ΦΥΛΛΑ TOT ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Πειραεενς 14 'Ιουλίου

Τό γράμμα τοΰ
Καρόλου Δίϊτριχ ποΰ δημοσιεύουμε παραπάνω φέ
ρε'. τό αιώνιον γλωσσικόν ζήτημα εις τό ύψος τής επιστημονικής συζη
τήσεων άλλά κατά ενα τρόπον άπλότητος ό
Καί πάλ»ν
όποιος νά είνε προσιτός όχι μόνον στούς είδιτί> γλω<Μ»κδν ζιιτηιια κούς, άλλά καί στόν καθένα πού θά τόν ένδ'.έφερε άπό τό ζήμημα μόνον τό πρακτικό του
μέρος. Κι' έτσι σέ μιά ερευνά ποΰ αρχίζουμε άπό σήμερα στίς σελίδες
τοΰ «Περιοδικού μας» χαίρουμε πού πρώτος ακούεται ένας άπό τούς
ολίγους ξένους πού δέν έσπούδασαν μόνον στά χαρτιά τή γλώσσα μας,
άλλά χρόνια έπε'.ραματίσθησαν συστηματικώς μ’ αύτή καί δέν τούς δια
φεύγει ούτε ή ήχητική της δύναμις, ούτε ή άποχτημένη φορά γλωσσικού
συστήματος δπως είνε ή καθαρεύουσα ύποστηριζομένου άπό δλες τίς
επίσημες εκδηλώσεις τής οργανώσεως' τοΰ Κράτους—(εκκλησία, σχολεία,
νομοθεσία καί διοικητικούς οργανισμούς). Κα'ι εκτός τών συγγραφικών
του τίτλων ό κ. Δίϊτριχ έχει τήν αρμοδιότητα μαθητου τοΰ σοφού καθηγητού τού έν Μονάχφ πανεπιστημίου κ. Κοουμπάχερ, καί διδάκτορος
τού ιδίου πανεπιστημίου.
Σχβτικώς μέ τήν έρευνα αύτή δέν είμεθα άπό εκείνους πού νομίζουν
ίσως πώς ζητήματα δπως τό γλωσσικόν μας λύονται δι’ ακαδημαϊκών
συζητήσεων. Άναγνωρίζομεν μάλιστα δτι ό τρόπος αύτός έπιβραδύνει
τήν λύσιν. Κα1. τό ποοτιμότερον θά ήτο βέβαια νά έγράφοντο έργα. Οί
πνευματικοί αγώνες πρέπει νά έχουν χαρακτήρα δογματικού φανατισμού,
έκδηλούμενον άποτελεσματικώς, άλλά εννοούνται πρωτίστως ώς αγώ
νες δημιουργίας καί όχι φλυαρίας. Τώρα εινε άλήθεια πώς ή φιλολογική
άντίδρασις στό καθεστώς τής καθαρεύουσας εκδηλώνεται εμφατικώτερα
καί ποιοτικώς καί ποσοτικώς άφ’δ,τι άλλοτε. Άλλά δέν πρέπει νά
λησμονούμε δτι ή αγάπη πρός τή δημοτική κοί άπ’ αύτούς ακόμα τούς
φανατικώτερους ΰποστηρικτάς της ύπήρξεν ώς έπί τό πλειστον πλατω
νική καί ένα επιχείρημα ποΰ θά μπορούσε κανείς νά τούς άντιτάξη θά
ήταν βέβαια νά τούς ρωτούσε :
— ’Αφού, κύριοι, είσθε υπέρ τής δημώδους γιατί δέν γράφετε δη
μοτικά ;
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’Εννοείται πώς ένας καλλιτέχνης, ένας συγγραφεύς εινε πάντοτε εκ
τός τόπου καί χρόνου καί συνεπώς ελεύθερος νά μεταχειρίζεται οποία
γλώσσα θέλει αρκεί νά είνε συγγραφεύς καί κάλλιστα θά μπορούσε νά
μή δώσει καμμιά απάντηση σ’ αύτό τό ερώτημα. Έπειτα εινε ζήτημα
συνήθεια; καί καθιερωμένης γλώσσας. Καί οφείλουμε νά ομολογήσουμε
δτι ακριβώς γιά τας επιδράσεις πού αναφέρουμε παραπάνω ώς τά τώρα
ή καθαρεύουσα ήταν καί εινε ή καθιερωμένη γλώσσα. Αύτό τό φαινό
μενου δέν εχει νά τό ίδή κανείς καλλίτερα παρά εις τό έργον τού κ.
Καρκαβίτσα τό μισό στήν καθαρεύουσα καί τό άλλο στή δημώδη, στήν
επίκαιρη στιγμή δπου άπεκήρυξε τήν πρώτη καί προσεχώράσε στή δεύ
τερη, άκόμη καλλίτερα αύτήν τήν ανησυχία άπό τήν καταφανή πια
επίδραση τής δημώδους ή μάλλον άπό τήν οριστική κυριαρχία της στή
γλώσσα τού αισθήματος Οά τήν διακρίνη κανείς στή σειρά ένός και τού
αύτού φιλολογικού έργου δπου όχι πλέον μέ τήν άρχήν τού κράματος
έπιδεχομένου τήν ψευδή εκείνην αρμονίαν πού δέν ξαφνίζει ούτε παρορ
γίζει τούς πολλούς, άλλά μέ ορμήν άπόκρυφον κατακτητού παοείσέρχεται ή δημοτική. Καί είνε άντιστρόφως ζήτημα συνήθειας γιά τούς περισότερους νά εγκολπώνονται μέρα μέ τήν ημέρα γραμματικούς τύπους
πού ούτε νά τούς ακούσουν ήθελαν άλλοτε.
Άλλ ’ ά· εξάρτητα άπό δλα αύτά, λεπτομέρειες στό μεγάλο ζήτημα,
τό σπουδαίο γιά μάς εινε ή πρακτική του σημασία καί άκόμα σπου
δαιότερο μιά κρίσιμη έπικαιρότης δπου δικαιολογεί πληρέστατα τή συζή
τηση πού προκαλούμε. Ποτέ ίσως άλλοτε οί άγώνες περί γλώσσης δέν
ήσαν σέ τέτοια ζωηρότατα καί όξύτατα δπως σήμερα, δπου τό ενδια
φέρον έξέφυγε τούς ειδικούς κύκλου; καί έγεινε κοινωνικόν. Καί θά είμεθα εύτυχεΐς άν μπορούσαμε σ’ αύτή τή συζήτηση νάκούσουμε πρό πάν
των τού; έχοντας τήν άντίθετον γνώμην.

