•Μόνον τό ρόδον τό ·. 
ερείκν. άντεμ.άχαντο

όν Οχνχτον. ρ,

0

έφαίνοντο 
ϊνχ διαχύ-

κά.ς δέσποινα; 
·, ιών 1 lap ίσιων. 

Ζχνέν,· νχ έςίσταντα: έπί 
τών έλαχ ίστων 

■ραγμάτων. Τό ζτε'νιον 
στευτον, ή δέ ζ.εφχλο- 

ύπερόγκου ποσού, 
ιρισμένα αΰ- 
ήν χείρχ <’>-

χ- 
γυναίζες 

ρώτη νά ύ- 
ς πέδιλο·/, 
τό πχλαιό- 
τρίχ κατά 
ώς καί ο 
έπανελάμ-

ύποδήμα.α 
τίμια·.I

, . .. . ..... . " ■’»
ποδεθή τό μικροσκοπικόν αύτή 
Τα πάντα έξεποιήθησαν ώς καί · 
τερον αύτής σάλιον. όπερ έπί 
συνέχειαν έτη είχε περιβληθή. 
λαμπρότατος ψιττακός, οστις 
βανε υ.ιζ.ράν τινα φράσιν άρζ.ούντω; θλιβε
ρά·/, διδαχΟεϊσαν αΰτω παρ’ εκείνης.Έπω- 
λήθησαν α· εικόνες, έπωλήθησαν αί ερωτι
κά·. αύτής έπιστολαί, έπωλήθη—απίστευ
τος βεβήλωσις !—ζ.χί αύτή ετι ή κόμη τής 
νέκρας ! Ή δέ οικογένεια αύτής, ή- 
στρεφε τα βλέμματα. οτε ή γυνή 
περιεφέρετο εντός τής σημ.οστολίστου 
τής άμάξης. όρμητικώς έλαυνομένης 
σφριγόντων αγγλικών ίππων, ήγάλλετο 
έπιδείξεως έπί τή θέα τού χρυσίου, 
προερχόμενου έζ. τής πωλήσεως τών π: 
μάτων τής Οανούτης. Ούδέν 
αύτήν εί 
άνηκόντων ! Τί άνθρωποι !»

Τήν γυναίκα ταύτην πάντες γινώσκο- 
μεν είναι ή Μαρία Δυπλεσσίς τή 
ματικότητος; ή ήδύφΟογγος Ιίιολ 
Ί'ραβιάτας. τ. Μαργαρίτα Γωτιέ

; ζ-£- 
ς'-ΛΞ St.

χύ-

’J
·Ζ£Τ

TO’J 

τής θανούσης. Ούδέν έκράτησε δ:’ 
ίς χνά'Λνησιν έκ των άλλοτε έκείνη 

. ι«8

αγ- 
κ τής 

•ού περι- 
Ι.ΙΙεριώνυμοιεΰνοούμεναι Λουδοβίκου τού ΙΕ 

‘2. Κατά τινζ όμως «Causerie· τού Λ. Δυμζ 
πατρο;. δημοσιευΟείσαν έν τή έφημερίδι ζΰτοΰ 
■Ί.ι: Mousquelaire* 'Μάϊον.'iSa.’. . τά 'έπιπλα, 
ζτινζ ησζν ήδη κατασχεμένχ. έποιλ.ήόησχν έν 
όημοπρζσια. ώστε δέν φαίνεται νά έςεποιήΟησζν 
υπό τών συγγενών τή; Οανούση;. ώ; λέγει ό Ζζ- 
νεν, α/.λ υπό τών πιστωτών αύτής.

ΒπχΟούς έκείνου δράματος. — όπερ πρώτη 
■ ή Mme Doche έδίδαξεν έν ΙΙαρισίοις τώ 
. 1885 άπό τής σκηνής τοϋ «Γαλλικού Ηεά- 

Ε* τοου»—■ πού προτιΟεμένου νά δείξη ότι ή 
Ι' άνΟιωπίνη καρδία μένε·, πάντοτε άνοικτή 

εις εύγενε’ς τι πάθος, οία·. καί άν <όσ:ν αί 
I τού βίου περιπέτεια·, καί ότι άληΟή; έρως 
ϊ δύνχτα: νά. άνυψώτη γυναίκα, όσον καί άν 
L έπεσε /y.'J.i.i. X'j-zi-’iz'rr.n-.z έπί

Γτού ερωτικού βωμού τιμαλφή ύλικα συμ
φέροντα. είναι ή κυρία, ή πρώτιστη τοϋ 

Οράματος άφετηρία' ή δέ νόσος καί ή πει
σματώδης έκείνη πρός τόν θάνατον πάλη, 

Ιζ.ατά τό έαρ τού βίου.πα/.η άποσπώσα τόσα 
ί δάκρυα έκ τών εύαισθήτων θεατών, άποτε- 

’λοΰσιν άπλ.ώς συγκινητικόν τι έπεισόδιον.

’Αλλά τις δεν είδε τήν Kvpiar yf τ<ι<: 
K'lyt.liin: καί τις δέν έχειροκρότησε καί 
έπευφήμ.ησε τήν έν τώ ώραίω τούτω δρχ- 

. ματ·, τόσον έπιτυχώ; πρωταγωνιστούσαν 
; ζαλλιτέχν.δα κυρίαν IΙαρασκευοπούλου. 
; συγκινοϋσχν.άφαρπάζουσαν. άποσπώσαν τά 

δάκρυα ύπό τό ένδυμα τή: Μαργαρίτας 
• Γωτιέ ; Xαιρετίσωμεν ούν τήν φιλοπάτριδα 
| και δημοφι/.ή Έλληνίδα θιασάρχιν, τήν 

ώς Μελπομένην διαπρέψασαν. τήν ■ συν- 
ί.ενοϋσαν τό ύψηλόν τής -i/yr,!, isnhry.-i. 
; πρός πάσαν τής καρδίας εύγενή φωνήν, εύ- 

χόμενοι αύτή μακράν σειράν θριάμβων.
Ε. Κ. ΛΣΩ1ΙΙΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ UTOPIA

χετο εις τόν λιμένα τοϋ Αγίου Ίουλιανού 
ον ό Μαγελλανος είχεν άνακαλύψη έν ίτει 
1520. Εντεύθεν, μετά τιμωρίαν φοβεράν 
αξιωματικού τίνος στασιαστού, είσέδυσεν 
εί; τόν Μαγωλλάνειον πορθμόν, ον καί διέ- 
πλευσεν έντός δεκαπέντε ήμερών. ’Ασυνή
θης τρικυμία έξώθησεν τότε αύτόν πρός νό
τον μέχρι 57· σχεδόν. Απώλεσεν έν τών 
πλοίων αύτοΰ. αύτανδρον βυθ'.σθέν. έν τών 
ιδίων έφολκίων μετά οκτώ άνδρών έτερον 
πλοίον. φυγόν έπέστρεψεν δια τοΰ στενού.
< )ϋτως άπέμεινε μετά ενός καί μόνου σκά
φους. Μετά δέκα μηνών αγώνα; έφθασε 
τέλος εί; Χιλήν. Δέν έβράδυνεν έν τούτοι;

APJJH THE ΑΓΓΔΙΗΗΖ MAMS 
ΊΙ ιιενάλη αοηάοα.v I ν ν

Έν ίτί’. 1572 ό 77δθ’.Λά).ητο;
[■ καταδρομευς Δράκε άπέβαινεν εις Χόμ.πρε- 
ί, δε-Ντίος τής 'Αμερικής. Οι θησαυροί τοϋ

ΙΙεροϋ αποβιβαζόμενοι εις Ιΐαναμά έφέροντο 
| έπί υποζυγίων μ.έχρ·. τοϋ Χόμ.πρε-δε-Χτίος 
£ ζ.ζ·. έκείθεν έστέλ.λοντο εις Ισπανίαν. Ό

Δράκε προσέβαλε τούς Ίστανούς έν νυκτί. 
β άλλα μετά, τόν πρώτον πανικόν άπεκρούσθη. 
fe πληγείς μάλιστα. Δέν άπεθαρρύνθη' ένε- 
Ε δρεύσας δέ μετά, εκατόν άνδρών έν τιν. δα- 
£ σει τών ένδοτέρω σ-ν/οδείαν μετάγουσζν θη- 
■ σαυρους έζ. ΙΙζναμζ εις Χόυ.πρε κατέκοψεν 
r αυτήν καί έπλ.ήρωσε τα πλοίάτου λαφύρων.

Έπζνελθων πλούσιος εις 11 ζ.υμουθ ώπλισε 
t τρία μεγάλα πλοιάρια έκ τών λεγομένων 
Ε τότε γιιτί·»· καί έπολέμησεν έν 'Ιρλανδία 

κατα τής ανταρσίας. Γούτο έχρησίμευσεν 
αυτώ όπως γίνη, δεκτός παρά, τή βασιλιστη 
και άπεφάσισε νά. προσβάλν, τούς Ισπανούς 

ίτ. =ν αυτώ τώ κέντρω τής αποικιακής των 
δυνάμ-ως διά τήν τιμήν νά ονομασθή 
Ί'ρανσίς Δράκε. "Ωπλισε τέσσαρας ναϋς 

-. κχί τή 13 Δεκεμβρίου 1577 έκπλεύσας τού 
I ΙΙλ.υμούθ. έπλεε μετά συνεχών προσεγ- 

; γισεων. Ιίερί τάς νήσου; τού Πρασίνου ά- 
Ρ κρω·.ηρίου κατέλ.αβε πλοίον έν ώ εύρε άρι- 
| στον ΙΙορτογάλλ.ον πλοηγόν διά τά; άκτά;
I τής X. Ά[αερ·.κής καί τή 14 ’Απριλίου 

ί1·>78 ήγκυροβόλε·. πρό τοϋ Λαπλάτζ. Φθά;
' εις τήν 37° μεσ-ημβρινού πλάτους εκαυσεν 

εν τών πλοίων του περιελθόν εί; κακήν κα- 
. τάστασ-.ν καί τρεις μοϊράς κατωτέρω εϊσήρ-

Μετά, δέκα μηνών αγώνα; έφθα· 
ΐς Χιλήν. Δέν έβράδυνεν έν τ 

νά θετή την χεϊρχ έπί πλούσια; λεία 
ξήκοντα χιλιάδες κερμάτων χρυσού, 
τιμά /.οσμήματα, 
ύπήρξαν ή αμοιβή 
ήτον άχόοταγος. 
Βαλ 
θη.Ί'ήν αύτην τύχην έσχον ή Ί'αραπάθα κχί 
ή Λρίκχ. Εν Καλάω, τώ έπινείω τή; Αί- 
μας. ό Δράκε αρπάζει όσα εύρε πλοία, δια- 
βά; δέ τόν ·σημ.ερινόν καταλαμβάνει καθ' 
οδόν τήν θησζυροφορτίδα τού Ιΐαναμά. 
Μετά τούτο διελθών τόν Ειρηνικόν ’Ωκεα
νόν έπλευσε πρός τό άκρωτήριον τής Καλής 
Έλπίδο; καί τέλ.ος έπανέπλευσεν εις ΙΙλυ- 
μούθ μετά πλούν δύο έτών κχί δέκα μηνών. 
ΊΙ βασίέ.ισσα Ελισσάβετ προεχείρισεν εις 
ιππότην τον παράτολμον καταδρομέα.