εχείρησε τήν έσπέραν τή; 1ης Ιουλίου εναέριον πλεύσιν εις ύψος 400 μ.
(τό υψιστον σημείου ήτο 480 μ.) καί ήδυνήθη νά διαγράψη έλιγμόν είς
σχήμα QO περίπου καί νά διευθυνθή εναντίον τής διευθύνσεως τοϋάνέμου,
δστις έπνεε εκείνην τήν έσπέραν μέ ταχύτητα 8 μέτρων τό δευτερόλε
πτου. Δυστυχώς δμω: άφού διέγραψε έναέριον δρόμον 6 χιλιομέτρων έν
διαστήματι 17 1)2 λεπτών, αίφνης τό πλοΐον άντί νά κατορθώση νά
έπιστρέψη είς τόν τόπον τής άφετηρίας—τό συνεργείου έφ’ ού έκτίσθη —
ήρχισε καταπίπτον όριζοντίως άχρις δτου έφθασε έπί τής έπιφανεία; τής
λίμνης. Αί λέμβοι του—δύο τόν αριθμόν—ήλθον είς ήρεμου επαφήν καί
τό πλοΐον έμείνεν είς αύτήν τήν θέσιν άχρις δτου αί προστρέξασαι ατμά
κατοι τό έρυμούλκησαν είς τό έπί λέμβων κτισμένου συνεργείου.
Κατά τήν δοκιμ.ήν παρήσαν χιλιάδες θεατών συσσωρευθέντωυ άπό τά
πέρατα τοϋ κόσμου, μεταξύ τών οποίων καί έπίσημοι ειδικοί άπεσταλυ.ένοι τών περισσοτέρων κυβερνήσεων,σχεδόν δλοι οί αξιωματικοί τοϋ γερ
μανικού στρατιωτικού σώματος τών άεροναυτών καί πλεΐστοι τών ξένων
στρατών.
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Τό κυδβρνώμ,βνον

αερόστατου τοΰ χόμ,ητος

Ζέπ-

Άπό τά δυσκολότερα προβλήματα τών οποίων πολλοί υ.έχοι
τούοε εδοκιμασαν την λύσ'.ν, χωρίς δυστυχώ; νά τήν επιτύχουν, εινε
βεβαίως καί τό πώ; εινε δυνατόν νά διευθυνθή τις κατά βούλησιν έν τή
ατμόσφαιρα. Ίπήρςε καιρός καθ ον ό ασχολούμενος περί αύτό έπέσυρε
μόνον οίκτον καί γέλωτα καί ετίθετο έν ίση μοίρα μέ τού; καθ’ ημέραν
εφευρίσκοντας τό αεικίνητον. Σήμερον τό ζήτημα ήλλαςεν εντελώς όψι>
καί ο,τι κοινώς εθεωρειτο άούνατον συζητεΐται έπιστημονικώς καί προκαλεί τό ενδιαφέρον παντός ανεπτυγμένου άνθρώπου.
Διόλου οεν έλειψεν αύτό τό ενδιαφέρον άπό τά; δόκιμά; τάς οποία;
πρό ολίγου έξετέλεσεν έν Friedrichshafen ό κόμη; Ζέππελίν. Έππελιν.