Νέα γεγονότα έπ-ήλθον κατόπιν, όπως 
τήν μέν άγγλικήν δύναμιν προαγάγωσ·., 
τήν δ ισπανικήν καταρρίψωσιν. II τελευ
ταία χύτη είχεν ήδη άρθή εις τόν ζολοφώνα 
τής ακμής αύτής, ότε αί απ' αύτής έξαρ- 
τώμενα·. Κάτω Χώρα·, ήρξαντο δεινώς συν- 
ταραττόμενχι. Ό Φίλιππος Β τή; Ισπα
νίας άπέστειλε κατ' αύτών τόν όνομχστόν 
έπί στρατηγική καί διοικητική δεξιότητι 
αλλά καί έπί ώμότητι. δούκα τής Άλβας. 
Πολλοί τών 'Ολλανδών τότε εις χπόγνωσιν 
περιελθόντες έπεδόθησαν εις τήν πειρατείαν. 
Από παλαιού ήδη ήσχολούντο εί; τά. ναυ

τικά. έν έτει δε 1559 σ·>νώδευον τον Φί

,ς. Έ 
πολύ- 

παν-οϊα εμπορεύματα, 
τών κόπων τρυ. Αλλ 

’<) καθεδρικός ναό; τού 
Βαλπαραίζου έσυλλήθη. ή πόλις έλεηλατή-

ό πρίγκηψ τού Όράνζ ήνάγκασε τούς Ί- 
σπανουςνά λύσωσι τήν πολιοοκίαντήςΑέϋδ. 
Πάντα ταϋτα έν τούτοις δέν είχον έτι κα- 
τορθιότη νά σ·>γζ.λονίσωσ: τήν ισπανικήν 
θαλασσοκρατορίαν. ένισχυθεϊσαν καί διά οί
νων νικών κατά τών Γάλλων και ΙΙορτο- 
γάλλων. Τό μόνον όπερ άνησύχε: σπουδαία»; 
τόν Φίλιππον Β ήτο ή έν τοϊ; ναυτικοί; 
πράγμασιν έπίδοσι; τών έναντι τών έπανε- 
στατημένων έπαρχιών Αγγλων, οίτινε; εις 
πάσαν περίστασιν ούδχμώς έδίσταζον νά. 
δίδωσ: βοήθειαν εις τού; πρός αύτούς προσ- 
φεύγοντας 'Ολλανδούς. Τό αγγλικόν ναυτι
κόν άληθώ; ήρχισε νά. προκόπτη άφ’ ή; -η
μέρα; οι Φλαμανδο! πρόσφυγες είσήλθον εις 
αύτό φέροντε; τά φώτά των καί τήν ικανό
τητά των. Μέχρι τή; έποχής έκείνη; ή Αγ
γλία ήγόραζεν έν Κάτω Χώρα:; τήν άναγ- 
καιούσαν αύτή πυοίτιδα'νύν έαάνθανε παοά 

'· 1 V . ' .των προσφυγών να την κατασκευαζη εν τη 
ιδία αύτή; χώρχ. Ό δούξ τή; II άρμα;. 
Αλέξανδρο; ό Φαρνέσιο;. διοικών κχί μα- 
χόμενο; έν Κάτω Χώραις έν όνόμχτι τής 
Ισπανία;, διετάχθη νά προμηθευθή ακριβή 
περιγραφήν τών λιμένων, ποταμών και 
φρουρίων τή; Αγγλίας. Ό Φίλιππος Β' 
είχεν αποφασίτζ, νά προσβάλη τούς "Αγ
γλους έν αύτή τή νήσω των. τιμωρών αύ
τούς διά. τήν ύποστήριξιν ήν παρέσχον τή 
ολλανδική έπαναστάσει καί διά. τήν βρά- 
βευσιν τών "Λ—·λων πειρατών έν τώ προ- 
σώπω τού Δράκε. Εν Α'-ρλία έκυβέονα ή 
Ελισσάβετ. Άπεφάσισε νά μή άναμ-ίνη να 

προκαταλάβωσιν αύτήν τά γεγονότα. Ί’-ή, 
17 Νοεμβρίου 1585, ήμερα τών γενεθλίων 
της. ό Δράκε χνήγετο μετά εικοσιπέντε 
πλοίων. Εκυριευε τήν σημαντικωτέοαν 
τών νήσων τού Πρασίνου ακρωτηρίου, διέ
πλεε τόν Ατλαντικόν, έλεηλάτει τόν "Α

λιππον Β απερχόμενον τή; 'Ι’λέσιγκ τεσσα
ράκοντα αύτών πολεμικά, πλοία. Οί κατα- 
δρομεί; ούτοι. οί περιφρονητικού; άποκλη- 
θέντε; gtieux tie mer, όπερ έπί λέξει τη- 
μαίνει τού; άλήτας τής θαλάσσης, δέν 
έβράδυναν νά. έμπλήσωσι τρόμου τά. παρά
λια τών Κάτω Χωρών. Διωκόμενοι κατέ- 
φευγον εις τήν Ι’οσέλ καί εί; 'Αγγλίαν, όπου 
οί πολέμιο: τή; Ισπανία; εύρισκον πάντοτε 
ύποστήριξιν. ’Εν έτει 1569 ή έπανάστασις 
τών Φλανδριών έφχίνετο κατασταλείσα. 
Δέκα μετά ταϋτα έτη μ.ετά. σειράν ήττών 
και νικών, επτά έπανεστατημέναι επαρχία·, 
ήνούντο διά. τού συμφιίινου τή; Ούτρέχτ κχί 
έκήρυττον τόν βασιλέα τή; Ισπανία; έκ
πτωτον τή; ήγεμονίας τών Κάτω Χωρών. 
Τούτο χρεωστείτα·. ίδίω; εις τόν στόλον, εις 
τήν άλωσιν τή; Μπρίλλ ύπό τών gueux 
de mer. Ματαίωςό δούξ τής “Αλβας έπει- 
ράθη ν' άνακτόσγ. τήν Μπρίλλ. Αιματηρό
τατα·. κατά θάλασσαν συμπλοκαί έτπηκο- 
λούθησαν. Οί 'Ολλανδοί πρό; τοίς άλλοι; 
ρήξαντε; τά ώχυρώματα. άτινα προφυλάτ- 
τουσι τήν χώραν των κατά, τού ώκεανού, 
κατεπλημμύρισαν τήν χώραν των. Ούτως

γιον Χριστόφορον καί τήν Δομινίζ.αν, κατε- 
λάμβανε τόν "Αγιον Δομή-ρον. έφορολόγει 
την Καρθαγένην καί έδήου τά; άκτά.; τής 
Φλωρίδος. Τό ακόλουθον έτος προσβάλλει 
τήν Αισσαβώνα. προσβάλλει του; Ισπανούς 
εί; αύτό τό Κάδιξ. Καίει τά. εμπορικά 
πλοία κατά, εκατοντάδα;. ’Ενεδρεύσχς εί; 
τά; Άζόρα; συλλαμβάνει τήν περιλάλητο·/ 
θησαυροφορτιδχ, τό γαλιόν «"Αγιον ·|·ίλ·.π- 
πον» έπζναπλέον έξ Αμερικής. Ούδέποτε 
ή ’.\γγλία ε'χεν ΐδη πλουσιωτέραν λείαν. 
ΊΙ μεγάλη έν τούτοι; Αρμάδα δέν θέλει 
βραδύνη νά. επιφανή. Ή Ισπανία παρε- 
σκευχζετο έν σιγή. 'Ο δούξ τής Πχρμας 
καταλαμβάνει μικρόν κατά μικρόν τά φρού
ρια τή; φλανδρική; παραλίας, πάντες δ' οί 
λιμένες τοϋ κράτους συγκροτούσ: καί όπλί- 
ζουσιν ισχυρού; στόλους. Εν Φλάνδρα συγ- 
κεντροϋντα: τεσσαράκοντα χιλιάδες επίλε
κτων πεζών, τό χριστόν πεζικόν τή; Εύρώ- 
της, καί τρεις χιλιάδες ιππέων. Εν Δυν- 
κέρκη σχλεύουσι τριχκονταοκτώ πολεμικά 
σκάφη' διακόσια μεταγωγικά έν Νιουπόρ. 
Έν ‘Λνβέρσ-η καί Γάνδη ναυπηγούσι πο
λεμικά. σκάφη καί πλοιάρια άλλτενή. Έν 
Γρχβελίναις είκοσακισχιλια βυτία προωρι- 
σμένα εις συγκρότησιν γεφυρών διαβάσεως.
Εκατόν όλκάδες μεσταί ζωοτροφιών ήθελον 

κατέϋ.θη έκ τών ένδοτέρω διά τών διωρύ
γων. [Έπεται συνέχεια]

Κ. X. ΡΛΔ03



Ο Β Ο Σ Κ Ο Σ
Ψηλά στη Ζαπαντόλακα κι' άπόζερίκι στοϊ·υ τζάρκουυ. 
Πούνε ονό βούσεσ ygovoocc ιιέ κοονπ-αλλα νεοά, 
Πού τές πελέκησην πηιοιά, λε<>έντηόες. ασλάνια. 
Τ.σοπανοπαίδια ώμορφιι. νεράϊοογη νηιιενα, 
Έκεϊ ιικϊ νύχτα βρέΟηκ-ι μονάχου κυνηγάρηυ, 
Πήγα νά πιω λίγο νερό, τάσκί μου νά γειιήσω. 
Γιά τ’είχα στράτα ηακουνίι νά λαφοκυνηγήσω.

Μά λίγο σάν ξαπόστασα, κι' άνάσανα ιιιά στάλα. 
Απ' τίι ξαγρνπνια τίιν πολλίι κι άπό τό στρατοκόπι· 
Τέτοιο τραγούδάγι ροίκιισα νά φέρν' ίι λαγκαδιά. 

Ξυπνάτε τσούπρες τού βουνού, νεράιδες ζιιλειιένες. 
Χρυσοηαλλούσες κι’ όμορφες·, στά κάτασπρα ντυμένες. 
Ξυπνάτε μέ τίιν πέρδικα τίιν κοκί'.ινονυχούσα. 
ΙΙώχει γκιορδάνι στό λαιμό καϊ χιλιοπλουιιισαένο 
Μέ τά λουλούδια τοΰ βουνού, τοϋ Μάιι τά λουλούδια. 
Ξύπνα καί. σί· Διαμάντω ηου πριχού νά δόση ό ήλιος, 
Νά ΐδής τίιν νύχτα ή αύγή σκιαχτά Φιλιά νά δίνη, 
Τόν ήλιο σάν τρελλό παιδί καϊ σάν ξεχαϊδειιένο, 
Νά καλοβλέπει τίιν αύγή. τίιν νύχτα νά μαλώνει. 
Καϊ νά τίιν διωχνιι αδιάκοπα στόν άσπρο του καβάλα. 
Ξύπνα νά σβύσιις τίι φωτιά πού μ- άναψες· στά στιϊΟια 
Καϊ δέν εΰρίσκω άνάπαύι καϊ δεν εΰρίσκω ίλάτσι. 
Τέτοιο τραγούδι άκούοιιαγα κ'οί βραχ'άχοάολοϋσαν, 
Άπό μιά λιγερίι Φωνή, σάν τίι Φωνή τσυπάνιι, 
Ποΰ σαλάγαει τά πρόβατα ςτ’απόσκιο νά βοσκήσουν 
Στές βρύσες γιά νά πιουν νερό·, μελά νά τά ταίση. 

’Ήταν βοσκός ξεπρόβαλλε ψηλά άπ' τό τσουγκάρι 
Καϊ γέιιισεν ή λαγκαδιά, νηότη ζωή καϊ κάλλι. 
Είχε τίιν όψι χαραυγής καϊ κρίνου τίιν άσποιάδα 
Κορμοστασιά σάν ελατός, αλύγιστος·, κατιίϊσιος.

Είς τάς απέριττους ήμών συζητήσεις 
όταν προχείρως φιλοσοφούμε·/ έπί τγ,ζ κ·.- 
νων-.κής ήμών καταστάσεως. έσυνειθίσαμεν 
οϊ νεώτεροι ήμεΐς τών Ελλήνων νά παρα- 
πονούμεθα. ότι ώς έχουσι τά παρ'ήμϊν ούτε 
οϊ ξένοι οί έπισκεπτόμενοι ήμάς. ούτε ήμ.είς 
αύτοί οί έκ τών επαρχιών άφικνούμενο-. ή 
έν —7, πρωτευούση διαρκώς δ-.αμένοντες κυ
ρίως είπεΐν διασκεδάζομε·/ . Τα συνεχή 
ήμών παράπονα εκτυλίσσονται ιδίως μετά 
παραδειγματικής πρωτοτυπίας περί μίαν 
σχεδόν πάντοτε καί τήν αύτήν μονότονο·/ 
χορδήν. ΙΙοϋ τά μεγαλοπρεπή θεάματα συ
νεχώς έπαναλαμβάνομεν, τών πρωτευουσών 
τής Εσπερίας: ποϋ τά ωδικά τών ΙΙαρι- 
σίων καφενεία, αί Χίτ/ΐ'. ο·. σύλλογο: κα
τά λοιπά πάντα εντευκτήρια. έν οϊς άφθο
νο·/ ανευρίσκει πνευματικήν άπόλαυσιν ή 
πρός τάς διασκεδάσεις έπ-.ρρεπής τών μήπω 
είσέτι γηρασκόντων φύσις: Αί ’Αθήνα: τών 
Άβερωφειων αγώνων παρίστανται ούτω 
•/.ατά. διαλείμμ.ατα περιοδικά, ώς τ: κοινόν 
κα·ϊ άσημον τής 'Ανατολής πολίχνιον. άν- 
-ΐκείμενον τής καί περιφρονήσεως
_ών είθισμένων νά διάγωσι τερπνόν καί ψυ

ατής

Είχε τά στήΟια ανοιχτά· βράχος χορταριασμένος, 
Μάτια Φωτιά άπ'τόν έρωτα καϊ λαύρ' απ’τίιν άγάπη. 
Πίταν τό νεραϊδόπαιδο, τής λαγκαδιάς τ' αχνάρι, 
Τό γέννησεν ή χαραυγή. τάνάίίρεψε τ' αγέρι, 
Τό βύίάιξεν ή Μάνα του· ή Πλάση ίι τρανή.

Γι'αύτόν τό λένε τά πουλιά κι ίι πέρδικες στά πλάγια, 
Γι ’αύτόν έοχετ’ ίι άνοιξι, γι’αύτόν τό καλοκαίρι, 
Γι'αύτόν τά λούλουδα ανθούν καϊ τά νεράκια, τρέχουν. 
Δέν συλλογιϊται ό βοσκός· σάν παίζει τίι φλογέρα, 
Νίι βρή τό ψήλος τούρανοΰ καϊ τοΰ πελάου τά βάθη, 
Νά ζωντανέι' η τό νεκοό καϊ τόν άποθαιιιιένο.■* * I V V V
Τές: ξένες· έννοιες· παρατά γιά κείνους ποΰ τούς θρέφονυ, 
Ποϋρθαν στό Κόσμο, στή ζωή, μονάχα γιά νά κλέβουν 
Τοϋ άδελψοΰ των τίιν τιμή, τής· παρθενιάς τίι σκέπη. 
Νά παοαπέονουν τό Φτωχό καϊ δύστυχο άργάιτη, 
Νά πίνουνε τόν ϊδοωτα, νά τοώνε τό ύωιιί του, 
Νά Φαοιιακωνουν τήντιιιή. τό ύέιιιια νάκλουθανε.

Άχ ! κάνε με Θεέ βοσκό, νά σαλαγάω γίδια, 
Νά σαλαγάω πρόβατα, νά παίζω τίι φλογέρα,
Καϊ βγάλε μου άπ’τίιν καρδιά, τά βάσανα, τους πόνους, 
Ποΰ μέ κατάντησαν τρελλό και σήπομαι σάν ιιήλο, 
Ποΰ τό τρώει ό σάρακας, τό τρώει τό σκουλήκι, 
Καϊ πέφτει κατ' άπ' τίι μηλιά τίι μιιλοφοοτωμένη.

Άχ! κάνε με Θεέ βοσκό, νά διαλογάμαι μόνο, 
Πότε νά πάω στά μαντριά, πότε νά πάω στό σκάρο, 
Νά παίζω μέ βλαχόπουλα, νά ρίχνω τό λιθάρι 
Νάχω σκέπη τόν Ούρανό καϊτά θυμάργια στρώμα. 
Νά ιιέ κοιιιίζ’ίι πέρδικα νά ιιέ ί-υπνάη τ'άηδόνι. 
Νά τραγουδάω άδιάκοπα τραγούδια τής- αγάπης.

ΣΙ1ΪΤ0Σ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

χαγωγικόν τόν βίον. Ιδίως οσοι έτυχον εύ- 
μενών περιστάσεων, καί τούτων έπωφελη- 
θέντες ήξ-.ώθησαν ύπό ιδιότητα φοιπητοϋ, 
έμπορου ή καί απλού ταξε-.δ-.ώτου νά βιώ- 
σωσιν ύπό ξένους ορίζοντας. έπανερχόμ.ενοι 
είς τά ίδια άρέσκονται έκφέροντες συγκρι
τικά: γνώμας καί νά έςάγωσ-.ν έκ τούτων 
κρίσεις είς βάρος πής πόλεως τών Αθηνών. 
Είναι φα-.νόμενον ψυχολογικόν ή τοιαύπη 
πρός τό κατηγορεί·/ άνάπτυσσομένη τά- 
σις οσάκις προκαλεΐται ή έκφρασ-.ς πής 'Ελ
ληνικής έκτ-.μήσεως έπί πής συγχρόνου 
προόδου πής 'Ελληνικής πρωτευούσης· θαυ- 
μάζομεν μέν όμ,όθυμ.ο·. τάς καλλονής τοϋ 
ούρανοϋ, καί περιάγομεν εκστατικά βλέμ
ματα άνά τάς ποιητικά: εκτάσεις τοϋ ατ
τικού στερεώματος, άλλά κατερχόμενο·. έπί 
τοϋ έδάφους άναπέμπομεν κραυγήν οδύνης. 
Ώς ύψ-.πετε-ς τών εθνικών στοιχείων έρευ- 
νηταί ικανοποιούμενα έπαρκώς. ώς εγγε
γραμμένο-. είς τό μ.ητρώον τοϋ ’Αθηναίων 
δήμου άθυμοϋμεν. Θέλομεν τούς Ιίαρ-σίους 
είς τούς πρόποδας τοϋ Αυκαβητού. τόν 'Υ
μηττόν άναπέμποντα ήχους γαλλικής μου
σικής καί απαθή τών ςενικών ήθών μάρ
τυρα τό μνημείον τοϋ Φιλοπάππου. Είς πήν 
έκ φύσεως έπαρμένην ήμ.ών φαντασίαν ή 
Ελληνική πρωτεύουσα ήτταται σταδιοδρο
μούσα πρός τόν γοργώ πόδι βαι'νοντα κοι-
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νων-.κόν πολιτισμόν πής Δύσεως. Άπλή- 
στως φιλότιμοι,λησμονοϋμεν τά.στοιχειωδέ
στερα διδάγματα τής φιλοσοφίας τών ε
θνών. Δέν έννοοϋμεν, ότ: ο: δημιουργήσαν- 
τες τερψ-.θύμ.ους εστίας, δέν ειχον ούρανό·/ 
καί ότι έν παντί καί πάντοτε ή θεά άνάγκη 
συνήθως παρίσταται θαυματουργούσα.

Καί ούτω όμως σκεπτόμενοι πάλιν άτε- 
λώς έρμ.ηνεύομ.εν τήν αληθή τών πραγμά
των στάσιν, δ-.ότι ή έΟν.κή ήμ.ών πρωτο
βουλία συνήγαγε καί έμον.μ,οποίησεν όμο- 
λογουμ.ένως καί παρ' ήμ.ίν άπάσας τάς δια
χυτικά: έπινοήσε-.ς τών πολυτάλαντων πής 
'Εσπερίας εργολάβων, καί έν σμ.ικρω μέν 
αλλ'ύπερόχω καί λογ-.κω μετρώ έδημ.ιούρ- 
γησε πυρήνας, ένθεν ζωηρά άναπέμπεται 
ή φλός πής έκπολιτιστικής ά.φομ.οιώσεως ! 
Αί ήμέτεραι Άθήναι. ώς λέγε·, ό Κ-.κέρων, 
καί θέατρα έχουσι. κα-. εύόοκιμως έν σ·/λ- 
λόγο-.ς έργάζονται. κα: λέσχας ευπροσώ
πους παρουσιάζουν καί πάσαν έν γένει πα- 
ρέχουσιν εύκολίαν καίανεσιν κατά τό διέπον 
τάς νεωτέρας κοινωνίας πνεύμα. Τω οντ: ο 
φέρω άσκοπα βήματα διά τών οδών πής 
πρωτευούσ-ης μας είναι αδύνατον νά μ.ή 
σταμαπήσγ, μ.ετ' έθνικής υπερηφάνειας ε
νώπιον πήςέπιβλητικής άπόψεως καλλιμαρ
μάρων θεάτρων, ή νά μή διακρίνη έν μέσω 
τών ποικίλων έμπορ-.κών τίτλων καϊ ονο-

j-χάτωνπολυάριθματάσεμνά έντευκτή 
ψύγενοϋς άμί/.λης. Ό φιλολογικός σύλλογο: 
■κΙΙαρνασσόςχκατ ούδέν βεβαίωςύστερεΐ τών 
έντή 'Εσπερία τοιούτων. "Ισως μάλιστα έν 
—ολλοϊς καί -υπερτερεί’ ή λέσχη τών όμογε- 
!νών και λόγω έσωτερ-.κής δ-.ακοσμ-ήσεως καί 
•διά τόν οργανισμόν αύπής αποτελεί κέντρον 
ίύιωπαϊκώτατον ό σύλλογος τών «Φιλο- 
|μθύσων» άναμιμ.νήσκε-. έν μέσα-.ς Αθήναις 
[σάς περ-.λαλήτους μουσικής συναυλίας τοϋ 
|Lamoureux’ καί πλήρης καί άρτια ή 
λοιπή τών τε δημοσίων καί ιδιωτικών ίδρυ- 

ρξις δεν περικλείει άσφαλώς 
ής άθυμιας καί άγανακπή- 

σεως. Έν περιλήψει, έχομε·/ καί ήμεΐς οί έν 
Άθήναις β-.οϋντες, δ,τ-. καί οϊ τοσοϋτον 
■παρ'ήμών μακαρ-.ζόμ.ενο: Παρισινοί. Βε
βαίως έν άσυγκρίτω μικροτέρα άναλογία, 
άλλ' άναντιρρήτως ύπό πάσαν έ'ποψ-.ν άν- 
τάςια. τοϋ χαρακτήρος τών παρά τοΐςάλλο- 
δαποΐς τοιούτων. Καί, είς έπ-μετρον ώς 
διασκεδαστ-.κον κέντρον έχο'Λεν πήν Βου
λήν. Διατί λοιπόν δέν διασκεδάζομεν: διατί 
διαρκώς παραπονούμεθα : διατί όέν εΐμ.εθα 
ε-ΰχαρ:στημένο·. : ΊΙ άπάνπησις είναι εύκο
λος καί προσιπή εις πάσαν άντίϋ.ηψιν διότι 
ύπακούομ.εν εις τάς φυσικής όρμάς τοϋ έ- 
θνικοΰ ήμών χαρακπήρος. Έγεννήθημ.εν 
τοιοϋτοι, ώστε νά μή δυνάμεθα νά άτενιζω- 
,μεν διαρκώς πρός ώρισμένον σημείο·/, καί 
νά έπιζητώμεν συνεχείς καί άδιαλείπτους 

!τκς ;αεταβολάς. Άμέσως ώς άποκτήσωμεν 
θέατρον, αίσθανόμ.εθα ότ: δέν εχομ.εν θέα
τρον. διότι έπιζητούμ.εν είς τά. άρι 
ελληνικά παρασκήνια, τήν ύποκρ 
χνην τοϋ γηράσαντος πο' 
νομεν τήν δεδικαιολογημένην 
πρός πήν λογικήν τελειότητα 
μετ' άδιαφορίας τούς ώμους.

I σθανόμ.εθα ένδόμ-υχον τάσιν πρός τάς χειρο- 
’ κροπήσεις. Έχομεν έντός πής ψυχής ήμών 
| το εύμετάβολον τοϋ ούρανοϋ μας καί ζώμεν 
I ύπό τό κράτος έντυπώσεων άνωτέρων τών 
Ι εύλόγωνήμών άπαιπήσεων. Πολύ ορθώς έ
γραφε·/ ό Φωριέλ, ότ-. οί νεώτεροι "Ελληνες 

ί ζητούν μ^τ’ άδικαιολογήτου έπιμονής τάς 
I ακτίνας πής προγονικής αύτών κληρονομιάς 
I κα: λυπούνται μ.ή θελ.οντες νά·ομολογήσουν 

ότ: έκοιμ-ήθησαν τούλάχιστον έπ! δύο αιώνας!
Έν γένει είπεΐν, άγαπώμεν έπί τοσοϋ- 

ι τον πήν πρόοδον, έφ’όσον αύπη δέν άποδει- 
κνύει ήμάς κατωτέρους τών άλλων,καί προ- 

I βάλλομε·/ διηνεκή άτομισμόν άνώτερον πής 
[ προοδευτικής έντάσεως πής κοινής ήμ.ών 

πατρίδος. Ώς άτομ.α διϊστάμ.εθα πρός τάς έ- 
θνικάς ήμών παροχάς καίπαρουσ-.άζομ.ενπήν 
ανωμαλίαν εύρωπα-.κής κοινωνίας, βιούσης 
ύπό τόν ήλιον πής Ανατολής, ί

|. λουσα ήμάς έθν.κή άτμ.όσφα-.ρα 
ί φε-.δώς

έπαρκ

ί’μάτων ή ύπα;
{στοιχεία έθν.κή

* ·ι· ■

ισυστατα 
Γ-.κήν τέ- 
Συγκρί-ιλιτισμοΰ. 