S
Τό άερόστατον αύτό έσ οίχισε ύπέρ τό έκατομ.μύριον μάρκων, κατεσκευάσθη εντός έτους περίπου καί έχει λεπτομερέστερου ώ; έξής :
Τό έπίμηκες πλοΐον εΐ/ε μήκους 122 μέτρων, ενώ τά παρόμοια άχρι
τούδε κατασκευασθέντα ήσαν πολύ βραχύτερα. Τό τοΰ Giffard 44 μ.
τό τοϋ Tissandier 28. τό τού Dupuy de Ldue 36, τό τού Hunlein
40,5, τό τού Schvarz 45, τό τών Renard καί Krebs, περί ού κατω
τέρω γίνεται έκτευέστερου λόγος 50 μ.
Όλου τοϋ συστήματος motto θά ήδύνατό τις νά θέση τό divide et
imp"ra. Είς δλα τά μέρη ει.ε χωρισμένου, ούτω; ώστε βλάβη γενομένη
έν πτήσει νά μή έπιφέρη καταστροφήν,άλλά μόνον τοπικόν αποτέλεσμα.
Ό σκελετό; τοϋ πλοίου κατ-σκευάσθη άπό άλουμινίου— ύποθέτω ομ.ως
μάλλον δτι εινε κράμα άλουμινίου —καί περιέχει 17 χωρίσματα, έν οΐ;
προσαρμόζονται 17 αερόστατα, ούτως ώστε καί πολλά αύτών άν βλαφθώσιν, νά μή πίπτη τό δλον άκαριαίως.
Ό σκελετό; έχ ει σχήμα κ υ λ ί ν δ ρ ο υ καί είναι δικτυωτός καί πε
ριπεπλεγμένος μέ σχοίνους. Αντιπροσωπεύει δηλαδή τά δίκτυα τών
σφαιρικών αεροστάτων. Ή διάμετρο; τοϋ κυλίνδρου είναι 11,3 μέτρων
καί έχει περιεχέμενον 1 1,000 κυβικών μέτρων, επομένως έχει καί δύναμ.ιν νά ύψώση 1 1,000 χιλιόγραμμα, άφαιροϋνται όμως 4,000 χι
λιόγραμμα, ήτοι τό βάρος τοϋ κυλίνδρου, άεροστάτων, μηχανών καί
εξαρτημάτων. Ή μεγαλειτέρα έπιφάνεια, ήν παρουσιάζει είς τόν άέρα
είναι περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.
Περίπου 15 μέτρα κάτωθεν τών άεροστάτων, είναι τοποθετημένα·, αι
2 λέμβοι, άσφαλώ; προσηρμοσμέναι είς τόν σκελετόν τοϋ άεροστάτου
μέ ελάσματα έξ άλουμινίου, έπίση; καί αύταί έξ άλουμινίου.
Αίωροϋνται είς τό αύτό ύψος καί άπέχουν 25 μ έκαστη άπό τό τελο;
τοϋ άεροστάτου. Συνδέονται διά γεφύρας έπιτρεπούση; τήν συγκοινω
νίαν έν πλφ.
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Έκάστη λέμβος περιέχει κινητήριου μηχανήν 15 ίππων συστήματος
Daimler, ποριζομένην τήν άναγκαιοΰσαν δύναμιν άπό βενζίνην, άναφλεγομένην ήλεκτρικώς προς αποφυγήν έκρήξεως. Έκαστη μηχανή κινεί
2 αεροέλικας εις τά δύο άκρα τοΰ κυλίνδρου ευρισκομένους, διαμέτρου
2)5 μέτρων και μέ 1200 στροφάς (ώς προϋπελογίζετο) εις τό λεπτόν.
'Αντιστοιχούν δέ οί αριθμοί αυτοί πρός κίνησιν 64 μ. εις τό λεπτόν.
Υπερέχει δέ κατά τήν κινητήριον δύναμιν κατά πολύ τά προηγουμέ
νως κατασκευασθέντα σκάφη. Τοϋ μέν Gifford μόλις ήτο 3,6 ίππων τών
Renard καί Krebs 8,5 τοϋ Schwarz 12, έ·.φ ό Ζέππελιν εχει εις
τήν διάθεσίν του έν δλφ μηχανάς 30 ίππων.
Ή διοίκησις τοϋ πλοίου στηρίζεται έπί τής αρχής δτι παν σώμα
κινούμενου δύναται καί νά διοικηθή. Μεταχειρίζεται δέ ό εφευρέτης πρός
διοίκησιν τοϋ πλοίου του 4 πηδάλια, έξ ών τά 2 είναι συμμετρικώς
εκατέρωθεν τοποθετημένα όπισθεν, σχεδόν είς τό άκρον τοϋ κυλίνδρου.
Είναι τετράγωνοι σκελετοί έξ αλουμινίου περιενδεδυμένοι μέ αδιάβρο
χου σώμα παρουσιάζον τήν άναγκαιοΰσαν δύναμιν άντιστάσεως (Pega
moid). Έκαστον τών οπισθίων πηδαλίων είναι κινητόν περί τόν ορι
ζόντιόν του άξωνα. Τά δέ ετερα δύο εΰρίσκονται είς τό πρόσθιον τέλος
τοΰ πλοίου άνωθεν καί κάτωθεν τοϋ κυλίνδρου, καί είναι κινητά περί τόν
κάθετον άξωνα αύτώ». Ή κίνησές καί τών τεσσάρων πηδαλίων έκτελεϊται
διά μιας καί μόνης λαβής έν τή πρόσθια λέμβω πάντοτε συγχρόνως καί
ούτως ώστε έκαστον ζεύγος νά στρέφη πρός τήν αυτήν διεύθυνσιν συ
νάμα οέ ή διεύθυνσις τοΰ προσθίου ζεύγους νά είναι αντίθετος προς τήν
τοΰ οπισθίου.
Τά αποτελέσματα τής άνω περιγραφείσης πρώτης πτήσεως—είς ήν
έλαβον μέροςέκτός τοϋ έφευρέτου δύο μηχανικοί πρός χειρισμόν τών μη
χανών καί έτεροι δύο ό βαρώνος Βάστης καί ό γνωστός εξερευνητής τής
'Αφρικής Εύγένιος Βόλφ —κρίνονται δ'.ττώς. Καί ένφ ό κόμης Ζέππελιν
εις τό πρός τόν Βασιλέα τής Βυρτεμβέργης ευχαριστήριον τηλεγράφημα
λέγει οτι τό πλοΐον του απέδειξε τήν ορθήν λύσιν τοΰ προβλήματος καί
ΧΡ$·εζ |*όνον τελειοποιήσ-ως είς τάς μηχανικάς λεπτομέρειας, οί άντιφρονοϋντες καί διατεινόμενοι δτι διόλου δέν έπέτυχον αύταί αί δοκιμαί
δέν είνε καί ολίγοι.
Παρατηρούν, δτι τό πλοΐον τοϋ Ζέππελιν βασί’εται έπί τών αυτών
ακριβώς αρχών, ώς καί τό τών λοχαγών Renard καί Krebs είς Chalon-Mendon. Κατεσκεύασαν καί αυτοί πλοΐον μέ ιδίαν κινητήριου δύναμιν εν ετει 1884 καί κατόρθωσαν νά επιστρέφουν κατόπιν πλοΰ ή
μάλλον πτήσεως 20 λεπτών είς τόν τόπον τής αφετηρίας. Έκ δέ τών έξ
οοκιμών έπέτυχον τότε αί πέντε. Τό πλοΐον των είχε περιεχόμενον 1864
μέτρων κυβικών καί ταχύτητα 6,2 μέτρων είς τό δευτερόλεπτου. Λέγουν
οε οτι ή πρόοδος τοϋ πλοίου τοϋ κόμητος Ζέππελιν έγκειται μόνον είς τήν
ταχύτητα, ήτις δμως δέν είνε κατά τήν ιδέαν των πολύ μεγαλειτέρα,
το πολύ πολύ κατά 1 — 1 1)2 μ. τό δευτερόλεπτου. Ώς ό αναγνώστης
παρατηρεί οι αριθμοί αντιφάσκουν μέ τούς άρχικώς άναφερομένους, δυ
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στυχώς δέ δέν υπάρχει είσέτι έπίσημος άνακοίνασις καί δέν φαίνεται τίς
έκ τών δύο έχει δίκαιον.
Τό κατά τήν γνώμην μου δμως κυριώτερον έπιχείρημα τών σκεπτι
κιστών είς αυτήν τήν περίστασίν είνε, δτι έν γένει σχεδόν δλα τά σώ
ματα δσα γνωρίζομεν ιπτάμενα έν τή ατμόσφαιρα καί διευθυνόμενα κατά
βούλησιν δέν έχουν τάς ιδιότητας αεροστάτου άλλά τουναντίον εινε πολύ
βαρύτερα τοϋ άέρος. Καί δτι δπως ύπερνίκήση τήν διεύθυνσιν τού ανέ
μου πρέπει τό πλοΐον νά έχη θεωρητικός ταχύτητα άνωτέραν τής τοϋ
άνέμου. Ένφ δμως έπί τής γής ταχύτης 10 μέτρων είς τδ δεύτερον
λεπτόν είνε μεγίστη έν τή άτμοσφαίρα δέν είναι σχεδόν ταχύτης ή ίση
τφ μηδενί. Άφ
*
ετέρου πρέπει νά ύπολογίση τις, δτι τής άντιστάσεως
(ώς έκ τής ταχύτητος) αύξανούσης τετραγωνικώς ή ύπερνικώσα δύναμις
πρέπει νά αύξήση είς τήν τρίτην.
Οί άμέσως ενδιαφερόμενοι καί οί πλεΐστοι ειδικοί συνήλθον αργότερου
είς συνεδρία-ιν τοϋ Συλλόγου πρός έμψύχωσίν τής αεροναυτικής δπου
άπεφασίσθη νά γείνη δευτέρα δοκιμή είς τάς 12 ’Ιουλίου, έν τφ μεταξύ
οέ νά διορθωθούν παρατηρηθεΐσαι άτέλειαι. Πρό πάντων φαίνεται δτι τά
πηδάλια δέν έλειτούργησαν κανονικός καί πρόκειται τά ελάσματα ν ’
άντικατασταθώσιν διά σιδηρών διότι ώς φαίνεται τά έξ άλουμινίου έκάμφθησαν μή παρουσιάσαντα τήν άπαΐτουμένην άντίστασιν.
Κατόπιν παρετηρήθη οτι αί κινητήρια
*,
μηχαναί δέν είχον τήν άπαιτουμένην δύναμιν καί αί έλικες δέν έξετέλεσαν 1200 στροφάς τό λε
πτόν. Είναι δμως ζήτημα κατά πόσον είς τοϋτο δέν πταίει καί ό ελατ
τωματικός χειρισμός τών μηχανών καθόσον καί οί μηχανικοί καί αύτός
ό έφευρέτης δέν είναι πεπειραμένοι άεροναϋται καί επομένως ή ευνόη
τος ψυχολογική επιρροή δέν έπιτρέπει τόν ψύχραιμου χειρισμόν τών μη
χανών .
Άλλο σημαντικόν ελάττωμα δπερ παρετηρήθη είναι δτι τό ύδρογόνον διηνεκώς διέφευγεν καί έξ αύτοΰ ίσως καί ή άκατανόητος κατάπτω
σή τοϋ πλοίου. Είσέτι δέν υπάρχει φαίνεται ουσία, ούτε τό τελευταίως
διαφημισθέν Ballonin, έμποδίζουσα σημαντικές άπωλείας υδρογόνου.
Άλλως τε καί οίκονομικώς σπουδαίου ζήτημα άφοϋ έκάστη γόμωσις
στοιχίζει 10,000 μάρκων.
Κατά τούς υπολογισμούς έπρεπε τό σκάφος νά δύναται νά άνθέξη με
έπιβάρυνσίν 1900 χιλιόγραμμων καί άνώτατον ύψος 1100 μέτρων πε
ρίπου 8 ημέρας άνευ νέας γομώσεως. Τό πείραμα άπέδειξεν δτι δέν αν
τέχει, ούτε δτι δύναται έτοιμον πρός άνοδον νά μείνη επί 3 εβδομάδας
άγκυροβολημένον. Πλήν δλα ταϋτα δέν είναι άπελπιστικά καί σύντο
νος επιστημονική έξακρίβωσις τών αιτίων θά έπιφέρη τάς αναγκαίας
τροποποιήσεις.
Κατόπιν τών γενησομένων άλλων δοκιμών βεβαίως Οά είναι πάσα κρίσις άσφαλεστέρα. "Αλλως τε καί είς αυτήν τήν περίστασίν δοκιμαί καί
πείρα θά ωφελήσουν περισσότερον πολλών επισφαλών υπολογισμών.
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s
Ό εφευρέτης δστ'.ς κατηνάλωσε 30 ολόκληρα ετη τή; ζωής του είς
πειράματα και σπουδήν μ.ή αποθαρρυνθείς ποτέ και ΰπερνικήσας ήδη άχρ·.
τοϋδε απείρους δυσκολίας είναι πρότυπον ά ν δ ρ ό ς.
Ότε ές-ρράγη ό Γαλλογερμανικός πόλεμος υπηρετεί ώς ίλαρχος καί
έκίνησε τόν Οαυμαμόν δλης τής Γερμανίας διά τής τολμηρά; του άν'.χνεύσεως, — εξ ή; μόνος αύτός έπέστρεψε ζών—ήτις έδωσε τό σημεΐον
τής αρχής τών εχθροπραξιών.
Κατόπιν διαδοχικώς υπηρετών είς τόν στρατόν προεβιβάσθη άχρι τού
βαθμού τού στρατηγού, δν έχει καί σήμερον διατελών εν διαθεσιμότητι
καί υπήρξε καί επιτετραμμένος κα1. άργότερον πρέσβυς τής Βυρτεμβέρ
γης έν Βερολίνφ. Έγεννήθη τή 8 'Ιουλίου 1839 καί είναι επομένως
σήαερον ακριβώς 61 ετών.