ανεπάρκειαν, 
κα: ύ·ψοΰ[ζεν 
διότι δέν αί-ωμούς,

Όζ

II περιβάλ- 
έμπνέε: ά- 

πήν ήμετέραν διάνοιαν, άλλά δεν 
κεΐ είς τά.ς άπα-.τήσε-.ς πής καρδίας 

μας. Εντεύθεν άπορρέει · 
κείνη παντί Έλληνι ίδιόπης 
φρονή τα πάτρια, ώς μ.ή δ-.ήκοντα ε 
ανάλογο·/ τών δημιουργημάτων πής 
ρίας. ΊΙ ελλε-.ψις είναι μεγίστη,δι 
ώς άμεσον άποτέ/.εσμα λίαν 
νευμ,ένην διάστασιν 
Ελλήνων κα: πής

Οι μάλλον πεπολ-.τ

καρδίας 
απορρέει ή κατάδηλος έ- 

τοΰ νά περι- 
ίς ύψος 

ης Έσπε- 
i-.ότι φέρει 

παρακεκινδυ- 
μεταξύ τών λογάδων 
όλομ.ελείας τοϋ έθνους, 

ι σ μέν ο :Έ λλη ν ε ς άν α ζη -

τοϋσ-.ν άπολαύσεις άναλόγους μ.άλ/.ον τής 
άγω^-ής παρά τής ανατροφής των καί 
λησμονούσιν ότι όπισθεν αύτών ύπαρ
χε-. λαός οστις διανύει τό παιδικόν α
κόμη στάδιο·/ τοϋ έθνικοϋ αύτοϋ βίου. Τάς 
γεν-κά.ς καί άτοπους ταύτας τάσεις καθή
κον έχε-, ή Ελληνική δημοσιογραφία νά 
καταπολέμηση,, πρός τά.ς άστοχους ταύτας 
έκτιμ.ήσε-.ς συμφέρον έχομ.εν πάντες όσοι 
έτύχομ^ν εύκαιρίας εύμενοϋς πρός σχετ-.κώς 
άνωτέραν μόρφωσιν ν' κντεπεξέϋ.θωμεν. 
συνε-.δότες ότι τότε μ.όνον ή πρόοδος εινα-. 
πραγματική καί αληθής, ότε σύμ.πασα όμοϋ 
ή κοινωνία δύναται νά. άπολαμβάνη ύπό 
πήν άμφιλαφή αύπής σκιάν. Κοινωνία τού- 
ναντίον έν ή τό μέν κοινόν αίσθημα δέν ά- 
νευρίσκε: τροφήν άνάλογον πής λογικής 
αύτοϋ μορφώσεως, οϊ δέ ολίγοι προνομιού
χοι άγονται άσυνειδήτως είς περιφρόνησιν 
τών έπικρατουσών άτελε-.ών. ούτε νά δράση, 
δύναται άλλ' ούτε καί νά καταλάβη θέσιν 
διακεκριμμένην έν 
σμένων τοιούτων.
προικι,ωμεν την ,ι{---- Γ·. ..
κοδομ.ήμ.ατα μεγαλοπρεπή καί έπ-.βλητικά. 
ή νά δημ-.ουργώμεν εστίας κοινωφελούς 
δράσεως, ή καί έν παντί καί πάντοτε νά 
βαδίζωμεν έπί τά ίχνη τών μ,εγάλων. όπό- 
ταν περιστοιχούμ,εθα ύπό καταφανούς καί 
δεδικα-.ολογημένης αδαημοσύνης; Πρός τί 
παρατίθεμεν πλούσια·/ τράπεζαν, ότε γ-.νώ- 
σκομ.εν άσφαλώς ότι οί συνδαιτυμόνες δέν 
έχουσι πήν έξιδ'.ασμιένην χωνευτικήν δύνα- 
μ.ιν: άναγκαζόμεθα δέ νά βλέπωμεν άπο- 
λαμ.βάνοντας τούς εύαρίθμους προνομιού
χους μ.όνους καί επομένως νά πλήττωμ.εν :

ΊΙ διαπα·.δαγώ·-η,σις τοϋ Ελληνικού 
λαού δέν είναι βεβαίως ούτε έργον πρόχει
ρον ούτε εύχερές, δ-.ότ: καί προκαταρκτι
κήν παρασκευήν ά.πα-.τεϊ καί κατάλληλον 
πρός τούτο εύκα-.ριαν. Τό καλλιτεχνικόν 
αίσθημα τών λαών δέν γεννάται μόνον έκ 
πής έπιρροής τών έξωτερικών άντ-.κειμένων, 
έχει καί άνάγκην ήθ-.κής ύποκε-.μεν.κής ά- 
ναπλάσεως. τότε μ.όνον δέ αύπη δύναται 
νά. ήνε λυσιτελής καί τελεσφόρος, όταν προ
κ-ύψη έκ βαθμιαίας καί λελογισμένης έπι- 
σκοπήσεως καί μελέπης. Οί κρίνοντες τά 
έργα της συγχρόνου πνευματικής παραγω
γής, δέν πρέπει νά άναμετρώσι πήν αξίαν 
αύτών μέτόν πήχυνπήςέκτάκτου τυχόνμορ- 
φώσεώς των.άλλά. νά παραβάλλωσι μάλλον 
αύτά. πρός τήν κοινή παραδεδεγμένη·/ άν- 
τΰ.ηψιν τοϋ δημοσίου είς πήν έκτίμησιν 
τοϋ όποιου ύποβάλλονται. Άκραν δέ εύαι- 
σθησιαν δέν είναι δυνατόν ν' άνευρη τις είς 
λαόν τώρα μ.όλ-.ς άφυπνοΰντα τό καλλιτε
χνικά αύτοϋ ένστικτα. Δίκαιον επομένως 
καί ορθόν νά ρυθμ-ίζωνται αϊ ήμέτεραι έπί 
τών φιλολογικών δημιουρ^-ημάτων σκέψεις, 
έπί πή βάσει ούχί roi- ύε'ο/τσ/.·, «././« r/ιΰ 
Ji-r/rror γίτισΰαι. Γεκμ.ήρ-.ον προφανές 
τούτου, ότι είς μέν τήν « Eajtf» τού 11ε- 
ρεσιάδου άθρόα συνέρρεεν ϊνα έπ-.κροπήση ή 
Αθηναϊκή έκτ:μ.ησ:ς. πρός ά/.λα δέ i’r/i- 
τως άνώτερα έργα, έτασσε·/ ή αύτή κοινω
νία άδ-.αφορίαν παγεράν δυσεξήγητου μέν 
ίσως έκ πρώπης όψεως, άλλα εκφραστικήν 
καί λογ-.κωτάπην. ΊΙ άτελής δραματική 
έπεξεργασία πής «Έσμέ» εινε ανάλογος

— 381 —-

πή σε-.ρα τών πεπολ-.τι- 
Τί ώφελεΐ τω όντι νά 

•,ωτεύουσαν ήμ.ών μέ οί-

πρός τήν σύγχρονον μ.όρφωσιν καί καθίστα
ται καταληππή. έν ώ τά λοιπά άνώτερα 
άσυγκριτως έργα φέρουσι τήν ύποκε:μ.ε·/ι- 
κήν σφραγίδα άτομ-.κοπήτων άποτελουσών 
έκτακτον κο-.νων.κόν φα-.νόμενον διά τε 
πήν μόρφωσιν καί πήν άπό ταύπης άμέσως 
ρέουσαν καλλιτεχνικήν -ύπερ-.ερότητα.

Έσυνειθίσαμεν λόγον ποιούμενοι περ
κοινωνικής προόδου νά ύποδεικνύωμεν, ώ- 
ρισμ-ένα ά.ομα καί πασίγνωστα μέγαρα. 
Έκτίσαμεν 'Ακαδημίαν καί ιδρύσαμε·/ 
συλλόγους, άλλ’ έλησμονήσαμεν ότι καί αί 
Αθήνα: καί ή Ρώμη τότε ήρχ-.σαν νά κτί- 

ζωσ-.ν άνάκτορα. όταν ή φήμη τής έκπολι- 
τισ-.-.κής αύτών δυνάμεως κατέστη παγκό
σμιος- πρώτον έγενήθη ό Περικλής καί ύ
στερον έκτίσθη ό ΙΙαρθενών, τά δέ άρι- 
στουργήματα τοϋ Βατικανού εϊποντο πής 
δόξης τού Μιχαήλ 'Α·(-γε"Λου. ΙΙαρ' ήμ.ίν ή 
άδημ.ονούσα φιλοτιμία έπέταξε σιγήν είς 
τήν φύσ-.ν καί ό Ελληνικός λαός εύρέθη ά- 
παράσκευος απέναντι τών άπαιπήσεων 
γε·-ηρακότων λαών. Δέν έπετράπη εις τήν 
σφρ-.γώσαν αύ-.ο-ϋ φύσ-.ν ούτε μειδίαμα νεό- 
πητος. ούτε άφροσϋνη νεα/ικής ήλικίας. έ- 
πεβλήθησαν δέ μάλλον αύτώ αί ’υποχρεώ
σεις τών έρρυτιδωμ.ένιον μετώπων, καί προ- 
ώρως έδόθη είς αύτόν διαταγή νά. .το./irz- 
σΛ). ΊΙ άνώμαλος αύπη καί παράλογος ά- 
παίπησ-.ς. ήγαγεν ήμάς πάντας είς τήν δυ- 
σεξήγητον έκ πρώπης όψεως θέσιν τοϋ νά 
περιάγωμεν εαυτούς έν άπορία καί νήστε-.ς 
πάσ-ης πνευματικής άπολαύσεως. ύπό πήν 
μονότονο·/ καί έπ-.βλητικήν άποψ-.ν μαρμά
ρινων άγαλμάτων, μεγαλοπρεπών οίκοδο-
μ,ημάτων. εύρωπαϊκών συλλόγων, καί παν- 

κέντρων. 
σεβαστοί

... Έλλην·.- 
έν πνεύμ.ατι πα- 

καί όμοθυμίας νά 
ους έτι καρδίας 

π άντε

τοειδών εύρωπαϊκών διαχυτικών 
'Εάν οί ολίγο: μέν άλλά βεβαίως 
καί δ'.ακεκριμ.μένο-. χειρισταί τοϋ 
κοϋ καλάμ.ου, θελήσωσιν 
τρ-.ωτ-.κής έμ,πνεύσεως 
παιδαγωγήσουν τάς άπειρους 
τοϋ Ελληνικού λαού, θέ/.ομεν πάντες α- 
ναμ.φ-.βόλως άνευρη έν ύπαίθρω καί ύπό τό 
διαφανές γλαυκόν ήμ.ών στερέωμα τήν πνευ
ματικήν έκείνην ίκανοποίησιν, ήν μάτην ά- 
ναζητεί ή άνυπόμονος ήμ.ών φύσις ύπό τά 
χρυσά πολυελ.α-.α τών πλουσίων κτιρίων καί 
είς τάς πλούσιας αίθούσας εστιών δράσεως 
μεγαλοπρεπώς δυσαναλόγου.«'Όταν βλέπω 
τον λαόν νά γελά, άγάλλεται ή ψυχή μου» 
έγραφε·/ ό Ι’ερανζέρος. οστ-.ς π:εζόμ.ε·/ος 
νά προβάλλη πήν ύποψηφιόπητα αύτοϋ είς 
πήν Γαλλικήν Ακαδημίαν, «έκεϊ [ζέσα.είπε 
δέν θά μέ έννοούν παρά, οί προκομένοι» !