S
Τό πολύ κοινόν συνήθως κατκπλησσόμενον αίφνιδίως ύπό νέας έφευρέσεω: σπανίως έρωτά όποια εργασία έπίπονος κα1 ματαία, συνήθως δμως
μεγαλοφυεστέρα εις ιδέα; τή; τελικώ; είς τήν έπιτυχίαν άγούση; χρειά
ζεται κα1. γίνεται, δπως επιστημονικόν τι πρόβλημα λυθή. Καί ομω;
ποσάκις αί πρώτα1, ανεπιτυχείς δόκιμα1., αί επανειλημμένα'. διορθώσεις
δέν ήσαν καί είναι τό σπουδαιότερο·; μέρος τής επεξεργασία; τοιούτων
προβλημάτων ! Οί ευσυνείδητοι επιστήμονες οί έμβαθύνοντες είς τά
ιστορικά τοιούτω; εφευρέσεων πάντοτε τονίζουν — ίσως όλιγώτερον
τού δέοντος — τήν ωφέλειαν κα1. σπουδαιότητα τοιούτων εργασιών. Καί
ή ιστορία τής επιστήμης αναφέρει πολλάκις τά ονόματα τοιούτων τώ
κοινώ αγνώστων σκαπα έων μετά σεβασμού.
Ούτω καί νΰν, καί αν ή δοκιμή τού κόμητος Ζέππελιν δέν επιτύχη,
δπερ είσέτιδι’οΰ; ά ωτέρω αναφέρω λόγους άγνωστον, βεβαίως ώθησε
τό ζήτημα στιβαρώς έπί τά πρόσω. Καί ό άνήρ ό θυσίασα; δλην σχεδόν
τήν ζωήν του, ό ύπερ.ικήσας εμπόδια θεωρούμενα ανυπέρβλητα, ό προσενεγκών έξ ίδιων ήμισυ έκατομμύριον διά τά έξοδα τής κατασκευής,
είναι άξιος ύψίστου θαυμασμού, τόν όποιον ίσως δύναταί τι: νά έκφραση
ευχόμενος είς αύτόν τήν τελικήν καί αποφασιστικήν έπιτυχίαν.
Βερολϊνον 8 'Ιουλίου 1900
Ν. Δ. Πάππος

ι.
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'Η χαρανγίι τίΐς ΔραιιατικΑς ΓχολΛς φιλοτίμησε τόν τύπο νά μιλήση
ζωηρότερα—όμως όχι και στοχαστικώτερα—γιά θέατρο καί γιά θεατρικά έργα."Ας
τό ελπίσουμε τό θέατρον.Άλλά τά έργα ποΰ σέ γλώσσα, σέ ιδέα, σέ μορφή, σε τέ
χνη, ποιό τελειότερα, ποιό φτωχικότερα, καθρεφτίζουνε μέσα τους μια καποια
ψυχή, ποΰ θά μπορούσαμε νεοελληνική, ρωμαίϊκη ψυχή νά ^τήνε είποΰμε—ποΰ
εϊνε τά τέτοια έργα ; Δέν τά βλέπω. Μήτε ποΰ θυμαμαι νά τά είδα καί νά τάκουσα ποτέ μου, μηδέ νά τά διάβασα. Καί εινε ή πρώτη αλήθεια αυτή, ή γενι
κότατη, ποΰ χτυπά τή σκέψη' τό δράμα σέ έμάς εινε πίσω. Είνε πολύ περισσό
τερο πίσω άπό τήν επικολυρικήν ποίηση, άπό τό ρομάντσο, άπό τά άλλα είδη
τής λογοτεχνίας. Ή ποίησή μας έχει νά δείξη έδώ κ' έκεϊ εύρωστα και άνθηρά
βλαστάρια, καί μιάν άδιάκοπη άπό αρχαιότερα χρόνια παράδοση, ποΰ πότε νω
θρότερη, πότε γοργότερη, άνάμεσα στοϋ δασκαλισμού τάέμπόδια, ποτέ δέν στάθηκεν ή ορμή της. Ή καλλιτεχνική μας πεζογραφία, άπό καμμιάν εικοσαριά
χρόνια και έδώθεν, άρχισε νά μπαίνη σ’ έναν δρόμο ποΰ άν τυχόν δέν εϊνε δ
δρόμος ό ίδιος, όμως βέβαια φέρνει πρός μιά σημαντικήν άναγέννηση' και τοΰτο
μέ όλο τό φαινομενικό προόδευμα τοΰ πεζού λόγου τοΰ σχολαστικού.
Τό δράμα άπόμεινε πίσω. Τό είδανε ή Πρόληψη καί ή Συνήθεια, κάπως σπου
δαιότερο, κάπως άπαιτητικώτερο παιδί τής Φαντασίας, καί φροντίσανε. νά του
σφιχτοδέσουνε σκληρότερα χέρια καί πόδια μέ κάποια σίδερα βαρειά, για να μη
μπορή νά τούς ξεφύγη εύκολα εύκολα. Καί σά νά τό κατόρθωσαν.
Όλα τά θεατρικά'μας έργα άπό εκατό χρόνια καί πα.ρέκει, ποΰ έδειξαν πώς
θέλουνε κάτι ποΰ άξίζει νά μάς έμπιστευθοΰνε, κάτι ποΰ νά φέρνη μια σκέψη στο
νοΰ καί μιά συγκίνηση στήν καρδιά, κάπως έξω άπό τή πρόστυχη οιασκέδαση
τών άποκρηάτικων μακεδόνων καί τών παλιάτσων τοΰ δρόμου, όλα τοΰτα φουσκώ
νει τα καί τρώγει τα ή ανυπόφορη ρουτίνα τοΰ γλωσσικού δασκαλισμού και τής
κενόλογης ρητορικής. Δράματα στήν καθαρεύουσα τών σοφών Κόντων καί.θερειανών, δράματα μέ ήρωες ποΰ λογικεύονται καί μιλούνε σάν κύρια αρθρα εφημερί
δων χωρίς καμμιά ζωή, εϊνε άσυγκρίτως άσχημότερα άπό τά δασκαλικα και τα
δημοσιογραφικά ποιήματα καί διηγήματα, καί πρέπει νά παραρρΐχνωνται στο τε
λευταίο σκαλοπάτι τής νοητικής παραγωγής. Τυχαίνει νά μ' 'αρέσουνε στίχοι καί
άπό τά «"Αλγη· άκόμα τοΰ νεότερου Ραγκαβή, καί δέ μπορώ νά είπώ πώς αναί
σθητο μέ άφήνει ή ρυθμική χάρη, καί άκόμα καί ή ποίηση τοΰ. ο Γοργού Ιερακος», τοΰ πρεσβύτερου Ραγκαβή. Άλλά δράματα σάν τούς «Τριάκοντα» καί σάν
τόν «Ηράκλειον», όσο κι άν έκλεισαν μέσα τους μέ τή φούχτα τήν Ιστορία., μέ
τό δράμι τό ρητόρεμα, καί μέ τήν οκά τήν ΐαμβογραφία, τάνοίγω καί ταφηνω
ψυχρότατος, ψιθυρίζοντας: «Κρίμα στούς κόπους!» Και μακάρι νά σταματούσε ό
ξεπεσμός αύτός τής δραματικής τέχνης στόν αφελή πατριωτισμόν τών τραγωδιών
τοΰ I. Ζαμπελίου καί στόν παρδαλόν, όμως καί προικισμένο μέ κάποια νεανική
ζωηρότητα, λυρισμό τοΰ πρώτου κειμένου τοΰ Σουτσικοΰ « Οδοιπόρου»! Το κακό
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χειροτέρεψε? άπό τότε. Και δέ στάθηκε βολετό μήτε νά τοϋ κόψρ τήν όρμή, μήτε
νά τό λιγοστέψει καν, δραματογράφος τής περιωπής τοϋ Βερναρόακη. Γεννημένος
μέ δλα τά χαρίσματα, γιά νά ενεργήση καί γιά νά ξεχωρίση ανάμεσα στους ομο
τέχνους του, πολΰ ανώτερος και δυνατότερος τους και στά γράμματα καί στή
φαντασία, πάντα όμως προικισμένος άσυγκρίτως άδρότερα μέ κριτικό νοϋ παρά μέ
τό δημιουργικό δαιμόνιο τό θαυματουργόν, άπόμενε καί τούτος άπραγος- τοϋ έκο
ψε τό δρόμο τό κινέζικο κάστρο τοΰ δασκαλισμού- ό 'Ελληνιστής έφαγε τόν ποιη
τή. Ή ιστορία Οά τοϋ λογαριάση μόνο μερικούς σοφούς, πολεμικούς και κριτικούς
καί ύπερκριτικούς προλόγους- άπό τόν δραματογράφο θ' απομένουν μόνο κάποιοι
ατελείωτοι μονόλογοι, γιά πολύν καιρό άκόμα, γιά νά τροχίζουν άπάνου σ' αυτούς
τή γλώσσα τους καί νά δοκιμάζουν τήν ποιότητα τών φωνητικών οργάνων τους,
οί ύποψήφιοι μαθητάδες τής Βασιλικής Δραματικής Σχολής. Ύστερ’ άπό δλους
τούς μεγαλεπήβολους σαιξπηρισμούς τής «Μαρίας Δοξαπατρή» καί τών «Κυψελι
δών», ύστερα άπό δλους τούς Εύριπιδισμούς τής «Μερόπης» καί τής «Φαύστας»,
ή 'Ιστορία Οά τοϋ λογαριάση δυο τρεις σκηνές τής «Φροσύνης» του και τό ώραϊο
τραγουδάκι τής «Πέρδικας- καί περισσότερο άπ’ δλα τόν άσύγκριτον, «"Ελεγχο τοΰ
ψευδαττικισμού» ποΰ τόν έγραψεν ό Βερναρδάκης, πρώτα γιά νά στήση αθάνατο
τρόπαιο τής δημοτικής μας περιφρονημένης γλώσσας, και δεύτερο γιά νά θυμίζη
κάθε λίγο καί λιγάκι τήν αλήθεια τής παροιμίας : Δάσκαλε ποΰ δίδασκες καί νόμο
δέν έκράτεις.
Καί δμως δέν εινε δλως διόλου χέρσα ή γή- κάπου κάπου πρόσχαρα πρασινΐσματ' αναπαύουνε τά μάτια σου. Πρέπει νά τραβήξουμε μακρυα, αρκετά μακρυα,
ώς τό δέκατον έχτο καί ώς τό δέκατον έβδομον αιώνα, γιά νά χαιρετίσουμε τούς
πρωτόλουβους καρπούς τοΰ νεοελληνικού θεάτρου στήν παθητικώτατη «Θυσία τοϋ
’Αβραάμ», καί ύστερα στό άξιοτίαητο Κρητικό θέατρο, μέ τό «Γύπαρι», καί με
τό «Ζήνωνα», καί μέ τήν τόσον έντονα σπαραχτικήν εδώ, καί τόσο γλυκά με
λωδικήν έκεϊ- «Έρωφίλη». Μά οϊ καρποί τούτοι ποΰ σοϋ έδιναν νά περιμένης
πλούσιους τρυγητούς, πρόωρα έπεσαν, άπό άγριες πνοές τυραννικές ποΰ τό λειβάδι
έκαμαν ερημιά. Καί πρέπει νά προχωρήσουμε ώς τό 1830 γιά ν’ απαντήσουμε
τόν ’Αντώνιο Μάτεση, θαυμαστή καί μαθητή τού Σολωμοΰ, πού μέ τό μονάκριβο
«Βασιλικό» του μας έφερε σάν ένα δείγμα πραμμάτειας ποΰ δέν έφτασε ώς έδώ.
καί μας δείχνει ό «Βασιλικός» τί μπορούσε νά ήτανε τό πεζογραφικό μας καλλι
τεχνικό δράμα στό πλάϊ τής ποιητικής τραγωδίας καθώς είνε ή «Έρωφίλη».
Στήν τελευταία δεκαετία μερικά ερ-^α, όσο λιγοστά κι άν είνε, φάνηκαν σάμ
πως ν’ αγωνίζονταν νά ξαναδέσουνε τήν κομμένη κλωστή κ' έτσι να ξαναντα
μώσουν τή σημερινή παραγωγή μέ τή μόνη γνήσια κι άξιοσέβαστην αρχή τοΰ
θεάτρου μας : μέ τό έργο τοϋ Χορτάκη καί μέ τό δοκίμιο τοΰ Μάτεση. Μπορεΐ
νά μήν έφτασαν ώς τή γνώση μου ολα τά δραματικά έργα πού θάξιζαν έδώ να
σημειωθούν μπορεΐ άλλα να μήν είνε πρόχειρα στη μνημη μου. Να με συμπα
θήσουν όσοι τυχόν θ’ αδικηθούνε άπό τήν αμάθειαν ή άπό τή λησμονησια μου.
Ό «Βρυκόλακας» τοΰ Έφταλιώτη καί τά δράματα τοΰ Καμπύση ζυγίζουν αύτα
μόνα πιό βαρειά άπό δλα τά πρωτότυπα αριστουργήματα τών Βουτσιναίων καί
τών Λασσανείων καί δλων τών δραματικών θιάσων μας τά στεφανωμένα, τά χειρο
κροτημένα, τά φημισμένα. Δέ μπορώ νά ξεχάσω τήν πατριωτική ανατριχίλα ποΰ
έφερεν είς τό είναι μου ό «Ρήγας»τοΰ ’Αριστομένη Προβελεγγίου, μήτε την ξεχωρι
στήν έντύπωση ποϋ μοΰ έκαμεν ή «Κωμωδία τοϋ θανάτου» τού κ. Γρ. Ξενοπούλου- καί θά ήμουν άδικος άν έσώπαινα κάποια χαρά ποΰ μοΰ προξένησε στή
σκηνή άπάνου, έδώ καί λίγα χρόνια, ή «Νεράιδα» τοΰ κ. Δημ. Καμπούρογλου.
Άνάαεσα στό πλήθος τών μέτριων καί τών αψύχων θεατρικών έργων ξε
χωρίζουμε ανάρια ανάρια σπαρμένα κάποια έργα άξια προσοχής- δ,τι συμ
βαίνει μέ τά πρωτότυπα δράματα, συμβαίνει καί μέ τά μεταφρασμένα.
'Ασυνείδητοι μεταφραστές, πνιχτές καί φονιάδες τών ταλαίπωρων ποιη
τών πού έπεσαν στά χέρια τους- κι δσο μεγαλήτεροι οΐ δοαματογραφοι τόσο
σκληρότερο τό μαρτύριό τους. Καί πρέπει να σταματήσουμε σε μερικά μεταφρά
σματα τοΰ Σαιξπηρου άπό τόν κ. Βικέλα, δταν ήταν άκόμα ό ποιητής τών «Στί
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χων» καί δέν τοΰ είχε περάσει άπό τό νοϋ μήτε νά διορθώση σέ γλώσσα πιό λογιωτατίστικη τούς χυδαϊσμούς τού Ρωμαίου και τής 'Ιουλίας, μήτε νά συστήση τό «Σύλλογο τών ωφελίμων βιβλίων» Πρέπει νά σταματήσουμε στόν «Έμ
πορο τής Βενετίας» ώραΐα μεταφρασμένο στή γλώσσα μας από τόν ήρωϊκό μετα
φραστή τής «Ίλιάδας», τον κ. Άλ. ΓΙάλλη. Πρέπει να θυμηθούμε τό «Φάουστ»
τοϋ κ. Προβελεγγίου, καί τήν «’Ιφιγένεια» τοΰ Γκαΐτε στήν άτύπωτην άκόμα με
τάφραση τού Γλαύκου Ποντίου, ένός εΰγενικοΰ Κερκυραίου ποΰ διάβηκε γοργά ή
ζωη του μέσα στή μελέτη καί στό ξανάπλασμα τών ποιητικών αριστουργημάτων,
αρχαίων καί νεώτερων. Κ' έδώ είνε 1> τόπος νά μνημονέψουμε τήν εργασίαν δύο άλ
λων άξιοθαυμάστων Κερκυραίων : τοΰ 'Ιακώβου ΙΙολυλα μέ την «Τρικυμία» καί
μέ τόν «Άμλέτο», καί τοΰ κ. Καλοσγούρου μέ τό «Σαούλ» τού Άλφιέρη.
Καί τελευταία άκόμη σέ πρόσφατο άρθρο τοϋ «Περιοδικού μας» άνάφερα τήν
ταπεινή μου γνώμη γιά τό δραματικόν αριστούργημα τοΰ Τολστόη καλοντυμένο
ρωμαίϊκα άπό τόν κ. Άγ. Κωνσταντινίδη.
Καί πάλι να μέ συμπαθήσουνε παρακαλώ εκείνοι ποΰ δέν έτυχε νά χνωρίσω τά
έργα τους, η ϊτυχε νά τα ξεχάσω. Μά γιά δλα τάλλα δέν θά είχα παρα μιά μόνη
προσταγή Άληπασάδικη νά δώσω :
Βάλτε φωτιά στά τόπια....
Κωότάς Παλαιιβς