Λ.' I. ΜΑΧΟΓΣΟΣ

I) ΠΕΤΡΑΡΧ1ΙΣ
KAI II ΗΪΓΑΤΙΙΡ ΤΙΙΣ ΑΑΪΡΑΣ

έκ τών τή; οεσπο-.ν-ίοο; Louise D’Ortheval

Τώ Στι-Φάνω I. Μιιιιτίώκι,Ι.

I
'· I κώδων έκάλει τους π-.στους είς πήν 

έκκ’λησίαν ή έβδομ.άς τών ΙΙαθών ήρχ-.ζε 
μόλις, ή έβδομάς αυπη ή τόσον γόνιμος είς 
ύψηλάς δ-.δαχάς καί τόσον άγαπηπή είς



πάντα; τους Χριστιανούς' άλλά διά τόν 
Ηετράρχην. τόν έρημίπην ττ,ς Άρκουχ;. ή 
εποχή αύπζ, ήτο γλυκύθυμο; άνάμνησι; ζαι 
μυχίζ συγκίνησις πή; περιπαθούς αύτοϋ 
καρδίας.

ΊΙτο ή Δευτέρα ττ,ς έβδομάδος τών 11α- 
Οών τοϋ 1328 έτους, καθ' ήν νεότατος ετι. 
είδε τό πρώτον πήν ώραίαν Λαύραν γονυ
κλινή, ώς αύτός, πρό τών βαθμιδών ττ,ς 
άγιας τραπέζης έν πζ, έκκ/.ησία ττ,ς Αγίας 
Κλάρας έν Άβινιόνι. Έκτοτε τά επζ, πα- 
ρήρχοντο' είχεν αγαπήσει πήν Λαύραν μέ 
όλην τήν θέρμην τής ποιητικής ψυχής του, 
είχεν έξυμνήσει τήν καλλονήν και τάς άρε— 
τάς ττ,ς διά γλώσστ,ς ούρανίας' πλήν άλ- 
λοίμονον! εντελής αύττ, δέν είχε θέσιν έν 
τή γή. Καί ήρπάγη έκ τοϋ κόσμου τούτου 
ϊνα περικοσμ.ήστ, σφαίραν τελ.ειοτέραν.

Περίλυπος ό Ιίετράρχτ,ς ήμέραν τινά ά- 
νεφώντ,σεν:

« Αχ! σκληρέ θάνατε, άφήρπασας τόν 
«θησαυρόν τούτον, όστις καθίσπζ, εύτυχή 
«πήν^ ζωήν μου έν τω κόσμω ζαί ή ώραία 
«δάφνη, ύπό τήν τερπνήν σκιάν πής ό- 
«ποία; ή αλγεινή θλίψις μου άνεκουφίζετο. 
«ήδη εύρίσκεται εκριζωμένη.»

Ειχον λευκανθή πής κεφαλής του αί τρί
χες. αϊ ρυτίδες ειχον αύλακώσει τό εύγενές 
πρόσωπόν του καί όμως ή καρδία του ή 
αύπή είχεν άπομείνει μέχρι πής ήμέρα; ε
κείνης. ήτις άνεπόλε: τόσω ζωηρώς είς πήν 
μνήμην του πήν ποόιπζ,ν μετ ’αύπή; συνάν- 
πησιν.

Διηύθυνε τά σφαλερά βήματά του πρός 
πήν έκκλησίαν πής Άρκουάς. έκεϊ δέ προσ- 
πεσών έπί τών πλακών έδε'ετο τοϋΎψίστου, 
ίνα έπιτρε'ψτ, αύτώ νά έπανίδη έν τελειο- 
τε'ρω κόσμ.ω έκείνην. ήν δι’ αισθήματος 
τόσον αγνού ήγάπησε, τήν ιδανικήν έκείνην 
εικόνα, είς ήν είχε δώσει τόν τύπον γυναί
κας ίσαγγέλου.

Τής λειτουργίας περατωθείσης, ό γέρων 
έγείρεται περιλ.υπος καί καταπεπονημένος 
και αναλαμβάνει πήν πρός πήν κατοικίαν 
του άγουσαν. Έκεϊ φθκσζς καί έν τω 
σπουδαστήριο» του έγκλεισθει; ανοίγει πήν 
Ίλιάδα τοϋ εύνοουμένου αύτώ ποιητοΰ 
‘Ομήρου, αϊ έξοχοι πής όποιας ραψωδία: 
διασκεδάζουσιν ένίοτε πήν μελαγχολίαν του 
συχνζκις ή σεβασμ.ία κεφαλή του ύψούται 
καί τό βλέμμα του προσηλοϋται πρό εικό
νας άνηρτημένης έπί τού απέναντι τοίχου. 

Ηεωρεΐ έπί μακράν τό γυναικείο» εκείνο 
πρόσωπόν, γλυκύ άμα καί πνευματώδες, 
όπερ φαίνεται ότι προσμειδιά.

Είναι ή Λαύρα ακίνητος. έστερημένη 
αισθήματος καί ζωής’ άλλ' έάν ή ψυχρά 
έκείνη είκών ήδύνατο νά τόν νοήστ,, έάν 
άνεψυχούτο πρός στιγμ.ήν μόνον καί μόνον 
ίνα τόν ϊδτ, καί τώ άποκριθή ! ! !

Πόθος ανωφελής! Ό γέρων ποιητής ά- 
φίνει βαθύν στεναγμόν καί είτα ονειροπο
λεί τήν Βακλούζαν, τό τερπνόν αύτής άνα- 
χωρηπήριον έν μέσω τών βράχων. τάς νύμ- 
φας τών πηγών καί άπάσας τάς λατρευτά; 
θέσεις. άς καθωράϊζεν είσέτι ή παρουσία 
πής Λαύρας καί όπόθεν ήδη έγερσίλυποι α
ναμνήσεις τόν άπομακρύνουσι διά παντός. 

ΊΙ νύξ καταλαμβάνει αύτόν έκδοτον είς 
• άς σκέψεις του. 'Ανάγκη νά σκεφθή περί

ύπνου, περί άναπαύσεως.
"Οτε πζ, επαύριον έπανέλαβε τάς φιλολο

γικής του έπασχολήσεις. είδοποιήθη ότι 
γυνή τις άγνωστος έζήτει άδειαν ίνα τόν 
έπισκεφθτ, καί ό ποιητής διέταξε πάραυτα 
νά πήν είσαγώγωσιν. ,

ΊΙ Ούρα ανοίγεται καί νεαρά τις κόρη 
εμφανίζεται πρό αύτοϋ.

Ό γέρων έγείρει τούς οφθαλμούς. Βα- 
θεϊα έκπληξις, άπειρος χαρά έπί τού προσ
ώπου του ζωγραφίζεται. Έγείρεται, έπα- 
νακάθηται καί κραυγή τις έκφεύγει τών 
χειλέων του :

«ΊΙ Λαύρα!»
Τί λοιπόν: Είνε ούρανία οπτασία έξελ- 

θοϋσα. τού τάφου ίνα τόν έπανίδη μίαν έτι 
φοράν: "Οχι. δέν είνε ματαία σκιά. Ιδού 
ή Λαύρα! ιδού αύπή έν πή άφαρπαζούση 
καλλονή πζ,ς. έν όλτ, πή νεότητι, έν όλ.η πή 
χάριτι αύτής. τοιαύτη οίαν ειδεν αύτήν τό 
πρώτον, όμ.οίαν πρός πήν έν πή καρδία του 
έγχαραχθείσαν εικόνα.

II

—«'Ώ σύ. ήτις μοί αποδίδεις τήν έκ- 
«λιποϋσαν εύτυχίαν. τις είσαι λοιπόν ; έ- 
«φώνησεν ο ποιητής».

ΊΙ δέ νεαρά κόρη άπεκρίθη :
— «Λαύρα Δε-Σάδες είνε το όνομά 

«μου. Ή μήπζ,ρ μου ήθέλησε-/ αύτό τό ό- 
«νομα νά μεταδώση είς πήν νεωτέραν τών 
«θυγατέρων πζ,ς. Όταν ήμην είκοσαέτις 
«μόλις, ό πατήρ μου μοί ένεπιστεύθη, κατά 
«πήν τελευταίαν txrjry τ7,ζ μητρός μου. 
«τήν μεγαλητέραν μερίδα πής κληρονομιάς 
«της... Άνέγνωσα τάθάνατα ποιήματα 
«σας καί είδον πρό έμ.οϋ νέον κόσμον δια- 
«νοιγόμενον, τό θειον πϋρ έδέσποσε πής 
«ψυχής μου. κα: έγώ έπίση; ποθώ νά γίνω 
«ποιήτρια. "Ηδη δέ προσηλθον μίαν χάριν 
«παρ' ύμών νά ζητήσω».

«Ούδέν δύναμαι ν' άρνηΟώ είς τήν ά- 
«νάμνησιν πής Λαύρας. Όμίλ.ησον άφό- 
»βω; τέκνον μου. Σύ θέλει; μέ καταστήσει 
«εύτυχή.

— «Αισθάνομαι ακατάβλητου έρωτα 
«πρός πήν ποίησιν, πλήν άνευ οδηγού, δέν 
«τολμώ είς πήν άγνωστον ταύτης οδόν νά 
«ριψοκινδυνεύσω. Πλ.πισα ότι σύ, όστις 
«διαπρεπείς εϊς πήν θείαν αύτήν τέχνην, 
«όστις έστέφθης έν τώ Καπιτωλείω. ήλ- 
«πισα ότι ήθελες συγκατατεθή νά με βοη- 
«θήστ,ς. Ποια αϊτζ,σις εύαρεστοτέρα -.αύπζ,; 
«δύναται νά ύπαρξη : Από τούδε τό ό- 
«νομα πής Λαύρας μένει αθάνατον. ΊΙ κόρη 
«της εσται μεγίστη ποιήτρια».

ΊΙ Λαύρα Δέ-Σάδες έδειξε πήν εύτυ
χίαν καί εύγνωμοσύνην πζ,ς πρός τόν αγνόν 
και τρυφερόν ψάλτην πής προσφιλούς μη
τρός της.

Ο Ιίετράρχτ,ς άναγινώσκων τά χειρό
γραφα πής νεαράς κόρης κατεθέλγετο καί 
ήσθάνετο άναζωπυρούμ^νον τό ποιητικόν 
του τάλαντου, ώς κατά τάς ώραιοτέοας τής 
νεότητος του ήμέρας. Επί τέλους δέ συν- 
αντήσας ψυχήν ποιητικήν, ώς τήν ίδ'.κήν 
του. άπέθνησκεν εύτυχής καί ηύχαρ'.στημέ
νος, διότι έγνωριζεν είς ποιον νά κ/.ηρονο- 
μήστ, τήν εύγενή πής δόξης του κληρονο-
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μίαν, καί ότ: ή εύφυία του δέν έθάπτετο 
μετ’ αύτοϋ έν τώ τάφω.

Ώ ! πόσον συγκινητική ήτο ή θέα τού I 
ώραίου έζείνου γέροντος, έπανευρίσκοντος ι 
όλην πήν θέρμην τών νεανικών έτών του έν 
τζ, έξηγήσει είς πήν νεαράν έκείνην κόρην ’ 
τών καλλονών τής θείας -i/-rr,z. 'ry άνήγα- 
γεν εις τοσούτον ύψος !

’Απομακρύνονται άλλήλων. άφοϋ ύπε- 
σχεθησαν νά διέρχωνται πολλάς ώρας όμοΰ, I 
διαρκούστ,ς τής διαμονής τοϋ κόμητος 05- I 
γου Δε-Σάδες έν ΙΙαδούη.

πι I
’<) γέρων ποιηπής μετά πήν συνάνπησιν 

ταύτην ήσθάνθη εαυτόν έπί στιγμ.ήν άνα- 
ζώντα' πλήν δυστυχώς πήν αύτήν εσπέραν, 
έρμαιου τώυ συγκινήσεών του. κατελήφθη 
ύπό φλογερού πυρετού καί τήυ έπιοϋσαυ εύ- 3 
ρου αύτόυ ακίνητου καί ψυχρόν, τό μέτω- j 
πον έχοντα έσπηριγμένου έπί τώυ χειρο- 
γράφωυ τής θυγατρός πής Λαύρας.

Είχε κοιμηθή. ίυα μή έξυπνήσ-ζ, πλέον!
Καί ή ήμέρα έκείνη ήτο ή εβδομηκο

στή επέτειος πής γεννήσεώς του
Ιίλησίον του εύρίσκετο αγία γρκφή, 

έφ ης είχε γράψει πήν κατωτέρω πημείωσιν:
«ΊΙ Λαύρα, ή τόσον έξ αρετής άπα- 

«στράπτουσα, ήν τοσάκις έν τοϊς στίχοις 
»μου έξύμνησα, έφάνη τό πρώτον πρό τών ί 
«οφθαλμών μ,ου έν Άβινιόνι πήν 6 Απρι- ; 
«λίου καί έν τώ ναώ πής Άγιας Κλάρας, ί

»ΊΙτο νέα τότε.
» Έν πή αύπή πόλει και κατά πήν αύ- , 

»πήν έποχήν τοϋ 1350 έτους ό άσπήρ τής , 
«Λαύρας έπαυσε λάμ.πων έν τώ κόσμω. ΊΙ- , 
«μην τότε έν Βερώνη άγνοών πήν ολεθρίαν 
«τύχην μου. ΊΙ γυνή αΰτη, ή τόσω ώραία 1 
«καί αγνή, έτάφη, πήν αύπήν ήμέραν, μετά j 
«τόν εσπερινόν έν τώ ναώ τών Κορδιλιέρων I 
«πής Άβινιόνος. Έπανήλθεν είς τόν ού- | 
«ρανόν.όστις πήν είχε δανείσει είς πήν γήν. I | 
»I Ιρός άνάμντ,σιν πής θλιβερής ταύπης άπω- | 
«λείας άνέγραξα ταύπην έπί τής ίερας αύ- | 
«πής βίβλου, όπως έν πή θλίψει ανευρίσκω 
«πήν παραμ.υθίαν. Άφ' ής ό δεσμός πής 
«ζωής μου έθραύσθη, έλπίζω ότι θά δυτηθώ | 
«άπόνως ν' άποκηρύςω κόσμον, ένθα το- I 
«σαύτας εύρον άπογοητεύσεις, ένθα α: έλ- 
«πίδες τόσον είναι μάταια·, καί άπαπηλαί. I 
»Άλλως τέ μοι έπετράπη,.θεία χάριτι, νά | 
«έπανίδω πρό μικρού πήν ζώσαν εικόνα τής 
«Λαύρας μ.ου καί.............. »

ΊΙ ψυχρά χειρ τοϋ ποιητοΰ έδώ έστα- 
μάπησεν.

ΊΙ τελευταία αύτού εύχή δέν έπέπρωτο 
νά έκπληρωθή. ΊΙ έλπίς, ήτις έβαυκάλισε 
τάς τελευταίας στιγμάς του, δέν έμελλε νά 
πραγματοποιηθή· διότι παραδόξως ή νεαρά | 
κόρη, ήτις έτράφη διά τοϋ ποιητικού μάννα I 
έκείνου, ή κόρη έκείνη. ής αί πρώτα·, έμ- | 
πνεύσεις έφα-ίνοντο, ώς ή ήχι'ο τών ίδικών 
του, ή κόρη πής Λαύρας, άφ’ ής έκείνος 
παρέδωκε τόν τελευταίου στεναγμόν, άπώ- 
λεσε πήν άρτιγενή αύπής μεγαλοφυίαν. |

Λί χορδαί πής λύρας της έθραύσθησαν I
καί ό κόσμ.ος άπώλεσε συγχρόνως δύο |
ποιητάς. |

Ζάκυνθος. ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΙ1Χ

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΊΊΙΣ ΑΚΜΙ1Σ
THS APXA1AS ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

[Τέλος' 5ρα προηγούμενου φυλλάδιον]. 
Άλλως δ' όμ.ως είχε παρ’ "Ελλησιν. 

!ll ■zi/yt, r, 'M.ry.v.r, είνε τό αιώνιον έαρ 
[ποκεκρυσταλλωμένον εις άφθιτον ύλην. 
Ιιότι όντως οί δαιμόνιοι έκεΐνοι καλλιτέ- 

ια· κατώρθωσαν Γάπαβαι-ατίσωσι χα'ι 
\τΐρ’rip-ί·.Ιΐ)τ! Όσον καί άν καταστρα- 
δσ: τά έργα αύτών. καί τά τελευταία 
ύμμκτα θά φυλάσσωνται πάντοτε ώς 
Ιάμαντες. ώς άνεκτίμ.ητοι θησαυροί.

Ό.τι ιδίως έβδελύσσοντο καϊ άπέφευ- 
γον οί Έλληνες έν πή Τέχνη, ήν τό σκο
τεινόν, τό άόριστον, τό συμβολικόν. ’() 

| ^epGu.luijtbc. ούδέποτε έρρίζωσε παρ' αύ- 
Ι τοίς, μ-εθ όσας δέ καί αν εύρίσκη συμβο- 
λικάς εικόνας καί άλληγορίας ό άλλως 
βαθύς τής Μυθολογίας γνώστης Kreuz.cr 
έν τοϊς θεοίς τών 'Ελλήνων, έν τούτοις 
ελάχιστος ύπήρχε. έν πλείστοις δέ δέν ε’νε 
ή φαινομ.ενικός μόνον καί έκ παρεξηγή- 
σεως ώς τοιοϋτος έκλαμβανόμενος. Άπο- 

Ιβλέψατε πρός τούς ελληνικούς ναούς, πρός 
Εςούς φαιδρούς καί διαγελώντας ιωνικούς 

χίονας, πρός τά άπαράμιλλα, πλήρη ζωής 
καί έμ.ψυχα σχεδόν κοσμήματα αύτών. ά- 
τ-νίσατε πρός τήν συστοιχίαν τών άπειρων 

| ανδριάντων.τών άνυπερβλήτων εικόνων τών 
Βεών καί πρός αύτά έτι τά έλάχιστα τοϋ 

καθ' ήμέραν.βίου χειροτεχνήματα.οίον άγ- 
αγεία καί λοιπά κεραμεικά καί χαλκά σκεύη 
Ικαί άποθαυμάσατε πώς έφ’ όλων αύτών 
[ αντανακλάται τό θρησκευτικόν αίσθημα πής 

φυλής, ήτις φαίνε- 
λήν 
καί
καί

ο*.α επι- 
τών ίδεω- 

Άρκεί νά 
- Brunn, 

τά «(I < ι (? 11 e r i < 11 · a 11 ■ 11», ίν α λ άβτ, κα ί ά πλήν
πνεύ.'ζα-αάν ιδέαν πής έμ.βριθείας καί τοϋ 

τος, όπερ ένεψύχου τού: πλάστας τών άρ
χαίων θεών.

Άλλ' ιδού
προσέρχεται

[είς τό τέλειον
•TG

ΤΑ ΟΛΤ Μ ΠΙΑ

τοιαύπη μετατρο—ή συντελείτα; έν τώ στε- 
ρεώματι τοϋ Ελληνικού ! Νέαι ίδέαι. νέα 
αισθήματα, νέος βίος αρχεται άπό πής έ- 
νάρξεως τών Όλυμ.πιάδων. ή δε τέχνη ήτών 'Ολύμπι;
Ελληνική ώσεί παλαίσασα- . »·τόν δόλιχον άγωνισαμένη έξέρχε 
’Ολυμπιακής κονίστρα 
τόν νικητήριον κότινον 
τοϋ Παιονίου.

Νομίζει τις οτι τά 
πλευρά

τοϋ Σταδίου 
ήσαν πλευρά παμ.μεγέθου; χωνευπζ,ρίου.εί 
έχύθησαν καί έτάκησαν άπαντα τά δυσκί
νητα καί ξοανόμορφα τή; προτέρα; χειρω- 
ναξία; μάλλον ή τεχνοτροπία; ά 
τά αίγυ.7ηά7’η>·τα έκείνα είδωλα.

σκέλη
·

κόσμ.ου καί πής λοιπής άμφιεσεως, οίον τής 
παραδοξοτάτης πολλάκις κομμώσεως ζ.αί 
πής φενάκης, ώς πής τοϋ βασιλέως Ξεφ- 
ρήνου έν τώ Μουσείω Μπον./άχ τοϋ Κάι
ρου ή πής βασιλίσπζ,ς (τής Ωραίας’,
άτινα παραμορφοϋσι και παρακωλύουσ:

< καί έκτέ/.εσιν ;
ή απλή μίμ.ησις έκ τοϋ φυσικού 

δέν άρκεί αύπή καί μόνη όπως συντελεσθή 
τ: μέγα καί τέλ.ειον έν πή τέχνη τεκμή- 
ριον αύτά ταϋτα τά θαυμαστά άλλως δια 
τήν άκραν φυσικότητα τών πρώτων Δυνα- 
στιών πζ,ς άρχαιοτάπης MijujaTixip; Πΐ(α<',- 
Λιι· (πρό τεσσάρων χιλιεπζ,ρίδων καί πλέον 
π. X.) γλυπτά.

Τις όντως δέν θαυμάζει τόν ώς Σι'ίγ-Ί·..Ι 
-jt.rt./fG φερόμενον ανδριάντα, ή τον Ρα- 
.\iri~ 7. τέλος τον περίπυστον «Γραγία» 
τοϋ «Λούβρου», ον νομίζετε ότι έξετέλ.εσε 
σύγχρονος γάλλο: έν Ιίαρισίοις διά τό προ
σεχές «Salon» : Καί έν τούτοις πάντα 
ταϋτα άφανίζοντα: εύθύς ώς άνατείλη ή έ- 
λευθέριος καί σφάδαζουσα τέχνη τών Ελ
ληνικών έργζσπζ.ρίων. τοϋ "Αργους, πής 
Λίγίνης. τών Αθηνών καί πής Ιωνίας. 11 
τέχνη τών Αιγυπτίων έςήρχετο κεκον.- 
αμένη καί ψ·ζχρζ έκ τών τάφων, ή Ελλη
νική πτερυγίζει ώς χρυσαλίς έκ πής σπαρ- 
γιόσ-ζ,ς έκ νεότητος παλαίστρα; !

Οϊα δ' όμ.Ο'.όπζ,; πή; Αιγυπτιακής 
πρός τήν σύγχρονον νϋν κα/.λ'.τεχνίαν ! 
Ώς έκείνη έπίση: καί ή σημερινή ζη
τεί πόρον ζωής και άρτον έκ τών νεκρών. 
Τά νεκροταφεία νϋν τροφοδοτοϋσι πάλιν 
τού; γλύπτα; !... Οίον όξύμωρον καί οϊα 
ειρωνεία !

ΊΙ '.\γωπστιχ>'ι. λοιπόν, συνετελεσε τά 
μέγιστα εί; τήν άκυ.ήν καί πήν τελειόπζ,τα 
πή; άρχαϊα; πρωτίστω; πή; Γλυ
πτικής, είτα δε καί πής Αρχιτεκτονικής 
διά τοϋ γλυπτικού διακόσμου, διά τών έν 
τοϊς άετώμασι συνθέσεων καί τών ζωοφόρων 
καί πής Γραφικής τέλος, ήτι; έπιδράσασα 
τό πρώτον έπί πήν Γλυπτικήν, ότε έκείνη 
ήν έτι νηπιώδης, ειτα έξ ύπαμοιβής έδέ- 
ξατο ύπ' έκείνης σφοδρήν καί άκατάσχε- 
τον έπίδρασιν. ΊΙ άγωνιστική, ή διά τοϋ 
άθλ.ητισμοϋ ζωογόνησι; τή; τέχνη;, ή έν ύ
παιθρε» θέα τών γυμ.νών σωμάτων και 
ζωηρά έντύπωσι; αύτών δεν ά.νέππ»σσον 
καί έδίδασκον μ.όνους τούς καλ.λιτέχνας. 
άλ.λ' έπαιδαγώγουν καί έπί τό καλαισθη- 
τικώτερον διέπλαττον καί αύτό τό κοινόν. 
Εινε δέ σπουδαιότατο» τούτο, καθ’ όσον 
οΰτω μ.όνον έδημιουργήθη καί συνετελέσθτ,

μί ^fjiillii.l.ltir. τό «milieu», ώ; λ.έγουσιν 
ο! νεώτεροι φιλόσοφοι, όπερ διά τάςτέχνα; 
είναι μέγιστος καϊ άπαράμιλλο; παράγων. 
Ό ήθικό; καϊ πνευματικός όρίζων είνε μυ- 
ριάκις άνώτερος

- ό πρχγρ 
τος. .ν.,οοειςις 
ούδαμώς μετατι 
του όριζοντος καϊ τών ίοχρόων ό 
τής γλαυκής ?)αλάσστ,ς στερηθείσα, έν 
τοι; ούδέ κατ’ οναρ τρέφε·, σ-ήμ.ερον 
γίγαντα; εκείνους της TV/yr,:,. ούζ. 
προσέ'-ρισιν 'iiy.-jy-ry δημιουργεί γλ.υπτά 
παραπλήσια πρό; τά προγονικά. Έπισκέ-

Γ.
*-···*- ■· — f - f γ - ’ ’ - 
πάσαν έλευθέραν έμπνευσ/ν

Τό ότι

αναζματα. 
■ ** -ι, >.να εςέ?.-

■έ-
τά.