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Ζωίι καί θάνατος

'Από τοΰ κόσμου τά-βαθειά θεμέλια
Έβγήκε στοΰ βουνού τήν κορυφή
Φωτογεννήτρα ή Λάμια, κι’ δλη γέλια,
Ρόδα σκορπάει παντού σάν τήν Αύγή,
Καί κάποιας Νύφης βάνει χρυσά τέληα,
Καί περπατεΐ χαρούμενη στή Γή.
Μα πίσω απ' τοΰ βουνού τήν κορυφή
Γέρνει τό βράδ’ ή Λάμια νά πλαγιάση,
Καί μι’ άλλη Λάμια μαύρη, μιά κρυφή
Νυχτογεννήτρα βγαίνει άπό τά δάση
Καί κάποιας Νύφης σάβανα φορεΐ,
Καί περπατεΐ θλιμμένη μεσ' στήν Πλάση.

Καί περπατεΐ, κα’ι περπατεΐ θλιμμένη,
Καί φθάνει σ’ έν ατάραχο άκρογιάλι
"Οπου τήν πρώτη βρίσκει πλαγιασμένη
Μέ τοΰ θανάτου τά χλωμά τά κάλληΓέρνει κι’ έκείνη τότε καί πεθαίνει
Στό πλάγι της μ’ άνθάκια στό κεφάλι.
(Παρϊσιοι 1900)