θωσιν έκεΐθεν καί άπομαρμαρωθώσιν είς 
λεία Ιίραξιτελεια δημιουργήματα, είς 
θεοείκελα έκείνα ··

I Ιόσον 
στική έπ 
λαών άς 
κζί ή τελευταία παρ 
τως άνζβίωσις τών Όλυμ.πιακοιν αγώνων. 
Έπί μ-ήνας ολόκληρον τό 
έν ά/.ηθεί μέθη. Δεν άνεγνώριζέ τις τού 
' Ελ/.ηνας. τούς χθεσινούς ψηφοφόρους 
σφαζομένους πολλάκις διά τόν τελευταίου 
δημαρχικόν πάρεδρον τοϋ χωρίου των ! 
Έάν έξηκολούθει ή όγωπιίπ'τκ; 'J.'jtq. έν- 
τός ολίγων έτών θά μετεβά/.λοντο ριζτ,δόν 
τά καθ’ ήμάς έν άπασ: τοϊς κλάδοις τοϋ 
έθνικοϋ οργανισμού. Πλήν δυστυχώς πα- 
ρήλθεν ώς ονειρον θερινής νυκτός !...

ΊΙ παλαίστρα ανοίγει νέον στάδιον είς πήν 
τέχνην.δεικνύει τό γυμ.νόν ύπό μυρίας μορ- 
φάς καί σχήματα, παρουσιάζει τό-σώμα 
ύπό τά; δ:αφορωτάτας στάσεις καί κινήσεις, 
ό δέ Μύρο>ν, ό Ιΐυθαγόρας καί ό Κάλαμις 
άντιγράφουσιν έκεΐθεν τάς άπαραμλ.λους 
γραμμάς καί τούς άθλητικούς μυώνας τών 
άνδριάντων κα: άθλητών αύτών. Τό δέ κα- 
θ’.ερωθέν έθος ίνα αί εικόνες τών νικητών 
ίδρύωνται έν πή Άλτε: άνόμοιο: κα: ιδανι
κής υ.ορφής, μόνον δέ μετά τρζ.τ./ζρ· rixip- 
πανομοιότυποι ώς προσωπογραφία·., ώς λέ
γε·. ό Ιΐλίν.ος σαφώς διά τών : «Effigies 
liominum non solebant exprimi nisi 
aliqua inluslri causa perpetuita- 
lem inercntiuin, priino sacroium 
ceiTaminum maxinneipie Olympian, 
ubi omnium, qui vicissonl statuas 
dicai'i mos eral.eorum vei-o qui lev 
ilii superavissent ex membris ipso-
I'um 
i c o n i c a s 
μεν. τούτο έσχε 

πζ.μασιαν.

γ-,—,-Γ-Γ
ελεια δημιουργήματα, 

••λυπτα !
■ . · ϊ - ισχυρω; επιύρκ 

τά ήθη καί 
χρησιμεύσ-ζ, ώς

ή Άγων·.- 
έθιμα τών 
παράδειγμα 

ήμ.ίν λαμ.προταπη ον-

Εθνος διετελει
*

•ους

»

οιστ.ς : 
ξς καί

νϋν

έτερον μέγα γεγονός 
μάλλο ν y.'iy.T.-,/θή κ α ί 

τών Έζ./.ήνων
Λΐί.Ιιιτιιτικ’κ:. 

τεφημισμένης καί έκ τής 
λευκής "Αλτεως τής 

έπανάστα- 
τά πήν Κ άθοδον τών 
ό τών Μηδικών έθνιζή /ycy 

τό άνέφικτον άκμήν 
■άς δέον ν' άποδοθή 

άμα καί ή πρός 
τής έλλην. άνδρι 
άρκεί μ.ηδζμ.ώς 
δτ.μ'.ουρ-,-ήματα. 
γύπτω λ. χ. νά 
ένθα ό τεχνίτης 
γάζηται διά 
χώστους τάφους, διά 
δηλ. τών νεκρών έν τοϊς 
οτζεόα : I Ιώς νά. έκφράστ, κινήσεις κα

ότ 
ϊνα ετ

το τε/.ειον έξιχθή ή 
βχνη.Τούτο δ' εϊν- ό

’Εκεί έπί πής τ 
ίλύο: τοϋ ΆλυφειοΟ 
'Ολυμπίας συντελείται άληθή; 
στις, ή μεγίσπζ, μετά 
Ίίρακλειδών καί πρ· 
tz=’.αβολή. έπανάστασι; φέρουσα ούχί 

I δόρυ καϊ τό ξίφο; ώ; σύμβολα, ά/.λά 
! κορύνα; και τού; άλπήρα;.

«7'ό GI χ./ίοι; τιι.Ιι'ιθίΓ Gi'Gi j-xt 
Tdf O.7i’jt.7t<iGar tr djiiijiatt: 
IT.'.lonoc.. ira ταΐ'ντιιι; 7αόώ>· ffiiGiTat 
άχιιαί τ' ΐαγι'·ίΐς θρασκτιιπ ίΌ.

Τό έτος 776 τής ίδρύσεως τών 'Ολυμ
πιακών Άγώνων εινε σταθμό; πολυσήμαν
τος ούχί μόνον έν πζ, Ελληνική ιστορία, 
ά/.λά καί πή; καθόλου άνθρωπόπζ,το; καί 
τοϋ πολιτισμού. Είνε ώ; αί χρονολογία·, 
τών έν Μαραθώνι καί Σαλαμίν. τροπαίων'

simililudine expressa, quas 
vocanl», τό έθος, λέγο- 

μεγίσπην δια πήν τέ- 
έξησφάλισε δ’ αύπή τήν 

καί πρόοδον. Εις αύτό 
ή άκρα ουσικόπης. άλλ' 
τό άπόλυτον καλόν τάσι; 

ιαντοποιίας. ΊΙ πρώπη δΐ·. 
ίνα παραχθώσι τέλεια 
1 Ιώς είνε δυνατόν έν Αί- 
συντελεσθή τοιοϋτον τ·..

: ήν έξηναγκασμένος νά έρ- 
ούς κεκλεισμένους καϊ κατα- 

άφους. διά τά Λ’ζϊ. τά είδωλα 
Σζριθεό καί Μκ- 

> πάθ-ζ, 
δι’ όμ.οιωματα νεκρικά κατάφορτα έκ τού
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τό θαυμ.αστόν έκεϊνο τό πάλαι καλλιτεχνι- 
τό «milieu», ώς

ιοι. όπερ διά. τάς 
αοά’ζι/λος

■/.ί.·. τλΥΚμ ίσχυρότερον έ- 
ιδρα ή ό πραγματικός καί φυσικός το’.οϋ- 

Λπόδειξις αύπή αΰτη ή 'Ελλάς, ήτις 
:θείσα, ούδέ τού θειοτά- 

ορέων ή 
•ού- 
.-ούς 

ύδέ κατά



oh-r-· Try Συζιώνα, Try Αίγιναν, πήν Σά
μον. τό "Λίγος, ή τινα τών τχλχ·. xv.y.x- 
ζουσών καί φημισθεισών έπί -ί/yr, πόλεων, 
ϊνα λάβητε πιζροτάπην ά—όδειξιν τούτου. 
Δέν άρκεί ή φύσις. Ανάγκη πάσα νά συν- 
δράμ·η έπίκουρος καί ή πνευματική ατμό
σφαιρα. At νεφελοσκεπείς ζαί μονότονο·. 
Κάτω Χώρα: άνήλθον si; έκτακτον ζζί πε
ριφανή. περίκλειον. τολμώμεν νά είπωμεν. 
καλλιτεχνικήν περιωπήν κατά τούς χρό
νους τών μεγάλων πής Αναγεννήσεως τε
χνητών. τοϋ Ι’ούβενς. τοϋ Ι’έμβραντ, τοϋ 
Λ an Dyck ζαί τοσούτων άλλων, ένω ή 
Αίγινα δέν παράγει σήμερον ή άκομψα αγ
γεία. ή δέ Συκιών μόνον είς άρχαιοδίφας 
εινε ορατή διά τών οφθαλμών τοϋ Bacde- 
cker μεθ’ όλον τό θεσπέσιον φυσικόν αυ
τών κάλλος !

I Ιλήν άγαν 
έν ταίς δύο

τόν 
ρώταις α 

λαθόμεθα τής τςίπης. 

δαιοτάτη, διότι ήρκει 
δεσποτικόν.η τάνά· 
πολίτευμα ϊνα τελείω 
το υπό τ· 
ευνοϊκούς

'.ογον μηκύναντες 
είζις σχεδόν έπε- 
τής έζ τοϋ Πο- 
Είνε δ’αύτη σπου- 
λίαν τυραννικόν ή 

αλ’.ν δλως όχλοκρατ ικόν 
•ζ πνίξ-η καί μαράν-η 

οσούτον άλλως τε εξαίρετους ζαί 
όρους άναφυέν καϊ άναθήλαν 

κ αλλ ι τεχν ικόν άνθος.
Άλ.λά δέν είχεν ούτω έν Έλ.λάδι. Έν 

αυτή τό άτομον άνεπτύσσετο καί ηνδροΰτο 
έν ατμόσφαιρα ούτως ελεύθερα., έν κοινω
νία τοσοϋτον αριστοκρατική άμα καί δη
μοκρατική, ώστε πάσα ιδιοφυία, πάσα κλί- 
σις καί ιδιαιτέρα φυσική προδιάθεσις ζύτοΰ 
προήγετο κζί άνέτως άνευ ούδενός κωλύ
ματος έπέδιδε καί έτελειοποιείτο ύπό τάς 
Οερμουργούς κζί ζωογόνους ακτίνας τοϋ ή
λιου τής Ελευθερίας. Αύτή πανταχοϋ καί 
πάντοτε έκυριάρχει ζζί τά πάντα άνερρί- 
πιζε και ένεψύχου τό πάλα: χωρίς ν’ άνα- 
γράφητα: έπί τών δημοσίων κτιρίων, ώς 
σήμ.ερον παρά τισι λαοίς. ένφ συγχρόνως έν 
τζίς άγυ'.αίς κλίνει γόνυ πρό ά.πανθρώπων 
κζί βαρβάρων έτι δεσποτών... Ο: Ελλη
νες έρρόφων τό νέκταρ τής ’Ελευθερίας 
μετά της θαυμαστής εκείνης αρετής τοϋ 
(itTjiov. ήτις ύπόκε· 
αιώνιον Ϊ3/.Χ έν T.j.Tr, πράς-ι καί έν πα,ντ: 
έργω έλλην.κω. Τό Λ/ιηόώ' riyar <ίαγ«.Ι- 
.lf. μίσην δ έρχου Try οδόν !» ήν αξίωμα 
δπερ έξόχως ακολούθησαν καί εν πλείστοις 
εφάρμοσαν οί ήμέτερο: πρόγονοι.

Τό Πολίτευμα, λοιπόν, τό Ελληνικόν 
έξόξως ηύνόησε τήν έκκόλαψιν τοϋ Καλού, 
αί δέ τιμαί καί ή έξαιρετιζή εύνοια, ής έ- 
τΰγχανον ύϊ κζλλιτέχναι τό πάλα: έδι- 
κζίουν τό άρχαϊον ρητόν «Ilonos alii ai- 
tes». καθ' ό δηλ. ή τιμή καί ή έκτίμησις 
τρέφει τήν καλλιτεχνίαν. Ούδέν αληθέστε
ρου τούτου. Δέν δυνάμεθα δυστυχώς έκ 
τοϋ ανεπαρκούς χώρου και τοϋ σκοπού τής 
πζρούσης μελέτης πλήρη νάναπαραστήσω- 
μεν Try hitsri τών καλλιτεχνών έν τή αρ
χαία έλ.λ.ηνική κοινωνία ( ).

α:

Ό βουλόαενος σαφή ταύτης ιδέαν νά Ιχη 
ά; αναδίφηση τό γλαφυρόν σύγγρααμα τοϋ γάλ- 
λου συναδέλφου Bazill ύπό τόν τίτλον <■!'<? la 
Condition ‘des artistes dans I’antiquite 
Grecque-

Δέν εινε εύχερες ούτω συντόμως 
νά έκθέσωμεν ενταύθα έν πάση λεπτο
μέρεια πώς άνετρε'φοντο και έξεπζι- 
δεύοντο, πώς άνεπτύσσοντο καί έξετιμώντο 
τζ ευτυχή ταϋτα τέκνα τών Μουσών, ζ- 
τινζ σήμερον έν τξ αύτή ταύτη χώρα, φθί- 
νουσ: κζί πλήρη πικρίας ζαταστρέφουσι τόν 
βίον.

ΙΙώς ο Πολύγνωτος ή ό Φειδίας, ό Μί- 
κων ή ό I Ιραξιτέ/.ης, ό Άπελλ.ής, ό Μνη- 
σιζλής ή ό Πολύκλειτος, νά μή δημιουρ- 
γήσωσ: τζφθιτζ καί απαράμιλλα εκείνα 
έργα, όταν έν ταίς Στοαίς ζζί έν τοΐς 
Θεάτροις, έν ταίς Πζλαίστραις ζζί έν τοΐς 
Γυμνζσίο'.ς άνεστρέφοντο δι’ όλης τής ή- 
μέρζς άνέτως ζζί έλευθέρως τό κοινωνικόν 
άνθος τών μεγάλων πόλεων τής Ελλάδος, 
συνεζήτουν δέ πρός τόν Πλάτωνα και τόν 
Σωκράτη. πρός τόν ’Αναξαγόραν και τόν 
Ξ-νοφώντα περί καλού, περί έρωτος, περί 
τών τύπων των (-)εών καί περί τών ύψί- 
στων ζητημάτων τής Αισθητικής και τής 
1’έχνης : ΙΙώς ζποχωροΰντες Try δειλήν έκ 
τών συνδιαλέξεων έζείνων νά μή συλλαμ- 
βζνωσιν έιτζ έν τή διανοίζ τόν «Σάτυρον» 
ή τόν «Έρμ.ήν». τά «Προπύλαια» ή τό 
« Έρέχθειον».τζς γρζφάς τής «Λέσχης» ή 
πής «Ποικίλης Στοάς» : ’Οδέ σπουδαιό
τατου απάντων : '< I ζοϋτω ελεύθερος ζαί
πνευμζτικώς αδέσμευτος βίος άνέπτυσσεν 
έςόχως κα: πήν afrtotrvrfu'hjrriar τοΐ· άτί- 

τόν εγωισμόν, τό « Εγώ», οπερ έν τή 
καλλιτεχνία είνε ή ψυχή ζζί ή πηγή πάσης 
εμπνεύσεως, παντός δημιουργήματος. Σβέ- 
σατε. πνίξατε τό «έγώοέν τή τέχνη κζί εύ- 
θυς σβέννυται πάσα καλ.λιτεχνιζή ϊκμάς. 
πάςσπινθήρ παρζγωγής'Τούνζντίον έν ταίς 
έπιστήμαις ή μ^ίωσις τής ζύ-οσυν-ιδησίας 
εινε πολλζκις προαγινγή ζζί πρόοδος έν τή 
έρεύνη πής ζλ.ηθείας. Ό επιστήμων πρέπει 
νά έξαφζνίζητζ·. ϊνζ θριζμ.βεύτη ή αλήθεια, 
τό προϊόν τής έρεύνης.Έν πή Τέχνη πρέπει 
διά τού έργου νζ διαφαίνητα: καί νά όμύ.-ή 
ό δημιουργός, ό καλλιτέχνης. Έργα έν 
οίς δεν ζίσθάνεσθε τόν τεχνίτην, είνε έργα 
άτεχνα ζζί έστερημένζ πρωτοτυπίας, οία 
τά αιγυπτιακά ζζί τά Άσσυροβζβυλωνι- 
αζά. Διατρέχετε σ·υστο:χίας ζαί εκατοντά
δας τούτων έν ταίς αίθούσαις τών Μου
σείων ζζί ουδζμού αναγνωρίζετε ζαί ίχνος 
καν προσωπιζότητος. Τά πάντα ομοιό
μορφα. όμο’.όσχημ.ζ. μονότονα ώς κυπά- 
ρισσοι. ώς κίονες παμμ.εγίστης στοάς. Ού- 
δεμ.ία κίνησις διάφορος, ούδεμ.ίζ έκφρασις 
ιδιαιτέρα. < >λζ ώσεί έξελθόντζ έζ πής αύ
πής μήτρας.ώς φιάλαιή έζπώμ.ζτζ τού αύ
τοϋ Εργοστασίου. ΙΙλεϊστα. μυρία έργα, 
άλλ’ ούδείς καλλιτέχνης !

IIόσον διάφορον κζί πάλιν τό θέαμα έν 
Ελ.λάδι! Ενταύθα εχομεν πληθώραν ονο

μάτων κζί ύπογρζφών καλλιτεχνών. Μόνον 
έξ αύτών ό L0e\V\ συνέταξε τόμον όλον 
όγζωδέστατον· αρκεί δέ Ισως και μόνον τό 
γεγονός τούτο ϊνα χρησιμεύπη ώς διακρι
τικόν γνώρισμα τών προϊόντων πής έλ.λην. 
τέχνης έν ζντιθέσει πρός πήν τών Ανατο
λικών εθνών. Όπου υπογραφή, έκεϊ κα*. 
Ελληνικόν δημιούργημα. Ό ’’Ελ.λην έθεώ- 
ρει ίδιοζπησίζν καί σάρκα έζ πής σζρκος 
αύτού, ένόμιζεν ώς ίδιον τέκνον τό πεοϊόν 
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πής σμ.ίλ.ης ή τοϋ χρωσπήρος και αύτά έτι 
τά αγγειοπλαστικά χειροτεχνήματα, ώς 
τάς περιπύστους κύλικας, αϊτινες φέρουσ: 
τάς ύπογραφάς διαπήμ-ων άγη-ειογράοων, 
οίον τού Εύφρονίου. τού Επίκτητου, τοϋ 
Βρύγου. Ίέρωνος κζί λ.οιπών. Δέν έννόει δ’ 
ανυπόγραφου νζπαραδώσηοίον δήποτε έργου 
ζύτού τοΐς έπιγιγυομ-ένοις.Τοσοϋτου, μάλιστα 
έθεώρει τούτο έμψυχου ζζί ζωνταυον, ώστε 
πλειστάκις οί ανδριάντες ζζί ζ: γρζφαί, 
ιδίως τής άρχαιοτέρας περιόδου, φέρουσιν 
έπιγρζφάς κάτωθεν, έν αΐς όμιλ.οϋσιν αύτά 
τά ίδια έργα εις πρώτον πρόσωπόν άντι 
τού τεχνίτου. Δέν λέγουσιν «ο όππι fy.li·- 
ι'ίΐ- r, έγρζψεν» ώς θά έπράττομεν ήμεΐς. 
ζλλ «ο όπΊ·« (i f.Tcin i'i ίγ./ΐ'Ί·()·» .τ, Tj τού 
άνζθε'του «ό δίώ ιι y ίι>·;■/<i/xf». Ί'οιοϋτον 
είνε ζζί τό εν τω Κεντρίζω Μουσείω άρ- 
χζ'.κοιτατον γυναιζός άγαλμα, όπερ φέρε: 
κάτωθεν:
Χιικίνοι.ιι ιι’ livrlhita v Ίόι:ιι<Η>λ<.) ίογι /ιίπιι

Μόνον δ ή μ.εγζλ.οφυία τοιούτων τεχνι
τών ήδύνζτο νζ δημιουργήπη θεούς τοσοϋ
τον έμψυχους καί αθανάτους, ώστε ζαί 
αύτοί ούτοι νά έπιζυρώσι κάτωθεν πήν ταυ
τότητά των ώσεί ήσαν οϊ άληθινοί καί 
πραγματικοί τοιούτοι.

< )ύτω ζζί ό χρυσελεφάντινος Ζευς, ό εν 
'Ολυμπία τοΰ Φειδίόυ, τό τελειότατου τών 
αρχαίων πλαστικόν δημιούργημα άπ’ ζύ
τοΰ τοΰ βάθρου έξήγγελλεν ό ίδιος: 
μ f.TotQw;·.'» Ο·0·/εί κζυχώμενός πως διά 
τούτο ! ...

Ιδού έν περιλ.ήψε·. και έν γεν.ζωτζταις 
γρζμμζϊς τζ κυριώτατα αί'τ'.ζ τζ συντε- 
λέσζντζ το πάλα: πήν θαυμασπην καί ά- 
παρζμιλλ.ον τελειότητα τής τέχνης εκείνης, 
ήτις τοσοϋτον έχρωμάτισεν άπζξάπαντζ 
τόν αρχαίου κόσμον, ώστε μέχρι τήμερον 
όλόκλ.ηρος ό Πολιτισμός πής ύφηλίου νά 
φέρ-η πανταχοϋ κα! έν πασι πήν άνταύ- 
γειαν τού άσβε’στου εκείνου ζζί θζμ.βοΰντο: 
ήλιου. Είνε αίτια, ών δυστνχώς τινά άνε- 
πιστρεπτεί παρήχθησαν ζαί ήσζησαν πην 
επίδρζσιν αύτών. δυσζόλ.ως δέ σήμερον δύ
ναται νά δημιουργηθή ή αύτή πνευματιζή 
καί καλλιτεχνική ά-ίμόσφαιρα. 7/ '.Ιχ/ραο- 
τι/c ί/το ι'ι Γίότιι<: τής άνΰρωπότητος χαί ή 
Γίότιμ: οί-όί.Ύοτί frrnrfpyfTai.'.. Τούλάχιστον 
τούτο άποδείζνυσιν ή πολλαχού μεγάλη 
τών καθ' ήμάς χρόνων άνάπτυξις της καλ
λιτεχνίας. ήτις μεθ’ όλα τά θαυμαστά 
προϊόντα, άτινα παράγει, έν τούτοις ούόέ 
κατά προσέ-.-ρισιν δύναται ν'άμιλληθή πρός 
τά έλ.λ.ην'.κζ. Ούτε ή άρχζίζ θρησκεία. 
ούτε ή 'Λλτις. ούτε τά πολιτεύματα εκείνα 
δύνζντζι νάνζ··=ννηθώσ·.ν ύπό τόν αύτόν 
άρχικον ζύτών καί πρωτότυπον χαρακτήρα. 
Ηζ είνε πάντοτε μίμησις καί ούδέν οικτρό- 
τερον ζύτπης έν πή Τέχνη.

Ας πζρηγόρηθώμεν ότι άφήκαν ήμ.ϊν 
τοιζύτζ τέλεια δημιουργήματα, ώστε νά 
έξωρζϊζωσ: ζζί ζαλλύνωσι διά παντός σύμ- 
παντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον, νά πζ- 
ρέχωσ: δ’ ήμίν διά παντός τοΰ βίου πήν 
ύψίσπην αισθητικήν άπόλαυσιν καί πήν τερ- 
πνοτζπην τών σπουδών!

Ίΰν ΆΟιϊναΐι· τη I .’ΧοίμΌίοι· Ι8!ΙΙί.
λ.\ι:ξ. φιααδεαφευς