Λάμπρος Άάτέρης

ί
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Rudyard Kipling, 'll φήμη τοΰ Rudyard Kipling ύπήρξε» εκτάκτως αστρα
πιαία κχ! παγκόσμιος.’Ανάμεσα σέ λίγα χρόνια ή επιρροή του—γράφει ό κ. Έορϊκος Δ. Δεβραί εις τόν Γ α λ χ τ η ν Έ ρ μ ή ν— ξαπλώθηκε όχι μόνον στήν
πατρίδα του, άλλά σέ όλο τόν κόσμο καί τελευταία άκόμη είχε σημαντικήν απή
χηση στή σφαίρα τής πολιτικής. Έκδοσις σέ δέκα τρείς τόμους τών έργων του
ύπό τον τίτλον : Complete Prose Works έδημοσιεύθη πρό ολίγων μηνών ύπό τοϋ
έκδοτου Μάκμιλλαν καϊ Σα και ό καθένας έμπόρεσε έτσι νά κοίνη περί τοΰ συνό
λου τοΰ ήδη σημαντικού τής παραγωγή; τοϋ νεαροϋ και φημισμένου συγγραφέα,:.
'Ολόκληροι τόμοι έβγήκαν γιά τό έργον του στήν ’Αγγλία. Στή Γαλλία επίσης
ήσ/ολήθησαν δια μακρών περί αυτού, ιδιαιτέρως ό κ. Σεβριγιόν είς την II α ρ ισ ι ν ή ν Έ π ι 0 ε ω ρ η σ ι ν καί διάφοροι τόμοι του μετεφοάσθησαν καί έξεδόθησαν ή θά έκδοθοϋν στή συλλογή τών ξένων συγγραφέων που εκδίδει ό Γ α λ άτ η ς 'Ερμής. Καί ελληνικά, ώς γνωστόν, μεταφράστηκε έργον τοϋ Κίπλιν
ύπό τής Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς, τό περίφημον μυθιστόρημά του ύπό τόν τίτλον: Τ 'ο
’ Βιβλίου τής Ζούγλας.
Ώς τά σήμερα δ θαυμασμό; ήταν ομόθυμος. Άλλ’ άπό τίνος καί ιδίως άφ’
δτου έξερράγη δ νοτιοχφρικα ικός πόλεμος, αναγνώσται καμμίαν απολύτως σχέσιν
έχοντες μέ τά γράμματα έγραψαν είς έβδομαδιιία περιοδικά ε'ιδικώς αφιερωμένα
εις τήν φιλολογικήν κριτικήν μακράς έπιστολάς όπου μετά πικρίας έπετίθεντο
κατά τοϋ διάσημου συγγραφέως καί ζωηρώς τοΰ έκατηγοροϋσαν ύπέρμετρον Βαναυσότητα καί άποθέωσιν τών χειροτέρων ανθρωπίνων ένστικτων.
Φυσικά τοΰτο έδωκεν άφορμήν είς έξόχως ένδιαφέρουσαν πολεμικήν εις τήν όποιαν
έλαβαν μέρος πολυάριθμοι θαυμασταί του χτυπημένοι άπό τον ύπερβολικόν εκείνον
πρός τό έργον του θαυμχσαόν, τόν οποίον είς τήν ’Αγγλίαν άποκαλόΰν ε’ιρωνικώς «Κιπλινίτιδα». Και επάνω εις αύτήν τήν συζήτησιν ιδού ένα έργον άξιον
προσοχής, έκτάκτως σοβαρόν φέρον τόν τίτλον : Rudyad Kipling, a criticism
καί όφειλόμενον εις τόν κ. Richard Le Galtieune.
Ό συγγραφεύς του έπεχείρησε σοβαράν καί μεθοδικήν μελέτη» τών έργων καί
τής έπιρροής τοϋ Κίπλιν. Βεβαίως δέν ήμπορεϊ κανείς νά είπή, ότι ή κριτική
αύτή εινε τελείχ, ότι εισδύει βχθέως είς τ'ο θέμα, ότι είνε δριστικη. Θα εχρειαζετο περισσότερος καιρός καί περισσότερα περισυλλογή διά νά καθορίσει κανείς
προσωπικότητα τόσον ίσχυράν όπως ή τοϋ Κίπλιν. ‘Οπωσδήποτε ό κ. Λε Γκαλλεέν επέτυχε νά γράψη έργον εκτάκτως ενδιαφέρον, τό όποιον δέν είνε ούτε απερί
σκεπτος έπίθεσις, οΰτε διθυραμβικός έπαινος. Έν πρώτοις εξετάζει τά ποιήαατα
τοϋ Κίπλιν. Departental Ditties, Barrack Room. Ballads et Seven Seas. Κάμνει επιτυχή εκλογήν άφ' όσα οί διάφοροι τόμοι περιλαμβάνουν καλά καί διαρκή
καί εγκαταλείπει χποφασιστικώς τχ άλλα. "Επειτα μετά λεπτότητας ύπενθυμίζων τά ποιήματα τοϋ 'Ομήρου, τοϋ Σχίξσπηρ, περί τοϋ οποίου γνωρίζει ότι
τά τρία τέταρτα τοϋ ποιητικού του έργου δέν άνεκαλύφθησχν άκόμη, τού Κήτς,
τού όποιου έξυμνεϊ όλην τήν ποιητικήν καλλονήν μολονότι ό ποιητής αυτός άπέθανε
είκοσι έξη έτώ». ό κ. Λέ Γκαλλιέν συμπεραίνει ότι πλησίον των ό Κίπλιν θά ητο
πολύ ευτυχής άν μπορούσε νά στχθή καί ώς απλούς Academy Student.
Κατόπιν ό κριτικός εξετάζει τα διηγήματα, τα short-stories καί αναγνωρίζει
άνευ δισταγμού τήν ύπερτχτην άξίαν μερικών έξ αύτώ/. Παραδέχεται, ότι έδώ
πρό πάντων είς τάς αστραπιαίας αύτάς διηγήσεις εξέχει ό Κίπλιν καί πάντοτε
άπέτυχε όσάκις ήθέλησε νά κατασκεύασα, μυθιστόρημα. Καί τοΰτο εύκολα κα-
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νεις ήμπορεί νά τό έξακριβώση. Τά καλλίτερα άπό τά διηγήματα αύτά είνε προ
φανώς εκείνα τών όποιων ή δράσις εκτυλίσσεται είς τάς ’Ινδίας, ή οπωσδήποτε
άναφέρονται είς τάς ’Ινδίας όπου δ Κίπλιν έζησε τά χρόνια τής παιδικής του ηλι
κίας καί άπό τά όποια διετήρησεν έντυπώσεις άπείρως ζωηράς. Άλλά δέν μπορεί
κανείς νά εινε παιδί σέ δυό διάφορες χώρες καί τοΰτο γίνεται απολύτως αισθητόν
όταν διαβάζη κανείς τά άλλα διηγήματα του, τά δποία άναφέρονται εις άλλο αν
τικείμενου. Είς αύτά παρατηρείται ύπερβολική έπιτήδευσις τού συγγραφέως, μία
παεάθεσις σημειώσεων, τάς όποιας έλαβε καθ’ οδόν καί παρατηρήσεων έπιμελώς
γραμμένων είς τ'ο σηυ.ειωματάριόν του. Μέγα μέρος τών ιστοριών τούτων εινε συν
τεταγμένου είς ένα είδος διαλέκτου άκατανοήτου φρασεολογίας στρατιωτών, ή
όποια απαιτεί ειδικόν λεξικόν, άλλ’ όταν κατορθώσει κανείς νά τάς διαβάση έχουν
ένα ιδιαίτερον θέλγητρου πού <ΰ άλλες δέν έχουν γραμμένες έκτος άπ'ο μερικές τυ
χαίες οράσεις σέ μιά γλώσσα άρκετά κοινή καί χωρίς αληθινόν ΰφος. Άλλα,
όπως είπε ό άπονο:, δταν αί Ίνδίαι θ' ανήκουν είς τήν Ρωσσίαν κανείς δέν θά
έννοή πλέον τόν Κίπλιν—ιδίως έν Άγγλίφ. Έκ τών εκατόν τριάκοντα καί ένός
διηγημάτως πού έγραψεν δ Κίπλιν δπάρ/ουν δέκα ίσως πού δ.αφέρουν κατηγορηματικώς άπό τ'ο σύνολον. Ό κ. Λέ Γκαλλιέν ά αφέρε·. έξη μόνον. Άλλ' ενώ
άναγινωσκόμενα φαίνονται έκτάκτως πραγματικά διότι εινε γεμάτα άπ'ο εκπλήξεις
μολονότι έχουν ύπόθεσιν ασήμαντου επ ισόδιον. εινε το πολύ—πολύ ανέκδοτα τρα
βηγμένα είς πλατυασμούς πού ή μόνη τους άξια είνε ή έπιδιξιότη; τοΰ διηγηματογράφου· καί ό,τι άκόμη εκπλήσσει δυσαρέστως είνε ότι τά λησμονεί κανείς με
τήν Ιδίαν ταχύτητα πού τά έδιάβασε απαράλλαχτα όπως καί ένα θέαμα μαγικού
φανού.
Είς τό τρίτον μέρος τής μελέτης του ό κ. Λέ Γκαλλιέν εξετάζει τήν επιρροήν τού
Κίπλιν ώς εθνικού συγγραφέως. Ό άλλος, λέγει, ύπήρξε πάντοτε παράδοξος συν
δυασμός τζέντλεμαν καί βαναύσου άνθρώπου. Καί δ μέν τζέντλεμαν έδοξάσθη καί
διεφημΐσθη καθ’ ύπερβολήν. Ήτον ή σειρά ν’ ϊποθεωθή αύ-ή ή ανθρώπινη βαναυσότης καί ισχύς. Και τώρα ή φιλολογία τής ώραιότητος τής σκέψεως, όλη ή
φιλολογία τού ιδεαλισμού παραμερίζεται απ'ο αύτήν τήν νέαν τροπήν τού φιλολο
γικού πνεύματος ερχομένου νά καθιερώση τ'ο δόγμα μιας βιαίας εγωιστικής ζωής,
ή όποια πρέπει νά είνε άπηλλαγμένη άπ'ο κάθε ιδεολογικήν καί διατακτικήν φιλο
σοφίαν.
Καί ό κ. Λέ Γκαλλιέν συμπεραίνει : «Ώ; συγγραφεύς ό κ. Κίπλιν είνε γόης,
ώς επιρροή εινε κίνδυνος. Βέβαια πώς τό ώρολόγιον τοΰ χρόνου δέν εινε δυνατόν
νά έπιβρανδυθή είς τήν λειτουργίαν του, οΰτε καί άπό συγγραφείς καί δέκα φορές
άκόμη δυνατώτερους από τόν Κίπλιν. Ή μεγάλη κίνησις τοϋ κόσμου θά εξακο
λούθηση ασφαλώς αν καί βραδέως καί αέ τυχαίου; τιναγμούς πρός τήν διεΰθυνσιν,
τήν όποιαν πάντοτε ήκολούθησε άπ'ο τήν βάναυσου δύναμιυ πρός τήυ πνευματικήν
άπολύτρωσιν. Άλ.λά ύπάρχουν έπιρροαί πού έπιβοηθοϋν αύτήν τήν πορείαν καί
άλλαι πού τήν εμποδίζουν. Καί ει,ε λυπηρόν ότι ή έπιρροή τού Κίπλιν είνε μία
απ'ο έκείνας πού παρενθέτουν προσκόμματα».

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

οΚαΙ.ιμειιλ» έχει όνομα άπ'ο τόν τόπο πού τυπώνεται δυό φορές τ'ο μήνα, στό
Lecce τής Ιταλίας, ένα καινούριο φιλολογικό περιοδικό. Τ'ο διευθύνει δ καθηγη
τής κύριος Βίτο; ΓΙαλούμπος δ αλησμόνητος φίλος μας πού ξέρει τόσο καλά τή
γλώσσα μας καί τόσο πολύ Φροντίζει γιά τή διάδοση τής φιλολογίας μα; καί ποϋ
μέσα στί; φλέβες του τρέχει καί λιγάκι ελληνικόν αίμα θχλεγε κανείς. Ό κ. 11αλοΰμπος είνε άπό τά μέρη έκείνα ποϋ μιά φορά Έλληνες χποίκισχν κα! πού σώ
ζονται ακόμα στήν Ιταλική γλώσσα ποϋ μιλάνε τχ σημάδια τή; ελληνικής φω
νή; ζωηρότατα, πολλά δέ καί’σημαντικά έγραψε γιά τό γλωσσικό ιδίωμα τή; πχτρίδος του. Ή Kalimera ενδιαφέρει ξεχωριστά τόν ελληνικόν κόσμο, γιατί άπ'ο
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τά πρώτα φύλλα τη; δημοσιεύει έμμετρα καί πεζά μεταφράσματα ποιητών μας καί
λογογράφων μας, λ. χ. τοΰ Ι’οί'οη, τοΰ Λασκαράτου, τοΰ Βαλαωρίτη Στϊ τελευ
ταίο της αγγέλλει, γιά τό αμέσως επόμενο, μετάφρασιν της «Ηλιογέννητης» τοΰ
ποιήματος τοΰ κ. Κωστή Παλαμά, τοΰ τυπωμένου στο «Περιοδικόν μας».

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Καλλιτεχνικά έργα. Καλλιτέχναικαί έρασιτέχναι, ύπό
τοΰ κ. Γεωργίου Λαφενέτρ. Ώραιότατον καί έξοχου ενδιαφέροντος βιβλίον, τό
όποίον έξεδόθη τελευταία εις τό Παρίσε. Εϊνε συλλογή ιστορικών κα! κριτικών δο
κιμίων, μία ζωντανή άναπαράστασι; καλλιτεχνικών μεγάλων μορφών; Ό συγγρά
φει»; μα; διηγείται με ακρίβειαν, είς σειράν θαυμάσιων σελίδων γεμάτων άπό
•χρώμα κα'ι ζωήν, τας σχεσεις τοΰ Τιτσιανοΰ μετά τών πριγκήπων τή; εποχή;

Θεόφιλον Γωτιέ, τόν μαρκησιον δ'ε Σεννεβιέρ, τόν Άλφαν καί τους τοπιογράφου;
Φραγκίσκον καί Λουδοβίκον Ρουσσώ.
'Ολόκληρον κεφάλαιον είνε αφιερωμένου διά τήν επιρροήν τοΰ Βάν Δΰκ έπί τών
γάλλων ζωγράφων. Καί τό εργον κλείει μέ μίαν πλήρη έκθεσιν περί τή; συγχρό
νου τέχνη; δπου ύπάρχει λεπτομερής κριτική περί τών ξένων ζωγράφων κατά τήν
παρελθοΰσαν διεθνή εκθεσιν τοΰ 1889.

Πουβίςδέ Σ α 6 ά ν. Τό 1883 δ Έδμόνδο; Άμποΰ έγραφε περί τοΰ Πουβίς δέ Σαβάν : «Ό καλλιτέχνη; αυτός είνε κατ' εξοχήν δ άνθρωπο; τών καλών
προθέσεων καί τών μεγάλων σκέψεων. 'Εδώ καί είκοσι χρόνια, περισσότερον ά
κόμα, ύπόσχεται στόν εαυτό του καί ύπόσχεται καί σέ μάς ένα αριστούργημα, τό
οποίον ποτέ δέν θά έκτελέση, γιατί δεν ξέρει ούτε νά ζωγρα-

άλσους τοΰ προσφιλούς εις τάς Τέχνα; καί τάςΜού-

έπιστολαί είς τάς όποιας δ καλλιτέχνη; έπεξηγεί έαυτόν παραδίδων εί; του; φί
λους του τήν ειλικρινή του συγκίνησιν καί τόν ακάματον ενθουσιασμόν του.
Διά τους ελληνας άναγνώστας δέν θά είνε χωρίς ενδιαφέρον νά προσθέσωμεν
μίαν λεπτομέρειαν τοΰ ιδιωτικού βίου τοΰ Πουβί; δέ Σαβάν, τήν όποιαν βεβαίως
πολλοί θά ενθυμούνται, ότι κατά τά τελευταία έτη τή; ζωή; του είχε νυμφευθή
έλληνίδα, τήν πριγκήπισσαν Κατακουζηνοΰ.

